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مؤسسة دبي لرعاية 
النــسـاء وا�طــفـــال

أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربــحيـــة مصـــرح بها  في دولــة ا	مــــارات 
العربية المتحدة لرعاية النساء وا�طفــــال مــن ضحــايا العنــف المنـزلــــي، 
وســوء معامــــلـــة ا�طفال وضحايا االتجار بالبشر. وقد تم تأسيسها  فـي 
أواخـــر عام 2007 من أجـــل منح الضحايا خدمــــات إيــــواء وحمايــــة ودعم 

فوري، بما يتفق مع المواثيــق الدوليـــة لحقوق ا	نسان.

رؤيتنا
مجتمع خاٍل من العنف ضد النساء وا�طفال في إمارة دبي.

رسالتنا
الحد من ا	ساءة والعنف ضــد النسـاء وا�طــفـــال من خالل تفعيل دور 
الوقاية وتوفير الملجأ ا§من وخدمــــات الرعايـــة وإعــادة التــأهـــيــل وفــق 

أفضل المعايير الدولية المتعارف عليها.

محاورنا االستراتيجية 
أوالً: الوقاية

 ثانيا:ً الرعاية والتأهيل والتمكين

   ثالثا:ً القـدرات واالبتــكار 



إدارة التثقــيــف وخدمة المجتمع
تحرص إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في مؤسســة دبي لرعايـــة النــســــاء 
وا�طفال على تفعيل أحد أهم المحاور االستراتيجية في المؤسسـة وهــو 
محور الوقاية، وذلك لتحقيق رؤية المؤسسة في الوصول إلى مجتمع خــاٍل 

من العنف ضد النساء وا�طفال في إمارة دبي.

واستجابًة لهذا الدور وتحقيق³ لحاجات المجتمع تقوم إدارة التثقيف بابتكار 
حلول تثقيفــــية وتوعويـــة تواجه التحــــديات والمـــتــــغيــــرات االجتــــماعـــيـــة 
المستمرة. وتقــــدم إدارة التثقيف وخدمة المجتــــــــمــــع الورش التثقـيفــيـــة 
والتوعـــــويــــة المتخصـــــصة بأساليـــــب تفاعـــــلية وشـــــيقة بحــــسب الفئات 
المستهدفة. كما أنها تبـدع في اختالق ورش توعوية في المجــال النفسي 

واالجتمـــاعي بحـــــسب الطلب.

أنواع برامج التثقيف 
وخــدمــة المجــتــمع

تشمل برامج التوعية والتثقيف المجتمعي على: 
الحمالت التوعـــوية، والبرامج والـورش التثقــــيفيــــة، والمحاضــــرات العامـــة، 
وبرامج تدريـــب المدربـــيـــــن، والتـــــوعيـــة ا	عالمــــية المرئـــيــــة والمقـــــروءة 
والمسموعة والمنشورة عبر مختلف المنصات والبرامج ووسائل التواصل 
االجتماعية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التخــــصصية، والمعـــارض 
والمنصات المحلية وا	قليمية والدوليــة. وتوزيع المنشــــورات ا	لكترونيـــة 
وغيرها....وتحرص إدارة التثــــقيــــف وخدمــة المجتـــــمع على رفد المجــــتمع 

بأحدث ا�ساليب والطرق في إرسال الرسالة التوعوية.

الهدف
يستعرض هذا الدليل أهم البرامج والـورش التثقيفيــــة التي تقدمــــهـــا 
مؤسسة دبي لرعاية النساء وا�طــفال لعمالئـــها، و يقدم الدليـــل نبــذة 
عن كـــل ورشة وفئاتــــها المســتـــهدفــــة ومحاورها الرئيســــية، ثم يحدد 

قنـــــوات التواصل وآلية طلب الورش. 



