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   20 التعلمي  2.2اةدول 
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 21 لرعاية النساء والأطفالمؤسسة ديب ة  اخلارجية احلالت

  20 اةنس  ة 2.2اةدول 

 20 البدلان الأصل ة  لحالت اخلارجية  1.2اةدول 

  21 العمر 1.2اةدول 

  21 اةنس 2.2اةدول 

  21 جامتع ةاحلاةل الإ  2.2اةدول 

  22 ساءسأأنواع الإ  2.2اةدول 

  22 الاحاةل هجات 2.2اةدول 

 22 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفاليدمات مركز التصال ة 
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 عن املؤسسة

نسان ة، و 1002تأأسست مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال  ة يول و   الإمارات العرب ة املتحدس  لنساء والأطفال  أأول مأأو  غري رحبي مررخص ةيه مكبادرس اإ

، ويعترب التقرير  1022 ديسمرب 12 –يناير  2ابلبرش. ويغطي هذا التقرير الفرتس املشموةل ابلتقرير من  الإجتارحضااي العنف املزنيل، والاعتداء عىل الأطفال ، و 

 . الصادر عن مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالالرابع 

 املقدمةاخلدمات 

 الرعاية الطب ة واخمع النفيسابلضافة اإىل الآمن  لحالت  والايواء ستقدم املؤسسة يدمات جمان ة  لنساء والأطفال حضااي العنف، مبا ة ذكل رخط املساعد 

هذه  اإىلاإضافة . فري اخمع الاكمل  لحالتوالتواصل مع املؤسسات واملنظامت احلكومية وغري احلكومية لتو  اعدس القانون ة، وتقدمي املشورس واملسوالاجامتعي

والمتكني، والتدريب   ة،اخلدمات الأساس  ة، تقدم مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال يدمات دمع اثنوية تشمل تعلمي الأطفال والأنشطة الرتفهي ة وا ل اقة البدن 

 .عىل املهارات

 الإفصاح عن املعلومات الرسية

ن املعلومات اليت ميكن أأن ينجم اإ سة ديب لرعاية النساء والأطفال فيدمات مؤس  املس تفيدس منمن أأجل حامية اخلصوص ة والرسية واحلفاظ عىل سالمة احلالت 

 لن يمت تضم هنا.فهوية الضح ة ل عهنا حتديد 

 اتالتعريف

 قسم التعريف الوارد ة امللحق لرشح واٍف عن املصطلحات املس تخدمة ة هذا التقرير. اإىلالرجوع 

 احلالتعدد 

ايل اااة اخ، مباااا ة ذكل حاااالت  1002مناااذ أأن ف حااات أأبوا اااا ة أأكتاااوبر  حااااةل 222 يسااااوييااادمت مؤسساااة ديب لرعاياااة النسااااء والأطفاااال ماااا 

 .ارجيةاخلو 

ومت  حااااةل 112 يه 1022 ديسااامرب 12اإىل  -ينااااير. 2اخلااادمات ياااالل الفااارتس املشاااموةل ابلتقريااار مااان  تلقاااتالااايت   لحاااالتاكن  العااادد الإجااااميل 

 :تصن فها اكلتايل

 12 -ينااااير  2يااادمات اخمع ياااالل فااارتس حصااالوا عاااىل املؤسساااة  لماااأأو  و  الااايت ديلااات احلاااالت: ويه سدياااجد دايل اااةحااااةل  21 (2

 .1022ديسمرب

، لكااهنم اساا متروا ة احلصااول عااىل املااأأو  وياادمات اخمع  1022يناااير  2قباال حاااةل دايل ااة مساا مترس: ويه احلااالت ديلاات املؤسسااة  11 (1

 .1022ديسمرب،  12 –يناير  2يالل فرتس 

 .1022ديسمرب،  12 –يناير  2يالل فرتس  غري الإيواءاملؤسسة ودمع يارجية جديدس: ويه احلالت اليت تلقت يدمات حاهل  212 (1
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يااواءاملؤسسااة دمات ياا تلقااتالاايت  احلااالت : ويهمساا مترس يارجيااة حاااهل 22 (2 واساا مترت ة تلقااي اخلاادمات  1022 يناااير 2 قباال غااري الإ

