
 2019لعام  إدارة شرطــة المرافـق فى عيد الفطر  المبارك استعدادات

 

 

محاور أساسية  المبارك اعتمدت على عدة تم وضع خطة عمل خلال أيام عيد الفطر

   ي:وذلك على النحو التالبهدف إضفاء البهجة والسعادة على جموع المواطنين 

 

 :ا : عناصر الخطةأول   

لضباط والأفراد بالشوارع والميادين والمراسي تكثيف التواجد لأمنى ميدانياً ل •

والمنتزهات مع التركيز على مناطق التجمعات الجماهيرية لملاحظة الحالة 

الأمنية بوجه عام والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين 

  .بالباعة الجائلين أو إشغالات الطرق والأرصفة

الأحياء لأعداد العناصر البشرية ومعداتهم بما يتلائم التنسيق مع السادة رؤساء  •

 .مع الكثافة الجماهيرية للمعاونة فى تنفيذ تلك الحملات

استمرارية الحملات عقب أيام العيد مباشرة لإزالة كافة الآثار الناجمة عن  •

 .التجمعات بالأماكن الموضحة وإعادة الانضباط الكامل لشوارع العاصمة

اني التي تتم بالمخالفة للقانون بمعرفة المواطنين خلال فترة متابعة أعمال المب •

أجازة عيد الفطر مستغلين تواجد العاملين بالأجهزة الإدارية بأجازتهم واتخاذ 

  .كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيالها

 

  :ا: أماكن تنفيذ الخطةثاني  

   -ا لاحتمالات الإقبال الجماهيري عليها وأهمها :تم تحديد أماكن تنفيذ الخطة وفقً 

ميدان السيدة  –ميدان السيدة نفيسة  –دور العبادة "ميدان المشهد الحسيني  •

 .السيدة زينب" –جامع عمرو بن العاص  –عائشة 

                                                      ت السياحية والمزارات السياحية وجميع الفنادق المطلة                              آالأماكن والمنش •

  .على كورنيش النيل والفنادق

كورنيش النيل من منطقة الساحل وحتى حلوان وكذا الكباري والأنفاق وحول  •

الفنادق الهامة بمنطقة قصر النيل وبولاق ومصر القديمة والمراسي والأتوبيس 

  .النهري والبواخر النيلية

دين العاصمة التي تمثل محاور مرورية هامة لعدم إعاقة الحركة شوارع وميا •

ميدان  –المرورية  وعدم الإساءة للمظهر الحضاري للمدينة )ميدان رمسيس 

 –ميدان باب الشعرية  –ميدان العتبة  –عبد المنعم رياض  ميدان –التحرير 



 –ة المطري –عين شمس  –ميدان روكسى  –ميدان العباسية  –ميدان الحسين 

  .حلوان( – يالمعاد –جسر السويس 

 -حديقة الميريلاند -شارع العروبــة  –الحدائق العامة بوجه عام )مصر الجديـدة  •

حديقة  –مصر القديمة  –منطقة وسط المدينة  –الحديقة الدولية  –مدينة نصر 

  .حديقة بدر( –الحديقة اليابانية بحلوان  –الفسطاط 

 حتى التبيين لأوتوستراد من مدينه نصر ا •

مجمع  –ميدان صلاح الدين  –شجرة مريم  –حول المناطق الأثرية ) القلعة  •

  .المشهد الحسيني( –المتحف المصري  –الكنائس 

 –مدافن المجاورين  –مدافن باب النصر  –مناطق المدافن )مدافن باب الوزير  •

 (.مدافن قايتباي " مقابر الشهداء –مدافن البساتين 

 .دينة والسينمات والمسارحمناطق وسط الم •

 

  :أهداف الخطة:اثالث  

عدم إشغال الأرصفة بالباعة الجائلين لتمكين المشاة من استخدام الأرصفة  •

 .تعرضهم للمخاطرووعدم السير فى نهر الطريق 

ا فى التقاطعات الهامة مكافحة ظاهرة بيع الأغذية والسلع التالفة وخصوصً  •

 .والإشارات

 ضبط مصانع وورش ومحلات المتاجرة فى المفرقعات )البمب والصواريخ(  •

تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها فى نطاق النظافة والبيئة  •

 .لحماية العاصمة من أخطار التلوث

 مكافحة ظاهرة الإزعاج من مكبرات الصوت لعدم تكدير راحة المواطنين  •

المستمرة لحالة الإنارة العامة بشوارع العاصمة والإخطار الفوري عن المتابعة  •

 ا.الأعطال ومتابعة إصلاحه

 

 :أسلوب تنفيذ الحملات: ارابع  

ا يعتمد تنفيذ الحملات على مشاركة الأحياء وأقسام الشرطة المختصة جغرافيً  •

ى ا حتصباحً  8وعلى أن تتم هذه الحملات على مدار اليوم الكامل من الساعة 

  .صباح اليوم التالي 1الساعة 

  .التزام جميع السادة الضباط والأفراد بالمواعيد المحددة للخدمات •

مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال التواجد الميداني  •

 –الفعال لمواجهة كافة المشاكل المتوقعة خاصة فى المرافق العامة )مياه 

  .إنارة( –صرف صحي 



زان والهدوء حال التعامل الميداني مع جميع أنواع المخالفات والتأكيد على تإال •

 .مبدأ حسن التعامل مع الجماهير

أقسام المحلات"  –اشتراك القوة الإدارية الخاصة بالأحياء " أقسام الإشغالات  •

في الحملات المحلية التي يقودها ضباط أداره شرطة المرافق لتطبيق القوانين 

  .والقرارات المعمول بها حيال المخالفات التي يتم ضبطها إثناء الحملات

ا وبالمرور المتواصل على أماكن تجمعات الجماهير أن يتم تنفيذ الحملات ميدانيً  •

تزان إبأول بهدوء و المنع حدوث المخالفات قبل ارتكابها أو إزالة الإشغالات أولً 

  .دينية الهامةيتناسب مع أهمية المناسبة من الناحية ال
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