أوالً :
البرامج والورش

التثقيفية المجتمعية:
تهدف البرامج والورش التثقيفية المجتمعية إلى رفع الوعي المجتمعي 
سوء  كقضـــايا  المـــؤسسـة  تتناولـــها  التي  الرئيســـيــــة  بالقضايا 
تتنـاول  كما  بالبشر،  واالتجـــار  ا�ســــري  والعــــنــف  ا�طفال  معامــــــلة 
ومواجهة  النفسية  والصحة  الطفـــــل  بحقوق  المتعلـــــقـــــة  القضــــــايا 
التحديات االجتماعية مثل حقوق الطفل من منظور نفسي واجتماعــي و 
الزوجية،  العالقة  ومهــارات  الواعية  والوالدية  الحيــــاة  في  التـــوازن 
ا�مور،  كأولياء  المجتمع  في  البالغين  فئة  الورش  هذه  وتستهدف 
والمهنيين، والموظفـــــين لدى مخــــتــــلف الجهات. وتقـــدم هـــــذه الورش 
بأساليب تفاعلية شيقة يمكن أن تأخــــذ منــــحى المحـــــاضرة الواحدة  أو 
أجندة  ضمن  الطلب  بحســـــب  ينفــــذ  والذي  المــتكامل  البرنامج  منحى 
خالل  من  افتراضي  أو  مباشر  بشـــكل  تنفيذها  يمكن  كما  مرنة.  عمل 

التطبيقات والبرامج ا	لكترونية.
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سوء معاملة ا�طفال1

الفئة المستهدفة: 

المهنيين                           أولياء ا�مور
الموظفين                          المتطوعين في المجال النفسي واالجتماعي

أي جهة أخرى بحسب الطلب 

نبذة عن الورشة: 

يعتبر ايذاء من لم يتجاوز 18 من العمر ضمن سوء معاملة ا�طـفال، وقد تــأخذ 
ا	ساءة عدة أشكال لكن جميعها ذات خطورة عالية ولها آثار صحية ونفـسـيـة 
واجتماعية مدمرة. تهدف هذه الورشة لتوعية الفئـة المستهدفة حول قضيــة 
سوء معاملة ا�طفال. فُتعرف الورشة سوء معاملة الطفل وأنواع ا	ســـاءة ضد 
ا�طفال. وتعرض عالمات وأعراض سوء معامــلة ا�طفـــال وا§ثار التــي تخلـــفــها 

ا	ساءة. كما تشرح عوامل الخطورة وخطوات الحماية والوقاية. 

محاور الورشة: 

تعريف سوء معاملة ا�طفال                                أنواع ا	ساءة ضد ا�طفال 
عالمات وأعراض سوء معاملة ا�طفال                  عوامل الخطورة 

ا§ثار التي تخلفها  ا	ساءة ضد ا�طفال                 من هو المعتدي ؟
مقترحات لËمن والسالمة                                      خطوات الحماية

مناقشة مفتوحة
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العنف ا�سري2

الفئة المستهدفة: 

المختصين                    العاملين في المجاالت ا�سرية
أولياء ا�مور                    المتطوعين في المجال النفسي واالجتماعي  

الموظفين                     أي جهة أخرى بحسب الطلب
المهتمين                                   

نبذة عن الورشة: 
العنف ا�سري هو العنف الذي يحدث ضمن نــــطاق ا�سـرة ويمـــــارس من أحد أفــراد 
ا�سرة ضد آخر في نفس ا�سرة، فيتسبب بالـضرر على جميع أفراد ا�سرة وُيحـــدث 
خلًال في العالقات ا�سرية، ويظهر العنف ا�سري في عدة أشكال كااليذاء البدني أو 
النفسي أو ا	جتماعي أوا	همال وغيرها. تهدف هذه الورشة للتوعيــة حول قضـــية 
العنف ا�سري، فتعرف الورشة العــــنف ا�سري وتشرح أنــــواعه. كما تشرح التأثــــيــــر 
السلبي له وتعرض حقائق حول القضية. وتعرض خصائص المعـنف وتأثير العــــنف 

على ا�طفال. وتطرح الورشة كذلك خطة السالمة وا�مان.

محاور الورشة: 

أنواع العنف                                                          خصائص المعنف 
معدل انتشار العنف ا�سري                                تأثير العنف ا�سري على ا�طفال 

حقائق عن النساء المعنفات                                    الحواجز التي تمنع من التبليغ
تأثير العنف ا�سري على البالغين                        طرق الوقاية والحماية 

العوامل الثقافية التي تلعب دورÐ في العنف                                       
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جريمة االتجار بالبشر3

الفئة المستهدفة: 

