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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة

“ بناء اإلنسان هو الهدف األسمى الذي نبذل كل جهد من أجل 
حتقيقه”
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صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي

“احرتمت اإلمارات املرأة فأصبحت مساهمتها تفوق الرجال يف الكثري 
من القطاعات. إذا توفرت للمرأة البيئة املناسبة فإن عطاءها يتجاوز 

كل التوقعات”
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رؤيتنا ... مجتمع خاِل من العنف

هــذا مــا نصبــو إليــه يف مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واالطفــال... نريــد أن يأمــن كل فــرد يقطــن عــى هــذه 
األرض املباركــة، ومــن كل الجنســيات واالديــان والطوائــف، وأن يكونــوا عــى يقــن بأنــه ال فــرق بــن ملــة 
وملــة أو طائفــة وطائفــة إال بالعمــل الصالــح وخــر دليــل هــو قولــه ســبحانه وتعــاىل: )يـَـا أَيَُّهــا النَّــاُس إِنَّــا 
َخلَْقَناكـُـْم ِمــْن ذَكَــٍر َوأُنْثـَـٰى َوَجَعلَْناكـُـْم ُشــُعوبًا َوقَبَائـِـَل لِتََعارَفـُـوا إِنَّ أَكْرََمُكــْم ِعْنــَد اللَّــِه أَتَْقاكـُـْم إِنَّ اللَّــَه َعلِيــٌم 

َخِبــٌر( صــدق اللــه العظيــم.

لــكل انســان الحــق يف التمتــع باألمــان واالحــرام الكامــل وأن يعيــش دون رعــب أو عنــف أو ســخرية أو 
إســتهزاء وال ننــى قولــه ســبحانه وتعــاىل ﴿ يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آََمُنــوا اَل يَْســَخْر قـَـوٌم ِمــْن قـَـْوٍم َعــَى أَْن يَُكونـُـوا 
َخــْرًا ِمْنُهــْم َواَل نَِســاٌء ِمــْن نَِســاٍء َعــَى أَْن يَُكــنَّ َخــْرًا ِمْنُهــنَّ َواَل تَلِْمــزُوا أَنُْفَســُكْم َواَل تََنابـَـزُوا ِباأْلَلَْقــاِب ِبئـْـَس 

ااِلْســُم الُْفُســوُق بَْعــَد اْلِميَــاِن َوَمــْن لـَـْم يَتـُـْب فَأُولَِئــَك ُهــُم الظَّالُِمــوَن ﴾

إن حمـــاية ورعايــة النســاء واالطفــال مــن ضحايــا العنــف وســوء املعاملــة وحتــى الســخرية واجــب دينــي 
وقومــي يســهم يف الحفــاظ عــى أمــن املجتمــع وســامته.

د. عبدالله الخياط

رئيس مجلس االدارة

كلمة سعادة/ رئيس جملس اإلدارة 
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إن النجــاح يف تحقيــق األهــداف املطلوبــة مــن أي جهــة أو فــرد يف ديب مل يعــد هدفــاً يف حــد ذاتــه، ولكــن 

وضعــت ديب معيــاراً جديــداً للنجــاح، وهــو التميــز والبــداع يف تحقيــق هــذه األهــداف. كــا أن العطــاء 

النســاين والعمــل الخــري أصبــح عنوانــاً لدولــة المــارات وجميــع أبنائهــا، بعدمــا امتــدت أياديهــا البيضــاء 

بالخــر إىل الجميــع دون اســتثناء ودون انتظــار مــردود لهــذا العطــاء.

ويف مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال اجتمعــت لدينــا األهــداف النســانية النبيلــة مــع معايــر التميــز 

ــل  ــر أفض ــال توف ــد يف مج ــاز جدي ــق إنج ــعي لتحقي ــو الس ــوم ه ــا كل ي ــاس عملن ــح أس ــداع، ليصب والب

ســبل الرعايــة والحايــة للنســاء واألطفــال يف مجتمــع المــارات، يف طريقنــا نحــو الهــدف األســمى بجعــل 

مجتمعنــا واحــة خاليــة مــن كافــة أشــكال الســاءة، ومنوذجــاً لإلنســانية والبــداع.

ولكم خالص التحية..

عفراء البسطي

املدير العام

الكلمة الرتحيبية للمدير العام
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المسمىاسم العضو

رئيس مجلس االدارة د. عبداهلل الخياط

العامة اللواء/ عبيد مهير بن سرور اإلدارة  مدير  نائب   – االدارة  مجلس  رئيس  نائب 
لإلقامة وشؤون االجانب بدبي

عضو – مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفالسعادة/ عفراء البسطي

للعلوم سعادة/ عبداهلل بن سوقات راشد  الشيخ حمدان بن  عضو - مدير عام جائزة 
الطبية

المستشار/ خليفة راشد بن 
ديماس

عضو – المحامي العام المارة دبي – النيابة العامة المحامي 
العام األول – رئيس المكتب الفني للنائب العام

المحامي/ عبدالمنعم سالم 
عضو – مدير مكتب بن سويدان لالستشارات القانونيةبن سويدان

المساعد د. سعاد محمد المرزوقي العميد  االمارات  جامعة  في  أستاذة   – عضو 
للتنمية المهنية

عضو – سيدة أعمالد. أسماء عبداهلل الغرير

أعضاء جملس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

د. عبداهلل اخلياط

سعادة/ 
عبداهلل بن سوقات

د. أسماء
عبداهلل الغرير

د. سعاد
حممد املرزوقي

اللواء/ عبيد مهري بن 
سرور

احملامي/ عبداملنعم 
سامل بن سويدان

املدير العام/
عفراء البسطي

املستشار/
 خليفة راشد بن دمياس
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من نحن؟
ــة  ــواء ورعاي ــي أول دار إي ــال ه ــاء واألطف ــة النس ــة ديب لرعاي مؤسس

إنســانية غــر ربحيــة مــرح بهــا يف دولــة المــارات العربيــة املتحــدة 

لرعايــة النســاء واألطفــال مــن ضحايــا العنــف األرسي، ســوء معاملــة 

األطفــال وضحايــا التجــار بالبــر. وقــد تــم تأسيســها يف أواخــر عــام 

2007 مــن اجــل منــح الضحايــا خدمــات إيــواء وحايــة ودعــم فــوري، 

ومبــا يتفــق مــع املواثيــق الدوليــة لحقــوق النســان.



رؤيتنا
مجتمع خاٍل من العنف.

رسالتنا
ــا العنــف مــن النســاء واألطفــال، ونــر الثقافــة املجتمعيــة مــع  توفــر املــأوى اآلمــن وخدمــات إعــادة التأهيــل لضحاي

تعزيــز أوارص الــراكات املحليــة والدوليــة واعتــاد قاعــدة بيانــات بحثيــة تســاهم يف وضــع سياســات تتناســب واملعايــر 

الدوليــة للحــد مــن العنــف.

اسرتاتيجيتنا
z  تقديــم خدمــات منوذجيــة وبرامــج رائــدة لضحايــا العنــف مــن النســاء واألطفــال مبــا يتفــق مــع القوانــن واملعايــر

الدوليــة.

z .رفع الوعي وتثقيف املجتمع  وبناء الكفاءات املختصة لتمكينهم من التعامل مع قضايا املرأة والطفل

z .تعزيز أوارص الراكات املحلية والدولية لتحقيق الرؤية املؤسسية وتنمية موارد مالية مستدامة

z  ــا ــول قضاي ــبة ح ــات مناس ــع سياس ــهم يف وض ــا وتس ــا موثوق ــا علمي ــح مرجع ــة لتصب ــات بحثي ــدة بيان ــر قاع تطوي

ــاءة ضــد النســاء. ــف والس العن

z .ضان تقديم كافة الخدمات الدارية وفق معاير الجودة والتميز

مبادئنا التوجيهية
z .الحامية... حاية ودعم النساء واألطفال من خال توفر املأوى اآلمن وخدمات إعادة التأهيل

z .الوقاية... الحيلولة دون استمرار وقوع أشكال العنف املختلفة من خال برامج التثقيف املجتمعي

z  التعزيــز... رفــع الوعــي املجتمعــي بقضايــا العنــف ضــد النســاء واألطفــال وترســيخ ثقافــة التمكــن مــن خــال بنــاء

الربامــج الداعمــة.

z .الرشاكة... بناء عاقات محايدة ودولية تسهم يف تحقيق رؤية املؤسسة وغاياتها
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امللخص
اســتقبلت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال 1,221 حالــة جديــدة يف عــام 2015، كان منهــم 143 »حالــة داخليــة«، 

وهــي التــي دخلــت املؤسســة وتلقــت خدمــات الدعــم واليــواء داخلهــا، و1,078 »حالــة خارجيــة«، وهــي الحــاالت 

التــي تلقــت خدمــات الدعــم واملســاندة مــن املؤسســة بــدون اليــواء، كــا تلقــت املؤسســة 3,461 اتصــال عــرب خــط 

املســاعدة.

وتبــن الســطور التاليــة تفاصيــل الفئــات الرئيســة للحــاالت الداخليــة والحــاالت الخارجيــة، وكذلــك املكاملــات الــواردة 

ــرز الخدمــات والربامــج والنجــازات التــي قدمتهــا املؤسســة خــال عــام 2015  عــرب خــط املســاعدة، بالضافــة إىل أب

وذلــك عــى النحــو التــايل:

أوال: احلاالت الداخلية
بلغــت الحــاالت الداخليــة الجديــدة )143( حالــة، وقــد توزعــت أعدادهــا ونســبها عــى النحــو التــايل: 30 حالــة مــن 

ضحايــا العنــف املنــزيل، ونســبتها )21%(، و41 حالــة مــن ضحايــا ســوء معاملــة األطفــال، ونســبتها )29%(، و18 حالــة 

ــغ عددهــا  ــا بـــ "األخــرى"، وبل ــم تصنيفه ــة الحــاالت فقــد ت ــا بقي ــا االتجــار بالبــر ونســبتها )13%(، أم مــن ضحاي

ــات  ــة ونســبتها )37%( وقــد تــم قبولهــا كحــاالت إنســانية لهــا عاقــة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش مــع فئ 54 حال

ــر(.  ــة التقري اختصــاص املؤسســة )التعريفــات يف نهاي

جميــع ضحايــا العنــف املنــزيل مــن النســاء تفــوق أعارهــن 17 ســنة، حيــث تراوحــت األعــار مــن 18 إىل 43 ســنة، 

ســبع منهــن يحملــن الجنســية المارتيــة، و23 حالــة يحملــن جنســيات أخــرى. وتفــاوت املســتوى التعليمــي للضحايــا 

مــن األمــّي إىل الجامعــي، وتقــع غالبيتهــن ضمــن فئــات التعليــم الثانــوي فــا دون؛ كــا أن غالبيتهــن اليعملــن، ومل 

يكــن لديهــن أي مصــدر للدخــل أو مــردود مــايل، كــا أن هنــاك ســبع عــرة حالــة مــن غالبيــة الحــاالت مــن فئــة 

املتزوجــات، و مثــاين حــاالت مــن فئــة غــر املتزوجــات، وخمــس حــاالت مــن فئــة املطلقــات، وكان الــزوج املســؤول 

الرئيــي عــن العنــف بنســبة 53%، يليــه األب والكفــاء للعالــة املســاندة، ثــم الــزوج الســابق واألخ وأحــد األقــارب 

غــر املحدديــن، وقــد شــكلت الســاءة العاطفيــة واللفظيــة 100%، والســاءة الجســدية 63%، ومثلهــا الســاءة املاليــة، 

والهــال والحرمــان 60%، والســاءة الجنســية10%؛ كــا أن 43% مــن حــاالت العنــف املنــزيل هــن أمهــات دخلــن 

املؤسســة مــع أطفالهــن.

بينــا األطفــال الضحايــا الذيــن عانــوا مــن ســوء املعاملــة، فقــد شــكلوا الغالبيــة بالنســبة للحــاالت الداخليــة، حيــث 

بلــغ العــدد 41 حالــة، منهــم 19 مــن الذكــور دون ســن 12 ســنة و22 حالــة مــن النــاث، و26 حالــة يحملــون الجنســية 

الماراتيــة، و11 طفــل مــن جنســيات أخــرى، وأربعــة أطفــال مل يتــم التعــرف عــى جنســيتهم، كــا تراوحــت أعارهــم 

مــن 6 أشــهر إىل 16 ســنة، كــا أن هنــاك 22 حالــة بعمــر مــا قبــل املدرســة بنســبة 54%، و18 حالــة بنســبة 44% يف 

مراحــل مختلفــة مــن التعليــم، وطفــل مل يدخــل املدرســة عــى الرغــم مــن أنــه كان يف عمــر املدرســة. 

وقــد تنوعــت مصــادر الســاءة ضــد األطفــال، فقــد كانــت عــى النحــو التــايل: مــن ِقبـَـْل األب بنســبة 77% )37 حالــة(، 

ــل زوج األم، وشــكل الهــال والحرمــان 78%، والســاءة  ومــن األم بنســبة 17% )8 حــاالت(، وثــاث حــاالت مــن قب

ــدية %17 )7  ــاءة الجس ــة 34%، والس ــاءة املالي ــزيل 49%، والس ــف املن ــاهدة العن ــة 73%، ومش ــة واللفظي العاطفي

حــاالت(، والســاءة الجنســية )4 حــاالت(، كــا دخــل أغلــب األطفــال )30 حالــة( إيــواء املؤسســة مــع أمهاتهــم بنســبة 

73%، و11) حالــة( مبفردهــم بنســبة %27.
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كــا آوت املؤسســة )18 حالــة( مــن ضحايــا االتجــار بالبــر خــال عــام 2015، تــم تحويلهــم مــن رشطــة ديب، وجميــع 

الضحايــا مــن النــاث وينتمــن إىل قــاريت آســيا وأفريقيــا، وتبــن أن املســتوى التعليمــي ألغلــب الحــاالت يقــع ضمــن 

املســتوى التعليمــي البســيط، وتراوحــت أعارهــن مــن ســتة أشــهر إىل 45 ســنة.

لقــد اســتدرج املتاجــرون أغلــب الضحايــا، وغــرروا بهــن؛ ليقاعهــن يف جرميــة االتجــار عــن طريــق الوعــود الكاذبــة 

بتوفــر فــرص عمــل مختلفــة مــن مثــل: )العمــل يف: خدمــة املنــازل، مرقــص، نــادي ريــايض، مطعــم، موظفــة يف مركــز 

تدليــك، أو يف صالــون تجميــل(، واســتخدم املتاجــرون أمناطــا مختلفــة مــن العنــف لخضــاع الضحايــا واملتاجــرة بهــن. 

وشــكلت كل مــن الســاءات العاطفيــة/ اللفظيــة والهــال/ الحرمــان نســبة 94% لــكل منهــا، والســاءة املاليــة نســبة 

89%، والســاءة الجنســية نســبة 72%  والســاءة الجســدية نســبة %61. 

ــة يف  ــن مــن خــارج الدول ــط باملتاجــرة به ــم التخطي ــة، أي ت ــا االتجــار الخارجــي إحــدى عــر حال ــغ عــدد ضحاي بل

بلدهــن األم، وســبع حــاالت متــت املتاجــرة بهــن داخليــا )أي تــم التخطيــط باملتاجــرة بهــن يف داخــل الدولــة(، ومتــت 

املتاجــرة بـــ )14( حالــة يف مجــال االســتغال الجنــي، وثــاث حــاالت يف الخدمــة القرسيــة، أمــا عــن بيــع األطفــال، فقد 

ســجلت حالــة واحــدة. 

غــادرت املؤسســة 10 حــاالت مــن ضحايــا االتجــار بالبــر خــال العــام نفســه، وأقامــت أغلــب الحــاالت يف املؤسســة 

بــن )شــهر إىل 6 أشــهر(، وحالتــان امتــدت إقامتهــن يف املؤسســة ألكــر مــن 6 أشــهر. 

ــن  ــا م ــم تحويله ــة، ت ــام 2015؛ 12 حال ــال آوت يف ع ــاء واألطف ــة النس ــة ديب لرعاي ــر أن مؤسس ــر بالذك ــن الجدي م

إدارة التحريــات واملباحــث الجنائيــة بإمــارة ديب تحــت مســمى )ضحيــة محتملــة لاتجــار بالبــر(، وتبــن مــن خــال 

التحقيقــات عــدم وجــود مــؤرشات لاتجــار، وبذلــك تــم اتخــاذ الجــراءات الازمــة بحقهــم مــن قبــل الجهــة املرســلة، 

وحولــت املؤسســة هــذه الحــاالت ضمــن تصنيــف الحــاالت األخــرى.
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ثانيا: احلاالت اخلارجية
بلغــت الحــاالت الخارجيــة الجديــدة )1,078( حالــة، وقــد توزعــت أعدادهــا ونســبها عــى النحــو التــايل: 405 حــاالت 

ــال،  ــة األطف ــا ســوء معامل ــة مــن ضحاي ــزيل، بنســبة 37% مــن مجمــوع الحــاالت، و28 حال ــف املن ــا العن مــن ضحاي

بنســبة 3%، و 645 حالــة مــن الحــاالت التــي ُصنفــت بـــ "األخــرى"، بنســبة %60. 

أمــا ضحايــا العنــف املنــزيل فقــد شــكلوا نســبة 37% مــن مجمــوع الحــاالت الخارجيــة، وتراوحــت أعارهــم مــن)18 

إىل 63( ســنة، وإن غالبيــة ضحايــا العنــف املنــزيل كانــوا مــن النــاث بنســبة 94%، بينــا بلغــت نســبة الذكــور %6. 

ــة  ــة 31%، ومــن الجنســيات األخــرى نســبة 69%، كــا أن غالبي ــا مــن الجنســية الماراتي وقــد بلغــت نســبة الضحاي

الحــاالت مــن فئــة املتزوجــن بلغــت نســبتها 79%، ومــن فئــة املطلقــن 9%، ومــن فئــة غــر املتزوجــن 10%، ومــن 

فئــة املنفصلــن خمــس حــاالت، ومــن فئــة األرامــل حالتــان، وكان الــزوج هــو املســؤول الرئيــي عــن العنــف بنســبة 

79%، والــزوج الســابق بنســبة 5%، أمــا بقيــة الحــاالت فقــد تعرضــوا لإلســاءة مــن قبــل أحــد أقاربهــم أو أكــر، وقــد 

تعرضــت الحــاالت لإلســاءة العاطفية/اللفظيــة بنســبة 99%، ولإلهــال والحرمــان بنســبة 73%، ولإلســاءة الجســدية 

56%، ولإلســاءة املاليــة بنســبة 54%، ولإلســاءة الجنســية %15. 

كــا بلــغ عــدد ضحايــا ســوء معاملــة األطفــال 28 حالــة، تراوحــت أعارهــم مــن ســنتن إىل 17 ســنة، وقــد تــم تحويــل 

ــاث  ــل نفســه، وث ــل الطف ــن ِقبَ ــع حــاالت م ــم، وأرب ــل أقاربه ــن ِقبَ ــع حــاالت م ــدارس، وأرب ــل امل ــن ِقبَ ــة م 12 حال

حــاالت مــن ِقبَــل مستشــفيات، أمــا بقيــة الحــاالت فتــم تحويــل حالــة واحــدة لــكل مــن األصدقــاء، ووزارة الشــؤون 

االجتاعيــة، ورشطــة ديب، والجــار، و أغلــب الحــاالت مــن النــاث بنســبة 75% و الذكــور 25%، بلغــت نســبة األطفــال 

الماراتيــن 93%، ومــن الجنســيات األخــرى 7%. وتبــّن أن األب، كان هــو املســؤول الرئيــي عــن العنــف يف 19 حالــة، 

ــة( مــن  ــاك )24 حال ــة مل تذكــر املــيء، وأن هن ــة، و األقــارب يف حالتــن، والخادمــة يف حالتــن، وحال واألم يف 16 حال

ــن  ــاالت( م ــبة 71% و) 10 ح ــة بنس ــاءة العاطفية/اللفظي ــن الس ــة( م ــبة 86%، و)20 حال ــان بنس ــال والحرم اله

الســاءة الجســدية بنســبة 36% و)10 حــاالت( مــن مشــاهدة العنــف املنــزيل بنســبة 36% و)8 حــاالت( مــن الســاءة 

املاليــة بنســبة 29% و)3 حــاالت( مــن الســاءة الجنســية بنســبة %11.

ثالثا: خط املساعدة
ــن، هــم مــن  ــة املتصل تلقــت املؤسســة 3,461 اتصــال عــرب خــط املســاعدة )800111( خــال عــام 2015، كان غالبي

ــرة  ــارات املتوف ــاعدات والستش ــة املس ــة ونوعي ــا املؤسس ــي تقدمه ــج الت ــات والربام ــن الخدم ــتفرسون ع ــن يس الذي

للحــاالت الداخليــة والخارجيــة مــن خــال 1,030 اتصــال، وبنســبة 30%، كــا وردنــا )935( اتصــال مــن الضحايــا الذيــن 

يرغبــون يف الحصــول عــى املســاعدة، وبنســبة 27%، ويليهــم )807( اتصــال لطلــب الستشــارة مــن خــال، وبنســبة 

23%، ويليهــم )673( اتصــال وهــم مــن الحــاالت الســابقة التــي ترغــب يف التواصــل مــع الباحثــة االجتاعيــة املســؤولة 

عنهــم، وبنســبة 19%، كــا ورد 16 اتصــال بنســبة 1% مــن قبــل بعــض املتربعــن. 

