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 على كل منا أن يسال نفسه.. 
ما الذي أعطيته للوطن وما الذي 
يجب أن أعطيه ؟ علينا أن نسجل 
بأنفسنا ماذا أعطينا للوطن، وماذا 

 أخذنا منه عبر مسيرة االحتاد، 
وهل كان عطاؤنا يف حجم األخذ، 
وما الذي يجب علينا أن نعطيه 
للوطن الذي مينحنا االستقرار 

واألمن واحلياة الكرمية.
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الوظيفة احلكومية ليست فقط باًبا 
للرزق، إمنا قبل ذلك باب لإلنتاج، 

ودوائر احلكومة ليست مكاتب 
للروتني والتواكل والتكاسل، بل 

ميادين لإلبداع.
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أمنًا وسالمة.
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رسالة املدير العام

 دفاع 
 مدني ذكي..

 خدمات ذكية..
)مدينة ذكية(
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مهنية..وفــق  علميــة  رؤيــة 
: الدوليــة  املعاييــر 

مختلــف  يف  املتســارع  التطــور  مــع 
والتجاريــة  الصناعيــة  القطاعــات 
واخلدميــة  واالنشــائية  والعمرانيــة 
والتــداول والنقــل ، تتزايــد وتتشــعب 
وتتنــوع  املدنــي،  الدفــاع  واجبــات 
والتنفيذيــة  املنهجيــة  إحتياجاتــه 
البشــرية والتقنيــة واآلليــة واالنشــائية 
رؤيــة  يتطلــب  ممــا  والتدريبيــة، 
علميــة مهنيــة شــاملة تســتجيب لتلــك 
املعاييــر  علــى  تعتمــد  االحتياجــات، 
البنيــة  لتحديــد  االحترافيــة  الدوليــة 
املدنــي  الدفــاع  األساســية خلدمــات 
التــي تراعــي التوســع العمرانــي وتنــوع 
االنشــاءات  يف  املســتخدمة  املــواد 
والتــداول،  والصناعــة  واخلدمــات 
وحتــرص علــى توفيــر أعلــى درجــات 
القاطنــن  الســامة واالمــان جلميــع 

وزوارهــا.  وضيوفهــا  الدولــة  يف 

وإنطاقــا مــن الهــدف االســتراتيجي 
الســمو  صاحــب  وضعــه  الــذي 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
تقليــص  وهــو  دبــي،  حاكــم   الــوزراء 
باملئــة  لتســعن  االســتجابة  )زمــن 
دقائــق(   4( الــى  احلــوادث(  مــن 
لعــام  الســنوية  اخلطــة  تضمنــت 
مراكــز  اربــع  انشــاء   ٢٠١٦  -  ٢٠١5
واالرتقــاء  املدنــي،  للدفــاع  جديــدة 
مــن  االحتــرايف  التدريبــي  باملســتوى 
خــال حتويــل معهــد تدريــب الدفــاع 
املدنــي الــى اكادمييــة عامليــة، وحتويــل 

اخلدمــات االلكترونيــة الــى خدمــات 
ذكيــة يف جميــع اخلدمــات األساســية 
ــاج  ــق برن واخلدمــات املســاندة. وتطبي
)االنظمــة الذكيــة للمنــازل(، وشــمول 
االســتراتيجية  علــي  جبــل  منطقــة 
بكافــة منشــآتها الصناعيــة والتجاريــة 
والتداوليــة  بـ)مشــروع االنظمة الذكية 
للمبانــي احملميــة( وفــق بنــود القــرار 
الــوزاري 5٠5 لســنة ٢٠١٢ ، وإرتبــاط 
جميــع خدمــات الدفــاع املدنــي فيهــا 
بــاإلدارة العامــة للدفــاع املدنــي بدبــي. 
التوعيــة  )دليــل  إجنــاز  جانــب  الــى 

ــق جــدول  ــه ، وف ــة( وتطبيقات املجتمعي
زمنــي يلبــي متطلبــات الفــرد واملجتمــع 
والنشــاطات  املواســم  مختلــف  يف 
العامــة واملناســبات الدوليــة واحملليــة.

الترابط والتكامل مع خطط 
احلكومتني االحتادية 

واحمللية :
حتــرص االدارة العامــة للدفــاع املدنــي 
بدبــي يف خطتهــا الســنوية علــى مبــدأ 
اســتراتيجية  مــع  والتكامــل  الترابــط 
وزارة  وخطــة   ،٢٠٢١ االمــارات 
الداخليــة االســتراتيجية، وخطــة دبــي 
االســتراتيجية لقطــاع الســامة ٢٠٢١ 
مــن خــال مؤشــرات أداء إســتراتيجية 

وأهــداف محــددة لتحقيــق: 
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أفضل معدالت االستجابة   .١ 
واحملافظة عليها.  

رفع جاهزية مراكز اإلطفاء   .٢ 
لتحقيق االستعداد التام.  

تأمن السامة للمشاريع   .3 
البحرية يف اإلمـارة.  

تطوير خدمات اإلطفاء واإلنقاذ   .4 
اجلـوي وحماية القطارات.  

املشاركة مع اإلدارات املعنية   .5 
ملواجهة األزمات والكوارث.  

االستعداد لتقدمي العون الدولي   .٦ 
يف مواجهة األزمات والكوارث.  

املساهمة يف إعادة احلياة   .7 
الطبيعية للمناطق املتضررة.  

ضمان تطبيق اشتراطات   .8 
السامة الوقائية واستدامتها.  

تعزيز تداول املعدات ومراقبة   .9 
استدامتها.  

ضمان تأمن عمليات تداول   .١٠ 
املواد اخلطرة بجميع مراحلها.  

حتقيق املرجعية يف مجال فحص   .١١ 
املعدات الوقائية.  

تعزيز الثقافة الوقائية يف    .١٢ 
املجتمع.  

إعداد وتنظيم املتطوعن من   .١3 
املجتمع للدفاع املدني.  

تطوير عناصر املكافحة يف    .١4 
القطاع اخلاص.  

تنمية الوعي الوقائي لدى   .١5 
العاملن.  

تأهيل وتطوير عناصر الدفاع   .١٦ 
املدني.  

تعزيز بيئة عمل صحية.   .١7

استثمار قدرات اإلماراتين   .١8 
واحملافظة عليها.  

توفير بيئة داخلية داعمة    .١9 
لألبداع واالبتكار.  

تعزيز فعالية وكفاءة إدارة   .٢٠ 
األداء.  

حتقيق االستدامة لألصول   .٢١ 
واملمتلكات.  

ترشيد النفقات وزيادة   .٢٢ 
اإليرادات.  
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تعزيز الشراكة االستراتيجية   .٢3 
مع ذوي العاقة.  

زيادة ثقة املعنين يف   .٢4 
الدفاع املدني.  

تطبيق إدارة املعرفة.  .٢5

تعزيز االتصال والتواصل.  .٢٦

تعزيز احلوكمة.  .٢7

نتائج مؤشرات االداء.. 
الدفــاع  احصائيــات  اشــارت   •
ــى تعامــل  ــام ٢٠١4 ال ــي لع ــي بدب املدن
 347( مــع  واإلنقــاذ  اإلطفــاء  فــرق 
احلــوادث  تشــكل  حريــق(،  حــادث 
منهــا،   )%95:١( البســيطة 
ــرة  واملتوســطة )4:3%( منهــا ) والكبي
نتــج عنهــا )٢ حالــة  %( منهــا،   ٠،5
قامــت  كمــا  مصابــاً(.  و)٢7  وفــاة( 
الفــرق بـــ)١3٢ عمليــة إنقــاذ( وقعــت 
فيهــا )٢ حالــة وفــاة( و)٢9 مصابــاً(، 
 7( املدنــي  الدفــاع  فــرق  ونفــذت 

االقليميــة  لــادارات  دعــم  عمليــات 
االخــرى(. وكان )التمــاس الكهربائــي( 
حــوادث  يف  تكــرراً  األســباب  أكثــر 
احلريــق حيــث شــكل ) ٢١:3% مــن 

احلــوادث(. عــدد  اجمالــي 

املؤسســي  األداء  قيــاس  ويلعــب   •
خدمــات  تطويــر  يف  اساســيا  دورا 

املدنــي. الدفــاع 

تســابق مــع الزمــن لتطبيــق 
الذكيــة: اخلدمــات 

ان املرحلــة القادمــة مــن عملنــا تتركــز 
علــى حتقيــق ماأعلنــه صاحــب الســمو 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، مبشروع 
حتويــل دبــي إلــى "مدينــة ذكيــة" مبــا 
وخدمــات  مرافــق  كل  إدارة  يكفــل 
املدينــة عبــر أنظمــة إلكترونيــة ذكيــة 
عالــي  اإلنترنــت  وتوفيــر  ومترابطــة 
ــن  ــع الســكان يف األماك الســرعة جلمي
العامــة وتوزيــع أجهــزة استشــعار يف 
ــر معلومــات وخدمــات  كل مــكان لتوفي
حيــة تســتهدف االنتقــال لنوعيــة حيــاة 
دبــي  إمــارة  ســكان  جلميــع  جديــدة 

وزوارهــا .

الذكيــة  تطبيقاتنــا  حزمــة  وضمــن 
بـــ.. باشــرنا 

نظام ) املنازل الذكية( :
نظــام  مــن  الثالثــة  املرحلــة  هــو 
الكترونــي  برنامــج  وهــو   ،)٢4x7(
وغــرف  املنــزل  بــن  يربــط   )M2M(
العمليــات بالدفــاع املدنــي، فتســتجيب 
يف  للحــوادث  املدنــي  الدفــاع  فــرق 
قبــل  مــن  زر  ضغطــة  حــال  املنــازل 
املوجوديــن يف املنــزل ، وســتظهر علــى 
العمليــات  بغرفــة  املعلومــات  شاشــة 
باملنــزل  اخلاصــة  البيانــات  كافــة 
أقــرب  الــى  اإلســتدالل  فيهــا  مبــا 
وأفضــل الطــرق للوصــول الــى موقــع 
املنــزل. ويســتخدمه اصحــاب املنــازل. 
والدفــاع  اجلمهــور  منــه  ويســتفيد 

املدنــي.

نظام اإلستدالل الذكي:
نظــام  مــن  الثانيــة  املرحلــة  هــو 
الكترونــي  برنامــج  ..وهــو   )٢4x7(
)M2M( يوضــع يف ســيارات اإلطفــاء 
لإلســتدالل الــى أقــرب وأفضــل الطرق 
احلــوادث.  مواقــع  الــى  للوصــول 
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وتســتخدمه فــرق اإلطفــاء أثنــاء تلقــي 
مواقــع  الــى  واالنطــاق  الباغــات 
اجلمهــور  منــه  ويســتفيد  احلــوادث. 
والدفــاع املدنــي ..النــه يقلــل مــن زمــن 

االســتجابة.

طائرة التصوير الذكي:
ترصــد  ذكــي  تصويــر  طائــرة  هــي 
املخالفــات لشــروط الوقايــة وخاصــة 
حــول املســتودعات ، وكذلــك تســاعد 
فــرق االطفــاء علــى تشــخيص  قــادة 
الكبيــرة،  احلرائــق  يف  احلريــق  بــؤر 
لتوزيــع  اآلمنــة  املواقــع  حتديــد  ويف 
متطلبــات  وفــق  واآلليــات  الفــرق 
لضمــان  الطــوارئ(  اجــراءات  )دليــل 

وحتقيــق   ، األداء  وحســن  ســامتهم 
افضــل النتائــج، كمــا تغطي النشــاطات 
املجتمعيــة الكبيرة.ويســتخدمه فريــق 
املدنــي.  بالدفــاع  الذكــي  التصويــر 
وتســتفيد منــه فــرق التوعيــة والوقايــة 
وكذلــك  املدنــي  بالدفــاع  واملكافحــة 

اجلمهــور.

