الخطة االتسراايجيجة 2016-2014
استراتيجية اإلدارة العامة للدفاع المدني دبي
خطة دبي االستراتيجية  /لطاع السالمة

الرؤية :أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسالمة
الرسالة :أن نعمل بكفاءة وفاعمية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع االمارات من خالل تقديم خدمات األمن والمرور واالصالح واإلقامة وضمان سالمة األرواح والممتمكات
القيم :العدالة -العمل بروح الفريق _ التميز _ حسن التعامل _ النزاهة_ الوالء _ المسؤولية المجتمعية

الوثيقة اإلستراتيجية لخطة الدفاع المدني
دبي

الغايات االستراتيجية

الغاٌة االستراتٌجٌة :1
ضمان االستعداد والجاهزٌة فً الكوارث واألزمات
االرتباط)SG.2( :
S.G.1
الرٌادة فً اإلطفاء واإلنقاذ من خالل اإلبداع
واالبتكار

 O.O.1.1تحقٌق أفضل معدالت االستجابة والمحافظة
علٌها.
 O.O.1.2رفع جاهزٌة مراكز اإلطفاء لتحقٌق
االستعداد التام.
 O.O.1.4المساهمة فً تؤمٌن وسائل النقل الحدٌثة.
 O.O.1.3سالمة وتامٌن الواجهة البحرٌة.
 O.O.1.5ضمان كفاءة تشغٌل وصٌانة اآللٌات
والمعدات

الغاٌة االستراتٌجٌة :2
تحقٌق أعلى مستوٌات السالمة
االرتباط)SG.4 , SG.3 , SG.1( :

S.G.2
االستعداد التام لمواجهة األزمات والكوارث

 O.O.2.1المشبركة الفعبلة مع اإلدارات المعنجة
لمىاجهة األزمبت والكىارث
 O.O.2.2إعذاد دراتسبت المقبرنة والمحبكبة لألزمبت
والكىارث
 O.O.2.3يخصجص المىارد الالزمة للرعبمل مع األزمبت
والكىارث
 O.O.2.4يهجئة الميرمع للرعبمل مع األزمبت والكىارث

الغاٌة االستراتٌجٌة :4
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق معاٌٌر الجودة والتمٌز
االرتباط)SG.6 , SG.5( :

الغاٌة االستراتٌجٌة :3
تعزٌز ثقة الجمهور
االرتباط)SG.6 , SG.4 , SG.3 , SG.2 , SG.1( :

أ
االهداف االستراتيجية

S.G.3
ضمان السالمة الوقائٌة فً المبانً والمنشآت
أ
االه ـ ــداف المحددة
 O.O.3.1ضمان اشتراطات السالمة الوقائٌة
 O.O.3.2اإلشراف والرقابة على مالئمة واستدامة
معدات السالمة الوقائٌة.
 O.O.3.3ضمان تؤمٌن عملٌات تداول المواد الخطرة
بجمٌع مراحلها.
 O.O.3.4تطوٌر نظام رقابً لحوكمة المخالفات
للمنشآت والمبانً
 O.O.3.5إنشاء أول مختبر مرجعً للدفاع المدنً

S.G.4
تعزٌز السالمة والوعً الوقائً لدى المجتمع

 O.O.4.1تعزٌز الثقافة الوقائٌة فً المجتمع

 O.O.4.2إعداد وتنظٌم المتطوعٌن من المجتمع للدفاع
المدنً
 O.O.4.3إعداد المستجٌب األول فً القطاع الحكومً
والخاص

S.G.5
االستثمار األمثل فً الموارد

 O.O.5.7إدارة تقنٌة المعلومات بكفاءة وفعالٌة
 O.O.5.2إدارة الموارد البشرٌة بفعالٌة وكفاءة
 O.O.5.3توفٌر بٌئة محفزة لإلبداع واالبتكار
 O.O.5.4ترشٌد النفقات وزٌادة اإلٌرادات
 O.O.5.6تحقٌق االستدامة لألصول والممتلكات
 O.O.5.5تطبٌق إدارة المعرفة

S.G.6
التحسٌن المستدام على األداء المإسسً

 O.O.6.1تعزٌز فعالٌة وكفاءة إدارة األداء المإسسً
 O.O.6.2توفٌر قنوات االتصال الفعالة الداخلٌة
والخارجٌة
 O.O.6.3تطبٌق مبادئ الحوكمة المإسسٌة
 O.O.6.4تعزٌز مفاهٌم التمٌز المإسسً
 O.O.6.5زٌادة ثقة المعنٌٌن فً الدفاع المدنً
 O.O.6.6تعزٌز الشراكة االستراتٌجٌة بكفاءة وفعالٌة

أ
اإلدارات الرئيس ــية المعنية بتنفــيذ االهـ ــداف
إدارة العملٌات
إدارة شإون المراكز
إدارة اإلطفاء البحري
إدارة الورشة الفنٌة

إدارة شإون المراكز
إدارة الشإون الفنٌة
إدارة الموارد البشرٌة
إدارة االتصاالت والخدمات الذكٌة

إدارة العمــلٌــات
إدارة الشإون المالٌة
إدارة الحماٌة المدنٌة

إدارة السـالمة الوقــائٌة
إدارة شإون المراكز

إدارة الموارد البشرٌة
إدارة االستراتٌجٌة
إدارة االتصاالت والخدمات الذكٌة

إدارة الحمــاٌة المدنٌة

إدارة الشئون المالٌة
الخدمات والتجهٌزات

إدارة االستراتٌجٌة
مكتب المدٌر العام
إدارة الموارد البشرٌة

أ
اإلدارات الداعمة لتحكيق االهداف
القٌـادة العامة لشرطة دبً
مركز االسعـاف الموحد
القٌـادة العامة لشرطة دبً
اإلدارة العامة ألقامه وشإون األجانب

القٌـادة العامة لشرطة دبً
مركز االسعـاف الموحد
اإلدارة العامة ألقامه وشإون األجانب

بلدٌة دبً
الدائرة االقتصـادٌة
إدارة تقنٌة المعلـومـات

هٌئة كهرباء ومٌاه دبً
وزارة العمـل
إدارة الشـإون القـانونٌة

القٌادة العامة لشرطة دبً
وزارة التربٌة والتعلٌم
إدارة االتصال المإسسً

مركز اإلسعاف الموحد
معهد تدرٌب العوٌر

إدارة االتصال المإسسً
إدارة الحماٌة المدنٌة

كافة الوحدات التنظٌمٌة

إدارة االتصال المإسسً
إدارة الشإون المالٌة
إدارة الخدمات والتجهٌزات