مــن مجمــوع االتصــاالت الـــ 3,461، كان منهــم 935 اتصــال، وقــد توزعــوا عــى وفــق مــا يــأيت: كان أغلبهــم مــن ضحايــا 

ــّن أن  ــد تب ــر. وق ــار بالب ــن التج ــال، و2.6% م ــة األطف ــوء معامل ــن س ــبة 87.5%، و9.8% م ــزيل وبنس ــف املن العن

معظــم الضحايــا املتصلــن كانــوا مــن البالغــن بنســبة 94%، واألطفــال بنســبة 6%، كــا شــكل غــر الماراتيــن نســبة 

65% و 35% مــن الماراتيــن. بينــا بلغــت نســبة الســاءة العاطفية/اللفظيــة 90%، والهــال والحرمــان بنســبة %54، 

والســاءة الجســدية بنســبة 44%، والســاءة املاليــة بنســبة 34%، والســاءة الجنســية بنســبة 6%. إن 91% مــن معظــم 

ــا مل تكــن ضمــن درجــة الخطــورة العاليــة، بينــا 8.6% كانــت ضمــن الخطــورة يف املســتوى الثــاين  اتصــاالت الضحاي

ــا عــى صحــة الضحيــة؛ ويتــم االســتجابة لهــا خــال يومــّي عمــل، وأربــع حــاالت بنســبة  الــذي ال يشــكل خطــرًا آنيً
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0.4% كانــت ضمــن حــاالت الخطــورة يف املســتوى األول الــذي يتطلــب تدخــل فــوري لضــان حايــة الضحيــة، وتــم 

إتخــاذ الجــراءات املناســبة للتعامــل معهــا.

رابعًا: الربامج واخلدمات واإلجنازات
لقــد أســهمت الربامــج واألنشــطة الثقافيــة واملجتمعيــة والــراكات ذات الصلــة التــي تعدهــا وتنفذهــا مؤسســة ديب 

لرعايــة النســاء واألطفــال يف تخفيــف الضغــوط عــن الضحايــا، وإيجــاد الحلــول املناســبة، كــا تســهم يف توفــر الدعــم 

املــايل للمشــاريع ذات الصلــة، إىل جانــب أنهــا توفــر االستشــارات القانونيــة وتبــادل املعلومــات والخــربات واملهــارات 

املكتســبة يف هــذا الشــأن؛ وتصــب جميعهــا يف تحقيــق الســراتيجية الشــاملة واملتكاملــة للمؤسســة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال قــد حصــدت عــدد مــن الجوائــز ضمــن برنامــج جائــزة 

حمــدان بــن محمــد للحكومــة الذكيــة لثــاث فئــات متثلــت الجائــزة األوىل ملبــادرة أفضــل تعــاون داخــي، والجائــزة 

الثانيــة أفضــل قائــد ابتــكار والجائــزة الثالثــة فــوز الفريــق األصفــر يف ســباق بنــاة املدينــة املختــص بخدمــات الرعايــة 

الجتاعيــة. كــا حصلــت املؤسســة عــى ثــاث شــهادات آيــزو عامليــة ISO 9000، املختصــة بتحســن الجــودة.  





املقدمة 
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املقدمة

عن املؤسسة
ــي  ــر ربح ــأوى غ ــي أول م ــانية، وه ــادرة إنس ــو 2007 كمب ــال يف يولي ــاء واألطف ــة النس ــة ديب لرعاي ــت مؤسس تأسس

ــال،  ــة األطف ــوء معامل ــزيل، وس ــف املن ــا العن ــال ضحاي ــاء واألطف ــدة للنس ــة املتح ــارات العربي ــة الم ــص يف دول مرخ

واالتجــار بالبــر. وتقــوم املؤسســة بإصــدار تقاريــر ســنوية، ويعتــرب هــذا التقريــر هــو الثامــن الصــادر عــن املؤسســة 

ــر – 31 ديســمرب، 2015.  ــن 1 يناي ــرة م ويغطــي الف

اخلدمات املقدمة
تقــدم املؤسســة خدمــات مجانيــة للنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف األرسي وســوء معاملــة األطفــال واالتجــار بالبــر، 

وتشــمل خــط املســاعدة، وااليــواء اآلمــن، وتقديــم الرعايــة الطبيــة، والدعــم النفــي واالجتاعــي، وتقديــم املشــورة 

واملســاعدة القانونيــة، بالضافــة إىل التواصــل مــع املؤسســات واملنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة لتوفــر الدعــم 

الكامــل للحــاالت. إضافــة إىل هــذه الخدمــات األساســية، تقــدم مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال خدمــات دعــم 

ثانويــة تشــمل تعليــم األطفــال واألنشــطة الرفيهيــة واللياقــة البدنيــة، والتمكــن، والتدريــب عــى املهــارات.

اخلصوصية والسرية
مــن أجــل حايــة الخصوصيــة والرسيــة والحفــاظ عــى ســامة الحــاالت املســتفيدة مــن خدمــات مؤسســة ديب لرعايــة 

النســاء واألطفــال؛ فإنــه لــن يتــم تضمــن التقريــر أيــة معلومــات ميكــن أن ينجــم عنهــا تحديــد لهويــة الضحايــا.

التعريفات
ــا عــن املصطلحــات املســتخدمة يف هــذا  الرجــوع إىل قســم التعريفــات الــواردة يف امللحــق الــذي يتضمــن رشًحــا وافيً

التقريــر.



نبذة تاريخية 
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نبذة تاريخية 

حاالت املؤسسة منذ التأسيس
ــى 31  ــر 2007 حت ــا يف أكتوب ــت أبوابه ــذ أن فتح ــة من ــال 3,751 حال ــاء واألطف ــة النس ــة ديب لرعاي ــت مؤسس خدم

ــاالت كاآليت:   ــيم الح ــم تقس ــة. وت ــة والخارجي ــاالت الداخلي ــك الح ــا يف ذل ــمرب 2015، مب ديس

z .845 حالة داخلية: الحاالت التي دخلت املؤسسة وتلقت خدمات الدعم واليواء

z .2906 حالة خارجية: الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة بدون اليواء

مــن مجمــوع الحــاالت الداخليــة البالــغ عددهــم 845، كانــت هنــاك 215 مــن ضحايــا “العنــف املنــزيل”، و245 مــن 

ضحايــا “ســوء معاملــة األطفــال”، و 217 مــن ضحايــا “االتجــار بالبــر”. أمــا الحــاالت املتبقيــة كــا هــو موضــح يف 

الشــكل)1.2(، يشــار إليهــا “باألخــرى”، فقــد شــكلت 168 حالــة مــن جميــع الحــاالت الداخليــة، وهــي التــي تــم قبولهــا 

مــن قبــل املؤسســة ألســباب أخــرى إنســانية، أو إيــواء مــع الضحيــة كحالــه مرافقــة أو مصاحبــة مــع عــدم تعرضهــم 

ألي نــوع مــن أنــواع العنــف، أو غــر ذلــك )انظــر التعريــف(. 

 ومــن مجمــوع الحــاالت الخارجيــة البالــغ عددهــم 2,906، كان هنــاك 1,474 مــن ضحايــا “العنــف املنــزيل”، و183 مــن 

ضحايــا “ســوء معاملــة األطفــال”، وخمســة مــن ضحايــا “االتجــار بالبــر”، و 1,244 حالــة تــم تصنيفهــا بـــ “أخــرى” 

موضــح يف الشــكل )1(.

الرسم التوضيحي  1: عدد احلاالت الداخلية واخلارجية منذ 2007 حتى 2015
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أقل من 30 يوم

31-90 يوم

91-180 يوم

181-365 يوم

أكثر من سنة

المجموع

مدة البقاء

2

6

5

13

1

27

عدد الحاالت

%7

%22

%19

%48

%4

%100

)%(

احلاالت املستمرة
عدد احلاالت املستمرة

خدمت املؤسسة 116 حالة مستمرة وتم تقسيمها كاآليت: 

z  34 حالة داخلية مستمرة: وهي الحاالت التي دخلت املؤسسة قبل 1 يناير 2015، لكنها استمرت يف الحصول عى

املأوى وخدمات الدعم خال الفرة من 1 يناير – 31 ديسمرب 2015. 

z  82 حالة خارجية مستمرة: الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة دون اليواء قبل الفرة املحددة للتقرير، لكنها

استمرت يف الحصول عى خدمات الدعم خال الفرة من 1يناير- 31 ديسمرب 2015.

الحصاءات التفصيلية عن الـ 116 حالة موثقة يف التقارير السنوية السابقة.

مدة البقاء للحاالت الداخلية املستمرة
غــادرت املؤسســة 27 حالــة مــن الحــاالت املســتمرة - منــذ عــام 2014 - خــال العــام 2015، ويبــن الجــدول أدنــاه 

ــهر،  ــن ش ــل م ــا أق ــان أمضت ــر، حالت ــمولة بالتقري ــرة املش ــال الف ــادرت خ ــي غ ــتمرة الت ــاالت املس ــاء للح ــرة البق ف

وســت حــاالت مــن 1 –3 أشــهر، وخمــس حــاالت مــن 3-6 أشــهر، و13 حالــة أكــر مــن 6 أشــهر، وحالــة واحــدة أكــر 

مــن ســنة، مــع العلــم بــأن مــدة إقامــة الحالــة مرتبــط بســر القضيــة الخاصــة بهــا يف النيابــات واملحاكــم والظــروف 

ــار قبــل خروجهــا مــن املؤسســة، وفــق  ــة، والتــي يتــم مراعاتهــا وأخذهــا بعــن العتب املعيشــية التــي متــر بهــا الحال

ماتنــص عليــه سياســات املؤسســة. 

اجلدول  1: مدة البقاء للحاالت املغادرة )املستمرة( 





احلاالت اجلديدة 
2015
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1. احلاالت اجلديدة 2015
استقبلت املؤسسة 1,221 حالة جديدة، تم تقسيمها إىل:  

z  143 حالــة داخليــة جديــدة: هــي الحــاالت التــي دخلــت املؤسســة وتلقــت خدمــات الدعــم واليــواء خــال الفــرة

املحــددة للتقريــر مــن )1 ينايــر- 31 ديســمرب 2015(. 

z  1,078 حالــة خارجيــة جديــدة: هــي الحــاالت التــي تلقــت الخدمــات مــن املؤسســة بــدون اليــواء خــال فــرة

التقريــر املحــددة مــن )1 ينايــر - 31 ديســمرب 2015(. 

الرسم التوضيحي  1.1: احلاالت اجلديدة  

1,078

143

حالة داخليةحالة خارجية

تم تقسيم الحاالت الجديدة إىل ثاثة فئات رئيسية: العنف املنزيل، وسوء معاملة األطفال، واالتجار بالبر. 

 مــن مجمــوع الحــاالت البالــغ عددهــم 1,221 حالــة داخليــة وخارجيــة، كان435 حالــة مــن ضحايــا العنــف املنــزيل، 69 

حالــة مــن ضحايــا ســوء معاملــة األطفــال، و18 حالــة مــن ضحايــا االتجــار بالبــر، و699 حالــة مــن الحــاالت األخــرى 

)انظــر الجــدول أدنــاه(: 

اجلدول  1.1: احلاالت اجلديدة )الداخلية واخلارجية(  

العنف المنزلي 

سوء معاملة األطفال 

االتجار بالبشر 

أخرى 

المجموع 

تصنيف العنف

30

41

18

54

143

الداخلية

435

69

18

699

1,221

المجموع

405

28

-

645

1,078

الخارجية

عدد الحاالت عدد الحاالت
داخلية                            خارجية
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الرسم التوضيحي  2.1: احلاالت اجلديدة )الداخلية واخلارجية(   
700
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30

405

العنف المنزلي 

4128

سوء معاملة ا�طفال 

18

االتجار بالبشر 

54

645

أخرى 

خارجية داخلية 

1.1 احلاالت الداخلية اجلديدة 2015

1.1.1 تصنيف احلاالت الداخلية اجلديدة

اســتقبلت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال 143 حالــة داخليــة جديــدة يف عــام 2015، موزعــة عــى النحــو التــايل: 

30 حالــة بنســبة 21% مــن ضحايــا العنــف املنــزيل، و41 حالــة بنســبة 29% مــن ضحايــا ســوء معاملــة األطفــال، و18 

ــم  ــي ت ــة الحــاالت الت ــن الشــكل بقي ــا يب ــر )انظــر الشــكل 3.1(، ك ــا االتجــار بالب ــة بنســبة 13% مــن ضحاي حال

تصنيفهــا تحــت “األخــرى”، بعــدد 54 بنســبة 37% مــن جميــع حــاالت املؤسســة التــي تــم قبولهــم يف تلــك الفــرة )37 

حالــة أســباب إنســانية، 12 حالــة ضحيــة محتملــة، أربــع حــاالت شــاهد عــى جرميــة االتجــار بالبــر(، حالــة واحــدة 

مــن العنــف ضــد املــرأة خــارج نطــاق األرسة )انظــر التعريــف(. 

الرسم التوضيحي  3.1: أنواع احلاالت الداخلية اجلديدة
 

%37
%21

%29
%13

العنف المنزليأخرىاالتجار بالبشرسوء معاملة ا�طفال
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الرسم التوضيحي  4.1: أنواع احلاالت الداخلية اجلديدة
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41

54

أخرى االتجار بالبشر سوء معاملة اطفال العنف المنزلي

1.1.1.1 ضحايا العنف املنزيل من احلاالت الداخلية

ــر؛  ــى اآلخ ــيطرة ع ــلطة والس ــى الس ــاظ ع ــد للحف ــخص واح ــب ش ــن جان ــوة م ــتخدام الق ــو اس ــزيل ه ــف املن العن

ــزل.  ــدث يف املن ــا يح ــادة م ــن، وع ــركاء الحميم ــة وال ــراد العائل ــن أف ــر ب ــد كب ــدث إىل ح ويح

ــاك 30 امــرأة  ــغ عددهــا 143، كان هن ــم اســتقبالها عــام 2015، والبال ــي ت ــدة الت ــة الجدي ــن الحــاالت الداخلي مــن ب

مــن ضحايــا العنــف املنــزيل وتشــكل هــذه الفئــة نحــو 21% مــن جميــع الحــاالت الداخليــة الجديــدة )ســوء معاملــة 

األطفــال، االتجــار بالبــر و الحــاالت األخــرى(. 

الرسم التوضيحي  5.1: نسبة احلاالت الداخلية من ضحايا العنف املنزيل مقابل 
الفئات األخرى

الفئات ا�خرى العنف المنزلي 

%21

%79
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خصائص ضحايا العنف املنزيل من احلاالت الداخلية 
العمر

جميــع ضحايــا العنــف املنــزيل مــن النســاء تفــوق أعارهــن 17 ســنة، ومثّــل املتوســط الحســايب لألعــار 30.6 ســنة 

بانحــراف معيــاري 7.4±، وتراوحــت أعارهــم مــن 18 إىل 43 ســنة. 

اجلدول  2.1: أعمار ضحايا العنف املنزيل

المتوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 

الوسيط 

الحد األدنى 

الحد األعلى 

30.6 سنة 

±7.4

32.5 سنة 

18 سنة 

43  سنة 

اجلنسية 
ــن جنســيات  ــة بنســبة 77% م ــات، و23 حال ــات إماراتي ــزيل، ســبع حــاالت مواطن ــف من ــة عن ــن مجمــوع 30 حال م

أخــرى.

اجلدول  3.1: جنسية ضحايا العنف املنزيل  

%100 30 المجموع الكلي 

إماراتية

غير إماراتية 

الجنسية

7

23

عدد الحاالت

%23

%77

)%(
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الرسم التوضيحي  6.1: جنسيات ضحايا العنف املنزيل

إماراتيغير إماراتي

%23

%77

توزيع جنسيات ضحايا العنف املنزيل حسب القارات )مبن أدناه(: 

اجلدول  4.1: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات

%100 30 المجموع الكلي

13.3%4أفريقيا  

آسيا

أوروبا  

الدولة

19

7

عدد الحاالت

%63.3

%23.3

)%(

الرسم التوضيحي  7.1: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات
%70

%60
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التعليم
يبــن الجــدول أدنــاه املســتوى التعليمــي للحــاالت، حيــث أن معظــم ضحايــا العنــف املنــزيل ميلكــون قــدرا مــن التعليم، 

أربــع حــاالت تلقــت التعليــم االبتــدايئ، ومثــاين حــاالت تلقــت التعليــم الثانــوي، وثــاث حــاالت يف املرحلــة الجامعيــة، 

ومثــاين حــاالت أكملــن التعليــم الجامعــي “درجــة البكالوريــوس”، وحالــة واحــدة أكملــت درجــة املاجســتر، يف حــن أن 

ســت حــاالت مل يكــن لهــن حظــاً مــن التعليــم النظامــي.   

اجلدول  5.1: املستوى التعليمي لضحايا العنف املنزيل

%100 30 المجموع الكلي 

بكالوريوس 

الماجستير فما فوق 

8

1

%27

%3

المرحلة الثانوية

في الكلية  

8

3

%27

%10

غير متعلم

المرحلة اإلبتدائية

التعليم 

6

4

عدد الحاالت

%20

%13

)%(

املهنة
يوضــح الجــدول أدنــاه الحالــة املهنيــة لضحايــا العنــف املنــزيل يف فــرة الســاءة، حيــث أن أغلــب الحــاالت )22 حالــة( 

بنســبة 73% ال يعملــن، وأربــع حــاالت مــن الفئــة املســاعدة )خــدم منــازل(، وحالــة تعمــل كاختصاصيــة اجتاعيــة، 

وحالــة واحــدة تعمــل يف خدمــة العمــاء، وحالــة واحــدة يف االســتقبال، وحالــة واحــدة يف الصحافــة. 
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اجلدول  6.1: مهنة ضحايا العنف املنزيل  

%100 30 المجموع الكلي 

استقبال 

الصحافة  

1

1

%3.3

%3.3

اخصائية اجتماعية 

خدمة العمالء 

1

1

%3.3

%3.3

ال تعمل 

الفئة المساعدة 

التعليم 

22

4

عدد الحاالت

%73.3

%13.3

)%(

الدخل
ــغ  ــم الدخــل الشــهري ) أي املبال ــال تقيي ــن خ ــك م ــزيل، وذل ــف املن ــا العن ــة لضحاي ــة القتصادي ــة الحال ــد دراس عن

النقديــة التــي يســتلمونها شــهريا مــن أي مصــدر خــال فــرة الســاءة( تبــن أن 74% مــن الحــاالت مل يكــن لديهــن 

دخــا شــهريا وال مــردودا ماديــا مــن أي مصــدر للدخــل، وثــاث حــاالت كــن يســتلمن أقــل مــن 1000 درهــم شــهريا، 

وحالــة واحــدة مــن )1000 – 3000( درهــم شــهريا، وحالــة واحــدة مــن )3000 - 6000 درهــم(، وحالــة واحــدة مــن 

)6000 – 10,000 درهــم(، وحالــة واحــدة مــن )15,000 – 20,000(، وحالــة واحــدة أكــر مــن 20,000 درهــم )انظــر 

الجــدول أدنــاه(.

اجلدول  7.1: الدخل الشهري لضحايا العنف املنزيل   

%100 30 المجموع الكلي 

3.3%20,0001 فما فوق 

من 6000 إلى 10,000 درهم 

من 15,000 إلى 20,000 درهم 

1

1

%3.3

%3.3

من 1000 إلى 3000 درهم 

من 3000 إلى 6000 درهم 

1

1

%3.3

%3.3

ال يوجد

أقل من 1000 درهم 

الدخل

22

3

عدد الحاالت

%73.3

%10

)%(
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احلالة االجتماعية 
يبن الجدول أدناه أن 17 حالة متزوجة، وخمس حاالت مطلقات، ومثاين حاالت غر متزوجات.

اجلدول  8.1: احلالة اإلجتماعية لضحايا العنف املنزيل  

%100 30 المجموع الكلي 

16.7%5مطلقة

غير متزوجة

متزوجة

الحالة اإلجتماعية 

8

17

عدد الحاالت

%26.7

%56.7

)%(

تصنيف احلاالت باإليواء  
صنفــت الحــاالت بإيــواء املؤسســة وفــق التصنيفــات الــواردة يف الجــدول أدنــاه، فمــن 30 حالــة عنــف منــزيل صنفــت 

13 حالــة “أٌُم مــع طفــل/ أطفــال”، وســبع حــاالت “أم مبفردهــا” أي لديهــا أطفــال واليقيمــون معهــا يف املؤسســة، و10 

حــاالت “امــرأة مبفردهــا”.

اجلدول  9.1: تصنيف اإليواء لضحايا العنف املنزيل 

%100 30 المجموع الكلي 

33.3%10امرأة بمفردها 

أم بمفردها 

أم مع طفل/  أطفال

حالة اإليواء 

7

13

عدد الحاالت

%23.3

%43.3

)%(
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مرتكب االساءة
قــد تتعــرض الضحيــة يف بعــض األحيــان لإلســاءة مــن قبــل مــيء واحــد أو أكــر وبالتــايل يتــم تســجيل أكــر مــن مــيء 

للحالــة الواحــدة، وهــو مــا يــربر زيــادة مجمــوع عــدد الحــاالت يف عاقــة الجــاين بالضحيــة كــا يف الجــدول أدنــاه عــن 

العــدد الجــايل للضحايــا. تــم الخبــار مــن قبــل الحــاالت أن الــزوج هــو املســؤول عــن العنــف )16 حالــة(، والــزوج 

الســابق )حالتــن(، واألب )5 حــاالت(، واألخ )حالــة واحــدة(، وقريــب )حالتــن(، ورب العمــل هــو املســئ )5 حــاالت(.