ملعــدات  الذكيــة  املراقبــة 
يف  احلريــق  مــن  احلمايــة 

: نــي ملبا ا
 )M2M( الكترونــي  برنامــج  هــو 
هواتفهــم  علــى  املفتشــون  يحملــه 
جميــع  رصــد  مــن  نَهــم  مُيَكِّ  )RIFD(
احلريــق  مــن  احلمايــة  معــدات 
منهــا  كل  حتتــوي  التــي  املبنــى  يف 
توفــر   ) الكترونيــة  شــريحة   ( علــى 
يف  املوجــود   ) القــارئ  لـــ)  البيانــات 

هاتــف املفتــش حــال توجيهــه باجتــاه 
ــر ) اجلــودة(  ــن توف ــد م ــدة ، للتأك املع
ويســتفيد  و)الصيانــة(.  و)االعتمــاد( 
منــه االستشــاريون واملقاولــون ومقاولــو 
خدمــات احلمايــة مــن احلريق ومكاتب 

اخلبــرة. وبيــوت  واملــّاك  الديكــور 

قارئ املباني الذكي:
 )M2M( الكترونــي  برنامــج  هــو 
هواتفهــم  علــى  املفتشــون  يحملــه 
البيانــات  كافــة  قــراءة  مــن  نَهــم  مُيَكِّ
خلدمــات  الضروريــة  التفصيليــة 
ــر  الدفــاع املدنــي اخلاصــة باملبنــى عب
هاتــف املفتــش حــال توجيهــه باجتــاه 
الوقايــة  املبنــى. ويســتخدمه مفتشــو 
امليدانــي  املســح  وفــرق  والســامة 
الدفــاع  مبراكــز  املخاطــر  وحتليــل 
املدنــي. ويســتفيد منــه الدفــاع املدنــي 

واجلمهــور. وشــركائه 
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املفتش الذكي :
هــو برنامــج الكترونــي )M2M( يحمله 
املفتشــون علــى هواتفهــم يتكــون مــن 
)هاتــف TAB ( و) طابعــة( و) لوحــة 
بــإدارة الســامة  الســيطرة والتحكــم 
الوقائية(..يســاعد املفتشــن والشركاء 
مــن توفيــر خدمــة التفتيــش ، وتزويــد 
مســتخدمها  او  املنشــأة  صاحــب 
ويف  فــورا  التفتيــش  تقريــر  بنتائــج 
الــى  احلاجــة  دون  املنشــأة  موقــع 
مراجعــة الدفــاع املدنــي. ويســتخدمه 
مفتشــو الدفــاع املدنــي. ويســتفيد منــه 
ومقاولــو  واملقاولــون  االستشــاريون 

خدمــات احلمايــة مــن احلريــق.

ــني  ــني واملهندس ــار الفني إختب
ــي :  الذك

هــو نظــام الكترونــي لقيــاس مســتوى 
حســب   ( والفنيــن  املهندســن  أداء 
االختصــاص(، يتــم يف غرفــة االختبــار 
ويحصــل الشــخص علــى النتائــج فــورا 
..حــال انتهــاء االختبــار. ويســتخدمه 
والفنيــن  املهندســن  إختبــار  فريــق 
بــإدارة الســامة الوقائيــة. ويســتفيد 
منــه االستشــاريون واملقاولــون ووكاء 

معــدات احلمايــة مــن احلريــق ومكاتــب 
الديكــور وشــركات التصنيــع والتركيــب 

والصيانــة والتوزيــع.

عمود االرشاد الذكي:
يف  توضــع  الكترونيــة  اعمــدة  هــي 
الشــوارع بالتعــاون بــن ) واحــة دبــي 
للســلكون ( و) الدفــاع املدنــي( ، تقــدم 
االلكترونيــة  اخلدمــات  مــن  حزمــة 

تســهيل  علــي  ملســاعدتهم  للجمهــور، 
حياتهــم اليوميــة ، مبــا فيهــا متريــر 
باغــات الطــوارئ ، وطلــب املســاعدة، 
واحلصــول علــى املعلومــات اخلاصــة 
اخلدميــة.  ومؤسســاتها  باملدينــة 
يســتخدمه اجلمهــور. ويســتفيد منــه 
اجلمهــور والدفــاع املدنــي وشــركائه.

ان عــام ٢٠١5 ســيكون عــام اخلدمــات 
اإلحتــرايف  والتدريــب  الذكيــة 
اإلســتجابة،  زمــن  ..إلختصــار 
املقدمــة  باخلدمــات  ولإلرتقــاء 
واملــال.  االعمــال  ولقطــاع  للمجتمــع 
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العقيد / سالم خليفة املقرب
مساعد املدير العام للموارد واخلدمات املساندة

العميد / احمد عبيد الصايغ
مساعد املدير العام لشؤون اإلطفاء واإلنقاذ

العقيد / راشد خليفة البوفالسة
مدير مكتب املدير العام

العقيد/ جمال بن عاضد املهيري
مدير إدارة الشؤون املالية

املقدم خبير/ حسني محمد الرحومي
مدير إدارة شؤون املراكز

العقيد/عبد اهلل سيف الشامسي
مدير إدارة اخلدمات والتجهيزات

املقدم/ جمال احمد ابراهيم
مدير إدارة السامة الوقائية

املقدم/سليمان عبد الكرمي البلوشي
مدير إدارة الشؤون الفنية

املقدم/ اسماعيل عبد اهلل
مدير إدارة التسويق واإلتصال 

املؤسسي
الرائد/ عبد الرحمن محمد

مدير إدارة املوراد البشرية باإلنابة
املقدم خبير/ علي حسن محمد املطوع

مدير إدارة العمليات
الرائد/ سعيد سلطان الرحومي

مدير معهد التدريب

السيدة امينة يعقوب
مدير إدارة احلماية املدنية

السيدة عفاف جاسم
مدير إدارة اإلستراتيجية واألداء املؤسسي

املهندس/ عيسى بالشاالت
مدير إدارة اخلدمات االلكترونية واالتصاالت

مدراء اإلدارات

 مساعدو 
املدير العام
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مدراء املراكز

املقدم طيار خبير/ عثمان محمد اهلي
مدير مركز الدفاع املدني / املنارة

املقدم خبير/ احمد كميدش العامري
مدير مركز الدفاع املدني / القصيص

املقدم خبير/ ابراهيم عبد الرحمن سيف
مدير مركز الدفاع املدني / السطوة

املقدم خبير/ عبد الرحمن بالشاالت
مدير مركز الدفاع املدني / بور سعيد

املقدم خبير/يوسف راشد خميس
مدير مركز الدفاع املدني / الكرامة

املقدم خبير/راشد حسني السميطي
مدير مركز الدفاع املدني / القوز

املقدم خبير/فراس محمد باحلصا
مدير مركز الدفاع املدني / احلمرية

املقدم خبير/جمعة محمد مبارك البساطة
مدير مركز الدفاع املدني / البرشاء

املقدم / مطران خليل املزين
مدير مركز الدفاع املدني / الراشدية

الرائد طيار / حمد بالسويدا العامري
مدير مركز الدفاع املدني / الليسيلي

النقيب / محمد عبد الرحمن آل صالح
مدير مركز الدفاع املدني / الرأس

النقيب / عامر امني عبد اهلل
مدير مركز الدفاع املدني / املرسى

النقيب/ خلفان محمد سعيد املزروعي
مدير مركز الدفاع املدني / اإل طفاء واإلنقاذ البحري

النقيب / محمد سعيد املطيوعي
مدير مركز الدفاع املدني / حتا
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 135,341 مستفيدًا 
 من نشاطات 

الحماية المدنية عام 2014

تعد )احلماية املدنية( الضلع 
الرئيسي االول يف مثلث العمليات 

 الرئيسية الثاث للدفاع املدني 
)احلماية. الوقاية. املكافحة( ..

ولذلك تسعى فرق احلماية املدنية 
الى حتقيق الهدف االستراتيجي 

للدفاع املدني )تعميم ثقافة 
السامة والوعي الوقائي لدى 

املجتمع( ..من خال خطط سنوية 
متعاقبة، وبرامج نظرية وتطبيقية 

متكاملة، ونشاطات مجتمعية 
مختلفة ، لنشر الوعي الوقائي 
وترسيخه ليكون سلوكا فرديا 

ومجتمعياً..مستثمرين املناسبات 
املتنوعة لتنفيذ حمات توعوية، 

الى جانب البرامج املنهجية 
اخلاصة ببناتنا وأبنائنا الطاب 

مبختلف الفئات العمرية، لتمكن 
االجيال اجلديدة من الوقاية من 

املخاطر وتعلم مهارات التعامل 
معها وتقليل حجم خسائرها عند 
حدوثها، وعقد البرامج اخلاصة 
مبختلف الفئات من العاملن يف 

القطاعات االقتصادية ، مع إياء 
إهتمام خاص ببرامج التوعية 

اخلاصة باألُسر..مع إدراك 
العاملن بالدفاع املدني بـ) أن 
السامة للجميع التتحقق إاّل 

مبشاركة اجلميع (..ولهذا فإن 
برامج التوعية الوقائية التستثني 
فئة من املجتمع .. وهذا مايزيد 
من ثقة املجتمع بخدمات الدفاع 

 التوعية املجتمعية 
)احلماية املدنية(

املدني..الى جانب إهتمام احلماية 
املدنية باملتعاملن الداخلين مبا 

يتعلق بجوانب الصحة املهنية..
وتتنوع تلك النشاطات التوعوية بن 
)القاء احملاضرات، وتنظيم زيارات 
الفئات املجتمعية الى مراكز الدفاع 

املدني، وبرنامج فرقة الدمى 
املسرحية ،وبرامج حافلة التوعية 

ن وبرامج منطقة حتا، وبرنامج 
اصدقاء الدفاع املدني ، وبرنامج 

التربية االمنية، واملشاركة باملعارض 
واملناسبات.(
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 عدد املستفيدين 
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 عدد احملاضرات 
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 عدد املستفيدين من 
حمالت الصحة العامة والبيئة

٥9٣ مستفيدًا

áÄ«ÑdGh áeÉ©dG áë°üdG äÓªM øe øjó«Øà°ùŸG OóY

 äÓFÉ©d »¡«aôJ Ωƒj

ô°VÉM 300  ÚØXDƒŸG

 äÓFÉ©d »¡«aôJ Ωƒj

ô°VÉM 300  ÚØXDƒŸG

áeÉ©dG áaÉ¶ædG

ÖdÉW 100  

ájò¨àdGh áaÉ¶ædG

áÑdÉWh ÖdÉW 81  

ΩódÉH ´ÈàdG á∏ªM
´Èàe 41  

áeÉ©dG áaÉ¶ædG

ÖdÉW 100  

ájò¨àdGh áaÉ¶ædG

áÑdÉWh ÖdÉW 81  

ΩódÉH ´ÈàdG á∏ªM
´Èàe 41  

 25  Úæ°ùª∏d »¡«aôJ Ωƒj

Úaô°ûŸGh »Ñ£dG ºbÉ£dG ™e ¬æ°ùe h ø°ùe

 kGôμ°T á∏ªM

πeÉY 30  (»ŸÉ©dG ∫Éª©dG Ωƒ«d)

 ¿hóH πªLG »JÉ«M

»FÉØWEG 16  ÚNóJ
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عدد املهام امليدانية حسب 
األشهر - 7٦١ مهمة
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 عدد املهام اإلدارية 
حسب األشهر - ١,٥7٠ مهمة

 مجموع املستفيدين 
من متارين اإلخالء

 ٣77,99٣
مستفيدًا
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 خدمات وقائية متميزة..
وشراكات إستراتيجية متنوعة

السالمة الوقائية

الى جانب اخلدمات الوقائية 
الرئيسية التي تقدمها إدارة 
السامة الوقائية كـ )إعتماد 

املخططات الهندسية. ترخيص 
الشركات .التفتيش والترخيص. 

