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اإن العمل هو املعيار احلقيقي للوطنية، 

ز النا�س،  هو دليل االإخال�س والوالء وبه يتمَيّ

فباالإرادة القوية والقدرة العالية واالإجناز 

الفائق نت�سارك جميعا م�سوؤولية بناء هذا الوطن 

تعزيزًا ل�سيادته و�سونًا ملكت�سباته 

 

وبناء م�ستقبله.
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 �ساحب ال�سمو 

 ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�س الدولة



اإذا اأ�سبح االإمتياز امتدادًا طبيعيًا للتكوين 

النف�سي للنا�س فاإن العالقة ال�سابقة مع 

الالامتياز �ستنقطع و�ست�سبح العودة اىل 

املقايي�س واملعايري والتطلعات القدمية مثااًل 

على التخلف واالرتداد. اإذا اأردنا االمتياز اأن 

 يورق وينمو ويثمر يجب اأن نزرعه 

يف عقول النا�س.

)التفا�سيل الف�سل الثاين ع�رش / �س 180(



�ساحب ال�سمو

 ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي



 الإدارة العامة للدفاع املدين - دبي 

التقرير ال�سنوي 2012
6

الر�ؤيــة - الر�سالة - القيــم

الروؤيــة: 

اأن نعمل  بفعالية لت�سبح دولة االإمارات     

العربية املتحدة اإحدى اأف�سل دول     

العامل اأمنا و�سالمة.   

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 	
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املتعاملني  ر�ضى  حتقق  متمّيزة  خدمات  توفري  على  املتحدة  العربية  الإمارات  حكومة  حتر�ص 

وتفوق توقعاتهم..

اإلتزامنا جتاههكم

�سنتعامل معكم باهتمام واحرتام وب�سا�سة.  )1

�ستحظون بخدمة متمّيزة وعادلة.  )2

�سنتعامل مع احتياجاتكم مبهنية ونبذل اأق�سى مابو�سعنا لتلبيتها.  )3

�سنقدم خدماتنا من خالل فريق عمل متعاون يتمتع باملعرفة ، ويتفهم احتياجاتكم ، وي�ستطيع الإجابة   )4 

على ا�ستف�ساراتكم.  

�سنوفر لكم متطلبات كل خدمة ومواعيد اإجنازها.   )5

�سن�ستجيب لطلباتكم يف الوقت املنا�سب ودون تاأخري.   )6

�سنقل�ص عدد الإجراءات لنوفر لكم خدمة �سريعة و�سل�سة.   )7

�سنوؤمن لكم معلومات دقيقة واإجراءات خدمة �سليمة.   )8

�سنعمل على توفري اخلدمة يف الأوقات وعرب القنوات التي تنا�سبكم قدر المكان.   )9

�سرنحب باآرائكم واقرتاحاتكم لنت�سارك معكم يف تطوير خدماتنا.  )10

مانرجوه منكم لتوفري خدمة متميزة لكم

تقدير جهود موظفينا يف خدمتكم بالتعامل معهم باحرتام متبادل.  )1

توفري الوراق الثبوتية.  )2

جتهيز امل�ستندات املطلوبة م�سبقًا لإمتام املعاملة.  )3

اإعالمنا باأ�سرع وقت ممكن يف حال وجود خطاأ اأو تعديل يف البيانات.  )4

اإبالغنا باأي تغيري يف املعلومات ال�سخ�سية اأو الظروف املتعلقة باإمتام اخلدمة.  )5

الرد على ا�ستف�سارات فريق خدمة املتعاملني خلدمتكم ب�سكل اأف�سل ويف الوقت املحدد.  )6

ميثاق خدمة املتعاملني

ميثـاق خـــدمة املتعامليــــن

نائب رئي�ص الدولة، رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي
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�سـاحـب ال�سـمو ال�سـيـخ مـحمـد بـن را�سـد اآل مكـتـوم

 ي�سيد باجلهود التي يبذلها الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 

من اجل النهو�س مب�ستوى واأداء اجهزة الدفاع املدين ومنت�سبيها

ا�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم باجلهود 

التي يبذلها الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 

اأجل  من  وم�ساعدوه،  الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

ومنت�سبيها،  املدين  الدفاع  اأجهزة  واأداء  مب�ستوى  النهو�ص 

العمرانية والإن�سائية وال�سناعية  التو�سعات  كي تظل تواكب 

، وتبقى على جاهزية عالية لتلبية اي نداء والقيام بواجبها 

على اأح�سن وجه.

املنارة،  يف  املدين  الدفاع  ملركز  زيارته  خالل  �سموه  واكد 

الذي يعد امنوذجا يف التجهيزات والتقنيات والتدريب ، على 

وقوعها من  قبل  الوقاية من احلوادث  معايري  تطوير  اأهمية 

قبل جميع اجلهات املعنية يف الدولة ، �سمانًا ل�سالمة الفرد 

واملجتمع واملمتلكات.

املدين  الدفاع  عام  قائد  املطرو�سي  ثاين  را�سد  اللواء  وقدم 

ولأهم  املدين  الدفاع  ل�سرتاتيجية  موجزًا  �سرحًا  بالإنابة 

الإجنازات التي حققها يف ميادين التوعية والوقاية واملكافحة 

املقومات  اأهم  اىل  واأ�سار   ، الطوارئ  لإدارة  والتخطيط 

املدين،  للدفاع  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  حتقق  التي  الأ�سا�سية 

املوؤهلة،  الب�سرية  والقوة  الفعالة،  التنظيمية  الهياكل  ومنها 

والآليات واملعدات املتطورة، ومراكز الدفاع املدين احلديثة، 

ال�سريعة  الإ�ستجابة  متطلبات  ح�سب  اجلغرايف  وتوزيعها 

للحوادث يف خمتلف اإمارات الدولة.

وعقب اطالع �ساحب ال�سمو نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 

الوزراء حاكم دبي على ا�سرتاتيجية الدفاع املدين واإجنازاته 

وا�ستمع  املركز،  ومكاتب  ارجاء  يف  ومرافقوه  �سموه  جتول 

املتطورة  والأجهزة  العمليات  غرفة  عمل  لآليات  �سرح  اىل 

امل�ستخدمة يف الت�سالت واإدارة احلوادث، واإطلع �سموه على 

�سهد مترينا  بعدها   ، املخاطر  منهجيات عمل مكتب حتليل 

اأكرث  بارتفاع  مبنى  يف  حم�سورين  اأ�سخا�ص  لإنقاذ  عمليًا 

مهارات  الفرق  بع�ص  ا�ستعر�ست  كما  طابقا،  خم�سني  من 

ومناورات بع�ص الآليات الثقيلة املتخ�س�سة بالطفاء والنقاذ 

الماكن  اىل  الو�سول  بهدف  احل�سينة  اجلدران  واقتحام 

احلرجة واإنقاذ ال�سخا�ص منها ، اأو اإخماد بوؤر النار فيها.

وابدى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اإرتياحًا 

ملا �ساهده من تطور نوعي يف الدفاع املدين بالدولة من حيث 

تاأهيل الكوادر الب�سرية ، والأجهزة واملعدات امل�ستخدمة ، اىل 

جانب درجة الإ�ستعداد واجلاهزية على مدار ال�ساعة.

وزير  القرقاوي  اهلل  عبد  حممد  معايل  الزيارة  يف  و�سارك 

الفريق �ساحي خلفان متيم  ومعايل  الوزراء،  �سوؤون جمل�ص 

قائد عام �سرطة دبي ، والفريق �سيف عبد اهلل ال�سعفار وكيل 

وزارة الداخلية ، واللواء نا�سر اخلريباين المني العام ملكتب 

�سمو وزير الداخلية اىل جانب عدد من امل�سوؤولني.

زيارة �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة اإىل مركز املنارة
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زيارة �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة اإىل مركز املنارة
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جولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف جناح الدفاع املدين مبعر�س “اإبداع”

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 

اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 

اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  دبي،  عهد  ويل 

دبي  منتدى  فعاليات  من  جانبًا  دبي،  حاكم  نائب  مكتوم 

اأعماله، يف  2012 الذي انطلقت  لأف�سل املمار�سات احلكومية 

2012/11/21، حتت رعاية �سموه، ونظمه برنامج دبي لالأداء 

احلكومي املتميز، مب�ساركة لفيف من مديري الدوائر احلكومية 

يف دبي، ومديري اإدارات التمّيز والعاملني فيها.

اآل  را�سد  بن  حممد  مبادرة  اأقامته  الذي  املعر�ص  �سموه  وزار 

مكتوم لالإبداع - “اإبداع” على هام�ص منتدى اأف�سل املمار�سات 

احلكومية، حيث تعّرف اإىل مبادرات واإ�سهامات جمموعة من 

املبدعني من موظفي عدد من الدوائر احلكومية يف دبي وا�ستمع 

�سموه ومرافقوه اإىل �سرح من اأ�سحاب تلك املبادرات و هناأهم 

موا�سلة  على  وحثهم  البتكار،  يف  ومتّيزهم  اإجنازاتهم  على 

درب التمّيز واأن يكونوا �سببًا يف الرتقاء بالبيئة الإبداعية يف 

حميطهم املهني، مبا لذلك من اأثر يف دفع معدلت الأداء دائمًا 

اإىل الأمام متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح.