اجلدول  10.1: مرتكب االساءة لضحايا العنف املنزيل   

قريب 

رب العمل 

2

5

%7

%17

3%1األخ

17%5األب 

الزوج 

الزوج السابق 

مرتكب االساءة

16

2

عدد الحاالت 

%53

%7

)%(

أنواع اإلساءة   
قــد تتعــرض الضحيــة يف بعــض األحيــان ألكــر مــن نــوع مــن أنــواع الســاءة، وبالتــايل يتــم تســجيل أكــر مــن إســاءة 

للحالــة الواحــدة، وهــو مــا يــربر زيــادة مجمــوع عــدد الحــاالت يف أنــواع الســاءة كــا يف جــدول)11.1( عــن العــدد 

ــة، و63% لإلســاءة الجســدية،  ــن الحــاالت تعرضــت إىل إســاءة عاطفية/لفظي ــث أن 100% م ــا. حي الجــايل للضحاي

ــة، و60% لإلهــال والحرمــان، و10% لإلســاءة الجنســية )3 حــاالت(. و63% لإلســاءة املالي

اجلدول  11.1: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف املنزيل

10%3إساءة جنسية  

60%18إهمال/  حرمان

63%19إساءة مالية 

إساءة عاطفية/ لفظية

إساءة جسدية 

نوع اإلساءة

30

19

عدد الحاالت 

%100

%63

)%(
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الرسم التوضيحي  8.1: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف املنزيل 

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%100

%63%63

%10

%60

إساءة جنسية  إساءة مالية  إه�ل/ حرمان إساءة جسدية إساءة عاطفية/ لفظية

مدة البقاء يف املؤسسة  
مــن 30 حالــة عنــف منــزيل، غــادرت املؤسســة 23 حالــة خــال عــام 2015، 12 حالــة أمضــت أقــل مــن شــهر، و خمــس 

حــاالت أمضــت مــن 1-3 أشــهر، وخمــس حــاالت أمضــت مــن 3-6 أشــهر، وحالــة واحــدة أمضــت أكــر مــن 6 أشــهر 

)انظــر الجــدول أدنــاه(، مــع العلــم بــأن مــدة إقامــة الحالــة غــر مرتبــط بسياســات املؤسســة؛ وإمنــا مرتبــط بســر 

القضيــة يف النيابــات واملحاكــم. 

اجلدول  12.1: مدة البقاء يف املؤسسة لضحايا العنف املنزيل  

100%23المجموع

أقل من 30 يوم

30-90 يوم

91-180 يوم

أكثر من 181 يوم 

مدة البقاء

12

5

5

1

عدد الحاالت

%52

%22

%22

%4

)%(
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2.1.1.1 ضحايا سوء معاملة األطفال من احلاالت الداخلية  

يشــر مصطلــح الســاءة للطفــل إىل العنــف )الجســدي، العاطفــي، الجنــي، و/ أو الهــال والحرمــان( الــذي يتعــرض 

ــا  إليــه الطفــل داخــل أو خــارج املنــزل )يف أي محيــط( بعمــر أقــل مــن 18 ســنة. يف حــن تــم ادراج األطفــال ضحاي

االتجــار يف قســم االتجــار بالبــر مــن هــذا التقريــر لغــرض التصنيــف. 

ــواع مختلفــة مــن الســاءة الجســدية  ــة األطفــال تعرضــوا ألن ــا ســوء معامل اســتقبلت املؤسســة 41 طفــا مــن ضحاي

والعاطفيــة والجنســية والهــال أو شــاهدوا الســاءة مــن قبــل آبائهــم، وشــكلوا نســبة )29%( مــن مجمــوع الحــاالت 

التــي اســتقبلتها املؤسســة خــال عــام 2015.

الرسم التوضيحي  9.1: نسبة احلاالت الداخلية من ضحايا سوء معاملة األطفال 
مقابل الفئات األخرى 

%71
%29

الفئات ا�خرىسوء معاملة ا�طفال 

خصائص ضحايا سوء معاملة األطفال من احلاالت الداخلية
العمر

تراوحت األعار من 6 أشهر إىل 16 سنة، ويبن الجدول 13.1 مزيدا من التفاصيل حول أعار الضحايا.

اجلدول  13.1: أعمار ضحايا سوء معاملة األطفال  

المتوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 

الوسيط 

الحد األدنى 

الحد األعلى 

5.4 سنة 

±3.68

 5

6 أشهر 

16  سنة 

اجلنس 
يوضــح الجــدول أدنــاه أن 22 حالــة )54%( مــن حــاالت ســوء معاملــة األطفــال مــن النــاث، و19 حالــة )46%( مــن 

الذكــور، والجديــر بالذكــر أن ســن القبــول يف إيــواء املؤسســة ال يتعــدى عمــر 12 ســنة بالنســبة لألطفــال الذكــور.
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اجلدول  14.1:جنس ضحايا سوء معاملة األطفال  

%100 41 المجموع الكلي 

إناث 

ذكور 

الجنس

22

19

عدد الحاالت

%54

%46

)%(

اجلنسية  
ــل  ــة املتحــدة، و11 طف ــارات العربي ــة الم ــي دول ــن مواطن ــل )63%( م ــن يف الجــدول15.1، أن 26 طف ــا هــو مب ك

ــد جنســيتهم بعــد. ــم تحدي ــال مل يت ــع أطف )27%( مــن جنســيات أخــرى، وأرب

اجلدول  15.1: جنسيات ضحايا سوء معاملة األطفال

%100 41 المجموع الكلي 

10%4غير معروف 

إماراتي

غير إماراتي 

الجنسية  

26

11

عدد الحاالت 

%63

%27

)%(

توزيع جنسيات ضحايا سوء معاملة األطفال حسب القارات )مبن أدناه(:

اجلدول  16.1: توزيع ضحايا سوء معاملة األطفال حسب القارات 

10%4غير معروف 

%100 41 المجموع الكلي 

5%2أوروبا  

آسيا

أفريقيا  

القارة

29

6

عدد الحاالت 

%71

%14

)%(
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الرسم التوضيحي  10.1: توزيع ضحايا سوء معاملة األطفال حسب القارات
%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%71

%14

%5

%10

غير معروف  أوروبا  أفريقيا آسيا 

التعليم  
شــكل األطفــال مــا قبــل عمــر املدرســة نســبة 54% )22 حالــة( مــن مجمــوع األطفــال، و 44% )18 حالــة( يف مراحــل 

ــر  ــة )انظ ــر املدرس ــت يف عم ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة ع ــل املدرس ــدة مل تدخ ــة واح ــم، وطفل ــن التعلي ــة م مختلف

ــدول 17.1(.  الج

اجلدول  17.1: املستوى التعليمي لضحايا سوء معاملة األطفال 

%100 41 المجموع الكلي 

المرحلة اإلبتدائية 

المرحلة الثانوية 

14

2

%34

%5

5%2رياض األطفال 

ليس في عمر دخول المدرسة

اليذهب إلى المدرسة 

مستوى التعليم   

22

1

عدد الحاالت 

%54

%2

)%(

تصنيف احلاالت باإليواء  
ــة  ــوء معامل ــة س ــن 41 حال ــدول ) 18.1(، فم ــواردة يف الج ــات ال ــق التصنيف ــة وف ــواء املؤسس ــاالت بإي ــت الح صنف

ــرده”.  ــل مبف ــة “طف ــه”، و11 حال ــع أم ــل م ــاالت “طف ــوع الح ــن مجم ــة م ــت 30 حال ــال صنف األطف
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اجلدول  18.1: تصنيف اإليواء لضحايا سوء معاملة األطفال  

%100 41 المجموع الكلي 

طفل مع أمه 

طفل بمفرده 

حاالت اإليواء 

30

11

عدد الحاالت

%73

%27

)%(

مرتكب االساءة
قــد تتعــرض الضحيــة يف بعــض األحيــان ألكــر مــن مــيء، وبالتــايل يتــم تســجيل أكــر مــن مــيء للحالــة الواحــدة 

وهــو مــا يــربر زيــادة مجمــوع عــدد الحــاالت يف عاقــة الجــاين بالضحيــة - كــا يف جــدول 19.1 - عــن العــدد الجــايل 

للضحايــا، حيــث أن 77% مــن الحــاالت كان املــيء هــو األب، ومثــاين حــاالت كانــت األم هــي املســيئة، و3 حــاالت كان 

زوج األم هــو املــيء.

اجلدول  19.1: مرتكب االساءة لضحايا سوء معاملة األطفال 

%6 3 زوج األم

األب 

األم 

مرتكب االساءة

37

8

عدد الحاالت

%77

%17

)%(

أنواع اإلساءة
قــد تتعــرض الضحيــة يف بعــض األحيــان ألكــر مــن نــوع مــن أنــواع الســاءة، وبالتــايل يتــم تســجيل أكــر مــن إســاءة 

ــن  ــاه - ع ــا يف الجــدول أدن ــاءة - ك ــواع الس ــدد الحــاالت يف أن ــوع ع ــادة مجم ــربر زي ــا ي ــة الواحــدة وهــو م للحال

العــدد الجــايل للضحايــا. حيــث تعــرض 78% لإلهــال والحرمــان، و 73% منهــم لإلســاءة العاطفيــة واللفظيــة و%49 

ملشــاهدة العنــف املنــزيل، و 34% لإلســاءة املاليــة، و17% لإلســاءة الجســدية، و10% لإلســاءة الجنســية. 
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اجلدول  20.1: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا سوء معاملة األطفال   

%10 4 إساءة جنسية 

إساءة مالية 

إساءة جسدية 

14

7

%34

%17

49%20مشاهدة العنف المنزلي 

إهمال/ حرمان

إساءة عاطفية/ لفظية

نوع اإلساءة

32

30

عدد الحاالت 

%78

%73

)%(

الرسم التوضيحي  11.1: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا سوء معاملة األطفال
%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%78%73

%49

%34

%10
%17

إساءة
 جنسية

إساءة
مالية

إساءة
جسدية 

إساءةإهمال/ حرمان 
 عاطفية/ لفظية

مشاهدة العنف
المنزلي

مدة البقاء يف املؤسسة
غــادرت املؤسســة 35 حالــة مــن ضحايــا ســوء معاملــة األطفــال خــال عــام 2015، منهــم: 12 حالــة أمضــت أقــل مــن 

شــهر، ومثــاين حــاالت مــن 1-3 أشــهر، و10 حــاالت مــن 3 أشــهر إىل 6 أشــهر، وخمــس حــاالت أكــر مــن 6 أشــهر )أنظــر 

الجــدول 21.1(، مــع العلــم بــأن مــدة إقامــة الحالــة غــر مرتبطــة بسياســات املؤسســة؛ وإمنــا بســر القضيــة يف النيابــات 

واملحاكم. 
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اجلدول  21.1: مدة البقاء يف املؤسسة لضحايا سوء معاملة األطفال 

100%35المجموع

أقل من 30 يوم

30-90 يوم

91-180 يوم

أكثر من 181 يوم 

مدة البقاء

12

8

10

5

عدد الحاالت

%34

%23

%29

%14

)%(

3.1.1.1 ضحايا االجتار بالبشر  

االتجــار بالبــر “هــو عبــارة عــن تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو ترحيلهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد والقــوة أو 

اســتخدام أشــكال القــرس أو االختطــاف أو الخــداع أو إســاءة اســتخدام الســلطة أو اســتغال حالــة الضعــف، أو تلقــي 

مبالــغ ماليــة لنيــل موافقــة شــخص آخــر لغــرض االســتغال. ويشــمل االســتغال جميــع أشــكال االســتغال الجنــي 

أو دعــارة الغــر أو الســخرة أو الخدمــة قــرساً أو املارســات الشــبيهة بالــرق أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء” )القانــون 

االتحــادي رقــم )51( لســنة 2006 لدولــة المــارات العربيــة املتحــدة(.

ــة النســاء واألطفــال مــن 1  ــم إيوائهــا يف مؤسســة ديب لرعاي ــا االتجــار بالبــر، وت ــة مــن ضحاي ــم اســتقبال 18 حال ت

ينايــر- 31 ديســمرب2015، أي حــوايل )13%( مــن جميــع الحــاالت )ضحايــا العنــف املنــزيل، وســوء معاملــة األطفــال، 

والحــاالت األخــرى(. 

الرسم التوضيحي  12.1:نسبة حاالت االجتار بالبشر مقابل الفئات األخرى

%13

% 87

اتجار بالبشر الفئات ا�خرى 
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خصائص ضحايا االجتار بالبشر
العمر واجلنس

يبــن الجــدول )22.1( أن املتوســط الحســايب ألعــار ضحايــا االتجــار بالبــر يبلــغ 22.5 ســنة، وبانحــراف معيــاري ±9، 

وتراوحــت أعارهــم مــن 6 أشــهر إىل 45 ســنة، وَشــّكَْل األطفــال 28% مــن ضحايــا االتجــار بالبــر مقابــل 72% مــن 

البالغــن وجميعهــم إنــاث )أنظــر الرســم التوضيحــي 13.1(: 

اجلدول  22.1: أعمار ضحايا االجتار بالبشر

6  أشهر الحد األدنى

متوسط العمر 

االنحراف المعياري 

الوسيط

المنوال )التكرار(

الحد األعلى 

22.5 سنة 

±9

 23.5

15 سنة 

45  سنة 

الرسم التوضيحي  13.1: نسبة ضحايا االجتار باألطفال مقابل البالغني

% 28

% 72

بالغينأطفال
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اجلنسية
ــا. الجــدول 23.1  ــارة أفريقي ــن ق ــة، و3 حــاالت م ــارة آســيا 15 حال ــن ق ــر م ــا االتجــار بالب ــب جنســيات ضحاي أغل

ــا: يوضــح جنســيات الضحاي

اجلدول  23.1: جنسيات ضحايا االجتار بالبشر  

100%18المجموع الكلي

بنغالديش

إندونيسيا

المغرب

باكستان

الجنسية

9

5

3

1

عدد الحاالت

%50

%28

%17

%5

)%(

التعليم
ــوي.  ــي إىل الثان ــن األم ــي م ــاوت املســتوى التعليم ــر، تف ــار بالب ــا االتج ــة لضحاي ــل املســتويات التعليمي ــد تحلي عن

ويبــن الجــدول أدنــاه أن عــر مــن ضحايــا االتجــار بالبــر أكملــن التعليــم الثانــوي وخمــس ضحايــا أكملــن التعليــم 

االبتــدايئ واثنتــان مل تذهبــا إىل املدرســة إطاقــاً وطفلــة واحــدة ليســت يف عمــر املدرســة. 

اجلدول  24.1: املستوى التعليمي لضحايا االجتار بالبشر  

100%18المجموع الكلي

ال ينطبق )األطفال دون الخامسة من العمر(

غير متعلم

المرحلة ابتدائية

المرحلة ثانوية 

المستوى التعليمي

1

2

5

10

عدد الحاالت

%5

%11

%28

%56

)%(

احلالة االجتماعية
ــة االجتاعيــة للحــاالت توزعــت بــن تســع حــاالت غــر متزوجــات وســت حــاالت  يوضــح الجــدول )25.1( أن الحال

ــة رضيعــة. متزوجــات وحالتــن مطلقتــن وطفل
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اجلدول  25.1: احلالة االجتماعية لضحايا االجتار بالبشر  

100%18المجموع الكلي

ال ينطبق )طفل أقل من 9 سنوات( 

عزباء 

متزوجة

مطلقة

الحالة االجتماعية

1

9

6

2

عدد الحاالت

%6

%50

%33

%11

)%(

الدخل
يف تقديــر مســتويات الدخــل لحــاالت االتجــار بالبــر )املبلــغ املقــدر مــن املــال الــذي حصــل عليــه شــهريا خــال فــرة 

االســتغال والتــي تــم البــاغ عنهــا مــن قبــل الحــاالت(، فــإن 16 حالــة مل تحصــل عــى أي عوائــد ماليــة خــال فــرة 

االســتغال، وحالــة واحــدة تلقــت مــن 1000 إىل 3000 درهــم إمــارايت يف الشــهر، وحالــة واحــدة - طفلــة - ال ينطبــق 

عليهــا رشوط الدخــل الشــهري.

اجلدول  26.1: مستوى الدخل لضحايا االجتار بالبشر 

100%18المجموع الكلي

ال ينطبق 

ال يوجد

1000 إلى 3000 درهم

الدخل الشهري*

1

16

1

عدد الحاالت

%5.5

%89

%5.5

)%(

جهات اإلحالة
متت إحالة جميع ضحايا االتجار بالبر إىل مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال من ِقبَل “رشطة ديب”. 

تأشرية الدخول
نوع التأشرية

يبــن الجــدول أدنــاه أنــواع التأشــرات التــي اســتخرجت لضحايــا االتجــار بالبــر، فقــد اســتقبلت املؤسســة 12 حالــة 

ــة  ــة رضيع ــل تأشــرة وهــي طفل ــة واحــدة ال تحم ــارة” وحال ــن تحمــان “تأشــرة زي ــل “تأشــرة عمــل” وحالت تحم

ــة وال تحمــل أي أوراق ثبوتيــة، وثــاث حــاالت ال يعرفــن نــوع التأشــرة التــي يحملنهــا. ولــدت داخــل الدول
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اجلدول  27.1: نوع التأشرية لضحايا االجتار بالبشر

100%18المجموع الكلي

تأشيرة عمل  

تأشيرة زيارة  

ال تحمل تأشيرة 

غير معروف 

نوع التأشيرة 

12

2

1

3

عدد الحاالت

%67

%11

%5

%17

)%(

صالحية التأشرية
فيــا يتعلــق بصاحيــة التأشــرة، فقــد تبــن أن أربــع حــاالت لديهــا تأشــرات ســارية املفعــول، وحالــة لديهــا تأشــرة 

ملغيــة، وحالــة لديهــا تأشــرة منتهيــة الصاحيــة، و11 حالــة ال يعلمــن عــن مــدى صاحيــة تأشــراتهن، وحالــة ال تحمــل 

تأشــرة )انظــر الجــدول 28.1(:

اجلدول  28.1: صالحية التأشرية لضحايا االجتار بالبشر

61%11ال تعلم

100%18المجموع الكلي

ال تحمل تأشيرة 

سارية المفعول

ملغية 

منتهية الصالحية

نوع التأشيرة 

1

4

1

1

عدد الحاالت

%5

%22

%6

%6

)%(

عملية االجتار بالبشر
نوع االجتار

ــا )تــم التخطيــط باملتاجــرة بهــن مــن  ــا االتجــار بالبــر متــت املتاجــرة بهــن خارجي ــة مــن ضحاي احــدى عــرة حال

خــارج الدولــة(، عــادة يف بلدهــن األم، وســبع حــاالت متــت املتاجــرة بهــن داخليــا )أي تــم التخطيــط باملتاجــرة بهــن 

داخــل الدولــة(.
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اجلدول  29.1: نوع االجتار

%100 18 المجموع الكلي 

خارجيا  

داخليا 

نوع االتجار 

11

7

عدد الحاالت

%61

%39

)%(

تصنيف االجتار
اســتخدم املتاجــرون أمناطــا مختلفــة مــن العنــف لخضــاع الضحايــا واملتاجــرة بهــن يف مجــال االســتغال الجنــي )14 

حالــة( والخدمــة قــرسا )3 حــاالت( وســجلت حالــة واحــدة )بيــع األطفــال(. 

اجلدول  30.1: تصنيف االجتار   

%100 18 المجموع الكلي 

5%1بيع أطفال 

االستغالل الجنسي 

الخدمة قسرا 

تصنيف االتجار 

14

3

عدد الحاالت 

%78

%17

)%(

  

كيفية حدوث االجتار
جميــع الحــاالت املتاجــر بهــن وعــدن بوظائــف، أوتــم التأكيــد لهــن بكســب املــال عــن طريــق مارســة بعض األنشــطة 

املهنيــة، ماعــدا حالــة واحــدة كانــت طفلــة تــم بيعهــا.

العمل/ النشاط الذي اعتقدت الضحية أنها ستقوم به
عنــد االســتعام مــن الضحايــا عــا تــم إخبارهــن بــه مــن قبــل املتاجريــن، وجــد أن مثــاين حــاالت تــم إخبارهــن بأنهــن 

ســيعملن كخادمــات يف البيــوت، وثــاث حــاالت وعــدن بالعمــل يف مركــز تدليــك، وثــاث حــاالت يف مرقــص، وحالــة يف 

صالــون تجميــل وحالــة يف نــادي ريــايض وحالــة يف مطعــم )انظــر الجــدول 31.1(:
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اجلدول  31.1: العمل أو النشاط الذي اعتقدت الضحية أنها ستقوم به  

6%1مطعم 

100%18المجموع الكلي

6%1نادي رياضي 

5%1صالون تجميل  

ال ينطبق 

خدمة المنازل

مركز تدليك 

مرقص 

العمل/  النشاط الذي اعتقدت 
الضحية أنها ستقوم به

1

8

3

3

عدد الحاالت

%5

%44

%17

%17

)%(

وقت معرفة الضحية باالستغالل
ــل املتاجــر قبــل يــوم الوصــول، وســبع  ــا علمــن مبــا هــو متوقــع منهــن مــن ِقبَ يبــن الجــدول)32.1( أن ســبع ضحاي

ــم بيعهــا.  ــة واحــدة رضيعــة ت ــوم الوصــول، وثــاث حــاالت بعــد شــهر، وحال حــاالت يف ي

اجلدول  32.1: متى عرفت الضحية باالستغالل  

100%18المجموع الكلي

ال ينطبق

قبل الوصول

يوم الوصول

بعد شهر 

متى عرفت الضحية

1

7

7

3

عدد الحاالت

%5

%39

%39

%17

)%(

كيفية معرفة الضحية باالستغالل
عنــد إجــراء تقييــم للضحايــا عــن كيفيــة معرفتهــن مبــا هــو مطلــوب منهــن، وجــد أنــه قــد تــم إخبارهــن عــن املوضــوع 

مبارشة.
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بلدان املرور العابر
حالة واحدة من ضحايا االتجار بالبر مرت بباكستان كبلد عبور ملدة ساعتن قبل وصلولها إىل ديب.

