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دبي لرعاية النساء وا�طفال 2020 
تقرير االنفوجرافيك السنوي لمؤسسة





مؤسسة دبي لرعاية النساء وا�طفال هي أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها  
في دولة ا�مارات العربية المتحدة لرعاية النساء وا�طفال من ضحايا العنف المنزلي، سوء 
معاملة ا�طفال وضحايا ا�تجار بالبشر. وقد تم تأسيسها  في أواخر عام 2007 من أجل منح 
الضحايا خدمات إيواء وحماية ودعم فوري، وبما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق ا�نسان.

من نحن؟



ا�هداف االستراتيجية
الوقاية

المساهمة في الوقاية للحد من أضرار ا�ساءة والعنف
 ضد النساء وا�طفال.

الرؤية
مجتمع خال من العنف ضد النساء

 وا�طفال في إمارة دبي.

الرسالة
النساء  ضد  والعنف  ا�ساءة  من  الحد 
الوقاية  دور  تفعيل  خالل  من  وا�طفال 
وإعادة  الرعاية  وخدمات  ا¤من  الملجأ  وتوفير 
الدولية  المعايير  أفضل  وفق  التأهيل 

المتعارف عليها

الرعاية والتأهيل والتمكين
مع  يتفق  بما  ورائدة  نموذجية  خدمات  تقديم 

القوانين والمعايير الدولية.

تأهيل الضحايا والنجاح بدمجهم في المجتمع.

القدرات واالبتكار
تعزيز فعالية وكفاءة ا�داء الداخلي في المؤسسة
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الحمالت التوعوية

الحملة البرتقالية 
تقــام الحملــة فــي شــهر نوفمبر بالتزامن مــع "اليوم 
العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة" 
والمعــروف باليــوم البرتقالــي، وقدمــت المؤسســة 
المحاضــرات  مــن  عــدداً  الحملــة  مــع  بالتزامــن 
التوعويــة ا�لكترونيــة باللغتيــن العربيــة وا�نجليزيــة 
عنــوان  تحــت  المســتقبل  فــي  التفكيــر  حــول 
ــص  ــاء با�خ ــو النس ــي تدع ــة والت ــي والرفاهي التعاف
والمجتمــع للتركيــز علــى أهميــة الصحــة النفســية 
الجســدية والعالقــات االجتماعيــة والتــي  والصحــة 
مــن خاللهــا تســتطيع المــرأة أن تســتعد لنمــط حيــاة 
مــع  والتعايــش  التفاعــل  مــن  تمّكنهــا  جديــدة 
ا�زمــات والتغيــرات المصاحبــة لهــا، با�ضافــة إلــى 
التواصــل  منصــات  عبــر  صوتيــة  مقاطــع  نشــر 
ــة لكيفيــة  االجتماعــي تحتــوي علــى نصائــح توعوي
التعامــل مــع الضغوطــات النفســية واالجتماعيــة، 
جميــع  علــى  المشــاهدات  عــدد  بلــغ  حيــث 
و  مــــشـــاهـــدة   1000 يــــقارب  مــا  المــنــــصات 

900 تفاعل.

الحملة ا�عالمية للتوعية بجريمة
 االتجار بالبشر 

إعالميــة  يوليــو حملــة   30 بتاريــخ  المؤسســة  نفــذت 
للتوعيــة بجريمــة االتجــار بالبشــر بالتزامــن مــع اليــوم 
أســبوع،  لمــدة  بالبشــر  االتجــار  لمكافحــة  العالمــي 
حيــث تــم نشــر مقاطــع توعويــة انفوغرافيــة باللغتيــن 
التواصــل  قنــوات  جميــع  علــى  واالنجليزيــة  العربيــة 
ا�جتماعــي، ووصــل إجمالــي عــدد المشــاهدات علــى 

جميع المنصات 1000 مشاهدة و30 تفاعل.

