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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو ثاين رئيس لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

التي تأسست يف 2 ديسمرب 1971، وحاكم 16 إلمارة أبوظبي، وأكرب اإلمارات السبع التي تشكل 

أنشأ االتحاد.

توىل صاحب السمو السلطة الدستورية االتحادية رئيسا للدولة، وأصبح حاكام إلمارة أبوظبي 

يف 3 نوفمرب عام 2004، خلفا لوالده، املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي تويف 

يف 2 ترشين الثاين 2004.

ولد صاحب السمو، االبن البكر من املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يف عام 1948 

العني، واملركز اإلداري  النظامي يف مدينة  أبوظبي، وتلقى تعليمه  املنطقة الرشقية إلمارة  يف 

للمنطقة.
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

يرجى ارسال املعلومات اخلاصة بالشيخ 

حممد بن راشد 
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عندما نقول ديب تقفز للذهن مدينة حاضنة يشعر من يعيش فيها ومن 

يزورها بألفتها وحنوها. ولقد طبعت ديب هذه السامت عىل أبناءها  

وجعلتهم يتطلعون دوما إىل أن يكونوا، بطموحهم وشموخهم، مثاال 

للبرش املتطلعني دوما للحياة الجميلة. ومثل هذه السامت نحاول أن 

تتجرس يف مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال. حيث نسعى أن نكون 

مثل ديب، حاضنني للحياة ومتطلعني بأن نسهم، وبشكل كبري يف جعل 

ديب مدينة خالية من كافة أشكال اإلساءات وواحة تحتضن ساكينها.

وتقبلوا تحياىت،،،

عفــراء البسطـي
املـديـر التنـفـيـذي

يرسين أن أرحب بكم ىف املوقع اإللكرتوين ملؤسسة ديب 

لرعاية النساء واألطفال عىل شبكة االنرتنت.

كلمة املدير التنفيذي الرتحيبية
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من نحن؟
مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال هي أول دار إيواء ورعاية إنسانية 

غري ربحية مرصح بها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لرعاية النساء 

وضحايا  األطفال  معاملة  سوء  األرسي،  العنف  ضحايا  من  واألطفال 

منح  اجل  من   2007 عام  أواخر  يف  تأسيسها  تم  وقد  بالبرش.  اإلتجار 

املواثيق  مع  يتفق  ومبا   , قوي  ودعم  وحامية  إيواء  خدمات  الضحايا 

الدولية لحقوق اإلنسان.



رؤيتنا:
مجتمع خال من العنف.

مهمتنا:
تعزيز روح املحبة والسالم وأساليب الحوار يف املجتمع وذلك للحد من كافة أشكال اإلساءات وبخاصة تلك املوجهة ضد 

النساء واألطفال من خالل تأمني الحامية والوقاية والتعزيز.

اسرتاتيجيتنا:
تقديم خدمات اإليواء والرعاية اإلجتامعية والنفسية للنساء واألطفال املعرضني للعنف.  •

متكني األرسة وتعزيز أوارصها ومتاسكها.  •

تعزيز العمل اإلئتاليف مع جهات وهيئات محلية وإتحادية لتأمني نظام خدمايت أكرث إنسيابية وفاعلية.  •

بناء عالقات تعاون مع جهات محلية ودولية تعنى بحامية املبادئ االساسية لحقوق اإلنسان.  •

أجل  عام من  بشكل  واملجتمع  واألطفال  النساء  املوجهة ضد  العنف  وأشكال  بحثية عن حاالت  بيانات  قاعدة  تطوير   •

اإلسهام يف وضع سياسات مناسبة من قبل الحكومة واملنظامت الدولية.

تعزيز الوعي املجتمعي للحد من كافة أشكال اإلساءة ضد النساء واألطفال عن طريق برامج التثقيف املجتمعي  •

مبادئنا:
حامية النساء واألطفال املعرضني لإلساءة بكافة أنواعها.  •

الوقاية من استمرار اإلساءة ومنع العنف.  •

تعزيز وعي املجتمع من خالل التثقيف والتواصل املجتمعي. 	•

مباذا نؤمن؟
أن لكل إنسان كامل الحق يف صون حقوقه وكرامته والتمتع باإلحرتام الكامل.  •

أن لكل إنسان الحق يف التمتع باألمان وأن يحيا دون خوف أو عنف.  •

أن ال نحمل ضحايا العنف الذنب يف حدوث العنف أو وضعهم تحت طائلة اإلتهام واللوم. 	•

أن نحد من انتشار العنف وتجنبه مهام كانت طبيعته وذلك من خالل التوعية والتثقيف وتوفري سبل الدعم الالزمة.   •

أن العنف ال يربر مهام كانت األسباب.   •

أن حامية ورعاية النساء واألطفال من ضحايا العنف واجب أسايس يسهم يف الحفاظ عىل أمن املجتمع.   •
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امللخص
التنفيذي



التمكني،  مرحلة  يف  اليوم  نحن 
متكني إنسان هذا الوطن.

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
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امللخص التنفيذي
استقبلت مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال 414 حالة جديدة يف عام 2013، كان منهم 101 “حالة داخلية” وهي 

التي دخلت املؤسسة وتلقت خدمات الدعم واإليواء داخل املؤسسة، و313 “حالة خارجية” وهي الحاالت التي تلقت 

خدمات الدعم واملساندة من املؤسسة بدون اإليواء، كام تلقت املؤسسة 2,203 اتصال من مركز الخط الساخن.

وتبني السطور التالية تفاصيل الفئات الرئيسية للحاالت الداخلية والحاالت الخارجية ومكاملات الخط الساخن عىل التوايل:

أوال: الحاالت الداخلية
من مجموع الـ 101 حالة داخلية جديدة، توزعت الحاالت إىل 29 حالة )%29( ضحايا العنف املنزيل، و42 حالة )41%( 

ضحايا إساءة معاملة األطفال، و15 حالة )%15( ضحايا االتجار بالبرش، أما بقية الحاالت تم تصنيفها بـ “ األخرى”، وبلغ 

عددها 15 حالة تم قبولها كحاالت إنسانية لها عالقة بشكل مبارش أو غري مبارش مع فئات اختصاص املؤسسة)التعريفات 

يف نهاية التقرير(.

جميع ضحايا العنف املنزيل من النساء تفوق أعامرهن 18 سنة، حيث تراوحت األعامر من 19 إىل 36 سنة، ثالثة منهن 

يحملن الجنسية اإلمارتية، و26 حالة يحملن جنسيات أخرى. وتفاوت املستوى التعليمي للضحايا من األمي إىل الجامعي، 

وتقع الغالبية ضمن فئات التعليم الثانوي فام دون؛ وغالبيتهن اليعملن ومل يكن لديهن أي مصادر للدخل أو مردود مايل، 

كام أن غالبية الحاالت من فئة املتزوجات %65، و%14 من فئة املطلقات، ومن فئة غري املتزوجات ست حاالت، وكان 

الزوج املسؤول الرئييس عن العنف بنسبة %66، وخمس حاالت إدعني رب العمل هو امليسء، أما بقية الحاالت فقد كان 

املسئ هو)الزوج السابق، األب، األم، األخ، واألخت(، وقد شكلت اإلساءة العاطفية واللفظية %100، واإلساءة الجسدية 

%90، واإلهامل والحرمان %69، واإلساءة املالية %52، واإلساءة الجنسية %38؛ وأكرث من نصف حاالت العنف املنزيل 

بنسبة %55 أمهات دخلن املؤسسة مع أطفالهن.

وشكل األطفال ضحايا سوء املعاملة الغالبية بالنسبة للحاالت الداخلية حيث بلغ العدد 42 حالة، من بينها 11 طفل 

مواطن إماريت، و26 طفل من جنسيات أخرى، وخمسة أطفال مل يتم التعرف عىل جنسيتهم، وأغلب الضحايا من اإلناث 

بالنسبة  إيواء املؤسسة ال يتعدى عمر 12 سنة  القبول يف  الفرق إىل أن سن  بنسبة %67، والذكور %33، ورمبا يعزى 

لألطفال الذكور، كام تراوحت أعامرهم من شهر إىل 16 سنة، والغالبية بعمر ما قبل املدرسة بنسبة %52، و%36 منهم يف 

مراحل التعليم املختلفة من التعليم، وخمسة أطفال مل يدخلوا املدرسة عىل الرغم من أنهم كانوا يف عمر املدرسة. صدرت 

اإلساءة ضد األطفال من قبل األب بنسبة %76، ومن قبل األم بنسبة %22، وحالة واحدة مل يُحدد مرتكب اإلساءة، وشكل 

اإلهامل والحرمان ومشاهدة العنف املنزيل نسبة %64 لكل منهام، واإلساءة العاطفية واللفظية %38، واإلساءة الجسدية 

%33، واإلساءة الجنسية %17، كام دخل أغلب األطفال إيواء املؤسسة مع أمهاتهم بنسبة %83، وسبع حاالت مبفردهم.

جنسيات  مثان  إىل  الضحايا  وتنتمي  ديب،  من رشطة  تحويلهم  تم  بالبرش  لإلتجار  15 ضحية  كذلك  املؤسسة  آوت  كام 

غالبيتهم من قارة آسيا، وتفاوت املستوى التعليمي من األمي إىل الجامعي، وتقع الغالبية ضمن فئات التعليم الثانوي 

فام دون، وتراوحت األعامر من 6 شهور إىل 33 سنة، ومن بينهم ثالثة أطفال بعمر أقل من 18 سنة، األصغر أنثى تبلغ 

من العمر 6 أشهر تعرضت للبيع من قبل والدتها مقابل مبلغ مادي، والطفل اآلخر ذكر يبلغ من العمر سبع سنوات 

كان يستغل يف أعامل التسول، والضحية الثالثة أنثى تبلغ من العمر 16 سنة كانت تستغل يف أعامل الدعارة)اإلستغالل 

الجنيس(.

ولقد استدرج املتاجرين الضحايا وغرروا بهم إليقاعهم يف جرمية اإلتجار عن طريق الوعود الكاذبة بتوفري فرص عمل 

مختلفة من مثل )العمل يف خدمة املنازل، نادلة يف مطعم، موظفة استقبال، يف صالون التجميل، يف مجال التمريض، عاملة 

نظافة(، أو جلبهم للسياحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. وشكل رب العمل املتاجر الرئييس بنسبة %33، أغلب 
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الضحايا من اإلناث واستخدم املتاجرين أمناطا مختلفة من العنف إلخضاع الضحايا واملتاجرة بهم يف مجال اإلستغالل 

الجنيس، شكلت اإلساءة العاطفية واللفظية نسبة %73 واإلساءتني الجنسية واملالية نسبة %67 لكل منهام، واإلساءتني 

الجسدية واإلهامل نسبة %53 لكل منهام.

مثانون باملئة )%80( من حاالت االتجار بالبرش تم التخطيط باملتاجرة بهن من خارج الدولة أي يف بلدهم األم وهو ما 

نسميه باإلتجار الخارجي، وحالتان متت املتاجرة بهن داخليا )أي تم التخطيط باملتاجرة بهن داخل الدولة(. حالة واحدة 

مل يتم تحديد مكان اإلتجار.

غادرت 12 حالة من الضحايا املؤسسة خالل نفس العام، ومل تتعد فرتة البقاء يف املؤسسة لجميع الحاالت ستة أشهر.

ثانيا: الحاالت الخارجية
ومن مجموع الـ 313 حالة خارجية جديدة، 219 )%70( منهم ضحايا العنف املنزيل، و25 )%8( ضحايا إساءة معاملة 

األطفال، و69 )%22( من الحاالت صنفوا بـ “األخرى”.

شكل ضحايا العنف املنزيل 219 حالة عنف منزيل بنسبة %70 من مجموع الحاالت الخارجية، وتراوحت أعامرهم من 17 

إىل 70 سنة، والجدير بالذكر أن حالتان من ضحايا العنف املنزيل كانتا أقل من 18 سنة. غالبية ضحايا العنف املنزيل كانوا 

من اإلناث بنسبة %92، والذكور بنسبة %8. جاءت نسبة الضحايا من الجنسية اإلماراتية %42، ومن الجنسيات األخرى 

نسبة %58، وحالة صنفت بـ “غري معروف”. غالبية الحاالت من فئة املتزوجني %72، ومن فئة املطلقني %12، ومن فئة 

املنفصلني %5 ومن فئة األرامل اثنتان، وكان الزوج هو املسؤول الرئييس عن العنف بنسبة %81، والزوج السابق بنسبة 

%5، وقد تعرضت الحاالت لإلساءة العاطفية/اللفظية بنسبة %89، ولإلهامل والحرمان بنسبة %62، ولإلساءة الجسدية 

%54، ولإلساءة الجنسية 11%.
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كام بلغ عدد ضحايا إساءة معاملة األطفال 25 حالة، تراوحت أعامرهم من سنتني إىل 17 سنة، وقد تم تحويل 11 حالة 

أقاربهم، و5 حاالت من قبل رشطة ديب، و3 حاالت من املدرسة، و3 حاالت من قبل الطفل نفسه، وحالتان  من قبل 

من قبل صديق، وحالة واحدة من املستشفى، كام إن الغالبية بنسبة)%72( من اإلناث، وسبع حاالت من الذكور، بلغ 

عدد األطفال اإلماراتيني 13 حالة، ومن الجنسيات األخرى 10 حاالت، وحالتان صنفتا بـ “غري معروف”. وكان األب هو 

املسؤول الرئييس عن العنف بنسبة %40، وتسع حاالت أخربت بأن األم هي املعنفة، وحالتان أخربتا بأن األقارب كانوا 

املسؤولني عن اإلساءة، أما بقية الحاالت فقد كان املسئ عىل التوايل- صديق العائلة، صديق آخر، الجار، سائق الحافلة، 

املعلم، وحالة مل تذكر امليسء، وحالة التعلم من املسئ؛ وشكل اإلهامل والحرمان %52، واإلساءة العاطفية/اللفظية 48%، 

واإلساءة الجسدية %40، واإلساءة الجنسية %32، ومشاهدة العنف املنزيل )أربع حاالت(.

