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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )4ل�سنة  2019ب�ش�أن م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري. -قانون رقم ( )5ل�سنة  2019ب�ش�أن مركز �إرادة للعالج والت�أهيل يف دبي.

٥
١١

املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2019بتعيني وا�ستبدال ُع�ضو يف جمل�س �إدارة ٢٤ُم� ّؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2019ب�ش�أن تعيني وا�ستبدال ُع�ضو يف جمل�س دبي ٢٦ّ
لل�شباب.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )22ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز �إرادة للعالج ٢٨والت�أهيل يف دبي.
ويل عهد دبي
قرارات
 قرار رقم ( )1ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �أمناء جائزة حمدان بن حم ّمد بن را�شد ٣٠�آل مكتوم الدول ّية للت�صوير ال�ضوئي.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
�سلطة دبي للتطوير
 قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �سلطة دبي للتطوير �صفة ٣٢ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )2ل�سنة  2019ب�ش�أن �إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية املمنوحة لبع�ض ٣٦موظفي �سلطة دبي للتطوير.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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هيئة تنمية املجتمع يف دبي
 قرار �إداري رقم ( )61ل�سنة  2019بتحديد «�أخ�صائيي احلماية» لدى هيئة تنمية املجتمع ٣٨يف دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )4ل�سنة 2019
ب�ش�أن
ُم� ّؤ�س�سة التنظيم العقاري

__________
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2007ب�ش�أن ح�سابات �ضمان التطوير العقاري يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة  2007ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة التنظيم العقاري،
ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ِّ
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2012ب�إن�شاء معهد دبي العقاري،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2010باعتماد الالئحة التنفيذ ّية للقانون رقم ()13
ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة دبي،
ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ِّ
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )37ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ُمزاولة مهنة التقييم العقاري يف
�إمارة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
 :دائرة الأرا�ضي والأمالك.
الدائرة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ُ :مدير عام الدائرة.
املُدير العام
ُ :م� ّؤ�س�سة التنظيم العقاري.
املُ� ّؤ�س�سة
 :املُدير التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة.
املُدير التنفيذي
 :الأن�شطة املُت ِّ�صلة بالعقارات ،التي تتولى املُ� ّؤ�س�سة ترخي�ص ُمزاولتها
الأن�شطة العقار ّية
يف الإمارة ،وفق ًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه
والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
م�شاريع التطوير العقاري  :م�شاريع ت�شييد املباين ُمتعدِّ دة ّ
الطوابق واملُج ّمعات ،لأغرا�ض �سكن ّية �أو
جتار ّية �أو �صناع ّية �أو ُمتعدِّ دة الأغرا�ض.
خ�ص�صة لال�ستخدام املُ�شرتك ،مبا
العقارات املُ�شرتكة
 :املباين و�أجزا ِئها و ُملحقا ِتها املُ ّ
يف ذلك الأر�ض املُقامة عليها ،وكذلك الأر�ض التي يتم تق�سيمها �إلى
أرا�ض خُم ّ�ص�صة للتمليك املُ�ست ِقل.
وحدات �أو � ٍ
تطبيق القانون على املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()2
ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على « ُم� ّؤ�س�سة التنظيم العقاري» املُن�ش�أة ُمبوجب القانون رقم ()16
ل�سنة  2007املُ�شار �إليه ،باعتبارها ُم� ّؤ�س�سة عا ّمة ،تتمتّع بال�شخ�ص ّية االعتبار ّية والأهل ّية القانون ّية
الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ُّرفات التي تك ُفل حتقيق �أهدافها ،و ُتلحق بالدائرة.
مقر املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()3
ن�شئ لها ُفروع ًا داخل
يكون مقر املُ� ّؤ�س�سة الرئي�س يف الإمارة ،ويجوز بقرار من املُدير العام �أن ُي ِ
الإمارة.
�أهداف املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()4

تهدف املُ� ّؤ�س�سة �إلى حتقيق ما يلي:
تكاملة من الإجراءات التنظيم ّية
 .1املُ�ساهمة يف ال ّنهو�ض بالقطاع العقاري� ،ضمن منظومة ُم ِ
والرقاب ّية التي تُعزِّ ز دور هذا القطاع يف التنمية االقت�صاد ّية ال�شاملة للإمارة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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.2
.3
.4
.5

توفري بيئة �آمنة وداعمة مل�شاريع التطوير العقاري يف الإمارة ،على نحو يكفل حماية ُحقوق
املُط ّورين العقاريني واملُ�ستثمِ رين.
ُمواكبة ال ُّنمو املُ�ضطرد الذي ت�شهدُه الإمارة يف القطاع العقاري وكا ّفة الأن�شطة املُرت ِبطة به.
تعزيز دور املُواطنني يف القطاع العقاري ،وتنفيذ الربامج وامل�شاريع التي مُت ِّكنهم من العمل يف
الأن�شطة العقار ّية.
اخلا�صة بذلك.
تر�سيخ مبادئ و�أخالق ّيات ُمزاولة الأن�شطة العقار ّية ،وو�ضع املواثيق
ّ