حملة مواجهة العنف ا�سري خالل الجائحة 
قامــت مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء وا�طفــال فــي 
شــهري مــارس وإبريــل وبالتزامــن مــع الحملــة الوطنيــة 
مصغــرة   إلكترونيــة  حملــة  بعمــل  للتعقيــم، 
بعنوان"حملــة خليــك بالبيــت الوطنية"مــن خــالل نشــر 
منشــورات توعويــة عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي 
الخاصــة بالمؤسســة موجهــة للمجتمــع حــول كيفيــة 
النســاء  ضــد  العنــف  (حــاالت  مــن  كل  مــع  التعامــل 
وا�طفــال)، ومــن خــالل هــذه الحمــالت ا�لكترونيــة تــم 

التركيز على ما يلي: 

كيفيـــــة التــواصـــل مـع الــجــــهـــات ذات العــالقــــة
للمساعدة المختصة.

كيف لك أن تحمي نفسك من العنف ا�سري في
 ظل الجائحة.

كيف تحافظ على سالمة ا�طفال في المنزل في
 ظل الجائحة.

 الخروج ا¤من من المنزل في حال التعرض للخطر .

المؤشرات التي من شأنها تصعيد العنف ا�سري. 

 كيفية تجنب الضغوط و التوترات.

حملـة النصائح التربويـة  في ظل
 الجائحة 

قامــت مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء وا�طفــال فــي 
شــهري مــارس وإبريــل بعمــل حملــة النصائــح التربويــة  
فــي التعامــل مــع الضغــط والتوتــر لــدى ا�طفــال فــي 
ظــل الجائحــة. تــم مــن خاللهــا تقديــم سلســلة مــن 
النصائــح التربويــة تهــدف إلــى تثقيــف المجتمــع فــي 
التعامــل مــع ا�طفــال فــي ظــل الجائحــة وتــم نشــرها 
علــى جميــع منصــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة 
بدبــي  زايــد  جامعــة  مــع  التعــاون  وتــم  بالمؤسســة. 
فــي إعــادة نشــر المحتــوى علــى منصــات التواصــل 
فــي  للطلبــة  المحتــوى  وتوصيــل  بهــم  الخاصــة 

الجامعة.

حملة التبرع 
وا�طفــال  النســاء  لرعايــة  دبــي  مؤسســة  قامــت 
مــع  للتفاعــل  المجتمــع  بدعــوة  رمضــان  فــي 
احتياجــات المؤسســة و برامجهــا مــن خــالل الدعــم 
الخاصــة  الرســمية  التبــرع  قنــوات  علــى  والتبــرع 

بالمؤسسة (بوابة إمارات الخير).
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الفعاليات التوعوية 

المحاضرات  والدورات التوعوية للمجتمع خالل الجائحة
قامت المؤسسة بإعداد محاضرات ودورات افتراضية وتوعوية للمجتمع للتعامل
 مع الجائحة مع نخبة من المتخصصين في مجال حماية ورعاية ا�سرة والطفل: 

محاضرة حول ا�سعاف 
النفسي ا�ولي عن بعد 

خالل جائحة كورونا في 
13 يوليو 2020. 

محاضرة حول العنف ضد 
المرأة من منظور نفسي 

واجتماعي في 29 نوفمبر 
.2020

محاضرة حول التعامل 
مع المشاعر المصاحبة 
لÅزمات في 14 أكتوبر  

.2020

دورة تدريبية حول العالج 
باللـــعــــب لÅطفـــال في
 وقت ا�زمـــات و الكوارث

في 15 يوليو 2020.