الوقاية من املواد اخلطرة( 
..فإن الشراكات مع اإلدارات 
احلكومية والشركات اخلاصة 
تشكل عامًا رئيسياً يف جناح 
خطط وبرامج الدفاع املدني 

الوقائية يف دبي، مثل )الربط 
االلكتروني بن الدفاع املدني 

وبلدية دبي إلعتماد املخططات 
الهندسية( و )حتويل خدمات 
السامة من - جافزا - بجبل 

علي الى الدفاع املدني كـ: 
خدمات اعتماد املخططات 

الهندسية ، والتفتيش 
والترخيص التجاري( و 

)الشراكة مع املختبرات العاملية 

بشأن إعتماد الدفاع املدني لوثائق 
فحص املواد واملعدات وإصدار 

الشهادات النهائية(.

إضافة الى مهام الدفاع املدني 
الوقائية ذات العاقة بالبنية 

 األساسية للمدينة ..مثل 
)قطار االحتاد. ترام دبي . 

جلنة اكسبو ٢٠٢٠.بُناة املدينة.
التنافسية الدولية للبنك الدولي 

بشأن حتسن رخص البناء. 
إدارة خدمات السامة الوقائية 

مبنطقة جبل علي. املشاركة بلجان 
السامة التابعة لوزارة الداخلية(.

إجمالي املعامالت لسنة ٢٠١٤ - ٦١,٦٣٦ معاملة
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عدد شركات تداول معدات 
 الدفاع املدني لسنة ٢٠١٤ -
)٤7 جديد(

عدد شركات تداول معدات 
 الدفاع املدني لسنة ٢٠١٤ - 

)٣٥٤ جتديد(

عدد شركات تداول معدات 
 الدفاع املدني لسنة ٢٠١٤ -

)٥٨ اضافة(
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Iô£ÿG OGƒŸG áÑbGôe º«≤d ájƒæ°ùdG á«FÉ°üMEG

 πFGƒ°ùdG äÉfGõN OÉªàYG

127  ∫É©à°TÓd á∏HÉ≤dG

1  ó«WÉæŸGh äÉfƒdÉÑdG ¥ÓWEG 

24  Iô£N OGƒe äÉYOƒà°ùe OÉªàYG

2  Iô£ÿG OGƒŸG çOGƒM

64  Iô£ÿG OGƒŸG π≤f äÉÑcôe äÉØdÉ

π≤f äÉÑcôe OÉªàYG

1166  Iô£ÿG OGƒŸG 

 ¢ü«NGôJ OÉªàYG

 ádhGóàŸG äBÉ°ûæŸGh ™fÉ°üŸG

676  Iô£ÿG OGƒª∏d

 πFGƒ°ùdG äÉfGõN OÉªàYG

127  ∫É©à°TÓd á∏HÉ≤dG

1  ó«WÉæŸGh äÉfƒdÉÑdG ¥ÓWEG 

اإلحصائية السنوية لقسم 
مراقبة املواد اخلطرة  - ٢,٠٦٠



 اإلدارة العامة للدفاع املدني - دبي
التقرير السنوي 2014 28

2014 ΩÉ©d ™jQÉ°ûŸGh á«°Sóæ¡dG äÉ££îŸG º°ùb á«FÉ°üMG

9714 ‐ IRÉ‚EG ” ÉŸ »∏μdG ´ƒªéŸG

6
1

4
  ô

jÉ
æj

6
7

8
  ô

jG
È

a

734  ¢
SQÉe

910  πjôHG

672  ƒjÉe1087
  ƒ«fƒj

6
8

9
  ƒ

«d
ƒ

j

817  È
ªàÑ°S

8
4

6
  ¢

ù£
°ù

Z
G

816  ôHƒàcG

976  Èªaƒf

8
7

5
  È

ª°ùjO
احصائية قسم املخططات الهندسية واملشاريع لعام ٢٠١٤

املجموع الكلي ملا مت إجنازة  - 9,7١٤
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مخططات الغاز - ١,٢٠١

املشاريع الهندسية - ١,٥٣٤

مخططات الديكور - 97٦,٦
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مجموع املباني 
التي  مت تركيب 
أجهزة اإلتصال

٤٦,٥٣9 -   

إحصائيات خدمة األنظمة الذكية

مجموع املباني 
املرتبطة  بغرفة 
التحكم املركزية

٣9,7٤٢ - 

مجموع املباني 
التي  خضعت 

 للمسح الشامل  
٥9,7٥٨ -  مباني حتتوي 

 على  أنظمة 
 حريق وسالمة 

٥٠,99٨  -
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قيادة اإلطفاء واإلنقاذ..ذراع الدفاع 
المدني لحماية األرواح والممتلكات

تعد إدارة اإلطفاء واإلنقاذ 
)القوة الصلبة( يف جهاز الدفاع 
املدني، لكونها تتولى الواجبات 

األكثر خطورة، واألشد حراجة، 
واألهم إستجابة، وهي )عمليات 

اإلطفاء واإلنقاذ، وإستدامة 
جاهزية الفرق واألفراد واآلليات 

على مدار الساعة(.
وتتفرع منها )إدارة شؤون 

املراكز( التي توفر منهجيات 
وتطبيقات التنسيق بن املراكز 

فيما بينها ومع االدارات 
املساندة داخل الدفاع املدني 
وخارجه، مبا يف ذلك توفير 
االحتياجات التموينية للقوة 
البشرية وللمراكز ولآلليات.

الى جانب متابعة العمل اليومي 
االداري والتدربي واملساند 
للمراكز، مبا يف ذلك تأمن 
مواقع النشاطات العامة يف 
منطقة إختصاص كل مركز.

وكذلك  )إداراة العمليات( التي 
تتولى قيادة غرف العمليات التي 

تدير احلوادث وفق منهجيات 
تنسيقية توفر الدعم لفرق 
املكافحة واإلنقاذ يف مواقع 

احلوادث دون أن تخل بالقوة 
املكلفة بتغطية جميع مواقع 
االختصاص يف دبي، وكذلك 
إدارة وحتليل املخاطر وتهيأة 

اإلطفاء واإلنقاذ

فرق الدفاع املدني وفرق 
السامة يف املنشآت ملختلف 

حاالت الطوارئ من خال 
متارين االخاء.إضافة الى 

وضع خطط مواجهة الطوارئ 
املختلفة والتدريب عليها.

الى جانب مسؤولياتها عن 
)إدارة الشؤون الفنية( التي 

تتحمل مسؤولية رفع جاهزية 
اآلليات واملعدات على مدار 

الساعة ويف جميع املراكز 
واإلدارات التابعة للدفاع املدني، 
من خال فرق الصيانة، وفرق 
التطوير التصنيعي، واملشاركة 

امليدانية يف احلوادث لتلبية 
متطلبات الدعم الفني لفرق 

االطفاء واإلنقاذ، وإبتكار 
وتطوير اآلليات لكي تستجيب 
ملتطلبات بيئتنا احمللية ،وتوفير 

قوة إسناد آلية إضافية لفرق 
املكافحة واإلنقاذ يف أوقات 

احلوادث.
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إدارة العمليات

 زيادة عدد متارين اإلخالء 
يف عام ٢٠١٤ 

 بنسبة ١٣.9٪  بالقياس 
الى عام ٢٠١٣

زاد عدد متارين اإلخاء يف عام 
٢٠١4 بنسبة ١3.9٪ بالقياس الى 

عام ٢٠١3 ..وتهدف متارين اإلخاء 
الى املشاركة مع اجلهات املعنية 
ملواجهة األزمات والكوارث..من 

خال وضع خطط ملواجهة احلاالت 
الطارئة املتوقع حدوثها وكيفية 

التعامل معها يف أسرع وقت ممكن، 
والعمل على إنقاذ األرواح وحماية 

املمتلكات من منطقة اخلطر. ولرفع 
جاهزية مراكز الدفاع املدني، 

والتقليل من زمن االستجابة، وزيادة 
التنسيق بن اجلهات الداعمة.
ولتحقيق الفاعلية من عمليات 

اإلخاء، يتم  تطبيق دليل 
إجراءات الطوارئ )SOPs( مع 

خطط تشغيلية، للتعامل مع كافة 
الفرضيات املتعلقة بالطوارئ 
واألزمات و الكوارث، ووضع 

التدابير االحترازية ملنع وقوعها 
أو التقليل من اخلسائر يف حال 

وقوعها بالتعاون مع اجلهات املعنية.  

178,530
øjó«Øà°ùŸG

323,535
øjó«Øà°ùŸG

350,059
øjó«Øà°ùŸG

377,993
øjó«Øà°ùŸG

2011201220132014

 عدد االشخاص املستفيدين 
من متارين االخالء التدريبية

الهدف املنشود  - 7٠٠ مترين إخالء
احملقق  - 7٨٠ مترين إخالء
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Evacuation Drills
Statitics

تصنيف املنشأة - 7٨٠

áÑjQóàdG AÓNE’G øjQÉ“ á«FÉ°üMEG

∫hC’G ™HôdG

%30  

ÊÉãdG ™HôdG

% 32  

ådÉãdG ™HôdG

% 10  

™HGôdG ™HôdG

%28  

∫hC’G ™HôdG

%30  

ÊÉãdG ™HôdG

% 32  

ådÉãdG ™HôdG

% 10  

™HGôdG ™HôdG

%28  

 إحصائية متارين 
اإلخالء التدريبة
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نسبة احلرائق البسيطة 
9٥.١٪ من اجمالي عدد 

احلرائق عام ٢٠١٤
بلغ عدد حوادث احلريق عام ٢٠١4 

)347 حادث( بنسبة انخفاض 
8.7٪ عن عام ٢٠١3، وبلغ عدد 
الوفيات فيها  شخصن، وعدد 

االصابات  ٢7 شخصن، وبلغ عدد 
عمليات االنقاذ ١3٢ مت خالها 

انقاذ ١83 شخصاً، وعدد الوفيات 
يف تلك احلوادث  شخصن، وعدد 

االصابات فيها ٢9 شخصاً، وبلغ 
عدد عمليات الدعم لادارات 

االخرى 7 عمليات.
وكان اكثر االوقات التي وقعت 

فيها احلرائق هو من الساعة 3  
الى الساعة 4 عصراً. فيما بلغت 
نسبة احلرائق البسيطة ١:%95 

من اجمالي عدد احلرائق، ونسبة 
احلرائق املتوسطة 4:3% من 
اجمالي عدد احلرائق، ونسبة 
احلرائق الكبيرة ٠5:7٦% من 

اجمالي عدد احلرائق.
وكانت منطقة )البرشاء( أكثر 

املناطق التي وقعت فيها احلرائق، 
وأكثر املواقع التي وقعت فيها 

احلرائق هي )املنشآت السكنية( 
بنسبة 3٠:8% من اجمالي عدد 

احلرائق، وأقل املواقع التي وقعت 
فيها احلرائق هي ) االبراج( 

بنسبة ٠:57% من إجمالي عدد 
احلرائق، وأكثر مراكز الدفاع املدني 

تعامًا من حوادث احلريق )مركز 
 الراشدية( حيث بلغت 

)7٠ حادث حريق(، وأقل املراكز 
)مركز جبل علي( حيث بلغت 

حادثن فقط. ولم تتلقى نقطتي 
اطفاء منطقتي الورقاء وجميرا أية 

باغات حريق خال العام.
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6   QÉªãà°SÓd »HO ™ª›  AÉØWG á£≤f