اخت�صا�صات املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()5
يكون لل ُم� ّؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1تنظيم ح�سابات �ضمان التطوير العقاري ،وال ّرقابة والإ�شراف عليها ،واعتماد املُ� ّؤ�س�سات
امل�صرف ّية واملال ّية املُ� ّؤهلة لإدارة هذه احل�سابات.
 .2اعتماد القواعد املُ ِّ
نظمة ملُزاويل مهنة التطوير العقاري ،وبيع العقارات ،وت�أجريها ،والو�سطاء
العقاريني ،والتقييم العقاري ،والعقارات املُ�شرتكة ،وغريها من الأن�شطة العقار ّية.
 .3تنظيم وترخي�ص الأن�شطة العقار ّية وال ّرقابة والإ�شراف على ُمزاويل هذه الأن�شطة ،ل�ضمان
امتثالهم للت�شريعات املُ ِّ
نظمة للقطاع العقاري.
 .4التنظيم والرقابة على احل�سابات املُرت ِبطة ب�إدارة وت�شغيل العقارات املُ�شرتكة ،وفق ًا
للت�شريعات املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
 .5اقرتاح الت�شريعات الالزمة لتنظيم عمل ُمزاويل الأن�شطة العقار ّية.
�	.6إ�صدار اللوائح التنظيم ّية الالزمة لتدريب وت�أهيل العاملني يف املُن�ش�آت املُ�ص ّرح لها بالعمل يف
الأن�شطة العقار ّية.
ال�سجالت املُع ّدة لديها يف هذا ال�ش�أن ،و�إ�صدار البطاقات
 .7قيد ُمزاويل الأن�شطة العقار ّية يف ِّ
التعريف ّية للأفراد العاملني يف الأن�شطة العقار ّية.
 .8ال ّنظر يف ال�شكاوى املُق ّدمة بحق ُمزاويل الأن�شطة العقار ّية ،والتحقيق فيها ،واتخاذ الإجراءات
نا�سبة ب�ش�أنها.
والقرارات املُ ِ
 .9ال ّرقابة والإ�شراف والتفتي�ش على ت�شغيل و�إدارة و�صيانة العقارات املُ�شرتكة والأجزاء املُ�شرتكة
وال�سجالت
واملرافق املُ�شرتكة ،ل�ضمان ا�ستدامتها ،والتدقيق على التقارير واحل�سابات ِّ
اخلا�صة بها ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .10اعتماد م�شاريع التطوير العقاري يف الإمارة ،و ُمراقبة ن�سب �إجنازها ،و�إ�صدار القرارات
والتو�صيات الالزمة ب�ش�أنها ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
�	.11إ�صدار املُوافقات الالزمة ملُحتوى الإعالنات العقار ّية يف الإمارة ،مبا يف ذلك مناطق التطوير
اخلا�صة ،واملناطق ا ُ
حل ّرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،وال ّرقابة والإ�شراف عليها
ّ
خت�صة يف الإمارة.
بالتن�سيق مع اجلهات املُ ّ
�	.12إعداد وتنفيذ الربامج وامل�شاريع التي ُت�سهِ م يف تعزيز دور املُواطنني يف القطاع العقاري
�شجعهم على العمل فيه.
و ُت ِّ
تعاملة يف القطاع
 .13تطوير وتنفيذ برامج تثقيف ّية وتوعو ّية حول ُحقوق وواجبات الأطراف املُ ِ
العقاري ،بالتن�سيق مع معهد دبي العقاري.
اخلا�صة بتحقيق التوا ُزن بني العر�ض والطلب يف
ال�سيا�سات والدِّ را�سات
ّ
�	.14إعداد وحتديث ِّ
ال�سوق العقاري ،ورفعها �إلى املُدير العام لإقرارها متهيد ًا العتمادها من املجل�س التنفيذي.
ّ
�	.15أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهدافها ،يتم تكلي ُفها بها من املجل�س
التنفيذي.
للم� ّؤ�س�سة
اجلهاز التنفيذي ُ
املادة ()6
يتك ّون اجلهاز التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة من املُدير التنفيذي وعدد من املُ ّ
وظفني الإداريني واملاليني
والفنيني ،الذين ي�سري ب�ش�أ ِنهم قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية ُ
حلكومة دبي رقم ( )8ل�سنة 2018
ال�صادرة ُمبوجبه.
والقرارات ّ
تعيني املُدير التنفيذي وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()7
�أ -يتم تعيني املُدير التنفيذي بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
ب -يتولى املُدير التنفيذي الإ�شراف على �أعمال و�أن�شطة املُ� ّؤ�س�سة ،مبا ي�ضمن حتقيق �أهدافها،
ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة لل ُم� ّؤ�س�سة وخططها اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية ،ورفعها �إلى املُدير
�	.1إعداد ِّ
العام العتمادها ،و ُمتابعة تنفيذها.
�	.2إعداد الهيكل التنظيمي لل ُم� ّؤ�س�سة ،ورفعه �إلى املُدير العام لإقراره ،متهيد ًا العتماده من
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املجل�س التنفيذي.
 .3اقرتاح امل�شاريع واملُبادرات والأن�شطة والربامج التي ُت�سهِ م يف حتقيق �أهداف املُ� ّؤ�س�سة
ومتكينها من القيام باخت�صا�صاتها ،ورفعها �إلى املُدير العام العتمادها.
 .4رفع تقارير دور ّية عن �أعمال املُ� ّؤ�س�سة ونتائج �أدائها �إلى املُدير العام.
 .5اقرتاح م�شاريع القرارات واللوائح الإدار ّية والف ّنية املُ ِّ
نظمة للعمل يف املُ� ّؤ�س�سة ،ورفعها
�إلى املُدير العام العتمادها.
 .6الإ�شراف على �أعمال اجلهاز التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة.
�	.7أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه بها من املُدير العام.
للم� ّؤ�س�سة
املوارد املال ّية ُ
املادة ()8
ما يلي:
تتك ّون املوارد املال ّية لل ُم� ّؤ�س�سة مِ ّ
خ�ص�ص لل ُم� ّؤ�س�سة يف ُموازنة الدائرة.
 .1ال ّدعم املُ ّ
�	.2أي موارد �أخرى ُيق ّرها املُدير العام وفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()9
ُي�صدر رئي�س املجل�س التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
احللول والإلغاءات
املادة ()10
يحل هذا القانون حمل القانون رقم ( )16ل�سنة  2007املُ�شار �إليه.
�أِ -
ب -حتل الدائرة حمل املُ� ّؤ�س�سة يف ُمزاولة كا ّفة االخت�صا�صات املُتع ِّلقة بت�سجيل ُعقود الإيجار
وتنظيم العالقة بني املُ� ِّؤجرين واملُ�ست� ِأجرين وغريها من االخت�صا�صات ذات العالقة ب ُعقود
الإيجار ،املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية بالإمارة.
جُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()11
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم  1441هـ
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قانون رقم ( )5ل�سنة 2019
ب�ش�أن
مركز �إرادة للعالج والت�أهيل يف دبي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  1976يف �ش�أن الأحداث اجلانحني واملُ�ش ّردين
وتعديالته،
ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى قانون ال ُعقوبات ّ
ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلزائ ّية ّ
وعلى القانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة  1995يف �ش�أن ُمكافحة املواد املُخدِّ رة واملُ�ؤ ِّثرات العقل ّية
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن امل�س�ؤول ّية الط ّبية،
وعلى قانون ُ�شرطة دبي ل�سنة  ،1966والئحته التنفيذ ّية رقم ( )1ل�سنة ،1984
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املُجتمع يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل ُ
حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2016ب�إن�شاء مركز �إرادة للعالج والت�أهيل،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبط ّية الق�ضائ ّية يف ُحكومة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم الوقف والهبة يف �إمارة دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية ُ
حلكومة دبي،
ربعات يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم جمع الت ُّ
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة ُ
حلكومة دبي،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون مركز �إرادة للعالج والت�أهيل يف دبي رقم ( )٥ل�سنة .»2019
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍ ّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
ا ُ
ُ :حكومة دبي.
حلكومة
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
خت�صة �أو ال ِّنيابة العا ّمة ،بح�سب الأحوال.
اجلهة الق�ضائ ّية  :املحكمة املُ ّ
ال ِّنيابة العا ّمة  :ال ِّنيابة العا ّمة يف الإمارة.
ال ّنائب العام  :ال ّنائب العام للإمارة.
للحكومة ،معن ّية ُمبوجب ت�شريعاتها ب�أ�صحاب الإرادة �أو املُودعني
خت�صة � :أي جهة تابعة ُ
اجلهة املُ ّ
�أو ب�أي من اخلدمات املُق ّدمة لهم.
 :مركز �إرادة للعالج والت�أهيل يف دبي.
املركز
 :جمل�س �إدارة املركز.
املجل�س
 :رئي�س املجل�س.
الرئي�س
املُدير التنفيذي  :املُدير التنفيذي للمركز.
تفاعل بع�ض املواد
الإدمان
 :احلالة ال ُع�ضو ّية �أو النف�س ّية �أو الذهن ّية التي تن�ش�أ نتيجة ُ
الكيميائ ّية مع ج�سم الإن�سان ،ب�سبب تعاطيه املواد املُخدِّ رة �أو املُ�ؤ ِّثرات العقل ّية
�أو ال ُكحول ّية ،التي تت�س ّبب ب�إحلاق ّ
ال�ضرر بحالته اجل�سد ّية والنف�س ّية ،وجتعله
غري قادر على اال�ستغناء عنها ،ويرغب با ُ
حل�صول عليها ب�أي و�سيلة ،حتى ولو
كانت غري م�شروعة.
املواد املُخدِّ رة ُ :كل مادة طبيع ّية �أو تركيب ّية ،من املواد املُح ّددة ُمبوجب القانون االحتادي رقم
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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( )14ل�سنة  1995املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه.
�صاحب الإرادة  :ال�شخ�ص الطبيعي الذي ُيعاين من الإدمان ،ويتم �إحلاقه باملركز للعالج �أو
�إعادة الت�أهيل وفق ًا ّ
لل�ضوابط والإجراءات املُح ّددة يف هذا القانون والقرارات
ال�صادرة مبوجبه ،وذلك بنا ًء على طلبه �أو طلب من مُي ِّثله قانون ًا �أو زوجه �أو
�أحد �أقاربه حتى ال ّدرجة الثانية �أو جهة عمله.
إيداعه باملركز من قبل اجلهة
املُودع
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي ُيعاين من الإدمان ،ويتم � ُ
الق�ضائ ّية للعالج �أو �إعادة الت�أهيل وفق ًا ّ
لل�ضوابط والإجراءات املُح ّددة يف هذا
القانون.
نطاق التطبيق
املادة ()3

ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على «مركز �إرادة للعالج والت�أهيل» املُن�ش�أ ُمبوجب القانون رقم ()5
ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،باعتباره ُم� ّؤ�س�سة عا ّمة ،تتمتع بال�شخ�ص ّية االعتبار ّية ،والأهل ّية القانون ّية
الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ُّرفات التي تكفل حتقيق �أهدافه ،و ُيلحق باملجل�س التنفيذي.

يكون املقر الرئي�س للمركز يف الإمارة.

مقر املركز
املادة ()4
�أهداف املركز
املادة ()5

يهدف املركز �إلى ما يلي:
 .1توفري العالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان.
 .2ت�شجيع الأ�شخا�ص الذين ُيعانون من الإدمان للعالج و�إعادة الت�أهيل يف املركز.
 .3املُ�شاركة يف وقاية �أفراد املُجتمع من كا ّفة ُ�صور الإدمان وخطر الوقوع فيه.
 .4توعية و�إر�شاد �أفراد املُجتمع مبخاطر الإدمان.
 .5املُ�شاركة يف عمل ّية الدمج االجتماعي لأ�صحاب الإرادة واملُو َدعني املُتعافني من الإدمان.
 .6املُ�ساهمة يف دعم �أُ�سر �أ�صحاب الإرادة واملُو َدعني ،وت�شجيعهم ،وزيادة الوعي لديهم ب�ضرورة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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عالج و�إعادة ت�أهيل ذويهم من الإدمان.
اخت�صا�صات املركز
املادة ()6
يكون للمركز يف �سبيل حتقيق �أهدافه ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
اخلا�صة بالعالج و�إعادة الت�أهيل من
ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيج ّية
ّ
 .1املُ�شاركة يف و�ضع ِّ
خت�صة.
الإدمان يف الإمارة ،بالتن�سيق مع هيئة ِّ
ال�صحة يف الإمارة واجلهة املُ ّ
تخ�ص�صة يف ُكل ما يتعلق ُمبكافحة الإدمان والعالج و�إعادة الت�أهيل
�	.2إعداد وتطوير الربامج املُ ِّ
منه ،وفق ًا لأف�ضل املُمار�سات العامل ّية املُط ّبقة يف هذا ال�ش�أن.
 .3تقدمي خدمات العالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان لأ�صحاب الإرادة واملُودعني� ،سوا ًء البالغني
�سن ال ُّر�شد �أو القا�صرين ،وفق ًا للإمكان ّيات املُتاحة لدى املركز ّ
وال�ضوابط املُعتمدة ُمبوجب
وال�سيا�سات
هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبقت�ضاه ،ومبا يتوافق مع الت�شريعات ال�سارية ِّ
املُعتمدة يف الإمارة.
 .4توفري بيئة ِ�ص ّحية و�آمنة و ُمال ِئمة لأ�صحاب الإرادة واملُو َدعني.
 .5دمج �أ�صحاب الإرادة واملُو َدعني املُتعافني من الإدمان يف املُجتمع ،من خالل الربامج املُتكاملة
لل ِّرعاية والتدريب والتمكني التي ُي ِّ
خت�صة.
نظمها املركز بالتن�سيق مع اجلهة املُ ّ
 .6عقد ّ
خت�صة يف جمال عمل املركز،
ال�شراكات مع اجلهات املحلية والإقليم ّية والدول ّية املُ ّ
والتن�سيق معها يف ُكل ما يتعلق بتحقيق �أهداف املركز.
تخ�ص�صة يف جمال الوقاية والعالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان،
�	.7إعداد وت�أهيل كوادر وطن ّية ُم ِّ
خت�صة وغريها من اجلهات ذات العالقة داخل الدولة
والتن�سيق يف هذا ال�ش�أن مع اجلهة املُ ّ
وخارجها.
تخ�ص�صة يف جمال الوقاية والعالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان،
�	.8إعداد الدِّ را�سات وال ُبحوث املُ ِّ
واال�ستفادة من نتائجها خُ
ومرجا ِتها يف حتقيق �أهداف املركز.
 .9تنظيم ال ّندوات وامل�ؤمترات وال ّدورات والربامج التدريب ّية وور�ش العمل املُتع ِّلقة بعمل املركز،
و�إ�صدار املطبوعات واملن�شورات التي ُت�سهِ م يف حتقيق �أهدافه.
 .10ا�سترياد الأدوية والأجهزة واملُ ِع ّدات الالزمة للعالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان بعد احل�صول
نا�سبة.
خت�صة ،وحفظها يف الأماكن املُ ِ
على املُوافقات والت�صاريح الالزمة من اجلهة املُ ّ
 .11التن�سيق مع اجلهة الق�ضائ ّية يف جميع ُّ
اخلا�صة باملُو َدعني.
ال�ش�ؤون
ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ربعات ل�صالح املركز ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
 .12جمع الت ُّ
�	.13أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املركز.
الهيكل التنظيمي للمركز
املادة ()7
يت�ألف املركز من املُ�ستويات التنظيم ّية التالية:
 .1جمل�س الإدارة.
 .2اجلهاز التنفيذي.
ت�شكيل املجل�س
املادة ()8
يكون للمركز جمل�س �إدارة ،يت�ألف من رئي�س ونائب للرئي�س ،وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة
والكفاءة واالخت�صا�ص ،يتم تعيينهم بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي ملُ ّدة ( )3ثالث �سنوات
قابلة للتجديد.
اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()9
�شرف على املركز ،وعلى حتقيقه لأهدافه وت�سيري ُ�ش�ؤونه ،ويكون
ال�سلطة ال ُعليا التي ُت ِ
ُيعترب املجل�س ُّ
للمجل�س على وجه ا ُ
خل�صو�ص املهام وال�صالح ّيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة للمركز ،وخططه اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية والت�شغيل ّية ،والإ�شراف
 .1اعتماد ِّ
على تنفيذها.
اخلا�صة باملركز.
 .2اعتماد امل�شاريع والربامج واملُبادرات
ّ
خت�صة يف
ال�سلطة املُ ّ
�	.3إقرار م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية واحل�ساب اخلتامي للمركز ،ورفعهما �إلى ُّ
الإمارة العتمادهما.
خت�صة يف
ال�سلطة املُ ّ
