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» دبي حتتاج جهود واإبداع وم�ساهمة كل 

من يعي�ش فيها.من له ن�سيب يف حا�رض 

دبي له ن�سيب يف م�ستقبلها لكن عليه 

اأن ي�سون احلا�رض ويعمل مل�ستقبله الذي هو 

م�ستقبل دبي اأي�سا.« 

)التفا�سيل ..  اجلزء الثاين/ �ش 42(



�ساحب ال�سمو

 ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم

نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي
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الروؤيــة: 

نعمل على �سالمة الوطن من اأخطار     

احلرائق والكوارث بدفاع مدين     

عاملي الريادة والتميز   

الر�سالــة:

االلتزام بتقدمي اأرقى اأ�ساليب احلماية من خالل تطبيق اأعلى معايري     

الوقاية والتميز يف تنفيذ عمليات االإطفاء واالإنقاذ بكفاءة عالية.   

القيـــم:

تقوى اهلّل يف القول والعمل  l 	

الت�سحية والتفاين يف اأداء الواجب  l 	

التعاون والعمل بروح الفريق الواحد  l 	

الثقة يف قدرة الغري على االإجناز  l 	

احرتام العاملني واملتعاملني  l 	

االلتزام مب�سوؤوليتنا جتاه املجتمع  l 	

الر�ؤيــة - الر�سالة - القيــم
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اأهدافا  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  و�سعت 

اإ�سرتاتيجية حمددة لتحقيق اأف�سل اخلدمات 

التوعوية والوقائية واملكافحية املقدمة ملختلف 

وعلى   ، املناطق  جميع  يف   ، املجتمع  مكونات 

مدار ال�ساعة.. وكما يلي:

�لوقاية  من  فعال  نظام  توفري  	 	l

�صالمة  ل�صمان  للطو�رئ  ��ال�صتجابة 

�الر��ح ��ملمتلكات :

عدد  يف  انخفا�ض  حتقق  امليدان  هذا  ويف 

 ، املا�سي  العام  عن   %39 بن�سبة  احلرائق 

واملتو�سطة   %88 الب�سيطة  احلرائق  و�سكلت 

من  فقط   %2 فت�سكل  الكبرية  اأما   %10

معدل  حتقيق  ومت  للحرائق.  الجمايل  العدد 

زمن  ومعدل   ، دقائق(   9( لال�ستجابة  زمن 

للمكافحة )10 دقائق(.

�ملتميز  �الأد�ء  تقدمي  يف  �مل�صاهمة  	 	l

��لدعم يف �الأزمات ��لكو�رث :

اأجرى الدفاع املدين مترينات اإخالء م�سرتكة 

املعنية  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  مع 

الأمن  فرق  ومب�ساركة  العامة  بال�سالمة 

وال�سالمة يف املن�ساآت امل�ستهدفة يف القطاعني 

مترينا(   356 وعددها   ( واخلا�ض  احلكومي 

وبلغ عدد امل�ستفيدين )178.530 م�ستفيدا( 

، و�سارك فيها )4.095 اطفائي( و)1.225 

ر�سا  وبن�سبة  م�سعفًا(  و)1.059  �سرطيا( 

زيادة  وبلغت   ،%97.2 بلغت  للمتعاملني 

العدد  عن   %142:4 املنجزة  التمارين  عدد 

امل�ستهدف.

l		تعميم ثقافة �ل�صالمة ��لوعي �لوقائي 

لدى �ملجتمع :

يف  ال�سر  ل�سالمة  الوطنية  احلملة  حققت 

واإت�سعت   ،%92 بن�سبة  اجلمهور  ر�سا  املنازل 

دائرة ن�سر الثقافة والوعي الوقائي من خالل 

�سر، 
ُ
الأ على  مطبوع  توزيع)414.098( 

املهرجانات  خالل  املطبوعات  اآلف  وتوزيع 

والتجمعات واملعار�ض.

ر�سالة املدير العام

اللواء / را�سد ثاين را�سد املطرو�سي،  مدير االإدارة العامة للدفاع املدين - دبي
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l			تاأهيل �تطوير مو�ردنا �لب�صرية �بناء 

�لقياد�ت �ملتميزة :

بيئة  وحت�سني  التطويرية  للتغيريات  نتيجة 

حيث  الوظيفي،  الر�سا  ن�سبة  اإرتفعت  العمل 

للمنت�سبني.  الجمايل  العدد  من   %79 بلغت 

التدريبية  الدورات  يف  منت�سبا   487 وا�سرتك 

الدولة  ..داخل  الخت�سا�سات  مبختلف 

وخارجها.

�أف�صل  باإ�صتخد�م  �لعمليات  متكني  	 	l

��أكرثها  �ملوحدة  ��لتقنيات  �ملعد�ت 

مالئمة خلدمات �لدفاع �ملدين :

اإ�ستخدمت الإدارة تقنيات حديثة، هي الأوىل 

زمن  اإخت�سر  مما  املنطقة،  يف  نوعها  من 

املدين،  الدفاع  مع  للعاملني  اخلدمة  تقدمي 

املخططات  باإعتماد  املتعلقة  تلك  وخا�سة 

الهند�سية وترخي�ض ال�سركات ومنح �سهادات 

احلوادث  اإدارة  يف  للتطور  اإ�سافة  الإجناز، 

والتحكم وال�سيطرة.

�ملالية  �ملو�رد  �إ�صتخد�م  حت�صني  	 	l

�أف�صل  تطبيق  خالل  من  �ملخ�ص�صة 

�ملمار�صات �لعاملية :

املالية  باملوارد  نوعية  زيادة  الإدارة  حققت 

نتيجة تطبيق برامج واإجراءات حت�سن الأداء 

وتقلل النفقات ، وتخلق موارد اإ�سافية لالإدارة 

بزيادة 18% باملقارنة عن العام املا�سي.

مع  �الإ�صرت�تيجية  �ل�صر�كة  حتقيق  	 	l

��ملوؤ�ص�صات  ��خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 

�لتطوعية :

العمل  تعزيز  على  املدين  الدفاع  من  حر�سا 

اأف�سل  وتطبيق  الإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع 

الإدارة  وقعت   ، امليدان  هذا  يف  املمار�سات 

مذكرتي تفاهم مع )اينوك( و)مركز ال�سرق 

الو�سط للجودة(، وجرت اإجتماعات تن�سيقية 

واخلا�سة  احلكومية  الدارات  ممثلي  مع 

جتاوزت )50 اإجتماعا(.

لتطوير  ��الإبد�ع  �لتمّيز  ت�صجيع  	 	l

خدمات �لدفاع �ملدين :

بدبي  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  اإحت�سنت 

ال�سباط  و�سف  ال�سباط  من  الكفاءات 

واملدنيني، وو�سعت لهم خطة عمل ومنهجيات 

الداخلية  وزير  جائزة  معايري  وفق  تنظيمية 

موظفا   14 تر�سيح  ومت  الوظيفي،  للتمّيز 

فريق  �سمن  للجائزة  ومدنيا(  )ع�سكريا 

منهم  وفاز  الإقليمية  الإدارات  بني  التناف�ض 

يف  اأقيم  خا�ض  حفل  يف  تكرميهم  ومت  ثمانية 

دبي.

�إجناز�ت متمّيزة :

املجتمعية..نفذت  التوعية  ميدان  يف    .1

الوطنية  احلملة  بدبي  املدين  الدفاع  فرق 

�ستة  اإ�ستغرقت  التي  املنازل  يف  لل�سالمة 

اأ�سهر، ابتداء من 20/ دي�سمرب /2010 لغاية 

التوعية  ن�سر  واإ�ستهدفت  يونيو/2011،   /20

اإزالة  على  وت�سجيعهم  �سر 
ُ
الأ بني  الوقائية 

املخالفات التي تهدد ال�سالمة الفردية والعامة 

يف املنازل ، و�سارك يف احلملة) 15 �سابطا( 

فردا  و)19  وفرد(  �سابط  �سف  و)149 

زيارة  خاللها  ومتت  امل�ساندة(،  الفرق  من 

املنازل  اإجمايل عدد  )58.384 منزل ( من 

التي يبلغ عددها) 61.507 منزًل(، وبن�سبة 

ر�سا اأ�سحاب املنازل )100 %( ح�سب ماجاء 

يف ا�ستمارات زيارة املنازل ، وجنم عن تنفيذ 

املنازل  يف  احلرائق  ن�سبة  انخفا�ض  احلملة 

بن�سبة 38 % باملقارنة مع العام املا�سي.