اإىل  اإ�سافة  “اإبداع”  معر�ص  يف  امل�ساركة  الدوائر  و�سملت 

الإدارة العامة للدفاع املدين كاًل من : القيادة العامة ل�سرطة 

وجمارك  دبي،  ومطارات  القت�سادية،  التنمية  ودائرة  دبي، 

وهيئة  واملوا�سالت،  الطرق  وهيئة  ال�سحة،  وهيئة  دبي، 

كهرباء ومياه دبي، ودائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي، 

لالإعالم،  دبي  وموؤ�س�سة  لالإ�سكان،  را�سد  بن  وموؤ�س�سة حممد 

وبلدية دبي.

جتول �ساحب ال�سمو 

 ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم � مرافقوه 

يف جناح الدفاع املدين 

مبعر�س »اإبداع« �اإطلع 

على اأحدث الإبتكارات 

التي اأجنزها فنيو الدفاع 

املدين، �اإ�ستمع اىل �سرح 

منهم عن طبيعة تلك 

الإبتكارات � اأهميتها 

خلدمات الدفاع املدين.
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اأي�سًا   – باإنه عام اخلدمات االإلكرتونية ، وهو  متيز عام 2012 

اإنطلقت عام  التي  ال�ساملة  الوطنية  التوعية  اإمتداد حلملة   -

املنازل..فكانت  يف  االأ�رش  ل�سالمة  الوطنية  باحلملة   2010

اأف�سل املمار�سات التي طبقت عام 2012 ..كمايلي :

تنفيذ م�ضروع احلملة الوطنية لل�ضالمة يف املناطق ال�ضناعية

ال�سناعية  املناطق  يف  واملباين  املن�ساآت  جميع  اىل  املدين  الدفاع  فرق  زيارة  احلملة  �سملت 

بالدولة ..واإ�ستهدفت:

ال�سناعية. املن�ساآت  يف  العاملني  بني  الوقائية  التوعية  ن�سر  	•
ال�سناعية. املن�ساآت  يف  العامة  ال�سالمة  تهدد  التي  املخالفات  اإزالة  	•

مهارات  على  ال�سناعية  املناطق  يف  من�ساأة  كل  يف  العاملني  من   %5 عن  ماليقل  تدريب  	•"
احلماية من احلريق.  

ال�سناعية. املناطق  من�ساآت  يف  املخاطر  م�ستوى  عن  الكرتونية  بيانات  قاعدة  ان�ساء  	•
  4،524 املخالفات عن  واأزالت  دبي  �سناعي يف  ومبنى  من�ساأة   12،587 زيارة  الفرق  واأجنزت 

من�ساأة ومبنى �سناعي.

 اإ�ضدار دليل الإمارات حلماية املن�ضاآت واملباين 

من احلريق و�ضالمة الأرواح )كود الإمارات(

تطبق الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي خالل ال�سنوات التي �سبقت اإ�سدار )كود الإمارات( 

والتطبيقات  املعايري  باأف�سل  بالإ�سرت�ساد   ، وتطبيقاتها  احلريق  من  احلماية  معايري  اأرقى 

العربية  الإمارات  بيئة  ، مع مراعاة  وال�سنغافورية  واليابانية  والجنليزية  والوربية  المريكية 

املتحدة ومنطقة اخلليج العربي..وبناء على تراكم اخلربات املحلية والتطبيقات امليدانية، مت 

ر�سالة املدير العام
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املباين  حلماية  الإمارات  )دليل   - الإمارات  كود   - اإعداد 

فريق  قبل  من  الأرواح(،  و�سالمة  احلريق  من  واملن�ساآت 

وزاري  بقرار  تطبيقه  املدين، وجرى  بالدفاع  املخت�سني  من 

اإعتبارًا  من �سهر اغ�سط�ص  2011.

التي  الن�ساطات  طبيعة  يف  تغيريات  لأي  الإ�ستجابة  ولغر�ص 

تقرر   ، احلريق  من  للحماية  الوقائية  ال�سروط  على  توؤثر 

اإجراء حتديث لتلك املعايري كل �سنتني.

ت�ضميم وتطبيق برنامج املهند�ص اللكرتوين :

الوقائية،  ال�سرتاطات  بتقدمي  يقوم  الكرتوين  برنامج  وهو 

واإجراء التقييم والإعتماد اللكرتوين للمخططات الهند�سية 

للتاأكد من مدى مطابقتها ل�سرتاطات  عرب �سبكة النرتنت 

يف  الواردة  احلريق  من  احلماية  ومعايري  الوقائية  ال�سالمة 

)كود الإمارات(. 

اإ�ستيفاء  من  التاأكد  للمتعاملني  الفر�سة  الربنامج  يتيح  كما 

للدفاع  احل�سور  دون  ال�سالمة  لإ�سرتاطات  م�ساريعهم 

املدنى.

ويتمّيز الربنامج بـ :

ثة ل�سرتاطات ومعايري  توفري بيانات فورية كاملة وحمدَّ 	•"
الوقاية و ال�سالمة من احلريق.  

الهند�سية. املخططات  اإجناز  زمن  تقليل  	•
جميع  عن  �ساملة  الكرتونية  بيانات  قاعدة  توفري  	•"

امل�ساريع.  

على  املخططات  اإعتماد  اإجراءات  وت�سهيل  تب�سيط  	•"
الإ�ست�ساريني واملقاولني ومهند�سي ال�سالمة.  

املت�سابهة، للم�ساريع  ال�سرتاطات  توحيد  �سمان  	•"
و حتقيق ال�سفافية يف اإعتماد املخططات.  

ملفت�سى  ووا�سحة  دقيقة  ومعلومات  بيانات  توفري  	•"
الوقاية و ال�سالمة خالل عملية التفتي�ص بغر�ص اإ�سدار    

�سهادة الإجناز  )PDA( ) التفتي�ص اللكرتوين( .    

تقدمي 42 خدمة الكرتونية  يقدمها الدفاع املدين 

للمتعاملني :

اخلدمات،  اأرقى  لتوفري   ، الزمن  مع  املدين  الدفاع  يت�سابق 

واأكرثها دقة، واأ�سرعها اإجنازًا، واأقلها كلفة للمتعاملني معه، 

يف خمتلف جمالت، التوعوية والوقائية واملكافحة، باإ�ستخدام 

اللكرتونية  اخلدمات  عدد  بلغ  حيث  التقنيات،  اأحدث 

املقدمة للمتعاملني اخلارجيني والداخليني 42 خدمة، لتلبية 

اإحتياجاتهم، وفق اأرقى املعايري وباأف�سل املمار�سات.

ر�سالة املدير العام
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الإنظمة  م�ضروع  تطبيق  موا�ضلة 

الذكية

اأ�سارت نتائج عمل الفرق الفنية مل�سروع 

الأنظمة الذكية ) 24X7 DCD ( للفرتة 

من )اأغ�سط�ص 2008 - دي�سمرب 2012( 

املباين  عدد  من   %63 الـ  تتجاوز  والتي 

النتائج  اىل  دبي،  يف  بالنظام  امل�سمولة 

التالية :

بوا�سطـة  وتدار  كليا  مرتبطة  مباين  	•
غرفـة التحكم:

عددهـا : 30.533 من ا�سل 34.933  مت 

تركيب الأجهزة بها / املتبقي : 4.400 

املتطلبات  نق�ص  ب�سبب  جزئي  مرتبط 

الفنية للربط من قبل ا�سحاب املوقع - وتتم املتابعة الدورية 

من قبل ) 24X7 DCD ( لإمتام الربط ب�سكل كلي. 

اإعداد  و اإ�ضدار دليل اإجراءات الطوارئ :

ف هذا الدليل.. ويعرَّ

: )NFPA( وفقًا للجمعية الوطنية للوقاية من احلرائق

)جمموعة توجيهات تنظيمية توؤ�س�ص وت�سع اإجراءات قيا�سية 

ومنوذجية للعمل(

وتنق�سم موا�سيع الدليل اىل ثالثة اأق�سام رئي�سية:

الإدارة.  .1

احلماية والوقاية.  .2

العمل امليداين.  .3

نتائج موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية :

 2012 لعام  الأداء  موؤ�سرات  نتائج  يف  امل�ستهدف..  كان 

الو�سول اإىل اأقل من 16 حادث حريق لكل 100 الف ن�سمة / 

فيما اأ�سارت النتائج املتحققة اىل 10.07 حوادث لكل 100 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يوقع على )كود الإمارات(

املالزم/طاهر ح�سن ي�سرح لل�سيوف عمل )برنامج املهند�ص الإلكرتوين(

ال�سفحة الرئي�سية للخدمات الإلكرتونية

خارطة خدمات نظام )24x7( الإلكرتوين تطبيقات ) دليل اإجراءات الطوارئ(
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العدد  لنف�ص  الوفيات  معدل  من  امل�ستهدف  اأما  ن�سمة.  الف 

من ال�سكان فهو اأقل من 2 حالة، واأ�سارت النتائج اىل 0.21 

حالة ، وعدد الإ�سابات كان امل�ستهدف اأقل من  4  ا�سابات 

واأ�سارت النتائج اىل  1.42 اإ�سابة.