ثالثا: مكاملات الخط الساخن
تلقت املؤسسة 2,203 اتصال من مركز الخط الساخن خالل عام 2013، إن غالبية املتصلني )%70( من عامة الناس وهم 

املتصلون الذين يستفرسون عن الخدمات التي تقدمها املؤسسة ونوعية املساعدات واإلستشارات التي تقدمها للضحايا 

سواء داخل املؤسسة أو خارجها، و%24 من املتصلني هم من الضحايا، و%2 من اإلحاالت الشخصية كاألقارب واألصدقاء 

اإلجتامعية  الباحثة  مع  التواصل  يف  ترغب  التي  الضحية  و4%  الضحايا،  عن  نيابة  يتصلون  الذين  الرسمية  أوالجهات 

املسؤولة عنها.

من مجموع االتصاالت الـ 2,203، كان منهم 568 اتصال لطلب خدمات املؤسسة املختلفة، %84 يبحثون عن نصيحة 

واستشارة عن مشاكل تخص العنف املنزيل، و%8 عن إساءة معاملة األطفال، وأربع حاالت عن اإلعتداء الجنيس، وأربع 

حاالت عن اإلتجار بالبرش، و%6 من االتصاالت كانت ألسباب أخرى غري التصنيفات التي ذكرت. معظم الضحايا املتصلني 

من البالغني بنسبة %91 واألطفال بنسبة %9. غالبية الضحايا املتصلني )%52( من غري املواطنني و%48 من مواطني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. غالبية الضحايا عانوا من اإلساءة العاطفية/اللفظية بنسبة %87، واإلساءة الجسدية بنسبة 

%78، واإلهامل والحرمان بنسبة %12، واإلساءة املالية بنسبة %4، واإلساءة الجنسية بنسبة %2. كان السبب الرئيس 

التصال الضحايا هو الحصول عىل اإلستشارات بنسبة %99، يف حني مثانية ضحايا اتصلوا للحصول عىل اإليواء. غالبية 

اتصاالت الضحايا مل تكن يف خطر فوري بنسبة %64، واتصال واحد من ضحية كانت يف خطر فوري، وتم إتخاذ اإلجراءات 

املناسبة للتعامل معها.
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املقدمة
نبذة تاريخية 
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كل طفل يستحق فرصة احلياة 
مليئة باحلب والضحك واألصدقاء 

واألسرة.
مارلو توماس
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1 املقدمة
1.1 عن املؤسسة

تأسست مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال يف يوليو 2007 كمبادرة إنسانية، وهي أول مأوى غري ربحي مرخص يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة للنساء واألطفال ضحايا العنف املنزيل، وإساءة معاملة األطفال، واإلتجار بالبرش. وتقوم املؤسسة 

التقرير هو السادس الصادر عن املؤسسة ويغطي الفرتة من 1 يناير – 31ديسمرب  بإصدار تقارير سنوية ويعترب هذا 

.2013

1.2 الخدمات املقدمة
تقدم املؤسسة خدمات مجانية للنساء واألطفال ضحايا العنف، وتشمل خط املساعدة، وااليواء اآلمن، للحاالت، وتقديم 

الرعاية الطبية، والدعم النفيس واإلجتامعي، وتقديم املشورة واملساعدة القانونية، باإلضافة إىل التواصل مع املؤسسات 

واملنظامت الحكومية وغري الحكومية لتوفري الدعم الكامل للحاالت. إضافة إىل هذه الخدمات األساسية، تقدم مؤسسة 

ديب لرعاية النساء واألطفال خدمات دعم ثانوية تشمل تعليم األطفال واألنشطة الرتفيهية واللياقة البدنية، والتمكني، 

والتدريب عىل املهارات.

1.3 الخصوصية والرسية
من أجل حامية الخصوصية والرسية والحفاظ عىل سالمة الحاالت املستفيدة من خدمات مؤسسة ديب لرعاية النساء 

واألطفال فإنه لن يتم تضمني التقرير أية معلومات ميكن أن ينجم عنها تحديد لهوية الضحايا.

1.4 التعريفات
الرجوع إىل قسم التعريف الوارد يف امللحق لرشح واٍف عن املصطلحات املستخدمة يف هذا التقرير.

2 نبذة تاريخية
2.1 حاالت املؤسسة منذ التأسيس

خدمت مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال 1,428 حالة منذ أن فتحت أبوابها يف أكتوبر 2007 حتى 31 ديسمرب 2013، 

مبا يف ذلك الحاالت الداخلية والخارجية. وتم تقسيم الحاالت كاآليت:

• 608 حالة داخلية:

الحاالت التي دخلت املؤسسة وتلقت خدمات الدعم واإليواء.

• 820 حالة خارجية:

الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة بدون اإليواء.

من مجموع الحاالت الداخلية البالغ عددهم 608، كان 164 من ضحايا “العنف املنزيل”، و72 من ضحايا “إساءة معاملة 

إليها  يشار  نفسه،  املتبقية كام هو موضح يف  الحاالت  أما  “انظر 1.2”.  بالبرش”،  “االتجار  األطفال”، و195 من ضحايا 

“باألخرى” فقد شكلت 77 حالة من جميع الحاالت الداخلية، وقد تم قبولها من قبل املؤسسة ألسباب أخرى إنسانية أو 

إيواء مع الضحية كحاله مرافقة أو مصاحبة مع عدم تعرضهم ألي نوع من أنواع العنف، أو غري ذلك )أنظر التعريف(.

البالغ عددهم 820، كان 574 ضحايا “العنف املنزيل”، و119 ضحايا “إساءة معاملة  الخارجية  الحاالت  ومن مجموع 

األطفال”، وخمسة ضحايا من “اإلتجار بالبرش”، و122 حالة تم تصنيفها بـ “أخرى”.
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الرسم التوضيحي 2.1: عدد الحاالت الداخلية والخارجية منذ 2007 حتى 
2013
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2.2 الحاالت املستمرة
2.2.1 عدد الحاالت املستمرة

خدمت املؤسسة 97 حالة داخلية مستمرة وتم تقسيمها كاآليت:

• 31 حالة داخلية مستمرة: وهي الحاالت التي دخلت املؤسسة قبل 1 يناير 2013، لكنهم استمروا يف الحصول عىل 

املأوى وخدمات الدعم خالل فرتة 1 يناير – 31 ديسمرب 2013.

• 66 حالة خارجية مستمرة: الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة قبل الفرتة املحددة للتقرير، لكنها استمرت 

يف الحصول عىل خدمات الدعم خالل فرتة 1يناير- 31 ديسمرب 2013.

اإلحصاءات التفصيلية عن الـ97 حاالت موثقة يف التقارير السنوية السابقة.

2.2.2 مدة البقاء للحاالت الداخلية املستمرة
غادرت املؤسسة 27 حالة مستمرة خالل العام 2013، ويبني الجدول أدناه فرتة البقاء للحاالت املستمرة التي غادرت خالل 

الفرتة املشمولة بالتقرير، أربع حاالت أمضت من 1 –3 أشهر، و11 حالة من 6-3 أشهر، و12 حالة أكرث من 6 أشهر، مع 

العلم بأن مدة إقامة الحالة غري مرتبط بسياسات املؤسسة وإمنا مرتبط بسري القضية الخاصة بها يف النيابات واملحاكم 

والظروف املعيشية التي متر بها الحالة، والتي يتم مراعاتها وأخذها بعني اإلعتبار قبل خروجها من املؤسسة.



31

الجدول 2.1: مدة البقاء للحاالت املغادرة )املستمرة(

)%(عدد الحاالتمدة البقاء

%31415-90 يوم

%1801141-91 يوم

%365933-181 يوم

%311أكرث من سنة

%100 27املجموع
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أواصــــــــــٌر قــــــــويــــــــــــة ومــــــــــجــــــــــتـــــــــــمـــــــــٌع آمــــــــن
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احلاالت
اجلديدة



األسرة هي نواة اجملتمع، 
وترابطها ومتاسكها يعكس 

جمتمع مرتابط.
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3 احلاالت اجلديدة
استقبلت املؤسسة 414 حالة جديدة، تم تقسيمهم إىل:

املحددة  الفرتة  واإليواء خالل  الدعم  وتلقت خدمات  املؤسسة  التي دخلت  الحاالت  داخلية جديدة: هي  حالة   101

للتقرير )1 يناير- 31 ديسمرب 2013(.

313 حالة خارجية جديدة: هي الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة بدون اإليواء خالل فرتة التقرير املحددة )1 

يناير 31- ديسمرب 2013(.

الرسم التوضيحي 3.1: الحاالت الجديدة

101

          313
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تم تقسيم الحاالت الجديدة إىل ثالثة فئات رئيسية: العنف املنزيل، وإساءة معاملة األطفال، واإلتجار بالبرش.

من مجموع الحاالت البالغ عددهم 414 حالة داخلية وخارجية، كان %60 ضحايا العنف املنزيل، و%16 ضحايا إساءة 

معاملة األطفال، و%4 ضحايا اإلتجار بالبرش، و%20 أخرى )أنظر الجدول أدناه(:

الجدول 3.1: الحاالت الجديدة )الداخلية والخارجية(

تصنيف العنف
عدد الحاالت

المجموع
الخارجيةالداخلية

248 )%60( 219 )%70(29 )%29(العنف املنزيل

67 )%16(25 )%8(42 )%41(إساءة معاملة األطفال

15 )%4(-15 )%15(اإلتجار بالبرش 

84 )%20(69 )%22( 15 )%15(أخرى

414 )%100( 313 )%100(101 )%100(املجموع
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الرسم التوضيحي 3.2: الحاالت الجديدة )الداخلية والخارجية(
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3.1 الحاالت الداخلية الجديدة
استقبلت مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال 101 حالة داخلية جديدة يف عام 2013، 29 حالة بنسبة )%29( ضحايا 

العنف املنزيل، و42 حالة بنسبة )%41( ضحايا إساءة معاملة األطفال، و15 حالة بنسبة )%15( ضحايا اإلتجار بالبرش 

و15 حالة بنسبة %15 صنفت أخرى)أسباب انسانية 11 حالة، اإلعتداء الجنيس حالتان، حالتان مصاحبتان( )أنظر 2.3(. 

كام يبني بقية الحاالت والتي تم تصنيفها تحت “األخرى”، بعدد 15 من جميع حاالت املؤسسة التي تم قبولهم يف تلك 

الفرتة. قبلت هذه الفئة ألسباب انسانية أخرى )11 حالة(، واإلعتداء الجنيس )حالتان(، وحالتان ال يوجد عليها عنف 

)أنظر التعريف(.
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الرسم التوضيحي 3.3: أنواع الحاالت الداخلية التي استقبلتها املؤسسة

41%

15%

15%

29%
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الرسم التوضيحي 3.4: أنواع الحاالت الداخلية التي استقبلتها املؤسسة
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3.1.1 ضحايا العنف املنزيل

العنف املنزيل هو استخدام القوة من جانب شخص واحد للحفاظ عىل السلطة والسيطرة عىل اآلخر ويحدث إىل حد كبري 

بني أفراد العائلة والرشكاء الحميمني وعادة ما يحدث يف املنزل.

من بني الحاالت الداخلية الجديدة التي تم استقبالهم عام 2013، والبالغ عددهم 101، كان هناك 29 امرأة من ضحايا 

العنف املنزيل وتشكل هذه الفئة نحو %29 من جميع الحاالت الداخلية الجديدة )االعتداء عىل األطفال، االتجار بالبرش 

وأخرى(.
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الرسم التوضيحي 3.5: نسبة ضحايا العنف املنزيل مقابل الحاالت األخرى

29%

71%

3.1.1.1 خصائص ضحايا العنف املنزيل

3.1.1.1.1 العمر

جميع ضحايا العنف املنزيل من النساء تفوق أعامرهم 18 سنة، وكان املتوسط الحسايب لألعامر 28 سنة بإنحراف معياري 

+5.4، وتراوحت أعامرهم من 19 إىل 36 سنة.
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الجدول 3.2: أعامر ضحايا العنف املنزيل

27.89 سنة املتوسط الحسايب

5.4+االنحراف املعياري

29 سنة الوسيط

 19 سنة الحد األعىل

36 سنةالحد األدىن

3.1.1.1.2 اجلنسية

من مجموع 29 حالة عنف منزيل، ثالثة حاالت مواطنات إماراتيات، و26 حالة بنسبة )%90( من جنسيات أخرى.

الجدول 3.3: جنسيات ضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالجنسية

%310مواطنني

%2690غري مواطنني

%29100املجموع الكيل
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الرسم التوضيحي 3.6: جنسيات ضحايا العنف املنزيل

10%

90%

قدمت املؤسسة خدماتها لضحايا العنف املنزيل من 15 دولة، إضافة إىل دولة االمارات العربية املتحدة. شكلت كل من 

الهند واألردن واملغرب وسوريا الفلبني أكرب خمس دول بنسبة %10 من جميع ضحايا العنف املنزيل. أما الحاالت من 

الجنسيات األخرى فقد شكلت حالة واحدة لكل دولة )أنظر الجدول أدناه(:
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الجدول 3.4: البلدان األصلية لضحايا العنف املنزيل من الحاالت الخارجية

)%(عدد الحاالتالدولة#

%310اإلمارات العربية املتحدة1

%310الهند2

%310األردن 3

%310املغرب4

%310سوريا5

%310الفلبني6

%13مرص7

%13أثيوبيا8

%13املانيا9

%13موريتانيا10

%13باكستان11

%13فلسطني12

%13روسيا13

%13سرييالنكا14

%13تونس15

%13اليمن16

%29100املجموع الكيل

توزيع جنسيات ضحايا العنف املنزلي حسب القارات مبني أدناه:
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الجدول 3.5: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات

)%(عدد الحاالتالدولة#

%1965آسيا1

%828أفريقيا2

%27أوروبا3

%29100املجموع الكيل

3.1: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات
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3.1.1.1.3 التعليم

يبني الجدول أدناه املستوى التعلييمي للحاالت، حيث أن معظم ضحايا العنف املنزيل ميلكون قدرا من التعليم،خمس 

املهني، وثالثة حاالت يف مرحلة  التعليم  تلقتا  الثانوي، وحالتان  التعليم  تلقت  اإلبتدايئ، ومثانية  التعليم  تلقت  حاالت 

التعليم الجامعي، وأربعة حاالت أكملن التعليم الجامعي “درجة البكالوريوس”، وضحية واحدة أكملت درجة املاجستري. 