تربية  على  املدين  الدفاع  من  حر�سا    .2

الأجيال اجلديدة ب�سلوكيات وثقافة ال�سالمة 

الوقائية ، اطلقت برناجمًا تدريبيًا للطالبات 

يف  املدين  الدفاع  )اأ�سدقاء  با�سم  والطالب 

و106  طالبة   349 تدريب  ومت  املدار�ض(، 

الربنامج  وي�ستهدف   ، مدر�سة   32 يف  طالب 

اإيجاد فرق تطوعية م�ساندة للدفاع املدين يف 

املدار�ض.

املدين  للدفاع  العامة  الداراة  اأجنزت    .3

مدونة  اأول  وهو   ، المارات(  )كود  بدبي 

يف  احلريق  من  احلماية  ملعايري  الدولة  يف 

املباين واملن�ساآت، وفق اأرقى املقايي�ض واأف�سل 
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دولة  بيئة  مراعاة  مع   ، العاملية  التطبيقات 

وبيئة  ب�سكل خا�ض  املتحدة  العربية  الإمارات 

اأجنزت  وقد   ، عام  ب�سكل  العربي  اخلليج 

الأ�سا�ض  املدونة  هذه  وتعد  ذاتية.  بجهود 

الإ�ست�سارية  واملكاتب  لل�سركات  املعياري 

وللمقاولني . 

جميع  يف  المارات(  )كود  تطبيق  عتمد 
ُ
واأ

اإمارات الدولة ، حيث �سيوفر معلومات كافية 

لالإ�ست�ساريني واملقاولني واملخت�سني واجلهات 

املخططات  لو�سع  واخلا�سة  احلكومية 

الهند�سية وفق اأرقى معايري الوقاية وال�سالمة 

، مع حتديد اأدوات قيا�سها وموؤ�سرات تطبيقها 

املدين  الدفاع  على  وي�سهل   ، دقيق  ب�سكل 

اخللل  ت�سخي�ض  الأخرى  املعنية  واجلهات 

ومن  املن�ساآت  ل�سحاب  القانوين  والإلزام 

املعتمدة،  الفنية  بالطرق  مبعاجلته  بحكمهم 

ومت توزيع )كود المارات( على جميع املعنيني 

باحلماية من احلريق يف خمتلف املواقع.

اللكرتوين(  )املهند�ض  برنامج  اأجنزت  كما 

واإجراء  الوقائية  ال�سرتاطات  يوفر  الذي 

للمخططات  اللكرتوين   والعتماد  التقييم  

مدى  من  للتاأكد   ، النرتنت  �سبكة  عرب 

الوقائية  ال�سالمة  لإ�سرتاطات  مطابقتها 

يتيح  كما   ، احلريق  من  احلماية  ومعايري 

من  التاأكد  للمتعاملني  الفر�سة  الربنامج 

اإ�ستيفاء م�ساريعهم لإ�سرتاطات ال�سالمة دون 

احل�سور للدفاع املدنى.

الرائد  امل�سروع  الذكية  الأنظمة  ويعد م�سروع 

التلقائي  الإطفاء  م�ستلزمات  يوفر  الذي 

للحريق يف املباين واملن�ساآت ، وي�سمن الإنذار 

عن  ويبلغ  احلريق  عن  املبا�سر  الإلكرتوين 

�سالحية  مدى  وعن   ، امل�ساعد  اعطال 

، وم�ستوى خزانات  الإطفاء  اأنظمة  وجاهزية 

تدار  التي  املن�ساآت  عدد  وبلغ  الطفاء.  مياه 

من خالل هذا امل�سروع حتى نهاية عام 2011 

)25.562( مبنى ومن�ساأة، ومت اإجناز عمليات 

ومن�ساأة  مبنى  لـ)42.163(  ال�سامل  امل�سح 

الدفاع املدين  متهيدًا لربطها بغرفة عمليات 

وامل�سح  الربط  عمليات  ولتزال  املركزية،ـ 

للمباين واملن�ساآت م�ستمرة.

امليدانية،  بالتطبيقات  الرتقاء  بهدف    .4

الواجبات  حتدد  علمية  منهجيات  وفق 

على  للقادة  الدقيقة  والأدوار  التف�سيلية 

الف�سي.  )الذهبي.  م�ستوياتهم  خمتلف 

الربونزي(، وبالإ�ستناد اىل اأف�سل املمار�سات 

الوا�سعة  اخلربة  ذات  البلدان  يف  متت  التي 

والعميقة ، اأعدت الدارة العامة للدفاع املدين 

العربية  باللغتني  الطوارئ(  اإجراءات  )دليل 

والجنليزية ، واأجرى الفريق املكلف بالإعداد 

كافة اجراءات التدقيق واملراجعة ، والإختبار 

امليداين ، للتاأكد من مدى اإ�ستجابته للظروف 

املعايري  تطابقه مع  ، ومدى  املحلية من جهة 

الدولية املتقدمة من جهة اخرى.

العمليات  اإدارة  نفذت  الفرتة  نف�ض  وخالل 

تدريبيًا  برناجمًا  املراكز  ادارة  مع  بالتكامل 

للجوانب التطبيقية من الدليل ، ذات العالقة 

وبالفرق  والربونزية  الف�سية  بالقيادات 

 ، دبي  يف  املراكز  جميع  و�سملت   ، التنفيذية 

تلك  نتائج  ومراجعة  تقييم  خاللها  وجرى 

التدريبات ، ومت تطوير بع�ض املنهجيات بناء 

على معيار اأف�سل املمار�سات.

ر�سالة املدير العام
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ونتيجة  الإ�ستجابة  زمن  اإخت�سار  بهدف    .5

متكنت  وتقنية  وتدريبية  تنظيمية  لعوامل 

الإدارة العامة للدفاع املدين من اإعادة توزيع 

الدفاع  ملراكز  الخت�سا�ض  مناطق  خرائط 

لتحقيق  مركزًا،   14 عددها  بلغ  التي  املدين 

من  الفرق  ومتكني   ، اإ�ستجابة  درجة  اأف�سل 

التكامل ، ومتكني القيادات امليدانية من اإدارة 

الآليات التي بلغ عددها 315 اآلية ب�سكل فعال، 

حالت  يف  املتبادل  الإ�سناد  متطلبات  وتلبية 

الطوارئ.

تطبيقات  على  التدريب  اإدارة  ركزت    .6

كفاءة  واإختبار   ، الذاتي  الريا�سي  التدريب 

البدنية  اللياقة  معايري  وفق  البدنية  الأفراد 

مع  والإنقاذ،  الإطفاء  برجال  اخلا�سة 

الريا�سية  ال�سالت  من  الق�سوى  الإ�ستفادة 

اللياقة  ومعدات  اأجهزة  باأحدث  املجهزة 

وباإ�سراف   ، املدين  الدفاع  مراكز  البدنية يف 

برناجمًا  طبق  الذي  البدنية  اللياقة  فريق 

ال�سباط  و�سف  ال�سباط  جميع  �سمل  دوريا 

وقيا�ض  البدنية  بلياقتهم  لالإرتقاء   ، والأفراد 

وربط  اأ�سهر،  ثالثة  كل  احلا�سلة  التغيريات 

ذلك بالتقييم العام للمنت�سب.

تطوير  على  الب�سرية  املوارد  اإدارة  اأكدت    .7

بالأداء  التمّيز  معايري  وفق   ، الفردي  الأداء 

الذي   ، دبي  حكومة  من  املعتمد  الوظيفي 

وذات   ، دقيقة  قيا�ض  وموؤ�سرات  اأدوات  و�سع 

اإنتاجية املوظف  فعالية وواقعية ، لبيان مدى 

الإدارة  خطط  تنفيذ  يف  م�ساهمته  وحجم   ،

وحتقيق اأهدافها الإ�سرتاتيجية، لت�سمل جميع 

املنت�سبني وعددهم 1،520 منت�سبًا.