ابتكارات فنية لدعم الفرق امليدانية :

مع تزايد وتنوع وتعدد خدمات الدفاع املدين ، وظهور حتديات 

اإيجاد  اىل   ، دائم  ب�سكل  احلاجة  تن�ساأ   ، خمتلفة  ميدانية 

اآليات  اىل  احلاجة  ومنها  املتطلبات  تلك  لتلبية  معاجلات 

ذات فعالية وقدرة على املناورة يف بيئة منطقتنا ، وت�ستجيب 

لطبيعة احلوادث التي تقع فيها.

وي�سعى الفنيون يف الدفاع املدين يف كل عام لتطوير عدد من 

الآليات لتلبية تلك الحتياجات.. 

عام 2013.. عام التوعية : 

و�ضعت الدارة العامة للدفاع املدين م�ضتهدفات حمدد لعام 

2013 واأطلقت عليه )عام التوعية( ..من خالل :

دبي  مللف  رئي�سي  كداعم  املدين  الدفاع  م�ساركة  1 .

)اك�سبو2020(

مهارات  وتعلم  الوقائية  التوعية  )دليل  وتطبيق  اإعتماد  2 .

ال�سالمة(

التجاري  الغ�ص  ملحاربة  الوطنية  احلملة  وتنفيذ  اإعداد  3 .

والأجهزة  املدين  بالدفاع  اخلا�سة  )املعدات  قطاع  يف 

امل�سببة للحريق(

تطبيق منهاج املعلم الوقائي اللكرتوين يف املدار�ص. 4 .

تطبيق برنامج ادارة ال�سالمة الكرتونيا يف املنازل. 5 .

اعتماد خطة لتحليل وادارة املخاطر يف املدن وفق ارقى  6 .

املعايري العاملية.

جميع  يف  اللكرتونية  الإدارية  اخلدمات  ا�ستكمال  7 .

الإدارات واملراكز.

تطوير النظمة اللكرتونية لالإت�سالت بغرف العمليات. 8 .

املوارد  بخدمات  اللكرتونية  النظمة  تطبيق  تعميم  9 .

الب�سرية.

تطبيق خطة تفاعلية للن�ساطات املجتمعية مع ال�سركاء. 10 .

اللواء / را�ضد ثاين را�ضد املطرو�ضي

مدير الإدارة العامة للدفاع املدين - دبي

متارين اإخالء على مدار العام ويف جميع املواقع

الور�سة الفنية التي طّورتها فرق الدفاع املدين الهند�سية

الرائد جمال اأحمد ي�ستعر�ص تطبيقات برنامج )ال�سالمة يف املنازل( الإلكرتوين

اللواء املطرو�سي يقّدم �سرحًا للمدير العام للدفاع املدين الكويتي 

 

عن برنامج )التوعية الإلكرتونية(
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العقيد /  حمدان حممد الري�ضي

م�ساعد املدير العام لل�سوؤون الإدارية واملالية

العقيد / �ضامل خليفة املقرب

م�ساعد املدير العام للحماية والوقاية

العميد / احمد عبيد ال�ضايغ

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الإطفاء والإنقاذ

املقدم / را�ضد خليفة البوفال�ضة

مدير اإدارة الرقابة الإدارية

املقدم/ جمال بن عا�ضد املهريي

مدير اإدارة التجهيزات و اخلدمات

العقيد/عبد اهلل �ضيف ال�ضام�ضي

مدير اإدارة احلماية املدنية

الرائد/ جمال احمد ابراهيم

مدير اإدارة ال�سالمة الوقائية

الرائد/ا�ضماعيل عبد اهلل

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

الرائد/ جمعة حممد مبارك الب�ضاطة

مدير معهد التدريب

الرائد/ علي ح�ضن حممد املطوع

مدير اإدارة العمليات

الرائد/ فرا�ص حممد عبد اهلل باحل�ضا

مدير اإدارة ال�سوؤون الفنية

ال�ضيدة امينة يعقوب

مدير اإدارة ال�سوؤون املالية

ال�ضيدة عفاف جا�ضم

مدير اإدارة الإ�سرتاتيجية والأداء املوؤ�س�سي

املهند�ص/ عي�ضى بال�ضالت

مدير اإدارة تقنية املعلومات

مدراء الإدارات

الرائد طيار/حمد حممد بال�ضويدا العامري

مدير اإدارة �سوؤون املراكز
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الرائد طيار/ عثمان حممد اهلي

مركز الدفاع املدين / املنارة

الرائد/ ح�ضني حممد الرحومي

اإدارة الإطفاء وحماية القطارات

الرائد/ يو�ضف را�ضد خمي�ص

مركز الدفاع املدين / الكرامة

النقيب/ خلفان حممد �ضعيد املزروعي

مركز الدفاع املدين / الإ طفاء والإنقاذ البحري

الرائد/ را�ضد ح�ضني ال�ضميطي

مركز الدفاع املدين / القوز

الرائد/ احمد كميد�ص العامري

مركز الدفاع املدين / الق�سي�ص

الرائد/ ابراهيم عبد الرحمن �ضيف

مركز الدفاع املدين / ال�سطوة

الرائد/ �ضعيد �ضلطان الرحومي

مركز الدفاع املدين / احلمرية

مالزم اأول / �ضيف حممد �ضيف

مركز الدفاع املدين / الرا�ص

الرائد/ عبد الرحمن بال�ضالت

مركز الدفاع املدين / الرب�ساء

الرائد/ �ضليمان عبد الكرمي البلو�ضي

مركز الدفاع املدين / املر�سى

مالزم اأول / حممد �ضعيد املطيوعي

مركز الدفاع املدين / حتا

مالزم اأول / عامر امني عبد اهلل

مركز الدفاع املدين / اللي�سيلي

مدراء املراكز
" ¹„²ˆ¡�ÙG ª¾¡Uh .. ºÄ²©dG ¹¡UGÄJ "

“Connecting Minds, Creating the Future”

" ¹„²ˆ¡�ÙG ª¾¡Uh .. ºÄ²©dG ¹¡UGÄJ "

“Connecting Minds, Creating the Future”

مالزم اأول / علي ح�ضن الحمدي

مركز الدفاع املدين / الرا�سدية

مالزم اأول / من�ضور  يو�ضف ح�ضن الب�ضري

مركز الدفاع املدين / بور �سعيد
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.. Key Performance Indicators يعترب موؤ�سر قيا�س الأداء

اأ� KPI عامال م�ساعداً يف مقدار التقدم املتحقق نحو حتقيق اأهداف الدفاع املدين..

�هي مقايي�س ت�ستخدم للم�ساعدة  على التاأكد من اأن الدفاع املدين جنح يف حتقيق اأهدافه �عمل التغيريات ال�سر�رية 

لإجنازها ..�هي - اأي�ساً - موؤ�سرات ملدى جناح حتقيق الأهداف.. 

من خالل الإجابة على ال�ضئلة املحورية التالية: 

�املحددة؟ ال�سرتاتيجية  الأهداف  �فق  الأداء  يف  اجلودة  معايري  تطبيق  مت  هل  	•
�الأهداف؟ �الربامج  اخلطط  اإجناز  يف  التقدم  مامدى  	•

امل�ستهدف؟ اىل  بالقيا�س  لالإجناز  الأدنى  احلد  ماهو  	•
وتعترب موؤ�ضرات اجلودة من اأهم عمليات قيا�ص الأداء ، �ضواء قيا�ص الإنتاجية اأو قيا�ص اخلدمات..
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التميز يف الإطفاء والإنقاذ بتطبيق اأحدث املمار�سات وتقدمي اأف�سل املبادرات

امل�ضتهدف 2012 - 

أقل من 8 دقيقة

امل�ضتهدف 2012 - 

أقل من 20 دقيقة

عندما يخرج الآخرون من دائرة اخلطر �ضعيًا لل�ضالمة..يقتحم رجال الدفاع 

املدين اخلطر حلماية الآخرين..

