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 خطة الإدارة العامة لمرور القاهـرة:

تتسم حركة المرور خلال شهر رمضان المعظم بارتفاع في معدلات الحركة المرورية 

بالطرق وخاصة المناطق التي تضم دور العبادة والمساجد ومنطقة وسط المدينة 

فضلا عن اختلاف أوقات ساعات الذروة بكافة المحاور الرئيسية بالمدينة، لذا فقد 

المرورية بالمدينة تتمثل في خمسة تم وضع خطة متكاملة للسيطرة على الحركة 

 محاور رئيسية وذلك على النحو التالي:  

 

 في مجال السيطرة على الحركة المرورية وتنظيم حركة المرور: .1

المرور بكل دقة عن طريق مجموعات عمل للدوريات  وآدابيتم تنفيذ قواعد  •

الراكبة والتي تجوب محاور وميادين العاصمة لضبط وتنظيم الحركة 

رورية بها واقتناص المخالفات المرورية من وضع الحركة دون الثبات الم

 .وذلك وفقا لخطة انتشار محددة

التصدي للمواقف العشوائية للسرفيس بكافة المحاور والميادين كذا دورها  •

رشاد قائدي سيارات هيئة النقل العام والشرطة بالالتزام أقصى االفعال في 

ا يضمن تحقيق أكبر قدر من السيولة الجانب الأيمن من الطريق وهو م

 المرورية.

 

 في مجال تنظيم المرور: .2

وثلاثون قسم مرور ميداني + قسم  ةتنقسم المدينة جغرافيا إلى ثلاث •

الدوريات الراكبة +قسم مرور المقر يشرف على كل منها ضابط برتبة 

مناسبة ويعاونه عدد من السادة الضباط والقوات والإشراف العام للسادة 

 لوكلاء ومديري الإدارات. ا

الانتشار بكافة محاور القسم من اجل التحكم والسيطرة على حركة المرور  •

وذلك على مدار الأربع والعشرون ساعة يوميا طوال شهر رمضان المعظم، 

فضلاً عن تعزيز الخدمات أيام الخميس والجمعة والعشر الأواخر من شهر 

 ل تلك الفترة.رمضان لمواجهة الكثافات المتزايدة خلا

تعزيز التواجد المروري بمناطق موائد الرحمن والخيام الرمضانية ومواقع  •

الأنشطة الاجتماعية ومناطق مراكز الشباب خلال الدورات الرمضانية 

 لمواجهة أي كثا فات مرورية بها.

إلزام قائدي السيارات النقل وكذا عربات النقل البطيء والتريسيكلات بعدم  •

ر الرئيسية ومناطق وسط المدينة وعدم الصعود أعلي الكباري السير بالمحاو
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ربط الاتصالات اللاسلكية من خلال غرفة عمليات الإدارة مع كل من مرور  •

خطار عن الجيزة ومرور القليوبية والإدارة العامة للمرور للتنسيق والإ



الضغوط المرورية أولا بأول حتى يمكن السيطرة على حركة المرور 

والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتعيين أحد السادة الضباط للتواجد 

بغرفة عمليات الإدارة من الساعة الواحدة ظهراً يوميا حتى بعد موعد 

 الإفطار.

عمليات الإدارة العامة لمرور أيضا تجدر الإشارة إلى ما تم من تطوير بغرفة  •

القاهرة بالدراسة والتي تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، حيث يتم 

مراقبة حركة المرور على مستوى المدينة عن طريق الكاميرات التي تم تزويد 

المحاور والميادين بها وبثها على الشاشات التليفزيونية الموجودة بالغرفة 

 ة المرورية بتلك المحاور أولا بأول.حتى يتسنى متابعة الحال

تعزيز الخدمات بمنطقة الأزهر وميدان المشهد الحسيني والمساجد ذات  •

الحشد الجماهيري وجميع المحاور المؤدية إلى تلك المناطق نظرا لتوافد 

 أعداد كبيرة من المواطنين لهذه المنطقة خلال شهر رمضان المعظم.

لنوادي لمنع حدوث أي كثافات مرورية تعزيز الخدمات بمناطق الفنادق وا •

 خاصة أوقات السحور.

تعزيز الخدمات اللازمة بمناطق موائد الرحمن بدائرة كل قسم بما لا يعوق  •

حركة المرور وعدم السماح بوقوف السيارات بنهر الطريق وخاصة سيارات 

 هيئة النقل العام.