املوؤ�س�سي،  التمّيز  مبعايري  بالإ�سرت�ساد    .8

الداء  وتطوير  الإ�سرتاتيجية  اإدارة  تابعت 

والأق�سام  الإدارات  اإلتزام  مدى  املوؤ�س�سي 

املعتمدة،  والربامج  اخلطط  بتنفيذ 

وفق  اأهدافها  بتحقيق  الكفيلة  والإجراءات 

واملتجددة،  واملتكاملة  املرتابطة  املنهجيات 

واإت�ساع  الأداء  تطور  على  اإيجابا  انعك�ض  مما 

وتنوع �سبل التن�سيق بني الإدارات الفرعية من 

جهة ، ومع ال�سركاء من جهة اخرى.

مذكرة   33 توقيع  مت  اآخر  جانب  من    .9

اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  ال�سركاء  مع  تفاهم 

الأخرية ، لتنظيم اأ�ساليب واإجراءات التن�سيق 

القطاعات  وجلميع   ، الظروف  خمتلف  يف 

اجلمهور  تخدم  التي  والفرعية  الأ�سا�سية 

واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.

10.  لأهمية امل�ساركات باملعار�ض واملوؤمترات 

والإ�ستفادة   ، التقنيات  اأحدث  على  لالإطالع 

حر�ست  واخلربات،  التجارب  اف�سل  من 

دور  تاأدية  على  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة 

املعار�ض  العديد من  و�سريك فعال يف  ن�سيط 

وامل�ساركة  الدولة،  داخل  التخ�س�سية 

خمتلف  تناولت  التي  العلمية  باملوؤمترات 

جوانب القيادة وال�سيطرة ، وتقنيات الإت�سال 

والوقاية واملكافحة ، واخلطط احلديثة لتعبئة 

القوة الب�سرية يف ظروف الطوارئ.

الوقائي  الوعي  ن�سر  يف  العالم  �ساهم    .11

وثقافة و�سلوكيات ال�سالمة من خالل: اإعداد 

وطباعة وتنفيذ وتوزيع )414.098( برو�سور  

التوعية  بحمالت  خا�سة   ، دبي  يف  ومل�سق 

ون�سر  اإعداد  اىل  اإ�سافة  الوطنية،  الوقائية 

التقارير والخبار ال�سحفية التي بلغت )550 

 24( وبث  واإنتاج  �سحفيًا(،  وتقريرًا  خربًا 

وتنفيذ  واإخباريًا،  اإر�ساديًا  تلفزيونيًا  فلمًا( 

للن�ساطات واحلوادث،  )725 مهمة ت�سوير( 

وتوزيع )51.432 مطبوع( داخليا وخارجيا، 

للموقع  جديدًا  برناجمًا   25 واإ�ستحداث 

الإلكرتوين ، مما رفع عدد زوار موقع الدفاع 

املدين اإىل 14.989.021.
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�لعقيد /  حمد�ن حممد �لري�صي

م�ساعد املدير العام لل�سوؤون الإدارية واملالية

�لعميد / �حمد عبيد �ل�صايغ

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الإطفاء والإنقاذ

�ملقدم / ر��صد خليفة �لبوفال�صة

مدير اإدارة الرقابة الإدارية

�ملقدم/ جمال بن عا�صد �ملهريي

مدير اإدارة التجهيزات و اخلدمات

�ملقدم/عبد �هلل �صيف �ل�صام�صي

مدير اإدارة احلماية املدنية

�لر�ئد/ جمال �حمد �بر�هيم

مدير اإدارة ال�سالمة الوقائية

�لر�ئد/��صماعيل عبد �هلل

مدير اإدارة الت�سويق والإت�سال املوؤ�س�سي

�لر�ئد/ علي ح�صن حممد �ملطوع

مدير اإدارة العمليات

�لر�ئد/ فر��ص حممد عبد �هلل باحل�صا

مدير اإدارة ال�سوؤون الفنية

�ل�صيدة �مينة يعقوب

مديرة اإدارة ال�سوؤون املالية

�ل�صيدة عفاف جا�صم

مديرة اإدارة الإ�سرتاتيجية والأداء املوؤ�س�سي

�ملهند�ص/ عي�صى بال�صاالت

مدير اإدارة تقنية املعلومات

اإدارتنا

�لر�ئد طيار/حمد حممد بال�صويد� �لعامري

مدير اإدارة �سوؤون املراكز
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176     IôjO  

180     »HOôH

»FÉØWEG 4^096  øjQÉªàdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG Ú«FÉØWE’G OóY

Oôa 1^059 ÚcQÉ°ûŸG ±É©°SE’G OGôaCG OóY

 áWô°ûdG OGôaCG OóY

ÚcQÉ°ûŸG

Oôa 1^225 

عدد عمليات �الخالء �لتدريبية 359  عملية تدريب

عدد �مل�صتفيدين من �لعمليات �لتدريبية 178.530 �صخ�ص

معدل زمن �لو�صول 5.553 دقيقة

ن�صبة ر�صا �لعمالء % 97.2

�لزمن �الإجمايل �مل�صتغرق يف عمليات �الإخالء 9.828 دقيقة

�مل�صافة �ملقطوعة بالكيلو مرت  1.770 كيلو مرت

نتائج متارين �الإخالء �لتدريبة 2011

عدد �لتمارين موزعة على بردبي �ديرة 2011

متارين الإخالء

مب�ساركة الإدارات املعنية 

مبواجهة احلوادث والأزمات 

والكوارث تعمل اإدارة العمليات 

على حتقيق اأحد الأهداف 

الإ�سرتاتيجية للدفاع املدين:

و�سملت تلك التمارين التي 

نفذتها مراكز الدفاع املدين 

خالل عام 2011 خمتلف 

القطاعات الإقت�سادية 

واملجتمعية وجميع املواقع ، 

ومتيز مركز الق�سي�ض بني 

املراكز من حيث عدد التمارين 

وعدد امل�ستفيدين.

وحققت املراكز جمتمعة زيادة 

بعدد التمارين بن�سبة %42.4 

بالقيا�ض اىل العدد امل�ستهدف ، 

وبزيادة 51% بالقيا�ض اىل عدد 

التمارين يف عام 2010. 
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58     ¢ü«°ü≤dG

7       »∏«°ù«∏dG

10     ÉàM

14     ó«©°SQƒH

19     IQÉæŸG

19     ¢SGôdG

24     Rƒ≤dG

32     ájôª◊G

36     ájó°TGôdG

42     AÉ°TÈdG

44     áeGôμdG

52     Iƒ£°ùdG

356  IòØæŸG øjQÉªàdG ‹ÉªLEG

250  ±ó¡à°ùŸG Oó©dG

موؤ�صر�ت  �الأد�ء 

عدد �لتدريبات على �الإخالءموزعة على �ملر�كز
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14        IQƒ£àŸG ≥FGô◊G OóY

33       á£°SƒàŸG ≥FGô◊G OóY

428    á£«°ùÑdG ≥FGô◊G OóY

6          IQƒ£àŸG ≥FGô◊G OóY

29       á£°SƒàŸG ≥FGô◊G OóY

255    á£«°ùÑdG ≥FGô◊G OóY

13      á«YÉæ°üdG »∏Y πÑL

11     GÒªL  

عدد �حلر�ئق 2010 - 2011

�أكرث �ملناطق �لتي �قعت فيها �حلر�ئق

نتيجة لتكامل الربامج التوعوية 

والإجراءات الوقائية واملهارات 

الفنية والإ�ستخدام الر�سيد 

للتقنيات احلديثة حققت فرق 

الدفاع املدين ، وقياداتها 

تخفي�سًا بعدد احلرائق بن�سبة 

61% عن العام املا�سي ،و�سكلت 

احلرائق الب�سيطة ن�سبة %88 

من اإجمايل عدد احلرائق.