تلك هي ميزة مهنة املخاطر..التي تتطلب :

l     املبادرة املح�سوبة ، دون تردد ، عندما يتعلق الأمر باإنقاذ الأرواح..

l     مهارات التعامل الكفوء مع النار ..

l     القدرة الفردية على اإتخاذ القرارات امل�سريية ال�سعبة يف الوقت املنا�سب..

l     الإن�سباط الإحرتايف العايل..

l     الإ�ستثمار الر�سيد للموارد..

l     الإ�ستخدام املبدع للمعدات والأجهزة..

l     القيم الخالقية النبيلة..

l     التعامل الإن�ساين واحل�ساري مع امل�ستفيدين من خدمات الدفاع املدين..
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امل�ضتهدف 2012 - 

%100

امل�ضتهدف 2012 - 

%100

امل�ضتهدف 2012 - 

-
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امل�ضتهدف 2012 - 

%100

امل�ضتهدف 2012 - 

-

امل�ضتهدف 2012 - 

-

التميز يف الإطفاء والإنقاذ بتطبيق اأحدث املمار�سات وتقدمي اأف�سل املبادرات
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امل�ضتهدف 2012 - 

أقل من 16 حادث/ 

100,00 نسمة

امل�ضتهدف 2012 - 

أقل من 2 متوفى/ 

100,000 نسمة

امل�ضتهدف 2012 - 

أقل من 4 مصاب/ 

100,000 نسمة
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امل�ضتهدف 2012 - 

3 متارين

التن�سيق والدعم والأداء املتميز يف مواجهة الأزمات والكوارث

اع�ضار جونو

ي�سكل التعاون والتن�سيق بني الهيئات واملوؤ�س�سات املكلفة بالتعامل مع الأزمات والكوارث على 

اختالف تخ�س�ساتها، عن�سرًا اأ�سا�سيا لنجاح خطط اإدارة تلك الأزمات.

وهو ما يتطلب مهارات خا�سة لدى القوة الب�سرية يف هذه املوؤ�س�سات ، توؤهلهم للعمل 

اجلماعي- بروح الفريق الواحد-.  

وهنا ..لبد من اإعداد برامج متقدمة للتعامل ال�سليم والناجح مع الأزمات والكوارث، تركز 

على التدريب العملي امل�ستمر ل�سقل مهارات الكوادر الب�سرية ، وتنمية اأدائها ، ورفع م�ستوى 

جاهزيتها، بالإ�سافة لأهمية تنمية وعي الفرد واملجتمع  لتمكينه من التعامل الناجح وال�سريع 

يف اللحظات وال�ساعات احلرجة ، والتدريب على العمل التطوعي للتخفيف من اآثار الأزمات 

والكوارث.
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امل�ضتهدف 2012 - 

80% من منشآت 
ومباني إمارة دبي

امل�ضتهدف 2012 - 

%100

تاأمني ال�سالمة الوقائية �سد اأخطار احلرائق والكوارث

الوقاية  معايري  اأرقى  تاأمني  من  العامل..لبد  يف  منوًا  الأ�ضرع  املدينة  دبي  يف 

وال�ضالمة..والت�ضابق مع الزمن لتغطية جميع املباين واملن�ضاآت بتقنيات حديثة 

ملراقبة م�ضتلزمات ال�ضالمة واحلماية من احلريق..

بغرفة  واملن�ساآت  املباين  من   %63:60 ربط   )24X7 DCD( م�سروع  اأجنز  لهذا  	•"
بدبي  واملباين  املن�ساآت  جميع  لربط  متوا�سل  اللكرتونية..والعمل  املدين  الدفاع  عمليات    

باإ�ستثناء امل�ساكن ال�سخ�سية..  

الدفاع  املعيارية وتطبيقاتها اللكرتونية..اأعد  ال�سالمة  التطابق بني م�ستلزمات  ول�سمان  	•"
املدين واأ�سدر )دليل الإمارات حلماية املباين واملن�ساآت من احلريق و�سالمة الأرواح(..  

املدين  الدفاع  الهند�سية..بادر  املخططات  واإعتماد  تقييم  اإجراءات  وت�سريع  ولت�سهيل  	•"
الوقاية  منظومة  ..لإ�ستكمال   ) اللكرتوين  املهند�ص   ( برنامج  وتطبيق  لت�سميم    

وال�سالمة..  
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امل�ضتهدف 2012 - 

%100

امل�ضتهدف 2012 - 

-

امل�ضتهدف 2012 - 

%100

تاأمني ال�سالمة الوقائية �سد اأخطار احلرائق والكوارث
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امل�ضتهدف 2012 - 

6000 متدرب/ 

100,000 نسمة

امل�ضتهدف 2012 - 

240

تعميم ثقافة ال�سالمة والوعي الوقائي لدى املجتمع

خالل عام 2012 ..مت اإجناز مايلي :

عدد عمليات الخالء التدريبية 580 عملية تدريب. 	•
عدد امل�ستفيدين / 323،535 م�ستفيدًا. 	•

معدل الزمن امل�ستغرق يف عمليات الإخالء التدريبية /25:40 دقيقة. 	•
عدد الإطفائيني امل�ساركني بالتمارين / 5،750 م�سارك. 	•
عدد اأفراد ال�سرطة امل�ساركني بالتمارين / 1،712 فرد. 	•

عدد اأفراد الإ�سعاف امل�ساركني بالتمارين / 1،712 فرد. 	•
معدل زمن الو�سول / 5،750 دقيقة. 	•

ن�سبة ر�سى املتعاملني / %98:07. 	•
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امل�ضتهدف 2012 - 

1680

امل�ضتهدف 2012 - 

-

فرق  املدين..وتعمل  الدفاع  خدمات  مثلث  يف  الأول  ال�سلع  املجتمعية  التوعية  ت�سكل 

الوقائية  الثقافة  لن�سر   ، متوا�سل  �سنوي  برنامج  وفق  التوعوية  املدنية  احلماية 

ومهارات ال�سالمة ، بني خمتلف فئات املجتمع..وخا�سة الطالب..

اىل  اأ�سرهم..اإ�سافة  اىل  الوقائية  واملمار�سات  املعارف  نقل  ي�ساهم يف  لأن متكينهم 

مناحي  خمتلف  يف  وال�سالمة  الأمان  يدميوا  اأن  ينبغي  امل�ستقبل..الذين  ُبناة  كونهم 

احلياة وقطاعات ومواقع العمل واخلدمات والرتفيه.. 

تعميم ثقافة ال�سالمة والوعي الوقائي لدى املجتمع



 الإدارة العامة للدفاع املدين - دبي 

التقرير ال�سنوي 2012
31

امل�ضتهدف 2012 - 

%88

امل�ضتهدف 2012 - 

%93.27

نتائج ر�سى اجلهات املعنية
" ¹„²ˆ¡�ÙG ª¾¡Uh .. ºÄ²©dG ¹¡UGÄJ "

“Connecting Minds, Creating the Future”

" ¹„²ˆ¡�ÙG ª¾¡Uh .. ºÄ²©dG ¹¡UGÄJ "

“Connecting Minds, Creating the Future”



 الإدارة العامة للدفاع املدين - دبي 

التقرير ال�سنوي 2012
32

امل�ضتهدف 2012 - 

%93.7

امل�ضتهدف 2012 - 

%89

امل�ضتهدف 2012 - 

%86

نتائج ر�سى اجلهات املعنية
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امل�ضتهدف 2012 - 

-

امل�ضتهدف 2012 - 

-

امل�ضتهدف 2012 - 

أقل من 20 إصابة/ 

1000 موظف

تطوير املوارد الب�رشية يف الدفاع املدين
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امل�ضتهدف 2012 - 

أقل من 1000/50 

موظف

امل�ضتهدف 2012 - 

أقل من 200 يوم 

غياب/ 1000 موظف

امل�ضتهدف 2012 - 

أقل من 20,000 يوم 

إجازة مرضية/ 1000 

موظف

تطوير املوارد الب�رشية يف الدفاع املدين
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اأداء مراكز الدفاع املدين 2011 - 2012
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يالحظ من املخطط اأعاله التايل:

l   اأعلى موؤ�سر ارتفاع  كان ملركز حتا بن�سبة )%18.00(.

lي 10 مراكز ارتفع موؤ�سر الأداء مقارنة بالعام املا�سي  من بني 13 مركز.

التقديرات : )امتياز 90% فما فوق( -  )جيد جدا 80-89% ( - )جيد 70-79% ( - )�سعيف 69% فما دون(

مقارنة معيارية لأداء املراكز  2011

2
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م�رشوع الأنظمة الذكية
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القطاعات التي �ضملتها عملية امل�ضح ال�ضامل والربط – ح�ضب نوع املن�ضاأة - 2010

القطاعات التي �ضملتها عملية امل�ضح ال�ضامل والربط – ح�ضب نوع املن�ضاأة - 2011

القطاعات التي �ضملتها عملية امل�ضح ال�ضامل والربط – ح�ضب نوع املن�ضاأة - 2012

بنوك

كنائ�ص

مباين جتارية و�سكنية/معار�ص وحمالت

م�سانع تت�سمن م�ستودعات

كراجات

مباين حكومية

م�ست�سفيات وعيادات ومراكز �سحية

فنادق

خمتربات

م�ساجد

مكاتب الربيد

�سكن عمال

مدار�ص ومعاهد تعليمية

م�ستودعات وور�ص

82

3

2363

68

4

73

21

155

1

0

2

1287

55

4064

بنوك

كنائ�ص

مباين جتارية و�سكنية/معار�ص وحمالت

م�سانع تت�سمن م�ستودعات

كراجات

مباين حكومية

م�ست�سفيات وعيادات ومراكز �سحية

فنادق

خمتربات

م�ساجد

مكاتب الربيد

�سكن عمال

مدار�ص ومعاهد تعليمية

م�ستودعات وور�ص

41

1

2122

27

1

146

15

69

0

0

0

1162

48

2971

بنوك

كنائ�ص

مباين جتارية و�سكنية/معار�ص وحمالت

م�سانع تت�سمن م�ستودعات

كراجات

مباين حكومية

م�ست�سفيات وعيادات ومراكز �سحية

فنادق

خمتربات

م�ساجد

مكاتب الربيد

�سكن عمال

مدار�ص ومعاهد تعليمية

م�ستودعات وور�ص

247

9

9729

285

24

314

87

467

7

1

4

3970

307

15092

 مرتبط باخلدمة

 - 2010

8178

 مرتبط باخلدمة

 -  2011

6603

 مرتبط باخلدمة

 -  2012

30543
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32  (ájQÉædG ÜÉ©dC’G) ™bƒe ÚeCÉJ äGôe OóY