ممثلي السفارات 
المؤسسات
أرباب ا�سر

الطلبة الجامعيين           

نبذة عن الورشة: 
تعتبر جريمة االتجار بالبشر قضية عالمية ولها عدة جوانب متشعبة لكن الثـــابــت 
في كل حاالتها هو استغالل ضعف الضحايا، ويتضمن االتجار عدة أشـــكال مـنــهـــا 
العمل القسري والسخرة واالستـغالل الجنســـي وبيع وشــــراء ا�عـــضـــاء وغـــيـــرهـا، 
ويمكن أن تحدث في نطاق بلد معـــين أو تمتد لتــكــــون جريــــمة عابــــرة للحـــــدود 
تتضمن بلد المصدر والعبور واالستقـــبال. تهدف هذه الورشـــة للتوعيـــة بجــرائـــم 
االتجار بالبشر فُتعرفها وتوضح أشكــالها، كـــما تعرض جـــهــــود دولة ا	مـــارات في 
محاربة االتجار بالبشر. وتعرض الورشة سياسة المؤســـسة في استقبـــال الضحــــايا 
والخدمات التي تقدم لهم. وتعرض مؤشرات التعرف على الضحايا ،وا§ثار النفسية 

والصحية على الضحايا، وطرق مكافحة جرائم االتجار بالبشر .

محاور الورشة: 

تعريف االتجار بالبشر                            
نبذة عامة عن جرائم االتجار بالبشر          

التعريف بجهود دولة ا	مارات في محاربة جريمة االتجار بالبشر                
التعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسة لضحايا االتجار بالبشر                                     

التعريف بسياسة المؤسسة في استقبال الضحايا 
ا§ثار الصحية والنفسية للضحايا

طرق محاربة جريمة االتجار بالبشر

الفئات ا�كثر عرضة من العمال/العامالت في جميع القطاعات  



حقوق الطفل من منظور نفسي واجتماعي4

الفئة المستهدفة: 

 البالغين                العاملين في المجاالت ا�سرية
 المهتمين             أولياء ا�مور     

 المختصين            أي جهة أخرى بحسب الطلب

نبذة عن الورشة: 

للطفولة حقوق واحتياجات أساسية يجب أن يتمــــتع بها ا�طفال لكي ينـــشـــــأوا 
التنشئة السليمة فيصبـــحوا قادرين على التعلم واكتساب المعـرفة، وبحــســـب 
اتفاقية حقوق الطفل تقسم هذه الحقوق إلى ثالثة مجموعات رئيــــسية هي حق 
التمتع وحق الحماية وحق المشاركة. تهـدف هذه الورشــــة إلى التعريف بحـــقــــوق

الطفل من منظور نفسي واجتماعي بشكـل خاص، فتشــرح الحـــقوق ا�ساســـية 
للطفل في ا	سالم والحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقــوق الطفل،كما تـطرح 

احتياجات الطفل النفسية واالجتماعية. وتفتح باب الحوار لمناقشة التحديات التي 
تواجه ا�سرة في تحقيقها.

محاور الورشة: 

التعريف بالمؤسسة وخدماتها.
أهمية موضوع حقوق الطفل.

تعريف بعض المفاهيم ا�ساسية حول (الطفل- قانون حماية الطفل.....)
الحقوق ا�ساسية للطفل في ا	سالم 

الحقوق ا�ساسية للطفل التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل
احتياجات الطفل النفسية واالجتماعية

مناقشة مفتوحة
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الوالدية الواعية5

الفئة المستهدفة: 

 البالغين                        المهتمين 
 أولياء ا�مور                   العاملين في المجاالت ا�سرية  

 المختصين                    أي جهة أخرى بحسب الطلب
                                  

نبذة عن الورشة: 

ترفع الورشة الوعي بالطرق الصحية في تنشئة الطفل وحمــايته مــن خالل عرض 
مفهوم الوالدية الواعية وأهمية اعطاء أولوية للتطور النفسي االنفعالي للطفل 
وذلك من خالل مراعاة الفروق الفردية الذي يحقق تقدير الـــذات لديـــهم. وتسلــط 
الورشة الضوء على ا�ساليب التربوية الناجعة في تقبل الطفل كما هو، وتقديم 
الحب الوالدي غير المشروط بغض النظر عن المظاهر أو االنجازات التــي يحققـــها 

الطفل. وتتميز الورشة باتباع أسلوب النقاش المفتوح حيث يمكنكم طلب ورشة 
مغلقة الحقة لهذه الورشة لمناقشة حاالت عملية وتطبيقيـــة في ذات الموضـــوع.

محاور الورشة: 

التعرف على مفهوم الوالدية الواعية. 
ا	دراك الذاتي لËنماط التي تتعلق بطفولة الوالدين.

كيف تساهم في الوصول لالحساس با�مان والراحة  الداخلية لطفلك.
اليقظة الذهنية في التربية الواعية.

لنتناقش مع³ (مساحة مفتوحة للنقاش ضمن السياق المطروح).



