
 2021-2017 استراتيجية اإلدارة العامة للدفاع المدني دبي

 في تحقيق االمن والسالمةأن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم  :الرؤية
 والسالمة بطرق ذكية وبيئة محفزة لالبتكار وذلك حفاظا عمى األرواح واألعراض والممتمكاتأن نعمل بكفاءة وفاعمية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع اإلمارات من خالل تقديم خدمات األمن  :الرسالة

 المواطنة اإليجابية -7 الوالء -6  النزاهة -5 حسن التعامل -4لتميز واالبتكار ا -3 العمل بروح الفريق -2العدالة  -1 :القيم

 قطاع السالمة / خطة دبي االستراتيجية 

 اإلدارات الرئيســـية المعنية بتنفــيذ األهـــــداف

 إدارة العمليات

 إدارة شؤون المراكز 

 إدارة اإلطفاء البحري

 إدارة الورشة الفنية

 إدارة التدريب

 إدارة شؤون المراكز           إدارة العمــليــات
 إدارة الشؤون الماليةإدارة الشؤون الفنية       

 إدارة الموارد البشرية     إدارة الحماية المدنية

 إدارة أنظمة االتصاالت    إدارة تقنية المعلومات
 إدارة التدريب

 إدارة السـالمة الوقــائية

 إدارة شؤون المراكز
 إدارة الحمــاية المدنية

 إدارة الموارد البشرية   إدارة الشئون المالية
 إدارة االستراتيجية      الخدمات والتجهيزات 