أنواع اإلساءة
قــد تتعــرض الضحيــة يف بعــض األحيــان ألكــر مــن نــوع مــن أنــواع الســاءة، وبالتــايل يتــم تســجيل أكــر مــن إســاءة 

للحالــة الواحــدة؛ وهــو مــا يــربر زيــادة مجمــوع عــدد الحــاالت يف أنــواع الســاءة - كــا يف جــدول 33.1 - عــن العــدد 

الجــايل للضحايــا. حيــث أن 94% )17 حالــة( مــن الحــاالت تعرضــن لــكل مــن الســاءات العاطفيــة/ اللفظيــة وإهــال 

وحرمــان، و89% )16 حالــة( تعرضــن لإلســاءة املاليــة، و72% )13 حالــة( تعرضــن لإلســاءة الجنســية، و61% )11 حالــة( 

تعرضــن لإلســاءة الجســدية. 

اجلدول  33.1: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها الضحية 

61%11إساءة جسدية 

إساءة عاطفية/ لفظية

إهمال/  حرمان

إساءة مالية

إساءة جنسية

نوع اإلساءة

17

17

16

13

العدد

%94

%94

%89

%72

)%(

الرسم التوضيحي  14.1: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها الضحية
%100

%80

%60

%40

%20

%0

%94%94
%89

%72

%61

إساءة جسدية إساءة جنسيةإساءة مالية إساءة
عاطفية/ لفظية

إهمال/ حرمان
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عالقة املتاجر بالضحية
تــم الخبــار مــن ِقبَــل الحــاالت بــأن املســؤول عــن املتاجــرة هــو رب العمــل )5 حــاالت(، وصديــق )4 حــاالت(، واألم 

)حالــة واحــدة(، وســائق تاكــي )حالــة واحــدة(، بينــا ســبع حــاالت ال تعلــم مــن كان وراء املتاجــرة بهــن. 

اجلدول  34.1: عالقة املتاجر بالضحية  

38.8%7غير معروف 

100%18المجموع 

رب العمل 

صديق 

األم

سائق تاكسي  

المتاجر

5

4

1

1

عدد الحاالت

%28

%22.2

%5.5

%5.5

)%(

تصنيف إيواء ضحايا االجتار بالبشر
كــا يتبــن مــن الجــدول أدنــاه، فــإن ســبع حــاالت مــن ضحايــا االتجــار بالبــر ليــس لديهــا أطفــال، لــذا تــم تصنيفهــا 

بـــ )ســيدة مبفردهــا(. إضافــة إىل أن ســت حــاالت أمهــات ألطفــال عــى قيــد الحيــاة ويعيــش األطفــال يف بلدهــم األم، 

وتــم تصنيفهــن بـــ )أم مبفردهــا(، وخمــس حــاالت أطفــال بــدون أمهــات، وتــم تصنيفهــم بـــ )طفــل مبفــرده(. 

اجلدول  35.1: تصنيف إيواء ضحايا االجتار بالبشر   

%100 18 المجموع الكلي

28%5طفل بمفرده

سيدة بمفردها

أم بمفردها

حاالت اإليواء

7

6

عدد الحاالت 

%39

%33

)%(

مدة البقاء يف املؤسسة
غــادرت املؤسســة 10 حــاالت مــن ضحايــا االتجــار بالبــر حتــى نهايــة ديســمرب 2015: ســبع حــاالت أمضــت مــن 1-3 

أشــهر، وحالــة أمضــت مــن 3-6 أشــهر، وحالتــان أكــر مــن 6 أشــهر. مــع العلــم بــأن مــدة إقامــة الحالــة غــر مرتبــط 

بسياســات املؤسســة؛ وإمنــا مرتبــط بســر القضيــة يف النيابــات واملحاكــم. 
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اجلدول  36.1: مدة البقاء لضحايا االجتار بالبشر   

%100 10 المجموع الكلي 

20%2أكثر من 181 يوم 

30-90 يوم

91 – 180 يوم 

مدة البقاء في المؤسسة 

7

1

عدد الحاالت 

%70

%10

)%(

كيفية مغادرة الضحية 
جميــع الحــاالت املغــادرة مــن ضحايــا االتجــار بالبــر تــم إعادتهــن إىل موطنهــن األصــي بعــد االنتهــاء مــن الجــراءات 

القانونيــة والســاح لهــن باملغــادرة، وتــم اســتكال إجــراءات العــودة اآلمنــة لهــن بواســطة رشطــة ديب. وبالتنســيق 

مــع بعــض املنظــات الدوليــة واملؤسســات املحليــة يف بلدهــا، ومــن الجديــر بالذكــر أن جميــع الحــاالت تــم تزويدهــن 

بقامئــة مــن أرقــام التواصــل املبــارش مــع هــذه الجهــات واملؤسســات التــي قــد تحتــاج إليهــا الضحيــة يف وقــت مــا مــن 

حياتهــا، وتتبــع املؤسســة هــذه الجــراءات االحرازيــة ضمــن آليــات خطــة الخــروج وذلــك لضــان وجــود مؤسســات 

داعمــة تلجــأ إليهــا الحالــة لتقــدم لهــا الخدمــات املناســبة ملنــع وقوعهــا يف االتجــار مــرة أخــرى. 

متابعة الضحية 
وضعــت املؤسســة خطــة شــاملة للحــاالت بعــد مغادرتهــا املؤسســة لــي يتــم متابعتهــا بصــورة دوريــة عــى مــدى 

ســتة أشــهر موزعــة عــى ثــاث فــرات )بعــد شــهر، بعــد 3 أشــهر، بعــد 6 أشــهر( للتأكــد مــن ســامتها وعــدم تعرضهــا 

ألي شــكل مــن أشــكال الســاءة، وتتــم املتابعــة بشــكل مبــارش مــع الضحيــة أو غــر مبــارش مــع املنظــات الدوليــة أو 

املؤسســات املحليــة التــي تتابــع الضحيــة يف حــال تعــذر التواصــل املبــارش. 

يبن الجدول أدناه عدد املتابعات التي متت بشكل مبارش خال 2015 عى مدى ستة أشهر: 

اجلدول  37.1: متابعة ضحايا االجتار بالبشر يف 2015 للحاالت املغادرة

622مجموع المتابعات 16

بعد 30 يوم

بعد 90 يوم 

بعد 180 يوم 

المتابعة بعد مغادرة الحالة 

2

1

3

تم التواصل 

10

7

5

المجموع 

8

6

2

تعذر التواصل 
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وصــل مجمــوع عــدد مــرات التواصــل يف ســنة 2015 إىل 22 اتصــال ملتابعــة ضحايــا االتجــار بالبــر بعــد مغادرتهــن 

املؤسســة يف بلدانهــن األم وضمــن أرقــام التواصــل والعناويــن التــي وضعنهــا قبــل املغــادرة. وكانــت هنــاك متابعتــان 

ــاث  ــة، وث ــادرة الحال ــن مغ ــوم م ــد 90 ي ــة واحــدة بع ــة فعلي ــة، ومتابع ــادرة الحال ــن مغ ــوم م ــد 30 ي ــان بع فعليت

متابعــات فعليــة بعــد 180 يــوم مــن مغــادرة الحالــة، أمــا بقيــة املتابعــات الـــ 16 فقــد تعــذر التواصــل مــع الحــاالت 

وذلــك ألســباب عــدة منهــا: انقطــاع الخــط أو رقــم غــر مســتخدم، أو مل يتــم الــرد عــى املكاملــة، أو ال توجــد وســائل 

اتصــال مــع الحالــة كونهــا تســكن يف منطقــة نائيــة، أو ســفر الحالــة إىل بلــدة أخــرى غــر بلدهــا األم أو مســتجدات 

أخــرى تطــرأ عــى ظــروف الحالــة.

2.1 احلاالت اخلارجية اجلديدة 2015

1.2.1 تصنيف احلاالت اخلارجية اجلديدة

قدمــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال خدماتهــا لـــ 1078 حالــة خارجيــة جديــدة خــال فــرة التقريــر: 405 

)37%( منهــم ضحايــا العنــف املنــزيل، و28 )3%( ضحايــا ســوء معاملــة األطفــال، و 645 )60%( مــن الحــاالت التــي 

صنفــت بـــ “أخــرى”، وهــذه الحــاالت التــي صنفــت بـــ “أخــرى”، توزعــت عــى النحــو التــايل: )422 حالــة للراغبــن 

ــة تحتــاج  ــة ألســباب انســانية، و138 حال يف الحصــول عــى الستشــارة حــول التعامــل مــع حــاالت العنــف، و22 حال

ملســاعدات ماليــة، و57 حالــة للمبلغــن عــن عنــف، وســت حــاالت العنــف ضــد املــرأة خــارج األرسة( )أنظــر الشــكل 

أدنــاه(: 

الرسم التوضيحي  15.1: أنواع احلاالت اخلارجية اجلديدة 
 

%37

%60 %3

 سوء معاملة ا�طفال العنف المنزلي أخرى 
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الرسم التوضيحي  16.1: أنواع احلاالت اخلارجية اجلديدة
700

600

500

400

300

200

100

0

405

28

645

أخرى  سوء معاملة ا�طفال  العنف المنزلي 

1.1.2.1 ضحايا العنف املنزيل من احلاالت اخلارجية

اســتقبلت املؤسســة 405 حالــة عنــف منــزيل، وشــكلت 37% مــن مجمــوع الحــاالت الخارجيــة )ضحايــا ســوء معاملــة 

األطفــال والحــاالت االســتثنائية األخــرى(. 

الرسم التوضيحي  17.1: نسبة احلاالت اخلارجية من ضحايا العنف املنزيل مقابل 
الفئات األخرى  

%37

%63

الفئات ا�خرى العنف المنزلي 



63

خصائص ضحايا العنف املنزيل من احلاالت اخلارجية
العمر

ــاري 7.74 ±، وتراوحــت أعارهــم مــن 18 إىل 63 ســنة  كان املتوســط الحســايب لألعــار 34.27 ســنة، بانحــراف معي

)انظــر الجــدول أدنــاه(. 

اجلدول  38.1: أعمار ضحايا العنف املنزيل  

63 سنة الحد األعلى 

المتوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 

الوسيط

الحد األدنى

34.27

±7.74

33 سنة 

18 سنة 

اجلنس
إن غالبيــة الحــاالت الخارجيــة مــن ضحايــا العنــف املنــزيل كانــوا مــن النــاث ويشــكلن 94% مــن املجمــوع الــكي، 

بينــا الذكــور %6. 

اجلدول  39.1: جنس ضحايا العنف املنزيل  

%100 405 المجموع الكلي 

إناث 

ذكور 

الجنس 

381

24

عدد الحاالت

%94

%6

)%(

اجلنسية 
شــكل مواطنــو دولــة المــارات العربيــة املتحــدة 31% مــن ضحايــا العنــف املنــزيل للحــاالت الخارجيــة، يف حــن َشــّكْل 

غــر املواطنــن 69% مــن إجــايل الحــاالت. 

اجلدول  40.1: جنسية ضحايا العنف املنزيل

%100 405 المجموع الكلي 

إماراتي

غير إماراتي

الجنسية  

126

279

عدد الحاالت

%31

%69

)%(
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الرسم التوضيحي  18.1: جنسيات ضحايا العنف املنزيل  

%69%31

إماراتيغير إماراتي

ــدة،  ــة املتح ــارات العربي ــة الم ــة إىل دول ــة، إضاف ــن 47 دول ــزيل م ــف املن ــا العن ــا لضحاي ــة خدماته ــت املؤسس قدم

ــاه(:  ــن أدن ــارات )مب ــب الق ــزيل حس ــف املن ــا العن ــيات ضحاي ــت جنس وتوزع

اجلدول  41.1: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات  

%100 405 المجموع الكلي 

أمريكا الشمالية

أستراليا

2

1

%0.5

%0.2

أوروبا  

أمريكا الجنوبية

29

6

%7.2

%1.5

آسيا

أفريقيا  

القارة

303

64

عدد الحاالت

%74.8

%15.8

)%(

   

الرسم التوضيحي  19.1: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات   

%75%16

%7
%2 %1

%0

أس	الياأمريكا الش�ليةأمريكا الجنوبيةأوروبا أفريقيا آسيا
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احلالة االجتماعية 
ــة غــر  ــة املتزوجــن، و10% مــن فئ ــاك: 79% مــن فئ ــأن هن ــة للحــاالت ب ــة االجتاعي أظهــرت دراســات رصــد الحال

ــة األرامــل.  ــان مــن فئ ــا شــاركت حالت ــن، في ــة املنفصل ــة املطلقــن، و5 حــاالت مــن فئ املتزوجــن، و9% مــن فئ

اجلدول  42.1: احلالة اإلجتماعية لضحايا العنف املنزيل 

0.5%2أرمل

100%405المجموع الكلي

عازب 

متزوج

مطلق 

منفصل 

الحالة اإلجتماعية   

42

321

35

5

عدد الحاالت

%10.3

%79

%9

%1.2

)%(

مرتكب االساءة
ــل الحــاالت أن: 79% كان املســئ هــو الــزوج الحــايل، و5% كان الــزوج الســابق، و7% كان األب،  تــم الخبــار مــن ِقبَ

و4% لــكل مــن األم واألخ، أمــا بقيــة الحــاالت فقــد كان املــيء هــو: الزوجــة الســابقة، زوجــة األب، القريــب، الريــك، 

االبنــه، ثــم رب العمــل.  
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اجلدول  43.1: مرتكب االساءة لضحايا العنف املنزيل

0.5%2الشريك

0.5%2رب العمل 

زوجة األب

األخ 

القريب 

االبنه  

1

15

3

1

%0.2

%4

%1

%0.2

4%15األم 

الزوج 

الزوج السابق 

الزوجة السابقة

األب 

مرتكب االساءة

334

20

2

28

عدد الحاالت

%79

%5

%0.4

%7

)%(

أنواع اإلساءة 
قــد تتعــرض الضحيــة يف بعــض األحيــان ألكــر مــن نــوع مــن أنــواع الســاءة، وبالتــايل يتــم تســجيل أكــر مــن إســاءة 

للحالــة الواحــدة، وهــو مــا يــربر زيــادة مجمــوع عــدد الحــاالت يف أنــواع الســاءة - كــا يف جــدول 44.1 - عــن العــدد 

ــان،  ــال والحرم ــة، و73% لإله ــاءة عاطفية/لفظي ــت إىل إس ــاالت تعرض ــن الح ــث أن 99% م ــا. حي ــايل للضحاي الج

و56% لإلســاءة الجســدية، و54% لإلســاءة املاليــة، و15% لإلســاءة الجنســية. 
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اجلدول  44.1: أنواع اإلساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف املنزيل

15%59إساءة جنسية 

إساءة عاطفية/  لفظية 

إهمال/  حرمان 

إساءة جسدية 

إساءة مالية 

أنواع اإلساءة 

400

295

228

217

العدد

%99

%73

%56

%54

)%(

الرسم التوضيحي  20.1: أنواع اإلساءة التي تعرض لها ضحايا العنف املنزيل
%100

%80

%60

%40

%20

%0

%99

%73

%56%54

%15

إساءة جنسية إساءة ماليةإساءة جسدية إهمال/ حرمانإساءة عاطفية/ لفظية

جهات اإلحالة 
كــا هــو مبــن يف الجــدول أدنــاه، فــإن غالبيــة الحــاالت الخارجيــة )94%( قَِدمــوا اىل املؤسســة “بأنفســهم”، وأحيلــت 

11 حالــة مــن ِقبَــل األصدقــاء، وتســع حــاالت مــن قبــل األقــارب، أمــا بقيــة الحــاالت فقــد أحيلــت مــن ِقبَــل رشطــة 

ديب، وســفارة/ قنصليــة، ومدرســة، ومنظمــة غــر حكوميــة. 
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اجلدول  45.1: جهات اإلحالة   

0.24%1المنظمات غير الحكومية   

100%405المجموع الكلي

0.24%1المدرسة

0.24%1السفارة/  القنصلية

إحالة الشخص بنفسه

صديق 

قريب 

شرطة دبي 

جهات اإلحالة 

381

11

9

1

عدد الحاالت

%94.01

%2.72

%2.22

%0.24

)%(

2.1.2.1 ضحايا سوء معاملة األطفال من احلاالت اخلارجية

اســتقبلت املؤسســة 28 حالــة ضحايــا ســوء معاملــة األطفــال، وشــكلت 3% مــن مجمــوع الحــاالت الخارجيــة )ضحايــا 

العنــف املنــزيل والحــاالت الســتثنائية األخــرى(.

الرسم التوضيحي  21.1: نسبة ضحايا سوء معاملة األطفال مقابل الفئات األخرى

%97

%3

سوء معاملة ا�طفال الفئات ا�خرى 

خصائص ضحايا سوء معاملة األطفال من احلاالت اخلارجية
العمر 

كان املتوســط الحســايب لألعــار 10.7 ســنة، بانحــراف معيــاري 3.85±، وتراوحــت أعارهــم مــن ســنتن إىل 17 ســنة 

)أنظــر الجــدول 46.1(.
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اجلدول  46.1: أعمار ضحايا سوء معاملة األطفال  

17 سنة الحد األعلى 

المتوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 

الوسيط

الحد األدنى

10.7 سنة 

±3.85

10.5 سنة 

2 سنة 

اجلنس
معظم ضحايا سوء معاملة األطفال كانوا من الناث بنسبة )75%(، بينا الذكور كانو بنسبة و%25. 

اجلدول  47.1: جنس ضحايا سوء معاملة األطفال

%100 28 المجموع الكلي 

إناث 

ذكور 

الجنس 

21

7

عدد الحاالت

%75

%25

)%(

اجلنسية
كــا هــو مبــن يف الجــدول أدنــاه، 93% طفــل مــن مواطنــي دولــة المــارات العربيــة املتحــدة، وحالتــان صنفتــا بـــ 

“غــر معــروف”. 

اجلدول  48.1: جنسيات ضحايا سوء معاملة األطفال

%100 28 المجموع الكلي 

إماراتي

غير معروف 

الجنسية  

26

2

عدد الحاالت

%93

%7

)%(

انتمى جميع ضحايا سوء معاملة األطفال إىل قارة آسيا، عدا حالتن كانتا مجهولتي الهوية. 
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اجلدول  49.1: توزيع ضحايا سوء معاملة األطفال حسب القارات   

%100 28 المجموع الكلي 

آسيا

غير معروف 

القارة

26

2

عدد الحاالت

%93

%7

)%(

مرتكب االساءة
تــم الخبــار مــن الحــاالت بــأن العاقــة التــي تربطهــم باألشــخاص املعنفــن )املســيئن إليهــم( كانــت مــن قبــل األب 

68% مــن الحــاالت، واألم 57%، واألقــارب حالتــن، والخادمــة حالتــن، وحالــة مل تحــدد املــيء. 

اجلدول  50.1: مرتكب االساءة لضحايا سوء معاملة األطفال 

4%1غير محدد 

األب 

األم 

قريب 

خادمة 

مرتكب االساءة

19

16

2

2

عدد الحاالت

%68

%57

%7

%7

)%(

أنواع اإلساءة 
قــد تتعــرض الضحيــة يف بعــض األحيــان ألكــر مــن نــوع مــن أنــواع الســاءة، وبالتــايل يتــم تســجيل أكــر مــن إســاءة 

للحالــة الواحــدة، وهــو مــا يــربر زيــادة مجمــوع عــدد الحــاالت يف أنــواع الســاءة - كــا يف جــدول 51.1 - عــن العــدد 

الجــايل للضحايــا. حيــث أن 86% مــن الحــاالت تعرضــت لهــال وحرمــان، و71% لســاءة عاطفية/لفظيــة، و%36 

لســاءة جســدية، و36% ملشــاهدة العنــف املنــزيل، ومثــاين حــاالت لســاءة ماليــة، وثــاث حــاالت لســاءة جنســية. 
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اجلدول  51.1: أنواع اإلساءة التي تعرض لها ضحايا سوء معاملة األطفال 

11%3إساءة جنسية 

29%8إساءة مالية

إهمال/  حرمان

إساءة عاطفية/  لفظية 

إساءة جسدية 

مشاهدة العنف المنزلي 

أنواع اإلساءة 

24

20

10

10

عدد الحاالت

%86

%71

%36

%36

)%(

الرسم التوضيحي  22.1: أنواع اإلساءة التي تعرض لها ضحايا سوء معاملة األطفال 
%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%86

%71

%36%36

%11

%29

إساءة
جنسية 

مشاهدة
العنف المنزلي

إساءة مالية إساءةإهمال/ حرمان
عاطفية/ لفظية

إساءة
جسدية 

جهات اإلحالة 
ــت  ــل املدرســة، وأحيل ــة األطفــال )43%( قَِدمــوا إىل املؤسســة مــن ِقبَ ــإن غالبي ــاه، ف ــن يف الجــدول أدن كــا هــو مب

أربــع حــاالت مــن قبــل األقــارب، وأربــع حــاالت بأنفســهم، وثــاث حــاالت مــن قبــل مستشــفيات، أمــا بقيــة الحــاالت 

ــل صديــق، ووزارة الشــؤون االجتاعيــة، ورشطــة ديب، وجــار.  أحيلــت مــن ِقبَ
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اجلدول  52.1: جهات اإلحالة   

3.6%1الجار 

100%28المجموع الكلي

3.6%1شرطة دبي 

3.6%1وزارة الشؤون االجتماعية

7.1%2صديق 

مدرسة 

أحد األقارب  

إحالة الشخص بنفسه

مستشفى 

جهات اإلحالة 

12

4

4

3

عدد الحاالت

%42.9

%14.3

%14.3

%10.7

)%(



مركز خط 
املساعدة
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2. مركز خط املساعدة
1.2 خدمات مركز خط املساعدة

ــم رد مجــاين  إن خدمــات مركــز االتصــاالت )800111( هــي خدمــة عــى مــدار 24 ســاعة مفتوحــة للجمهــور لتقدي

طــارئ وإحالــة واستشــارة للمتصــل. ويتبــع هــذا املركــز إدارة الرعايــة والتأهيــل، وهــي الدارة املســؤولة عــن تقديــم 

ــا، والــرد عــى استفســارات املتصلــن واتخــاذ الجــراءات املناســبة حيــال كل اتصــال، وإن  الخدمــات املبــارشة للضحاي

االتصــاالت التــي بحاجــة إىل خدمــات مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال تحــال إىل إدارة الرعايــة والتأهيــل مــن 

أجــل الدراســة املتعمقــة والتقييــم حيــث تقــدم الخدمــات املناســبة: خدمــات داخليــة وخارجيــة واستشــارة أو إحالــة 

إىل جهــات االختصــاص.