36  á«°VÉjQ äÉ≤HÉ°ùe

30  äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ŸG ™bƒe ÚeCÉJ çGôe OóY

12  ¥QGhõdG äÉbÉÑ°S ™bƒe ÚeCÉJ çGôe OóY  

23  äÉfÉLô¡ŸG ™bƒe ÚeCÉJ çGôe OóY

36  á«FÉæ¨dG äÓØ◊G ™bƒe ÚeCÉJ çGôe OóY

17  (IQó≤dG äÉbÉÑ°S) ™bƒe ÚeCÉJ äGôe OóY

30  (ájQÉædG ÜÉ©dC’G) ™bƒe ÚeCÉJ äGôe OóY

29  á«°VÉjQ äÉ≤HÉ°ùe

33  äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ŸG ™bƒe ÚeCÉJ çGôe OóY

13  ¥QGhõdG äÉbÉÑ°S ™bƒe ÚeCÉJ çGôe OóY

21  äÉfÉLô¡ŸG ™bƒe ÚeCÉJ çGôe OóY

50  á«FÉæ¨dG äÓØ◊G ™bƒe ÚeCÉJ çGôe OóY

15  (IQó≤dG äÉbÉÑ°S) ™bƒe ÚeCÉJ äGôe OóY

% 58^33  ±ô°üdG äGóæ°S á©LGôe

% 9^09  Oƒ≤©dG á©LGôe

% 1  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG

% 100  á°UÉÿG äÉØ«∏μàdG

% 75  ÖJGhôdG ácôM á©LGôe

% 73^33  Ú«©àdG h áeóÿG ájÉ¡f äÓeÉ©e á©LGôe

% 16^67  ¢†Ñ≤dG äGóæ°S á©LGôe

% 25  ±ô°üdG äGóæ°S á©LGôe

% 47^83  Oƒ≤©dG á©LGôe

% 50  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG

% 100  á°UÉÿG äÉØ«∏μàdG

% 33^33  ÖJGhôdG ácôM á©LGôe

% 40  Ú«©àdG h áeóÿG ájÉ¡f äÓeÉ©e á©LGôe

% 33^33  ¢†Ñ≤dG äGóæ°S á©LGôe

% 65  ±ô°üdG äGóæ°S á©LGôe

% 60  Oƒ≤©dG á©LGôe

% 75  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG

% 100  á°UÉÿG äÉØ«∏μàdG

% 85  ÖJGhôdG ácôM á©LGôe

% 80  Ú«©àdG h áeóÿG ájÉ¡f äÓeÉ©e á©LGôe

% 50  ¢†Ñ≤dG äGóæ°S á©LGôe

الإت�سال املوؤ�س�سي / الرقابة الداخلية
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الرقابة الداخلية الإت�ضال املوؤ�ض�ضي
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111  ôjGÈa

59  ôjÉæj

66  Èª°ùjO

81  Èªaƒf

72  ôHƒàcG

49  ÈªàÑ°S

8  ¢ù£°ùZG

39  ƒ«dƒj

46  ƒ«fƒj

84  ƒjÉe

60  πjôHG

51  ¢SQÉe

26  ôjGÈa

11  ôjÉæj

17  Èª°ùjO

6  Èªaƒf

27  ôHƒàcG

22  ÈªàÑ°S

31  ¢ù£°ùZG

12  ƒ«dƒj

17  ƒ«fƒj

27  ƒjÉe

18  πjôHG

18  ¢SQÉe

1725  ôjGÈa

1750  ôjÉæj

1725  Èª°ùjO

1750  Èªaƒf

1750  ôHƒàcG

1750  ÈªàÑ°S

1715  ¢ù£°ùZG

1710  ƒ«dƒj

1725  ƒ«fƒj

1750  ƒjÉe

1725  πjôHG

1750  ¢SQÉe

27  ΩÓ``aG  êÉàfEG

251  á`ª`¡`e
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الإعالم

) • كتاب )التقرير ال�سنوي  2011	

•كتيب )الوقاية من املواد اخلطرة( 	

•كتاب )دليل ال�سيوف( 	

•كتيب )نظام قيادة احلوادث( 	

•كتيب )اإماراتنا( 	

• اأعداد الن�سرة ال�سهرية )الإطفائي( - 7	

اإعداد و ت�ضميم واإ�ضدار املطبوعات التالية :
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برعاية وم�ضاركة اللواء را�ضد ثاين املطرو�ضي قائد عام 

 2012 دي�ضمرب  نهاية  يف  اإنعقد  بالإنابة  املدين  الدفاع 

امللتقى ال�ضنوي للمتعاملني مع الدفاع املدين بدبي حتت 

�ضعار )ر�ضاكم غايتنا(، مب�ضاركة العميد عبد اهلل �ضعيد 

العميد  و  بال�ضارقة،  املدين  الدفاع  ال�ضويدي مدير عام 

املدين  للدفاع  العام  املدير  م�ضاعد  ال�ضايغ  عبيد  احمد 

عبد  حممد  والعقيد  والنقاذ،  الطفاء  ل�ضوؤون  بدبي 

اهلل الزعابي مدير ادارة الدفاع املدين براأ�ص اخليمة، 

والعقيد علي عبيد الطنيجي مدير اإدارة الدفاع املدين 

عام  مدير  املظرب  حممد  جا�ضم  والعقيد  بالفجرية، 

املدين،  للدفاع  العامة  بالقيادة  والإطفاء  احلماية 

الدارية  ال�ضوؤون  عام  مدير  اهلل  عبد  جا�ضم  والعقيد 

املدين،  للدفاع  العامة  بالقيادة  امل�ضاندة  واخلدمات 

الدارية  ال�ضوؤون  ادارة  مدير  �ضامل  جمعة  والعقيد 

حمدان  والعقيد   ، ظبي  ابو  يف  العامة  بالدارة  واملالية 

الدارية  لل�ضوؤون  العام  املدير  م�ضاعد  الري�ضي  حممد 

م�ضاعد  املقرب  خليفة  �ضامل  والعقيد   ، بدبي  واملالية 

)رئي�ص  بدبي  والوقاية  احلماية  ل�ضوؤون  العام  املدير 

الزري  نا�ضر  والعقيد   ، للملتقى(  التنظيمية  اللجنة 

مدير العمليات بالدارة العامة للدفاع املدين يف عجمان 

واملقدم ح�ضن علي بن �ضرم مدير ادارة الدفاع املدين يف 

ام القيوين ، ومدراء الإدارات الفرعية وروؤ�ضاء الأق�ضام 

الأ�ضا�ضية بالدفاع املدين .. بهدف الت�ضاور مع املتعاملني  

، لو�ضع املعاجلات واحللول ، لكافة امل�ضكالت النا�ضئة عن 

خدمات  ولتوفري  املعامالت..  و�ضري  الإجراءات  تطبيق 

متمّيزة حتقق ر�ضاهم وتفوق توقعاتهم..

�ضركات  ممثلو  فيه  �ضارك  الذي  امللتقى  بداية  ويف 

و�ضركات  ال�ضت�ضارية  الهند�ضية  واملكاتب  املقاولت 

من  احلماية  انظمة  وفح�ص  و�ضيانة  وتركيب  تداول 

ال�ضركات  ومدراء  واملطورون  وامل�ضتثمرون  احلريق، 

اللواء  والوقاية..األقى  بال�ضالمة  واملعنيون  العقارية 

املطرو�ضي كلمة جاء فيها:

خالل اإنعقاد امللتقى ال�سنوي للمتعاملني مع الدفاع املدين بدبي

99،2% ن�ضبة ر�ضا املتعاملني عام 2012

ر�ســـاكم غايتنـــا..



 الإدارة العامة للدفاع املدين - دبي 

التقرير ال�سنوي 2012
41

الدفاع  وامل�ستفيدين من خدمات  املتعاملني  اإن خدمة جميع 

املدين هي غايتنا..

احلديثة  التقنيات  اإ�ستخدام  على  املدين  الدفاع  ويحر�ص 

�سرعة  ت�سمن..  خدمات  لتاأمني   ، للمتعاملني  خدماته  يف 

الإجناز.. ودقة الأداء.. وتقليل الكلفة.. وجودة النتائج..