وجاءت املن�ساآت ال�سكنية يف 

راأ�ض قائمة املواقع التي وقعت 

فيها احلوادث وبن�سبة %38 

فيما جاءت الأبراج يف اأ�سفل 

القائمة بن�سبة 1% ، واإختفت 

قطاعات من قائمة احلوادث 

ويف مقدمتها املوؤ�س�سات 

التعليمية. 

احلوادث
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á≤«bO 31 §°Sƒàe çOÉM πμd áëaÉμŸG øeR §°Sƒàe

á≤«bO 12  §«°ùH çOÉM πμd áëaÉμŸG øeR §°Sƒàe

á≤«bO 189 Qƒ£àe çOÉM πμd áëaÉμŸG øeR §°Sƒàe

çOÉM 53     ¢ü«°ü≤dG

çOÉM 44     ájó°TGôdG

38%110من�صاآت �صكنية

17%48من�صاآت جتارية

4%11منئ�صاآت �صناعية

3%9من�صاآت حكومية

29%83��صائل نقل برية

3%9��صائل نقل بحرية

6%16مباين قيد �الن�صاء

1%2�أبر�ج عالية 

1%2نفايات �قمامة

�ملتو�صط �لعام لزمن �الإ�صتجابة  9 دقائق

�أكرث �ملر�كز ن�صاطًا خالل عام 2011
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97  ¢ù£°ùZG

121  ƒ«dƒj

106  ƒ«fƒj

100  ƒjÉe

112   πjôHG

94  ¢SQÉe

84  ôjGÈa

80  ôjÉæj

81  Èª°ùjO

100  Èªaƒf

80  ôHƒàcG

84  ÈªàÑ°S

16  ¢SQÉe

18  ôjGÈa

16  ôjÉæj

20  Èª°ùjO

26  Èªaƒf

25  ôHƒàcG

24  ÈªàÑ°S

36  ¢ù£°ùZG

28  ƒ«dƒj

30  ƒ«fƒj

17  ƒjÉe

24   πjôHG

�إح�صائية بالغات �الإنقاذ

�إح�صائية بالغات �حلريق

البالغات

يعد �سهر يوليو اأكرث اأ�سهر 

ال�سنة من حيث تلقي البالغات، 

ف�سجلت الإح�سائيات خالله 

206 بالغًا، )121 بالغ حريق-

28 بالغ اإنقاذ-51 بالغ جر�ض 

اإنذار-6 بالغات اأخرى( واأقل 

الأ�سهر فرباير)134 بالغا(، 

وتتابع فرق ق�سم العمليات يف 

غرفة العمليات املركزية وغرف 

العمليات يف املراكز تلبية 

النداءات على مدار ال�ساعة ، 

لتلقي البالغات من اجلمهور ، 

ومترير التعليمات من القيادة 

اىل الفرق و�سمان التن�سيق 

بني الفرق ، وتاأمني الدعم 

 وامل�ساندة يف 

احلالت الطارئة. 
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32  ¢ù£°ùZG

51  ƒ«dƒj

53  ƒ«fƒj

35  ƒjÉe

45   πjôHG

40  ¢SQÉe

22  ôjGÈa

43  ôjÉæj

31  Èª°ùjO

31  Èªaƒf

35  ôHƒàcG

50  ÈªàÑ°S

10  ôjGÈa

9  ôjÉæj

6  Èª°ùjO

5  Èªaƒf

3  ôHƒàcG

10  ÈªàÑ°S

4  ¢ù£°ùZG

6  ƒ«dƒj

14  ƒ«fƒj

10  ƒjÉe

7   πjôHG

9  ¢SQÉe

�إح�صائية بالغات جر�ص �الإنذ�ر

�إح�صائية بالغات �حلو�دث �الأخرى
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قالت ال�سحف

22 نوفمرب 2011 - �لبيان

23 نوفمرب 2011 - �لبيان

9 مار�ص 2011 - �لبيان

23 مايو 2011 - �لبيان

2 نوفمرب 2011 - �لبيان

02 مار�ص 2011 - �خلليج
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24 مار�ص 2011 - �لبيان

ج
لي

خل
� 

-
 2

0
1

1
رب 
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1
12 يناير 2011 - جلف نيوز

31 �كتوبر 2011 - �لبيان 2 نوفمرب 2011 - �الإحتاد

12 يناير 2011 - �خلليج

31 �كتوبر 2011 - �خلليج

14 يوليو 2011 - �الإحتاد
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قالت ال�سحف

23  مايو 2011 - �خلليج

9  مار�ص 2011 - �خلليج

24  مار�ص 2011 - �الإحتاد

31  �كتوبر 2011 - �الإحتاد

13  مار�ص 2011 - �الإحتاد
12  دي�صمرب 2011 - �لبيان
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26  يناير 2011 - �خلليج

20  يوليو 2011 - �خلليج

21  مار�ص 2011 - �لبيان

1  نوفمرب 2011 - �لبيان

9 مار�ص 2011 - جلف نيوز

31 �كتوبر 2011 - جلف نيوز

13  نوفمرب 2011 - جلف نيوز 10  نوفمرب 2011 - جلف نيوز

11 مار�ص 2011 - �الإمار�ت �ليوم
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قالت ال�سحف

19  �كتوبر 2011 - �خلليج تاميز

31  �كتوبر 2011 - �خلليج تاميز 23  نوفمرب 2011 - �خلليج

31 �كتوبر 2011 - �الإمار�ت �ليوم

9 مار�ص 2011 - نا�صنال

22 نوفمرب 2011 - نا�صنال
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10  �كتوبر 2011 - جلف نيوز

19  يوليو 2011 - نا�صنال

25  �بريل 2011 - جلف تود�ى

21  دي�صمرب 2011 - جلف تود�ى

29  �صبتمرب 2011 - �خلليج تاميز

29  �صبتمرب 2011 - �خلليج تاميز

6  يناير 2011 - �خلليج تاميز25  �بريل 2011 - �خلليج تاميز
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قالت ال�سحف

31  �كتوبر 2011 - نا�صنال

19  يوليو 2011 - نا�صنال

ل
نا
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  7

12  يناير 2011 - �خلليج تاميز

12  مار�ص 2011 - جلف تود�ى9  مار�ص 2011 - جلف تود�ى
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توعية

148  ôjGÈa

70  ôjÉæj

31  Èª°ùjO

60  Èªaƒf

67  ôHƒàcCG

38  ÈªàÑ°S

4  ¢ù£°ùZCG

39  ƒ«dƒj

30  ƒ«fƒj

87  ƒjÉe

125   πjôHEG

140  ¢SQÉe

7^442  ôjGÈa

4^131  ôjÉæj

1^937  Èª°ùjO

3^486  Èªaƒf

3^618  ôHƒàcG

6^105  ÈªàÑ°S

5^500  ¢ù£°ùZCG

6^727  ƒ«dƒj

1^365  ƒ«fƒj

4^532  ƒjÉe

4^878   πjôHEG

4^021  ¢SQÉe

التوعية..الركيزة الأوىل يف 

هيكل خدمات الدفاع املدين..

والهدف التاأ�سي�سي الذي ي�سبق 

جميع الإجراءات واخلطط..

والن�ساط املعريف الوقائي 

الذي ليكتمل اإّل بتحوله اىل 

�سلوك دائم ومهارات فردية 

وجمعية للحماية من املخاطر..

ويف هذا العام مثلما يف جميع 

الأعوام، و على اإمتداد اأكرث من 

عقد ، تنت�سر فرق التوعية يف 

خمتلف املواقع وتلتقي بالفئات 

العمرية على اإختالف اأعمارها 

وجن�سياتها وثقافاتها ، لرت�سيخ 

قيم ال�سالمة يف النفو�ض 

واملمار�سات..فكانت حا�سرة يف 

املدار�ض واملوؤ�س�سات احلكومية 

واخلا�سة..كما يف الهيئات 

املجتمعية وامل�ست�سفيات..
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ال�سحة العامة �البئية

يعد ق�سم ال�سحة العامة و 

البيئة التابع لإدارة احلماية 

املدنية رافدًا هامًا لن�سر ثقافة 

الوقاية ال�سحية وتطبيق 

ال�سلوكيات ال�سحية التي حتمي 

العاملني من خمتلف الأمرا�ض، 

اإ�سافة اىل م�ساركة الق�سم 

بفعالية يف دعم احلمالت 

ال�سحية التي تنفذ يف دبي، 

 لتاأمني بيئة 

 �سحية خالية من الأمرا�ض، 

 و داعية اىل ممار�سة منط 

حياة ن�سيط.