1  ÉÑ°ûdG óf AÉØWG á£≤f

3   …ôëÑdG PÉ≤f’Gh AÉØW’G õcôe

70   ájó°TGôdG AÉØWG õcôe 

13   áeGôμdG AÉØWG õcôe 

5   »∏«°ù«∏dG AÉØWG õcôe 

16   ó«©°SQƒH AÉØWG õcôe 

22   ¢SGôdG AÉØWG õcôe 

20   IQÉæŸG AÉØWG õcôe 

47   ¢ü«°ü≤dG AÉØWG õcôe

1   ÉàM AÉØWG õcôe 

34   ájôª◊G AÉØWG õcôe 

40   AÉ°TÈdG AÉØWG õcôe 

 45   Iƒ£°ùdG AÉØWG õcôe

17   Rƒ≤dG AÉØWG õcôe

حوادث احلريق حسب مراكز اإلختصاص - ٣٤7 حادث
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التقرير اإلحصائي السنوي 
حلوادث احلريق - ٣٤7 حادث

3   äÉHÉZh ´QGõe

7   ájôëH π≤f πFÉ°Sh

11   AÉ°ûfE’G ó«b ¿ÉÑe

10   á«eƒμM äBÉ°ûæe

15   á«YÉæ°U äBÉ°ûæe

6   äÉjÉØfh äÉØ∏

107   (äÓ«ah ∫RÉæe) á«æμ°S äBÉ°ûæe

PÉ≤fE’Gh ≥jô◊G çOGƒ◊ …ƒæ°ùdG »FÉ°üME’G ôjô≤àdG

133   ájQÉŒ äÓ

2   á«dÉY êGôHG

53   äÉjÉæHh ≥≤°T

133   ájQÉŒ äÓ

2   á«dÉY êGôHG

53   äÉjÉæHh ≥≤°T
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غرف العمليات..يقظة 
 دائمة..وإستجابة 

فائقة السرعة!
تشكل إدارة غرف العمليات )اجلهاز 

العصبي ( خلدمات الطوارئ ، 
وتشترط تلك اخلدمة من منتسبي 

غرف العمليات مهارات خاصة 
وقدرة على العمل املسؤول واملنضبط 

حتت ضغوط العمل الفائقة ، التي 
تتطلب خلق بيئة تنسيقية بن جميع 

املشاركن مبكافحة احلادث ، وتوفير 
دعم متوازن للفرق امليدانية ، وإدارة 
املوارد املتاحة بشكل رشيد ، وإدراك 

مهني إلحتياجات السامة يف مختلف 
قطاعات املسؤولية خال احلوادث .

وتتلقى غرف العمليات يومياً عشرات 
الباغات أحياناً عن احلادث الواحد 

)من هنا جند الفارق بن عدد 
الباغات وعدد احلوادث احلقيقية 

يف إحصائيات الدفاع املدني(، 
وتختلف دقة البيانات الواردة من 
املُبَلِّغن عن احلادث أحياناً نتيجة 

ارتباكهم..لكن خبرة وصبر منتسبي 
غرف العمليات تدقق تلك البيانات 

وتلخصها وحتولها الى معلومات 
يف خدمة القادة امليدانين الذين 

يطورونها بخبرتهم الى معارف 
تطبيقية، والى إجراءات فعالة ، 

وتكتيكات تفاعلية وإستراتيجيات 
حتسم املواقف احلرجة يف مواقع 

احلوادث..ويأتي ذلك نتيجة..اليقظة 
الدائمة..واإلستجابة الفائقة السرعة 

ملنتسبي غرف العمليات!

احصائيات بالغات احلوادث حسب مراكز االدارة العامة للدفاع املدني - دبي

70   QÉªãà°SÓd »HO á£≤f

45   ⋲°SôŸG õcôe

132   IQÉæŸG õcôe

38   »∏«°ù«∏dG  õcôe

335   AÉ°TÈdG õcôe

11   …ôëÑdG AÉØW’G õcôe

159   Rƒ≤dG õcôe

122  ó«©°S QƒH õcôe

35  ÉàM õcôe

157  ¢SGôdG õcôe

18  GÒªL õcôe

559  ájó°TGôdG õcôe

130  áeGôμdG õcôe

8   AÉÑ°ûdG óf á£≤f

10   á«ŸÉ©dG ájô≤dG á£≤f

1   »∏Y πÑL AÉØWG

349   ¢ü«°ü≤dG õcôe

280   Iƒ£°ùdG õcôe

263  ájôª◊G õcôe

احصائيات بالغات احلوادث حسب املراكز - ٢7٢٢

غرف العمليات
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احصائيات بالغات احلريق و بالغات اإلنقاذ لسنة ٢٠١٤ - ١97٣
احصائيات بالغات احلريق واإلنقاذ حسب مراكز اإلدارة العامة للدفاع املدني - دبي

 äÉZÓH äÉ«FÉ°üMG

2014 áæ°ùd PÉ≤f’G

439  

2014 áæ°ùd ≥jô◊G äÉZÓH äÉ«FÉ°üMG

1534  

 äÉZÓH äÉ«FÉ°üMG

2014 áæ°ùd PÉ≤f’G

439  

2014 áæ°ùd ≥jô◊G äÉZÓH äÉ«FÉ°üMG

1534  



 اإلدارة العامة للدفاع املدني - دبي
التقرير السنوي 2014 40

احصائيات البالغات التفصيلية لعام 2014 م
بالغات احلريق

∫hC’G ™HôdG

410  

ÊÉãdG ™HôdG

437  

ådÉãdG ™HôdG

265  

™HGôdG ™HôdG

422  

∫hC’G ™HôdG

410  

ÊÉãdG ™HôdG

437  

ådÉãdG ™HôdG

265  

™HGôdG ™HôdG

422  

احصائيات البالغات التفصيلية لعام 2014 م
بالغات االنقاذ

∫hC’G ™HôdG

114  

ÊÉãdG ™HôdG

105  

ådÉãdG ™HôdG

112  

™HGôdG ™HôdG

108  

∫hC’G ™HôdG

114  

ÊÉãdG ™HôdG

105  

ådÉãdG ™HôdG

112  

™HGôdG ™HôdG

108  

احصائيات البالغات التفصيلية لعام ٢٠١٤ م

بالغات احلريق - ١,٥٣٤

بالغات االنقاذ - ٤٣9
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احصائيات البالغات التفصيلية لعام 2014 م
بالغات جرس االنذار

∫hC’G ™HôdG

79  

ÊÉãdG ™HôdG

70  

ådÉãdG ™HôdG

72  

™HGôdG ™HôdG

55  

∫hC’G ™HôdG

79  

ÊÉãdG ™HôdG

70  

ådÉãdG ™HôdG

72  

™HGôdG ™HôdG

55  

احصائيات البالغات التفصيلية لعام 2014 م
بالغات احلوادث االخرى

∫hC’G ™HôdG

73  

ÊÉãdG ™HôdG

61  

ådÉãdG ™HôdG

130  

™HGôdG ™HôdG

97  

∫hC’G ™HôdG

73  

ÊÉãdG ™HôdG

61  

ådÉãdG ™HôdG

130  

™HGôdG ™HôdG

97  

احصائيات البالغات التفصيلية لعام ٢٠١٤ م

بالغات جرس االنذار - ٢7٦

بالغات احلوادث االخرى - ٣٦١
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)مركز الدفاع املدني يف 
القوز ( االول باملجموع العام 

يف التقييم السنوي لعام 
٢٠١٤

تنفذ إدارة اإلطفاء واإلنقاذ مهام 
التقييم السنوي على ضوء معايير 

وأهدف محددة..تشارك فيها جميع 
اإلدارات املتخصصة باإلدارة العامة 

للدفاع املدني لتحقيق  الهدف 
االستراتيجي : 

) التميز يف اإلطفاء واإلنقاذ لتطبيق 
أحدث املمارسات وتقدمي أفضل 

املبادرات (..
وحتقيق األهداف احملددة التالية: 

)رفع جاهزية مراكز اإلطفاء لتحقيق 

التقييم السنوي للمراكز

إدارة شؤون املراكز

 األول يف املجموع العام - 
مركز القوز بنسبة )9٠,7٥( من ١٠٠
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االستعداد التام ( و ) حتقيق أفضل 
معدالت االستجابة واحملافظة 

عليها(..
ويترأس فريق التقييم السنوي 

العميد احمد عبيد الصايغ مساعد 
املدير العام لشؤون اإلطفاء واإلنقاذ 

وعضوية : املقدم حسن محمد 
الرحومي مديرإدارة شؤون املراكز، 

واملقدم علي حسن املطوع مدير 
إدارة العمليات، واملقدم سليمان 
عبد الكرمي يعقوب مدير إدارة 

الشؤون الفنية، وممثل عن إدارة 
االستراتيجية وتطوير األداء، وممثل 

عن إدارة املوارد البشرية، وممثل عن 
قسم التدريب التخصصي واحلماية 

الشخصية.
وشمل التقييم ١3 مركزاً، وحقق 

)مركز الدفاع املدني يف القوز( املركز 
االول بالنتيجة العامة  إلدارة شؤون 
املراكز، و)مراكز الدفاع املدني يف: 
القوز .املنارة.احلمرية( االولى يف 

إدارة اإلستراتيجية، و )مركز الدفاع 
املدني يف القوز( االول بإدارة املوارد 
البشرية، و)مركز الدفاع املدني يف 

الرأس( االول بالتدريب التخصصي، 
و)مركز الدفاع املدني يف الراشدية( 

االول بإدارة العمليات، و)مركز الدفاع 
املدني يف املنارة( االول بإدارة الشؤون 

الفنية ، وحقق )مركز الدفاع املدني 
يف القوز( بإدارة املقدم خبير راشد 

السميطي االول باملجموع العام. 
وخال املقارنة املعيارية مع االعوام 
٢٠١٢ & ٢٠١3 إرتفع مؤشر األداء 

لـ١٠ مراكز من مجموع املراكز الـ١3 
التي جرى تقييمها.
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 األول يف النتيجة العامة إلدارة املوارد البشرية 
)مركز القوز( )١٠٠( من )١٠٠(

 األول يف النتيجة العامة إلدارة االستراتيجية 
)مركز القوز - املنارة - احلمرية( )9٠( من )١٠٠ درجة(
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 األول يف النتيجة العامة إلدارة شؤون املراكز 
)مركز القوز( )١٠٠( من )١٠٠(

األول يف النتيجة العامة للتدريب التخصصي 
)مركز الرأس( )٨٥( من )١٠٠(

التقييم السنوي للمراكز
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Al Manara Fire Station Ranks 
First in Fire Stations 
General Results
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 األول يف النتيجة العامة إلدارة الشؤون الفنية  
)مركز املنارة( )9٥( من )١٠٠(
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فرق الصيانة والتصنيع الفني..سند 
 أساسي لفرق االطفاء واإلنقاذ 

في مواقع الحوادث التتوقف الفرق الفنية بإدارة الشؤون 
الفنية عن تلبية متطلبات صيانة 

اآلليات واملعدات، بل انها تبادر الى 
اإلستجابة إلحتياجات فرق اإلطفاء 

واإلنقاذ من اآلليات واألجهزة 
التي تتطلبها طبيعة احلوادث يف 

بيئتنا احمللية، أو التي حتتاج اليها 
الفرق يف مواقع احلوادث، سواء يف 

ميدان املكافحة مثل )سيارة إدارة 
األزمات والكوارث، وسيارة قيادة 

احلوادث امليدانية، وسيارة مضخات 
مياه املكافحة، وسيارة مكافحة 
احلرائق يف األنفاق، وسيارات 

التدخل السريع يف حوادث الطرق 
اخلارجية(، او يف ميدان اإلنقاذ 
..مثل )سيارات مقدمة احلوادث 

املجهزة مبعدات اإلنقاذ العاجل الى 
جانب معدات اإلطفاء(، او يف تأمن 

إحتياجات رجال اإلطفاء واإلنقاذ 

من اخلدمات التموينية، مثل )سيارة 
األغذية، سيارة اخلدمات الصحية، 

وسيارة التزود بالوقود(، او يف ميدان 
دعم إعام الدفاع املدني ..مثل 

)سيارة املؤمترات الصحفية، وسيارة 
التصوير اجلوي الذكي(.الى جانب 
تطويرها للعديد من اآلليات لدعم 
إدارات الدفاع املدني يف اإلدارات 

اإلقليمية االخرى واإلدارات 
احلكومية يف دبي وخارجها..ويأتي 

هذا النشاط نتيجة حرص قيادة 
الدفاع املدني على جتهيز ورش 

الصيانة والتصنيع بأحدث املعدات، 
وتأهيل القوة البشرية الفنية، 

والعمل وفق خطط تطويرية سنوية 
ساهمت يف تراكم اخلبرات، وتنوع 

املنتجات، وتواصل اإلجنازات.