1.1.2 خدمات مركز خط املساعدة
تلقــى مركــز االتصــاالت 3,461 اتصــال خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر مــن )1ينايــر - 31 ديســمرب 2015(، وقــد تــم 

تصنيــف االتصــاالت كاآليت:

اجلدول  1.2: تصنيف املكاملات الواردة من اخلط الساخن  

1%16متطوع/  متبرع 

100%3461المجموع

الضحايا )الرئيسية(: )العنف المنزلي، سوء معاملة 
األطفال، االتجار بالبشر(  

حاالت أخرى 

الجمهور 

إعادة االتصال )حاالت متابعة مستمرة(

تصنيف المكالمات  

935

807

1030

673

عدد الحاالت

%27

%23

%30

%19

)%(

2.1.2 تصنيف احلاالت 
ــة  ــوء معامل ــزيل، وس ــف املن ــل العن ــية مث ــا رئيس ــمن: ضحاي ــمت إىل قس ــد قس ــاالت فق ــواع الح ــف أن ــا لتصني وفق

األطفــال واالتجــار بالبــر، أمــا الحــاالت األخــرى فهــي: حــاالت إنســانية، ومســاعدات ماليــة، واستشــارات عامــة، وبــاغ 

عــن إســاءة، والضحيــة املحتملــة، وعنــف ضــد املــرأة خــارج املنــزل.

تتابــع إحصائيــات مركــز االتصــال؛ املعلومــات عــن “املتصــل”، ويف حــال تحديــد أن الضحيــة بحاجــة اىل خدمــات يتــم 

تســجيل معلومــات مفصلــة عنهــا يف أقســام الحــاالت الداخليــة والخارجيــة.
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خصائص الضحايا
تصنيف الضحايا 

ــاكل  ــن مش ــارة ع ــة واستش ــن نصيح ــون ع ــن )87.5%( يبحث ــم املتصل ــة، وكان معظ ــة 935 ضحي ــتقبلت املؤسس اس

ــر.  ــار بالب ــال، و2.6% االتج ــة األطف ــوء معامل ــزيل، و 9.8% س ــف املن ــة بالعن خاص

اجلدول  2.2: تصنيف الضحايا    

%100 935 المجموع

2.6%25االتجار بالبشر

العنف المنزلي 

سوء معاملة األطفال 

تصنيف الضحايا 

818

92

عدد الحاالت 

%87.5

%9.8

)%(

الرسم التوضيحي  1.2: تصنيف الضحايا 
900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

818

92
25

االتجار بالبشر  سوء معاملة ا�طفال  العنف المنزلي 

الفئة العمرية
معظم الضحايا املتصلن كانوا من البالغن بنسبة 94%، بينا بلغت نسبة األطفال من املتصلن %6. 
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اجلدول  3.2: الفئة العمرية  

%100 935 المجموع

طفل )أقل من 18 سنة( 

بالغ

الفئة العمرية 

59

876

عدد الحاالت

%6

%94

)%(

اجلنس
غالبية الضحايا املتصلن )90%( من فئة الناث، و10% من فئة الذكور. 

اجلدول  4.2: جنس الضحية  

%100 935 المجموع

إناث 

ذكور

الجنس

837

98

عدد الحاالت

%90

%10

)%(

اجلنسية
غالبية الضحايا املتصلن من الجنسية غر الماراتية )65%(، و35% من الجنسية الماراتية. 

اجلدول  5.2: الفئة العمرية   

%100 935 المجموع

إماراتي 

غير إماراتي 

الجنسية  

330

605

عدد الحاالت

%35

%65

)%(

احلالة االجتماعية 
عنــد دراســة الحالــة االجتاعيــة للضحايــا املتصلــن، نجــد أن 68% مــن الضحايــا مــن فئــة املتزوجــن، و16% مــن فئــة 

غــر املتزوجــن، و9% مــن فئــة املطلقــن، وأربــع حــاالت مــن فئــة األرامــل، و6% أطفــال دون 18 ســنة. 
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اجلدول  6.2: احلالة االجتماعية   

6%59طفل أقل من 18 سنة 

100%935المجموع

متزوجة 

غير متزوجة 

مطلقة 

أرملة 

الحالة اإلجتماعية

639

150

83

4

عدد الحاالت

%68

%16

%9

%1

)%(

أنواع اإلساءة  
ــال  ــن اله ــة، و54% م ــة/ اللفظي ــاءة العاطفي ــن الس ــوا م ــن 90% عان ــة املتصل ــإن غالبي ــاه، ف ــن أدن ــو مب ــا ه ك

ــية.  ــاءة الجنس ــن الس ــة، و6% م ــاءة املالي ــن الس ــدية، و34% م ــاءة الجس ــن الس ــان، و 44% م والحرم

اجلدول  7.2: تصنيف أنواع اإلساءة التي تعرض لها املتصلون  

6%52إساءة جنسية 

إساءة عاطفية/ لفظية

إهمال/  حرمان 

إساءة جسدية 

إساءة مالية 

أنواع اإلساءة 

840

503

410

319

عدد الحاالت

%90

%54

%44

%34

)%(

* العديد من املتصلن أخربوا عن أنواع متعددة من الساءة
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الرسم التوضيحي  2.2: أنواع اإلساءة التي تعرض لها املتصلون 
%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%20

%0

%90

%54

%44

%6

%34

إساءة جنسية  إساءة جسدية إساءة مالية إهمال/ حرمان إساءة عاطفية/ لفظية 

مستوى التهديد 
ــا  ــبتها 91%، بين ــت نس ــد بلغ ــوري، وق ــر ف ــن يف خط ــات، ومل تك ــب خدم ــا تطل ــاالت الضحاي ــة اتص ــت غالبي كان

االتصــاالت التــي كانــت عاجلــة ولكــن ليســت يف خطــر فــوري؛ بلغــت نســبتها 8.6%، وأربــع اتصــاالت كانــت عاجلــة 

ــدول )8.2(.  ــر الج ــبة )0.4%(؛ انظ ــة( بنس )فوري

اجلدول  8.2: مستوى التهديد    

%100 935 المجموع

91%851ليس في خطر فوري )طلب خدمات(

فوري 

عاجل )لكن ليس في خطر فوري( 

مستوى التهديد 

4

80

عدد الحاالت 

%0.4

%8.6

)%(

االستنتاجات 
أبرز االستنتاجات ذات الصلة بـ” الحاالت الداخلية الجديدة” للعام 2015:

z  إن معظــم ضحايــا العنــف املنــزيل، تعــود إىل الحالــة االقتصاديــة، حيــث أن )74%( مــن الحــاالت ليــس لديهــم

دخــاً شــهرياً أو أي مــردود مــايل آخــر.

z  كــا أن معظــم حــاالت العنــف املنــزيل كــّن مــن النســاء املتزوجــات، حيــث بلغــت نســبتهن حــوايل )56%( مــن

مجمــوع الحــاالت االجتاعيــة.
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z  تبــّن أن الــزوج يحتــل املرتبــة األوىل يف مارســة العنــف ضــد الضحيــة، ثــم يليــه عــى التــوايل: الــزوج الســابق، ثــم

األب واألخ والقريــب ورب العمــل.

z  تحتــل الســاءة العاطفيــة واللفظيــة املرتبــة األوىل مــن بــن أنــواع الســاءات، حيــث وصلــت نســبتها )100%(، ثــم

تليهــا الســاءة الجســدية واملاليــة بنســبة )63%(، والهــال والحرمــان بنســبة )60%(، والســاءة الجنســية بنســبة 

.)%10(

z  )%54( مــن مجمــوع الحــاالت التــي اســتقبلتها املؤسســة خــال العــام 2015، وأن )%شــكل األطفــال نســبة )29

كانــوا مــن النــاث، والبقيــة مــن الذكــور، وقــد تعــرض األطفــال إىل أنــواع مــن الســاءة، فاحتــل الهــال والحرمــان 

املرتبــة األوىل، ويليــه عــى التــوايل: الســاءة العاطفيــة واللفظيــة، ثــم مشــاهدة العنــف املنــزيل، والســاءة املاليــة 

والجســدية والجنســية. 

z  معظــم حــاالت االتجــار بالبــر كانــوا مــن البالغــن، حيــث بلغــت نســبتهم )72%(، ومعظمهــم يحملــون تأشــرة

عمــل، وقــد متــت املتاجــرة بهــن يف البلــد األم، ومعظمهــن أُخضعــوا لاســتغال الجنــي. 

أبرز االستنتاجات ذات الصلة بـ “الحاالت الخارجية الجديدة” للعام 2015:

z  تبــّن أن غالبيــة الحــاالت الخارجيــة مــن ضحايــا العنــف املنــزيل، كانــوا مــن النــاث وبنســبة )94%(، بينــا بلغــت

نســبة الذكــور )%6(.

z  ،قدمــت املؤسســة خدماتهــا لضحايــا العنــف املنــزيل مــن )47( دولــة إضافــة إىل دولــة المــارات العربيــة املتحــدة

فاحتلــت دول آســيا املرتبــة األوىل، ثــم تلتهــا أفريقيــا، ثــم أوروبــا، وأمريــكا الشــالية، وأمريــكا الجنوبيــة، وأســراليا.

z  تعرضــت الضحيــة ألكــر نــوع مــن الســاءة، حيــث احتلــت الســاءة العاطفيــة/ اللفظيــة املرتبــة األوىل، ثــم تليهــا

عــى التــوايل: الهــال والحرمــان، والســاءة الجســدية، واملاليــة، ثــم الســاءة الجنســية.

z  ــة ــاث بنســبة )75%( والبقي ــوا مــن الن ــة، معظمهــم كان شــكل األطفــال )3%( مــن مجمــوع الحــاالت الخارجي

مــن الذكــور، وأن )93%( كانــوا مــن مواطنــي دولــة المــارات العربيــة املتحــدة، وقــد تعــرض هــؤالء األطفــال إىل 

إســاءة مــن األب بنســبة )68%(، ومــن األم بنســبة )57%(، واألقــارب )7%(، والخادمــة )%7(.

أبرز االستنتاجات ذات الصلة بـ “خط املساعدة” للعام 2015:

z  ــا ــن )94%(، بين ــن البالغ ــم م ــن، وكان معظمه ــات إىل املتصل ــم الخدم ــا لتقدي ــا هاتفي ــة خط ــرت املؤسس وف

األطفــال كانــوا )6%(، وأن غالبيــة الضحايــا املتصلــن كانــوا مــن فئــة النــاث )90%(، و)10%( مــن الذكــور، كــا 

أن غالبيــة املتصلــن كانــوا مــن الجنســية غــر الماراتيــة، وأغلــب املتصلــن )87.5%( كانــوا يبحثــون عــن نصيحــة 

واستشــارة عــن مشــاكل خاصــة بالعنــف املنــزيل، ويليهــم )9.8%( مــن الذيــن يبحثــون عــن نصيحــة واستشــارة 

عــن ســوء معاملــة األطفــال، و)2.6%( عــن االتجــار بالبــر.

z  ،إن غالبيــة املتصلــن، عانــوا مــن الســاءة العاطفيــة/ اللفظيــة، ثــم يليهــم: الذيــن عانــوا مــن الهــال والحرمــان

ثــم مــن الذيــن عانــوا مــن الســاءة: الجســدية، واملاليــة، والجنســية.





خدمات وبرامج 
دعم الضحايا
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3. خدمات وبرامج دعم الضحايا
ــة للنســاء  ــة والوقاي ــر الحاي ــا يف توف ــع مهمته ــف، وم ــن العن ــة مجتمــع خــال م ــة املؤسســة لقام ــع رؤي متاشــيا م

ــد مــن  ــة النســاء واألطفــال العدي ــز وعــي املجتمــع للحــد مــن العنــف؛ قدمــت مؤسســة ديب لرعاي واألطفــال وتعزي

ــام 2015. ــة للحــاالت خــال ع ــات املوجه الخدم

1.3 اخلدمات املباشرة للضحايا
خدمات اإليواء اآلمن 

ــة بالضافــة  ــة التــي يتــم تحويلهــا مــن مختلــف الجهــات يف الدول تقــدم املؤسســة خدمــات اليــواء للحــاالت الطارئ

للحــاالت التــي تواجــه تهديــدا يشــكل خطــورة عــى ســامتها. وتشــمل هــذه الخدمــات: املســكن املؤقــت الــذي يكــون 

تحــت إرشاف فريــق عمــل متكامــل عــى مــدار الســاعة، بالضافــة إىل توفــر جميــع احتياجــات املقيــم مــن مــأكل، 

ومــرب، وملبــس، ومواصــات وغرهــا.

اخلدمات االجتماعية
ــة،  ــل: إدارة الحال ــة مث ــات االجتاعي ــن الخدم ــة م ــة كامل ــال مجموع ــاء واألطف ــة النس ــة ديب لرعاي ــدم مؤسس تق

ــة  ــاطة العائلي ــن الوس ــذي يتضم ــا، وال ــة وتطلعاته ــات الحال ــق احتياج ــب وف ــي املناس ــم االجتاع ــم الدع وتقدي

للــم شــمل األرسة وعــاج التصــدع األرسي، والزيــارة املنزليــة، والزيــارة املدرســية، والحضــور يف املحكمــة، وتســهيل 

ــة إىل  ــادي واالستشــارات، إضاف ــم الدعــم امل ــات االختصــاص وتقدي ــة إىل جه ــة، والحال إجــراءات الجنســية والقام

خدمــات أخــرى.

اخلدمات الصحية 
تقــدم املؤسســة الخدمــات الصحيــة للمقيمــن كافــة بصــورة مجانيــة بالتعــاون مــع هيئــة الصحــة بــديب، بالضافــة إىل 

وجــود ممرضــة مقيمــة يف املؤسســة لعــاج ومتابعــة الحــاالت بصــورة دامئــة.  

اخلدمات النفسية
ــق،  ــاب، والقل ــي تشــمل: االكتئ ــل يف الصحــة النفســية والت ــن أعــراض خل ــف م ــي تعرضــت للعن ــاين الحــاالت الت تع

وأعــراض مــا بعــد الصدمــة؛ مــا يؤثــر ســلبا عــى نشــاطهن الشــخيص والعائــي وقدراتهــن التعليميــة واملهنيــة. وتكمــن 

مهمــة الخدمــات النفســية يف تطويــر الــذات بشــكل صحــي وتعزيــز القــوة، ويتطلــب ذلــك رضورة توفــر خدمــات 

عاجيــة وفــق احتياجــات الحالــة والخطــة العاجيــة التــي أعــدت لهــا مــن قبــل املعالجــة أو املستشــارة النفســية، مثــل 

)إجــراء فحــص وتقييــم الصحــة العقليــة )النفســية(، العــاج الفــردي، العــاج الجاعــي، االستشــارات، العــاج باللعــب، 

ومجموعــة التمكــن(. 

اخلدمات القانونية
تتوفــر يف املؤسســة خدمــة الستشــارات القانونيــة لدعــم الحــاالت وتوجيههــا آلليــة التواصــل مــع الجهــات القانونيــة 

والقضائيــة يف الدولــة، وتعريفهــن بحقوقهــن القانونيــة والرعيــة وباآلليــات الصحيحــة للســر يف الجــراءات القانونيــة 

ــع  ــة رف ــه الضحي ــن خال ــاة تســتطيع م ــب محام ــع مكت ــد م ــم التعاق ــا ت ــات، ك ــح الباغ ــاوى وفت ــع الدع ــل رف مث

الدعــاوى يف املحكمــة ومتثيلهــا قانونيــا مــن قبــل املحامــن للمرافعــة ومتابعــة القضايــا يف جنبــات املحاكــم. 
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اجلدول  1.3: احلاالت اجلديدة )الداخلية واخلارجية( 

خدمات اجتماعية

خدمات صحية

خدمات نفسية

خدمات قانونية

خدمات إحالة

نوع الخدمة

103

63

34

24

10

داخلية

1,039

63

195

140

283

المجموع

936

-

161

116

273

خارجية

خدمات الدعم األخرى 
بالضافــة إىل هــذه الخدمــات األساســية قدمــت املؤسســة الدعــم للحــاالت مــن خــال تزويدهــن بخدمــات النقــل، 

والســاح لهــن بإجــراء مكاملــات محليــة ودوليــة بانتظــام، كــا قدمــت دعــا ماديــا عنــد املغــادرة - كــا هــو وارد 

يف الجــدول أدنــاه- )معونــة ماليــة تبلــغ 500 درهــم( لــكل ضحيــة اتجــار بالبــر عنــد مغادرتهــا املؤسســة، وتتكفــل 

كذلــك مببلــغ تذاكــر الســفر للضحايــا ملســاعدتهن عــى العــودة ألوطانهــن، إضافــة إىل بعــض مــن الدعــم العينــي. 

اجلدول  2.3: خدمات الدعم املادي بعد مغادرة احلالة الداخلية 

46 دعم عيني  3

1

2

#

تذاكر سفر 

دعم نقدي 

الخدمات

10

13

الحاالت

اجلدول  3.3: خدمات الدعم األخرى

المكالمات الدولية 

خدمات الدعم 

1,040

مجموع الخدمات المقدمة 

عدد الحاالت 
داخلية                            خارجية
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الربامج واألنشطة 
تقــدم مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال مجموعــة مــن  األنشــطة التعليميــة والرفيهيــة واملهنيــة وبرامــج التمكــن؛ 

بهــدف الســهام يف تخفيــف الضغــوط النفســية عــن الحالــة، وإعــادة دمجهــا يف املجتمــع مــن خــال األنشــطة املتنوعــة 

والهادفــة التــي تقــام بشــكل منظــم ودوري )انظــر الجــدول أدنــاه(:

اجلدول  4.3: الربامج واألنشطة

الكمبيوتر واإلنترنت 

مجموعات الدعم

رياضة الكاراتيه 

الطبخ 

أنشطة فنية )رسم، طبخ، 
اكسسوارات....الخ( 

دروس في الثقافة الصحية

دروس دينية

عروض أفالم 

خدمات تجميلية 

أنشطة ترفيهية 

أنشطة لألطفال 

أنشطة رياضية 

مجموعات التمكين 

دروس في الزومبا 

رحالت ترفيهية 

مناسبات خاصة 

المؤسسة

المؤسسة

مركز دبي للكاراتيه

المؤسسة

المؤسسة

هيئة الصحة 

المؤسسة

المؤسسة 

المؤسسة

المؤسسة

المؤسسة

المؤسسة 

المؤسسة 

متطوعة

جيكي جيز

هيئة الصحة/
متطوعة،أمن 

المطارات، 
الجنسية واإلقامة، 
المؤسسة، روتانا  

1,495

215

364

229

1

5

9

13

471

81

209

207

2

6

10

14

7

339

637

65

3

7

11

15

239

70

326

340

4

8

12

16

173

33

51

17

61

7

22

19

85

31

103

6

25

9

21

14

الجهة المزودة  
للنشاط  عدد مراتالبرامج واألنشطة

تنفيذ النشاط 
عدد 

المستفيدين 
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دورة تدريبية 

محاضرة إدارة األموال 

ورشة عمل 

سباحة 

اإلسعافات األولية 

محاضرة عن الحرائق المنزلية 

المؤسسة 

بنك ستاندرد 
تشارترد

طالبات جامعة /
صالون اليازية

متطوعة

مؤسسة دبي 
لخدمات األسعاف

الدفاع المدني

المجموع

48

39

17

21

23

62

18

22

12 19

9

5,487

20

8

4

2

5

1

1

698

 

2.3 التثقيف اجملتمعي والفعاليات 
ــزيل، والســاءة للطفــل  ــدور حــول: العنــف املن ــي ت ــة الت ــة املجتمعي ــذ برامــج التوعي تقــوم املؤسســة بتنســيق وتنفي

ــاء عاقــات مشــركة تقــوم عــى أســاس الحــوار والعمــل  واالتجــار بالبــر. حيــث تعمــل املؤسســة جاهــده عــى بن

االجتاعــي املشــرك والتوعيــة املجتمعيــة وتنفــذ العديــد مــن الفعاليــات التــي تهــدف إىل رفــع الوعــي املجتمعــي، 

وتأصيــل ثقافــة الاعنــف لــدى كافــة العاملــن يف املجــال، ولــدى جميــع أفــراد املجتمــع، ومــن هــذا املنطلــق نفــذت 

املؤسســة خــال عــام 2015 عــددا مــن األنشــطة والفعاليــات الهامــة منهــا: 

“مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال” تقدم الستشارات األرسية يف مراكز األمرة هيا بنت الحسن

قدمــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال خدمــات الستشــارات النفســية والجتاعيــة للنســاء واألطفــال، مــن 

خــال مراكــز األمــرة هيــا بنــت الحســن الثقافيــة الســامية يف فــرع املزهــر، وذلــك يف إطــار خطتهــا للوصــول ألكــرب 

رشيحــة مــن الجمهــور وتوفــر الوقــت والجهــد عــى الكثــر مــن املتعاملــن عــرب التواجــد يف مناطــق أقــرب إىل قلــب 

إمــارة ديب.