149  äGQóîª∏d ’ á∏ªM

94  ΩódÉH ´ÈàdG á∏ªM

342  Éæª¡J ∂àë°U á∏ªM

68  …ôμ°ù∏d ’ á∏ªM

129  ájó©ŸG ¢VGôeC’G á∏ªM

50   ÚNóàdG QGô°VG+ ÚNóà∏d ’ á∏ªM

163  áæª°ù∏d ’ á∏ªM
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١٫٠٢٥  áeÓ°ùdG Oó¡J ôWÉ ⋲∏Y …ƒà– »àdG äƒ«ÑdG OóY

٣٫١٢٣  á«≤ÑàŸG äƒ«ÑdG OóY

٥٨٫٣٨٤  É¡JQÉjR â“ »àdG äƒ«ÑdG OóY

٥٨٫٣٨٤  É¡©jRƒJ ” »àdG áeÉ©dG íFÉ°üædG äÉÑ«àc OóY

٥٨٫٣٨٤  É¡©jRƒJ ” »àdG øeBG »îÑ£e äÉÑ«àc OóY

 »àdG øeBG »∏ØW äÉÑ«àc OóY                                        

٥٨٫٣٨٤  É¡©jRƒJ ”                                         

 »àdG øeBG »à«H äÉÑ«àc OóY                             

٥٨٫٣٨٤   É¡©jRƒJ ”                             

٥٫٤١٠  É¡©jRƒJ ” »àdG ÜGƒHC’G ⋲∏Y ≥∏©J »àdG äGOÉ°TQE’G OóY

٥٨٫٣٨٤  É¡©jRƒJ ” »àdG á∏ª◊G äGÎ°SƒH OóY

٥٨٫٣٨٤  É¡©jRƒJ ” »àdG ÜGƒH’G äGôμ«à°S OóY

٥٨٫٣٨٤  É¡©jRƒJ ” »àdG á∏ª◊G äÉÑ«àc OóY

٦١٫٥٠٧  IQÉe’ÉH äƒ«ÑdG ‹ÉªLG

فرقة،   90 من  اكرث  باملنازل  لل�سالمة  الوطنية  احلملة  نفذت 

بقيادة  ومدين،  وفرد  �سابط  و�سف  �سابط   183 فيها  �سارك 

الري�سي  حممد  حمدان  والعقيد  ال�سايغ،  عبيد  احمد  العميد 

الفرق  يعقوب..وقاد  الكرمي  عبد  �سليمان  الرائد  ..وتن�سيق 

�سيف/الرائد  الرحمن  عبد  اإبراهيم  الرائد  التنفيذية.. 

بال�سالت/الرائد  الرحمن  /الرائدعبد  مبارك  حممد  جمعة 

الرائد   / دروي�ض  خليل  مطران  اأهلي/الرائد  حممد  عثمان 

يو�سف خمي�ض را�سد/الرائد اأحمد بن كميد�ض/النقيب �سعيد 

عبد  اأول  الأحمدي/مالزم  ح�سن  علي  اأول  مالزم  الرحومي/ 

�سيف/  حممد  �سيف  اأول  مالزم  اهلل/  عبد  حممد  الرحمن 

مالزم زايد العبدويل..

ومت تنفيذ خطة ن�سر التوعية واإزالة املخالفات يف جميع قطاعات 

دبي )11قطاعًا(، ومتيز خالل احلملة :

ح�سن  علي  اأول  واملالزم   ،)1 )القطاع  احلمرية  مركز  فريق 

الأحمدي قائد )القطاع 3(، وع�سو الفريق ال�سرطي اأول خالد 

اإبراهيم علي املطوع من )القطاع 3(، واملدين بهية علي حممد 

من  فالح  حممد  �سامن  واملدين   ،)2 )القطاع  من  احلو�سني 

)القطاع 1(..

)من  �أ�صهر  �صتة  �إ�صتغرقت  �لتي  �حلملة  �خالل 

تاأ�صري  2011/06/20(..مت  لغاية   2012/12/20

مايلي:

احلملة الوطنية ل�سالمة الأُ�رس يف املنازل..
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l  �ملبادر�ت �لتطويرية �لتي حققتها 

�لفرق خالل �حلملة:

مطفاأة  اإ�ستخدام  على  الأ�سر  تدريب   .1

احلريق.

لكل  املنازل  باأعداد  اإح�سائيات  توفري   .2

واقعية  بيانات  قاعدة  ر  وَفّ مما  قطاع 

لأغرا�ض اإدارة املخاطر.

3. عمل ح�سر لبع�ض املنازل التي مت تغيري 

ن�ساطها اإىل ن�ساط جتاري.

قراءة  على  املنازل  اأ�سحاب  ت�سجيع   .4

لعائالتهم  الإر�سادية  الإ�سدارات 

وللخادمات ، وتطبيق م�سامينها.

�لفرق  حققتها  �لتي  �لقوة  نقاط    l

�أثناء �لتنفيذ:

املخاطر  من  الأ�سري  الوعي  زيادة   .1

املنزلية املتوقعة.

والتي  ال�سكنية  املباين  عن  الك�سف   .2

غري  اأغرا�ض  اأو  كم�ستودعات  ت�ستخدم 

م�سرح بها من الدفاع املدين.

احلملة  ملل�سقات  اجليد  الت�سميم   .3

الوطنية و ما حتتويه من معلومات اإر�سادية 

نافعة.

4. زيادة املعرفة باملناطق التي حتتوي على 

خماطر تهدد ال�سالمة العامة.

الإدارات  العامة ملختلف  الإدارة  5. حتفيز 

الفرعية للم�ساركة باحلملة الوطنية وتبادل 

اخلربات وحت�سني الإجراءات.

الفرق  مع  الدورية  الجتماعات  عقد   .6

لتفقد �سري العمل وحتفيز الفرق.

امليدانية  الزيارات  لتنفيذ  فرق  ت�سكيل   .7

من  عدد  اأكرب  لزيارة  وم�ساءًا،  �سباحًا 

املنازل.

للم�ساركة  الن�سائي  بالعن�سر  الإ�ستعانة   .8

املنازل  اىل  الدخول  ل�سمان   ، احلملة  يف 

التي يتعذر دخول الرجال اليها.

l  �الإجر�ء�ت �لتي قامت بها �الإد�رة 

الإز�لة �ملخالفات:

1. فتح خط هاتفي جماين لالإ�ستف�سار عن 

م�ستلزمات ال�سالمة.

للتاأكد  الزيارات  باإعادة  املراكز  قيام   .2

من اإزالة املخالفات اأو امل�ساعدة باإر�سادهم 

لل�سبل التي ت�ساعدهم على ذلك. 

وامل�سموعة  املرئية  الإعالمية  التوعية   .3

امل�ستمرة.

l  �لفو�ئد �لتي �إكت�صبتها �الإد�رة من 

�حلملة:

1. التمُيّز العاملي كاأول حملة يف العامل لن�سر 

التوعية بني جميع الأ�سر يف الدولة.

جديدة  وطرق  واأماكن  منازل  اإكت�ساف   .2

مبناطق الخت�سا�ض.

عن  املعروفة  النمطية  ال�سورة  تبديد   .3

رجال الدفاع املدين وك�سب ثقة اجلمهور.

ملنطقة  �سامل  ميداين  م�سح  عمل   .4

وغري  املاأهولة  املنازل  ملعرفة  الإخت�سا�ض 

املاأهولة.

مع  التعامل  يف  اخلربة  اإكت�ساب   .5

اجلمهور.