اضافة الى ذلك تعمل ادارة الشؤون 
الفنية على تأمن احتياجات موظفي 

الدفاع املدني من وسائل النقل 
وتنظيم حركتها.

إدارة الشؤون الفنيةإدارة الشؤون الفنية
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 إدارة الموارد والخدمات المساندة.. 
 البنية األساسية لخدمات 
الدفاع المدني المتنامية

تختص )إدارة املوارد واخلدمات 
املساندة( بتوفير الدعم اإلداري 
واملالي لكافة اإلدارات الفرعية 
واالقسام، يف إطار إستراتيجية 

وزارة الداخلية، واملشاركة يف 
وضع السياسات واخلطط 

اإلستراتيجية وتنفيذها، 
واإلشراف على العمليات 

واملشاريع الرئيسية ضمن ميادين 
)استقطاب وتأهيل وتوطن 

املوارد البشرية( و)ادارة وتنمية 
املوارد املالية( و)استثمار تقنية 
املعلومات يف اإلرتقاء بخدمات 
الدفاع املدني الذكية،  وتطوير 

نظم االتصاالت لتقليل زمن 
اإلستجابة للمتعاملن( و )صيانة 

املباني وادارة املستودعات( و 
)تدريب القوة البشرية امليدانية 

واإلدارية وفق متطلبات 
استراتيجية التطوير املستدام(.
وحترص على تنفيذ اإلجراءات 
باالعتماد على سياسات املوارد 

املوارد واخلدمات املساندة

البشرية وتشريعات اخلدمة 
العسكرية واملدنية، وتوفير 

سبل الدعم واملساندة اإلدارية 
للوحدات التنظيمية املختلفة، 

ووضع اخلطط ، وتطوير 
السياسات املتعلقة بتحديد 

االحتياجات التدريبية،  ومترير 
املراسات الصادرة والواردة 

من وإلى االدارة العامة للدفاع 
املدني، وتأمن احتياجات 

اإلدارات واملكاتب واألقسام 
املختلفة من املشتريات واملواد 
واألثاث واللوازم املختلفة وفق 
املواصفات املعتمدة يف طلبات 

الشراء، الى جانب حتديد 
االحتياجات من )البرامج 

واألنظمة التقنية( والعمل على 
تطويرها ودعمها وصيانتها 

 وحتديثها وفق متطلبات 
)احلكومة الذكية(، الى جانب 

االشراف على عمليات استام 
ومعايرة األصناف املشتراة 

وإيداعها يف املخازن، وتخصيص 
املساحات واألماكن التخزينية 
لها وتسهيل عمليات السحب، 
و صيانة املباني واملنشآت مبا 
يحقق فرص احملافظة على  

خصائصها ومكوناتها وخدماتها.
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٢٠١٣ 

١,٢٤٥

٢٠١٤ 

١,٤٢١

ادارة املوارد البشرية 
بكفاءة.. مصدر قوة 

الدفاع املدني

تختص )إدارة املوارد البشرية( 
بإستقطاب األفراد )املناسبن( 

لتخصصات الدفاع املدني ، وتنميتهم 
وتأهيلهم مبا يحقق أهداف الدفاع 

املدني..
وتُدرك االدارة العامة للدفاع املدني..

أن اإلستثمار يف تنمية املوارد 
البشرية هو تكلفة ذات عائد مباشر 
وغير مباشر..وتهدف )إدارة املوارد 

البشرية( الكفوءة يف نشاطها الى:
تشغيل أفراد املجتمع يف   •

الدفاع املدني مبا يناسب قدراتهم 
وكفاءاتهم.

االهتمام بتدفق القوى البشرية   •

املؤهلة والكفوءة واملتحمسة، والعمل 

على االستفادة منها بشكل كامل.
إيجاد حلقة ربط )تفاعلية( بن   •

)إدارة املوارد البشرية( و) االدارات 
واألقسام األخرى( يف الدفاع املدني.

توفير متطلبات العاملن   •

الوظيفية واالهتمام بحاجاتهم 
االنسانية.

وتعتبر إدارة املوارد البشرية من أهم 
مكونات العملية اإلنتاجية واخلدمية، 

حيث أن توفر الكفاءة يف )القوة 
البشرية( يضمن أداًء فردياً متميزاً، 
وخدمات تنافسية بجودتها، ألن أهم 

 عنصر من عناصر أي إدارة 
او مؤسسة هو العنصر البشري 

..وهو ما يجب أن تهتم به )ادارة 
املوارد البشرية(.

الى جانب ذلك..تشكل البيئة 
زة للمبادرات  الوظيفية احمُلَفِّ

واالبتكارات والتجديد عاما مهما 
يف االرتقاء بأداء الفرد، والفرق، 

واالدارة على حد سواء، وتعزز روح 

 إدارة 
املوارد البشرية

 منو القوة البشرية 
٢٠١٣ - ٢٠١٤

 املسؤولية الفردية واجلمعية، 
وتكرس الوالء املؤسسي، وحتقق 

رضا املوظفن، الذي سينعكس جودة 
يف األداء، يؤدي الى رضا املتعاملن 

اخلارجين..ويساهم يف تسهيل 
أعمالهم وحياتهم. 
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يعتبر التدريب الركيزة االساسية 
إلعداد قوة بشرية مؤهلة، قادرة على 

أداء الواجبات امليدانية التي تتمّيز 
باخلطورة ، وتتطلب املبادرة دون تردد 
يف اللحظات احلاسمة، وتشترط لياقة 

بدنية سليمة، ومهارات مهنية عالية 
، وروح معنوية صلبة ، وسلوك فردي 

وفرقي مسؤول، وشجاعة فائقة، 
واستعداد للتضحية من اجل انقاذ 

اآلخرين.
فبقدر ما يتسم التدريب مبستوى عال 

من املهنية والتقنية، بقدر ما ينعكس 
على أداء األفراد الكفوء والفعال ، 

فتحقق بذلك الريادة والنجاح، ولهذا 
فان معهد التدريب يف الدفاع املدني هو 

من أهم الوحدات التنظيمية الفاعلة 
على صعيد تطوير برامج الدفاع 

املدني، وأداء أفراده، وإدخال تقنيات 
حديثة ومتطورة يف مجال عمله.

ويقدم معهد تدريب الدفاع املدني 
العديد من الدورات التدربية املختلفة 

املستويات واملتنوعة االختصاصات 
يف اطار خدمات االطفاء واالنقاذ..

وكالتالي:
الدورة التأسيسية.  .١
الدورة اإلنعاشية.  .٢

دورة اطفاء وانقاذ تخصصية.  .3
دورة التعامل مع املواد اخلطرة.  .4

دورة االليات واملعدات.  .5
دورة تقنيات االنقاذ.  .٦

اسم الدورة
عدد 

املستفيدين

٢٦7الدورات التأسيسية
١٢7دورات املرشحني

٦٢دورات آليات واملعدات
دورة إعداد ومسؤولي 

الفئات
9

٥دورة السباحة الثانية
دورة تقنيات اإلنقاذ يف 

املصاعد
١٨

دورة اإلسعافات  االولية 
التنشيطية

٢٢٣

عدد اسم الدورة
املستفيدين

دورة اساسيات مكافحة 
7١٢٨احلريق )مدنني(

١٥دورة حتليل املخاطر

دورة الوقاية من احلريق 
١٣)للمدنيني(

١٣دورة اعداد املدربني الدولية

دورة التعامل مع حوادث 
١٦الصهاريج

دورة االسعافات االوليه 
٨٣٤لكادر املعهد

دورة اقتحام املباني.  .7
دورة اعداد القادة والفرق.  .8

دورة اجهزة التنفس التخصصية.  .9
دورة االنقاذ البحري.  .١٠

دورة أساسيات مكافحة احلريق.  .١١
دورة السامة من احلريق.  .١٢

دورة اإلسعافات األولية.  .١3

كما ينفذ العديد من النشاطات 
اخلاصة باللياقة البدنية والبطوالت 

الرياضية..مثل :
فحص اللياقة البدنية السنوي.  •

فحص اللياقة البدنية للتعين.  •

املشاركات اخلارجية.  •

البطوالت الداخلية.  •

عدد املستفيدين من دورات معهد الدفاع املدني - 7١١

عدد املستفيدين من الدورات التدريبية اإلدارية  -  ٨٠١9

معهد التدريب/
قسم التدريب

التدريب االحترايف..
عامل حاسم يف جناح 

الفرق امليدانية
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تتولى ادارة الشؤون املالية حتديد 
االحتياجات املالية واستثمارها 

بكفاءة.. واتخاذ اإلجراءات املتعلقة 
بتنمية املوارد املالية للدفاع املدني 

وفق القوانن النافذة.. من اجل 
 حتقيق االهداف )االستراتيجية( 

و)التشغيلية( للدفاع املدني..
ويجري ذلك عبر نشاطات وجهود 

متكاملة يقوم بها )الفريق املالي 
بالدفاع املدني( الذي يتولى حتليل 

البيانات املالية..والتعرف على 
االحتياجات املالية لإلدارة العامة، 

وإعداد اخلطط املالية الشاملة 
)الطويلة االجل ذات االهداف 

االستراتيجية.. والقصيرة االجل 
ذات االهداف التشغيلية(، وإعداد 

املوازنات التقديرية املتعلقة 
بااليرادات واملصاريف التي تخص 
الدفاع يف املستقبل. والتنسيق مع 

االدارات واالقسام داخل الدفاع 

إدارة الشؤون املالية

إدارة الشؤون املالية..
ترشيد إستثمار املوارد 

املالية وتعظيمها.. 
 لتحقيق أهداف 

الدفاع املدني 

٢٠١٣

منو املوارد املالية بالقياس 
الى عام ٢٠١٣

املدني للقيام بالعمل )االداري املالي( 
بشكل فعال ورشيد، الن جميع 

القرارات واالجراءات والنشاطات 
داخل االدارات واالقسام لها تاثير 

مالي )سلبي او ايجابي( على 
 خدمات الدفاع املدني وعلى 

موارده املالية.
وشهدت السنوات االخيرة تنامي 

املوارد املالية يف االدارة العامة 
للدفاع املدني بدبي بشكل متعاظم، 
نتيجة إطاق مشاريع خدمية ذات 

جدوى اقتصادية، الى جانب دورها 
يف تأمن بنية أساسية وقائية 

قوية يف جميع املباني واملنشآت 
واملواقع، تدعم استراتيجية الدفاع 
املدني التطويرية ، وتكرس التكامل 

والعاقة التفاعلية بن ) تطوير 
اخلدمات( و)تعظيم املوارد املالية(.