 .4اقرتاح الت�شريعات املُتع ِّلقة بالإدمان ،والتن�سيق يف هذا ال�ش�أن مع ُّ
الإمارة.
�	.5إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ،ورفعه �إلى املجل�س التنفيذي العتماده.
 .6اعتماد اللوائح والأنظمة والقرارات املُتع ِّلقة بتنظيم عمل املركز يف ال ّنواحي الإدار ّية واملال ّية
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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والف ّنية.
مهامها واخت�صا�صا ِتها و�آل ّية عملها.
 .7ت�شكيل اللجان وفرق العمل الدائمة واملُ�ؤ ّقتة ،وحتديد ِّ
ال�سنوي اخلا�ص ب�أعمال و�أن�شطة املركز ،ونتائج تقارير التقييم الدوري لأداء
 .8رفع التقرير ّ
املجل�س واللجان وفرق العمل املُ�ش ّكلة من قبله �إلى املجل�س التنفيذي.
 .9تقييم و ُمتابعة �أداء اجلهاز التنفيذي للمركز.
نا�سبة ب�ش�أنها.
 .10درا�سة التقارير املُتع ِّلقة ب�سري العمل يف املركز ،واتخاذ القرارات املُ ِ
 .11و�ضع ّ
خ�ص�صة لها،
ال�ضوابط
ربعات ل�صالح املركز و�صرفها للأغرا�ض املُ ّ
ّ
اخلا�صة بجمع الت ُّ
مبا يتّفق مع الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
نا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ملُعاونته يف القيام باملهام املنوطة
 .12اال�ستعانة مبن يراه ُم ِ
باملركز.
�	.13أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املركز� ،أو يتم تكلي ُفه بها من
املجل�س التنفيذي.
النِّظام الداخلي للمجل�س
املادة ()10
ُتط َّبق �أحكام املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه على
اجتماعات املجل�س و�آل ّية اتخاذ قراراته ،وواجبات رئي�سه و�أع�ضائه ،وكا ّفة امل�سائل املُتع ِّلقة بتنظيم
�أعماله.
اجلهاز التنفيذي للمركز
املادة ()11
�أ -يتك ّون اجلهاز التنفيذي للمركز من املُدير التنفيذي ،وعدد من املُ ّ
وظفني الف ّنيني والإداريني.
بُ -تناط باجلهاز التنفيذي للمركز مُهِ ّمة القيام بالأعمال الت�شغيل ّية للمركز ،وتقدمي ال ّدعم
الإداري والف ّني للمجل�س.
ج -ت�سري على ُم ّ
وظفي اجلهاز التنفيذي للمركز �أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة  2018املُ�شار �إليه
والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه.
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تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()12
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي.
�أُ -يعينّ املُدير التنفيذي بقرار ُي ِ
ب -يكون املُدير التنفيذي م�س�ؤو ًال ُمبا�شر ًة �أمام املجل�س عن تنفيذ املهام امل ُنوطة به مبوجب هذا
القانون والقرارات ال�صادرة ُمبقت�ضاه والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،وما يتم تكلي ُفه به من
املجل�س.
اخت�صا�صات املُدير التنفيذي
املادة ()13
يتولى املُدير التنفيذي املهام وال�صالح ّيات التالية:
ال�سيا�سة العا ّمة واخلطط اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية والت�شغيل ّية للمركز ،ورفعها �إلى
 .1اقرتاح ِّ
املجل�س العتمادها.
ال�سيا�سة العامة املُعتمدة للمركز والقرارات والتو�صيات ال�صادرة عن املجل�س.
ُ .2متابعة تنفيذ ِّ
�	.3إعداد م�شروع املُوازنة ال�سنو ّية للمركز وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى املجل�س لإقرارهما.
اخلا�صة باملركز ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها.
�	.4إعداد امل�شاريع والربامج واملُبادرات
ّ
�	.5إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ،ورفعه �إلى املجل�س لإقراره.
�	.6إعداد اللوائح والأنظمة والقرارات املُتع ِّلقة بتنظيم عمل املركز يف ال ّنواحي الإدار ّية واملال ّية
والف ّنية ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها.
 .7الإ�شراف اليومي على ُم ّ
وظفي املركز وعلى الأعمال والأن�شطة واخلدمات التي يقومون بها.
نا�سبة ب�ش�أنها.
 .8رفع تقارير دور ّية عن �أداء املركز للمجل�س ،التخاذ القرارات املُ ِ
 .9اقرتاح البدالت املال ّية للخدمات التي ُيقدِّ مها املركز ،و�ضوابط الإعفاء منها ،ورفعها �إلى
نا�سب ًا ب�ش�أنها.
املجل�س ليتّخذ ما يراه ُم ِ
	.10متثيل املركز �أمام الغري ،والتوقيع على العقود واالتفاق ّيات و ُمذ ّكرات التفاهُ م التي يكون
املركز طرف ًا فيها ،وفق ًا لل�صالح ّيات املمنوحة له من املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
�	.11أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفه بها من املجل�س.
املُ�ستفيدون من خدمات املركز
املادة ()14
�أُ -يقدِّ م املركز خدمات العالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان لأ�صحاب الإرادة واملُو َدعني من

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

9/15/19 12:33 PM

17

العدد ( - )٤5٩ال�سنة ( 18 - )53حمرم 14٤١هـ  -املوافق � 17سبتمرب 2019م

Issue 459 Pages.indd 17

وال�سيا�سات واللوائح
ُمواطني الدولة ،وفق ًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبهِّ ،
والأنظمة املُعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ش�أن.
ب -يجوز للمركز تقدمي خدمات العالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان لغري ُمواطني الدولة،
وفق ًا ُّ
لل�شروط والإجراءات التي يعتمدها املجل�س يف هذا ال�ش�أن ،ولقاء البدالت املال ّية التي
ُيحدِّ دها.