يف حني أن ست حاالت مل يكن لهن حظا من التعليم النظامي.
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الجدول 3.6: املستوى التعليمي لضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالتعليم

%621غري متعلم 

%517املدرسة اإلبتدائية

%828املدرسة الثانوية

%27التعليم املهني

%310يف الكلية أو الجامعة

%414أكمل الدراسة الجامعية

%13ماجستري فام فوق

%29100املجموع الكيل

3.1.1.1.4 املهنة

يوضح الجدول أدناه الحالة املهنية لضحايا العنف املنزيل، حيث أن أغلب الحاالت )%76( ال يعملن، وخمسة حاالت من 

الفئة املساعدة )خدم منازل(، وحالتان تعمالن يف مهنة التعليم.

الجدول 3.7: مهنة ضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالمهنة

%2276ال تعمل

%517الفئة املساعدة

%27معلمة

%29100املجموع الكيل

3.1.1.1.5 الدخل
التي  النقدية  املبالغ  الدخل الشهري )أي  املنزيل، وذلك من خالل تقييم  العنف  الحالة اإلقتصادية لضحايا  عند دراسة 

يستلمونها شهريا من أي مصدر( تبني أن %48 من الحاالت مل يكن لديهن دخل شهري وال مردود مادي من أي مصدر 

للدخل، وسبع حاالت كانت تستلم أقل من 1000 درهم شهريا، وست حاالت من )1000 – 3000( درهم شهريا، وحالة 

من )3000 – 6000( درهم شهريا، وحالة أكرث من 20,000 درهم شهريا.
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الجدول 3.8: الدخل الشهري لضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالدخل

%01448 درهم

%724أقل من 1000 درهم

%621من 1000 إىل 3000 درهم

%300014 إىل 6000 درهم

%20,00013 أو أكرث

%29100املجموع الكيل

3.1.1.1.6 الحالة اإلجتامعية
يبني الجدول أدناه أن ما يعادل ثلثي حاالت العنف املنزيل )%65( متزوجات، وأربع حاالت مطلقات، وست حاالت غري 

متزوجات.

الجدول 3.9: الحالة اإلجتامعية لضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالحالة اإلجتماعية

%621غري متزوجة

%1965متزوجة

%414مطلقة

%29100املجموع الكيل

3.1.1.2 تصنيف الحاالت باإليواء
صنفت الحاالت بإيواء املؤسسة وفق التصنيفات الواردة يف الجدول 8.3، فمن 29 حالة عنف منزيل صنفت 16 حالة 

بنسبة %55 من مجموع الحاالت “أم مع طفل/ أطفال”، وأربع حاالت “أم مبفردها” أي لديها أطفال واليقيمون معها يف 

املؤسسة، وتسع حاالت “امرأة مبفردها”.

الجدول 3.10: حالة اإليواء لضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتحالة اإليواء

%414أم مبفردها

%1655أم مع طفل/أطفال

%931امرأة مبفردها

%29100املجموع الكيل
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3.1.1.3 أنواع اإلساءة

قد تتعرض الضحية يف بعض األحيان ألكرث من نوع من أنواع اإلساءة وبالتايل يتم تسجيل أكرث من إساءة للحالة الواحدة 

وهو مايربر زيادة عدد الحاالت املساءة املسجلة يف جدول 9.3 عن العدد اإلجاميل للضحايا. حيث أن %100 من الحاالت 

املالية، و38%  لإلساءة  والحرمان، و52%  لإلهامل  الجسدية، 69%  لإلساءة  عاطفية/لفظية، و90%  إساءة  إىل  تعرضت 

لإلساءة الجنسية.

الجدول 3.11: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف املنزيل

)%(العددنوع اإلساءة

%29100إساءة عاطفية /لفظية

%2690إساءة جسدية

%2069إهامل / حرمان

%1552إساءة مالية 

%1138إساءة جنسية

الرسم التوضيحي 3.7: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف املنزيل
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3.1.1.4 عالقة الجاين بالضحية

تم اإلخبار من قبل الحاالت أن %66 كان الزوج هو املسؤول عن العنف، أما بقية الحاالت فقد كان املسئ هو)الزوج 

السابق، األب، األم، األخ، واألخت(، وخمس حاالت إدعني رب العمل هو املسئ.

الجدول 3.12: عالقة الجاين بالضحية

)%(عدد الحاالتنوع اإلساءة

%1966الزوج

 %13الزوج السابق

%310األب

 %27األم

%13األخ

 %13األخت

 %517رب العمل

3.1.1.5 مدة البقاء يف املؤسسة

من 29 حالة عنف منزيل، غادرت املؤسسة 20 حالة خالل عام 2013، تسع حاالت أمضت أقل من شهر، وخمس حاالت 

من 3-1 أشهر، وخمس حاالت من 6-3 أشهر، وحالة واحدة أكرث من 6 أشهر )أنظر الجدول 13.3(:

الجدول 3.13: مدة البقاء يف املؤسسة لضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتمدة البقاء 

%945أقل من 30 يوم

 %30525-90 يوم 5

%91525 – 180 يوم

 %15أكرث من 181 يوم

%20100املجموع الكيل
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3.1.2 ضحايا إساءة معاملة األطفال

يشري مصطلح اإلساءة للطفل إىل العنف )الجسدي، العاطفي، الجنيس، و/أو اإلهامل والحرمان( الذي يتعرض إليه الطفل 

داخل أو خارج املنزل )يف أي محيط( بعمر أقل من 18 سنة. يف حني تم ادراج األطفال ضحايا اإلتجار يف قسم اإلتجار 

بالبرش من هذا التقرير لغرض التصنيف.

استقبلت املؤسسة 42 طفال من ضحايا إساءة معاملة األطفال تعرضوا ألنواع مختلفة من اإلساءة الجسدية والعاطفية 

استقبلتها  التي  الحاالت  مجموع  من   )41%( نسبة  وشكلوا  آبائهم،  قبل  من  اإلساءة  شاهدوا  أو  واإلهامل  والجنسية 

املؤسسة خالل عام 2013.

الرسم التوضيحي 3.8: ضحايا إساءة معاملة األطفال مقابل الفئات األخرى

41%

59%



50

3.1.2.1 خصائص ضحايا إساءة معاملة األطفال

3.1.2.1.1 العمر

تراوحت األعامر من شهر إىل 16 سنة، ويبني الجدول12.3 مزيدا من التفاصيل حول أعامر الضحايا.

الجدول 3.14: أعامر ضحايا إساءة معاملة األطفال

5.89 سنةاملتوسط الحسايب

4.8+االنحراف املعياري

4 سنةالوسيط

شهرالحد األدىن

16 سنةالحد األعىل

3.1.2.1.2 الجنس

يوضح الجدول أدناه أن %67 من حاالت إساءة معاملة األطفال من اإلناث، و%33 من الذكور، ورمبا يعزى الفرق البسيط 

إىل أن سن القبول يف إيواء املؤسسة ال يتعدى عمر 12 سنة بالنسبة لألطفال الذكور.

الجدول 3.15: الجنس

)%(عدد الحاالتالجنس

%2867إناث

%1433ذكور

%42100املجموع

3.1.2.1.3 الجنسية
كام هو مبني يف الجدول 16.3، أن 11 طفل )%26( من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، و26 طفل )%62( من 

جنسيات أخرى، وخمس أطفال مل يتم تحديد جنسيتهم بعد.

الجدول 3.16: جنسيات ضحايا إساءة معاملة األطفال

)%(عدد الحاالتالجنسية
%1126مواطن

%2662غري مواطن

%512غري معروف

%42100املجموع
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3.1.2.1.4 التعليم
شكل األطفال ما قبل عمر املدرسة نسبة %52 من مجموع االطفال، و%36 يف مراحل مختلفة من التعليم، وخمسة 

أطفال مل يدخلوا املدرسة عىل الرغم من أنهم كانوا يف عمر املدرسة )انظر الجدول 17.3(.

الجدول 3.17: املستوى التعليمي لضحايا إساءة معاملة األطفال

)%(عدد الحاالتمستوى التعليم

%2252ليس يف عمر دخول املدرسة

%512اليذهب إىل املدرسة

%25رياض األطفال

%1024املرحلة اإلبتدائية

%37املرحلة الثانوية

%42100املجموع

3.1.2.2 تصنيف الحاالت باإليواء
صنفت الحاالت بإيواء املؤسسة وفق التصنيفات الواردة يف الجدول 16.3، فمن 42 حالة إساءة معاملة األطفال صنفت 

35 حالة بنسبة %83 من مجموع الحاالت “طفل مع أمه”، وسبع حاالت “طفل مبفرده”.

الجدول 3.18: تصنيف الحاالت باإليواء

)%(عدد الحاالتحاالت اإليواء

%3583طفل مع أمه

%717طفل مبفرده

%42100املجموع

3.1.2.3 أنواع اإلساءة

قد تتعرض الضحية يف بعض األحيان ألكرث من نوع من أنواع اإلساءة وبالتايل يتم تسجيل أكرث من إساءة للحالة الواحدة 

وهو مايربر زيادة عدد الحاالت املساء إليها املسجلة يف جدول 17.3 عن العدد اإلجاميل للضحايا. حيث تعرض 64% 

منهم لكل من اإلهامل والحرمان ومشاهدة العنف املنزيل، و%38 لإلساءة العاطفية واللفظية، و%33 لإلساءة الجسدية، 

وسبع حاالت لإلساءة الجنسية.
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الجدول 3.19: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا إساءة معاملة األطفال

)%(عدد الحاالتنوع اإلساءة

%2764إهامل/ حرمان

%2764مشاهدة العنف املنزيل

%1638إساءة عاطفية /لفظية

%1433إساءة جسدية

%717إساءة جنسية

الرسم التوضيحي 3.9: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا إساءة معاملة 
األطفال

64% 64%
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3.1.2.4 عالقة الجاين بالضحية

يبني الجدول أدناه أن %76 من الحاالت كان املسئ هو األب، و%22 )9 حاالت( كانت األم هي املسيئة، حالة واحدة مل 

تكن تعلم من كان وارء العنف.
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الجدول 3.20: عالقة الجاين بالضحية

)%(عدد الحاالتالجاني

%2764األب

%2764األم

%1638غري معروف

%42100املجموع

3.1.2.5 مدة اإلقامة يف املؤسسة

غادرت املؤسسة 21 حالة من حاالت إساءة معاملة األطفال خالل 2013، عرش حاالت أمضت أقل من شهر، وثالثة حاالت 

من 3-1 أشهر، وست حاالت من 6-3 أشهر، وحالتان أكرث من 6 أشهر )أنظر الجدول 21.3(:

الجدول 3.21: مدة البقاء يف املؤسسة لضحايا إساءة معاملة األطفال

)%(عدد الحاالتمدة البقاء

%1048أقل من 30 يوم

%30364 - 90 يوم

%91638 - 180 يوم

%29أكرث من 181 يوم

%21100املجموع

3.1.3 ضحايا اإلتجار بالبرش
اإلتجار بالبرش هو تجنيد ونقل وتحويل أو إيواء أو استالم أشخاص عن طريق التهديد أو استعامل القوة أو غري ذلك 

من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استعامل السلطة أو موقع قوة، واالستفادة من ضعف 

الشخص أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل )القانون 

اإلتحادي رقم 51 لدولة اإلمارات العربية املتحدة(.

 31 يناير-   1 من  واألطفال  النساء  لرعاية  ديب  مؤسسة  يف  وإيوائها  بالبرش  اإلتجار  حاالت  من  حالة   15 استقبال  تم 

ديسمرب2013، أي حوايل )%15( من جميع الحاالت )ضحايا العنف املنزيل، واساءة معاملة األطفال، والحاالت األخرى(.
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الرسم التوضيحي 3.10: نسبة حاالت اإلتجار بالبرش مقارنة بالفئات األخرى

15%

85%

3.1.3.1 خصائص ضحايا االتجار بالبرش

3.1.3.1.1 العمر والجنس

كان عدد البالغني من ضحايا االتجار بالبرش 11 حالة )%73(، متوسط الحسايب لألعامر هو 26.8 سنة، بانحراف معياري 

4.37 +، وتراوحت أعامرهم من 19 إىل 33 سنة )أنظر الجدول 22.3(، و%27 من األطفال )بعدد 4(، تراوحت أعامرهم 

بني 16 سنة، و7 سنوات، و6 أشهر. والجدير بالذكر أن حالة واحدة من األطفال كان ذكر. ويوضح الرسم 10.3 نسبة 

البالغني واألطفال من ضحايا اإلتجار بالبرش.
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الجدول 3.22: أعامر البالغني من حاالت االتجار بالبرش

26.8 سنةمتوسط العمر

+4.37اإلنحراف املعياري

27 سنةالوسيط

25 سنةاملنوال )عدد التكرار(

19الحد األعىل

33الحد األدىن

الرسم التوضيحي 3.11: نسبة األطفال مقابل البالغني

27%

73%

3.1.3.1.2 الجنسية

توزعت جنسيات ضحايا االتجار بالبرش إىل مثانية جنسيات أغلبها من الجنسيتني الباكستانية والبنغالية )4 و3 حاالت عىل 

التوايل(، كام كانت هناك من حالة واحدة إىل حالتني لكل من الجنسيات األخرى املذكورة أدناه )انظر الجدول 23.3(:
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الجدول 3.23: جنسيات ضحايا االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتالدولة#

426.6باكستان1

320بنغالديش2

213.3املغرب3

213.3مولدوفا4

16.6الهند5

16.6أندونيسيا6

16.6الفلبني7

16.6اليمن8

15100املجموع الكيل

توزيع جنسيات ضحايا االتجار بالبرش حسب القارات مبني أدناه:

الجدول 3.24: توزيع جنسيات ضحايا االتجار بالبرش حسب القارات

)%(عدد الحاالتالدولة#

%1174آسيا1

%213أفريقيا2

%213أوروبا3

%15100املجموع الكيل
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الرسم التوضيحي 3.12: توزيع ضحايا اإلتجار بالبرش حسب القارات

%13

%13

%74

3.1.3.1.3 التعليم

عند تحليل املستويات التعليمية لهؤالء الحاالت، تفاوت املستوى التعليمي للضحايا من األمي إىل الجامعي إال أن أغلب 

الضحايا ضمن املستوى الثانوي فام دون. ويبني الجدول أدناه أن خمسة من ضحايا اإلتجار بالبرش أكملوا بعض التعليم 

االبتدايئ والتعليم الثانوي، وخمسة من ضحايا اإلتجار بالبرش مل يذهبوا إىل املدرسة إطالقا أو مل يتلقوا تدريب مهني، 

وحالة واحدة كانت يف الكلية، وحالتان أنهيتا الدراسة الجامعية، وحالة ال ينطبق عليها التصنيف لصغر السن.
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الجدول 3.25: املستوى التعليمي لضحايا االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتالمستوى التعليمي

%533غري متعلم

%213دراسة ابتدائية

%320دراسة ثانوية

%17دراسة غري منتهية يف الكلية

%213دراسة جامعية

%17غري معروف

%17الينطبق

%15100املجموع الكيل

3.1.3.1.4 الحالة اإلجتامعية

يوضح الجدول 26.3 أن الحالة اإلجتامعية للحاالت توزعت بني ثالثة حاالت غري متزوجات وست حاالت متزوجات وأربع 

حاالت مطلقات وحالتني الينطبق عليهام التصنيف لصغر السن.

