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 2كم 5067 :  المساحة الكلية للمحافظة

نسمةمليون  1,511 عدد سكان المحافظة

من مساحة جمهورية مصر العربية%  0,5تمثل 

شرق القناة كم  30بعمق  (لقنطرة شرق)  تضم المحافظة جزًءا من شبه جزيرة سيناء

.من المساحة الكلية للمحافظة%   48وتقدر مساحتها   كم 80وبطول حوالي 

محافظة االسماعيلية

 

توابع ونجوعالقــــــــرىأحيـــــــاءمراكز ومدن

73331010

مساحة المسطحات المائية بالمحافظة•

بحيرة التمساح
البحيرات المرة 

الصغرى

البحيرات المرة 

الكبرى
ترعة االسماعيلية

2كم 1282كم 194كم 40كم 14

التقسيم اإلدارى للمحافظة•





المحافظ 

مدير مركز العمليات

وإدارة األزمات والكوارث

قسم المعلومات واإلنذار 

المبكر

وحدة غرفة العمليات
وحدة نظم المعلومات 

الجغرافية وتقييم 

المخاطر

   

قسم إدارة األزمات 

والكوارث

يتبع فنيا
مركز المعلومات ودعم اتخاذ 

القرار 

قطاع إدارة األزمات والكوارث 

والحّد من أخطارها

المكتب الفني

(اللجنة االستشارية)

 الهٌنو الجوظٌمى لمسهش إدارة الزمات والنوارث 

 محافظة الطماغٌلٌة



الرؤية

الرسالة

زمات والنوارث، والحّر من المذاغس غلى 
 
.مضجوى المحافظةالمضاهمة في ثحكٌق الجومٌة المضجرامة من دالؿ موظومة مجناملة إلدارة ال

زمات موازهة في المرجمع مسوهة زًادة
 
ق بما مذاغسها، من والحّر  والنوارث ال حّكِّ  غلى للمحافظة المذجلفة، المجغٌسات مذاغس طجٌػابإ غلى الكررة ًُ

  المضجرامة، للجومٌة الرٌر والجذػٌع الكائمة، الجوموًة المشسوغات

 مسهش إدارة الزمات والنوارث 

 محافظة الطماغٌلٌة



   والمواصالت الوكو حوادث1.

 الحسائق2.

رطٌة) الههٌارات3.
 
ت –ا

 
 ( موشا

 (ثلوث - إشػاغٌة –هٌماوًة) الذػسة المواد حوادث4.

 المجفرسة والزضام المواد حوادث5.

 (الغاصٌس - السًاح –الػواصف) الموادٌة النوارث6.

غماؿ7.
 
 والبلػرة والشغب الػوف ا

 والهشللات  والشلزؿ الضٌوؿ8.

 الرهاب9.

   الزبارى  الدالء10.

   الػامة المسافق ثػػو11.

  واللجصادًة الضٌاطٌة الزمات12.

زمات والنوارث المحجملة فى محافظة الطماغٌلٌة
 
هواع ال  ا 

 



محافظة االسماعيلية 

على الخريطة العالمية فى مجال الحد من مخاطر الكوارث 



مشاركة محافظة االسماعيلية فى الحملة العالمية للحد من الكوارث 

( تمكين المدن من مجابهة الكوارث)
تهدف الحملة إلتخاذ اإلجراءات االزمة لتمكين محافظة االسماعيلية من مجابهة  

الكوارث كجزء من التنمية المستدامة

1

ثارًخ إشجساؾ محافظة الطماغٌلٌة 

 2010بالحملة غام 



موقع محافظة االسماعيلية على الخريطة العالمية للمدن المشاركة فى الحملة 

 

خريطة+ جدول 



 مشارهة محافظة الطماغٌلٌة فى  المؤثمس الػالمى الدالح

 2015/3/ 18: 14للحر من مذاغس النوارث     

 لالمم ئٌةاالهم والهراؼ الصلة ذات الرولٌة واللجشامات الغس مع الجوافق وطمان النوارث  مذاغس من الحر الى النوارث إدارة من الجحوؿ الى المؤثمس ًهرؼ•

 الفكس غلى والكظاء المضجرامة والجومٌة النوارث مذاغس من الحر بٌن الروهسًة الػاللات وإدراؾ  المجحرة

لفا الػالم زغماء من غردا المؤثمس إطجكػب•
 
زو من النوارث مذاغس إلدارة زرًر غمو إغار غلى الثفاؽ بهرؼ المرهي، والمرجمع الحنومات ممدلي من وا