دورة تدريبية حول ضغوط 
العمل والقلق المصاحب 
للعودة إلى العمل خالل 

جائحة كورونا في 6 يوليو  
.2020
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جهود مؤسسة دبي لرعاية

النساء وا�طفال في عام 2020 

البرامج التوعوية 

برنامج الفئات ا�كثر عرضة لالتجار بالبشر

جمعية تعاونية االتحاد

ســكن  مبانــي  اســتهداف  تــم  االتحــاد  تعاونيــة  جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
العاملين والعامالت في جمعية االتحاد. حيث تم توزيع  155 نشرة توعوية 
منها 100 نســخة باللغة االنجليزية و 50 نســخة باللغة ا�ردو وخمس نســخ 
باللغــة العربيــة. وفــي بدايــة عــام 2020 قدمــت  المؤسســة أربــع محاضــرات 
ــر  ــا نش ــن خالله ــم م ــن، وت ــكن العاملي ــي س ــة وا�ردو ف ــن ا�نجليزي باللغتي

المسامع التوعوية لتوصيل الرسالة المسموعة.

جامعة زايد

اســتمر التعــاون مــع جامعــة زايــد فــي توصيــل التوعيــة للعمالــة المنزليــة 
عــن طريــق الطالبــات والعامليــن والعامــالت بالجامعــة، حيــث وافقــت 
والمســموعة  المقــروءة  التوعيــة  وســائل  كل  إرســال  علــى  الجامعــة 
للوصــول  المنافــذ  إحــدى  وهــي  بالجامعــة،  والعامليــن  للطالبــات 
للعمالــة المنزليــة التــي يصعــب الوصــول لهــا لحرمــة المنــازل. وقــد تــم 
توفيــر نشــرات رقميــة حتــى يتســنى لهــم إرســال 500 نســخة للطالبــات و 
النشــرات  توزيــع  وتــم  بالجامعــة،  والعامــالت  للعامليــن  نســخة   200

الرقمية والمسامع ا�ذاعية من كل من اللغات.             

لقاء السفارات

عقدت المؤسسة تدريبًا لوفد من سفارة السيراليون في 19 أكتوبر 2020 
المؤسســة،  مقــر   فــي  والتوطيــن  البشــرية  المــوارد  وزارة  مــع  بالتعــاون 
وذلــك لبنــاء قــدرات أعضــاء الســفارة فــي مكافحــة االتجــار بالبشــر مــن 
الجريمــة  هــذه  مكافحــة  فــي  ا�مــارات  دولــة  بجهــود  تعريفهــم  خــالل 
وبالخدمــات المقدمــة مــن قبــل دور ا�يــواء و أهــم القوانيــن التــي تضمــن 
ــا أو فئــة العمالــة المســاعدة و التــي يمكــن لهــا  حقــوق و ســالمة الضحاي

أن تكون من الفئات ا�كثر عرضة لالتجار بالبشر.

أمان �يواء النساء وا�طفال
تــم  الخيمــة  بــرأس  وا�طفــال  النســاء  �يــواء  أمــان  مركــز  مــع  بالتعــاون 
االتفــاق مــع المركــز للمســاهمة فــي نشــر الوعــي بجريمــة االتجــار بالبشــر 
با�مــارة،. حيــث تــم مــد المركــز  ب 2000 نســخة مــن النشــرات التوعويــة  
بمختلــف اللغــات. وتــم االتفــاق مــع المركــز علــى أن يتــم توزيعهــا علــى 
الحــاالت داخــل ا�يــواء وتزويــد الحــاالت المغــادرة لÔيــواء بعــدد مــن النســخ 
لتوزيعهــا فــي مواطنهــم ا�صليــة. كمــا سيســاهم المركــز فــي إعــادة 
فــي  والعامــالت  العامليــن  علــى  للبرنامــج  التوعــوي  المحتــوى  نشــر 

مختلف الجهات با�مارة. 
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النساء وا�طفال في عام 2020 

البرامج التوعوية 

برنامج مواجهة سلوك التنمر في المدارس

ورش عمل مواجهة سلوك التنمر في البيئة المدرسية 

ببرنامــج  خاصــة  ورشــة   25 وا�طفــال  النســاء  لرعايــة  دبــي  مؤسســة  نفــذت 
عــدد  بلــغ  حيــث   2020 عــام  خــالل  المــدارس  فــي  التنمــر  ســلوك  مواجهــة 

المستفيدين  منها 1250 شخص من الفئات المستهدفة. 