 .1022ديسمرب،  12 –يناير  2يالل فرتس 

 

لهيا ة  ملعرفة 2.2اإىل اةدول  أأنظر  .التقريرتوزيع احلالت املشار اإ

 

 اخلدمات  تلقتاليت  احلالت:  2.2جدول 

 ( 1022ديسمرب ،  12 -يناير  2 )

 اجملموع اللكي ةاخلارجي احلالت اخايل ة احلالت الس نة

 101 212 21 (1022)مت اس تقباهلم ة  سدياةداحلالت 

*12 22 11 )1022قبل  )مت اس تقباهلم  احلالت املس مترس  

 112 221 201 اجملموع اللكي

 .سابقةال س نوية ال تقارير ال حاةل موثقة ة  أأربع ومثانني*الاحصاءات التفص ل ة عن 

 

  ا:مت اس تقباله اليت احلالتأأنواع 

 واخلارجية:اخايل ة  احلالت مج ع .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ةيارجيااااااااو  ةدايل اااااااا حاااااااااهل 112 يعااااااااادلمااااااااا  اإىل اساااااااا تقبلت مؤسسااااااااة ديب لرعايااااااااة النساااااااااء والأطفااااااااال وقاااااااادمت ياااااااادمات

حضااي من % 22،  حضااي "العنف املزنيل" من %22 اكن ،112البالغ عددمه  احلالت. ومن مجموع 1022 ديسمرب 12 –يناير  2يالل الفرتس املشموةل ابلتقرير 

لهياا  "موحض ة الشلك نفس تبقية كام هو ". أأما احلالت امل 2.2"انظر الشلك  ،"% من حضااي "العنف ضد الأطفال22وابلبرش"  الإجتار" " ابلأرخار ، يشاار اإ

يواء مع الضح ة ك وقد مت قبولها .حالت املؤسسة اخايل ة واخلارجية% من مج ع 20شلكت فقد  نسان ة اس تثنائ ة أأو اإ أأو  معاةل حاهلمن قبل املؤسسة لأس باب اإ

 . مع عدم تعرضهم لأي نوع من أأنواع العنف سحاض 
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 احلالت اخايل ة: .1

 (1022ديسامرب  12 –ينااير  2مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال يالل الفرتس املشموةل ابلتقريار) الإيواء من تلقت يدمات بلغ مجموع احلالت اخايل ة اليت 

"  الأطفال العنف ضدحضااي "من %  12و، % مهنم من حضااي "الإجتار ابلبرش"22 ( ، اكن201حاةل قامئة/موجودس =  11حاةل جديدس +  21)  .حالت 201

لهياا  "2.1، أأنظر "الشلك "حضااي العنف املزنيل"من % 12و سا بة بن  22وعاددها رخار "، ابلأ ". أأما احلالت املتبقية كام هو موحض ة الشالك نفسا ، يشاار اإ

نسان ة اس تثنائ ة أأو % من مج ع احلالت اخايل ة ة املؤسسة واليت مت قبوهلم ة تكل الفرتس. وقد متت املوافقة عىل تكل22  احلالت من قبل املؤسسة لأس باب اإ

يواء مع الضح ة كحالت معاةل  . مع عدم تعرضهم لأي نوع من أأنواع العنف  سأأو حاض  اإ
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 الفئة

 مج ع احلالت اخايل ة واخلارجية: 1.1شلك 
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 تقس اميت احلالت اخايل ة 

 س:ديداة اخايل ة احلالت . أأ 

الإجتاار حضاااي مان   ةلحاا 11و، لأطفاللا العنف ضدحضااي  من فئة حاةل 22و؛ حضااي العنف املزنيلحاةل  من فئة  22، اكن مهنم سجديد ةدايل  حاهل 21من  