ــارات  ــم الستش ــال لتقدي ــاء واألطف ــة النس ــة ديب لرعاي ــن مؤسس ــن م ــين واجتاعي ــن نفس ــداب اختصاصي ــم إنت وت

النفســية والجتاعيــة، وذلــك يف غــرف الستشــارات التــي تــم توفرهــا مــن قبــل مراكــز األمــرة هيــا بنــت الحســن، 

ــة كافــة املعلومــات الخاصــة باملتعاملــن.  ــة التامــة لضــان رسي ــز بالخصوصي والتــي تتمي

“مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال” تطلق مبادرة ورش التثقيف املتكاملة

أطلقــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال مبــادرة ورش التثقيــف املتكاملــة للعــام 2015، والتــي تســتهدف توعيــة 

ــارة ديب حــول الســاءة  ــف أنحــاء إم ــة يف مختل ــال حكومي ــاً يف 14 روضــة أطف ــاً وإداري ــاً ومعل ــن 560 طالب ــر م أك

لألطفــال، حيــث نظمــت مؤخــراً أوىل الــورش يف روضــة الهــدى مبشــاركة 22 طفــاً و15 معلمــة وإداريــة.

ــا  ــل معه ــي يتعام ــع األطــراف الت ــدى جمي ــال ل ــاءة لألطف ــكايف مبوضــوع الس ــي ال ــر الوع ــادرة إىل توف ــدف املب وته

ــاء  ــال تســتهدف أولي ــاث ورش يف كل روضــة أطف ــم ث ــزل، مــن خــال تقدي ــاً، ســواء يف املدرســة أو املن الطفــل يومي

ــهم. ــال أنفس ــب األطف ــن إىل جان ــن واملتخصص ــور واملعلم األم
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“مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال” تنظم “كرنفال الطفولة” للتوعية حول الساءة ضد األطفال

شــارك مئــات األطفــال مــن مختلــف الفئــات واألعــار يف فعاليــة “كرنفــال الطفولــة” التــي نظمتهــا مؤسســة ديب لرعاية 

النســاء واألطفــال، ضمــن حملتهــا التوعويــة حــول الســاءة للطفــل تحــت شــعار “طفولتــي أمانــة فأحفظوهــا”، وذلــك 

بالتعــاون مــع مركــز الجليلــة لثقافــة الطفــل، يف مقــر املركــز يف ديب.

ــة حــول  ــة النســاء واألطفــال بشــكل ســنوي للتوعي ــذي تقيمــه مؤسســة ديب لرعاي ــات الكرنفــال- ال وتضمنــت فعالي

الســاءة يف إطــار مشــّوق وجــذاب للمشــاركن- مجموعــة متنوعــة مــن العــروض املرسحيــة والــورش الفنيــة واملوســيقية، 

والتصويــر الفوتوغــرايف، بالضافــة إىل األنشــطة الرياضيــة.

وحرصــت املؤسســة عــى تنظيــم كرنفــال الطفولــة هــذا العــام بأســلوب جديــد يتــايش مــع حملــة “طفولتــي أمانــة.. 

فأحفظوهــا” والتــي تــم إطاقهــا هــذا العــام عــرب وســائل التواصــل الجتاعــي بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــخصيات 

التــي تحظــى بعــدد كبــر مــن املتابعــن لضــان وصــول الرســائل التوعويــة ألكــرب عــدد ممكــن.

املؤسسة تنظم ورشة تدريبية للمتخصصن حول تطبيقات العاج باللعب

نظمــت اليــوم مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال، يف إطــار برامجهــا لبنــاء وتطويــر املهــارات االجتاعيــة والنفســية، 

ورشــة تدريبيــة للمتخصصــن حــول العــاج باللعــب وأحــدث تطبيقاتــه، والتــي أقيمــت فعاليتهــا عــى مــدار أربعــة 

ــة التــي تطبــق أســلوب  ــامل” ديب، حيــث تعــد املؤسســة مــن أوائــل الجهــات داخــل الدول ــام يف فنــدق “ديــزرت ب أي

ــر  ــال، وأظه ــة األطف ــة لفئ ــي، خاص ــي واالجتاع ــل النف ــرق التأهي ــدث ط ــد أح ــد أح ــذي يع ــب وال ــاج باللع الع

إســتخدامه نتائــج إيجابيــة للغايــة عــى الحــاالت التــي خضعــت لــه.

الورشــة شــهدت مشــاركة أكــر مــن 50 مشــاركاً مــن االختصاصيــن النفســين واالجتاعيــن العاملــن يف املراكــز الصحية، 

ــة،  ــة ووزارة الشــؤون االجتاعي ــة، ووزارة الداخلي ــة، واملحاكــم، النياب ــواء، والرطــة، واملؤسســات االجتاعي ودور الي

وتــم خــال الورشــة عــرض مفهــوم العــاج باللعــب ونظرياتــه، وأســاليبه، ومراحلــه وإكســاب املتدربــن مهــارات العــاج 

باللعــب، وكيفيــة بنــاء العاقــة العاجيــة، بالضافــة إىل أســاليب التقييــم بإســتخدام اللعــب، وتطبيقــات العــاج باللعب 

مــع حــاالت الســاءة واملعرضــة للخطــر.

مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال تنظم مهرجان يوم األرسة األول عى شاطيء فزاع

احتفلــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال باليــوم العاملــي لــألرسة الــذي يوافــق 15 مايــو مــن كل عــام، وذلــك 

ــز  ــذي يهــدف لتعزي ــوم الجمعــة(، وال ــوم األرسة األول عــى شــاطيء فــزاع يف ديب )الي ــم مهرجــان ي مــن خــال تنظي

ــك  ــاألرسة، وذل ــام ب ــارات نحــو الهت ــة الم ــراد األرسة، يف إطــار توجــه إســراتيجية حكوم ــف أف ــن مختل ــط ب الرواب

وســط تفاعــل ومشــاركة كبــرة مــن الجمهــور الــذي شــاركوا مــع أفــراد عائلتهــم، والذيــن اســتمتعوا مبجموعــة متنوعــة 

مــن األنشــطة الرفيهيــة والفنيــة.

ــة داخــل األرسة الواحــدة، مبــا  ــط األرسي ــز الرواب ــأيت فكــرة إقامــة هــذا املهرجــان يف إطــار ســعي املؤسســة لتعزي وت

يســاهم يف الوقايــة مــن التعــرض لإلســاءة مبختلــف أنواعهــا؛ بخاصــة، وأن التفــكك األرسي أحــد أهــم أســباب هــذه 

الظاهــرة، حيــث تضمــن املهرجــان أنشــطة ممتعــة ومشــوقة تجمــع جميــع أفــراد األرسة بــدءاً مــن األطفــال وحتــى 

أوليــاء األمــور، مبــا يســاهم يف تعزيــز الروابــط بينهــم، مشــرة إىل أن إقامــة هــذا الحــدث عــى شــاطيء فــزاع ســاهم يف 

تحقيــق هــذا الهــدف نظــراً ملــا يتمتــع بــه هــذا املوقــع مــن قبــول لــدى الجميــع.

املؤسسة تطلق حملتها األوىل لتوعية الفئات األكر عرضة لاتّجار بالبر

أطلقــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال حملتهــا التوعويــة األوىل للفئــات األكــر عرضــة لاتّجــار بالبــر، تحــت 

شــعار “كــن عــى وعــي”، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة العمــل، يف إطــار الجهــود الكبــرة التــي تبذلهــا مختلــف الجهــات 

املعنيــة يف الدولــة ملكافحــة جرميــة االتّجــار بالبــر، يف ظــل الهتــام الكبــر الــذي توليــه القيادة الرشــيدة بهــذا املوضوع.



87

ــات  ــة بلغ ــورات التوعوي ــات املنش ــع مئ ــنوي، توزي ــكل س ــا بش ــة إطاقه ــزم املؤسس ــي تعت ــة، الت ــتهدف الحمل وتس

مختلفــة بالضافــة لتنظيــم عــرات املحــارضات بالتعــاون مــع وزارة العمــل، بالضافــة إىل التوعيــة العاميــة عــرب عــدد 

مــن املحطــات الذاعيــة املحليــة بلغــات مختلفــة، وكذلــك عقــد لقــاءات دوريــة بالســفارات املوجــودة لــدى الدولــة.

“ديب لرعاية النساء واألطفال” و”الوليد النسانية” يطلقان مروع ملكافحة العنف يف املدارس

ــد النســانية”، لطــاق مــروع  ــة رشاكــة مــع مؤسســة “الولي ــة النســاء واألطفــال إتفاقي وقعــت مؤسســة ديب لرعاي

ملكافحــة العنــف يف املــدارس ملــدة ثــاث ســنوات، والــذي يســتهدف بنــاء سياســات واضحــة يف املــدارس، ووضــع برامــج 

توعويــة وتدريبيــة للطــاب وأوليــاء األمــور، واملدرســن واالختصاصيــن عــى التعامــل مــع هــذه املشــكلة، بالضافــة إىل 

نــر الوعــي بــن أفــراد املجتمــع بشــكل عــام.

وانطاقــا مــن هــذه التفاقيــة، نظمــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال الورشــة التدريبيــة التخصصيــة 

ــدد  ــغ ع ــيح وتفري ــت برش ــي تكفل ــم الت ــة والتعلي ــع وزارة الربي ــاون م ــدارس بالتع ــر يف امل ــة التنم األوىل ملواجه

ــن  ــب االختصاصي ــت - الورشــة - إىل تدري ــي  هدف ــن االجتاعــن والنفســين لحضــور الورشــة الت مــن االختصاصي

ــة  ــه، وتنمي ــة عــى تعــرض الطــّاب ل ــار والعامــات الدال وتعريفهــم مبشــكلة العنــف يف املــدارس، واألســباب واآلث

معارفعهــم ومهاراتهــم بأفضــل آليــات التعامــل مــع هــذه الحــاالت، وقــد بلــغ عــدد املشــاركن يف هــذه الورشــة 30 

ــاً.  متدرب

مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال تنظم ورشة حول التقييم الجنايئ يف القضايا األرسية

ــا  ــايئ يف القضاي ــم الجن ــول التقيي ــن ح ــة للمتخصص ــة تدريبي ــال ورش ــاء واألطف ــة النس ــة ديب لرعاي ــت مؤسس نظم

ــن  ــاركاً م ــو 40 مش ــا نح ــارك فيه ــدع األرسي”، ش ــا التص ــدي يف قضاي ــم الوال ــة التقيي ــوان “ورش ــت عن ــة، تح األرسي

ــة. ــل الدول ــال داخ ــذا املج ــة به ــات املعني ــف الجه مختل

ويــأيت تنظيــم الورشــة التــي أقيمــت عــى مــدار 3 أيــام يف فنــدق “فيــا روتانــا”، ضمــن برنامــج املؤسســة لبنــاء وتطويــر 

املهــارات االجتاعيــة الجتاعيــة والنفســية، والــذي أطلقتــه املؤسســة خــال العــام املــايض، حيــث ستســاهم يف تعزيــز 

ــم  ــتخدام التقيي ــة إس ــى آلي ــم ع ــال إطاعه ــن خ ــة م ــا األرسي ــايئ للقضاي ــم الجن ــال التقيي ــن يف مج ــدرات العامل ق

الوالــدي، ومــدى أهميتــه يف املحاكــم ونيابــات األرسة واألحــداث، كــا ســتقوم بتغطيــة األبحــاث العلميــة ودراســات 

الحــاالت املختلفــة يف هــذا املجــال.

ندوة تناسق وتكامل املنظومة التريعية ملكافحة جرائم االتّجار بالبر يف الباد العربية

ــة  نظــم مركــز األمــم املتحــدة للتدريــب والتوثيــق يف مجــال حقــوق النســان لجنــوب غــرب آســيا واملنطقــة العربي

ــة  ــوان: “تناســق وتكامــل املنظومــة التريعي ــدوة تحــت عن ــة النســاء واألطفــال ن بالتعــاون مــع مؤسســة ديب لرعاي

ملكافحــة جرميــة االتجــار بالبــر”؛ والتــي أقيمــت يف ديب مبشــاركة 40 ممثــاً عــن الجهــات واملنظــات املعنيــة مبكافحة 

االتّجــار بالبــر يف املنطقــة العربيــة.

ــن  ــهود واملبلغ ــة الش ــة لحاي ــن خاص ــدار قوان ــة إىل إص ــدول العربي ــن يف ال ــدوة املرع ــاركون يف الن ــا املش و دع

ــة  ــات الدولي ــة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة، والتفاقي ــة الدولي ــات التفاقي ــل: متطلب ــي عليهــم والخــرباء، لتفعي واملجن

ذات الصلــة بحقــوق النســان وقوانــن مكافحــة التجــار بالبــر؛ وقــد جــاء ذلــك ضمــن التوصيــات التــي صــدرت عــن 

ــام فعالياتهــا. النــدوة عنــد إختت

مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال تنظم “الحملة الربتقالية” للتوعية بالعنف ضد املرأة

أطلقــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال، للمــرة األوىل يف دولــة المــارات، “الحملــة الربتقاليــة” للتوعيــة بالعنــف 

ضــد املــرأة تحــت شــعار “إكــرس الصمــت للحــد مــن العنــف” بالتزامــن مــع إختتــام الحملــة العامليــة لنهــاء العنــف 

ضــد املــرأة؛ والتــي أطلقتهــا األمــم املتحــدة عــى مــدار 16 يومــاً بــدءاً مــن يــوم 25 نوفمــرب املــايض.
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وشــهدت الحملــة، التــي أقيمــت عــى مــدار ثاثــة أيــام متواصلــة يف منطقــة “جمــرا بيتــش ريزيدنــس” يف ديب، إقبــاالً 

ــم  ــا بطريقــة مبتكــرة لتقدي ــم تصميمه ــي ت ــة، والت ــة للحمل ــذي توافــد عــى املنصــة التفاعلي ــراً مــن الجمهــور ال كب

تجربــة مؤثــرة حــول العنــف ضــد املــرأة لكافــة املشــاركن. وركّــزت الحملــة مــن خــال املنصــة التفاعليــة عــى تقديــم 

ــك بهــدف  ــه، وذل ــا للعنــف، وكيــف اســتطاعت مواجهت ــرة حــول تعرضه ــروي قصــة مؤث عــرض صــويت عــن امــرأة ت

ــه مــن خــال التصــال بخــط  ــاغ عن ــراد املجتمــع بالب ــام أف ــواع العنــف ضــد املــرأة، ورضورة قي ــة أن ــة بكاف التوعي

املســاعدة )800111( أو التواصــل مــع الجهــات املعنيــة، ســواء كانــوا مــن الضحايــا أو مــن لهــم معرفــة بهــم.

مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال تكرّم رشكاءها السراتيجين

نظمــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال حفــاً لتكريــم لشــكرائها الســراتيجين يف فنــدق “شــانغريا” يف ديب، 

ــا، مبشــاركة  ــذ إنطاقه ــود املؤسســة من ــادرات وجه ــم مب ــة ســاهمت يف دع ــم نحــو 75 جه ــه تكري ــم خال ــذي ت وال

ــا  ــي حققته ــازات الت ــرز النج ــتعراض أب ــل، اس ــال الحف ــم خ ــة. وت ــن كاف ــس الدارة واملوظف ــاء مجل ــور أعض وحض

املؤسســة خــال العــام املــايض، كــا ألقــى كل مــن ســعادة الدكتــور عبــد اللــه الخيــاط رئيــس مجلــس إدارة املؤسســة، 

وســعادة عفــراء البســطي، مديــر عــام املؤسســة كلمــة خــال الحفــل.

ــا العنــف مــن النســاء واألطفــال  ــة وتأهيــل ضحاي وشــهد الحفــل تقديــم عــرض مصــور حــول دور املؤسســة يف رعاي

ــراء  ــعادة عف ــاط وس ــه الخي ــد الل ــور عب ــعادة الدكت ــن س ــرّم كل م ــام ك ــال، ويف الخت ــذا املج ــا يف ه ــرز إنجازاته وأب

البســطي، رشكاء املؤسســة مــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والجهــات الدبلوماســية واملنظــات الدوليــة 

ــة. واملحلي

كــا امتــدت أنشــطة التثقيــف املجتمعــي لتلبيــة وتغذيــة احتياجــات املؤسسســات واملختصــن يف املجتمــع، ونفــذت 

عــددا مــن الــورش واملحــارضات التثقيفيــة والفعاليــات الــواردة تفصيــاً يف: الجــدول 5.3، والجــدول6.3  

اجلدول  5.3: ورش وحماضرات للمدارس يف خمتلف إمارات الدولة

91 المجموع

3

4

أولياء األمور 

الموظفين في الهيئات والمؤسسات

19

1

1

2

#

طالب المدارس والجامعات

اإلخصائيين االجتماعيين

الفئة المستهدفة

46

25

عددالورش والمحاضرات
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وعدد من الفعاليات والورش التخصصية التي قامت بها املؤسسة:

اجلدول  6.3: عدد الفعاليات والورش التخصصية التي قامت بها املؤسسة

26 المجموع

3

4

ورش العمل لإلختصاصيين

فعاليات  جمع التبرعات

4

1

1

2

#

فعاليات أساسية للمؤسسة

فعاليات التواصل اإلجتماعي

نوع الفعالية

9

12

عدد  الفعاليات

اإلعالم التوعوي من خالل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية 
واملقروءة

ــف باملؤسســة ودورهــا يف  وضعــت املؤسســة إســراتيجيات التســويق واســتخدام وســائل العــام املختلفــة يف التعري

تقديــم خدمــات مجتمعيــة. حيــث وطــدت العاقــات الخاصــة بالعــام الرويجــي وتطويــر دوره يف الرويــج ملفاهيــم 

التنميــة املجتمعيــة؛ وذلــك باســتخدام الوســائل واألدوات العاميــة املختلفــة يف الرويــج للمؤسســة ودورهــا يف تنفيــذ 

ــة يف الحــد مــن العنــف ضــد النســاء واالطفــال بالتعــاون مــع املتخصصــن يف املجــال العامــي يف  إســراتيجية الدول

إعــداد برامــج إعاميــة ودعائيــة حــول دور املؤسســة يف تنميــة وتطويــر برامــج التوعيــة، والتنســيق لصــدار النــرات 

العاميــة والرشــادية والتوعويــة الســتخداماتها املختلفــة كــا هــو مبــن أدنــاه: 

z رصد التقارير

اجلدول  7.3: التقارير املسموعة واملرئية واملقروءة 

الجرائد 

المجالت 

اإلذاعة 

التلفاز 

المجموع

رصد التقارير 

778

23

17

9

827

العنف 
المنزلي 

581185

233

123

-13

611254

االتجار 
بالبشر

المجموع

3463

8-

5-

4-

3633

سوء معاملة 
األطفال 

اإلعتداء 
الجنسي
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z رصد تقارير وسائل اإلعالم االجتامعية

اجلدول  8.3: التقارير املسموعة واملرئية واملقروءة 

الُمتاِبعين

الُمتابَعين

التغريدات 

المشاركات 

رصد التقارير 

778

23

17

9

التغريدات

58

2

1

-

انستجرام

346

8

5

4

فيس بوك

z  الربامج اإلذاعية

أجــرت املؤسســة 1,304 نصــوص إذاعيــة حــول العنــف املنــزيل، وأذيعــت خمــس مــرات يوميــا ملــدة ســنة. اســتهدفت 

هــذه النصــوص الذاعيــة الجمهــور كلــه مــن خــال إحــدى محطــات الذاعــة املحليــة التــي يســتمع إليهــا عــى نطــاق 

واســع بهــدف نــر الوعــي املجتمعــي حــول العنــف.

3.3 االتفاقيات والشراكات 
يعــد بنــاء االتفاقيــات مــن أهــم العنــارص األساســية ســواء لضــان تقديــم خدمــات الرعايــة الشــاملة املتميــزة للحــاالت 

ــدأ،  ــذا املب ــن ه ــا م ــة. وانطاق ــة للمؤسس ــداف العام ــق األه ــال، أو لتحقي ــاء واألطف ــة النس ــة ديب لرعاي يف مؤسس

عملــت مؤسســة ديب عــى بنــاء جســور وفتــح قنــوات مــع العديــد مــن الــركاء عــى املســتوى املحــي، والقليمــي، 

والــدويل، وذلــك للتعــرف عــى أفضــل املارســات، ولاســتفادة مــن الخــربات يف مجــال حايــة ورعايــة ضحايــا العنــف 

بــكل أشــكاله، كــا تســهم هــذه الــراكات مــن خــال التعــاون مــع رشكائهــا يف توفــر الخدمــات الشــاملة والرعايــة 

املتكاملــة لعمائهــا مــن النســاء واألطفــال، ســواء كانــت هــذه الخدمــات متعلقــة بتوفــر الحايــة والوقايــة للضحايــا أو 

تلــك املتعلقــة بالتوعيــة املجتمعيــة.  