�حلملة  حققتها  �لتي  �لفو�ئد    l

للمجتمع �ملحلي:

من  التقليل  بهدف  املجتمعية  التوعية  ن�سر 

واإكت�ساب   ، باملنازل  املوجودة  املخاطر 

احلوادث  اأثناء  ال�سليم  الت�سرف  مهارات 

واملمتلكات  الأرواح  حلماية   ، واحلريق 

العامة واخلا�سة ، واإبراز دور الدفاع املدين 

يف حماية املجتمع.

قائد عام �صرطة 

دبي ي�صع مل�صق 

 �لزيارة علي 

بو�بة منزله
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قالت ال�سحف

3  فرب�ير 2011 - �لبيان

2011 - نا�صنال

3  يناير 2011 - �لبيان

د
حتا

الإ
� 

-
 2

0
1

1
ر 

اي
ين

  2
5
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13  يناير 2011 - �لبيان

ج
لي

خل
� 

-
 2

0
1

1
ر 

اي
ين

  6

د
حتا

الإ
� 

-
 2

0
1

1
و 

اي
م

  1
8

3  يناير 2011 - جلف تود�ى

ز
مي

تا
ج 

لي
خل

� 
-

 2
0

1
1

ر 
وب

كت
� 

 3
1

14  �كتوبر 2011 - �الإحتاد

ل
نا

�ص
نا

 -
 2

0
1

1
ر 

اي
ين

  7
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قالت ال�سحف

23  فرب�ير 2011 - �خلليج

14  �كبوبر 2011 - �خلليج

22  فرب�ير 2011 - �خلليج
13  يناير 2011 - �الإحتاد

2  فرب�ير 2011 - �الإحتاد

30  مايو 2011 - �خلليج تاميز

25   يناير 2011 - جلف نيوز

وز
ني

ف 
جل

 -
 2

0
1

1
ر 

�ي
رب

ف
   

2
3

م
و

لي
� 

ت
ر�

ما
الإ

� 
-

 2
0

1
1

و 
اي

م
 1

8

13  يناير 2011 - �خلليج23  فرب�ير 2011 - �لبيان7  يناير 2011 - جلف تود�ى
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الوقاية

يقا�ض جناح اأجهزة الدفاع 

املدين مبدى اإدارتها 

بكفاءة للمخاطر يف مناطق 

اإخت�سا�سها ، من خالل 

تطبيقها ملعايري الوقاية 

وال�سالمة يف املن�ساآت 

العامة واخلا�سة ، ويف جميع 

القطاعات وامليادين الت�سغيلية 

..لهذا فاإن، اإدارة ال�سالمة 

الوقائية �سريك اأ�سا�سي يف 

التنمية الإقت�سادية ال�ساملة..

وخدماتها حجر الزاوية يف 

حماية املنجزات والرثوات 

والن�ساطات املختلفة..وقبل كل 

�سيء ..حماية الأرواح. 
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⋲æÑe 42^488    πeÉ°ûdG í°ùª∏d â©°†N »àdG äBÉ°ûæŸGh ÊÉÑŸG ´ƒª›

⋲æÑe 29^183        É¡H á«còdG áª¶fC’G Ö«côJ ” »àdG ÊÉÑŸG ´ƒª›

الأنظمة الذكية

�إجناز�ت م�صر�ع �الأنظمة �لذكية
منذ تطبيق م�سروع الأنظمة 

الذكية )24x7 dcd( يف 

اأغ�سط�ض 2008 ،فاإن ن�سبة 

احلرائق الإجمالية قد اإنخف�ست 

مبعدل 32% ، وتوفرت لفرق 

الدفاع املدين قاعدة بيانات 

عن املن�ساآت واأنظمة احلماية 

من احلريق فيها ، �ساهمت 

يف تاأمني الإ�ستجابة الأ�سرع ، 

واملعلومات الدقيقة ، والأنظمة 

الكفوءة ، التي تخدم الفرق اأثناء 

قيامها بالعمليات امليدانية عند 

وقوع احلرائق، ومت ربط واإدارة 

25.562 مبنى ومن�ساأة. وتوا�سل 

الفرق الفنية فح�ض املباين 

وتركيب اأجهزة ربطها بغرفة 

عمليات الدفاع املدين املركزية.
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قالت ال�سحف

18   �أغ�صط�ص 2011 - جلف نيوز

10   يوليو 2011 - جلف نيوز

20  يونيو 2011 - �لبيان

17 يوليو 2011 - �الإمار�ت �ليوم

5 مايو 2011 - �الإمار�ت �ليوم

17  يوليو 2011 - �الإحتاد20  يونيو 2011 - �الإحتاد
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8  يوليو 2011 - �خلليج

17  يوليو 2011 - �خلليج 19  يونيو 2011 - �الإحتاد

19  يونيو 2011 - �خلليج

17  يوليو 2011 - �لبيان

11  �أغ�صط�ص 2011 - �لبيان

8 يوليو 2011 - �الإمار�ت �ليوم

11  يوليو 2011 - 
جلف تود�ى

8   يوليو 2011 - 

جلف نيوز
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قالت ال�سحف

10  يوليو 2011 - �لبيان

10  يوليو 2011 - �الإحتاد

20  يونيو 2011 - �خلليج تاميز

18  �أغ�صط�ص 2011 - نا�صنال

10  يوليو 2011 - �خلليج تاميز

10 يوليو 2011 - �الإمار�ت �ليوم20  يونيو 2011 - �خلليج



 الإدارة العامة للدفاع املدين - دبي 

التقرير ال�سنوي 2011
41



 الإدارة العامة للدفاع املدين - دبي 

التقرير ال�سنوي 2011
42

املوارد الب�رسية

ن�صبة حتقيق �لرب�مج �لتدريبية لكافة �لفئات �لوظيفية

معدل �لد�ر�ن �لوظيفي

7  ÚHQóàŸG OóY

37  ‹ÉªLE’G Oó©dG

37   ÚHQóàŸG OóY

38   ‹ÉªLE’G Oó©dG

261  ÚHQóàŸG OóY

1^462  ‹ÉªLE’G Oó©dG

130    »Ø«XƒdG ¿GQhódG ‹ÉªLEG

1^537    ÖJôª∏d ‹ÉªLE’G Oó©dG

970    »Ø«XƒdG ¿GQhódG ‹ÉªLEG

1^537    ÖJôª∏d ‹ÉªLE’G Oó©dG

• مدنيًا. اإ�ستكمال الإجراءات اخلا�سة برتقية 129 ع�سكريًا و155	

•و�سع اآلية �سرف الأو�سمة ملنت�سبي الدفاع املدين بدبي ، وفق معايري �سرطة دبي. 	
•ت�سميم وتنفيذ قاعة خا�سة باملقابالت واملحا�سرات. 	

•الإنتهاء من اإجرااآت تقييم املوظفني لأغرا�ض �سرف العالوات . 	
•اإجناز بطاقة الو�سف الوظيفي. 	

•تطبيق معايري الرتقية للع�سكريني. 	

�إجناز�ت �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية
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�لتوطني يف �لوظائف

37   ÚæWGƒŸG

37    ‹ÉªLE’G Oó©dG

37    ÚæWGƒŸG

38    ‹ÉªLE’G Oó©dG

779    ÚæWGƒŸG

1^462    ‹ÉªLE’G Oó©dG
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ال�سوؤون املالية

(GRP)±ô°U á«∏ªY 1^560 ôjô“

≥jOÉæ°üdG AÉæeCG øe π°Uh 25^390 ΩÓà°SG

(GRP) ¢†Ñb ±ô°U 16^303 ôjô“

منجز�ت �إد�رة �ل�صوؤ�ن �ملالية لعام 2011

ت�سكل ال�سوؤون املالية املركز 

الإداري للموارد املالية ، 

ولرت�سيد اإ�ستثمارها وفق 

امليزانية املعتمدة لالإدارة 

العامة للدفاع املدين بدبي، 

ومبا يدعم اخلطط التطويرية 

والإجراءات الت�سغيلية، وي�ساهم 

اأداءها الُكفء يف حتقيق 

 الأهداف الإ�سرتاتيجية  

للدفاع املدين.

