خطــــة عمل إدارة شرطة مرافق القاهرة خلال شهر رمضان المبارك 2019
بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعاده هللا على سيادتكم والأمة الإسلامية
بالخير واليمن والبركات وفى ضوء توجيهات سيادتكم بتكثيف الحملات المتنوعة
فقد تم إعداد خطة عمل بحيث تشمل هذه الخطة وأبعادها جميع أنحاء العاصمة
وكافة اختصاصات وأنشطة إدارة شرطة المرافق وذلك بغرض التيسير على
المواطنين والسيطرة على سلوكياتهم بشوارع وميادين العاصمة وتيسير الحركة
المرورية بمختلف أنواعها والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.
وقد تم إعداد الخطة اللازمة لتحقيق الأهداف المنوط بها الإدارة واعتمدت على
عدة محاور نوجزها فيما يلى:
أولا :أهداف الخطة:
تم إعداد هذه الخطة بغرض تحقيق الأهداف المرجوة والتى تتلاءم مع المناسبة
الكريمة بحلول شهر رمضان وما يستتبعه ذلك من ضرورة تكثيف الجهود لمختلف
مجالات أنشطة واختصاصات إدارة شرطة المرافق وهى:








مكافحة ظاهرة الإشغالات وانتشار الباعة الجائلين بدون ترخيص بالشوار ع
والميادين الهامة بجميع أنحاء العاصمة وذلك على مدار اليوم ومما يؤدى
الى تيسير الحركة المرورية بوجه عام والحفاظ على المظهر الحضاري
للعاصمة.
مكافحة ظاهرة بيع الأغذية والسلع التافهة وخصوصاً فى التقاطعات الهامة
والإشارات.
كما يتم عمل حصر لشوادر بيع الفوانيس وكذا ياميش رمضان والتنسيق مع
الحى لإزالة الغير مرخص منها مع مداومة المرور على الشوادر المرخصة
لضمان التزام أصحابها.
متابعة تنفيذ الحملات الوقائية على محلات الطيور بالاشتراك مع الطب
البيطري والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية لهذا الشأن بالمحافظة.
الاستمرار فى القيام بحملات انضباطية على مستوى أقسام المديرية لإعادة
الانضباط للشارع المصرى بمشاركة جميع الجهات بالمديرية وكذا التنسيق
مع المحافظة لاشتراك جميع الأجهزة التنفيذية بالأحياء فى تلك الحملات مع
مراعاة البعد الأمني والإجتماعي والإقتصادي.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
( رصف الطرق – الإنارة – هيئة نظافة وتجميل القاهرة ) لمراجعة الشوارع الرئيسية
المؤدية الى المزارات الدينية خاصة منطقة الأزهر المشهد الحسينى – جامع عمرو
نظرا لما تشهده تلك المناطق من تردد أعداد
بن العاص  -ميدان السيدة عائشة )
ً
كبيرة من المواطنين خلال الشهر الكريم.
يوميا فى مختلف
على أن يتم تركيز الحملات المحلية والمكبرة التى يتقرر تنفيذها
ً
قطاعات وأنحاء العاصمة على الأماكن الآتية:
 دور العبادة ( ميدان المشهد الحسينى – ميدان السيدة نفيسة – ميدان
السيدة عائشة – جامع عمرو بن العاص – السيدة زينب).
 مناطق الجذب الجماهيرى ذات الصبغة التجارية (ميدان روكسى -ميدان
العتبة – ميدان رمسيس  -ميدان العباسية  -ميدان التحرير  -مناطق السيدة
زينب  -مناطق مدينة نصر  -مناطق باب الشعرية).
 محور شارع  26يوليو وشارع السبتية وشارع بولاق الجديد.
مواجهة الكثافة الجماهيرية العالية التى تزدحم بها مناطق العاصمة خلال هذه
المناسبة وإحكام السيطرة الأمنية على سلوكيات الجماهير وعدم أعاقة الحركة
المرورية فى هذه المناطق وعدم تأثيرها على حركة المرور بالمحاور المرورية
الأخرى المتصلة بها.
تنفيذ قرارات السيد المحافظ والسادة رؤساء الأحياء بعدم أشغال الأرصفة بالبضائع
والأغذية لتمكين المشاة من استخدام الأرصفة وعدم السير فى نهر الطريق
وتعرضهم لحوادث السيارات.
مراجعة تصاريح المحلات التى تقوم بعرض السلع التموينية وفوانيس رمضان
تنسيقا مع الحى
والياميش ومدى التزامها بالتصريح الصادر من الحى المختص
ً
المختص.
المتابعة المستمرة لموائد الرحمن والسرادقات وبيان مدى إلتزامها بالتصاريح
تنسيقا مع الحى المختص.
الصادرة فى هذا الشأن
ً
ثانيا :أساس الخطة:
اعتمدت الخطة الموضوعة وإمكانية تنفيذها على الآتى -:
 التزام جميع السادة ضباط وأفراد بالمواعيد المحددة للخدمات.
 الاتزان والهدوء حال التعامل الميدانى مع جميع أنواع المخالفات والتأكد على
مبدأ حسن التعامل مع الجماهير.