 (2.1)راجع الشلك رمق  ."الأرخر " حاةل صنفوا ة الأس باب الإنسان ة 22و ؛ابلبرش

  :املس مترس اخايل ة احلالت . ب

 مان حااةل 12 ؛( 1022ياالل عاام ولكهنا اس مترت بتلقاي اخلادمات  1022قبل ) احلالت اليت ديلت املؤسسة  حاةل 11 القامئة وأأ  املس مترساحلالت  اكن عدد

 رخر ". أأ " صنفوضعت حتت  حاةل واحدس و  ؛العنف املزنيلحضااي من  حالت 2 ؛طفال لأ ا العنف ضدحضااي من حالت  1؛ ابلبرش الإجتار اايحض
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 أنواع العنف 

 احلالت اخايل ةمج ع : 2.1الشلك 

 (2011ة  مج ع احلالت اخايل ة اليت تلقت اخلدماتشامل جملموع )
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  اخلارجية احلالت .1

 ة فئة العنف ضد %22، ون احلالت ة فئة العنف املزنيل% م22مت تصن ف س ودياةد اخلارجية احلالتحاةل من  212 لاقدمت املؤسسة يدمات 

 . (2.2) الرجوع اإىل الرمس   " .الأرخر "ة فئة من احلالت مت تصن فهم  %2 ، وطفاللأ ا
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 أنواع العنف

 احلالت اخايل ةتقس اميت :  3.1الشلك 

 (واملس مترساحلالت اخايل ة اةديدس )

 

 (2011تم استقبالهم في )الجدد 

 (2011قبل )المستمرة 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

 أخرى  االتجار بالبشر العنف ضد األطفال العنف األسري

77% 

16% 

0% 
7% 

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

 

 أنواع العنف

 2011 -احلالت اخلارجية اةديدس : 4.1الرمس 
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 اةنس  ة    

آس  ا %( اكنت الضحااي 12) 11(، واملس مترست اخايل ة )اةديدس لامجل ع احل القارات جنس  ات الضحااي حسب توزيعالرمس الب اين أأدانه يوحض   22 ،من أ

  من أأورواب. سواثنان من الضحااي اكنوا من أأمريكيا . وواحد%( اكنوا من أأفريقيا، 22)

 

اإىل  1020% من س نة 2واليت اخنفضت بنس بة  كحالت دايل ة،خلدمات املقدمة من قبل املؤسسة  لمواطنني اذلين تلقوا كام يبني الشلك أأدانه النس بة املئوية 

1022. 

 

 

 

 

 

غير معروف  اوروبا امريكا افريقيا آسيا
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 السنوات

 النس بة املئوية  لمواطنني يالل الس نوات : 6.1الرمس 
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 البلدان

 البدلان اليت قدموا مهنا احلالت اليت تلقوا اخلدمات : 5.1الرمس 

 (شامةل لك احلالت اليت اس تقبلت اخلدمة)

 

             مجهول               أوروبا                أمريكا                 أفريقيا                آسيا 
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 سدياةد اخايل ة احلالت

(1022ديسمرب  12 –يناير  2)  
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 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالة  سدياةد ةاخايل  احلالت

 (1022 ،ديسمرب 12 –يناير  2)

 

 ااس تقبالهمت  اليت احلالتأأنواع 

 حاةل  22 من حضااي العنف الأرسي،من احلالت %( 12)حاةل  22، اكن 1022ة عام  سجديد ةدايل  حاةل 21اس تقبلت مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال 

لهيوكام هو مبني ة نفس الرمس  ، ( 1.2)انظر لرمس الاجتار ابلبرش حضااي من   %(11) 11حاةل   ، والأطفال العنف ضدحضااي %( من 11)  امتت الإشارس اإ

مت قبولهاا مان قبال املؤسساة " الأرخار " الت احل نأأ  مت قبوهلم ة تكل الفرتس . اليتاملؤسسة  حالتمن مج ع  %(10)  حاةل 22 وشلكوا حوايل، "" ابلرخر 