منو املوارد املالية بالقياس 
الى عام ٢٠١٣

٢٠١٤

١٢١,9٠٠,7٥٢.١٣
درهم

١٥٥,٥٢9,٠٤٦.٥٥ 
درهم
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تتولى ادارة اخلدمات والتجهيزات 
مهام متعددة ومتنوعة لدعم العمل 

امليداني واالداري وصيانة البنية 
التحتية ملنشآت الدفاع املدني، من 

خال االحتفاظ بكميات مناسبة من 
املواد التشغيلية واملتطلبات املكتبية، 

حلن طلبها فى مخازن ومستودعات 
منظمة وامينة، تتوفر فيها شروط 
وأسلوب التخزين املناسب للمواد، 

وفق نظام مخزني دقيق وسهل 
االستخدام عند إجراء )عمليات 
االستام، والفحص، والتخزين 
املعياري، والصرف، واملناوله، 

والتخطيط، والرقابه(، للمحافظة 
على املخزونات فى حالة سليمة 

وصاحلة لاستخدام ، وبالكميات 
املطلوبة، وعزل األصناف الراكدة 

والتالفة واملتقادمة تكنولوجيا وإعام 
الوحدات املسئولة عن التصرف 

فيها على هيئة قائمة حتتوى سردا 
وتوصيفا لتلك األصناف وكمياتها 

ونوعياتها التخاذ القرار الازم بشأن 
كل منها. 

الى جانب ذلك ..تتولى االدارة صيانة 
والقيام باإلصاحات العامة يف 

مباني الدفاع املدني مبا فيها املراكز، 
وحترص على أن تخضع املباني 

لبرنامج صيانة دوري لضمان بقائها 
يف حالة جيدة ومنعها من التدهور، 

ويتم ذلك من خال عملية تقييم دائم 

إدارة اخلدمات

اإلدارة الرشيدة 
للمستودعات.. والصيانة 

الدائمة للمباني..
عامل أساسي للحفاظ على 

املوارد وحتسني األداء

لتلك املباني وخاصة خال التقييم 
السنوي ألداء املراكز واحتياجاتها، كما 

تقوم اإلدارة بأعمال ترميم وتصليح 
املباني يف احلاالت الطارئة - غير 
الوارد يف اخلطة السنوية للصيانة 
- كلما دعت احلاجة لذلك . هذا 

باإلضافة إلى اإلشراف على املباني، 
وتقدمي املشورة الفنية لإلدارة العامة 

للدفاع املدني  فيما يخص عقود 
الصيانة اخلارجية.

äÉYOƒà°ùŸG øe áaô°U ”

á«æØdG äGó©ŸG

475
IOÉe

ájôμ°ù©dG äGõ«¡éàdGh çÉK’G

968
IOÉe

¥GRQ’Gh á«°SÉWô≤dG

1,046
IOÉe

á«æØdG äGó©ŸG

475
IOÉe

ájôμ°ù©dG äGõ«¡éàdGh çÉK’G

968
IOÉe

¥GRQ’Gh á«°SÉWô≤dG

1,046
IOÉe

 املبالغ التي مت صرفها 
 للصيانة خالل عام ٢٠١٤ - 
7١,٥7٦ درهم

املواد التي مت صرفها من املستودعات

2014 ΩÉY ∫ÓN áfÉ«°üdG º°ùb äGRÉ‚EG

á«FÉ¡ædG á°UÓÿG

AÉHô¡c ∫ÉªYG

ºgQO 33,916

IQÉéædG ∫ÉªYG

ºgQO 12,825

ácÉÑ°ùdG ∫ÉªYG

ºgQO 13,665

ºgQO 3,410   ≠Ñ°üdG ∫ÉªYG

áfÉ«°üdG ∫ÉªYG

ºgQO 7,760

AÉHô¡c ∫ÉªYG

ºgQO 33,916

IQÉéædG ∫ÉªYG

ºgQO 12,825

ácÉÑ°ùdG ∫ÉªYG

ºgQO 13,665

ºgQO 3,410   ≠Ñ°üdG ∫ÉªYG

áfÉ«°üdG ∫ÉªYG

ºgQO 7,760
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 إدارة اخلدمات االلكترونية 
واالتصاالت
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من اجل االستفادة من التقنيات 
احلديثة لالرتقاء بأساليب ونظم 

العمل لتحسني األداء وزيادة 
اإلنتاجية وجودة اخلدمات املقدمة 

مبختلف قطاعات الدفاع املدني، 
تتسارع اخلطوات لالنتقال من 

)اخلدمات االلكترونية ( الى 
)اخلدمات الذكية( ، باستخدام نظم 

وتكنولوجيا املعلومات املتاحة على 
الهواتف الذكية لدعم آلية اتخاذ 

 القرار يف شتى مجاالت العمل 
 من جهة ، وتسهيل اإلجرات 
اخلاصة باخلدمات املقدمة 

 للمتعاملني الداخليني 
واخلارجيني من جهة اخرى.

ونظرًا لالرتباط والتكامل من 
الناحية التقنية بني أنظمة 

املعلومات واالتصاالت ، ولتحقيق 
االستفادة القصوى من املوارد 

والطاقات املادية والبشرية املتاحة 
لتطوير الوحدات التنظيمية 

يف االدارة العامة للدفاع املدني، 

تتولى )إدارة اخلدمات اإللكترونية 
واالتصاالت( تنفيذ إستراتيجية 

التحول من اخلدمات االلكترونية 
الى اخلدمات الذكية، بعد ان 

طبقت اكثر من اربعني خدمة ذكية، 
واستكملت مستلزمات تطبيق 
اخلدمات االلكترونية االخرى 

كخدمات ذكية. 

ويتركز عمل ) اإلدارة ( يف إعداد 
وتنفيذ اخلطط اخلاصة بالنظم 

وباخلدمات اإللكترونية واالتصاالت 
وتطويرها، وحتديثها ، وإدارتها، 

ومتابعة التطبيق مبختلف االدارات 
الفرعية واالقسام، وحتديث وتطوير 

وإدارة شبكة نقل املعلومات وشبكة 
االتصاالت ، والعمل على توفير 
األجهزة واملعدات وقطع الغيار 

اخلاصة باملنظومة اإللكترونية 
وبشبكات االتصال جلميع اإلدارات ، 
باإلضافة إلى بناء قاعدة معلوماتية 

إلكترونية متطورة خلدمة عمليات 
 الدفاع املدني الرئيسية 

واملساندة.

حتول متسارع من 
)اخلدمات االلكترونية ( 

الى )اخلدمات الذكية(



 اإلدارة العامة للدفاع املدني - دبي
التقرير السنوي 2014 56

مؤشرات األداء
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إدارة اإلستراتيجية وتطوير األداء

قياس األداء المؤسسي كعامل 
 أساسي في تطوير خدمات 

الدفاع المدني

إن النظرة التكاملية لألداء 
تتطلب إدراك )أن التحدي ال 

يكون بني األداء الفردي للموظف 
وأداء الوحدات التنظيمية التي 
يعمل بها أوالبيئة احمليطة به، 

وإمنا يكون بني اخلطأ والصواب(، 
للوصول إلى " التكامل اإلداري" 

بني أداء املوظف وأداء وحدته 
التنظيمية )االدارية او امليدانية( 
الذي يؤدي إلى " األداء واإلبداع 

اإلداري املتمّيز". 

ألن )الفكرة( الرئيسة وراء قياس 
األداء املؤسسي تستهدف قياس 

النتائج احمُلققة من تنفيذ أعمال 
اإلدارة ، ومقارنة هذه النتائج 

باألهداف املخطط لها ُمْسَبقًا، 
للتأكد من كفاءة التنفيذ، 

وتشخيص الصعوبات التي 
تواجهه، والتوصية بكيفية العمل 

على إزالتها جتنبًا لألخطاء 
مستقباًل. 

وتستهدف أيضًا حتديد 
املسئوليات عما مت تنفيذه - َفْردًا 
أو إدارة داخلية أو عوامل خارجية 

- وما قد ينتج عن هذا التنفيذ 
من أخطاء، فإن قياس األداء 

املؤسسي على ضوء ذلك ميثل 
إحدى حلقات السلسلة التي 
تتكون منها العملية اإلدارية، 

التي يتأثر بها املستفيدون 

من خدمات الدفاع املدني من 
ناحية ويؤثرون فيها من الناحية 

األخرى ..وصواًل إلى األداء 
املؤسسي كعامل أساسي يف تطوير 
خدمات الدفاع املدني..من خالل 

اإلرتفاع مبستوى اخلدمات، 
وحتديد املشكالت اإلدارية التي 

تتواجد يف قطاع اخلدمة، ووضع 
املقترحات التي من شأنها أن 

تؤدي إلى االرتفاع مبستوى 
األداء.
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متوسط فترة عدد املعامالتالفئة
اإلنتظار

 متوسط فترة 
تقدمي اخلدمة

91400.07:0000.03:00إعتماد الشركات

4,٨٧٨00.09:0000.03:00اخلدمات اإللكترونية  

11,53٨00.04:0000.03:00الصراف

3,13٦00.03:0000.02:00إجناز  

٦1500.05:0000.02:00التدريب والتراسل  

2,٧٦٨00.05:0000.03:00الشهادات وإعتماد العقود  

1,04100.05:0000.03:00بطاقة مندوب  

٧,٧٧000.03:0000.03:00األنظمة الذكية  

1,٧3٧00.05:0000.03:00الترخيص

٧٧200.05:0000.05:00املواد اخلطرة

عدد ونوع املعامالت التي أجنزها مركز خدمة املتعاملني يف الدفاع املدني - دبي

مؤشرات األداء

إجمالي عدد املعامالت - ٣٥١٦٩
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∫hC’G ™HôdGÊÉãdG ™HôdGådÉãdG ™HôdG™HGôdG ™HôdG

2013201320132013

1355
677451

903

2014201420142014

5189

2714

6066

10250

 اإلتفاقيات ومذكرات التفاهم 
التي مت عقدها مع الوزارات 

 واملؤسسات والدوائر 
احمللية ٢٠١٤

مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان
مطارات دبي 

 بلدية دبي )مستوى خدمة – 
إدارة نظم املعلومات اجلغرافية( 

مواصالت اإلمارات 

 هيئة الطرق واملواصالت 
)ترام دبي(

حكومة دبي الذكية

برنامج الشيخ زايد لإلسكان

 تعميم ثقافة السالمة والوعي 
الوقائي لدى أفراد املجتمع 

 معدل عدد املستفيدين من برامج التوعوية 
لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان
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™ªàéŸG iód »FÉbƒdG »YƒdGh áeÓ°ùdG äÉWGÎ°TG ÒaƒJ