 استخدام جميع القوة الإدارية من الأفراد والمعدات عند تنفيذ الحملات
المحلية أو المكبرة على أن يتم التنسيق الدائم والمستمر في هذا الشأن مع
السادة رؤساء الأحياء ومأموري الأقسام فضلا عن التزامهم بالتعليمات
المستديمة الصادرة فى هذا الشأن.
 اشتراك القوة الإدارية الخاصة بالأحياء " أقسام الإشغالات – أقسام المحلات
وكذا فرع الهيئة بالحى والإنارة والرصف " في الحملات المحلية التي يقودها
ضباط أداره شرطة المرافق لتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها حيال
المخالفات التي يتم ضبطها إثناء الحملات.
ثالثا :عناصر الخطة:
دور العبادة:
 يتم تكثيف الخدمات حول دور العبادة والمساجد الهامة لرفع كافة
نظرا لتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على المساجد
الإشغالات والباعة
ً
فى هذا الشهر الكريم وهى( مسجد السيدة نفيسة -مسجد السيدة عائشة
– مسجد النور بالعباسية -مسجد الحسين – مسجد الفتح برمسيس – مسجد
الجمعية الشرعية بالازبكيه – مسجد رابعة العدوية – مسجد عمر بن عبد
العزيز بالساحل – مسجد عمرو بن العاص  -وجميع المساجد الهامة).
الميادين والمحاور المرورية الهامة:
 يتم على مدار اليوم الكامل مكافحة ظاهره الإشغالات وانتشار الباعة
الجائلين بدون ترخيص بالشوارع والميادين الرئيسية والمحاور المرورية
الهامة بجميع أنحاء العاصمة مما يؤدى إلى تيسير الحركة المرورية بجميع
أنحاء العاصمة والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة وهى-:
ميدان رمسيس
ميدان العتبة :ويتم تقسيمه إلى أربع مناطق:
.1
.2
.3
.4

شارع عبد العزيز والأزهر ومحمد على
شارع الجوهرى
شارع الموسكى والجيش
شارع البوسته ومنطقة التطوير وميدان صيدناوى

ميدان التحرير:
 كورنيش النيل – ميدان عبد المنعم رياض – شارع ميريت – ميدان سيمون
بوليفار  -ميدان طلعت حرب -مدان مصطفى كامل.

منطقة دوران شبرا:
 شارع شبرا – شارع الخلفاوى – شارع روض الفرج – شارع مسرة – شار ع
الترعة البولاقية .
ميدان روكسى:
وأعماقه :شارع إبراهيم اللقانى – شارع بطرس غالى – ميدان الجامع – منطقة
الكوربة.
ميدان العباسية:
 شارع الجيش – ميدان العباسية  -شارع بورسعيد
ميدان السيدة زينب:
 شارع بورسعيد -شارع قدرى -شارع خيرت – شارع منصور – منطقه بين
الوزارات
ميدان السيدة عائشة:
 شارع صلاح سالم – شارع مجرى العيون – شارع صلاح الدين الايوبى –
مناطق الجذب الجماهيري:
يتم تكثيف الخدمات على المناطق الآتية والتي تعد مصدر جذب جماهيري وتتصف
بالكثافة الجماهيرية العالية لطبيعتها التجارية والسياحية ومحاورها المرورية.
مناطق وسط المدينة /ويتم تقسيمها إلى أربع مناطق-:





شارع  26يوليو من تقاطعه مع الجمهورية وحتى شارع شريف
شارع  26يوليو من تقاطعه مع طلعت حرب حتى ميدان الإسعاف
شارع  26يوليو حتى تقاطعه مع ميدان طلعت حرب
شارع طلعت حرب من التحرير حتى ميدان طلعت حرب ثم شار ع قصر النيل
حتى ميدان مصطفى كامل

منطقة بين الصورين :
وتشمل شارع الأزهر من ميدان المشهد الحسينى حتى تقاطعه مع شار ع بورسعيد.
ميدان باب الشعرية:
ويشمل شارع الجيش -شارع بورسعيد -ميدان باب الشعرية
ميدان المشهد الحسيني:
ويشمل منطقة خان الخليلي وشارع الموسكى و شارع جوهر القائد وشارع الأزهر
يتم تعين ضابط وأفراد بالفترة الصباحية وضابط وأفراد بالفترة المسائية.

مناطق كورنيش النيل:
قصر النيل – بولاق – روض الفرج – الساحل
على ان يكون الارتكاز الأول أمام النيل هيلتون
على أن يكو الارتكاز الثانى أمام مستشفى معهد ناصر
مناطق مدينة نصر:
حاليا
 أصبحت مناطق مدينة نصر من المناطق ذات الجذب الجماهيري
ً
وتعتبر المحاور المرورية الهامة بشرق العاصمة لذلك يتم تكثيف المرورات
بهذه المناطق على مدار اليوم الكامل لرفع إية إشغالات أو باعة لتسهيل
الحركة المرورية وهى ( شارع عباس العقاد – شارع مكرم عبيد – شار ع
مصطفى النحاس – شارع النصر شارع الطيران – منطقه سوق المنهل-
منطقة سوق السيارات ومنطقة سيتى ستارز ومنطقة المولات)
 يتم تعين ضابط وأفراد بالفترة الصباحية وضابط وأفراد بالفترة المسائية .
 ويشرف على تنفيذ الخطة السادة مساعدي المدير للقطاعات كل فى دائرة
اختصاصه لمتابعة تنفيذ الضباط بكل قطاع للخطة الموضوعة وإشراف عام
السيد مدير الإدارة.
مصدر البيان :إدارة شرطة المرافق
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