و بلغ عدد الدورات التدريبية 

 التخ�س�سية للعاملني 

 بال�سوؤون املالية

خالل عام 2011 
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10  IôFGõdG OƒaƒdG áaÉ°†à°SG

91  á«©ªà› áeóN

72      äÉ«dÉ©ØdG ÚeCÉJ

105  ácQÉ°ûe

الت�سويق والإت�سال املوؤ�س�سي

ت�سكل الإدارة العامة للدفاع 

املدين جزءًا من القيادة العامة 

للدفاع املدين بالدولة ، كاإحدى 

ت�سكيالت وزارة الداخلية، 

وهي يف ذات الوقت �سريك 

اأ�سا�سي مع الإدارات املحلية 

يف دبي يف توفري م�ستلزمات 

ال�سالمة وتنفيذ مهام احلماية 

يف خمتلف الظروف ، مما 

ي�سع على عاتق اإدارة الإت�سال 

املوؤ�س�سي م�سوؤولية ج�سيمة 

بالتعاون مع ق�سم ال�سراكة 

الإ�سرتاتيجية ، لالإرتقاء 

مبنهجيات وتطبيقات التن�سيق 

والتعاون مع الإدارات احلكومية 

الإحتادية واملحلية ، واإيجاد 

�سبل متنوعة لتطوير العمل 

امل�سرتك خلدمة املتعاملني مع 

الإدارات احلكومية.

�أهم �خلدمات �لتي قدمها فريق �لت�صويق ��الت�صال �ملوؤ�ص�صي
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تقنية املعلومات

ط �ملو�قع 
 م�صر�ع رب

ة لل�صبكة 
�صافي

 �الإ

% 100
جلديدة( 

ز �
)�ملر�ك

ز �لبنية 
جتهي

 م�صر�ع 

ب �لعوير 
ة ملركز تدري

 �لتحتي

% 100
ىل( 

ة �الأ�
حل

)�ملر

ر �ملوقع 
م�صر�ع تطوي

ين ) تفعيل بو�بة 
اللكرت�

� 

% 100
ين( 

اللكرت�
ع �

جتهيز غرفة �لدف
 م�صر�ع 

ت �لرئي�صية 
خلادما

� 

باالإد�رة 90 %

ز �لبنية 
جتهي

 م�صر�ع 

ث 
��لكو�ر

ت 
ة لالزما

 �لتحتي

% 100
ثانية( 

ة �ل
حل

)�ملر

ة �لوقائية 
ة �لد�ري

يان
ع �ل�ص

 م�صر�

خلا�صة 
ع �

ع �ملو�ق
جلمي

 

ين- دبي 90 %
ع �ملد

بالدفا
ط ب�صبكة 

 �لرب

خلية 
د�

 �ل
 �ز�رة

% 100
  )

)�ل�صريان

ت 
 �ملعلوما

�صاريع تقنية
م

يف اإطار التطور املت�سارع للخدمات 

اللكرتونية وتقنيات الإت�سال والتوا�سل 

يف القطاع اخلدمي ، يت�سابق فريق 

اإدارة تقنية املعلومات بالإدارة العامة 

للدفاع املدين مع امل�ستجدات التقنية 

واملتطلبات املهنية لتاأمني البنية الأ�سا�سية 

خلدمات الدفاع املدين الإلكرتونية 

املتزايدة ، وتاأمني الدعم ال�سروري 

جلميع الإدارات والأق�سام وامل�ستخدمني 

ب�سل�سلة من الربامج والأنظمة ، اإ�سافة 

اىل تقدمي امل�سورة التقنية واملعاجلات 

الآنية للم�سكالت التطبيقية الناجمة 

عن الطبيعة التطويرية التي يبادر بها 

العاملون يف فروع اخلدمة املختلفة. 
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يعد العاملون يف اإدارة اخلدمات 

والتجهيزات ال�سند الذي يوؤمن 

املوارد التموينية واخلدمية التي 

لميكن الإ�ستغناء عنها ،�سواء 

يف العمليات امليدانية، اأو يف 

الإجراءات الإدارية واخلدمات 

اليومية ، مما يجعل من دورهم 

حموريًا يف تي�سري العمل وخلق 

ز  بيئة مهنية �سحية حُتِفّ

العاملني للعطاء املتمّيز. 

اخلدمات و التجهيزات

732  áfÉ«°üdG º°ùb

232  Oƒ≤©dGh äÉjÎ°ûŸG º°ùb

3^039  á«æØdG äÉYOƒà°ùŸG º°ùb

3^042  ájQGO’G äÉeóÿG º°ùb
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جتهيز در�جتي �إطفاء �صحر��ية ذ�ت دفع رباعي

GMC جتهيز )عدد 5 مركبات( مقدمات حو�دث من نوع

اإدارة ال�سوؤون الفنية

حتقق قوة الدفاع املدين جناحاتها 

بفعل عوامل ُم�ساندة متعددة ، يف 

مقدمتها مبادرات وجهود فرق 

العاملني بالور�ض الفنية التي توفر 

لرجال الإطفاء والإنقاذ اآليات 

ومعدات ذات جاهزية دائمة وكفاءة 

فّعالة ، على مدار ال�ساعة. 

�إجناز�ت �لفرق �لفنية الإد�رة �ل�صوؤ�ن �لفنية
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جتهيز حافلتني ) 25 ر�كب( لنقل ذ�ي �الإحتياجات �خلا�صة لنادي دبي للريا�صات �خلا�صة

جتهيز �ر�صة متنقلة لالإد�رة �لعامة  لالإقامة 

��صوؤ�ن �الأجانب

�لربية �ملناطق  يف  حو�دث  كمقدمة   H2 جتهيز �صيارة هامر
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قالت ال�سحف
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26  دي�صمرب 2011 - �الإحتاد
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20  فرب�ير 2011 - �الإحتاد
21  فرب�ير 2011 - �لبيان

ن
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-
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0
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1
و 

ني
و

 ي
 5

18  �صبتمرب 2011 - �لبيان

19  يونيو 2011 - �لبيان

10  يناير 2011 - �لبيان 24  �بريل 2011 - �لبيان
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الإ�سرتاتيجية و تطوير الأداء

يهدف �مل�صر�ع �ىل :

•دعم اإ�سرتاتيجية الإدارة العامة للدفاع املدين. 	
•ربط اإجراءات الإدارات الفــــرعية واملراكز  	

بالأهــــداف الإ�سرتاتيجية.

•بيـــان قنــوات الإت�ســـال بني خمتلـف الإجـراءات  	
وتقــــويتهـا.

•تعزيـــز العمل بــروح الفريـــق الواحـد من اأجــل  	
حتقيق هدف م�سرتك.

•التعديل على اإجراءات العمل لزيادة كفاءتها  	
وفعاليتها يف حتقيق الرتابط.

•احلد من تداخل الإجراءات واإزدواجية العمل. 	
•جودة الأداء. 	

•الرتكيز على العمالء. 	
•تب�سيط العمل وتاليف التعقيد. 	

•�سرعة الإجناز. 	
•تخفي�ض التكلفة. 	

يهدف �مل�صر�ع �ىل :

•مراجعة نتائج الأداء الإ�سرتاتيجي. 	
•تطوير الأهداف الإ�سرتاتيجية. 	

•حتقيق املحاذاة واملوائمة الإ�سرتاتيجية. 	

يهدف �مل�صر�ع �ىل :

•تطبيق نظام الإدارة التكاملية من خالل تنظيم  	
و مراقبة و تقييم الأداء املوؤ�س�سي.

•ربط النتائج بعمليات التخطيط الإ�سرتاتيجي. 	

•�سمان ال�سفافية يف تقــدمي اخلدمات على امل�ستويني  	
الداخـلي واخلارجي.

•رفــع م�ستوى الر�ســــا العـــام على امل�ســتويني  	
الــداخلي واخلــــارجي.

•الإرتقـــــاء مب�ستوى الأداء الــوظيفي وال�ســعي نحــو  	
التمــّيز.