مواجهة سلوك التــنــمــر في المدارس6
” فينا خير فزعتنا غير“  

الفئة المستهدفة: 

أولياء ا�مور             المهنيين العاملين في المؤسسات ا�كاديمية
ا�خصائيين            الطلبة    

نبذة عن البرنامج:

أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النســــاء وا�طفال برنـــامج مواجهة سلوك التنــمر تحت 
شعار"فينا خير فزعتنا غير" في عام 2015 والذي يهدف إلى خلق الوعي الكافي لدى 

جميع ا�طراف ذات العالقة بسلوك التنمر سواء الطلبة أو إدارة المدرسة أو المعلمين 
أو أولياء أمور الطلبة والمساهمة في إيجاد بيئة مدرســـية خاليه من مظاهــر العنـــف 
المدرسي وتعزيز قيم المشاركة والتسامح والتواصل وتقبل ا	ختالف، وتعزيــــز قـــيم 
وعادات ا	حترام والتقدير المتبادالن بيــــن الطلــــبــــة في مجتــــمع المدرسة وتقــــديم 
المساعدة الالزمة لكل مــن ضحايا التنمر ومرتكبــــيه بما يضـــــمـــن لكالهما التــــوافق 

المدرسي والشخصي واالجتماعي.

محاور ورشة مواجهة 
سلوك التنمر :

 التعريف بالتنمر
خصائص التنمر

أشكال التنمر  ودوافع التنمر
عوامل وآثار التنمر

أين وكيف يحدث التنمر ؟
خصائص المتنمرين وصفات ضحايا التنمر 
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محاور ورشة مواجهة 
التنمر االلكتروني:

التعريف بالتنمر ا	لكتروني
أشكال التنمر ا	لكتروني

كيف يحدث التنمر ا	لكتروني؟
افتراضات وحقائق حول التنمر ا	لكتروني

مبادئ التعامل مع الفضاء ا	لكتروني بإيجابية
خصائص المتنمرين وصفات ضحايا التنمر 

السالمة وا�مان في الفضاء ا	لكتروني

دورك في مواجهة سلوك التنمر

كيف تتصرف إذا كان طفلك:
متنمر أو ضحية أو متفرج
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فهم المشاعر واالنفعاالت:7

الفئة المستهدفة: 

البالغين                         المهتمين 
أولياء ا�مور                    العاملين في المجاالت ا�سرية  

المختصين                     أي جهة أخرى بحسب الطلب
ا�سر              

نبذة عن الورشة: 

واالنفعاالت  المشاعر  حول  السائدة  المختلفة  المفاهيم  الورشة  تطرح 
الداخلية  مصادرها  حول  وواضح  متعمق  فهم  إلى  للوصول  وا�حاسيس 
المشاعر،  تتحكم وتسيطر على هذه  التي  المختلفة  والمؤثرات  والخارجية 
وتوضح الورشة لماذا يجب أن نفهم مشاعرنا، وأساسيات التعامل المعرفية 
والسلوكية مع المشاعر، ثم تتطرق إلى نماذج في التعامل مع أكثر المشاعر 

السائدة كمشاعر الغضب والقلق والتعامل مع مشاعر ا�بناء.

محاور الورشة: 

التعرف على الفرق بين المشاعر وا�حاسيس واالنفعاالت.
التمييز بين أنواع المشاعر االيجابية والسلبية. 

فهم حلقة ا�فكار والمشاعر والسلوك.
التعامل مع مشاعر الغضب/ القلق.

التعامل مع مشاعر ا�بناء.
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التوازن في الحياة:8

الفئة المستهدفة: 

البالغين                         المهتمين 
أولياء ا�مور                    العاملين في المجاالت ا�سرية  

المختصين                     أي جهة أخرى بحسب الطلب

نبذة عن الورشة: 
الحالية جعلتنا نواجه تحديات تجعل من  الحياة  التغيرات في طبيعة نمط 
الورشة  هذه  تأتي  الشخصية،  الحياة  عن  العملية  الحياة  فصل  الصعوبة 
للتنبيه حول أهمية اتباع نمط حياة يحقق التوازان بطريقة صحية وسليمة 
في ظل تقارب محاور الحياة المختلفة، و يساعد المشاركين في التعرف على 
الالزمة  بالمهارات  يزودهم  كما  التوازن  تحقيق  في  ودورها  المحاور  هذه 

لتحقيق هذا الهدف.