الجدول 3.26: الحالة اإلجتامعية لضحايا االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتالحالة اإلجتماعية

%320غري متزوجة

%640متزوجة

%427مطلقة

%213ال ينطبق

%15100املجموع الكيل

3.1.3.1.5 الدخل
يف تقدير مستويات الدخل لحاالت اإلتجار بالبرش )املبلغ املقدر من املال الذي حصل عليه شهريا(، كان هناك نسبة كبرية 

من الضحايا )%73( مل يحصلوا عىل أي عوائد مالية خالل فرتة اإلستغالل، وحالتان تلقتا أقل من 1000 درهم امارايت يف 

الشهر، وحالة واحدة تلقت راتب غري منتظم )أنظر الجدول 27.3(:
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الجدول 3.27: مستوى الدخل لحاالت االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتالدخل الشهري*

%17ال ينطبق

%01173 درهم

%213أقل من 1000

%17دخل غري منتظم

%15100املجموع الكيل

*يبني اجلدول فئات الدخل التي مت اإلبالغ عنها من قبل احلاالت.

3.1.3.2 جهات اإلحالة

متت إحالة جميع ضحايا اإلتجار بالبرش إىل مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال من قبل “رشطة ديب”.

3.1.3.3 تأشرية الدخول

3.1.3.3.1 نوع التأشرية
يبني الجدول أدناه أنواع التأشريات التي استخرجت لضحايا االتجار بالبرش، فقد استقبلت املؤسسة خمس حاالت تحمل 

“تأشرية عمل” وأربع حاالت “تأشرية زيارة” وحالتان “تأشرية إقامة” وحالة “تأشرية سياحة” وثالثة حاالت مل يكن معروف 

لديهن نوع التأشرية.

الجدول 3.28: نوع التأشرية لضحايا االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتنوع التأشيرة

%533تأشرية عمل

%427تأشرية زيارة

%213تأشرية إقامة

%17تأشرية سياحة

%320غري معروف

%15100املجموع الكيل

3.1.3.3.2 صالحية التأشرية

فيام يتعلق بصالحية التأشرية، فقد تبني أن سبع حاالت لديهن تأشرية صالحة عند دخولهن املؤسسة، وثالثة ضحايا لديهن 

تأشرية منتهية الصالحية، وخمس حاالت مل يكن يعلمن عن مدى صالحية تأشرياتهن )أنظر الجدول 29.3(:
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الجدول 3.29: صالحية التأشرية

)%(عدد الحاالتصالحية التأشيرة

%747سارية املفعول

%320منتهية

%533ال تعلم

%15100املجموع الكيل 

3.1.3.4 عملية اإلتجار بالبرش

3.1.3.4.1 مكان اإلتجار
أغلب حاالت االتجار بالبرش)%80( كانت املتاجرة بهن خارجيا )تم التخطيط باملتاجرة بهن من خارج الدولة(، عادة يف 

بلدهم األم، وحالتان متت املتاجرة بهن داخليا )أي تم التخطيط باملتاجرة بهن داخل الدولة(.

الجدول 3.30: مكان االتجار

)%(عدد الحاالتمكان االتجار

%213داخليا 

%1280خارجيا

%17غري معروف

%15100املجموع الكيل 

3.1.3.4.2 كيفية حصول اإلتجار

مثانية من الحاالت املتاجر بها وعدوا بوظائف أوتم التأكيد لهن بكسب املال عن طريق مامرسة بعض األنشطة وميثلون 

%53، كام تم تهديد خمس حاالت، بينام حالة واحدة مل يتم معرفة كيفية االتجار بها.
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الجدول 3.31: كيفية حصول االتجار

)%(عدد الحاالتكيفية حصول اإلتجار

%853الوعد بوظيفة /أنشطة لكسب املال

%533التهديد

%17غري معروف

%17ال ينطبق

%15100املجموع الكيل 

3.1.3.4.3 العمل/النشاط الذي اعتقدت الضحية أنها ستقوم به

عند اإلستعالم من الضحايا عام تم إخبارهن به من قبل املتاجرين، وجد أن أربع حاالت تم إخبارهن بأنهن سيعملن 

كخادمات يف البيوت، وضحية أخربت بأنها ستعمل كممرضة، وواحدة كنادلة، وواحدة كموظفة استقبال، وواحدة وعدت 

بالعمل كموظفة يف صالون تجميل، وواحدة كعاملة نظافة، وثالثة حاالت أتني للسياحة، وحالة واحدة مل تأت؍ بهدف 

العمل إمنا جاءت كزوجة مع زوجها )أنظر الجدول 32.3(:

الجدول 3.32: العمل أو النشاط الذي اعتقدت الضحية أنها ستقوم به

العمل/النشاط الذي اعتقدت الضحية 
)%(عدد الحاالتأنها ستقوم به

213.3ال ينطبق)لصغر السن(

426.6خادمة

320سائحة

16.6ممرضة

16.6نادلة

16.6موظفة استقبال

16.6موظفة يف صالون تجميل

16.6عاملة نظافة

16.6ليس للعمل )زوجة(

%15100املجموع الكيل 

3.1.3.4.4 وقت معرفة الضحية باالستغالل

يبني الجدول 31.3 أن معظم الضحايا قمن بعمل ما هو متوقع منهن من قبل املتاجر إما يف يوم الوصول )7 حاالت( أو 

بعد عدة أيام )5 حاالت(، وحالة أخرى علمت مبا هو مطلوب منها بعد أكرث من شهر.
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الجدول 3.33: متى عرفت الضحية باالستغالل

)%(عدد الحاالتمتى عرفت الضحية

%747يوم الوصول

%533بعد عدة أيام

%17بعد أكرث من شهر

%213ال ينطبق

%15100املجموع الكيل 

3.1.3.4.5 كيفية معرفة الضحية باإلستغالل

عند إجراء تقييم للضحايا عن كيفية معرفتهن مبا هو مطلوب منهن، وجد أنه قد تم استخدام أكرث من طريقة إلعالم 

الحالة، فالغالبية )10 حاالت( تم إخبارهن عن املوضوع مبارشة، وأربع ضحايا تم رضبهن، وواحدة تم اغتصابها، واثنني 

من الضحايا مل ينطبق عليها لصغر السن )أنظر الجدول 34.3(.

الجدول 3.34: كيف عرفت الضحية باالستغالل

)%(عدد الحاالتكيف عرفن

%1067تم إعالمهن

%427تم رضبهن

%17اغتصابهن

%213ال ينطبق

3.1.3.4.6 بلدان املرور العابر
ضحية واحدة من حاالت االتجار بالبرش مرت بتونس كبلد عبور ملدة ساعة واحدة قبل وصولها إىل ديب.

3.1.3.4.7 أنواع اإلساءة

قد تتعرض الضحية يف بعض األحيان ألكرث من نوع من أنواع اإلساءة وبالتايل يتم تسجيل أكرث من إساءة للحالة الواحدة 

وهو مايربر زيادة عدد الحاالت املساءة املسجلة يف جدول 35.3 عن العدد االجاميل للضحايا. حيث أن %73 من الحاالت 

تعرضت إىل إساءة عاطفية/لفظية، و10 حاالت )%67( لكل من االساءة الجنسية واالساءة املالية، ومثان حاالت )53%( 

لكل من اإلساءة الجسدية ولإلهامل/الحرمان.
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الجدول 3.35: أنواع االساءة التي تعرضت لها الضحية

)%(العددنوع اإلساءة

%1173إساءة عاطفية /لفظية

%1067إساءة جنسية

%1067إساءة مالية

%853إساءة جسدية

%853إهامل / حرمان

الرسم التوضيحي 3.13: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا اإلتجار 
بالبرش
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67% 67%

53% 53%
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3.1.3.4.8 عالقة املتاجر بالضحية

تم اإلخبار من قبل الحاالت أن خمس حاالت كان رب العمل هو املسؤول عن املتاجرة، وضحية واحدة أخربت بأن زوجها 

كان املتاجر بها، وحالتان كانت األم هي املتاجرة، وحالة كان األب هو املتاجر، وخمس حاالت إدعني أن الصديق )صديق 

للعائلة أو صديق آخر( مسئول عن األمر، بينام واحدة ال تعلم من كان وراء املتاجرة بها.
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الجدول 3.36: عالقة املتاجر بالضحية

)%(عدد الحاالتالمتاجر

%533رب العمل

%17الزوج

%17األب 

%213األم

%320صديق العائلة

%213صديق آخر

%17غري معروف

%15100املجموع

3.1.3.5 تصنيف الحاالت باإليواء

كام يتبني من الجدول أدناه، أن أغلب ضحايا اإلتجار بالبرش )6 حاالت( ليس لديهن أطفال لذا تم تصنيفهن بـ )سيدة 

وتم  األم  بلدهم  يف  األطفال  ويعيش  الحياة  قيد  عىل  ألطفال  أمهات  كن  منهن  حاالت  أربع  أن  إىل  إضافة  مبفردها(. 

تصنيفهن بـ )أم مبفردها(، وواحدة من الضحايا كانت أم مع طفلها يف املؤسسة، وتم تصنيفها بـ )أم مع طفلها(، وأربعة 

أطفال تم إيوائهم مبفردهم لذا تم تصنيفهم بـ )طفل مبفرده(.

الجدول 3.37: حاالت اإليواء

)%(عدد الحاالتحاالت اإليواء

%640سيدة فقط

%427أم مبفردها

%16أم مع طفلها

%427طفل مبفرده

%15100املجموع الكيل

3.1.3.6 مدة البقاء يف املؤسسة

غادرت املؤسسة 12 حالة اتجار بالبرش ضمن الحاالت الداخلية الجديدة حتى نهاية ديسمرب 2013، اثنتان أمضيتا أقل 

من شهر، وثالثة حاالت من 3-1 أشهر، وسبع حاالت من 6-3 أشهر )أنظر الجدول 38.3(:
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)الحاالت  بالبرش  االتجار  لضحايا  املؤسسة  يف  البقاء  مدة   :3.38 الجدول 
الجديدة(

)%(عدد الحاالتمدة البقاء

%217أقل من 30 يوم

%30325 – 90 يوم

%91758 – 180 يوم

%12100املجموع الكيل

3.1.3.7 كيفية مغادرة الضحية

جميع الحاالت املغادرة من ضحايا االتجار بالبرش تم إعادتهم إىل موطنهم األصيل بعد اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية 

العودة اآلمنة لهم بواسطة رشطة ديب. ومن الجدير بالذكر أن جميع  والسامح لهم باملغادرة، وتم استكامل إجراءات 

الحاالت تم تزويدهن بقامئة من أرقام التواصل املبارش مع الجهات واملؤسسات املحلية واملنظامت الدولية التي قد تحتاج 

إليها الضحية يف وقت ما من حياتها، وتتبع املؤسسة هذه االجراءات االحرتازية ضمن آليات خطة الخروج وذلك لضامن 

وجود مؤسسات داعمة تلجأ إليها الحالة لتقدم لها الخدمات املناسبة ملنع وقوعها يف اإلتجار مرة أخرى.