�أ-
ب-

ج-
د-

الإحلاق والإيداع باملركز والإخراج منه
املادة ()15
يتم �إحلاق �صاحب الإرادة باملركز للعالج �أو �إعادة الت�أهيل وفق ًا ّ
لل�ضوابط املُعتمدة لدى
املركز يف هذا ال�ش�أنُ ،مبوافقة النيابة العامة� ،أو ُمبوافقة املركز �أو جهة ّ
ال�ضبط الق�ضائي
خت�صة على طلب الإحلاق ،على �أن يتم �إخطار ال ِّنيابة العا ّمة يف هاتني احلالتني.
املُ ّ
دمن للعالج �أو �إعادة الت�أهيل يف املركز ُمبوجب:
يتم �إيداع املُ ِ
خت�صة.
ُ .1حكم �أو قرار �صادر عن املحكمة املُ ّ
 .2قرار من ال ّنائب العام بنا ًء على طلب جهة ّ
خت�صة �أو رئي�س ال ِّنيابة
ال�ضبط الق�ضائي املُ ّ
املُخت�ص.
يجب �أال تزيد ُم ّدة االلتحاق �أو الإيداع باملركز للعالج �أو �إعادة الت�أهيل على �سنتني.
يتم �إخراج �صاحب الإرادة �أو املُودع من املركز يف �أي من احلاالت التالية:
خت�صة بعد �أخذ ر�أي ال ِّنيابة العا ّمة بال ِّن�سبة لل ُمودع وذلك يف �أي من
 .1ب�أمر من املحكمة املُ ّ
احلالتني التاليتني:
ال�صحية ت�سمح ب�إخراجه.
خت�صة من تقرير املركز �أن حالته ِّ
�أ�	-إذا تبينّ للمحكمة املُ ّ
ب�	-إذا طلب املُو َدع ا ُ
خلروج وح�صل على ُموافقة املركز على ذلك.
 .2ب�أمر من ال ِّنيابة العا ّمة بال ِّن�سبة لل ُمو َدع �أو �صاحب الإرادة الذي يتم �إحلاقه �أو �إيداعه
باملركز من خاللها �أو من خالل جهة ّ
خت�صة.
ال�ضبط الق�ضائي املُ ّ
 .3بقرار من املركز بالن�سبة ل�صاحب الإرادة الذي يلتحق باملركز.