1.3.3 االتفاقيات التي مت توقيعها خالل 2015
عملــت املؤسســة عــى إرســاء عــر اتفاقيــات محليــة، وثــاث اتفاقيــات دوليــة، واتفاقيــة واحــدة إقليميــة خــال عــام 

2015، كــا هــو مبــن يف الجــدول أدنــاه: 
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 مكتب روضة
 العطار للمحاماة

مؤسسة األوقاف 
وشؤون القصر

 اإلدارة العامة
 لإلقامة وشؤون 

األجانب 

12 فبراير 2015

مارس 2015

مارس 2015

محلي 1

محلي 2

محلي 3

z  تقديم خدمات قانونية للمؤسسة
وتمثيلها في القضايا التي تقام على 

المؤسسة أو من المؤسسة ضد الغير 
أو من حاالتها.

z  تقديم االستشارات القانونية
ومتابعة القضية لحاله واحدة تحولها 

المؤسسة من ضمن 3 حاالت 
وللمكتب حرية اختيار إحدى الحاالت.

z  التعاون في العديد من المجاالت
وتدريب الموظفين في قرية األيتام.

z  توفير الدعم المالي للحاالت في
المؤسسة.

    التعاون في العديد من المجاالت: 
z  التنسيق حول إمكانية إيواء النساء

واألطفال ذوي الحاجة وتسهيل إجراءات 
تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم.

z  دعم وتعزيز الدور المنوط بكل
منهما في مجال عملهما.

z  تبادل المعرفة والخبرات والتجارب
المؤسسية على كافة المستويات 

وذلك للمساهمة في رفع عجلة 
التقدم.

z  إطالع كال الطرفين على الفعاليات
واألنشطة والدورات والمقترحات مع 

أولوية المشاركة بها لتحقيق التعاون 
المنشود بينهما. 

z  التعاون في مجال االستشارات القانونية
والفنية واإلدارية بين طرفي اإلتفاق.

z  التعاون في برامج التوعية و التثقيف
للفئات األكثر عرضة لالّتجار بالبشر.

z  التعاون في مجال البحوث و الدراسات
التي تهم الطرفين و العمل على دعم 
المبادرات المنبثقة عن هذه الدراسات.

z  إمكانية عمل تصريح إقامة لبعض
الحاالت الواردة من مؤسسة دبي 

لرعاية النساء و األطفال عن طريق 
لجنة الحاالت اإلنسانية في اإلدارة 

العامة لإلقامة و شؤون األجانب دبي. 

تاريخ  
التوقيع

الجهة 
المتعاقد معها الموقعغرض/ هدف االتفاقيةرقم

اجلدول  9.3: االتفاقيات التي مت توقيعها خالل سنة 2015
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فنادق روتانا )فيال، 
رمال، رحاب( 

مؤسسة 
الوليد بن طالل 

اإلنسانية

المنظمة الدولية 
)SOS( لقرى األطفال

إتفاقية دليل 
الخدمة المشترك 
)مبادرة مفوضون 

ألجلك(

دائرة الخدمات 
اإلجنماعية في 

الشارقة

المجلس األعلى 
لشؤون األسرة - 
حكومة الشارقة

صالون اليازية 
للتجميل

المنظمة الدولية 
)IOM( للهجرة

البنك البريطاني، 
الشرق األوسط 

)HSBC(

فندق شانغريال

مايو 2015

9 سبتمبر 
2015

7 ديسمبر 
2015

يوليو 2015

13 سبتمبر 
2015

يوليو 2015

نوفمبر 2015

أبريل 2015

2 سبتمبر 
2015

مارس 2015

محلي

إقليمي

دولي 

5

9

13

محلي 

محلي

6

10

محلي 

محلي

7

11

دولي

محلي/ 
دولي

محلي 

4

8

12

عروض و خصومات للمؤسسة 

z   رعاية برنامج مكافحة التنمر
للمؤسسة.

z  سيتم توفير الدعم على ثالث مراحل
خالل السنوات من 2015 إلى 2017.

التعاون في العديد من المجاالت. 

االتفاقية بين المؤسسة ومحاكم 
دبي وهيئة تنمية المجتمع والدائرة 

االقتصادية.

التعاون في العديد من المجاالت أهمها 
الربط اإللكتروني.

التعاون في حملة سالمة األسرة 

تقديم خدمات التجميل للحاالت 
بشكل مباشر.

تعاون في العديد من المجاالت و في 
تحويل الحاالت 

z  توفير الدعم المالي لمشروع فيال
األطفال الجديد.

z  سيتم توفير الدعم على ثالث مراحل
خالل السنوات من 2015 إلى 2017

z  عروض و خصومات للمؤسسة
z  رعاية فعالية واحدة
z  عمل فعاليات في الفندق للتبرع من

خاللها  للمؤسسة.

تاريخ  
التوقيع

الجهة 
المتعاقد معها الموقعغرض/ هدف االتفاقيةرقم
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مركز دبي 
للكاراتيه

مؤسسة 
دبي 

اإلسالمي 
اإلنسانية  

بن سويدان 
للمحاماه و 

االستشارات 
القانونية

عقد سبتمبر  
2014

سنة قابلة 
للتجديد 

عقد  سنة واحدة 2013/12/15

اتفاقية 2013/2/14

سنة 
قابلة 

للتجديد 
تلقائيًا 

محلي 2

محلي  3

محلي 1

z  تقديم حصص
تعليمية لرياضة 

الكاراتية أسبوعيا 
للحاالت بشكل 

مباشر.

z  تقديم أموال الزكاة
لمستحقيها 

من الضحايا في 
المؤسسة.

z  إقامة فعاليات
مشتركة.

z  تبادل الخبرات و
التجارب. 

z  تمثيل المؤسسة
في جميع الدعاوى 

وأمام المحاكم 
بكافة درجاتها في 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة باإلضافة 

إلى كتابة وأعداد 
المذكرات واللوائح 

و تمثيل الضحايا في 
قضايا االتجار بالبشر 

أو العنف األسري أو 
اإلساءة لألطفال على 

أن تقوم المؤسسة 
بمنح مكتب بن 

سويدان للمحاماة 
توكياًل عامًا مصدقًا 

وفقًا لألصول.

نوع   
االتفاقية

تاريخ
التوقيع

مدة
التوقيع

الجهة 
المتعاقد 

معها
الموقعغرض/ هدف االتفاقيةرقم

2.3.3 اإلتفاقيات التي مت جتديدها خالل سنة 2015
عملت املؤسسة عى تجديد ثاث اتفاقيات محلية، خال عام 2015، كا هو مبن يف الجدول أدناه: 

اجلدول  10.3: االتفاقيات التي مت جتديدها خالل سنة 2015
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3.3.3 الشراكات سارية املفعول خالل سنة 2015  )اإلتفاقيات املربمة 
قبل سنة 2015( 

عملت املؤسسة عى إرساء عاقات قوية ومستمرة قبل سنة 2015 مع الجهات التالية: 

اجلدول  11.3: الشراكات سارية املفعول خالل سنة 2015

القيادة 
العامة 

لشرطة 
دبي )مركز 

مراقبة 
جرائم االتجار 
بالبشر وإدارة 

مكافحة 
الجريمة 

المنظمة(

مذكرة 
تفاهم 

2013/11/23

سنة 
قابلة 

للتجديد 
التلقائي 

محلي 1

z  االستشارات والتعاون
في األمور ذات الصلة 

و خاصة في األمور 
المتصلة بجرائم 

االتجار بالبشر 
باإلضافة إلى اقامة 

الندوات و الدورات 
و ورش العمل 

المشتركة.
z  تبادل المعلومات و

النشرات واإلصدارات 
كالبحوث و الدراسات 

المتعلقة بجرائم 
االتجار بالبشر أو 
بالمواضيع ذات 

االهتمام المشترك 
بين الطرفين مع 

العمل على الحفاظ 
على خصوصية و 

سرية المعلومات.
z  إخطار كل طرف

من األطراف للطرف 
اآلخر باألنشطة ذات 
االهتمام المشترك 

ويعمل الطرفان على 
بلورة مشاريع تعود 
بالنفع على الضحايا 

من النساء واألطفال 
لرفع سمعة الدولة 

في مجال حماية و 
رعاية الضحايا.

نوع   
االتفاقية

تاريخ
التوقيع

مدة
التوقيع

الجهة 
المتعاقد 

معها
الموقعغرض/ هدف االتفاقيةرقم
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اتفاقيةمحاكم دبي  2009

سنة 
قابلة 

للتجديد 
التلقائي 

محلي 2

z  استقبال المؤسسة
للحاالت المحولة 
من محاكم دبي، 

وتسهيل اجراءات 
تسجيل القضايا 

من ِقَبل المحاكم 
للحاالت المحولة من 

المؤسسة.
z  تزويد المؤسسة

بأهم البيانات و 
اإلحصائيات المتعلقة 

بالحاالت المحولة، 
أو بالحاالت التي من 
شأنها العمل على 

تطوير التنسيق 
و النشاطات 
المجتمعية 
للمؤسسة.

z  يساهم كل طرف في
تقديم المحاضرات 
التخصصية للطرف 

الثاني، كما يشارك 
الطرفان في فعاليات 

الطرف اآلخر.
z  تقدم المؤسسة

االستشارات النفسية 
واالجتماعية 

لألشخاص المحولين 
من محاكم دبي؛ على 

أن تأخذ محاكم دبي 
بالرأي و المشورة 

وتعتمد تقارير 
المؤسسة على 

سبيل االستئناس.
z  تبادل المعلومات و

االحصائيات بسرية 
تامة بين الطرفين.

نوع   
االتفاقية

تاريخ
التوقيع

مدة
التوقيع

الجهة 
المتعاقد 

معها
الموقعغرض/ هدف االتفاقيةرقم
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جمعية 
توعية ورعاية 

األحداث 

وزارة العمل 

جمعية 
االمارات 
لحقوق 

االنسان 

مذكرة 
تفاهم

مذكرة 
تفاهم

مذكرة 
تفاهم

2012/12/4

2014/12/25

2013/2/24

سنة 
قابلة 

للجدد 
تلقائيًا 

سنتان 
تجدد 

تلقائيًا

سنتين 
تجدد 

تلقائيًا

محلي

محلي

محلي

3

4

5

z  بناء عالقات الشراكة
و التعاون بين 

الطرفين بما يخدم 
رؤية حكومة دبي في 

مجال رعاية الفئات 
المستهدفة من 

الطرفين.

z  تحويل الحاالت
وخصوصا االتجار 
بالبشر من وزارة 

العمل للمؤسسة.
z  تنفيذ سلسلة برامج

التوعية للفئة األكثر 
عرضة لالتجار بالبشر.

z  المساعدة في
إيجاد فرص عمل 
بديل للضحايا بعد 

إتمام البرنامج 
االجتماعي النفسي في 

المؤسسة.
z  تبادل المعلومات

والبيانات وإعداد 
دراسات مشتركة.

z  التدريب المشترك
للعاملين في مجال 

مكافحة االتجار 
بالبشر.

z  التعاون لتقديم أفضل
الخدمات لجميع 

المقيمين على 
أراضي الدولة ونشر 

ثقافة حقوق االنسان 
والتعاون إلقامة 

البرامج والفعاليات 
المشتركة وتبادل 

المعلومات والخبرات.
z  إيجاد آلية لتحويل

الحاالت وخدمة 
المعنفين.

نوع   
االتفاقية

تاريخ
التوقيع

مدة
التوقيع

الجهة 
المتعاقد 

معها
الموقعغرض/ هدف االتفاقيةرقم
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مؤسسة 
وطني 

اإلمارات 

مذكرة 
تفاهم

2013/12/26
سنتان 

تجدد 
تلقائيًا

محلي 6

z  المساهمة في انجاح
فعاليات مؤسسة 
دبي لرعاية النساء 

واألطفال.
z  تبادل تقديم

المحاضرات التوعوية 
واالستشارات الالزمة.

z  تقديم “مؤسسة
وطني االمارات” 

لورش عمل لتزويد 
بمواد ورش العمل 
باالضافة إلى تقديم 

االستشارات التي 
تختص بالهوية 

الوطنية والمواطنة 
الصالحة.

نوع   
االتفاقية

تاريخ
التوقيع

مدة
التوقيع

الجهة 
المتعاقد 

معها
الموقعغرض/ هدف االتفاقيةرقم

4.3 تدريب وتأهيل الكوادر 
إن مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال تعمــل جاهــدة لتدريــب وتطويــر العاملــن لديهــا لإلرتقــاء بالجانــب املعــريف 

واكســابهم الخــربات واملهــارات مــن جهــة، ولإلســهام يف تطويــر الخدمــات والربامــج وآليــات العمــل املقدمــة مــن قبلهــا 

ــدوات واملؤمتــرات وورش  ــدورات والن ــن ال ــد م ــد حرصــت املؤسســة عــى املشــاركة يف العدي ــة أخــرى، ولق ــن جه م

العمــل التــي تــم تنظيمهــا مــن قبــل الجهــات املختصــة عــى املســتوى الوطنــي واملســتوى الــدويل.

يبــن الجــدول أدنــاه الــدورات والنــدوات واملؤمتــرات وورش العمــل التــي تــم تنظيمهــا مــن قبــل الجهــات املختصــة 

عــى املســتوى الوطنــي واملســتوى الــدويل يف مجــال اختصــاص املؤسســة، حيــث شــاركت مــن خالهــا الكــوادر البريــة 

يف املؤسســة إمــا بالحضــور أو اســتعراض وتقديــم أوراق العمــل:
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-4قمة

55811المجموع

-12زيارة

22تقديم أوراق عمل 

-182حضور محاضرة

1233حضور ورشة عمل 

275حضور مؤتمر  

-161دورة تدريبية

حضور ملتقى

حضور ندوة 

حضور اجتماع

حضور منتدى

نوع المشاركة

19

12

4

12

داخل الدولة 

-

-

1

-

خارج الدولة 

اجلدول  12.3: عدد املشاركات على املستوى احمللي والدويل

5.3 الربامج والبحوث
ســعت املؤسســة ومنــذ إنشــائها عــى وضــع قاعــدة بيانــات صحيحــة وفــق منهجيــة علميــة؛ تعتمــد عــى املصداقيــة 

يف نــر املعرفــة وتبــادل املعلومــات والخــربات، وتطويــر برامــج وسياســات يف مجــال الحايــة والوقايــة مــن أشــكال 

العنــف كافــة، ومــن أبــرز املهــام التــي أنجــزت يف عــام 2015:

إعداد وإصدار التقارير الدورية الربعية والسنوية:

يتــم العمــل عــى إعــداد ونــر التقاريــر الدوريــة حــول املؤسســة وخدماتهــا وبرامجهــا عــى مختلــف وســائل العــام 

ووســائل التواصــل االجتاعــي، ليصــال رســالة املؤسســة ورؤيتهــا إىل كافــة أفــراد املجتمــع، ولتزويــد كافــة الجهــات 

املهتمــة واملختصــة باألرقــام والبيانــات الصحيحــة؛ التــي تعــد مــؤرش لقيــاس مــدى انتشــار العنــف، وزيــادة الوعــي 

بوجــود برامــج عاجيــة ملواجهــة هــذه املشــكات، علــاً بــأن هــذه التقاريــر تشــمل إحصائيــات مفصلــة حــول الضحايــا 

وخصائصهــم )الجنــس، العمــر، الجنســية، الحالــة االجتاعيــة، املهنــة، املســتوى التعليمــي، مســتوى الدخــل( وأنــواع 

ــة  ــة حــول كل فئ ــات التحليلي ــل مــن وإىل املؤسســة، بالضافــة إىل البيان العنــف، ومرتكبــي العنــف، ومصــادر التحوي

مــن الفئــات، والخدمــات الشــاملة التــي قدمتهــا املؤسســة لهــؤالء الضحايــا ســواء الخدمــات املبــارشة وغــر املبــارشة. 



99

برنامج توعية الفئات األكر عرضة لاتجار بالبر:

بعــد اعتــاد برنامــج توعيــة الفئــات األكــر عرضــة لاتجــار بالبــر مــن ِقبَــل قبــل اللجنــة الوطنيــة لعــام 2014، تــم 

اســتكال تنفيــذ محــاور الربنامــج عــى النحــو التــايل: 

z  ــال ــن خ ــر م ــار بالب ــة لاتج ــة الوطني ــة اللجن ــر مبوافق ــار بالب ــامع االتج ــث مس ــجيل وب ــن تس ــاء م االنته

مؤسســة أبوظبــي لإلعــام، وبثهــا عــرب إذاعــة ســتار اف ام وmirchi، ويــذاع مرتــن يوميــاً خــال أيــام األســبوع 

ــس. ــن األحــد إىل الخمي م

z  تنفيــذ 5 ورش توعويــة للفئــات األكــر عرضــة لاتجــار بالبــر، اســتهدفت العامــات مبراكــز اللياقــة والتجميــل

والصالونــات النســائية وذلــك بالتعــاون مــع وزارة العمــل.

z  ــى ــل ع ــوزارة العم ــية ل ــات التفتيش ــاركة بالحم ــال املش ــن خ ــات م ــف اللغ ــة مبختل ــرات التوعي ــع ن توزي

ــة )526(. ــرات املوزع ــدد الن ــغ ع ــة وبل ــآت العالي املنش

z  توزيــع نــرات التوعيــة عــى جميــع حــاالت االتجــار بالبــر يف املؤسســة وذلــك عــرب خطــة تنفيذيــة بالتعــاون

بــن إدارة الرعايــة والتأهيــل وإدارة الربامــج والبحــوث.

برنامج مواجهة التنمر:

z  ــذه املشــكلة ــة به ــع األطــراف ذات العاق ــدى جمي ــكايف ل ــق الوعــي ال ــة التنمــر إىل خل يســعى برنامــج مواجه

ســواء إدارة املدرســة أو املعلمــن أو أوليــاء أمــور الطلبــة، واملســاهمة يف إيجــاد بيئــة مدرســية خاليــه مــن مظاهــر 

العنــف املــدريس، وتعزيــز قيــم املشــاركة والتســامح والتواصــل وتقبــل االختــاف، وكذلــك تعزيــز قيــم وعــادات 

الحــرام والتقديــر املتبادلــة بــن الطلبــة يف مجتمــع املدرســة، وتقديــم املســاعدة الازمــة لــكل مــن ضحايــا التنمــر 

ومرتكبيــه مبــا يضمــن لكاهــا التوافــق املــدريس والشــخيص واالجتاعــي.  

z  ولقــد بــادرت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال يف طــرح هــذا الربنامــج عــى وزارة الربيــة والتعليــم لتعميمه

ــن  ــن االجتاعي ــن االختصاصي ــدد م ــيح ع ــم ترش ــارة ديب، وت ــة يف إم ــة والثانوي ــة العدادي ــدارس املرحل ــى م ع

والنفســين العاملــن يف هــذه املــدارس لتدريبهــم عــى بنــود الربنامــج وآليــات تطبيقــه يف املــدارس.

z  ــذ ــى تنفي ــداد ع ــم الع ــم؛ ت ــة والتعلي ــاون وزارة الربي ــال وتع ــن ط ــد ب ــة الولي ــن مؤسس ــة م ــادرة كرمي ومبب

ــة 2017. ــى نهاي ــن 2015 وحت ــنوات م ــى 3 س ــج ع الربنام

z  وتــم إطــاق الربنامــج والعــان عنــه يف نوفمــرب 2015 خــال الورشــة التدريبيــة األوىل لاختصاصيــن االجتاعيــن

والنفســين.





أبرز االجنازات
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4. أبرز االجنازات
ــة النســاء و األطفــال مــع مركــز منــوذج ديب يف عــام 2015 يف تحســن خدمــة املتعاملــن  شــاركت مؤسســة ديب لرعاي

وتحســن خدمــة التثقيــف املجتمعــي وســباق بنــاة املدينــة، وقــد حصلــت املؤسســة عــى ثــاث جوائــز:

اجلائزة األوىل: 
ملــف الحــاالت الــذيك: وهــو عبــارة عــن نظــام الكــروين لخلــق ملــف موحــد ومتكامــل لــكل حالــة تصــب فيــه كافــة 

ــز  ــادة ومرك ــكان، العي ــي، الس ــي، النف ــم االجتاع ــة )القس ــام املعني ــع األقس ــن جمي ــة م ــة للحال ــات املقدم الخدم

االتصــال(. هــذا النظــام املتفــرد مــرن ورسيــع ويســهل عمليــة التعــاون بــن األقســام لتخليــص معامــات الحالــة وميّكــن 

إدارة الربامــج والبحــوث مــن ســحب التقاريــر االحصائيــة الخاصــة بالحــاالت املســتفيدة مــن الخدمــات. 

اجلائزة الثانية:  
جائــزة أفضــل قائــد تحســن: تهــدف هــذه الفئــة مــن الجائــزة إىل تحفــي وتكريــم فــرق االبتــكار يف الجهــات الحكومية، 

والذيــن يشــاركون بشــكل اســتثنايئ ومســتدام يف دفــع عجلــة التغيــر اليجــايب يف الجهــة الحكوميــة ويعملــون عــى 

تحســن الخدمــات الحكوميــة عــن طريــق تطبيــق منــوذج ديب للخدمــات الحكوميــة بشــكل فَعــال، وقــد حــازت مديــرة 

إدارة الرعايــة والتأهيــل »غنيمــة البحــري« عــى هــذه الجائــزة كأفضــل قائــد فريــق ابتــكار.

اجلائزة الثالثة: 
ــات  ــن الجه ــرك ب ــل املش ــز العم ــي إىل تحفي ــكل رئي ــزة بش ــن الجائ ــة م ــذه الفئ ــدف ه ــة: ته ــاة املدين ــباق بن س

الحكوميــة املختلــف لارتقــاء بالخدمــات املشــركة إىل مســتويات رياديــة وتنافســية، وتجــاوز تحدياتهــا التقليديــة مــن 

خــال العمــل الجاعــي وباســتخدام مبــادرات مبتكــرة تقــدم الجائــزة ألفضــل خدمــة حكوميــة مشــركة أثبتــت تفوقــا 

يف اآلداء مبــا يلبــي احتياجــات وتوقعــات املتعاملــن ويســتغل املــوارد بكفــاءة ويســاهم يف تحقيــق منــوذج الحكومــة 

ــب مــع   ــا إىل جن ــة جنب ــة االجتاعي ــر الخــاص بخدمــات الرعاي ــق األصف ــازت املؤسســة ضمــن الفري ــد ف ــة. وق الذكي

هيئــة تنميــة املجتمــع، دائــرة التنميــة االقتصاديــة و محاكــم ديب. 

كا حصلت املؤسسة عى شهادة عاملية: شهادة األيزو«:

شهادة األيزو:
»األيــزو« وهــي عبــارة عــن عائلــة معايــر أساســية عامليــة، تتضمــن مجموعــة مــن املعايــر ضمــن نظــام إدارة الجــودة. 

ومقاييــس االيــزو ISO 9000 تصدرهــا وتحتفــظ بهــا »املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقاييــس. وتقــوم بإدارتهــا »مصلحــة 

ــي  ــات الت ــا بحســب املتطلب ــث القواعــد املتبعــة فيه ــم تحدي ــة. يت ــاد املختلف ــق« املختصــة يف الب ــاد والتصدي االعت

يتفــق عليهــا دوليــا طبقــا للتطــور التكنولوجــي وتطــور املعرفــة و الخــربة. وهــي توجيهــات للتطبيــق يف املؤسســات 

والــركات بغــرض تحســن الجــودة.

والشهادات التي حصلت عليها املؤسسة هي: 

االيزو 9001:2008 - شهادة االعتاد - أنظمة إدارة الجودة. 

االيزو 10002:2014 - إدارة الجودة - شهادة اعتاد شكاوى العماء. 

االيزو 10004:2012 - إدارة الجودة - شهادة اعتاد رىض العماء. 
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5. ملخص اإلحصائيات
1.5 احلاالت الداخلية 

اجلدول  1.5: ملخص احصائيات احلاالت الداخلية لعام 2015

عدد الحاالت 

الجنسية 
z  إماراتي
z  غير إماراتي
z  غير معروف

العمر 
z  الحد األدنى
z  الحد األعلى

الجنس 
z  أنثى
z  ذكر

مدة بقاء الحالة في 
المؤسسة  

z  أقل من 30 يوم
z  30-90 يوم

z  91 – 180 يوم

z أكثر من 181 يوم

أنواع اإلساءة 
z  اإلساءة الجسدية
z /اإلساءة العاطفية

اللفظية 
z  اإلساءة الجنسية
z  اإلهمال/  الحرمان
z اإلساءة المالية
z  مشاهدة العنف المنزلي

المتغيرات 

30

7

23

-

18

43

30

-

12

5

5

1

19

30

3

18

19

-

العنف المنزلي 

18

-

18

-

 6 أشهر

45 سنة

18

-

-

7

1

2

11

17

13

17

16

-

اإلتجار بالبشر 

41

26

11

4

 6 أشهر

16 سنة

22

19

12

8

10

5

7

30

4

32

14

20

سوء معاملة األطفال 

 * الحاالت الذين تم تصنيفها بـ )األخرى( وهي ما تقارب 54 حالة من املجموع الكي غر مذكورة هنا.
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2.5 احلاالت اخلارجية 
اجلدول  2.5: ملخص احصائيات احلاالت اخلارجية لعام 2015

عدد الحاالت *

الجنسية 
z  إماراتي
z  غير إماراتي
z  غير معروف

العمر 
z  الحد األدنى
z  الحد األعلى

الجنس 
z  أنثى
z  ذكر

أنواع اإلساءة 
z  اإلساءة الجسدية
z  اإلساءة العاطفية/اللفظية
z  اإلساءة الجنسية
z اإلهمال/  الحرمان
z   اإلساءة المالية
z  مشاهدة العنف المنزلي

المتغيرات 

405

126

279

-

 18 سنة

63 سنة

381

24

228

400

59

295

217

-

العنف المنزلي 

28

26

-

2

 2 سنة

17 سنة

21

7

10

20

3

24

8

10

سوء معاملة األطفال 

* الحاالت التي تم تصنيفها بـ )األخرى( وهي ماتقارب 645 حالة من املجموع الكي غر مذكورة هنا





ملحق التعريفات
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احلاالت الداخلية اجلديدة
الحــاالت التــي دخلــت املؤسســة وتلقــت خدمــات الدعــم واليــواء خــال فــرة التقريــر املحــددة )1 يناير 31-ديســمرب، 

.)2015

احلاالت الداخلية املستمرة 
الحــاالت التــي دخلــت املؤسســة قبــل فــرة التقريــر املحــددة، لكنهــا اســتمرت يف الحصــول عــى املــأوى وخدمــات 

ــر- 31 ديســمرب، 2015(. ــر )1 يناي الدعــم خــال فــرة التقري

احلاالت اخلارجية اجلديدة 
الحــاالت التــي تلقــت الخدمــات مــن املؤسســة بــدون اليــواء خــال فــرة التقريــر املحــددة )1 ينايــر 31- ديســمرب، 

.)2015

احلاالت اخلارجية املستمرة
ــتمرت يف  ــا اس ــر، لكنه ــددة للتقري ــرة املح ــل الف ــواء قب ــدون الي ــة ب ــن املؤسس ــات م ــت الخدم ــي تلق ــاالت الت الح

ــمرب، 2015(. ــر )1يناير31-ديس ــرة التقري ــال ف ــم خ ــات الدع ــى خدم ــول ع الحص

فرتة التقرير 
وهي الفرة التي تغطيها املعلومات الواردة يف التقرير وهي من)1 يناير 31-ديسمرب، 2015(.

العنف املنزيل
تشــر هــذه الفئــة إىل أي فــرد تعــرض لـــ )اليــذاء الجســدي، أو العاطفي/واللفظــي، أو الجنــي، أو الهــال/ والحرمان، 

أو الســاءة املاليــة( التــي ارتكبهــا فــرد أو أكــر مــن أفــراد األرسة، أو مــن ِقبَــل الريــك ســواء ارتكبــت الســاءة داخــل 

املنــزل أو خــارج املنــزل.

ولذلك، فإن الضحية هي:

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

z   .امرأة تجاوزت 18 عاما، تعرضت ألي شكل من أشكال الساءة من ِقبَل فرد أو أكر من أفراد األرسة

z .خادمة تعرضت ألي نوع من أنواع العنف من ِقبَل فرد أو أكر من أفراد األرسة

z  رجــل تعــرض ألي نــوع مــن أنــواع العنــف مــن ِقبـَـل فــرد أو أكــر مــن أفــراد األرسة، و يكــون الهــدف مــن تقديــم

الخدمــات للرجــل هــو اســتقرار األرسة وتعزيــز أوارصهــا.

سوء معاملة األطفال
يشــر مصطلــح الســاءة للطفــل إىل األذى ) الجســدي، أو العاطفــي/ واللفظــي، أو الجنــي، أو الهــال/ والحرمــان، أو 

الســاءة املاليــة( الــذي يتعــرض إليــه الطفــل داخــل أو خــارج املنــزل ) يف أي محيــط(، بعمــر أقــل مــن 18 ســنة و ال 

يــدرج ضمــن فئــة االتجــار بالبــر. ولغــرض تصنيــف الفئــة فــإن األطفــال ضحايــا االتجــار بالبــر ســوف يتــم تصنيفهــم 
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ــذا فــإن  ــر. ول كحــاالت ُمتاجــر بهــا وســتعرض االســاءة التــي تعرضــوا لهــا يف قســم االتجــار بالبــر مــن هــذا التقري

ضحايــا ســوء معاملــة األطفــال هــم:

z  .)طفل > 18 سنة تعرض للعنف داخل املنزل )من فرد أو أكر من أفراد األرسة

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

z  .طفل مجهول النسب محوال من إحدى الجهات الرسمية

z .طفل معلوم األم محوال من إحدى الجهات الرسمية

االجتار بالبشر 
اســتنادا إىل تعريــف االتجــار يف القانــون: “االتجــار بالبــر هــو تجنيــد ونقــل وتحويــل أو إيــواء أو اســتام أشــخاص عــن 

طريــق التهديــد أو اســتعال القــوة أو غــر ذلــك مــن أشــكال القــرس أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو إســاءة 

اســتعال الســلطة أو موقــع قــوة، واالســتفادة مــن ضعــف الشــخص أو إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل 

موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى شــخص آخــر لغــرض االســتغال )المــارات العربيــة املتحــدة القانــون االتحــادي 51(. 

وســيتم تصنيــف القضيــة باعتبارهــا ضحيــة لاتجــار يف الحــاالت التاليــة:

z  إذا تــم اســتخدام الخــداع يف عمليــة التوظيــف )أي مل تقــل لهــا الحقيقــة عــن طبيعــة العمــل عندمــا تــم االتصــال

بهــا أول مــرة مــن ِقبَــل املتاجريــن(.

z  إذا مل يكــن هنــاك خــداع ولكــن ليــس أمــام الضحيــة خيــار آخــر بســبب الســيطرة التامــة للمتاجريــن )أي أنهــا

ــِد أي مقاومــة(. تعلــم طبيعــة العمــل ومل تب

z  ــة أشــكال أخــرى مــن إذا تــم اســتغال الطفــل مــن قبــل متاجريــن مــن أجــل الجنــس التجــاري )الدعــارة أو أي

ــادي أو العمــل. االســتغال الجســدي( لغــرض االســتغال امل

z  ــد إذا تعرضــت الضحيــة ألي نــوع مــن االســتغال بــدون القــدرة عــى الرفــض مــن أجــل تحصيــل املــال أو فوائ

ــن. أخــرى للمتاجري

z  ،مــع العلــم بــأن تصنيــف ضحايــا التجــار بالبــر يــأيت بشــكل رســمي مــن الجهــات األمنيــة والقانونيــة )كالرطــة

والنيابــة، أو املحاكــم(. 

العنف ضد املرأة 
النساء اللوايت تعرضن ألي شكل من أشكال الساءة من خارج نطاق األرسة.  

أخرى
إن الحــاالت “ األخــرى” تــم قبولهــا مــن قبــل املؤسســة ألســباب متعــددة ومل تكــن ضمــن الفئــات الرئيســية للمؤسســة 

ــانية،  ــاالت إنس ــا: ح ــرأة(، منه ــد امل ــف ض ــر، العن ــار بالب ــل، االتج ــة الطف ــوء معامل ــف وس ــزيل، العن ــف املن )العن

مســاعدات ماليــة، استشــارات عامــة، بــاغ عــن إســاءة، أو الحالــة املصاحبــة، أو الضحيــة املحتملــة. 

حاالت إنسانية   .1

قدمــت لهــا الخدمــات ألســباب إنســانية حيــث سيســهم دعمهــا يف اســتقرار الحالــة ووقايتهــا مــن كافــة أشــكال   

العنــف، مثــل )ظــروف طارئــة للحالــة، إيجــاد مســكن مؤقــت، اســتخراج أوراق ثبوتيــة، إدراج األطفــال يف التعليــم، 

وغرهــا(. 
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مساعدات مالية   .2

ــا  ــة ووقايته ــتقرار وضــع الحال ــا يف اس ــوز اقتصــادي، ويســهم دعمه ــن ع ــاين م ــي تع ــدم لبعــض الحــاالت الت تق  

ــف.  ــكال العن ــة أش ــن كاف ــا م وأرسته

استشارات   .3

ــة  ــال واملواقــف الزوجي ــة كالتعامــل مــع ســلوكيات األطف ــي تبحــث عــن استشــارات عامــة أو أرسي الحــاالت الت  

ــف.  ــوع يف العن ــن الوق ــة م ــك للوقاي ــا وذل ــة وغره املتنوع

باغ عن عنف/إساءة   .4

الحــاالت التــي تبلــغ عــن وقــوع الســاءة ضــد النســاء واألطفــال أو احتاليــة وقــوع الســاءة، دون أن تكــون طرفــا   

ــة التــرف.  ــا، ويطلــب االستشــارة لكيفي فيه

الحالة املصاحبة )املرافقة(   .5

  الحــاالت التــي تــم إيوائهــا مــع الضحيــة كاألطفــال املصاحبــن ألمهاتهــم ومل يتعرضــوا للعنــف أو مل يكونــوا مدركــن 

لــه بســبب صغــر الســن، أو املرافقــات البالغــات يف بعــض الظــروف الخاصــة.  

الضحية املحتملة   .6

هــي الحــاالت التــي تــم تحويلهــا للمؤسســة مــن الجهــات األمنيــة )رشطــة ديب( كضحايــا محتملــن لاتجــار بالبــر،   

ــل الرطــة أو  ــن قب ــا م ــة إم ــف الضحي ــم الفصــل يف تصني ــق، ويت ــي التحقي ــات لحــن ينته ــم الخدم ــدم له وتق

ــة.  النياب

أنواع اإلساءة  
z  ــاره واضحــة وظاهــرة ــون آث ــاءة تك ــن الس ــوع م ــدن، وهــذا الن ــذاء الب ــا يف إي ــل أساس ــاءة الجســدية: تتمث الس

للعيــان، ومــن أشــكاله الدفــع والصفــع واللكــم والــركل والحــرق وقــد يصــل الــرب يف بعــض األحيــان إىل أن يفــي 

إىل الجهــاض وأحيانــا إىل املــوت. 

z  ــام بتوجيــه الكلــات غــر املرحــب بهــا، أو األفعــال واليحــاءات ذات الطابــع الســاءة الجنســية: تتمثــل، يف القي

ــؤذي  ــرد، وت ــة الف ــر أو الجســد، وتنتهــك خصوصي ــي تنتهــك الســمع أو الب ــارش، الت ــارش وغــر املب ــي املب الجن

ــة. ــاح أو الخــوف أو الهان ــد أو عــدم االرتي ــه يشــعر بالتهدي مشــاعره مــن خــال جعل

z  الســاءة اللفظية/العاطفيــة: هــي أي شــكل مــن أشــكال التعامــل الســلبي اللفظــي أو غــر اللفظــي الــذي يــرك

آثــاراً نفســية عميقــة عــى الضحيــة ومنهــا: الســب والــراخ والتهديــد والتحقــر والســخرية والهانــة والقــاء اللــوم.

z  ــة للمــيء والتحكــم يف ــح ذاتي ــة لتحقيــق مصال ــة: هــي االســتياء أو الحرمــان مــن الحقــوق املالي الســاءة املالي

ــة )الراتــب، أمــوال مــن  ــة، مثــل الحرمــان مــن النفقــة، الحرمــان مــن األجــر أو التحكــم يف أمــوال الضحي الضحي

ــه أو شــخص  ــة أو معرف ــة قراب ــه صل ــل شــخص تربطــه ب مصــادر أخــرى(، و ميكــن أن يكــون االســتغال مــن قب

غريــب متامــا.

z  الهــال والحرمــان: عــدم توفــر االحتياجــات الروريــة للشــخص بطريقــة مقصــودة أو غــر مقصــودة كاالهــال

البــدين، أو التعليمــي، أو العاطفــي، مــا يرتــب عليــه آثــار ســلبية عــى الفــرد نفســيا أو اجتاعيــا. 
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اجلنسية
تشر إىل جنسية الضحية، إمارايت أو غر إمارايت.

z .إمارايت: ينتمي إىل الحكومة الفدرالية لدولة المارات العربية املتحدة

z .غر إمارايت: شخص يحمل جنسية أخرى غر دولة المارات

الدولة
تشر إىل البلدة التي تحمل الضحية جنسيتها )جواز السفر(.

التعليم
ويشر إىل املستوى التعليمي للضحية أثناء الدخول إىل مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال.

z  ال يوجد: غر حاصل عى أي نوع من التعليم النظامي

z  )رياض أطفال: نظام تربوي تعليمي لألطفال ما دون السادسة من العمر) ماقبل املدرسة

z .املرحلة االبتدائية: النظام التعليمي الذي يتضمن عادة الصفوف الستة األوىل من التعليم

z .املرحلة الثانوية: النظام التعليمي الذي يتضمن عادة من الصف السابع إىل الثاين عر

z  الشــهادة التقنيــة/ الفنيــة متنــح لخريجــي معاهــد التدريــب الخاصــة بتعليــم واكتســاب املهــارات الازمــة ملارســة

بعــض املهــن أو التخصصــات الفنيــة وقــد تعــادل الشــهادة الثانويــة أو العداديــة. 

z  مرحلــة جامعيــة غــر مكتملــة: مــازال طالــب يف الكليــة/ الجامعــة، أو لظــروف معينــة توقــف لفــرة عــن مواصلــة

متطلبــات انهــاء الدراســة الجامعيــة. 

z  املرحلــة الجامعيــة: انهــاء جميــع متطلبــات الدراســة املعمتــدة للمرحلــة الجامعية)نظــام الســاعات املعتمــدة – أو

الســنوات املعتمــدة( بحســب النظــام التعليمــي للجامعــة، وبنــاء عــى ذلــك يتــم منــح الخريــج شــهادة علميــة  

مبســميات كالبكالوريــوس أو الليســانس أو غرهــا.

z  ــة ــي أو درج ــد الجامع ــايل بع ــوم الع ــتر أو الدبل ــل املاجس ــا مث ــة العلي ــات العلمي ــي: الدرج ــوق الجامع ــا ف م

الدكتــوراة.

z ال ينطبق: جميع األطفال يف عمر ما قبل املدرسة اذا مل يتوفر لهم تعليم مرحلة رياض األطفال

املهنة
z .العمل الذي متارسه الضحية مقابل أجر مادي

z .ًالعمل بوظيفة نظامية أو غر نظامية تجني من ورائها دخاً قد يكون ثابتاً أو متقطعا

z .ال تعمل، أي ال متارس أي مهنة أو وظيفة توفر لها مصدر للدخل

z .ال ينطبق: األطفال الذين تقل أعارهم عن 15 بحسب القوانن والتريعات الدولية
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احلالة االجتماعية
يشر هذا إىل الوضع القانوين ألي شخص فيا يتعلق بحالته الزواجية.  

z   .ًأعزب: شخص مل يتزوج أبدا

z   .متزوج: االرتباط القانوين بن الرجل واملرأة كزوج وزوجة

z   .مطلق: إنهاء العاقة الزواجية وفق الطار الرعي والقانوين

z   .)منفصل: ال يعيشان معا كزوج وزوجة )الهجر

z   .أرملة: امرأة تويف الزوج ومل  تتزوج مرة ثانية

z   .الينطبق: الفتيات الايت بعمر أقل من 12 سنة

أنواع التأشريات 
z  الينطبق: للذين اليطلب منهم تأشرات

z   .تأشرة عمل: إذن للبقاء بهدف وظيفة محددة ولفرة محدودة

z  .تأشرة إقامة: يسمح بإقامة مطولة ولكن المينح الذن لتويل وظيفة محددة

z   .تأشرة زيارة: تأشرة دخول مطولة مدتها ثاث شهور غر قابلة للتجديد

z .تأشرة سياحة: تأشرة دخول مدتها شهر قابلة للتجديد

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

z  .غر مصنف: مل تخرب الحالة عن نوع التأشرة التي تحملها

z  .اليحمل تأشرة: الحالة التحمل تأشرة

z .غر معروف: الحالة ال تعرف نوع التأشرة التي تحملها

صالحية التأشرية
z   .يشر هذا إىل أنواع التأشرات ومدة الزيارة

z .سارية املفعول:  تأشرة قانونية وصالحة

z  .ملغية: تم إلغاء التأشرة من قبل املتاجر

z   .منتهية: تأشرة منتهية الصاحية

أنواع احلاالت
z   .يشر إىل تصنيف الضحايا يف مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال حسب الرر الذي تعرضت له

z   .الضحية الرئيسية: املترر الرئيي

z  ــل ــن قب ــا م ــاءة إليه ــم الس ــي ت ــة الرئيســية الت ــل الضحي ــل طف ــاين مث ــرر الث ــة: الشــخص املت ــة الثانوي الضحي

ــف.  ــال العن ــن أع ــل م ــاهدة عم ــارش مبش ــر مب ــكل غ ــم بش ــيئ  إليه ــن أس ــال الذي ــه، أو األطف ــدي نفس املعت
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z   .)التابعن: األطفال غر املدركن للعنف لصغر السن )مثل الرضع

z   املصاحب: املرافق أو املساعد للضحية الرئيسية

تصنيف احلاالت باإليواء
z  .يشر إىل وضع الحالة من حيث العالة لنفسها أو ملن تعول خال فرة وجودها يف املؤسسة

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

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

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

z   .سيدة/فتاة مبفردها: إيواء الضحايا الناث وحدهن يف املؤسسة، أي دون مصاحبة أطفال أو أي شخص آخر

مصدر اإلحالة
 يشر إىل املصدر الذي حول أو نقل الضحايا إىل املؤسسة.

العالقة باملتاجر
يشر إىل عاقة الضحية بالشخص املتاجر بها. 

مدة اإلقامة
وهذا يشر إىل فرة القامة يف املؤسسة وتحسب يف فرة 24 ساعة/اليوم.