3.1.3.8 متابعة الضحية
وضعت املؤسسة خطة شاملة للحاالت بعد مغادرتها املؤسسة ليك يتم متابعتها بصورة دورية عىل مدى ستة أشهر موزعة 

عىل ثالث فرتات )بعد شهر، بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر( للتأكد من سالمتها وعدم تعرضها ألي شكل من أشكال االساءة، 

وتتم املتابعة بشكل مبارش مع الضحية أو غري مبارش مع املنظامت الدولية أو املؤسسات املحلية التي تتابع الضحية يف 

حال تعذر التواصل املبارش. يبني الجدول أدناه عدد املتابعات التي متت بشكل مبارش خالل 2013 عىل مدى ستة أشهر:

الجدول 3.39: عدد املتابعات القامئة يف 2013 للحاالت املغادرة

اجملموعتعذر التواصلتم التواصلالمتابعة بعد مغادرة الحالة

162238بعد 30 يوم

71623بعد 90 يوم

41519بعد 180 يوم

275380املجموع
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الرسم التوضيحي 3.14: عدد املتابعات للحاالت املغادرة يف عام 2013

After 30 days After 90 days After 180 days Total

16
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0%

Responded Not Responded

وصل عدد مرات التواصل إىل 80 اتصال ملتابعة ضحايا االتجار بالبرش يف 2013 بعد مغادرتهم املؤسسة يف بلدانهم األم 

وضمن أرقام التواصل والعناوين التي وضعوها قبل املغادرة. وكانت هناك 27 متابعة فعلية موزعة عىل ثالث فرتات، 16 

متابعة بعد 30 يوم، و7 متابعات بعد 90 يوم، و4 متابعات بعد 180 يوم. أما بقية املتابعات الـ 53 فقد تعذر التواصل 

مع الحاالت وذلك ألسباب عدة منها: انقطاع الخط أو رقم غري مستخدم، أو مل يتم الرد عىل املكاملة، أو التوجد وسائل 

اتصال مع الحالة كونها تسكن يف منطقة نائية، أو سفر الحالة إىل بلدة أخرى غري بلدها األم.
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احلاالت اخلارجية
اجلديدة
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4 احلاالت اخلارجية اجلديدة
4.1 أنواع الحاالت التي استقبلتها املؤسسة

قدمت مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال خدماتها لـ 313 حالة خارجية جديدة خالل فرتة التقرير، 219 )70%( 

منهم ضحايا العنف املنزيل، 25 )%8( ضحايا إساءة معاملة األطفال، 69 )%22( من الحاالت صنفوا بـ “أخرى” )21 

حالة ألسباب انسانية، و47 حالة املبلغني عن العنف الراغبني يف الحصول عىل اإلستشارة حول التعامل مع حاالت 

العنف، حالة واحدة إعتداء الجنيس( )أنظر 1.4(:

الرسم التوضيحي  4.1: أنواع الحاالت الخارجية التي استقبلتها املؤسسة

Europe
13%

Africa
13%

Asia
74%
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إذا عاش الطفل يف جو من الرضا، 
تعّلم أن يرضى بذاته. 

 دوروثي لوو نولتي
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الرسم التوضيحي  4.2: أنواع الحاالت الخارجية التي استقبلتها املؤسسة

DV Ch.Ab HT Others
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4.1.1 ضحايا العنف املنزيل

استقبلت املؤسسة 219 حالة عنف منزيل، وشكلت %70 من مجموع الحاالت الخارجية )ضحايا إساءة معاملة األطفال 

والحاالت االستثنائية األخرى(.
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الرسم التوضيحي  4.3: الحاالت الخارجية من ضحايا العنف املنزيل مقارنة 

بالحاالت األخرى

4.1.1.1 خصائص ضحايا العنف املنزيل من الحاالت الخارجية

4.1.1.1.1 العمر
كان املتوسط الحسايب لألعامر 34.3 سنة، بانحراف معياري 8.58 +، وتراوحت أعامرهم من 17 إىل 70 سنة )أنظر الجدول 

1.4(. والجدير بالذكر أن حالتان من ضحايا العنف املنزيل كانتا أقل من 18 سنة.

ولغرض التصنيف، فإن ضحايا العنف املنزيل الذين كانوا دون سن 18 عاما عندما تعرضوا للعنف من قبل أزواجهم تم 

اعتبارهم “طفل “ ضحايا العنف املنزيل.
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الجدول  4.1: أعامر ضحايا العنف املنزيل من الحاالت الخارجية

34.3املتوسط الحسايب

+8.58االنحراف املعياري

34 سنةالوسيط

30 سنةاملنوال )عدد التكرار(

17 سنةالحد األدىن

70 سنةالحد األعىل

4.1.1.1.2 الجنس
إن غالبية الحاالت الخارجية من ضحايا العنف املنزيل كانوا من االناث ويشكلون %92 من املجموع الكيل، بينام الذكور 

.8%

الجدول  4.2: الجنس من ضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالجنس

%20292إناث

%178ذكور

%219100املجموع الكيل

4.1.1.1.3 الجنسية
شكل مواطنوا دولة االمارات العربية املتحدة %42، وشكل غري املواطنون أكرث من نصف الحاالت %58 من الحاالت، 

وحالة صنفت بـ “غري معروف”.

الجدول  4.3: جنسيات ضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالجنسية

9242مواطن

12657.5غري مواطن

10.5غري معروف

%219100املجموع الكيل
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الرسم التوضيحي  4.4: جنسيات ضحايا العنف املنزيل )الحاالت الخارجية(

قدمت املؤسسة خدماتها لضحايا العنف املنزيل من 38 دولة، إضافة إىل دولة االمارات العربية املتحدة. شكل املواطنون 

أعداد  تراوحت  وقد  للحاالت )10%(.  الدول  أكرب مصدر من  ثاين  الهند  وقد شكلت  املنزيل.  العنف  %42 من ضحايا 

الضحايا لكل من مرص، باكستان، املغرب، سوريا، األردن، والفلبني من 6 إىل 10 حاالت. أما الحاالت من الجنسيات األخرى 

فقد تراوحت مابني حالة إىل أربع حاالت لكل دولة )انظر الجدول 4.4(، حالة صنفت تحت “غري معروف”.
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الجدول  4.4: البلدان األصلية لضحايا العنف املنزيل من الحاالت الخارجية

)%(عدد الحاالتالدولة#

9242اإلمارات العربية املتحدة 1

219.6الهند2

156.8مرص3

 104.6باكستان4

 83.7املغرب5

 73.2سوريا6

 62.7األردن7

 62.7الفلبني8

41.8املانيا9

 41.8بريطانيا10

41.8لبنان11

 31.4العراق12

 31.4اململكة العربية السعودية13

20.9أفغانستان14

20.9الجرييا15

20.9البحرين16

20.9كندا17

20.9الصني18

20.9جزر القمر19

20.9روسيا20

20.9أندونيسيا21

20.9أوكرانيا22

10.5أذربيجان23

10.5بنجالديش24

10.5برازيل25
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10.5الدمنارك26

10.5أثيوبيا27

10.5إيطاليا28

10.5 إيران29

10.5كينيا30

10.5ليبيا31

10.5 املكسيك32

10.5عامن33

10.5فلسطني34

10.5السودان35

10.5الصومال36

10.5تونس37

10.5 اليمن38

10.5زامبيا39

10.5غري معروف40

%219100املجموع الكيل

توزيع جنسيات ضحايا العنف املنزلي حسب القارات مبني أدناه:

الجدول  4.5: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات

)%(عدد الحاالتالدولة#

16776.25آسيا1

3415.5أفريقيا2

146.3أوروبا3

31.36أمريكا4

10.45غري معروف5

%219100املجموع الكيل
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الرسم التوضيحي  4.5: توزيع ضحايا العنف املنزيل من الحاالت الخارجية

77%

16%

6%

1%

4.1.1.1.4 الحالة اإلجتامعية

أظهرت دراسات رصد الحالة اإلجتامعية للحاالت بأن %72 من فئة املتزوجني، و%11 من فئة العازبني. و%12 من فئة 

املطلقني، و%5 فئة املنفصلني، فيام شارك من فئة األرامل أرملتني.

الجدول  4.6: الحالة اإلجتامعية

)%(عدد الحاالتالحالة اإلجتماعية 

2310.5عازب

15771.7 متزوج

2611.9مطلق

115منفصل

20.9أرمل

%219100املجموع الكيل
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4.1.1.1.5 عالقة الجاين بالضحية
تم اإلخبار من قبل الحاالت أن %81 كان املسئ هو الزوج الحايل، و%5 كان الزوج السابق، و%6 كان األب، أما بقية 

الحاالت فقد كان امليسء هو األم، األخ،القريب، الرشيك، ثم رب العمل.

الجدول  4.7: عالقة الجاين بالضحية

)%(عدد الحاالتالمسيء

17881.2.3الزوج

115الزوج السابق

146.3األب

73.1األم

73.1األخ

41.8القريب

20.9الرشيك

10.4رب العمل

%219100املجموع الكيل

4.1.1.1.6 أنواع اإلساءة
قد تتعرض الضحية يف بعض األحيان ألكرث من نوع من أنواع اإلساءة وبالتايل يتم تسجيل أكرث من إساءة للحالة الواحدة 

وهو مايربر زيادة عدد الحاالت املساءة املسجلة يف جدول 8.4 عن العدد االجاميل للضحايا. حيث أن %89 من الحاالت 

تعرضت إىل إساءة عاطفية/لفظية، %62 لإلهامل والحرمان، و%54 لإلساءة الجسدية، %11 لإلساءة الجنسية.

الجدول  4.8: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتأنواع اإلساءة 

%19589إساءة عاطفية/ لفظية

%13562إهامل/ حرمان

%11854إساءة جسدية

%219100املجموع الكيل 
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الرسم التوضيحي  4.6: أنواع اإلساءة التي تعرض لها ضحايا العنف املنزيل

After 30 days After 90 days After 180 days Total
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4.1.1.1.7 جهات اإلحالة
كام هو مبني يف الجدول أدناه، أن غالبية الحاالت الخارجية )%91( قدموا اىل املؤسسة “ بأنفسهم”، وأحيلت ست 

حاالت من قبل “رشطة ديب”، وست حاالت من قبل األصدقاء، وأربع حاالت من األقارب، وبقية الحاالت تم إحالتها من 

قبل جهات أخرى.

الجدول  4.9: جهات اإلحالة

)%(عدد الحاالتجهات اإلحالة

20091.3إحالة الشخص بنفسه

62.7رشطة ديب

62.7صديق

41.8قريب

20.9املحاكم

10.4جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان

%219100املجموع الكيل 
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 4.1.2 ضحايا إساءة معاملة األطفال

استقبلت املؤسسة 25 حالة ضحايا إساءة معاملة األطفال، وشكلت %8 من مجموع الحاالت الخارجية )ضحايا العنف 

املنزيل والحاالت اإلستثنائية األخرى(.

الرسم التوضيحي  4.7: نسبة ضحايا إساءة معاملة األطفال مقارنة بالفئات 
األخرى

4.1.2.1.1 العمر
كان املتوسط الحسايب لألعامر 9.3 سنة، بانحراف معياري 4.97 +، وتراوحت أعامرهم من 2 إىل 17 سنة )أنظر الجدول 

.)10.4
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الجدول  4.10: أعامر ضحايا إساءة معاملة األطفال

9.3 سنةاملتوسط الحسايب

4.97+االنحراف املعياري

4املنوال )عدد التكرار(

9 سنةالوسيط

2 سنةالحد األدىن

17 سنةالحد األعىل

4.1.2.1.2 الجنس
معظم ضحايا إساءة معاملة األطفال )%72( من اإلناث، وسبع حاالت من الذكور.

الجدول  4.11: الجنس

)%(عدد الحاالتالجنس

%1872إناث

%728ذكور

%25100املجموع الكيل 

4.1.2.1.3 الجنسية

كام هو مبني يف الجدول أدناه، 13 طفل من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، و10 أطفال من جنسيات أخرى، 

وحالتان صنفتا بـ “غري معروف”.

الجدول  4.12: جنسيات ضحايا إساءة معاملة األطفال

)%(عدد الحاالتالجنسية

%1352مواطن

%1040غري مواطن

%28غري معروف

%25100املجموع الكيل 

انتمى ضحايا إساءة معاملة األطفال إىل سبع دول، بلغت نسبة األطفال اإلماراتيني %56 وهي النسبة األكرب من بني 

الجنسيات األخرى التي تراوحت مابني حالة إىل ثالثة حاالت لكل دولة، وصنفت حالتان تحت “غري معروف”أنظر 

الجدول13.4(.
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الجدول  4.13: البلدان األصلية لضحايا إساءة معاملة األطفال

)%(عدد الحاالتالدولة#

%1456اإلمارات العربية املتحدة1

%312الهند2

%28مرص3

%14بريطانيا4

%14باكستان5

%14األردن6

%14أسبانيا7

%28غري معروف8

%25100املجموع الكيل

4.1.2.1.4 عالقة الجاين بالضحية
تم اإلخبار من الحاالت بأن العالقة التي تربطهم باألشخاص املعنفني)املسيئني إليهم( كانت من قبل األب 12 حالة واألم 

تسع حاالت، واألقارب حالتان، أما بقية الحاالت فقد كان املسئ هو)صديق العائلة، صديق آخر، الجار، سائق الحافلة،و 

املعلم، غري مصنف، وغري معروف(.

الجدول  4.14: عالقة الجاين بالضحية

)%(عدد الحاالتالمسيء

%1240األب

%930األم

%27قريب

%14صديق العائلة

%14صديق آخر

%13سائق الحافلة

%13معلم

%13غري مصنف

%13غري معروف
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4.1.2.1.5 أنواع اإلساءة

قد تتعرض الضحية يف بعض األحيان ألكرث من نوع من أنواع اإلساءة وبالتايل يتم تسجيل أكرث من إساءة للحالة الواحدة 

وهو مايربر زيادة عدد الحاالت املساءة املسجلة يف جدول 15.4 عن العدد االجاميل للضحايا. حيث أن %52 من الحاالت 

الجنسية، وأربع  الجسدية، %32 لإلساءة  تعرضت لإلهامل والحرمان، %48 إىل إساءة عاطفية/لفظية، و%40 لإلساءة 

حاالت ملشاهدة العنف املنزيل.

الجدول  4.15: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا إساءة معاملة األطفال

)%(عدد الحاالتأنواع اإلساءة

%1352إهامل/ حرمان

%1248إساءة عاطفية/ لفظية

%1040إساءة جسدية

%832إساءة جنسية

%416مشاهدة العنف املنزيل

الرسم التوضيحي  4.8: أنواع اإلساءة التي تعرض لها ضحايا إساءة معاملة 
األطفال
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4.1.2.1.6 جهات اإلحالة
كام هو مبني يف الجدول أدناه، أن غالبية األطفال )%44( قدموا إىل املؤسسة من قبل أقاربهم، وأحيلت خمس حاالت من 

قبل “رشطة ديب”، وثالثة حاالت من قبل املدرسة، وحالتان من قبل األصدقاء، وحالة من قبل املستشفى، وثالث حاالت 

بأنفسهم.

الجدول  4.16: جهات اإلحالة

)%(عدد الحاالتجهات اإلحالة

%312إحالة الشخص بنفسه

%520رشطة ديب

%28صديق

%1144قريب

%312مدرسة

%14مستشفى

%25100املجموع الكيل 
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مركز
اخلط الساخن
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ال متارس عملك كموظف، بل 
مارسه كقائد يحب وطنه، وكصانع 
يعشق صنعته، وكفنان يبدع فنه.