 إدارة التدريب         إدارة أنظمة االتصاالت
 إدارة تقنية المعلومات

 إدارة االستراتيجية     إدارة االتصال الحكومي

 مكتب المدير العام       إدارة الشؤون المالية

 إدارة الموارد البشرية  إدارة الرقابة والتفتيش

 إدارة الخدمات والتجهيزات

 إدارة السالمة الوقائية

 الوثيقة اإلستراتيجية لخطة الدفاع المدني 
 دبي 

S.G.7  
 الريادةتعزيز االبتكار لتحقيق 

 O.O.7.1 تووىر بيئ  ووولية    ووولي

ووظوو إياة  ميرؼبروولي

 الئتك  لة ػملي

 O.O.7.2  تىم ووووووووليوت   وووووووو ي

  لمىظ  هيلإلئد ع

    O.O.7.3إلئووووووووود عيتؼ يوووووووو ي 

رووهي ووال يو الئتكوو  ي

روووووووووغيي لشوووووووووب    

  لمؼى ه

 كافة الوحدات التنظيمية

S.G.5  
 استثمار الموارد بكفاءة

S.G.4  
الوقائي لدى  والوعيتعزيز السالمة 

 المجتمع

S.G.3  
ضمان السالمة الوقائية في 

 المباني والمنشآت

S.G.2 
 االستعداد التام لمواجهة األزمات والكوارث 

S.G.1  
 الريادة في اإلطفاء واإلنقاذ

 المحددةاألهــــــداف 

 O.O.4.1تؼ يوو ي لاف روولي لىة   وولي

وسوووو ى    ي ل ووووالرلي

 ريي لمجتمغ

 O.O.4.2اػووووووووووووود ةيوتىظووووووووووووو  ي

 لمتطووووووووووىػ هيرووووووووووهي

ل جهووووووو  ي) لمجتموووووووغي

 (   لتطىػ لي لمختظل

  O.O.4.3اػوووووووود ةي لم ووووووووتج  ي

 ألو يروووووووويي لفطوووووووو عي

  ل كىرييو لخ ص

 األهداف االستراتيجية

 : 1الغاية االستراتيجية 
 مواجهة األحداثضمان االستعداد والجاهزية في 

 (SG.2:     )االرتباط

 : 2الغاية االستراتيجية 
 تعزيز السالمة والحماية المدنية

 (SG.4   , SG.3 , SG.1:     )االرتباط

 : 4الغاية االستراتيجية 
ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة 

 والكفاءة والشفافية

 (SG.6 , SG.5:     )االرتباط

 : 3الغاية االستراتيجية 
 رضا المتعاملين بالخدمات المقدمةتعزيز 

 (SG.6 , SG.4 , SG.3 , SG.2 , SG.1:  )االرتباط

 الغايات االستراتيجية

  O.O.2.1لمش   لي ل ؼ لليرغي لجهو  ي 

 لمؼى ووووليلمى اهوووولي أل روووو  ي

 و لكى  ث
  O.O.2.2اػوووووود ةية  سوووووو  ي لمف  ووووووولي

 و لم    ميلأل ر  يو لكى  ث
  O.O.2.3تخظوووو ضي لمووووى  ةي لال روووولي

ل تؼ روووووووووايروووووووووغي أل رووووووووو  ي

 و لكى  ث
  O.O.2.4ته  ووولي لمجتموووغيل تؼ روووايروووغي

  أل ر  يو لكى  ث

O.O.2.5اة  ميتموو  يهي إل ووالفيئك وو فميي

 واىةم

O.O.2.6  ضووووووم نيتووووووار هي ل ؼ ل وووووو  ي

لمى اهوولي أل روو  يو لكووى  ثي

 ئ لتؼ ونيرغي لجه  ي لمؼى ل

 

O.O.3.1ضوووووووم نيت وووووووديجييييي

 شتب ط  ي ل والرلي

 لىة   وووليو لتط  ووو ي

  لك رايله 
   O.O.3.2إلشوووب ايو لبة ئووولي 

ػ ًيرال مليواىةمي

رؼوووووود  ي ل ووووووالرلي

  لىة   ل
 O.O.3.3ضوووووووووووم نيتوووووووووووار هيي

ػم  وووووووو  يتوووووووود و ي

 لموووووووى ةي لخطوووووووبمي

 .ئجم غيرب ح ه 

 O.O.5.1ته  ووليئى ووليت ت ووليتفى وولي

ذ  وووووليتووووودػ ي لبيوووووو ةمي

  لمؤس  ل

  O.O.5.2اة  مي لمووى  ةي ل شووبيلي

 ئك  فم

O.O.5.3ت ف وووووووووو ي السووووووووووتد رليي

 لألطى يو لممت ك  ي

O.O.5.4اة  مي لموووووى  ةي لم ل وووووليي

ئموووووو يي فوووووو ي لك وووووو فمي

  لمؤس  ل

 O.O.1.1ت ف ووو يلرمووووايرؼوووودال ي

( ػ لم ووووووو  ي) السوووووووتج ئلي

 .و لم  رظليػ  ه 
  O.O.1.2روووووغيا م يوووووليرب  ووووو ي 

 إلط وووووووووووو فيلت ف وووووووووووو ي

 . الستؼد ةي لت إ
 O.O.1.3لم وووو ممليروووووييتوووووار هي 

 .وس  اي لىفاي ل ديال

  O.O.1.4سالرليوت ر هي لى اهولي

 . ل  بيل
  O.O.1.5سووووووووووووتد رليتشوووووووووووو  اي 

 آلل وووووووووو  يوا م يوووووووووولي

 ئفد   يذ ت ليو لمؼد  ي

 O.O.6.1تؼ ي يرؼ ل ليو   فمياة  مي ألة ف 
  O.O.6.2تطووىيبيةىووى  ي التظوو  ي ل ؼ لوولي لد    وولي

 و لخ  ا ل
  O.O.6.3روهي)تط   ير و ة ي ل ى مولي لمؤس و لي

وضوووووم نييالشففففففافية والمسفففففاءلة وووووال ي

 ( لى  مل
  O.O.6.4تؼ ي ي لتم  ي لم تد إيرييام غيرجو ال ي

  لؼماي لمؤس ي
  O.O.6.5اسؼ ةي لمؼى  هيرهي وال ي ودر  ي لودر عي

  لمدوي

O.O.6.6 تؼ يوووو ي لشووووب  لي السووووتب ت ج ليئك وووو فمي
 ورؼ ل ل

O.O.6.7وجىإي7ت ف  ي در  يئم تىييي 

O.O.6.8 ضووووووووم ني السووووووووتد رليروووووووويي لمجوووووووو ال ي

  الاتم ػ ليو الةتظ ةيليو ل    ل

 : 5الغاية االستراتيجية 
 العمل المؤسسي بيئة ترسيخ ثقافة االبتكار في

:  االرتباط  
(SG.7 , SG.6 , SG.5, SG.4 , SG.3 , SG.2, SG.1) 

S.G.6  
 تعزيز التميز واستدامة األداء