�إقامة الدعوى اجلزائ ّية
املادة ()16
�أ	-ال ُتقام الدعوى اجلزائ ّية بحق �صاحب الإرادة يف ُكل مرة تتم املُوافقة على طلب �إحلاقه
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باملركز ،وذلك فيما عدا احلالة التي ير ُف�ض فيها ت�سليم ما يحرزه من املواد املُخدِّ رة� ،أو عدم
التزامه بربنامج �أو خطة العالج املُق ّررة له باملركز.
ب -على املركز �إخطار جهة ّ
خت�صة �أو ال ِّنيابة العا ّمة التخاذ الإجراءات
ال�ضبط الق�ضائي املُ ّ
الق�ضائ ّية الالزمة بحق �صاحب الإرادة �أو املُو َدع يف حال عدم التزام �أي ِمن ُهما بخطة العالج
املُق ّررة ل ُهما باملركز� ،أو �ضبط املواد املُخدِّ رة بحوزة �أي ِمن ُهما خالل ُم ّدة العالج �أو �إعادة
الت�أهيل.
ُحقوق �صاحب الإرادة واملُو َدع
املادة ()17
مع عدم الإخالل بال ُقيود املفرو�ضة على املُو َدع قانون ًا �أو املفرو�ضة ُمبوجب قرار اجلهة الق�ضائ ّية،
يتمتّع ُكل من �صاحب الإرادة واملُو َدع با ُ
حلقوق التالية:
 .1تل ّقي ال ِّرعاية الط ّبية والنف�س ّية الالزمة لإمتام العالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان بحرف ّية
واحرتام.
�صحية و ُمال ِئمة خالل فرتة العالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان.
 .2توفري بيئة ّ
 .3اال�شرتاك يف الربامج التدريب ّية وال ّدورات والفعال ّيات والأن�شطة التي ُي ِّ
نظمها املركز بح�سب
وال�سيا�سات املُعتمدة لديه يف هذا ال�ش�أن.
الأنظمة ِّ
 .4توفري ا ُ
خل�صو�ص ّية املُال ِئمة له ،وفق ًا ملا هو ُمعتمد لدى املركز يف هذا ال�ش�أن.
ُ .5متابعة ُّ
بالتوا�صل مع �أفراد �أ�سرته وغريهم من الأفراد
وال�سماح له
ال�ش�ؤون
ُ
ّ
اخلا�صة به ّ
بالو�سائل املُتاحة ،ووفق ًا ّ
لل�ضوابط املُعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ش�أن.
 .6بيان ا ُ
حلقوق املُق ّررة له والواجبات املفرو�ضة عليه وعلى �أفراد �أ�سرته طول ُم ّدة بقائه يف
املركز.
�	.7إطالعه على الأنظمة املُتّبعة يف املركز ُ
وط ُرق العالج و�إعادة الت�أهيل من الإدمان واخليارات
املُتاحة يف هذا ال�ش�أن.
التزامات �صاحب الإرادة واملُو َدع
املادة ()18
يلتزم �صاحب الإرادة واملُو َدع مبا يلي:
 .1برنامج العالج و�إعادة الت�أهيل املُعتمد له من املركز.
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وجدت.
 .2ت�سليم ما بحوزته من املواد املُخدِّ رة �إن ِ
 .3عدم ا ُ
خلروج من املركز �إال يف احلاالت املُ�ص ّرح له بها ،ووفق ًا ّ
لل�ضوابط املُعتمدة لدى املركز
يف هذا ال�ش�أن.
 .4عدم االختالط بغريه من �أ�صحاب الإرادة �أو املُو َدعني يف الأحوال التي ُيق ِّرر فيها املركز ذلك
�شرف.
بنا ًء على طلب الكادر الط ّبي املُ ِ
 .5عدم حتري�ض �أو ُم�ساعدة �أقرانه من �أ�صحاب الإرادة �أو املُو َدعني على ا ُ
خلروج من املركز.
 .6عدم الإف�صاح عن �أي معلومات �أو بيانات تتعلق باملركز �أو ب�أ�صحاب الإرادة �أو املُو َدعني.
 .7التعاون مع ُم ّ
وظفي املركز وعدم عرقلة عملهم.
 .8املُحافظة على مُمتلكات املركز.
 .9اللوائح والتعليمات املعمول بها داخل املركز.
 .10ال ُقيود املفرو�ضة عليه قانون ًا �أو ُمبوجب القرارات ال�صادرة عن اجلهة الق�ضائ ّية.
�	.11أي التزامات �أخرى ُيحدِّ دها املجل�س مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا ال�ش�أن.
�سرية املعلومات
ّ
املادة ()19
اخلا�صة ب�أ�صحاب الإرادة واملُو َدعني ِ�س ّرية ،وال يجوز لأي من �أع�ضاء
ُتعترب كا ّفة املعلومات والبيانات
ّ
املجل�س �أو العاملني يف املركز �أو �أي �شخ�ص �آخر له عالقة باملركز �إطالع الغري عليها �أو الك�شف
عنها �أو ا�ستخدامها �إال ُمبوافقة كتاب ّية من �صاحب الإرادة �أو املُو َدع� ،أو ب�أمر من ال ِّنيابة العا ّمة� ،أو
ت�صة برعايتهم
ُ
خت�صة� ،أو بنا ًء على طلب �أي جهة حكوم ّية خُم ّ
بحكم �أو قرار �صادر عن املحكمة املُ ّ
بعد ُخروجهم من املركز.
البدالت املال ّية
املادة ()20
ُتعتمد قيمة البدالت املال ّية للخدمات التي ُيقدِّ مها املركز ،و�ضوابط الإعفاء منهاُ ،مبوجب قرار
ي�صدُر يف هذا ال�ش�أن عن املجل�س بعد ا ُ
حل�صول على ُموافقة دائرة املال ّية.
اجلزاءات والتدابري
املادة ()21
�أ -يكون لل ُمدير التنفيذي �أو من ُيف ّو�ضه ،يف حال خُمالفة �صاحب الإرادة لأي من االلتزامات
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املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه ،اتخاذ �أي من اجلزاءات
والتدابري التالية:
 .1الإنذار ّ
اخلطي.
 .2احلرمان من بع�ض االمتيازات املُتو ّفرة لدى املركز.
 .3العزل يف مكان خُم ّ�ص�ص لدى املركز.
�	.4أي جزاء �آخر ُيق ِّرره املجل�س ُمبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا ال�ش�أن ،وبمِ ا ال
يتعار�ض و�أحكام هذا القانون والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
ب -يتم التن�سيق مع ال ِّنيابة العا ّمة ب�ش�أن اجلزاءات والتدابري التي يجوز اتخاذها بحق املُو َدع
الذي يرتكب �أي خُمالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه �أو لأي من تعليمات
وقرارات اجلهة الق�ضائ ّية.
ال�ضبط ّية الق�ضائ ّية
املادة ()22
تكون ملُ ّ
وظفي املركز الذين ي�صدُر بت�سميتهم قرار من الرئي�س� ،صفة ال�ضبط ّية الق�ضائ ّية يف �إثبات
الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه ،ويكون لهم يف
ال�ضبط الالزمة ،واال�ستعانة ب�أفراد ُّ
�سبيل ذلك حترير حما�ضر ّ
ال�شرطة عند االقت�ضاء.
التظ ُّلم
املادة ()23
ل ُكل ذي م�صلحة التظلُّم ّ
خطي ًا �إلى الرئي�س من القرارات �أو الإجراءات �أو التدابري املُتّخذة بح ّقه
ُمبوجب �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبقت�ضاه ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ
�إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلُّم خالل ( )30ثالثني
يوم ًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�ش ِّكلها الرئي�س لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن هذا
التظلُّم نهائي ًا.
التعاون مع املركز
املادة ()24
خت�صة التعاون التام مع املركز وتقدمي ال ّدعم
على كا ّفة اجلهات احلكوم ّية يف الإمارة واجلهات املُ ّ
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الالزم له ،لتمكينه من حتقيق �أهدافه والقيام باالخت�صا�صات املنوطة به ُمبوجب هذا القانون
والقرارات ال�صادرة ُمبقت�ضاه.
املوارد املال ّية للمركز
املادة ()25
ما يلي:
تتك ّون املوارد املال ّية للمركز مِ ّ
للحكومة.
خ�ص�ص للمركز يف املُوازنة العا ّمة ُ
ال�سنوي املُ ّ
 .1ال ّدعم ّ
 .2البدالت املال ّية للخدمات التي ُيقدِّ مها املركز.
ربعات والو�صايا والأوقاف التي ُيوافق عليها املجل�س.
 .3ا ِمل َنح والهِ بات والت ُّ
�	.4أي موارد �أخرى يعتمدها املجل�س التنفيذي.
ح�سابات املركز و�سنته املال ّية
املادة ()26
�أُ -يط ّبق املركز يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته �أ�صول ومبادئ املُحا�سبة ا ُ
حلكوم ّية.
ال�سنة املال ّية للمركز يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من
ب -تبد�أ ّ
�شهر دي�سمرب من ُكل �سنة.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()27
�صدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون بعد املُوافقة عليها من املجل�س.
ُي ِ
ُ
احللول والإلغاءات
املادة ()28
�أ -يحل هذا القانون حمل القانون رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ج -ي�ستمر العمل بالقرارات واللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا للقانون رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه،
�إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون ،وذلك �إلى حني ُ�صدور القرارات واللوائح
التي حتل حم ّلها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()29
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة 2019
بتعيني وا�ستبدال
ُع�ضو يف جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2017ب�إن�شاء مركز حم ّمد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف
والهبة،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2018ب�ش�أن �إحلاق مركز حم ّمد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف
والهبة ُمب� ّؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة ُ
حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون
ال ُق ّ�صر،
قررنا ما يلي:

التعيني واال�ستبدال
املادة ()1
�أُ -يعينّ ال�س ّيد /عبداهلل �سعيد باليوحةُ ،ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة الأوقاف ُ
و�ش�ؤون
ال ُق ّ�صر املُ�ش ّكل ُمبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2018املُ�شار �إليه ،بد ًال من
�أمني عام مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة.
ب -تكون ُم ّدة ُع�ضو ّية ال ُع�ضو اجلديد لل ُم ّدة املُتب ّقية لل ُع�ضو ّية يف جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة الأوقاف
ُ
و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر ،املُح ّددة ُمبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2018املُ�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 10أغ�سط�س  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو احلجة  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة 2019
ب�ش�أن
تعيني وا�ستبدال ُع�ضو يف جمل�س دبي ّ
لل�شباب
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة ُ
حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2016ب�إن�شاء جمل�س دبي ّ
لل�شباب وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س دبي ّ
لل�شباب،
قررنا ما يلي:

التعيني واال�ستبدال
املادة ()1
�أُ -تعينّ ال�س ّيدة /حمدة �سيف باجلافلةُ ،ع�ضو ًا يف جمل�س دبي ّ
لل�شباب ،املُ�ش ّكل ُمبوجب قرار
املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2019املُ�شار �إليه ،بد ًال من ال�س ّيدة� /سارة عبدالرحمن
الأن�صاري.
ب -تكون ُم ّدة ُع�ضو ّية ال ُع�ضو اجلديد لل ُم ّدة املُتب ّقية لل ُع�ضو ّية يف جمل�س دبي ّ
لل�شباب ،املُح ّددة
ُمبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2019املُ�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ  9يوليو  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 10أغ�سط�س  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو احلجة  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

9/15/19 12:33 PM

27

العدد ( - )٤5٩ال�سنة ( 18 - )53حمرم 14٤١هـ  -املوافق � 17سبتمرب 2019م

Issue 459 Pages.indd 27

قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )22ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �إدارة مركز «�إرادة» للعالج والت�أهيل يف دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )٥ل�سنة  2019ب�ش�أن مركز �إرادة للعالج والت�أهيل يف دبي ،و ُي�شار �إليه فيما
بعد ِبـ «املركز»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة ُ
حلكومة دبي،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل من:
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة املركز ،برئا�سة ال�س ّيد /حممد عبداهلل حممد فلكنازُ ،
نائب ًا للرئي�س
ُ .1مدير الإدارة العا ّمة ملُكافحة املُخدِّ رات يف ُ�شرطة دبي
ع�ضو ًا
ال�صحة يف دبي
 .2املُدير التنفيذي ملُ�ست�شفى را�شــد بهيئة ِّ
ع�ضو ًا
 .3ال�س ّيد /عبداهلل ظاعــن عبيـد
ع�ضو ًا
 .4ال�س ّيدة� /سمرية حممد الر ّي�س
ع�ضو ًا
 .5ال�س ّيدة /علياء حمــد املــري
ع�ضو ًا
 .6مُم ِّثل عن هيئة تنمية املُجتمع يف دبي
ع�ضو ًا
 .7مُم ِّثل عن ال ِّنيابــة العا ّمــة لإمارة دبي
ع�ضو ًا
 .8املُدير التنفيذي للمركز
وذلك ملُ ّدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز يف �أداء

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ِّ
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  5حمرم  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2019
بت�شكيل جمل�س �أمناء
جائزة حمدان بن حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم الدول ّية للت�صوير ال�ضوئي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي راعي اجلائزة
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  2019ب�إن�شاء جائزة حمدان بن حم ّمد بن را�شد �آل مكتوم
الدول ّية للت�صوير ال�ضوئي ،و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ «اجلائزة»،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء اجلائزة ،برئا�سة معايل /عبدالرحمن بن حممد العوي�سُ ،
من:
نائب ًا للرئي�س
 .1ال�س ّيدة /هالـ ــة يــو�س ـ ــف بـ ــدري
ع�ضو ًا
 .2ال�س ّيد /علي خليفة بن ثالث احلمريي
ع�ضو ًا
 .3ال�س ّيد /ماجــد عبدالرحمــن الب�ستـكي
ع�ضو ًا
 .4ال�س ّيد /مطــر حممــد الحـج الفال�سي
وذلك ملُ ّدة (� )4أربع �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلائزة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلائزة يف
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي  -راعي اجلائزة
�صدر يف دبي بتاريخ � 10أغ�سط�س  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ذو احلجة  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة 2019
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي �سلطة دبي للتطوير �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )15ل�سنة  2014ب�ش�أن �سلطة دبي للتطوير ،و ُي�شار �إليها فيما بعد
بـ «ال�سلطة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2018ب�ش�أن تعديل بع�ض املُ�سميات لدى ُ�سلطة دبي للمجمعات
الإبداعية،
وعلى املر�سوم رقم ( )30ل�سنة  2017ب�ش�أن تطبيق ت�شريعات التخطيط والبناء اخلا�صة ب�سلطة
دبي للتطوير على بع�ض الأرا�ضي يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات التخطيطية والبنائية املعمول بها لدى املناطق اخلا�ضعة ل�سلطة دبي للتطوير يف
�إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املنظمة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية والأن�شطة والأعمال املعمول بها داخل
املجمعات اخلا�ضعة ل�سلطة دبي للتطوير يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
�أ -مُينح موظفو ال�سلطة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار،
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات
التخطيطية والبنائية املعمول بها لدى ال�سلطة.
ب -مُينح ال�سيد� /سعيد طالب اجلناحي ،مدير �إدارة االمتثال� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات املنظمة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
التجارية والأن�شطة والأعمال املعمول بها لدى ال�سلطة.
جُ -ي�شار �إلى الت�شريعات املُ�شار �إليها يف الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة �أينما وردت يف هذا
القرار ،بـ «الت�شريعات».
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام الت�شريعات والقرارات ال�صادرة مبوجبها ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها
عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات ،بالواجبات التي تفر�ضها عليهم هذه
الت�شريعات والقرارات ال�صادرة مبوجبها ،وعدم خمالفتهم لأحكامها.
� .3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة لدى ال�سلطة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
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 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى نائب مدير عام ال�سلطة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
عبداهلل �أحمد احلباي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 26أغ�سط�س  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25ذو احلجة  1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