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
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5 مركز اخلط الساخن
5.1 خدمات مركز الخط الساخن

إن خدمات مركز االتصاالت )800111( هي خدمة عىل مدار 24 ساعة مفتوحة للجمهور لتقديم رد مجاين طارئ واحالة 

واستشارة للمتصل. إن االتصاالت التي بحاجة اىل خدمات مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال تحال إىل قسم الرعاية 

أو  داخلية وخارجية واستشارة  املناسبة: خدمات  الخدمات  تقدم  والتقييم حيث  العميقة  الدراسة  أجل  والتأهيل من 

إحالة.

تلقى مركز االتصاالت 2,203 اتصال خالل الفرتة املشمولة بالتقرير 1يناير - 31 ديسمرب 2013، وكان منهم 568 اتصال 

بحاجة إىل خدمات املؤسسة بشكل مبارش. يبني الجدول أدناه طبيعة تلك املكاملات.

تتابع إحصائيات مركز االتصال املعلومات عن “ املتصل”، ويف حال تحديد أن الضحية بحاجة اىل خدمات يتم تسجيل 

معلومات مفصلة عنها يف أقسام الحاالت الداخلية والخارجية.

الجدول  5.1: اتصاالت الخط الساخن

)%(عدد الحاالتاتصاالت الخط الساخن

فئة العنف

٪47784العنف املنزيل

٪488إساءة معاملة األطفال

٪41االتجار بالبرش

٪41اإلعتداء الجنيس

٪356أخرى

%568100املجموع الكيل 

أنواع اإلساءة

%44578إساءة جسدية

%49387إساءة عاطفية/لفظية

%6812إهامل/حرمان

%244إساءة مالية

%122إساءة جنسية

نوع املتصل

51523.3ضحايا

361.6إحالة شخصية )صديق/ عائلة(
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110.4احالة رسمية )مدارس / قنصلية، رشطة(

155470.3عامة الناس

823.7إعادة االتصال

10.04متطوع/متربع

40.18أخرى

z

%56099استشارات

%81إيواء

مستوى التهديد

10.17خطر فوري

36664.4عاجل )لكن ليس يف خطر فوري(

20135.38ليس يف خطر فوري )طلب خدمات(

الحالة اإلجتامعية

%40471متزوجة

%6912مطلقة

%9216غري متزوجة

%31أرملة

الفئة العمرية

%529طفل )أقل من 18 سنة(

%51691بالغ

الجنسية

%27548مواطن

%29352غري مواطن

* العديد من المتصلين أخبروا عن أنواع متعددة من اإلساءة

تصنيف العنف  5.1.1
العنف  تخص  مشاكل  عن  واستشارة  نصيحة  عن  يبحثون   )84%( املتصلني  معظم  كان  العنف،  أنواع  لتصنيف  وفقا 

املنزيل، و %8 عن إساءة معاملة األطفال، وأربع حاالت عن االعتداء الجنيس، وأربع حاالت عن االتجار بالبرش، و%6 من 

االتصاالت كانت ألسباب أخرى غري التصنيفات التي ذكرت.
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الرسم التوضيحي  5.1: تصنيف العنف

5.1.2 أنواع اإلساءة

كام هو مبني أدناه، فإن غالبية املتصلني عانوا من اإلساءة العاطفية/اللفظية واإلساءة الجسدية بنسبة %87 و%71 عىل 

التوايل، و%12 عانوا من اإلهامل والحرمان، و%4 من اإلساءة املالية، و%2 من اإلساءة الجنسية.

الرسم التوضيحي  5.2: أنواع اإلساءة التي تعرض لها املتصلون
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5.1.3 نوع املتصل

إن غالبية املتصلني )%70( من عامة الناس وهم املتصلون الذين يستفرسون عن الخدمات التي تقدمها املؤسسة ونوعية 

املساعدات واالستشارات التي تقدمها للضحايا سواء داخل املؤسسة أو خارجها.، %23 من الضحايا، %2 من اإلحاالت 

الشخصية كاألقارب واألصدقاء أوالجهات الرسمية الذين يتصلون نيابة عن الضحايا، و%4 الضحية التي ترغب يف التواصل 

مع الباحثة اإلجتامعية املسؤولة عنها.

الرسم التوضيحي  5.3: نوع املتصل

سبب االتصال  5.1.4
كان السبب الرئيس التصاالت الضحايا هو الحصول عىل االستشارات بنسبة %99، يف حني مثانية ضحايا اتصلوا للحصول 

عىل اإليواء.

مستوى التهديد  5.1.5
غالبية اتصاالت الضحايا كانت يف عجالة ولكن ليست يف خطر فوري ومتثل %64، أما بقية االتصاالت فكانت للحصول 

عىل االستشارات، اتصال من ضحية واحدة كانت يف خطر فوري.
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5.1.6 الحالة اإلجتامعية
عند دراسة الحالة اإلجتامعية للضحايا املتصلني، نجد أن %71 من الضحايا متزوجون، %12 مطلقون، %16 غري متزوجون، 

وثالثة حاالت أرمالت.

5.1.7 الفئة العمرية
معظم الضحايا املتصلني من البالغني بنسبة %91 و األطفال بنسبة 9%.

5.1.8 الجنسية
غالبية االضحايا املتصلني )%52( من غري املواطنني و%48 من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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اخلدمات
والربامج
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إذا أردنا أن نحقق السالم 
احلقيقي يف العامل، فعلينا أن نبدأ 

بتعليم األطفال.

غاندي
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6 اخلدمات والربامج
متاشيا مع رؤية املؤسسة إلقامة مجتمع خال من العنف، ومهمتها يف توفري الحامية والوقاية للنساء واألطفال، وتعزيز 

املوجهة  والربامج  الخدمات  من  العديد  واألطفال  النساء  لرعاية  قدمت مؤسسة ديب  العنف.  من  للحد  املجتمع  وعي 

للحاالت وللمجتمع خالل عام 2013 عىل النحو اآليت:

6.1 خدمات الحاالت
تلتزم مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال بتقديم منوذج شامل من الرعاية وإعادة التأهيل لكل حالة تعرضت للعنف، 

النفسية من  اليها واملتعرضة للصدمات  وتعمل املؤسسة بشكل مكثف لتطوير آليات عمل متخصصة للحاالت املساء 

جراء العنف، وتقدم خدمات دعم إجتامعية وتربوية وترفيهيه وتطويرية وخدمات عالجية نفسية، وتوفركذلك خدمات 

دوري،  بشكل  وأقاربهم  عائالتهم  مع  الدولية  املكاملات  بإجراء  تسمح  كام  واملواصالت،  النقل  وتوفر  وصحية  قانونية 

وباإلضافة إىل ما سبق تقدم لهم عند خروجهم من املؤسسة دعام مادياً نقدي مقداره 500 درهم لكل حالة ودعام مادي 

غري نقدي يشمل الهدايا وإحتياجات السفر.

وفيام ييل أهم الخدمات التي قدمتها مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال لعمالئها خالل عام 2013:

6.1.1 الخدمات األساسية
الجدول أدناه يبني الخدمات األساسية املقدمة للحاالت املغادرة من الحاالت الداخلية والحاالت الخارجية التي أنهيت 

خدماتها:

الجدول  6.1: الخدمات األساسية املقدمة للحاالت الداخلية والخارجية

 نوع الخدمة #
عدد الحاالت

اجملموع
خارجية داخلية

64177241خدمات اجتامعية1

6464خدمات صحية2

213354خدمات نفسية3

282351خدمات قانونية4

2626خدمات مهنية5

46367خدمات إحالة6

6.1.2 خدمات الدعم األخرى
والسامح  النقل،  تزويدهم بخدمات  للحاالت من خالل  الدعم  املؤسسة  األساسية قدمت  الخدمات  إىل هذه  باإلضافة 

لهم بإجراء مكاملات محلية ودولية بانتظام، كام قدمت دعام ماديا عند املغادرة كام هو وارد يف الجدول 1.6 كام تقدم 

املؤسسة دعام ماديا معونة مالية تبلغ 500 درهم لكل ضحية اتجار بالبرش عند مغادرتها املؤسسة، وتتكفل كذلك مببلغ 

تذاكر السفر للضحايا ملساعدتهم عىل العودة ألوطانهم، إضافة إىل بعض من الدعم املادي غري النقدي.
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الجدول  6.1: خدمات الدعم املادي بعد مغادرة الحالة الداخلية

عدد الحاالت الداخليةالدعم المادي#

15تذاكر سفر1

12دعم نقدي2

21دعم مادي غري نقدي3

الجدول  6.2: خدمات الدعم األخرى

مجموع الخدمات المقدمةخدمات الدعم

990خدمة املواصالت

577املكاملات الدولية

6.1.3 الربامج واألنشطة
تقدم مؤسسة ديب لرعاية النا واألطفال مجموعة من األنشطة التعليمية والرتفيهية واملهنية وبرامج التمكني بهدف اإلسهام 

يف تخفيف الضغوط النفسية عن الحالة، واعادة دمجها يف املجتمع من خالل األنشطة املتنوعة والهادفة التي تقام بشكل 

منظم ودوري )أنظر الجدول أدناه(:

الجدول  6.2: الربامج واألنشطة

الجهة المزودة للنشاطنوع الخدمات
عدد مرات 

تنفيذ 
النشاط

177املؤسسةالكمبيوتر واالنرتنت

50املؤسسة/ مركز اليمونيتأنشطة فنية )رسم، صناعة اكسسوارات، ماكياج....الخ(

40املؤسسةمجموعة التمكني

35هيئة الصحةدروس يف الثقافة الصحية

18معهد إي تيك/املعهد املليك للغة االنجليزيةتعليم اللغة االنجليزية

14املؤسسة/ معهد اللغة العربيةتعليم اللغة العربية

7أوبتيامل فيتنسدروس يف اللياقة البدنية

Ko boxing3رياضة الدفاع عن النفس

3مركز رؤيتيدروس دينية

4مركز ملسة من الطني)دروس النحت عىل الطني(

7املؤسسةالحفالت واملناسبات والرحالت

358املجموع
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6.2 تثقيف وتوعية املجتمع
الحوار يف املجتمع  تقوم املؤسسة بنرش رؤية وإسرتاتيجية املؤسسة من خالل تعزيز روح املحبة واإلنسجام وأساليب 

حيث تقوم بتنفيذ فعاليات توعوية وتدريبية موجهة إىل املجتمع عامة تهدف إىل رفع الوعي لديهم حول قضايا العنف 

واإلساءة ضد النساء واألطفال وإبراز دور املؤسسة الرائد يف توفري الحامية والوقاية من العنف واإلساءة وذلك من خالل 

بناء العالقات الوطيدة مع مؤسسات املجتمع العام والخاص.

6.2.1 التثقيف املجتمعي والفعاليات
تقوم املؤسسة بتنسيق وتنفيذ برامج التوعية املجتمعية التي تدور حول: العنف املنزيل، واإلساءة للطفل واالتجار بالبرش 

)الهجرة غري الرشعية(. حيث تعمل املؤسسة جاهده من خالل هذا القسم عىل بناء عالقات مشرتكة تقوم عىل اساس 

الحوار والعمل االجتامعي املشرتك والتوعية املجتمعية.

من اهم الربامج التي تنظمها املؤسسة يف مجال التثقيف املجتمعي:

1. الحمالت التوعوية

2. األنشطة التثقيفية يف املدارس والجامعات

3. املحارضات وورش العمل

4. امللتقيات

5. اإلعالم التوعوي من خالل وسائل االعالم املسموعة واملرئية واملقروءة

6. الحلقات النقاشية

7. مشاركات أخرى

تبني السطور التالية دور املؤسسة يف التثقيف املجتمعي:

1. الحمالت التوعوية
تشارك املؤسسة باحتفاالت الشهر العاملي للحد من إساءة معاملة األطفال وهي حملة سنوية تقام لرفع مستوى الوعي 

حول اإلعتداء الجنيس وإساءة معاملة األطفال، بعنوان “طفولتي أمان.... فاحفظوها”، كام تهدف إىل الحد من اإلساءة 

الجسدية والعاطفية لألطفال من خالل الوسائل التعليمية التي تم إعدادها لألطفال، مثل ركن القصص وركن التلوين 

املجتمع، وباألخص األطفال، بجميع أشكال  التي تهدف إىل رفع وعي  التوعوية  اليدوية والعروض املرسحية  واألشغال 

اإلساءة وكيفية تجنبها عن طريق طلب املساعدة والدفاع عن النفس. كام شاركت املؤسسة يف اإلعالن عن مسابقة الحملة 

اإلعالمية للحد من العنف املوجه ضد النساء واألطفال.

2. األنشطة التثقيفية يف املدارس والجامعات
الحكومية.  الهيئات  املدارس، واملوظفني يف  األمور يف  الطالب وأولياء  املؤسسة خمس عروض تقدميية لكل من  قدمت 

وكانت تتمحور حول االتجار بالبرش، وحامية الطفل وحقوق الطفل.

3. املحارضات وورش العمل
قدمت املؤسسة 26 ورشة عمل للطالبات فوق 9 سنوات، كام قدمت 26 محارضة للطالب وأولياء األمور واملوظفني وعامة 

املجتمع.
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4. الندوات
أجرت املؤسسة ندوتان، تتمحوران حول موضوع الطفل، واحدة عن مجهويل النسب واألخرى عن إساءة معاملة األطفال.

