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دبي لرعاية النساء وا�طفال 2018
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؟
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الحاالت الجديدة 2018

عدد االتصاالت الواردة عبر 
مختلف القنوات الخاصة 

بمركز االتصال
حالة داخلية

حالة خارجية
حالة

مجموع الحاالت
الداخلية والخارجية   

تصنيف  الحاالت 

2

الداخليةالخارجية

االتجار بالبشر 

المجموع 

العنف المنزلي 

سوء معاملة ا�طـفـال 

ضحية محتملة
لالتـجار بالبــشـر  

إساءة ضد المرأة 

آخرى 
(غير التصنيفات الرئيسية)
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34-31 %24.1

38-35 %20.1

42-39 %11.6

46-43 %6.7

50-47 %3

54-51 %0.8

58-55 %0.2

أبرز خـصائص حاالت العنف المنزلي
العنــف المنزلــي

عدد الضحايا

المجموعخارجـيـةداخلية

النوع االجتماعي

أنثىذكر

الفئة العمرية

%2
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%28

%42
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إماراتيغير  إماراتي

جنسيات الضحايا

منفصل
مطلق

أعزب 
متزوج

أرمل

الحالة االجتماعية

غير
 متعلم

المستوى 
االبتدائي

المستوى
 الثانوي

التدريب 
التقني/ المهني

في 
الكلية

الدراساتبكالوريوس
العليا

المستوى التعليمي

غير 
محدد
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مرتكب ا�ساءة

الشريك ا�ما�خ/ ا�ختا�بالزوج السابقالزوج

@ أكثر مرتكبي ا�ساءة 

المهنة خالل فترة العنف

يعمل

ال يعمل

غير محدد

نوع ا�ساءة 

@قد تتعرض الضحية لنوع أو أكثر من ا�ساءات 

إساءة عاطفية/لفظية

إساءة مالية 

إهمال أو حرمان

إساءة جسدية

إساءة جنسية

%36

%62
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أبرز خصائص حاالت سوء معاملة ا�طفال
سوء معاملة ا�طفال

عدد الضحايا

المجموعخارجـيـةداخلية

2-0%21

5-3

12-6%31

17-13%27

%63 %37

النوع االجتماعي 

أنثىذكر

الفئة العمرية

%21
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جنسيات  الضحايا 

إماراتيغير إماراتي

المستوى التعليمي

المستوى 
الثانوي

المستوى 
االبتدائي

رياض
 ا�طفال

ليس في 
عمر المدرسة

نوع ا	ساءة

%38

%38

%81

%100

8%

إساءة عاطفية/لفظية

إهمال أو حرمان

إساءة جسدية

إساءة مالية

إساءة جنسية

@قد تتعرض الضحية لنوع أو أكثر من ا�ساءات 

مرتكب ا	ساءة

%83%15%2
@ أكثر مرتكبي ا�ساءة 

أحد ا�قاربا�م ا�ب 

%46%54
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االتجار بالبشر
عدد الضحايا

ضحايا االتجار
 بالبشر 

ضحية محتملة
لالتجار بالبشر

 أوًال: ضحايا االتجار بالبشر 
أبرز خصائص ضحايا االتجار بالبشر

%100%37.5

%62.5

أنثى 

الفئة العمريةالنوع االجتماعي

طفل

بـالـغ
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%37.5

%50

%62.5

%12.5

%25

الجنسية

إندونيسيا  باكستانبنغالديش

الحالة االجتماعية

متزوجة

مطلقة
عزباء

المستوى التعليمي

المستوىغير متعلم
االبتدائي

المستوى
 الثانوي

%25%62.5

%12.5
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غير معروف

تأشيرة إقامة

تأشيرة  سياحة

نوع التأشيرة

ال تعلم

سارية المفعول

صالحية التأشيرة

التخطيط لجريمة االتجار بالبشر

%75%25

تم التخطيط لالتجار بالضحية
 خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة  