وي�ساهم الدفاع املدين بذلك ك�سريك للجميع يف توفري بيئة 

م�ساندة لقطاع الأعمال واملال ، من خالل عملياته الأ�سا�سية 

)التوعية.الوقاية.املكافحة(..

 ، له  التابع  املتعاملني  مركز  من  املدين  الدفاع  جعل  ولهذا 

نافذة تفاعلية ن�سطة ، تقدم خدماتها يف بيئة �سيافة متمّيزة 

اخلدمات،  عن  الأ�سا�سيني  امل�سوؤولني  مع  مبا�سر  ل  وَتوا�سُ  ،

لالإجابة عن كافة الإ�ستف�سارات ، ومعاجلة جميع الت�ساوؤلت 

وت�ستجيب  تنفيذها..  اأو  اخلدمة  طلب  اأثناء  تن�ساأ  التي 

على  ونحر�ص  تاأخري..  ودون  املنا�سب  الوقت  يف  لطلباتكم 

تقلي�ص الإجراءات لنوفر لكم خدمة �سريعة ودقيقة و�سليمة 

.. واإذ نعقد هذا امللتقى نتطلع اىل �سماع اآرائكم واإقرتاحاتكم، 

ر�ساكم.. وحتقيق  خدماتنا،  تطوير  يف  معكم  لنت�سارك 

و�سيكون عام 2013 )عام اخلدمات املتمّيزة للمتعاملني(.

ادارة  مدير  جا�ضم  عفاف  ال�ضيدة  ا�ضتعر�ضت  بعدها 

ر�ضى  نتائج  املوؤ�ض�ضي  الداء  وتطوير  ال�ضرتاتيجية 

املتعاملني الواردة يف ا�ضتطالعات الراأي لالأعوام 2010-

للمتعاملني  ر�ضى  ن�ضبة  �ضجلت  التي   2012-2011

اأهم  وقدمت  بالتوايل،   )%99:2.%85:9.%89:0(

املتعاملني،  من  الواردة  اخلدمات  عن  املتكررة  املالحظات 

لها  احللول  لو�ضع  الإدارة  اإتخذتها  التي  والجراءات 

خالل ال�ضنوات املذكورة..

وردًا على ا�ضئلة احلا�ضرين او�ضح اللواء املطرو�ضي : 

املدين  الدفاع  خمترب  افتتاح   2013 عام  منت�سف  �سي�سهد 

واجهزة   انظمة  يف  املحلية  لل�سناعة  دعمًا  �سيكون  الذي 

 ، للحريق  املقاومة  الأبواب  وفح�ص  احلريق،  من  احلماية 

اإ�سافة اىل عقد الدورات التدريبية للفنيني لالإرتقاء بجودة 

املنتجات ، ومنح الفنيني �سهادات توؤهلهم للعمل يف �سركات 

الفح�ص وال�سيانة والرتكيب .

اللكرتونية خلدمات  البنية  اإجناز   2013 و�سيتم مطلع عام 

الدفاع املدين يف جميع اإمارات الدولة ، بحيث يكون باإمكان 

جميع  يف  معامالتهم  اإجناز  املدين  الدفاع  مع  املتعاملني 

لإجناز  اإمارة  لكل  الذهاب  اىل  احلاجة  دون  الإمارات 

املعامالت التي يقوم فيها الن�ساط. 

الدفاع  مع  املتعاملني  جميع  من  املطرو�سي  اللواء  طلب  ثم 

اأماله  الذي   0505527711 املبا�سر  برقمه  الت�سال  املدين 

معامالتهم... اإجناز  يف  تلكوؤ  اأي  ملعاجلة  احلا�سرين  على 

قائاًل:

لكم.. اخلدمة  يقدم  من  اأول  اأكون  باأن  ال�ضرف  يل 

الأداء  زمن اخلدمة وحت�ضني  تقليل  لأن هدفنا هو 

مع  املتعاملني  تر�ضي  التي  النتائج  اأف�ضل  وحتقيق 

الدفاع املدين.
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التعليمية  الأ�سرة  اأع�ساء  من  متدربًا   244 تخرج 

التي  الع�سر  الدورات  اإجتيازهم  بعد   ،2012 عام 

م�سروع  �سمن  املدنية  احلماية  اإدارة  عقدتها 

)تدريب الكادر املدر�سي على مهارات احلماية من 

احلريق (..

خالل  متدربًا   702 اخلريجني  عدد  بلغ  وبذلك 

الهيئات  لأع�ساء  ُعِقَدت  التي  اخلم�سني  الدورات 

الذي   2009 عام  امل�سروع  اإنطالق  منذ  التعليمية 

ينفذه املحا�سر �سهاب ال�سيد البدوي. وبلغت ن�سبة 

الإناث 60% من عدد اخلريجني.

الإ�سرتاتيجية  املواقع  اأهم  اأحد  املدار�ص  ُتعد  و 

وتاأمني  حمايتها  على  املدين  الدفاع  يحر�ص  التي 

م�ستلزمات الوقاية وال�سالمة فيها.

العن�سر  واملدربة  املوؤهلة  الب�سرية  القوة  وت�سكل 

الأ�سا�سي يف مقومات احلماية باملوؤ�س�سات التعليمية 

ب�سكل عام ويف املدار�ص ب�سكل خا�ص. 

التي  الوقائية  الثقافة  اأهمية  املدين  الدفاع  اإدراك  مع 

والوقت   ، وقوعه  قبل  اخلطر  اأ�سباب  اإزالة  يف  ت�ساهم 

و�سول فرق  وقوع احلادث اىل حني  يبداأ مع  الذي  الثمني 

الدفاع املدين اىل موقع احلادث، فاإنه يحر�ص على تفعيل 

دور �سركائه من اأع�ساء الهيئات التدري�سية يف:

والطالب. الطالبات  بني  ال�سالمة  ثقافة  ن�سر  	•
قبل  احلوادث  مع  وامل�سوؤول  وال�سريع  املبا�سر  التعامل  	•"

تفاقمها.   

الدفاع  عمليات  لغرفة  احلوادث  عن  العاجل  الإبالغ  	•"
املدين .  

اإخالء املباين من الطالب والتدري�سيني عند احلاجة  	•"
لذلك.  

التي  املمار�ضات  جميع  تكون  ان  على  التاأكيد  مع 

والعاملني  التدري�ضيني  من  ال�ضركاء  بها  يقوم 

 الدفاع املدين بدبي 

ْج 702 متدربًا  ُيَخرِّ

 

 من الهيئات التعليمية 

 على مهارات احلماية 

من احلريق

توعية جمتمعية
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�ص  لُتعِرّ التي  احلدود  يف  التعليمية  باملوؤ�ض�ضات 

حياتهم للخطر.

الدورات  خالل  امل�سروع  ومنفذوا  خمططوا  ركز  لذلك 

قد  التي  الأخطار  على  والتطبيقية  النظرية  التدريبية 

الطالب  من  التعليمية  املوؤ�س�سات  �ساغلوا  لها  يتعر�ص 

التعامل  ومهارات   ، منها  الوقاية  وكيفية   ، والتدري�سيني 

الآمن معها. 

عام  منذ  املدين  الدفاع  اأطلقه  الذي  امل�سروع  ويهدف 

والعاملني  التدري�سية  الهيئات  جميع  تدريب  اىل   2009

من  احلماية  مهارات  على  بدبي  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف 

احلريق والإخالء وال�سالمة العامة والإ�سعاف الأويل.

ويعد من امل�ساريع امل�ستدمية ، والأول يف الدولة الذي ينفذ 

بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية وموؤ�س�سة دبي خلدمات 

الإ�سعاف ك�سركاء ا�سرتاتيجيني. 
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املناطق  جميع  يف  لل�سالمة  حملة  اأو�سع  املدين  الدفاع  نفذ 

وملدة   2012/3/20 الثالثاء  من  ..اإبتداء  بدبي  ال�سناعية 

ثالثة ا�سهر..

اإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية  اأ�سا�سيًا من  وتعد احلملة جزءًا 

وت�ستند اىل اأهدافها الرئي�سية:

على  )املحافظة  و  وال�ضالمة(  الأمن  )توفري  	•
ثقة اجلمهور(.

واىل الأهداف الإ�سرتاتيجية للقيادة العامة للدفاع املدين:

ال�ضركاء(. مع  )العمل  و  املجتمعي(  الوعي  )رفع  	•
وتتمثل احلملة بزيارة فرق الدفاع املدين اىل جميع املن�ساآت 

واملباين يف املناطق ال�سناعية..

احلملة الوطنية لل�سالمة يف املناطق ال�سناعية

واأ�ستهدفت :

املن�ساآت  يف  العاملني  بني  الوقائية  التوعية  ن�سر  	•   

ال�سناعية.   

يف  العامة  ال�سالمة  تهدد  التي  املخالفات  اإزالة  	•   

املن�ساآت ال�سناعية.   