5. اإلعالم التوعوي من خالل وسائل االعالم املسموعة واملرئية واملقروءة
تقديم  يف  ودورها  باملؤسسة  التعريف  يف  املختلفة  اإلعالم  وسائل  واستخدام  التسويق  اسرتاتيجيات  املؤسسة  وضعت 

خدمات مجتمعية. حيث وطدت العالقات الخاصة باإلعالم الرتويجي وتطوير دوره يف الرتويج ملفاهيم التنمية املجتمعية 

وذلك باستخدام الوسائل واألدوات اإلعالمية املختلفة يف الرتويج للمؤسسة ودورها يف تنفيذ اسرتاتيجية الدولة يف الحد 

ودعائية حول  إعالمية  برامج  إعداد  يف  اإلعالمي  املجال  يف  املتخصصني  مع  بالتعاون  واالطفال  النساء  العنف ضد  من 

دور املؤسسة يف تنمية وتطوير برامج التوعية، والتنسيق الصدار النرشات اإلعالمية واإلرشادية والتوعوية الستخداماتها 

املختلفة كام هو مبني أدناه

• رصد التقارير

الجدول  6.3: التقارير املسموعة واملرئية واملقروءة

عدد التقاريررصد التقارير
501الجرائد

15املجالت

8اإلذاعة

6التلفاز

2املقابالت

532املجموع

• رصد تقارير وسائل اإلعالم اإلجتامعية

الجدول  6.4: التقارير املقروءة

عدد التقاريررصد التقارير
1,483التغريدات

210املتابعات

3,570املتابعون

324التنويهات

880الرد عىل التغريدات

6,467املجموع
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• الربامج اإلذاعية
أجرت املؤسسة 1,310 نص إذاعي حول العنف املنزيل، واذيعت خمس مرات يوميا ملدة سنة. تستهدف هذه النصوص 

اإلذاعية الجمهور كله من خالل احدى محطات االذاعة املحلية التي يستمع اليها عىل نطاق واسع بهدف نرش الوعي 

املجتمعي حول العنف.

6. الجلسات النقاشية
أقامت املؤسسة حلقة نقاشية بعنوان الرسائل اإلعالمية ودورها يف تعزيز العنف.

7. املشاركات األخرى
شاركت املؤسسة يف العديد من املعارض منها املشاركة يف شهر التوعية بالعنف املنزيل، كام شاركت بتقديم ثالثة ورقات 

يف مؤمترات إقليمية وعاملية مثل املؤمتر اإلقليمي لخط مساندة الطفل، ومؤمتر الصحة النفسية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ودور األخصايئ االجتامعي للطب النفيس، ومؤمتر متريض صحة األم والطفل. كام شاركت بورقة عرض نتائج بحث 

اإلساءة ضد األطفال مبناسبة اليوم العاملي للعمل االجتامعي.

الجدول 7.6: الربامج املجتمعية

نوع الخدمةعدد الجلسات#

3الحمالت التوعوية 1

7األنشطة التثقيفية يف املدارس والجامعات2

42املحارضات وورش العمل3

1امللتقيات4

8,309اإلعالم التوعوي من خالل وسائل االعالم املسموعة واملرئية واملقروءة5

1الحلقات النقاشية6

30مشاركات أخرى7

6.3 العالقات العامة والرشاكات
تهدف املؤسسة إىل خلق رشاكات مستدامة مع أفراد املجتمع واملؤسسات واملجموعات املحلية والعاملية بهدف إرشاكهم 

يف تحقيق رؤية املؤسسة ووالوصول اىل مجتمع خيل من العنف، وذلك من خالل تعزيز العالقة مع الرشكاء املحليني 

والدوليني وبحث سبل التعاون وتوفري الخدمات والدعم للضحايا، وماييل العالقات والرشاكات التي انعقدت مع املؤسسة 

يف 2013:

- مراكز األمرية هيا بنت الحسني الثقايف اإلسالمي

- جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان

- اتفاقية الودق للمالبس املستعملة

- بن سويدان للمحاماة واالستشارات القانونية

- جمعية بيت الخري

- وطني

- بنك ديب اإلسالمي
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إضافة إىل ذلك، فإن املؤسسة تتيح الفرص لألفراد واملجموعات واملؤسسات للمشاركة يف مبادرات املسؤولية املجتمعية 

التي تدعم وؤية ومهمة املؤسسة. وتشمل برامج املسؤولية املجتمعية الذي تتبناه املؤسسة ما ييل:

برنامج التطوع
يتيح برنامج التطوع فرص التطوع عىل املستوى الفردي والجامعي. تسعى املؤسسة من خالل هذا الربنامج بناء شبكة 

مجتمعية قوية من املتطوعني والقيام بإعدادهم وتدريبهم للمساهمة الفعالة يف خدمة عمالئها. فاملؤسسة تستقبل حالياً 

املتطوعني من ذوي املهارات والخربة والقادرين عىل تقديم التدريب يف مهارات اللياقة الفنية، اللغوية، الفن والحرفيات، 

الحاسب اآليل، الخياطة والرياضة البدينة. وكذلك تقديم التدريبات عىل اكتساب اللياقة املهنية، التعليمية أو الرتفيهية.

volunteers@dfwac.ae للتطوع الرجاء التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين التايل

برنامج التربعات
قامئة  إىل  الرجوع  الرجاء  للنساء واألطفال.  تكون جديدة(  أن  والعينية )عىل  املادية  التربعات  بجميع  املؤسسة  ترحب 

اإلحتياجات للتعرف عىل املواد التي نحن بحاجة ماسة إليها.

donations@dfwac.ae للتربع الرجاء التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين التايل

الجدول  6.5: برنامج التربعات

نوع التبرعات المتبرع /الراعي
تربعات نقديةتراحم لألعامل الخريية

تربعات نقديةخالد الغرير

تربعات نقديةصالون نيل ستايل

تربعات نقديةفندق فريمونت النخلة

ACE IT TENNISتربعات نقدية

تربعات نقديةموظفو رشكة ديل

تربعات نقديةطالب الجامعة الكندية

تربعات نقديةمردف ستي سنرت

تربعات نقديةماجد الفطيم للمشاريع

Glam On Youتربعات نقدية

تربعات نقديةالسوق الحرة- ديب

تربعات نقديةبيت الخري

تربعات نقديةمجهولني

تربعات نقديةالودق

تربعات نقديةجيسيكا
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تربعات نقديةنيل سبا

SWIFTتربعات نقدية

بطاقات هداياقسائم ماجد الفطيم للمشاريع

بطاقات هداياقسائم نظارات الجابر

بطاقات هداياقسائم هيئة الصحة بديب

مستلزمات يوميةاملرموم

KRICTمستلزمات يومية

مستلزمات يوميةدينا بن خادم

مستلزمات يوميةميثاء بوهليبة

مستلزمات يوميةأنا كلري

SIBOSتربعات عينية

تربعات عينيةمتوعون من اإلمارات

Dr.George J.Kaliadenكتب توعوية

برنامج الفعاليات الخريية
تهدف الفعاليات الخريية اىل رفع وعي املجتمع وكسب التأييد العاملي نحو أهمية التعامل اإلنساين الرحيم مع األطفال 

وتحسني التعامل معهم.

6.4 تدريب وتأهيل الكوادر
إن مؤسسة ديب لرعاية النساء و األطفال تعمل جاهدة لتدريب وتطوير العاملني لديها لالرتقاء بالجانب املعريف واكتساب 

الخربات واملهارات لديهم من جهة ولالسهام يف تطويرالخدمات والربامج وآليات العمل املقدمة من قبلها من جهة أخرى، 

ولقد حرصت املؤسسة عىل املشاركة يف العديد من الدورات والندوات واملؤمترات وورش العمل التي تم تنظيمها من قبل 

الجهات املختصة عىل املستوى الوطني واملستوى الدويل.

الجدول  6.6: عدد التدريبات عىل املستوى املحيل والدويل

عدد التدريباتالمستوى
47املستوى املحيل

8املستوى الدويل

55املجموع
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أبرز إجنازات
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أسرع وسيلة لتكون سعيدا هي 
أن تغرس السعادة يف نفوس 

الناس

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
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7 أبرز إجنازات املؤسسة لعام 2013
• قامت املؤسسة بإعداد وتنظيم ورشة تدريبية متخصصة لوفد من افغانستان بالتعاون مع اللجنة الدامئة للمساعدات 

التابعة لوزارة الخارجية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ضم الوفد فريق من النساء العامالت يف  اإلنسانية واإلمنائية 

مجال العنف ضد النساء واألطفال من مختلف مقاطعات افغانستان، واقيمت الورشة عىل مدى 3 أيام من تاريخ 07 

املعارف والخربات يف  اىل نقل  الورشة  النساء واألطفال، وهدفت هذه  لرعاية  - 09/05/2013م، يف مبنى مؤسسة ديب 

مواجهة التحديات التي تواجه املؤسسات التي تتعامل مع حاالت العنف واالساءة خاصة يف املجتمعات التي تتأصل فيها 

ثقافة العنف ضد النساء واألطفال، وتم وتدريب العامالت عىل الربامج واآلليات املعتمدة يف املؤسسة للتعامل مع ضحايا 

العنف من النساء واألطفال، ووزعت شهادات املشاركة للمشاركات بالورشة.

والبحوث  الدولية  التقارير  اعداد  مجال  يف  الدولية  العمل  منظمة  مع  خربات  وتبادل  عالقة رشاكة  بناء  اىل  التوجه   •

.)International Labour Organization)ILO - والدراسات

• اإلنضامم الرسمي إىل الخط الدويل لحامية الطفل- International Child Help Line، بهدف االرتقاء مبعايري مراكز 

االتصال يف املؤسسات التي تعنى بتلقي البالغات عن اإلساءة لألطفال، حيث سيسهل االنضامم إىل تلك املنظمة الدولية 

اتباع املعايري الدولية و التعرف عىل أفضل املامرسات يف مجال حامية الطفل.

• تقديم مقرتح للوقاية من اإلتجار بالبرش من خالل رفع وعي الفئات األكرث عرضة لإلتجار بالبرش والذي سيتم تنفيذه 

عىل شكل سلسلة متتد لفرتة الخمس سنوات املقبلة.
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ملخص
االحصائيات
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احلق ليس ما يعطيه اآلخرون لك: 
إمنا ما ال يحق لإلخرين سلبك إياه

رامسي كالرك
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8 ملخص االحصائيات
8.1 الحاالت الداخلية

الجدول  8.1: ملخص احصائيات الحاالت الداخلية لعام 2013

اإلتجار إساءة معاملة األطفالالعنف المنزليالمتغيرات
بالبشر

294215عدد الحاالت

الجنسية

11 )%26(3 )%10(مواطن

15 )%100(26 )%62(26 )%90(غري مواطن

5 )%12(غري معروف

العمر

6 شهور1 شهر19 سنةالحد األدىن

33 سنة16 سنة36 سنةالحد األعىل

الجنس

14 )%93(28 )%67(29 )%100(أنثى

1 )%7(14 )%33(ذكر

مدة بقاء الحالة يف املؤسسة

2 )%17(10 )%48(9 )%45(أقل من 30 يوم

3 )%25(3 )%14(5 )%25(31 – 90 يوم

7 )%58(6 )%29(5 )%25(91 – 180 يوم

2 )%9(1 )%5(أكرث من 181 يوم

أنواع اإلساءة

8 )%53(14 )%33(26 )%90(اإلساءة الجسدية

11 )%73(16 )%38(29 )%100(اإلساءة العاطفية/اللفظية

10 )%67(7 )%17(11 )%38(اإلساءة الجنسية

8 )%53(27 )%64(20 )%69(اإلهامل/ الحرمان

27 )%64(مشاهدة العنف املنزيل

* احلاالت الذين مت تصنيفهم بـ )األخرى( وهم ما يقاربون 15 حالة من اجملموع الكلي غير مذكورين هنا
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8.2 الحاالت الخارجية
الجدول  8.2: ملخص احصائيات الحاالت الخارجية لعام 2013

إساءة معاملة األطفالالعنف المنزليالمتغيرات
25 )%8(219 )%70(عدد الحاالت

الجنسية

13 )%52(92 )42.0(مواطن

10 )%40(126 )57.5(غري مواطن

2 )%8(1 )0.5(غري معروف

العمر

2 سنة17 سنةالحد األدىن

9 سنة70 سنةالحد األعىل

الجنس

18 )%72(202 )%92(أنثى

7 )%28(17 )%8( ذكر

أنواع اإلساءة

10 )%40(118 )%54(اإلساءة الجسدية

12 )%48(195 )%89(اإلساءة العاطفية/اللفظية

8 )%32(اإلساءة الجنسية

13 )%52(135 )%62(اإلهامل/ الحرمان

4 )%16(مشاهدة العنف املنزيل

 * احلاالت الذين مت تصنيفهم بـ )األخرى( وهم ما يقاربون 69 حالة من اجملموع الكلي غير مذكورين هنا

different 

between arabic 

and english
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ملحق
التعريفات
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No cause can
justify the abuse of 

human rights
Irene Khan
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ملحق التعريفات
الحاالت الداخلية الجديدة

الحاالت التي دخلت املؤسسة وتلقت خدمات الدعم واإليواء خالل فرتة التقرير املحددة )1 يناير 31-ديسمرب 2013(

الحاالت الداخلية املستمرة
الحاالت التي دخلت املؤسسة قبل فرتة التقرير املحددة، لكنها استمرت يف الحصول عىل املأوى وخدمات الدعم خالل 

فرتة التقرير )1 يناير- 31 ديسمرب 2013(.

الحاالت الخارجية الجديدة
الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة بدون اإليواء خالل فرتة التقرير املحددة )1 يناير 31-ديسمرب 2013(.

الحاالت الخارجية املستمرة
الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة قبل الفرتة املحددة للتقرير، لكنها استمرت يف الحصول عىل خدمات الدعم 

خالل فرتة التقرير )1يناير31-ديسمرب 2013(.

فرتة التقرير
وهي الفرتة التي تغطيها املعلومات الواردة يف التقرير وهي من)1 يناير 31-ديسمرب 2013(.

العنف املنزيل
التي  أو اإلهامل/ والحرمان(  الجنيس،  أو  أوالعاطفي/واللفظي  الجسدي  الفئة إىل أي فرد تعرض ل)اإليذاء  تشري هذه 

ارتكبها فرد أو أكرث من أفراد األرسة نفسها يف نفس املنزل، أو من قبل الرشيك حتى إذا وقعت أعامل العنف خارج املنزل.

ولذلك، فإن الضحية هي:

- زوجة انتهكت من قبل زوجها )حتى لو كانت أقل من 18 سنة(.