تم التخطيط لالتجار بالضحية
 داخل دولة ا�مارات العربية المتحتة  

%87.5

%12.5 %12.5

%75%12.5
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صور االستغالل

نوع ا�ساءة

%75

%100

%38 إساءة جسدية

إساءة عاطفية/لفظية

إهمال أو حرمان

إساءة مالية

إساءة جنسية

@قد تتعرض الضحية لنوع أو أكثر من ا�ساءات 

المتاجر بالضحية

%50%25 %12.5%12.5

غير معروف  الشخص الذي 
وعدها بوظيفة 

صديق
العائلة

زوج ا�م 

75%

25%

جنسي

جنسي و بيع أطفال

%100

%38
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ثانيًا: ضحية محتملة لالتجار بالبشر
أبرز خصائص الضحايا المحتملين لالتجار بالبشر

عدد الضحايا

24 = 2
المجموعخارجـيـةداخلية

100%

النوع االجتماعي 

أنثى 

الفئة العمرية

%100
بــالــغ
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الجنسية

%25%25

%25

%25

نيجيريا سريالنكا أوغندا المغرب

نوع ا�ساءة 

%75

%75

%75

%75

%100 إساءة عاطفية/لفظية

إهمال/حرمان

إساءة جسدية

إساءة جنسية

إساءة مالية

@قد تتعرض الضحية لنوع أو أكثر من ا ساءات 

المتاجر بالضحية

%50 %25%25

الشخص الذيأحد ا�قارب
 وعدها بوظيفة

غير معروف
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أبرز خصائص حاالت ا�ساءة ضد المرأة
ا�ساءة ضد المرأة 
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عدد الضحايا

الفئة العمرية

الجنسية

%89%11

إماراتيغير -إماراتي

46-43%0

50-47%4
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نوع ا�ساءة

%48

%41

            100%%100

%19

%22

@قد تتعرض الضحية لنوع أو أكثر من ا�ساءات 

إساءة جنسية

إساءة مالية

إساءة جسدية

إهمال أو حرمان

إساءة عاطفية/ لفظية

مرتكب ا�ساءة

%55.6%29.6 %14.8

رب العملأخرىصديق
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%29
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%47
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تصنيف الحالة

طالب لالستشارات 

طالب لمساعدات مالية 

مبلغ عن إساءة 

مرافق للحالة 

حاالت انسانية 

غير ذلك 

الحاالت ا�خرى
عدد الحاالت ا�خرى 

387
المجموع خارجـيـةداخلية

23410 =



21

%95

%5
%17%83

النوع االجتماعي

أنثى ذكر

الفئة العمرية

طفل

بــالــغ

الجنسية

%0.5 غير - إماراتي

ال يحمل أوراق ثبوتية

إماراتي

%60.5%39
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العالمي  "اليوم  وهو  ديسمبر   10 إلى  نوفمبر   25 يوم  من  بدءاً  يومًا   16 مدار  على  الحملة  تقام 
للقضاء على العنف ضد المرأة" والمعروف باليوم البرتقالي .وقدمت المؤسسة عدداً من  الورش 
بنفسها،  المرأة   ثقة  لتعزيز  المؤسسة،  وشركاء  ومتعاملي  لموظفي  والمحاضرات  التدريبية 

ولتدريبها على خطط الحماية الشخصية في حال وقعت ضحية للعنف. 

تم التعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لعقد لقاء مع ممثلي 
وعيهم  زيادة  بهدف  بالبشر  االتجار  جرائم  في  المصدر  دول  سفارات 
الجهات  مختلف  تقدمها  التي  بالخدمات  وتعريفهم  الجريمة  بهذه 

لحماية ورعاية وتأهيل الضحايا. 

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء وا°طفال حملتها 
السنوية تحت شعار "ال تستهين بوجودك" والتي تهدف 
إلى تعزيز دور ومسؤولية ا³باء تجاه أطفالهم، وللتوعية 
أو  °طفالهم  إهمالهم  على  المترتبة  السلبية  با³ثار 

غيابهم المستمر عن المنزل. 

هو برنامج خيري أطلقته "شركة لوريال الشرق ا°وسط" على مستوى العالم بهدف توفير دورات  تدريبية 
من  تمكنهن  التي   المهارات  من  بالعديد  تزويدهن  بهدف  المستضعفات  للنساء  ومجانية  معتمدة 
العمل في مجال التجميل بهدف تحسين ظروفهن المعيشية، وكمبادرة منها  تعاونت مع مؤسسة دبي 
لرعاية النساء وا°طفال لتأهيل النساء المعنفات مهنيًا وذلك بهدف  إعادة ثقتهّن بأنفسهّن لتمكينهّن 

من كسر حلقة العنف. 