2014 ‐áeÓ°ùdGh ájÉbƒdG äÉWGÎ°TG ≥«Ñ£àH äBÉ°ûæŸG ΩGõàdG áÑ°ùf

 ∫hC’G ™HôdG

% 59,1  

 ÊÉãdG ™HôdG

%63,4  

 ådÉãdG ™HôdG

%68,3  

™HGôdG ™HôdG

%89,1  

 ∫hC’G ™HôdG

% 59,1  

 ÊÉãdG ™HôdG

%63,4  

 ådÉãdG ™HôdG

%68,3  

™HGôdG ™HôdG

%89,1  

äÉμ∏àªŸGh ìGhQC’G áeÓ°S ¿Éª°†d ájÉbƒdGh áeÓ°ùdG äÉWGÎ°TG ÒaƒJ :ájÉbƒdG

2013 ‐ áª°ùf 100,000 πμd ≥FGô◊G OóY

 ∫hC’G ™HôdG

4,7  

 ÊÉãdG ™HôdG

4  

 ådÉãdG ™HôdG

3,9  

™HGôdG ™HôdG

4,2  

 ∫hC’G ™HôdG

4,7  

 ÊÉãdG ™HôdG

4  

 ådÉãdG ™HôdG

3,9  

™HGôdG ™HôdG

4,2  

äÉμ∏àªŸGh ìGhQC’G áeÓ°S ¿Éª°†d ájÉbƒdGh áeÓ°ùdG äÉWGÎ°TG ÒaƒJ :ájÉbƒdG

2014 ‐ áª°ùf 100,000 πμd ≥FGô◊G OóY

 ÊÉãdG ™HôdG

6,5  

™HGôdG ™HôdG

4,02  

 ∫hC’G ™HôdG

5,6  

 ådÉãdG ™HôdG

7,2  

 ÊÉãdG ™HôdG

6,5  

™HGôdG ™HôdG

4,02  

 ∫hC’G ™HôdG

5,6  

 ådÉãdG ™HôdG

7,2  

توفير اشتراطات السالمة والوقاية لضمان سالمة األرواح واملمتلكات

عدد احلرائق لكل ١٠٠,٠٠٠ 
نسمة - ٢٠١٣

عدد احلرائق لكل ١٠٠,٠٠٠ 
نسمة - ٢٠١٤

مؤشرات األداء

توفير اشتراطات 
السالمة والوعي 

الوقائي لدى املجتمع
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 π°†aCG ΩGóîà°SÉH õcGôŸGh äÉ«∏ª©dG Úμ“ :(AÉØWE’G) áëaÉμŸG : QƒëŸG

 ÊóŸG ´ÉaódG äÉeóÿ áªFÓŸGh IóMƒŸG äÉ«æ≤àdGh äGó©ŸG

2014 ‐ OóëŸG âbƒdG Ö°ùM â“ »àdG áHÉéà°S’G áÑ°ùf

 ∫hC’G ™HôdG

9,63  

 ÊÉãdG ™HôdG

10  

 ådÉãdG ™HôdG

10,2  

™HGôdG ™HôdG

9,5  

 ∫hC’G ™HôdG

9,63  

 ÊÉãdG ™HôdG

10  

 ådÉãdG ™HôdG

10,2  

™HGôdG ™HôdG

9,5  

 π°†aCG ΩGóîà°SÉH õcGôŸGh äÉ«∏ª©dG Úμ“ :(AÉØWE’G) áëaÉμŸG : QƒëŸG

 ÊóŸG ´ÉaódG äÉeóÿ áªFÓŸGh IóMƒŸG äÉ«æ≤àdGh äGó©ŸG

2013 ‐ OóëŸG âbƒdG Ö°ùM â“ »àdG áHÉéà°S’G áÑ°ùf

 ∫hC’G ™HôdG

10  

 ÊÉãdG ™HôdG

8  

 ådÉãdG ™HôdG

10  

™HGôdG ™HôdG

9  

 ∫hC’G ™HôdG

10  

 ÊÉãdG ™HôdG

8  

 ådÉãdG ™HôdG

10  

™HGôdG ™HôdG

9  

قياس معدل زمن املكافحة - ٢٠١٤ قياس معدل زمن املكافحة - ٢٠١٣
 π°†aCG ΩGóîà°SÉH õcGôŸGh äÉ«∏ª©dG Úμ“ :(AÉØWE’G) áëaÉμŸG: QƒëŸG

 ÊóŸG ´ÉaódG äÉeóÿ áªFÓŸGh IóMƒŸG äÉ«æ≤àdGh äGó©ŸG

2013 ‐ áëaÉμŸG øeR ∫ó©e ¢SÉ«b

 ∫hC’G ™HôdG

19,6  

 ÊÉãdG ™HôdG

27,7  

 ådÉãdG ™HôdG

19,6  

™HGôdG ™HôdG

15,1  

 ∫hC’G ™HôdG

19,6  

 ÊÉãdG ™HôdG

27,7  

 ådÉãdG ™HôdG

19,6  

™HGôdG ™HôdG

15,1  

 π°†aCG ΩGóîà°SÉH õcGôŸGh äÉ«∏ª©dG Úμ“ :(AÉØWE’G) áëaÉμŸG: QƒëŸG

 ÊóŸG ´ÉaódG äÉeóÿ áªFÓŸGh IóMƒŸG äÉ«æ≤àdGh äGó©ŸG

2014 ‐ áëaÉμŸG øeR ∫ó©e ¢SÉ«b

 ∫hC’G ™HôdG

11,6  

 ÊÉãdG ™HôdG

13,6  

 ådÉãdG ™HôdG

20,7  

™HGôdG ™HôdG

33,5  

 ∫hC’G ™HôdG

11,6  

 ÊÉãdG ™HôdG

13,6  

 ådÉãdG ™HôdG

20,7  

™HGôdG ™HôdG

33,5  

نسبة االستجابة التي متت 
حسب الوقت احملدد - ٢٠١٤

نسبة االستجابة التي متت 
حسب الوقت احملدد - ٢٠١٣

 متكني العمليات واملراكز باستخدام أفضل  املعدات والتقنيات 
املوحدة واملالئمة خلدمات الدفاع املدني 
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 π°†aCG ΩGóîà°SÉH õcGôŸGh äÉ«∏ª©dG Úμ“ :(AÉØWE’G) áëaÉμŸG: QƒëŸG

 ÊóŸG ´ÉaódG äÉeóÿ áªFÓŸGh IóMƒŸG äÉ«æ≤àdGh äGó©ŸG

2014 ‐ áª°ùf 100,000 πμd ≥jô◊G çOGƒM äÉHÉ°UEG OóY

0,0
4

  ∫
hC’

G ™
Hô

dG

0,22  Ê
Éã

dG
 ™

Hô
dG

0,26  ådÉãdG ™HôdG

0,67  ™HGôdG ™HôdG

0,0
4

  ∫
hC’

G ™
Hô

dG

0,22  Ê
Éã

dG
 ™

Hô
dG

0,26  ådÉãdG ™HôdG

0,67  ™HGôdG ™HôdG

 π°†aCG ΩGóîà°SÉH õcGôŸGh äÉ«∏ª©dG Úμ“ :(AÉØWE’G) áëaÉμŸG: QƒëŸG

 ÊóŸG ´ÉaódG äÉeóÿ áªFÓŸGh IóMƒŸG äÉ«æ≤àdGh äGó©ŸG

2013 ‐ áª°ùf 100,000 πμd ≥jô◊G çOGƒM äÉHÉ°UEG OóY

0
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  Ê
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0,4  ådÉãdG ™HôdG

0,15  ™HGôdG ™HôdG
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4

  Ê
Éã

dG
 ™
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dG

0,4  ådÉãdG ™HôdG

0,15  ™HGôdG ™HôdG

 متكني العمليات واملراكز باستخدام أفضل  املعدات والتقنيات 
املوحدة واملالئمة خلدمات الدفاع املدني 

 متكني العمليات واملراكز باستخدام أفضل  املعدات والتقنيات 
املوحدة واملالئمة خلدمات الدفاع املدني 

عدد إصابات حوادث احلريق 
لكل ١٠٠,٠٠٠ نسمة - ٢٠١٤

عدد إصابات حوادث احلريق 
لكل ١٠٠,٠٠٠ نسمة - ٢٠١٣

عدد حاالت حوادث املصاعد 
الكهربائية

á«FÉHô¡μdG óYÉ°üŸG çOGƒM ä’ÉM OóY

 2013

42  

 2014

56  

 2012

39  

 2013

42  

 2014

56  

 2012

39  

مؤشرات األداء
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ضمان إدارة الشراكة بكفاءة وفعالية

نسبة الشراكات الفعالةنسبة رضا الشركاء

á«dÉ©ah IAÉØμH ácGô°ûdG IQGOEG ¿Éª°V

AÉcô°ûdG É°VQ áÑ°ùf

 2013

% 89   2014

% 82  

 2013

% 89   2014

% 82  

á«dÉ©ah IAÉØμH ácGô°ûdG IQGOEG ¿Éª°V

AÉcô°ûdG É°VQ áÑ°ùf

 2013

% 92  

 2014

% 48   2013

% 92  

 2014

% 48  
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توفير بيئة اإلبداع يف إدارات الدفاع املدني

معدل االقتراحات )للعاملني( لكل ١٠٠ موظف 
)باستثناء املكرر( - ٢٠١٤

نسبة املقترحات املطبقة  من إجمالي املقترحات املقدمة 
)للعاملني و املتعاملني و الشركاء واملوردين( - ٢٠١٤

ÊóŸG ´ÉaódG äGQGOEG ‘ ´GóHE’G áÄ«H ÒaƒJ

2014 ‐ (øjOQƒŸGh AÉcô°ûdG h Ú∏eÉ©àŸG h Ú∏eÉ©∏d) áeó≤ŸG äÉMÎ≤ŸG ‹ÉªLEG øe  á≤Ñ£ŸG äÉMÎ≤ŸG áÑ°ùf

0,1  ™HGôdG ™HôdG

 ∫hC’G ™HôdG

25,1  

 ÊÉãdG ™HôdG

12,9  

4,7
  ådÉãdG ™HôdG

 ∫hC’G ™HôdG

25,1  

 ÊÉãdG ™HôdG

12,9  

4,7
  ådÉãdG ™HôdG

ÊóŸG ´ÉaódG äGQGOEG ‘ ´GóHE’G áÄ«H ÒaƒJ

2014 ‐ (QôμŸG AÉæãà°SÉH) ∞Xƒe 100 πμd (Ú∏eÉ©∏d) äÉMGÎb’G ∫ó©e

 ∫hC’G ™HôdG

2,5  

 ÊÉãdG ™HôdG

9,1  

 ådÉãdG ™HôdG

2,9  

™HGôdG ™HôdG

4,1  

 ∫hC’G ™HôdG

2,5  

 ÊÉãdG ™HôdG

9,1  

 ådÉãdG ™HôdG

2,9  

™HGôdG ™HôdG

4,1  

äÉeóÿG Ëó≤àH á«aÉØ°ûdG

2014‐ IOóëŸG IÎØdG øª°V É¡à÷É©e ” »àdG ihÉμ°ûdG áÑ°ùf

 ∫hC’G ™HôdG

٪ 88  

 ÊÉãdG ™HôdG

%100   ådÉãdG ™HôdG

% 100  

™HGôdG ™HôdG

% 100  

 ∫hC’G ™HôdG

٪ 88  

 ådÉãdG ™HôdG

% 100  

™HGôdG ™HôdG

% 100  

 ÊÉãdG ™HôdG

%100  

الشفافية بتقدمي اخلدمات
نسبة الشكاوى التي مت معاجلتها ضمن الفترة احملددة -٢٠١٤
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عدد املستفيدين عدد الورش
¢TQƒdG OóY