أكتوبر باعتباره كشريان حيوي  6يتم تعزيز الخدمات المرورية بمحور كوبري  •

هام يربط بين محافظة الجيزة ومناطق شرق ووسط القاهرة لمواجهة أي 

م حتى 11ضابط من الساعة  2أعطال طارئة مع تعزيز الخدمة الليلية بعدد 

النيل ص على أن يكون تركيز أحدهما أعلى رمسيس والآخر أعلى  3الساعة 

للتعامل مع أية أعطال والسيطرة على حركة المرور بالإضافة لضباط سهارى 

 صباحاً.  9من قطاع الشمال للمرور بالمحور حتى الساعة 

بيتش باجي للاستعانة بهم في دفع السيارات المعطلة باعلا  2الدفع بعدد  •

عن تعطيل كوبري أكتوبر تحقيقاً للسيولة المرورية ومنعاً للاختناقات الناتجة 

 السيارات والتي يتعذر وصول الأوناش إليه.

سيارة إنقاذ سريع والتي تساعد على مواجهة الأزمات  4يتم الدفع بعدد  •

 والأعطال المرورية.

يتم الدفع بالسدادات الحديدية للاستعانة بها في الأماكن الغير محددة  •

لسير اعلي بأسوار حديدية للتحكم في حركة سير وعبور المشاة وإلزامهم با

  .الرصيف

 

 في مجال إزالة المعوقات التي تقلل من سيولة حركة المرور: .3

 ( وحدة إصلاح. 14سيتم تفعيل دور وحدات الإصلاح المتنقلة والبالغ عددها ) •

( سيارة ونش لرفع السيارات 71سيتم الاستعانة بالأوناش البالغ عددها ) •

يترتب على وجودها إعاقة المنتظرة بالأماكن الممنوع بها الانتظار والتي 

 لحركة المرور.



تم التنسيق مع إدارة حرس جامعة الأزهر: للسماح باستخدام فناء الجامعة  •

لانتظار السيارات بعد الساعة الثانية مساء وذلك بالإضافة لتعزيز المحاور 

 بمنطقة الأزهر وشارع الجيش وشارع بور سعيد والعتبة.

افظة القاهرة بعدم التصريح لأي جهة تم التنسيق مع الجهات المعنية بمح •

بأعمال الحفر بالشوارع بدائرة المدينة مهما كانت الأسباب إلا لحالات 

 الطوارئ والضرورة القصوى على أن يعلن قبل الحفر بوقت مناسب. 

تم التنسيق مع محافظة القاهرة باستمرار فتح نفقي الأزهر في الاتجاهين  •

مع استمرار فتحة يومي الخميس  صباحاً  2بصفة يومية حتى الساعة 

 صباحاً. 5والجمعة حتى الساعة 

يتم التنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة لتعيين مراقبين بالميادين العامة  •

والهامة بأنحاء المدينة لتحقيق التعاون بين الهيئة ورجال المرور وأحكام 

بالسير على  السائقين وإلزامالرقابة على حركة سيارات هيئة النقل العام 

الجانب الأيمن من الطريق وعدم استخدام آلات التنبيه والوقوف بمحطات 

وحدة  10الهيئة بجوار الرصيف وعدم الوقوف بنهر الطريق مع تخصيص عدد 

نجدة أعطال لمواجهة أعطال سيارات هيئة النقل العام بالمحاور الرئيسية 

 والميادين العامة. 

ن قسم مرور هيئة النقل العام معين بها تم تخصيص وحدة أعطال متنقلة م •

 ميكانيكي وكهربائي وذلك لمواجهة أعطال سيارات هيئة النقل العام.

 

 في مجال توعية المواطنين:  .4

سيقوم قسم العلاقات العامة بالإدارة بالاتصال بإدارة العلاقات العامة  •

بمديرية أمن القاهرة للإعلان عن الخطة بالصحف المحلية والإذاعة 

لتليفزيون لتوعية المواطنين بضرورة التزام قائدي السيارات والمشاة وا

بأحكام وقواعد وآداب المرور والتعليمات المستديمة بالتعديلات الخاصة 

بمواعيد سير النقل ونظام المرور بمنطقة الأزهر وميدان المشهد الحسيني 

 لقاهرة. علي أن ترسل صورة من هذه الخطة لإدارة العلاقات بمديرية أمن ا
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