فيال  بناء  مشروع  ودعم  بتبني    HSBC بنك  قام 
ضحايا   من  طفل   25 لـ  تتسع  لÁطفال  جديدة 
المعايير  °فضل  وفقًا  مصّممة  واالستغالل  العنف 

الدولية.

عن  المتوفرة  اÃحصائيات  كافة  يعرض  نظام   هو 
حيث  وفّعال،   ذكي  بشكل  القرار  لمتخذي  اÃمارة 
بالتعاون مع مركز دبي لÆحصاء  نجحت المؤسسة 
نفس  على  بالعنف   الخاصة  اÃحصاءات  عرض  في 

النظام ليكون مرجعية لمتخذي القرار في اÃمارة. 

البرنامج  أن  حيث   مهنيًا  الحاالت  تمكين  إلى  وتهدف   ،2017 عام  في  االتحاد  تعاونية  أطلقتها  مبادرة  وهي 
لمساعدتهن  المتنوعة  مهاراتهن  لتطوير  والدورات  الورش  من  بعدد  المعنفات  النساء  إلحاق  على  يعمل 
تمــديد  تم   2018 عام  وفي  ماليًا،  أنفسهن  على   لالعتماد  وتشجيعهن  المعيشية  ظروفهن  تحسين  على 
وتوسيع نطاق المبادرة ليتم توفير دورات تدريبية لÁطفال المعنفين أيضًا لتعزيز المهارات الحياتية والنفسية 

واالجتماعية وا°كاديمية لديهم. 

في  والعامالت  العاملين  واستهدفت  المبادرة،  لتنفيذ  الرابع  العام  2018م  عام  يمثل 
النشرات  لتوزيع  نخيل  شركة  مع  بالتعاون  وذلك  العالمية،  والمدينة  الصيني  السوق 

التوعوية بعشر لغات حيث بلغ عدد النشرات الموزعة (7400) نشرة.

قامت المؤسسة بتنفيذ 48 ورشة عن مواجهة سلوك التنمر في المدارس، حيث استفاد منها ما يقارب 1304 شخص من بينهم طالب وأولياء أمور و مهنيين في 
المدرسة، كما شاركت المؤسسة في ا°سبوع الوطني ا°ول والثاني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية والذي  أقيم تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس  ا°على لÁمومة والطفولة، الرئيس ا°على لمؤسسة التنمية ا°سرية، أم اÃمارات حفظها اÎ. حيث نظمت 
لتعليم  وتثقيفية  ترفيهية  وألعاب  تعليمية  ورش  الفعالية  تضمنت  دبي،  الند  ليجو  منتزه  في  رئيسية  فعالية  للطفل  العالمي  اليوم  مع  وبالتزامن  المؤسسة 

ا°طفال  المشاركين أبرز المفاهيم المرتبطة بمواجهة سلوك التنمر مثل التعاطف والتسامح وغيرها.

إنجازات المؤسسة في عام 2018

اطالق برنامج لوريال الشرق ا�وسط
(الجمال لحياة أفضل) للسنة الثالثة على التوالي 

تمــديد وتوسيع نطاق برنامج
"تمكين المرأة" مع تعــاونية االتحـــاد

اكتمــال بناء فيال ا�طفـال
HSBC بتمويل من بنك

عرض بيانات المؤسسة
على منظومة ا�حصاء الذكي

الخاص بمركز دبي ل¢حصاء 

إطالق المرحلة الثانية من برنامج مواجهة سلوك التنمر في المدارس

برنامج توعية الفئات
ا�كثر عرضة لالتجار بالبشر 

تنظيم فعالية "لقاء السفارات“

المشاركة للسنة الرابعة على التوالي في حملة
(متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة – 2018)

إقامة الحملة السنوية للطفولة
(طفولتي أمانة)

للسنة التاسعة على التوالي
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أبرز االتفاقيات والشراكات
الشراكات االستراتيجية خالل عام 2018 (اتفاقيات و مذكرات تفاهم) 

أبرز الداعمين 



+9714 6060300 +9714 2871177 info@dfwac.ae