 
 ا

  .اللجصادًة الذضائس من والحر الوفٌات مػرؿ ثذفٌض

2





       3
هٌو موضكى الحملة الػالمٌة للحر من مذاغس 

 
مشارهة محافظة الطماغٌلٌة فى ورشة غمو ثررًب وثا

2015لػام    7/ 22:24النوارث برولة لبوان  فى الفجسة    



 سهش إدارة الزمات والنوارثدػة ثػوًس م    

 محافظة اإلطماغٌلٌة

 

 وفكا لالطجساثٌرٌة الوغوٌة للحر من مذاغس الزمات والنوارث



 محور)  لمصر القومى المشروع إطار فى

 محافظة أصبحت (السويس قناة

 كله العالم ينظر عالمية مدينة االسماعيلية

 واإلستثمارى اإلستراتيجى لمستقبلها

 عمل خطة لديها يكون أن يجب ،ولذلك

 وبناء المخاطر لتقليل التوجيهية االداة تمثل

 الكوارث مجابهة على المحافظة قدرة

 قبل بالكوارث للتنبؤ مبكر إنذار نظم ووضع

.حدوثها



 محاوردػة ثػوًس مسهش إدارة الزمات والنوارث

 الحر من مذاغس النوارث لٌضت رفاهٌة

الحر من مذاغس النوارث هو إطجدػمار

 الجػوًس المؤطضى

 الجػوًس الفوى والجنوولوزى

والجوغٌة الجررًب  

1

2

3



1

2

.هٌنو ثوظٌمى ووظٌفى لالدارة وفسًق الػمووطع 

 ئػفػٌو غسؼ الػملٌات  فى زمٌع الوحرات المحلٌة ومرًسًات الذرممات غلى مضجوى محافظة الطماغٌلٌة





 ورش غمو المنػجب الفوى

1

2

3



وطػػع بػػسامذ ودورات ثررًبٌػػة دورًػػة غلػػى مػػرار  الػػػام للػػػاملٌن بمسهػػش  إدارة الزمػػات والنػػوارث بالمحافظػػة فػػى مرػػالى إدارة 

 .الزمات والنوارث وهظم المػلومات الرغسافٌة

 

ثصمٌم لاغرة بٌاهات لفائت المرجمػع الهػدػس ثظػسرا لظػمان طػسغة ثكػرًم المضػاغرات لهػم حػاؿ حػروث النارخػة والجػى ثظػم 

ة ) (الًجام-المػلكات -الرامو-ذو الغالة–هبار الضن –الغفاؿ –المسا 

 

 

 

 

4

5



المشاااركة فااي مشااروع مراكااز قيااادة داخلااى لمحافظااة االسماعيلية،وشااارك فااى المشااروع 

الدفاع ماااديرل الماااديريات ورؤسااااء الوحااادات المحلياااة بالمحافظة،باالضاااافةإلى عناصااار
.الحيوية  هدافألالشعبي وقادة ا

 

 

 

 

 والكوارث األزمات على تتغلب بالمحافظة المعنيــة الجهــات وجميــع الشعبى الدفاع عناصر

 مـع بـالتعـــاون أو منفــــردة الحيــويــة األهـــداف وتــؤمـــن والصناعية الطبيعية

. عنهــا النـاتجـة اآلثــار إلزالــة المجــاورة المحـافظــات

موضوع المشروع

األهداف التدريبية

5

تدريب الجهات المعنية على أسلوب تنفيذ إجراءات رفع حاالت اإلستعداد وإحتالل  -أ
.األحياء / مجالس المدن / غرف العمليات على مستوى المحافظة 

إلستخدامهاالتدريب على حصر وتجميع اإلمكانيات لكل تخصص وأنسب أسلوب  -ب 

.لمجابهة الكوارث الطبيعية والصناعية       

وإزالة األثارالكوارث واألزمات للتغلب على يق الجهود بين الجهات المعنية نست -جـ

.الناتجة عنها    

أسلــوب السيطرة علـي مجموعـات العمـل واإلستفادة من إمكانيــات المحافظـــات  -د

المجاورة إلستعادة الكفاءة القتالية إلي ما كانت عليه وإزالــة االثــار الناتجـة عن    
.الحدث    



   (1) رلم بالغ
 .الطماغٌلٌة محافظة غام لرًوان افجساطى وإدالء حسًق حادث موازهة طٌوارًو غلى الجررًب -
  

 

ثٌة
 
حراث ال

 
هراؼ الجررًبٌة ثم فسض ال

 
ولجحكٌق ال



   (2) رلم بالغ
 زلشاؿ حروث حالة في مررطة إدالء طٌوارًو غلى الجررًب

  