1

�أحمد توفيق حممد

رئي�س ق�سم  -الديكور والكهروميكانيك

2

ابراهيم عبدالفتاح خواجه

�ضابط  -رقابة املناطق

3

خالد م�صطفى اخلطيب

�ضابط  -رقابة املناطق

4

خالد م�صطفى ح�سون

مدير  -التفتي�ش الإن�شائي

5

رو�شان د �سيلفا ماتيا�س

م�ساعد مهند�س  -كهروميكانيك

6

�سهيل عبدالرزاق ارجمند

مدير  -الرتاخي�ص الهند�سية

7

�سوري�ش �سوندار موروغي�سان

مهند�س  -كهروميكانيك

8

علي �صالح الدين علي

�ضابط  -رقابة املباين

9

حممد ح�سن عبداهلل

رئي�س فريق  -رقابة املباين

10

حممد خليل حممد

اخ�صائي  -امل�ساحة

11

معاذ احلاوي

�ضابط  -رقابة املباين

12

نبيل جهاد عثمان

مهند�س  -كهروميكانيك
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قرار �إداري رقم ( )2ل�سنة 2019
ب�ش�أن
�إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية املمنوحة لبع�ض موظفي �سلطة دبي
للتطوير
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )15ل�سنة  2014ب�ش�أن �سلطة دبي للتطوير وتعديالته ،و ُي�شار �إليها
فيما بعد بـ «ال�سلطة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2018ب�ش�أن تعديل بع�ض املُ�سميات لدى ُ�سلطة دبي للمجمعات
الإبداعية،
وعلى القرار الإداري رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �سلطة دبي للتطوير �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية،
وعلى القرار الإداري رقم ( )2ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �سلطة دبي للتطوير �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية،
قررنا ما يلي:

�إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
�أُ -تلغى �صفة ال�ضبطية الق�ضائية التي مت منحهما مبوجب القرارين الإداريني رقم ( )1و ()2
ل�سنة  2017املُ�شار �إليهما عن كل من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
 .1نهيان حممد �سليم.
� .2سيف �أحمد املري.
 .3علي ن�ضال �آل رحمة.
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ب -على املوظفني املُ�شار �إليهم يف الفقرة (�أ) من هذه املادة االلتزام مبا يلي:
 .1عدم ممار�سة �أي من ال�صالحيات املقررة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب الت�شريعات
ال�سارية.
 .2ت�سليم البطاقة التعريفية التي مت ت�سليمها لهم باعتبارهم من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
 .3ت�سليم جميع حما�ضر ال�ضبط التي بحوزتهم ،وكافة الوثائق وامل�ستندات والأدوات
واملعدات التي مت منحهم �إياها لتمكينهم من �ضبط الأفعال املخالفة للت�شريعات ال�سارية
لدى ال�سلطة.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
عبداهلل �أحمد احلباي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 26أغ�سط�س  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25ذو احلجة  1440هـ
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قرار �إداري رقم ( )61ل�سنة 2019
بتحديد
«�أخ�صائيي احلماية» لدى هيئة تنمية املجتمع يف دبي
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي،
و ُي�شار �إليه فيما بعد بـِ «القانون»،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع
يف دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )63ل�سنة  2014ب�ش�أن ت�سمية �أخ�صائي احلماية من موظفي الهيئة،
وعلى القرار الإداري رقم ( )51ل�سنة  2019ب�ش�أن ت�سمية بع�ض موظفي الهيئة «�أخ�صائي
احلماية»،
قررنا ما يلي:

حتديد �أخ�صائيي احلماية
املادة ()1
يعترب موظفو الهيئة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار،
�أخ�صائيي حماية ،ويجب عليهم االلتزام بالقيام باملهام وال�صالحيات املنوطة بهم مبوجب القانون
وهذا القرار.
اخت�صا�صات �أخ�صائيي احلماية
املادة ()2
يتولى �أخ�صائيو احلماية امل�شار �إليهم يف اجلدول املُلحق بهذا القرار ،متابعة �ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي
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الإعاقة ويكون لهم يف �سبيل ذلك القيام باملهام وال�صالحيات التالية:
 .1اتخاذ كافة التدابري والإجراءات الالزمة حلماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من جميع �أ�شكال
الإ�ساءة �أو الإهمال �أو اال�ستغالل �أو التمييز� ،أو التعر�ض للخطر ،وفق ًا لأحكام القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
 .2اال�ستعانة بال�سلطات املخت�صة يف حال حلق �ضرر بال�شخ�ص ذي الإعاقة �أو وجود خطر
حمدق به.
 .3تلقي ال�شكاوى والبالغات اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف حال تعر�ضهم للإ�ساءة �أو
الإهمال �أو اال�ستغالل �أو التمييز �أو اخلطر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها وفق ًا لأحكام
القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
�	.4إعداد التقارير وتوثيق املقابالت الفردية والأ�سرية بعد �إجراء الزيارات امليدانية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة و�أفراد عائالتهم ،وت�ضمينها ما قد تعر�ضوا له من م�شاكل �أو �صعوبات� ،إن
وجدت ،وحتليل �أو�ضاعهم املعي�شية والأ�سرية ،وو�ضع االقرتاحات واحللول املنا�سبة للحد من
هذه امل�شاكل وال�صعوبات.
 .5و�ضع خطة تدخل لرفع اخلطر عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إن وجدت ،واتخاذ الإجراءات
الالزمة لت�أمني احلماية الكاملة لهم ،ومتابعة تنفيذ هذه اخلطة مع الوحدات التنظيمية
املعنية لدى الهيئة واجلهات املخت�صة يف الإمارة.
 .6توثيق امل�ستندات والتقارير اخلا�صة ب�أو�ضاع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مبا يف ذلك حفظها يف
النظام الإلكرتوين املعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 .7مرافقة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عند �إيوائهم يف �أي من مراكز الإيواء التابعة للهيئة ،وو�ضع
اخلطط املنا�سبة لرعايتهم بالتن�سيق مع املركز الذي مت �إيداعهم فيه ،ومتابعة و�ضعهم ب�شكل
دوري وكتابة التقارير اخلا�صة مب�ستجدات حاالتهم وتوثيقها.
 .8تقدمي الربامج التوعوية والور�ش التثقيفية الالزمة داخل الهيئة وخارجها لن�شر مفاهيم
احلماية اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 .9امل�شاركة من خالل الهيئة يف و�ضع الإجراءات التكاملية مع اجلهات احلكومية املخت�صة
وال�سلطات الق�ضائية وال�شرطة يف كل ما يعزز حماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وي�سهل �آلية
و�إجراءات تقدمي البالغات وال�شكاوى املتعلقة بهم.
�	.10أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفهم بها من املدير العام.
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الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى القرار الإداري رقم ( )63ل�سنة  2014والقرار الإداري رقم ( )51ل�سنة  2019امل�شار �إليهما،
كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
على املدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية االجتماعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�أحمد عبد الكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 1سبتمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2حمرم  1441هـ
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جدول
بتحديد �أخ�صائيي احلماية من موظفي الهيئة
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

هدى فهد جربوع

481

م�شرف  -ا�ست�شارات

2

مي�سونة حمزه اخلفاجي

474

�أخ�صائي �أول  -ا�ست�شارات

3

عبداملنعم داوود

584

�أخ�صائي �أول عالج طبيعي

4

هدى وليد الب�ستكي

604

تنفيذي �أول – الرعاية االجتماعية

5

مهره حميد عبداهلل

664

تنفيذي – الرعاية االجتماعية
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