�مل�صاريع �ملنجزة
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يهدف �مل�صر�ع �ىل :

•ح�سر مهارات املوظفني يف املجالت املختلفة. 	
•ن�سر اأهمية املهارات يف تطوير وحت�سني العمل . 	

يهدف �مل�صر�ع �ىل :

•ن�سر معايري التمّيز الوظيفي واملوؤ�س�سي. 	
•تاأهيل من�سقني لتجهيز ملفات الرت�سيح . 	

•اإعداد وجتهيز ملفات الرت�سيح للتمّيز الوظيفي  	
واملوؤ�س�سي.

يهدف �مل�صر�ع �ىل :

•عقد ور�ض عمل يف تطبيق اأدوات واأ�ساليب الإبداع . 	
•عقد دورات تدريبية . 	

يهدف �مل�صر�ع �ىل :

•ن�سر معايري جائزة وزير الداخلية على موظفي  	
القيادة العامة للدفاع املدين .

•ن�سر مفاهيم عمليات التدقيق الداخلي بالتن�سيق مع  	
مقيم التمّيز املعتمد .

•اإعداد ور�ض عمل ودورات تدريبية بخ�سو�ض نقل  	
املعرفة لفرق العمل .

•تقييم ملفات الرت�سيح للجائزة . 	

يهدف �مل�صر�ع �ىل :

•ح�سر املعارف على امل�ستوى املوؤ�س�سي. 	
•حتديد اأدوات و�سائل نقل املعرفة. 	

•توثيق املعارف. 	
•اإعداد خطة ا�سرتاتيجية لإدارة املعرفة. 	

يهدف �مل�صر�ع �ىل :

•ن�سر معايري التمّيز للجوائز احلكومية . 	
•ت�سكيل فريق مقيمني داخليني للقيادة العامة للقيام  	

بعملية التقييم الداخلي على م�ستوى القيادة.
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الرقابة الداخلية

يعمل فريق )الرقابة 

الداخلية( بالتعاون 

والتن�سيق مع جميع 

الإدارات والأق�سام 

ل�سمان التطبيق الدقيق 

والفعال للقوانني 

والتعليمات والإجراءات 

الإدارية واملالية ..من 

خالل منهجيات دقيقة 

وموؤ�سرات اأداء حمددة، 

لتحقيق ر�سا املتعاملني 

الداخليني واخلارجيني. 

نتائج �إجر�ء�ت فريق )�لرقابة �لد�خلية(
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الدعم املعلوماتي

 ي�سعى فريق 

 )الدعم املعلوماتي(

..اإىل توفري املعلومة 

الدقيقة واملنا�سبة 

لإحتياجات �سانعي 

ومتخذي القرار ، يف 

الوقت املنا�سب ، وو�سعها 

 حتت ت�سرفهم، 

مبنهجية تقنية ي�سرية 

الإ�ستخدام، وتغذيتها 

مبوارد معلوماتية 

اإ�سافية، واإغنائها 

مب�سادر معرفية جديدة، 

لدعم اخلطط التطويرية 

والإجراءات التطبيقية.

�أجنز فريق �لدعم �ملعلوماتي مايلي :
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امل�ست�سار القانوين

 �إعد�د ��صياغة 

�الأ��مر �الإد�رية

49 �أمر �إد�ري

�إعد�د ��صياغة 

عقود �ل�صركات

33 عقد

تعديالت على 

�خلدمات �الإلكرت�نية 

تعديل بالكامل

 �مل�صاركة يف جلان 

�لتظلمات �الإد�رية

2 م�صاركة

تقدمي �ال�صت�صار�ت 

�لقانونية لالإد�ر�ت 

��الأق�صام

550 �إ�صت�صارة

 �ملر�جعة �لقانونية 

مللفات نهاية �خلدمة 

للموظفني

53 ملف

تقدمي �مل�صورة �لقانونية 

لل�صركات �لر�غبة يف 

 �لرتخي�ص يف جمال 

�لوقاية ��ل�صالمة

540 �إ�صت�صارة

 تدقيق ملفات فنيي 

�صركات �لوقاية ��ل�صالمة 

قبل �إجر�ء �الختبار�ت

547  فني

 تقدمي �لدعم لبع�ص 

 �الإد�ر�ت يف �إعد�د �ل�صياغة 

�لقانونية لبع�ص �لتقارير 

��ملكاتبات

63 م�صاركة

 تدقيق ملفات 

�صركات �ل�صالمة 

�لوقائية

643 ملف

�مل�صاركة يف جلان 

�ملخالفات �الإد�رية

11 م�صاركة

�مل�صاركة يف جلان 

�ملحاكمات �لع�صكرية

26 م�صاركة

ت�سكل احلوكمة القانونية اإحدى املنهجيات �إجناز�ت �لفريق �لقانوين

الإدارية ال�سرورية للتاأكد من مدى الإن�سجام 

بني الإجراءات املطبقة من قبل جميع الإدارات 

والأق�سام مع القوانني والتعليمات النافذة 

)الإحتادية واملحلية( ، ويحر�ض الفريق القانوين 

على تاأمني ذلك الإن�سجام والتكامل

 مبا يحقق الأهداف الإ�سرتاتيجية 

 للدفاع املدين من جهة ، ويك�سب 

 ر�سا املتعاملني )الداخليني 

واخلارجيني( من جهة اخرى .
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الإعالم

ُيعد الإعالم بكافة فروعه 

 

)املرئية - امل�سموعة - املقروءة( 

نافذة الدفاع املدين على املجتمع، 

وبوابة املجتمع للتعرف على طبيعة 

عمل واإجنازات الدفاع املدين، 

واآليات اإدارته للمخاطر،مثلما هو 

�سريك يف ن�سر التوعية الوقائية 

و�سلوكيات ال�سالمة يف املجتمع..

وهذا مايحر�ض فريق )الإعالم( 

على حتقيقه بدعم وم�ساركة جميع 

العاملني يف الدفاع املدين من جهة 

وو�سائل الإعالم من جهة اأخرى.
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الإعالم

36  ¢ù£°ùZCG

76  ƒ«dƒj

84  ƒ«fƒj

59  ƒjÉe

27   πjôHEG

33  ¢SQÉe

26  ôjGÈa

29  ôjÉæj

76  Èª°ùjO

4  Èªaƒf

80  ôHƒàcG

20  ÈªàÑ°S

725 ‐
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713 ‐
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�إجناز�ت �لفريق �الإعالمي
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�رسكاوؤنا

�صركة �ل�صرق �ال��صط لتنظيم �ملعار�ص

د�ئرة �الر��صي

مركز دبي لال�صعاف �ملوحد

�صركة تنظيم �ملوؤمتر�ت

�صركة ��ن تامي

هيئة �لطري�ن �ملدين

بلدية دبي

�صركة �إينوك

 ان اأ�سمى غاياتنا هي حتقيق ر�سا �سركائنا..واأهم عامل يف جناحنا هو التن�سيق الفعال معهم يف تطبيق 

م�ستلزمات ال�سالمة ويف اإدارة ومواجهة املخاطر يف خمتلف املواقع والظروف..وخا�سة اأولئك ال�سركاء 

 ال�سرتاتيجيني )املجتمع.الدارات احلكومية. الدارات اخلا�سة(..من هنا ياأتي حر�سنا على و�سع 

منهجيات حمددة لرت�سيخ وتو�سيع العمل مع �سركائنا يف ميادين التوعية والوقاية واملكافحة..
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قالت ال�سحف
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قالت ال�سحف
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قالت ال�سحف
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9 يونيو 2011 - �الإحتاد

12 يونيو 2011 - �لبيان

5 مايو 2011 - جلف نيوز9 يونيو 2011 - جلف تود�ى
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املتميزون

 �للو�ء �ملطر��صي يكرم �ملر�صحني 

جلائزة �زير �لد�خلية

فئة » �جلنود �ملجهولني «
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قالت ال�سحف

17 �غ�صط�ص 2011 - �لبيان

15 مار�ص 2011 - �الإحتاد

15 مار�ص 2011 - �خلليج

15 مار�ص 2011 - �لبيان

15 �غ�صط�ص 2011 - �لبيان

15 �غ�صط�ص 2011 - �خلليج

د
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