املناطق  يف  من�ساأة  كل  يف  العاملني  من   %5 تدريب  	•   

ال�سناعية على مهارات احلماية من احلريق.   

م�ستوى  عن  الكرتونية  بيانات  قاعدة  ان�ساء  	•   

املخاطر يف من�ساآت املناطق ال�سناعية.   

ولهذا الغر�ص اأعدت القيادة العامة للدفاع املدين مئات اآلف 

باملناطق  املن�ساآت  جميع  على  لتوزيعها  التوعوية  املطبوعات 

ال�سناعية يف الدولة .

كما جرى اإعداد مناذج تفتي�ص لقيا�ص مدى توفر م�ستلزمات 

اأثناء  الفرق  اإ�ستخدمتها   ، ال�سناعية  املن�ساآت  يف  ال�سالمة 

ومت   ، ال�سناعية  املناطق  يف  واملباين  للمن�ساآت  زياراتها 

اللكرتونية  البيانات  قاعدة  يف  الزيارات  تلك  نتائج  اإدخال 

عدت خ�سي�سا بالقيادة العامة للدفاع املدين ، كاأحد 
ُ
التي اأ

م�ستهدفات احلملة.

وت�سكلت جلنة عليا للحملة الوطنية ل�سالمة املناطق ال�سناعية 

باإ�سراف اللواء را�سد ثاين املطرو�سي وبرئا�سة العميد احمد 

عبيد ال�سايغ م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الطفاء والنقاذ.

تولت :

 ، واإعتمادها   ، احلملة  وثائق  اإعداد  على  ال�سراف  	•"
وتنفيذها ، وتوزيعها على الفرق امليدانية.  

ومتابعة  جناحها،  م�ستلزمات  وتوفري  احلملة  تنفيذ  	•"
تنفيذها، وتقييمها ومراجعتها واإ�ستخال�ص ال�ستنتاجات    

التطويرية منها.  

والوقت  التاأريخ  يف  الفرق  اإنطالق  على  الإ�سراف  	•"
20 / مار�ص/2012  املوحد )ال�ساعة الثامنة من �سباح    

امل�سوؤولية  قطاعات  جميع  يف   ) احلملة  بدء  تاريخ   /   

الربعة يف دبي.   

اخلارطة  على  فريق  كل  اخت�سا�ص  منطقة  وحددت  	•"
التنفيذ  متابعة  على  القدرة  ل�سمان   ، ودقة  بو�سوح    

امل�ستهدفات  وفق  الأداء،  وحت�سني  واملراجعة  والتقييم    

والدوار املحددة.  

الفرق  لروؤ�ساء  التف�سيلية  الواجبات  حتديد  مت  كما  	•"
واأع�سائها ..وتوفري اخلدمات امل�ساندة لها..  

الدفاع املدين ينفذ اأو�ضع حملة وطنية لل�ضالمة باملناطق ال�ضناعية
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40,241  ÖjQóà∏d Úë°TôŸG OóY

793,902  É¡«a Ú∏eÉ©dG OóY

ÖjQóà∏d Úë°TôŸG OóYh á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG ‘ Ú∏eÉ©dG OóY

4,524  É¡æY äÉØdÉîŸG ádGREG â“ »àdG äBÉ°ûæŸG OóY

5,674  áØdÉîŸG äBÉ°ûæŸG OóY  

12,587  É¡JQÉjR â“ »àdG äBÉ°ûæŸG OóY

É¡àdGREG â“ »àdG äÉØdÉîŸG OóYh á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG OóY

12,587   É¡JQÉjR â“ »àdG äBÉ°ûæŸG OóY

39,782        É¡©jRƒJ ” »àdG äÉYƒÑ£ŸG OóY

É¡©jRƒJ ” »àdG äÉYƒÑ£ŸG OóY h É¡JQÉjR â“ »àdG á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG OóY
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17  á«°ù«°SCÉàdG AÉØWE’G IQhO

8  äGó©ŸG h äÉ«dB’G IQhO

70  Iô£ÿG OGƒŸG ™e πeÉ©àdG IQhO

2114  »∏NGO (óMGh Ωƒj)‐≥jô◊G áëaÉμe äÉ«°SÉ°SCG IQhO

453  á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G IQhO

                áëaÉμe äÉ«°SÉ°SCG IQhO

480  (óMGh Ωƒj) ‐≥jô◊G

3464  »∏NGO (óMGh Ωƒj) ≥jô◊G áëaÉμe äÉ«°SÉ°SCG IQhO

10  á°UÉÿG á«°ù«°SCÉàdG IQhódG

4800  »LQÉN (óMGh Ωƒj) ≥jô◊G áëaÉμe äÉ«°SÉ°SCG IQhO

معهد التـدريـــــب
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8  AÉØWE’G ¥ôa OGóYEG IQhO

21  á«°TÉ©fE’G äGQhódG

18  á«°ù«°SCÉàdG AÉØWE’G IQhO

35  RÉ¨dG áª¶fCG øY ∞°ûμdG IQhO

21  ÊÉÑŸG ΩÉëàbG IQhO

20  äÉÄØdG ‹hDƒ°ùe OGóYEG IQhO
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29  PÉ≤fE’G äÉ«æ≤J IQhO

15  á«eó≤àdG AÉØWE’G IQhO

17  …ôëÑdG PÉ≤fE’G ‘  IQhO

27  (Ú«fóe) ≥jô◊G øe ájÉbƒdG IQhO

31  á«°ü°üîàdG ¢ùØæàdG Iõ¡LCG IQhO

5  hOQÉ«∏ÑdG ádƒ£H

15  AÉØWE’G πLôd …óëàdG ádƒ£H

30  Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óª ï«°ûdG ´hô°ûe

15  á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ádƒ£H

12  ΩÉ©dG óFÉ≤dG ádƒ£H

5  áMÉÑ°ùdG ádƒ£H

12  »°VÉjôdG »°ûŸG

12  »°VÉjôdG »°ûŸG

175  õcGôª∏d Ωó≤dG Iôc …QhO

12  áæ°S 40 ¥ƒa Ωó≤dG Iôc

12  áæ°S 40 ¥ƒa Ωó≤dG Iôc

790  á«fóÑdG ábÉ«∏dG äGQÉÑàNG
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تتويجًا لالحتفالت التي �سملت جميع مراكز الدفاع املدين واإداراته واأق�سامه ، جرى مببنى الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي 

الحتفال املركزي بح�سور العميد احمد عبيد ال�سايغ مدير عام الدفاع املدين بالإنابة، والعقيد حمدان حممد الري�سي م�ساعد 

املدير العام لل�سوؤون الدارية واملالية، و العقيد �سامل خليفة املقرب م�ساعد املدير العام ل�سوؤون احلماية والوقاية )رئي�ص جلنة 

الإحتفال( ومدراء الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام وال�سباط والعاملني بالدفاع املدين.

الدفاع املدين بدبي يحتفل باليوم الوطني 41
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املدير العام
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 الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 

)ISNR( خالل معر�ص وموؤمتر

 زيارة الفريق �سيف عبد اهلل ال�سعفار لالإدارة 

العامة للدفاع املدين

 م�ساركة اللواء املطرو�سي يف موؤمتر الأمن الدويل 

ودرء املخاطر

املدير العام يقدم �سرحًا لتقنيات غرفة العمليات 

 

اىل وفد �سعودي زائر

اللواء املطرو�سي خالل املوؤمتر ال�سحفي لالإعالن عن 

نتائج تطبيق )دليل اإجراءات الطوارئ(

 القائد العام بالإنابة يف حديث مع مدراء 

الدفاع املدين الإقليميني

.. وخالل املوؤمتر ال�سحفي لالإعالن عن نتائج احلملة 

الوطنية لل�سالمة يف املناطق ال�سناعية

)UL( ويرتاأ�ص اإجتماعًا ملدراء املراكز ب�ساأن ويجتمع يوفد من خمتربات..

 

خدمات التاأمني..

 اللواء املطرو�سي يفتتح امللتقى الثاين لتكنولوجيا 

ال�سالمة من احلريق

..ويلتقي وفدا فرن�سيًا....وي�ستقبل م�سوؤوًل اأمريكيًا..