 

ثٌة
 
حراث ال

 
هراؼ الجررًبٌة ثم فسض ال

 
ولجحكٌق ال



   (3) رلم بالغ
  حسًق حروث حالة في مررطة إدالء طٌوارًو غلى الجررًب

 

ثٌة
 
حراث ال

 
هراؼ الجررًبٌة ثم فسض ال

 
ولجحكٌق ال



 الذػة المضجكبلٌة 

 إغراد وإشساؼ المنػجب الفوى للمسهش



 .المحافظة ومرن ومساهش مرًسًات زمٌع لسبع مسهشًة بٌاهات لاغرة ثصمٌم1.

 الػشوائٌات مواغق حصس فى ثضاغرها الطماغٌلٌة لمحافظة رلمٌة زغسافٌة بٌاهات لاغرة ثصمٌم2.

 .ثػوًسها غلى ،والػمو المػٌشة مضجوى وإهذفاض الذرمات فى فكس من ثػاهى الجى والمواغق

 غلى والجررًب للجػلٌم بسامذ وزود وطمان ، المذاغس من الحّر  هحو المرجمػي الوغي مضجوى رفع3.

 . المرارس في النوارث مذاغس من الحر

 ثررًبات المحافظة،وإزساء فى الػوارىء إدارة لررات وثوفٌس المبنس اإلهزار لوظم ثنوولوزٌة حاطوة4.

 .بها الرمٌع ومشارهة موجظم بشنو للرمهور  الطجػراد

 



Early Warning System for Water Table Management

نظام إنذار مبكز للتنبؤ بمستوى الماء االرضي بمحافظة االسماعيلية

إسااااااااااااتخدام التقنيااااااااااااات •

االحصائية 

إستخدام الخارائط وتقنياات •

.االستشعار عن بعد 

مراقباااااة تطاااااور مساااااتوى •

الماااء االرضااى ماان خااالل 

. التنبؤات الجوية



  الطجساثٌرٌة المشارًع لذرمة الضوًص لواة باللٌم الرطٌة للػبٌػة الللٌمى المسهش مع الجػاون -5
-:وموها الضوًص لواى محور  موػكة فى

 

روث اى حسهات زلشالة وارطالها للضادة مجذزى ر حمجابػة الوشاط الشلشالى بالموػكة وماًراورها وهزلم غرلة الجضارع الشلشالى غلى مرار الربع وغشسون طاغة واغراد الجكارًس الفورًة غو1.

.الكسار فى الحاؿ

ت الحٌو2ً.
 
طفو الكواة وغلي الموشا

 
هفاؽ المشمع اهشائها ا

 
هفاؽ الحالٌة و ال

 
. المحور ة بثسهٌب محػات لسصر الػرلة الشلشالٌة غلي هوبسي الضالم و ال

ت الحٌوًة3.
 
خٌساثها غلي الموشا

 
.مسالبة ثفرٌسات المحازس و الموازم و ثا

طفو الكواة وإلامة المشسوغات اللوزضجٌة في محور الكواة4.
 
هفاؽ ا

 
 .إزساء الكٌاطات الرٌوفٌشًكٌة والرٌوثكوٌة الالزمة لجوفٌز ال

هجشار موزات الػوفان ا5.
 
حمس وهزلم ا

 
بٌض المجوطع وال

 
خٌس الجغٌسات الموادٌة غلي موضوب المٌاى فى الكواى والبحسًن ال

 
خٌسها غلى حسهة المالحة ( ثضوهامي)سي لبحدراطة ومجابػة ثا

 
وثا

.فى الكواى وهزلم غلى الموشائت غلى زاهبى الكواة

.وإهشاء هظم إهزار مبنسرو اطجذرام الوماذج والبٌاهات السلمٌة المجاحة للمػهر من دالؿ الشبنة الرولٌة للسصر لرراطة اهجشار الملوخات اإلشػاغٌة والبٌئٌة في ال6.



 طجدمار إللامة البوٌة الجحجٌة والحفاظ غلٌها للحر من المذاغس مدو مذسات الضٌوؿ وثػرًلها غور الحازة للجنٌف مع ثغٌس المواخثوفٌس إ -6

 ثكٌٌم طالمة زمٌع المرارس والمسافق الصحٌة ورفع مضجوًات لهزى المسافق هلما دغت الحازة إلى ذلمرصر و  -7

 



 مسهش إدارة ا
 
 زمات والنوارثل

 محافظة اإلطماغٌلٌة

 شنسا لحضن إطجماغنم
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