محاور الورشة: 

التعرف على معنى التوازن.
التعرف على هرم الحاجات لماسلو.

مناقشة كل محور على حدة

تحديد محاور التوازن المختلفة.

(الصحة الجسدية-الصحة النفسية-العالقات االجتماعية-التوازن المهني –المسؤوليات وااللتزامات).

طرق ومهارات تساهم في تحقيق التوزان.



التعريف بالمؤسسة وخدماتها.
أهمية موضوع حقوق الطفل.

تعريف بعض المفاهيم ا�ساسية حول (الطفل- قانون حماية الطفل.....)
الحقوق ا�ساسية للطفل في ا	سالم 

الحقوق ا�ساسية للطفل التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل
احتياجات الطفل النفسية واالجتماعية

مناقشة مفتوحة
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مهارات العالقة الزوجية:9

الفئة المستهدفة: 
البالغين                             المهتمين 

أولياء ا�مور                        العاملين في المجاالت ا�سرية  
المختصين                         أي جهة أخرى تطلبها

المقبلين على الزواج               

نبذة عن الورشة: 

تقوم العالقة الزوجية الناجحة على توفر بعض المهارات الرئيسية لدى الزوجـــيـن 
كالتقبل والمشاركة وااللتزام بالمسؤوليات وغيرها، وتمر الحياة الزوجية بمــراحل 
ومواقف متنوعة تتطلب االستعداد لها والتعامل معها بأسس صحيحة لتضمن 
استمرارية االستــــــقرار ا�سري على الرغــــم من التحديات التي تعصف بها. تهـدف

الورشة إلى التعريف بالزواج وتفصل المراحــــل ا�ربعة للـــــزواج. وتـــعرض الــورشـــة 
مسؤوليات الزواج والمشكالت والعقبات التي يمكن أن تواجه الزوجــين. وتشـــرح 
الورشة حلقة العنف وطريقة كسرها وتعرض أساليب التواصل التــــي قد تخلــــق 
مشكالت زوجية والمهارات الضرورية للــزواج الناجـــح. وتبين الورشة المراحل التي 

تترتب عليها انهيار العالقة والتي تنبئ بحدوث الطالق.

محاور الورشة: 

التعريف بالزواج من مفاهيم متعددة
تفصيل المراحل ا�ربعة للزواج

المسؤوليات و الواجبات و ا�دوار
التعرف على المشكالت والعقبات التي يمكن أن تواجه الزوجين

تمييز ا�خطاء التي يمكن أن يقع فيها الزوجين
شرح حلقة العنف وطريقة كسرها 

فهم أساليب التواصل التي قد تخلق مشكالت زوجية 
التوعية بالمهارات الضرورية للزواج الناجح

توضيح دور ا�هل في استقرار الحياة الزوجية
التعرف على كيفية المحافظة على أسرار الحياة الزوجية

التوعية بأهمية استعداد الطرفين للقيام بدورهما كوالدين
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فهم التكوين النفسي للمرأة والرجل10

الفئة المستهدفة: 
البالغين                             المهتمين 

أولياء ا�مور                        العاملين في المجاالت ا�سرية  
المختصين                         أي جهة أخرى تطلبها

المقبلين على الزواج               

نبذة عن الورشة: 
وجود االختالف بين المرأة والرجل أمر طبيعي فالتكوين العضوي والنفسي للمرأة 
يختلف عن  التكوين العضوي والنفسي للرجل، وقد جاءت هذه االختالفات ليكمل 
كل منهما ا§خر. تعرض هذه الورشة بعض³ من هذه االختالفات فتتطرق إلى لغــات 
التفكير التي يستخدمها كل منهما، وتناقش أساسيات الحـــوار الزوجي الفــعــــال، 
وتطرح بعض المواقف الواقعية التي تحدث يومي³ وتشرحها بطريــــقة حيادية ثــــم 
تتناول ا�خطاء التي قد يقع فيها الطــــرفين بســـبب عــدم الفــــهم الكـــافي لهذه 

االختالفات.

محاور الورشة: 

مقدمة حول التكامل بين المرأة والرجل.
االختالفات البيولوجية والنفسية.
لغات التفكير لدى المرأة والرجل.

مقارنة بين استجابة المرأة والرجل للمواقف المختلفة.
أخطاء يقع فيها المرأة والرجل. 

لطلب الورش التثقيفية يمكنك التواصل معنا من خالل: 

Outreach@dfwac.ae

04-606 0300

محاور ورشة مواجهة 
التنمر االلكتروني:


