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دبي لرعاية النساء وا�طفال 2019 
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



الحاالت الجديدة 2019
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وهــي مبــادرة أطلقتهــا تعاونيــة االتحــاد فــي عــام 2017، وتهــدف إلــى تمكيــن الحاالت 
مهنيــًا حيــث أن البرنامــج يعمــل علــى إلحــاق النســاء المعنفــات بعــدد مــن الــورش 
ظروفهــن  تحســين  علــى  لمســاعدتهن  المتنوعــة  مهاراتهــن  لتطويــر  والــدورات 
المعيشــية وتشــجيعهن لالعتمــاد علــى أنفســهن ماليــًا، وفــي عــام 2019  تم تمـــديد 
وتوســيع نطــاق المبــادرة ليتــم توفيــر دورات تدريبيــة لÍطفــال المعنفيــن أيضــًا لتعزيــز 

المهارات الحياتية والنفسية واالجتماعية وا�كاديمية لديهم. 

وحضــر  المؤسســة،  مقــر  فــي  الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة  وزارة  مــع  التعــاون  تــم 
وجمهوريــة  أندونيســيا،  جمهوريــة  التاليــة:  الســفارات  مــن  ممثليــن  ثالثــة  اللقــاء 
باكســتان ا�ســالمية، وجمهوريــة بنغالديــش الشــعبية. و تمثــل هــدف اللقــاء فــي 
زيــادة وعــي العامليــن فــي الســفارات بهــذه الجريمــة وتعريفهــم بالخدمــات التــي 
ــة  ــا.  با�ضاف ــل الضحاي ــة وتأهي ــة ورعاي ــة لحماي ــي الدول ــات ف ــف الجه ــا مختل تقدمه
ا�عالميــة  موادهــا  نشــر  فــي  المؤسســة  مــع  التعــاون  علــى  تشــجيعهم  إلــى 

المختلفة في دول المصدر بمختلف الوسائل الممكنة.

 

2019 عام  في  المؤسسـة  إنجـازات 

استكمال برنامج "تمكين 
المرأة" مع تعــاونية االتحـــاد

تنظيم فعالية "لقاء السفارات" 

وهــو منتــدى حــواري تحــت عنــوان "بنــاء قــدرات مراكــز ا�يــواء" يركــز علــى بنــاء قــدرات 
العامليــن فــي مراكــز ا�يــواء التــي تخــدم فئــة العمالــة حيــث كان يرعــى الجلســات 
النقاشــية لهــذا االجتمــاع " منتــدى المهاجريــن فــي آســيا"، وهــي مؤسســة مجتمــع 
مدنــي تعنــى بالتثقيــف والتوعيــة بحقــوق العمالــة المهاجــرة وضمــان حقوقوهــم 
والعمالــة  ا�نســان  لحقــوق  المتحــدة  ا�مــم  إتفاقيــات  بموجــب  أســرهم  وحقــوق 
المهاجــرة. وقــد حضــر هــذا اللقــاء العديــد مــن ممثليــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 
للــدول المرســلة للعمالــة با�ضافــة إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي دولــة 
ا�مــارات العربيــة المتحــدة لÐطــالع علــى أفضــل الممارســات وبنــاء قــدرات العامليــن 

في مجال حماية ورعاية وتمكين العمالة.  

- فــازت المؤسســة بجائــزة شــايو لعــام 2019 عــن مبــادرة توعويــة الفئــات ا�كثــر 
للجهــود  تكريمــًا  ا�وروبــي  االتحــاد  يمنحهــا  والتــي  بالبشــر  لالتجــار  عرضــه 

المبذولة في تعزيز حقوق ا�نسان بدول مجلس التعاون الخليجي. 

- كمــا حــازت المؤسســة علــى المركــز الثالــث فــي جائــزة التميــز الداخلــي لعــام 
والعمــل  االســالمية  الشــؤون  دائــرة  طريــق  عــن  تنظيمهــا  يتــم  والتــي   2019

الخيري في دبي عن فئة المؤسسة الخيرية الرائدة.

تنظيم منتدى بناء قدرات مراكز  إيواء 
الفئات المساندة والعمالة

فوز المؤسسة بجائزتين  في عام 2019
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نفــذت المؤسســة بتاريــخ 30 يوليــو حملــة إعالميــة للتوعيــة بجريمــة االتجــار بالبشــر علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــا وذلــك بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي 
لمناهضــة االتجــار بالبشــر ولمــدة شــهر، حيــث ركــزت علــى التوعيــة بحقــوق العمالــة وحثهــم علــى ا�بــالغ فــي حــال تــم إنتهــاك حقوقهــم أو مواجهتهــم لجريمــة االتجــار 
بالبشــر. كمــا تــم عــرض منشــورات بعــدة لغــات، والتــي حققــت نســب مشــاهدة عاليــة بلغــت مــا يقــارب 300,000 مشــاهدة تقريبــًا. هــذا با�ضافــة إلــى مــا تــم نشــره فــي 

وسائل ا�عالم حيث بلغ عدد ما نشر ما يقارب 138 خبر صحفي متخصص عن االتجار بالبشر (69 خبر باللغة العربية و 69 باللغة ا�نجليزية).

تنظيم الحملة االعالمية السنوية
 لمناهضة االتجار بالبشر

 

2019 عام  في  المؤسسـة  إنجـازات 

استكمال  ورش برنامج مواجهة ســلوك التنمر في المدارس للفئات المستهدفة 

نفذت مؤسســة دبي لرعاية النســاء وا�طفال 38 ورشــة خاصة ببرنامج مواجهة ســلوك التنمر في المدارس خالل عام 2019. حيث بلغ عدد المســتفيدين 920 شــخص 
مــن طلبــة وأوليــاء أمــور ومهنييــن. نفــذت المؤسســة خــالل العــام فعاليــة فنيــة لطالبــات جامعــة زايــد تحــت عنــوان (فينــا خيــر فزعتنــا غيــر) والتــي هدفــت لتعزيــز مفهــوم 
التنمــر وتحفيزهــن علــى االبــداع واالبتــكار. وشــاركت  لــدى الطالبــات وتنميــة حــس المســؤولية المجتمعيــة تجــاه قضيــة  التســامح المجتمعــي وتقبــل االختــالف 
المؤسســة فــي ا�ســبوع الوطنــي الثالــث للوقايــة مــن التنمــر فــي البيئــة المدرســية الــذي أقيــم تحــت رعايــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي 
العــام، رئيســة المجلــس ا�علــى لÍمومــة والطفولــة، الرئيــس ا�علــى لمؤسســة التنميــة ا�ســرية، أم ا�مــارات حفظهــا اÔ. حيــث نفــذت المؤسســة عــدد مــن الــورش 
فــي المــدارس المســتهدفة، كمــا ونظمــت المؤسســة بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للطفــل فعاليــة ترفيهيــة تعليميــة فــي مستشــفى الجليلــة التخصصــي لÍطفــال، 
تضمنــت الفعاليــة أنشــطة ترفيهيــة تعلــم مــن خاللهــا ا�طفــال المشــاركين مفاهيــم إيجابيــة مثــل التســامح والتعاطــف والصداقــة وغيرهــا، كمــا وتــم عــرض فيديــو 

توعوي لÍطفال حول سلوك التنمر وتم بعدها مناقشته بطريقة مسلية وممتعة.   
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فــي إطــار جهــود مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء وا�طفــال للوقايــة والحــد مــن العنــف بكافــة أشــكاله فــي المجتمــع وتجــاه النســاء وا�طفــال، تنظــم المؤسســة 
العديد من الحمالت التوعوية على مدار العام لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، وتعد حملة طفولتي أمانة..فأحفظوها   واحدة من أهم هذه الحمالت  
والتــي تنظمهــا المؤسســة بشــكل ســنوي بالتزامــن مــع يــوم الطفــل ا�ماراتــي 15 مــارس، وتســتمر حتـــى شــهر أبريــل والــذي يعــد شــهراً عالميــًا للتوعيــة والحــد 
مــن العنــف الموجــه ضــد ا�طفــال، حيــث تهــدف المؤسســة مــن خــالل هــذه الحملــة إلــى التوعيــة بكافــة أشــكال ا�ســاءة لÍطفــال  وذلــك مــن خــالل نشــر محتــوى 

تثقيفي عبر مختلف وسائل ا�عالم ووسائل التواصل االجتماعي وتنظيم الفعاليات والورش التوعوية.