مبادرة "صندوق عن بعد"

التســامح  قيــم  تعزيــز  إلــى  هدفــت  التــي  بعــد"  عــن  "صنــدوق  مبــادرة  وتنفيــذ  إعــداد  تــم 
تجــاه  والطالبــات  الطلبــة  لــدى  الوعــي  مســتوى  ورفــع  ا�يجابيــة  القيــم  وزرع  والتآلــف 
ســلوك التنمــر وإبتــكار طــرق إبداعيــة فــي وســائل التثقيــف المجتمعــي. حيــث تــم تســليم 
اســتخدام  ليتــم  التفاعليــة  الــورش  مســتلزمات  علــى  يحتــوي  طالــب  لــكل  صنــدوق 

المحتوى خالل الورش االفتراضية التي نفذت على ثالثة أيام متتالية.  حملة ا�سبوع الوطني للوقاية من التنمر  في البيئة
 المدرسية

يدًا بيد للوقاية من التنمر في شهر مارس 2020 
شــاركت المؤسســة بنشــر مجموعــة مــن المنشــورات التثقيفيــة عبــر قنــوات التواصــل ا�جتماعــي الخاصــة بالمؤسســة والتــي تركــز علــى دور ا�ســرة فــي تشــكيل ا�نمــاط 
الســلوكية لÅطفــال ودور المدرســة فــي توفيــر البيئــة ا¤منــة للطلبــة. كمــا ســلطت الضــوء علــى الصفــات الشــخصية للمتنمريــن وصفــات االشــخاص ضحايــا التنمــر وآثــار 

سلوك التنمر على الضحية أو على المتنمر نفسه. 

جودة الحياة الرقمية في شهر نوفمبر 2020 
ــاد  ــة االتح ــارك رئيس ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــة س ــت رعاي ــم تح ــذي أقي ــية ال ــة المدرس ــي البيئ ــر ف ــن التنم ــة م ــع للوقاي ــي الراب ــبوع الوطن ــي ا�س ــة ف ــاركت المؤسس ش
النســائي العــام، رئيســة المجلــس ا�علــى لÅمومــة والطفولــة، الرئيــس ا�علــى لمؤسســة التنميــة ا�ســرية، أم ا�مــارات حفظهــا اÚ، حيــث نفــذت المؤسســة مجموعــة 
مــن الــورش االفتراضيــة للطلبــة فــي عــدد مــن المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي مختلــف إمــارات الدولــة. كمــا تــم إعــداد وإدراج منشــورات توعويــة عبــر منصــات التواصــل 

ا�جتماعي الخاصة بالمؤسسة تهدف إلى نشر الوعي فيما يخص التنمر ا�لكتروني والموجهة للوالدين حيث بلغ عدد التفاعل ا�جمالي 403 تفاعل

اليوم العالمي للطفل – البرلمان ا�ماراتي للطفل 
شــاركت المؤسســة بإعــداد مقاطــع مصــورة بالتعــاون مــع المجلــس ا�علــى لÅمومــة والطفولــة خاصــة بالتنمــر ا�لكترونــي يقدمهــا أطفــال البرلمــان  �قرانهــم فــي 

المجتمع حيث تم بثها عبر مختلف وسائل التواصل ا�جتماعي تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر  وبلغ عدد المشاهدات 1822 مشاهدة و 784 تفاعل.
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النساء وا�طفال في عام 2020 

الدراسات والبحوث 

ا�نتهاء من إعداد تقرير  إحصائي متخصص في ضحايا االتجار بالبشر من الجنسية البنغالية