- امرأة تتجاوز 18 عاما تعرضت للعنف من قبل فرد أو أفراد األرسة يف نفس املنزل.

- خادمة تعرضت ألي نوع من أنواع العنف من قبل فرد أو أكرث من أفراد رب األرسة، يتضمن االهامل والحرمان.

- رجل تعرض ألي نوع من أنواع العنف من قبل فرد أو أكرث من أفراد األرسة، كام يف الحاالت الخارجية.

إساءة معاملة األطفال
يشري مصطلح اإلساءة للطفل إىل العنف )الجسدي، أوالعاطفي/واللفظي، أو الجنيس، أو اإلهامل/ والحرمان( الذي يتعرض 

إليه الطفل داخل أو خارج املنزل )يف أي محيط(، بعمر أقل من 18 سنة و ال يدرج ضمن فئة اإلتجار بالبرش. ولغرض 

تصنيف الفئة فإن األطفال ضحايا اإلتجار بالبرش سوف يتم تصنيفهم كحاالت متاجر بها وستعرض االساءة التي تعرضوا 

لها يف قسم اإلتجار بالبرش من هذا التقرير. ولذا فإن ضحايا إساءة معاملة األطفال هم:

- طفل > 18 سنة تعرض للعنف داخل املنزل )من فرد أو أكرث من أفراد األرسة(.

- طفل > 18 سنة تعرض للعنف يف أي مكان وبواسطة أي شخص )باستثناء األطفال املتاجر بهم(.

- ضحية = 18 سنة من العمر وقد تعرض للعنف أو االعتداء الذي وقع يف أو قبل 18 عاما من العمر.
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اإلتجار بالبرش
استنادا إىل تعريف االتجار يف القانون: “اإلتجار بالبرش هو تجنيد ونقل وتحويل أو إيواء أو استالم أشخاص عن طريق 

التهديد أو استعامل القوة أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استعامل السلطة 

أو موقع قوة، واالستفادة من ضعف الشخص أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل 

شخص آخر لغرض االستغالل )اإلمارات العربية املتحدة القانون االتحادي 51(. وسيتم تصنيف القضية باعتبارها ضحية 

لالتجار يف الحاالت التالية:

إذا تم استخدام الخداع يف عملية التوظيف )أي مل تقال لها الحقيقة عن طبيعة العمل عندما تم االتصال بها   •

أول مرة من قبل املتاجرين(.

إذا مل يكن هناك خداع ولكن ليس أمام الضحية خيار آخر بسبب السيطرة التامة للمتاجرين )أي أنها تعلم   •

طبيعة العمل ومل تبدي أي مقاومة(

إذا تم استغالل الطفل من قبل متاجرين من أجل الجنس التجاري )الدعارة أو أية أشكال أخرى من االستغالل   •

الجسدي( لغرض االستغالل املادي أو العمل

إذا تعرضت الضحية ألي نوع من االستغالل بدون القدرة عىل الرفض من أجل تحصيل املال أو فوائد أخرى   •

للمتاجرين

اإلعتداء الجنيس
“االعتداء الجنيس يأخذ أشكاال كثرية مبا يف ذلك االغتصاب أو محاولة االغتصاب أو أي اتصال جنيس غري مرغوب فيه. عادة 

ما يحدث االعتداء الجنيس عندما ميس شخص أي جزء من جسم شخص آخر بطريقة جنسية، وحتى من خالل املالبس 

ودون موافقة هذا الشخص. وتشمل بعض أنواع األفعال الجنسية التي تندرج تحت فئة االعتداء الجنيس الجامع الجنيس 

)االغتصاب( واللواط )األفعال الجنسية عن طريق الفم أو الرشج(، التحرش الجنيس باالطفال، وسفاح املحارم، املالطفة 

ومحاولة االغتصاب” املركز الوطني لضحايا الجرمية )2008(”. سيتم تصنيف الحاالت ضمن ضحايا اإلعتداء الجنيس يف 

الحاالت التالية:

طفل تعرض لإلعتداء الجنيس من قبل فرد أو أكرث من أفراد األرسة أو خارج نطاق األرسة، وتم تحويله اىل   •

املؤسسة كضحية اعتداء جنيس.

امرأة تعرضت لإلعتداء الجنيس من قبل فرد أو أكرث من أفراد األرسة أو خارج نطاق األرسة، وتم تحويلها اىل   •

املؤسسة كضحية اعتداء جنيس.

مع مالحظة ان التحويل قد يكون بشكل ذايت أو من قبل مؤسسة رسمية، أو بالغ وارد عن طريق الخط الساخن.

علامٌ بأن الحاالت الذين يتعرضون لالعتداء الجنيس كضحايا لالتجار بالبرش سيتم تصنيفهم عىل أنهم”ضحايا االتجار”.

مشاهدة العنف املنزيل
هم األطفال الذين شاهدوا العنف املنزيل الواقع عىل أمهاتهم أو عىل أي فرد من أفراد األرسة، لكنهم مل يتعرضوا بشكل 

مبارش ألي نوع من أنواع العنف)الجسدي، أو العاطفي/واللفظي، الجنيس، أو اإلهامل/ والحرمان(.

مع العلم بأنه سيتم تصنيفهم ضمن فئة إساءة معاملة األطفال، لوقوع الرضر عىل نفسية الطفل من جراء مشاهدة 

العنف الواقع عىل والدته، أو عىل أي فرد من أفراد أرسته.

العمر
يشري إىل الفئة العمرية للضحية

أطفال: أقل من 18 سنة  •

بالغني: من 18 سنة وأكرث  •
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أخرى
أن الحاالت “ األخرى” تم قبولها من قبل املؤسسة ألسباب متعددة ومل تكن ضمن الفئات الرئيسية للمؤسسة )العنف 

املنزيل، العنف وسوء معاملة الطفل، االتجار بالبرش، واالعتداء الجنيس(، منها:

أ( أسباب إنسانية أخرى

تم قبول الحاالت ألسباب انسانية غري العنف املنزيل أو اساءة معاملة األطفال أواالتجار بالبرش أواالعتداء الجنيس، وقد 

اليوجد طرف ميسء للحالة مثل: ظروف اقتصادية، اسكان، أوراق ثبوتية وغريها.

ب( اليوجد عنف

 وتعطى هذه الفئة لـ:

حالة تم إيوائها مع الضحية كحاله معالة أو مصاحبة ولكن مل تتعرض للعنف أو مل تكن مدركه له بسبب صغر   •

السن، ومل تتعرض ألي نوع من أنواع العنف.

املبلغني عن حاالت العنف واالساءة، والراغبني يف الحصول عىل االستشارات  •

-جـ( طفل معلوم األم

وهو الطفل الذي ولد خارج اطار الزواج، والناتج عن العنف واالساءة ضد املرأة.

أنواع اإلساءة
االساءة الجسدية: يتمثل أساسا يف إيذاء البدن، وهذا النوع من االساءة تكون آثاره واضحة وظاهرة للعيان،   •

وتعد االساءة الجسدية أكرث أنواع االساءة انتشارا، ومن أشكاله الدفع والصفع واللكم والركل والحرق وقد يصل الرضب 

يف بعض األحيان إىل أن يفيض إىل االجهاض وأحيانا إىل املوت.

الضحية عىل  إجبار  يف  ويتمثل  النفسية،  آثاره  عمق  بسبب  االساءة  أنواع  أخطر  من  يعد  الجنسية:  االساءة   •

مامرسة الجنس أو تقبله عىل غري رغبته، وأخطر أشكاله االغتصاب وهتك العرض واإلكراه عىل قبول زنا املحارم.

آثاره  فإن  الضحية،  آثارا مادية عىل جسد  االساءة اليرتك  النوع من  أن هذا  اللفظية/العاطفية: رغم  االساءة   •

املعنوية تكون مؤذية ومحطمة للكرامة، ومنها التحقري والسخرية واالهانة واملعاكسات الوقحة.

االساءة املالية: هو االستيالء أو الحرمان من الحقوق املالية لتحقيق مصالح ذاتية للميسء والتحكم يف الضحية،   •

مثل الحرمان من النفقة، الحرمان من األجر أو التحكم يف أموال الضحية )الراتب، أموال من مصادر أخرى(، و ميكن 

أن يكون االستغالل من قبل شخص تربطه به صلة قرابة أو معرفه أو شخص غريب متاما.

كاالهامل  أو غري مقصودة  بطريقة مقصودة  للشخص  الرضورية  االحتياجات  توفري  والحرمان: عدم  االهامل   •

البدين، أوالتعليمي، أوالعاطفي، مام يرتتب عليه آثار سلبية عىل الفرد نفسيا أو اجتامعيا.

الجنسية
تشري إىل جنسية الضحية، مواطن أو أجنبي

مواطن: ينتمي إىل الحكومة الفدرالية لدولة اإلمارات العربية املتحدة  •

أجنبي: شخص يحمل جنسية أخرى غري دولة اإلمارات ويقيم حالياً يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.  •

األطفال مقابل البالغني: يشري ذلك اىل الفئة العمرية للضحايا

أطفال أقل من 18 سنة  •

بالغني من 18 سنة وأكرث.  •

الدولة
تشري إىل البلدة التي تحمل الضحية جنسيتها )جواز السفر(.
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التعليم
ويشري إىل املستوى التعليمي للضحية قبل الدخول إىل مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال.

ال يوجد: غري حاصل عىل أي نوع من التعليم  •

رياض أطفال: مدرسة لألطفال عادة للعمر من أربع إىل ست سنوات  •

املدرسة االبتدائية: وهي مدرسة تتضمن عادة الصفوف الستة األوىل من التعليم االبتدايئ.  •

املدرسة الثانوية: وهي املدرسة التي تتضمن الصف السابع إىل الثاين عرش  •

التدريب التقني/ معهد تدريب مهارات خاصة أو معرفة عملية يف املجال امليكانييك أو العلمي بشكل خاص.  •

كلية غري منتهية: مازال طالب يف الكلية / الجامعة  •

بكالوريوس: درجة متنح من قبل الكليات والجامعات للطالب الذين أكملوا بنجاح ثالث أو أربع سنوات دراسية  •

ال ينطبق: اطفال أقل من عمر خمس سنوات  •

املهنة
عمل الشخص االعتيادي وخاصة وسيلته لكسب العيش

ال يوجد عمل /عدم وجود نشاط لكسب املال: العاطلني عن العمل  •

“تجارة الجنس”: ضحايا االستغالل الجنيس الذين يدفع لهم لالنخراط يف سلوك جنيس ينطوي عىل درجات   •

متفاوتة من االتصال الجسدي مع العمالء )البغايا، واملصاحبة، واملحرتفني يف املهنة(.

ال ينطبق: األطفال الذين تقل أعامرهم عن 5 سنوات.  •

الحالة االجتامعية
يشري هذا إىل الوضع القانوين ألي شخص فيام يتعلق بحالته الزواجية.

أعزب: شخص مل يتزوج ابدأ.  •

متزوج: االرتباط القانوين بني الرجل واملرأة كزوج وزوجة.  •

مطلق: إنهاء الزواج مع )الزوج( عن طريق الطالق القانوين.  •

منفصل: ال يعيشان معا كزوج وزوجة.  •

أرملة: امرأة تويف الزوج ومل تتزوج مرة ثانية.  •

ال ينطبق: الفتيات الاليت بعمر أقل من 12 سنة.  •

أنواع التأشريات
الينطبق: للذين اليطلب منهم تأشريات  •

تأشرية عمل: يأخذ إذن للبقاء بهدف وظيفة محددة ولفرتة محدودة.  •

تاشرية إقامة: يسمح بإقامة مطولة ولكن المينح اإلذن لتويل وظيفة محددة.  •

تأشرية زيارة: تأشرية دخول مطولة مدتها ثالث شهور غري قابلة للتجديد.  •

تأشرية سياحة: تأشرية دخول مدتها شهر قابلة للتجديد.  •

تأشرية عبور: )عادة 24 ساعة( تأشرية تسمح للمسافر بالعبور من دولة العبور إىل دولة املقصد.  •

غري مصنف: مل تخرب الحالة عن نوع التأشرية التي تحملها.  •

اليحمل تأشرية: الحالة التحمل تأشرية.  •

غري معروف: الحالة ال تعرف نوع التأشرية التي تحملها.  •
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صالحية التأشرية
يشري هذا إىل أنواع التأشريات ومدة الزيارة.

سارية املفعول: تأشريةقانونية وصالحة.  •

ملغية: تم الغاء التأشرية من قبل املتاجر  •

منتهية: تأشرية منتهية الصالحية.  •

أنواع الحاالت
يشري هذا إىل حالة الضحايا يف مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال.

الضحية الرئيسية: املترضر الرئييس.  •

الضحية الثانوية: الشخص املترضر الثاين مثل طفل الضحية الرئيسية التي تم اإلساءة إليها من قبل املعتدي   •

نفسه أو األطفال الذين اسيئ إليهم بشكل غري مبارش مبشاهدة عمال من أعامل العنف.

التابعني:،األطفال الغري مدركني للعنف لصغر السن )مثل الرضع(.  •

املصاحب: املرافق أو املساعد للضحية الرئيسية  •

تصنيف الحاالت باإليواء
يشري هذا إىل من يحتمي مع الضحايا.

أم مبفردها: األم تقيم وحدها يف املؤسسة، أي دون أطفالها أو أي مصاحبة أخرى معها.  •

أم مع طفل/أطفال: األم تقيم مع أطفالها يف املؤسسة.  •

طفل مبفرده: إيواء الطفل مبفرده يف املؤسسة، أي بدون األم أو ويص مصاحب له.  •

سيدة مبفردها: إيواء الضحايا اإلناث وحدهم يف املؤسسة، أي دون مصاحبة أطفال أو أي شخص آخر.  •

مواقع اإلحالة
يشري إىل املصدر الذي نقل الضحايا إىل املؤسسة

العالقة باملتاجر
يشري إىل العالقة بالشخص املسئول عام حدث للضحية.

مدة اإلقامة
وهذا يشري إىل فرنة اإلقامة يف املؤسسة ويحسب يف فرتة 24 ساعة )اليوم(.