وفــي هــذا العــام رّكــزت الحملــة علــى التوعيــة با�ثــر النفســي الكبيــر الــذي يتركــه أســلوب تعامــل ا¤بــاء وا�مهــات مــع أطفالهــم فــي فتــرة الطفولــة علــى حياتهــم 
واســتقرارهم النفســي واالجتماعــي عندمــا يكبــرون، وذلــك مــن خــالل عــرض قصــص وذكريــات حقيقيــة مــر بهــا عــدد مــن كبــار الســن فــي طفولتهــم، وكيــف أنهــا 
ذكريــات  "�ن  عنــوان  تحــت  القصــص  هــذه  الحملــة  وتُبــرز  ســلبيًا.  أو  إيجابيــًا  ســواء  جــذري،  بشــكل  حياتهــم  علــى  وأثــرت  ذاكرتهــم  فــي  محفــورة  بقيــت 
الطفولــة تبقــى.. اتــرك أثر طيب" عبــر مقاطع مصــورة يتم عرضهـــا عبر عـــدد مــن دور الســينما وشاشــات العــرض الترويجية في إمــارات مختلفــة وعلى قناة ســما 

دبــي وإذاعــة الخليجيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة، وذلــك لتوصيــل الرســالة إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن أفــراد المجتمــع. 

تم إطالق الحملة برعاية كل من:

(راعي ذهبي) (راعي ذهبي)

حملة طفولتي أمانه فاحفظوها 2019
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ــة  ــالل حمل ــن خ ــم م ــتوى العال ــى مس ــات عل ــاء والفتي ــد النس ــاءة ض ــف وا�س ــي بالعن ــتوى الوع ــع مس ــى رف ــال إل ــاء وا�طف ــة النس ــي لرعاي ــة دب ــعى مؤسس تس
توعوية ذات طابع محلي على مدار 16 يومًا، بما يتماشى مع مبادرة ا�مم المتحدة نوفمبر 25: اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وعام 2019 يمثل 

خامس مشاركة لدولة ا�مارات في هذه الحملة من خالل حملة مؤسسة دبي لرعاية النساء وا�طفال.

وإختتمــت مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء وا�طفــال "الحملــة البرتقالية" الخامســة للحد من العنف ضد المرأة تحت شــعار "نحن لها ســند"، والتــي نظمتها خالل 
الفتــرة مــن 25 نوفمبــر، والــذي يصــادف اليــوم العالمــي للقضــاء علــى العنف ضد المرأة، وحتى 10 ديســمبر والــذي يصادف اليوم العالمي لحقوق ا�نســان، حيث 

شهدت تفاعًال كبيراً من العديد من ا�فراد وكذلك من الجهات الحكومية والخاصة التي أضاءت مبانيها باللون البرتقالي دعمًا للحملة.
وركــزت الحملــة البرتقاليــة لهــذا العــام علــى أبــراز أهميــة دور الدائــرة المحيطــة بضحيــة العنــف وخاصــة مــن النســاء فــي تقديــم الدعــم النفســي والمعنــوي لهــا، 
وذلــك مــن خــالل مقطــع مصــور يظهــر تفاعــل ا�شــخاص المحيطيــن بالمــرأة المعنفــة بدايــة مــن ا�م ومــروراً بالصديقــة وا�بنــة وكذلــك المســاعدة، وحرصهــم 

على دعم الضحية وحثها على اللجوء إليهم.

وتــم عــرض المقطــع المصــور الخــاص بالحملــة مــن خــالل منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي، با�ضافــة إلــى عرضــه فــي عــدد مــن دور الســينما ومــن خــالل عــدد 
مــن الجهــات وا�فــراد الذيــن ســاهموا فــي نشــر محتــوى الحملــة ورفــع مســتوى الوعــي بقضيــة العنــف ضــد المــرأة وكيفيــة مواجهتــه والوقايــة منــه. كمــا تــم تنظيــم 

مجموعة من الورش والمحاضرات التوعوية حول العنف ضد المرأة في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

تم إطالق الحملة برعاية كل من:

حملة الحد من العنف ضد المرأة  2019

(راعي ذهبي)(راعي ذهبي)
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والشراكات االتفاقيات  أبرز 
الشراكات االستراتيجية التي تم توقيعها

خالل سنة 2019 (اتفاقيات و مذكرات تفاهم)
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الداعمين  أبرز 
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