وهو تقرير متخصص بضحايا االتجار بالبشــر من الجنســية البنغالية المتواجدين في دولة ا�مارات خالل الفترة من عام 2010 إلى عام 2020، حيث تناول 
التقريــر كافــة الجوانــب الخاصــة بخصائــص الضحايــا وأبرزهــا الفئــة العمريــة والوظيفــة المنشــودة والحالــة التعليميــة، وتــم اســتهداف هــذه الفئــة لعــدة 
الدخــول للدولــة والوظائــف  الجنســية، والتعــرف علــى طــرق  أعمــار الضحايــا مــن هــذه  الجنســيات، وصغــر  ا�عــداد مقارنــة ببقيــة  تزايــد  أســباب منهــا 

المنشودة وكيفية الوقوع باالتجار لوضع توصيات من شأنها معالجة القضية بكل جوانبها.

االستمرار في جمع بيانات دراسة "الوعي بمفهوم االتجار بالبشر في مجتمع دولة االمارات العربية المتحدة"

 تــم التعــاون مــع مركــز الديــرة للدراســات وإســتطالع الــرأي، �عــداد الدراســة علــى المســتوى الوطنــي وتهــدف إلــى قيــاس مســتوى الوعــي العــام بجريمــة 

االتجــار بالبشــر علــى مســتوى الدولــة، وستشــمل الدراســة كافــة شــرائح المجتمــع مــن ا�فــراد البالغيــن المواطنيــن والمقيميــن مــن مختلــف القطاعــات 

الرئيسية والفئات ا�كثر عرضة لالتجار بالبشر. 
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الحفاظ على شهادات ا¿يزو التي تمتلكها المؤسسة 
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نظام إدارة الجودة

ISO 9001:2015

نظام إدارة الشكاوى

ISO 10002:2018

نظام رضا العمالء

ISO 10004:2018

نظام إدارة البيئة

ISO 14001:2015

نظام السالمة 
و الصحة المهنية

ISO 45001:2018

إدارة المخاطر

ISO 31000:2018
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ا�جراءات الوقائية لضمان صحة وسالمة المتعاملين 
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سالمة المتعاملين عن بعد 

مبادرة غرفة التقاضـي عنـد بعد 
إطــالق مبــادرة غرفــة التقاضــي عــن بعــد 
قــــــبل  مــــن  الضـحــــــايا  مــع  للتحقيــق 

الجهات القانونية المختصة.

برنامج تمكين الحـاالت عن بـعد 

تفعيــل الــدورات التخصصيــة عــن بعــد 
الحــاالت  تمكيــن  برنامــج  ضمــن 
تنفيــذ  خــالل  مــن  بعــد  عــن  وتنفيذهــا 

دورات مهنية مع معاهد معتمدة.

بوابـة االستـــشــارات ا�ســريــة 
لبوابــة  الفعلــي  التفعيــل  تســريع 
االستشــارات ا�ســرية الموحــدة تحــت رعايــة 
االتحــاد النســائي وربــط البوابــة مــع برنامــج 

تحويل الحاالت في المؤسسة. 

سالمة المتعاملين في ا�يواء

تــم إعــداد وتنفيــذ باقــة مــن ا�جــراءات الوقائيــة للمتعامليــن فــي ا�يــواء: منهــا المحاضــرات التوعويــة للتعريــف بالجائحــة، وتعديــل اشــتراطات تنظيــم 

الفعاليــات للحــاالت، إلــى جانــب تخصيــص فيــال للعــزل الصحــي للحــاالت الجديــدة لضمــان عــدم دمجهــا مــع الحــاالت ا�خــرى قبــل التأكــد مــن عــدم 

إصابتها بكوفيد 19 تأمينًا لسالمة الضحايا.  



االتفاقيات والشراكات لعام 2020أبرز داعمي المؤسسة خالل عام 2020  
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الشراكات االستراتيجية التي تم توقيعها خالل سنة 2020 (اتفاقيات و مذكرات تفاهم)
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