 ¢TQƒdG OóY ‹ÉªLEG

IOƒ÷G ΩÉ¶æd

7  
 ¢TQƒdG OóY ‹ÉªLEG

 áeÓ°ùdGh áë°üdG ΩÉ¶æd

áÄ«ÑdGh á«æ¡ŸG

13  

 ¢TQƒdG OóY ‹ÉªLEG

IOƒ÷G ΩÉ¶æd

7  
 ¢TQƒdG OóY ‹ÉªLEG

 áeÓ°ùdGh áë°üdG ΩÉ¶æd

áÄ«ÑdGh á«æ¡ŸG

13  

øjó«Øà°ùŸG OóY

 øjó«Øà°ùŸG OóY ‹ÉªLEG

IOƒ÷G ΩÉ¶f ¢TQh øe

192  
 øjó«Øà°ùŸG OóY ‹ÉªLEG

 áeÓ°ùdGh áë°üdG ΩÉ¶f  ¢TQh øe

áÄ«ÑdGh á«æ¡ŸG

215  

 øjó«Øà°ùŸG OóY ‹ÉªLEG

IOƒ÷G ΩÉ¶f ¢TQh øe

192  
 øjó«Øà°ùŸG OóY ‹ÉªLEG

 áeÓ°ùdGh áë°üdG ΩÉ¶f  ¢TQh øe

áÄ«ÑdGh á«æ¡ŸG

215  

مؤشرات األداء
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حترص إدارة التسويق واالتصال 
املؤسسي على التواصل مع 

االدارات احلكومية واخلاصة 
والقيام بالعديد من  املبادرات 

املشتركة معها ..مثل االحتفال 
باليوم الوطني ، وحملة مستشفى 
برامي، وحملة وصال ، ويوم العلم، 
ومعرض انترساك ، واليوم العاملي 

للتضامن مع العمال، ومنتدى 
الشرق االوسط اخلامس للسالمة، 

وفعالية حق الليلة..كما جرى 
التنسيق مع العديد من االدارات 

احلكومية..كالقيادة العامة 
لشرطة دبي، وادارة االسعاف 

املوحد، ودائرة الشؤون االسالمية 
والعمل اخليري ، وهيئة الطرق 

واملواصالت ، و دائرة السياحة 
والترويج التجاري ، واحتاد 
االمارات للرياضات اجلوية، 

وهيئة دبي للثقافة والفنون ، 
ومجلس دبي الرياضي ، ونادي دبي 
للفروسية ، والهيئة العامة لرعاية 

الشباب ، ووزارة الثقافة والشباب 
وتنمية املجتمع ، واحتاد االمارات 

لرياضة السيارات ، ومدينة دبي 
لإلعالم..اضافة الى اكثر من ٣٠ 

جهة خاصة.

تواصل دائم..ومشاركة فعالة

التسويق واإلتصال املؤسسي

املبادرات - ٢٦،٦٠٠ مستفيدًا
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القانونية

 الحوكمة القانونية تجنب 
اإلدارة المخاطر والنزاعات

يشكل مكتب املستشار القانوني 
واالقسام القانونية باإلدارة 
العامة للدفاع املدني بدبي 

مرجعًا اساسيًا للحوكمة 
واإلدارة الرشيدة..وهي املسؤولة 

عن احملافظة على حقوق 
اإلدارة وتعامالتها من خالل 

رؤيا قانونية واضحة..وممثاًل 
قانونيًا أمام اجلهات األخرى 
الداخلية اواخلارجية  سواء 

كانت حكومية أو خاصة. وتتولى 
تدقيق النصوص القانونية 

وصياغتها سواء يف املراسالت أو 
أي معامالت رسمية، لتجنيب 
اإلدارة  أي مخاطر أونزاعات..
إضافة الى عملها مع احملاكم 

و النيابة، وإعدادها وصياغتها 
للعقود، و تفسير القوانني و 

اللوائح واألوامر، ومتابعة صدور 
القوانني الوطنية وإخطار اإلدارة 
بها، والقيام باإلجراءات الالزمة 

بشأنها، إضافة الى املشاركة 
يف اجتماعات جلان املتابعة 

والتقييم القانونية واالدارية.

 إجنازات مكتب 
املستشار القانوني ٢٠١٤

2014 ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG Öàμe äGRÉ‚EG

 äÉcô°ûdG äÉØ∏e ≥«bóJ

1823 

 äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J

810 

  äÉØ∏ŸG á©LGôeh ≥«bóJ

1856

38  ájQGOE’G ôeGhC’G áZÉ«°Uh OGóYG

12  ÚfGƒ≤dGh ºgÉØàdG äGôcòe Ëó≤Jh OGóYG

25  ¿É÷ÉH ácQÉ°ûŸG
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تأتي اهمية مراكز الدعم املعلوماتي 
و) املكتبات املعلوماتية( يف املؤسسات 

احلكومية واخلاصة ..كونها 
تستهدف دعم اتخاذ القرار ، وتهيئ 

امكانيات واسعة لصاحب القرار 
وللمختصني للتحليل والتنبؤ 

والتخطيط واالستجابة السريعة 
والفعالة للظروف احمليطة.. 

وال شك ان هذا الدعم املؤسسي 
واملعلوماتي لالجهزة االستراتيجية 

سوف ينعكس على كفاءة جهود 
التطوير االداري وامليداني يف كافة 

االدارات واالقسام ، من خالل 
املعلومات التي تقدمها تلك املراكز 

او املكتبات املعلوماتية ملوظفي 
االدارات باعتبارها احدى املصادر 

العلمية التي يجب ان حتتوي على 
كتب ووثائق ومعلومات ) ورقية 

والكترونية( متخصصة يف ميادين 
خدمات الدفاع املدني املختلفة ، 

بهدف حتقيق االستفادة القصوى 
واملثلى من تلك املعلومات الضرورية 

لالدارة الفعالة وذات الكفاءة ، 
واهمية تدفق املعلومات ملجتمع 

املستفيدين يف ظل التطبيق االمثل 
للعالقة بني الوقت واملعلومة. 

كما ان هذه املراكز تسهم يف إنشاء 
قاعدة معرفية واسعة، وضمان صنع 
قرارات سليمة يف التوقيت املناسب..

والنه يف ظل غياب املعلومات، 
ومرجعية معلوماتية دقيقة، فإن 

اتخاذ القرار يصبح بالغ الصعوبة 
والتعقيد، ومعرضًا الحتماالت 

أكبر للخطأ، وتكون دراسة وحتليل 
املشكالت أو الظواهر غير مكتملة، 

وال ميكن معاجلتها بسهولة، كما أن 
التوصل إلى قرارات غير مدروسة 

وغير متناسقة أمر له تداعيات 
خطيرة وسيئة.

الدعم املعلوماتي

 الدعم المعلوماتي العلمي.. 
ضمان لصنع قرارات سليمة
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الرقابة الداخلية
 الرقابة..كشرط لمتطلبات 
قواعد الحوكمة الرشيدة

يعد مصطلح الرقابة - من 
املصلحات اإلدارية التي ازدادت 
أهميتها فى السنوات األخيرة، 

ويرجع الدافع وراء االهتمام بتطوير 
أساليب الرقابة املالية الى القناعة 
املشتركة بان األساليب التقليدية 

املطبقة حاليا يف أعمال الرقابة 
املالية واإلدارية لم تعد كافية 

للتعامل مع التطورات السريعة 
املتالحقة التي أحدثتها )العوملة( يف 

ادارة الشؤون العامة ومنها اخلدمات،  
وانعكاسات ذلك على املنهجيات 

والنتائج. 

مما تطلب االهتمام بالرقابة وتطوير 
أدواتها وأساليبها لتكون يف مستوى 

التحدي الذي تفرضه الظروف 
املستجدة. كما تطلب من املسئولني - 

سواء املاليني أو اإلداريني - مالحقة 
التطورات السريعة واملتالحقة 

والبحث عن أساليب متكنهم من حل 
املشاكل املعقدة واحلساسة الناجمة 

عن تشابك قطاع املال واإلدارة يف 
اي مؤسسة او ادارة ، مع الظواهر 

السلبية املرافقة لتلك التغييرات..
وضرورة تقدمي املوظفني لنتائج 

أعمالهم بصورة دقيقة للمسئولني 
عن اتخاذ القرار داخل اإلدارة 

أو للجهات اخلارجية تعزز روح 
الشفافية واملساءلة، وتفي مبتطلبات 

قواعد احلوكمة الرشيدة.

á«∏NGódG áHÉbôdG

äÓeÉ©ŸG ‹ÉªLG øe á«dÉŸG á©LGôª∏d ájDƒŸG áÑ°ùædG

2012

2013

2
0

1
4

2012

2013

2
0

1
4

Oƒ≤©dG á©LGôe

%47,83

%60

%68

%47,83

%60

%68

±ô°üdG äGóæ°S á©LGôe

á«∏NGódG áHÉbôdG

äÓeÉ©ŸG ‹ÉªLG øe á«dÉŸG á©LGôª∏d ájDƒŸG áÑ°ùædG

2012

201
3

2
0

1
4

2012

2
0

1
4
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%25

%65

%72

%25

%65

%72

النسبة املؤية للمراجعة املالية من اجمالي املعامالت

مراجعة سندات الصرفمراجعة العقود
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مراجعة معامالت نهاية اخلدمة والتعينيمراجعة سندات القبض

النسبة املؤية للمراجعة املالية من اجمالي املعامالت

التقارير املالية

á«∏NGódG áHÉbôdG

äÓeÉ©ŸG ‹ÉªLG øe á«dÉŸG á©LGôª∏d ájDƒŸG áÑ°ùædG
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2013

2
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1
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2013

2
0

1
4 % 50
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% 83

% 50

% 75

% 83

التكليفات اخلاصةمراجعة حركة الرواتب

á«∏NGódG áHÉbôdG
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اإلعالم

نجاح إعالم الدفاع المدني.. يرتكز الى 
جودة وسرعة خدمات الدفاع المدني 

ومدى تحقيقها لرضا المجتمع

يستهدف اعالم الدفاع املدني 
نشر املعلومات التي تعزز الثقافة 
الوقائية، وتكرس سلوك السالمة 

للفرد واملجتمع، ويتوقف جناح 
)اعالم الدفاع املدني(  على مدى 

اهتمام أجهزة الدفاع املدني 
وقناعتها بأهمية دور اإلعالم، 
الذي يعتمد يف تغذيته على 

مدى تعاونها  يف تقدمي املادة 
العلمية واحلقائق املعلوماتية  

لكي تصاغ بشكل اعالمي 
مناسب يحقق التجاوب الفردي 

واملجتمعي معها. 
وترتكز  اخلطة االعالمية 

الناجحة على:
مبدأين اساسيني:

جودة وسرعة خدمات الدفاع   .١ 
املدني ومدى حتقيقها لرضا    

املجتمع.  

صدق الرسالة االعالمية   .٢ 
عن هذه اخلدمات، وعن    

اجلهود التي تبذلها أجهزة    
الدفاع املدني، واملعايير    

العلمية التي تنتهجها ، وما    
يتحمله رجال الدفاع املدني    
يف سبيل ذلك من تضحيات.   

وهذا يشترط ثالث أبعاد لنهج 
االعالم الوقائي:

األول :  حث العاملني بالدفاع 
املدني على االرتقاء مبستوى 

األداء وحسن معاملة اجلمهور 

وتقدمي العون له وحل مشكالته.
الثاني :  حث  املجتمع على 

التعاون مع الدفاع املدني وتعزيز 
جهوده ومؤازرته يف نشر وتكريس 

سلوكيات السالمة ، وتطبيق 
مستلزمات الوقاية والسالمة يف 

املباني واملنشآت.
الثالث : التعاون والتواصل 

الوثيق مع وسائل اإلعالم 
وتغذيتها باملعلومات الدقيقة 

والواضحة والشفافة.
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عدد املشاريعوصفرقم

٣الشعارات١
١٦رول اب٢
٣٠ملصق٣
١٠بانر٤
٣٣بروشور٥
١٢كتب٦
٢٥قرص مدمج7
٢لوحة خلفية٨
٢٢١التصاميم9

٦٦النشرات١٠

تفاصيل عمل املصممني حسب طبيعة املهام   -  ٤١٨
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احصائية املهام املصورة فوتوغرافيًا - عدد النشاطات - ٥١7