H.H. Lt. General Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan  
during INSR conference & exhibition

Director General briefs visiting Saudi Delegation  
on operations room latest applied technologies

Major General Al Mathrooshi announces Standard Operating 
Procedure guidelines at a press conference

Major General Al Mathrooshi during his meeting  
with UL DelegationMajor General Al Mathrooshi chairs a meeting with  

Fire Stations Directors regarding Insurance
Major General Inaugurates 2nd Annual Fire Safety  

Technology Forum UAE

Acting Commander in Chief speaking to  
Directors of Regional Civil Defence Departments

Director General at the press conference held to announce 
results of National Campaign for Safety at Industrial Areas

Director General receives an American Official  
at GHQ premises

Director General receives French Delegation  
at GHQ premises

Lt. General Saif Abdullah Al Shafaar visits  
Dubai Civil Defence’s GHQ

Major General Al Mathrooshi participating at International 
Security National Resilience Exhibition & Conference

Director General
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اإجتماعات
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اإجتماع تن�سيقي لالإدارات امل�ساركة بالتمارين امل�سرتكة

العميد ال�سايغ يتابع تنفيذ خطة تطوير اأداء املراكز

العقيد عبد اهلل �سيف ال�سام�سي يتابع تنفيذ خطة التوعية ال�سحية والبيئيةالإجتماع الدوري للجنة التظلمات للع�سكريني

اإجتماع جلنة التفتي�ص واملتابعة اخلا�سة باملراكز
 ال�سيدة عفاف جا�سم مدير اإدارة الإ�سرتاتيجية تتابع خطوات اإجناز 

اخلطة ال�سنوية لإدارة الإ�سرتاتيجية

)GRP( العقيد الري�سي ي�ستمع اىل تقرير اإدارة تقنية املعلومات عن تطبيقات

العقيد الري�سي يتابع عمل اإدارة اخلدمات والتجهيزات

Coordinating meeting between departments taking part in joint exercises

Brig. Alsayegh follows up implementation of fire centers development plan

Periodical meeting of military men grievances committee

Fire centers inspection & follow up committee meetingAfaf Jassim Director of department of strategy follows up steps taken to  
implement department’s annual strategic plan

Col. Abdullah Saif Al Shamsi follows up implementation of Health &  
Environment Awareness plan

Col. Al Raisi hearing  IT department report on GRP applications

Col. Al Raisi follows up work procedures at supplies & services department

Meetings
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زيارات

..ويزور موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرةاللواء املطرو�سي يزور مدينة دبي املالحية..

..وي�ستقبل القائد العام للدفاع املدين يف �سنغافورة

 العميد اأحمد عبيد ال�سايغ ي�ستعر�ص خدمات غرفة العمليات 

للوفد الكوري اجلنوبي..

العقيد �سامل خليفة املقرب ..ي�ستقبل وفد الدفاع املدين ال�سعودي

الرائد ح�سني الرحومي ..ي�ستعر�ص خدمات الإطفاء اجلوي لفريق اإطفاء 

القوات امل�سلحة..

الرائد عثمان حممد اأهلي يقدم �سرحًا عن خدمات مركز املنارة لوفد 

 

طالب جامعة الإمارات

..وي�ستقبل م�ست�سار ملكة بريطانيا ل�سوؤون الإطفاء
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Major General visits Dubai Martime City

Major General receives Singapore Civil Defence Force Commander in chief

Brig. Al Sayegh briefs South Korea delegation on  
central operations room rendered services

Major  Hussain Al Rahomi demonstrates Air Fire & Rescue service  
to Armed Forces fire fighting team.

Major Osman Ahali explains to UAE University students Al Manara Fire Station Services

Col. Saalim Khalifa Al Mugrab receives Saudi Civil Defence Delegation

Major General receives Queen of Britain Advisor for fire & rescue affairs

Major General visits Dubai Ports , Customs & Free Zone Authority

Visits
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تدريبات اإخالء

..ويف اإحدى حمطات املرتومترين اإخالء يف اإدارة الدفاع املدين بدبي

..ويف مدينة حتا..ويف فندق جلوريا

..ويف ميناء را�سد..ويف كلية التقنية للبنات

..ويف وزارة العدل..ويف الور�ص الفنية
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Evacuation drill at Dubai Civil Defence’s GHQ building

Evacuation drill at Gloria Hotel

Evacuation drill at Higher College of Technology for Women

Evacuation drill at technical workshop

Evacuation drill at Port Rashid

Evacuation drill at Ministry of Justice

Evacuation drill at Hatta district

Evacuation drill at a Metro Station

Evacuation Drills
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معار�س وموؤمترات

 زيارة �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم اىل جناح 

الدفاع املدين مبعر�ص )انرت�سك(

اللواء املطرو�سي خالل معر�ص وموؤمتر الأمن الدويل ودرء املخاطر

م�ساركة اللواء املطرو�سي مبوؤمتر البحث والإنقاذ ..الواقع والتحديات

فريق الدفاع املدين الفائز بالبطولة الدولية لتحدي رجال الإطفاءاللواء املطرو�سي ي�ستعر�ص نتائج احلملة الوطنية لل�سالمة يف املناطق ال�سناعية

بع�ص اأع�ساء فريق الدفاع املدين امل�سارك مبعر�ص )جيتك�ص(العقيد الري�سي خالل املوؤمتر ال�سحفي لالإعالن عن )اأنرت�سك(

العميد ال�سايغ خالل زيارة جناح الدفاع املدين مبعر�ص )جيتك�ص(
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H.H. Sheikh Mansoor Bin Mohammed during his visit to  
Civil Defence pavilion at Intersec

Major General participating in search & rescue conference...  
Present & challenges

Major General demonstrates results of National Campaign for Safety at Industrial Areas

Col. Al Raisi attending press conference to announce Intersec ExhibitionCivil Defence’s team participating in Gitex Exhibition

Civil Defence winning team of International Fire Fighter challengers championship cup

Brig. Ahmed Al Sayegh visits Civil Defence stand at Gitex.

Major General Al Mathrooshi at INSR conference

Conferences & Exhibitions
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تكرمي

املدير العام يكرم املتميزين مبركز املنارة

..ويكرم امل�ساركني باإعداد »كود الإمارات«

..ويكرم املتميزات يف »خدمة املتعاملني«..

..ويكرم املر�سحني جلائزة دبي لالأداء احلكومي املتميز و فريق التقييمالعميد احمد عبيد ال�سايغ  يكرم المهات » املوظفات « املتميزات

العقيد �سامل خليفة املقرب يكرم فريق »ملتقى املتعاملني ال�سنوي«  العقيد حمدان حممد الري�سي يكرم خريجي دورة املواد اخلطرة 

وامل�ساركني بربنامج حممد بن را�سد للياقة البدنية

 اللواء املطرو�سي يكرم احلا�سلني على و�سام »اخلدمة املخل�سة« 

و »�سارة التقدير«..
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Major General Al Mathrooshi Honors officers awarded medals  
of  “ Sincere Services “ and “ Badge of appreciation”

Major General Honors distinguished excellent employees at  “ Customer Service “

Brig. Al Sayegh honors distinguished working mothers

Col. Hamdan Al Raisi honors Haz-Mat course graduates & Participant in  
Mohammed Bin Rashid Fitness program

Col. Saalim Al Mugrab honors “ Annual Forum of Civil Defence Customers “  
organizing team

Major General Al Mathrooshi Honors UAE Life & Safety Code of Practice  
Preparation committee members

Major General Honors distinguished employees at Al Manara Fire Station

Brig. Al Sayegh honors organizing team & nominees for  
Dubai Government Excellence programme Award

Honoring
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�رشكاوؤنا

العقيد الري�سي يكرم امل�ساركني مب�سابقة )اإبني حافظ القراآن(

اإحدى فرق احلملة الوطنية لل�سالمة يف املناطق ال�سناعية خالل زيارة اأحد امل�سانع

ور�سة عمل )الإبداع الوظيفي(

موظفو الدفاع املدين يتربعون بالدم مل�ست�سفى لطيفةعدد من امل�ساركني بحملة )دبي مت�سي(

حملة )�سحتك مفتاح اإبداعك(

اأحد امل�ساركني بحملة )�سحة القلب(

..ويزور م�ستودعات اإحدى ال�سركات
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Col. Hamdan Al Raisi honors participants in “My son memorizes Holy Qura’an” contest

National Campaign for safety in industrial areas team during a field visit to a factory

“Functional Creativity “ work shop

Civil Defence’s participants in Dubai Walk Drive “Civil Defence staff donate blood to Latifa Hospital

“ Your Health is Your Key to Creativity “ Campaign

A participant in “ Heart Health” Campaign

Col. Hamdan Al Raisi visits company’s warehouse in Dubai

Partners
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ور�س عمل

ور�سة عمل كيفية اإعداد التقاريرور�سة عمل اخلطة ال�سرتاتيجيةور�سة عمل مبعهد التدريب والدرا�سات الق�سائية

ور�سة عمل ا�ستمرارية العمل

ور�سة عمل اإعداد اخلطط الت�سغيليةور�سة عمل فن التعامل مع الأزماتور�سة عمل ل�سرح قانون الر�سوم والغرامات

ور�سة عمل برنامج املهند�ص اللكرتوينور�سة عمل املهارات الإبداعيةور�سة عمل كيفية حل اخلالفات يف العمل

ور�سة عمل كيفية ا�ستخراج ال�ستنتاجات ربع ال�سنويةور�سة عمل كيفية التعامل مع ال�سكاوي واملقرتحات
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Workshop at Institute of training & Judicial StudiesWorkshop on Strategic working planWorkshop on methods to prepare reports

Workshop on work continuityWorkshop on how to deal with complaints and suggestionsWorkshop on how to extract quarterly results

Workshop on to explain violations & fines law

Workshop on how to settle disputes at workWorkshop on Creative skillsWorkshop E-Engineering Program

Workshop on “ Art of Dealing with Crisis “Workshop on preparing operational plans

Workshops