يواهئا مع الضح ة  نسان ة اس تثنائ ة أأو مت اإ  . أأنواع العنفمع عدم تعرضهم لأي نوع من أأو مصاحب  معاهل كحاهللأس باب اإ

  

 

 اةنس  ة

يواهئم  مت اليت احلالت( من اكفة %11) الربعب ار ، وشلك املواطنني  ما يق%(22غالب ة احلالت ) جانبشلك الافقد وعىل غرار العام السابق   يالل الفارتس اإ
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 الفئة

 2011أأنواع احلالت اخايل ة اةديدس ة املؤسسة ة عام :  1.2الرمس
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 .املشموةل ابلتقرير. وهناك حاةل واحدس فقط مت قبولها من جنس  ة غري معروفة

 2.1جدول          

 )%( عدد احلالت اةنس  ة

 %11  22 مواطنني

 %22   21 أأجانب

 %2  1 جمهول

  100% 21 اجملموع اللكي

 

 

، ابلإضاافة اإىل طفال واحاد مان جنسا  ة غاري معروفاة. شالك دوةل الإمارات العرب اة املتحادسمهنا  نبدلاخمتلف ال دوةل من  12احلالت من اس تقبلت املؤسسة 

الهناد  مث ماهنام،% للك 20بنس بة بنغالديش والفلبني  او تلهت ،كرب نس بة مئوية من بني مج ع اةنس  اتس ويه أأ دياةد ةاخايل  احلالت( من %10املواطنون )

 (:1.1حالت من لك دوةل )انظر اةدول  ثالثمن جنس  ات أأرخر  فاكن يرتاوحون من حاةل اإىل  احلالتأأما ,  للك مهنا %(2جزر القمر والصني بنس بة )و 

 

 

 

 مواطنين
22% 

 وافدين
77% 

 مجهول
1% 

 جنس  ات احلالت: 2.2الرمس 
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 دلان الأصل ة  لعمالء اخايل ني اةدد: الب 1.1جدول             

 )%( احلالت عدد اخوةل #

 %10 22  مواطين دوةل الإمارات العرب ة املتحدس  1

 %20 2 بنغالديش 2

 %20 2 الفلبني 3

 %2 2 الهند 4

 %2 2 جزر القمر  2

 %2 2 الصني 2

 %2  1 أأث وب ا  2

 %2 1 مالزياي 1

 %2 1 املغرب 1

 %2  1 المين  20

 %1  1 مرص 22

 %1  1 أأندونيس  ا 12

 %1  1 ابكس تان 13

 %1 1 سرييلناك  14

 %1 1 أأمرياك 22

 %2 1 الاردن 22

 %2 1 بولند 22

 %2 1 سوراي 21

 %2 1 تونس 21

 %2 1 ترمكس تان  10

 %2 1 أأوزابكس تان 12

 %2 2 ان غري معروفةبدل 11

 %200 21 اللكياجملموع 
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 العمر

 . س نة 21من شهر اإىل  كام تراوحت أأعامرمه، س نة 22 سدياةد اخايل ة احلالت م وسط معراكن 

 1.1جدول                                     

 س نة 22 ) معدل( العمر ابلس نوات 

 س نة 21 الوس  ط

)عدد التكرار(املنوال   واتس ن 1 

 شهر دىالأ د احل

 س نة 21 عىلالأ د احل

 

 مقابل الأطفال الكبار

النساء يشلكون و   ،املؤسسة حالت%( من 22)بنس بة س نة   21 قل منيشلك الأطفال اذلين مه بعمر أأ  ،2.3كام ة التقارير السابقة وكام هو مبني ة الرمس 

 %( من احلالت.21)نس بة ب 
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 البلدان

 توزيع جنس  ات الضحااي حسب القارس: 3.2الرمس 

مجهول  أوروبا أمريكا أفريقيا آسيا

 معروف
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 اةنس 

عان  عامرمهطفال اذلين تقل أأ اذلكور من الأ من فئة  احلالتمج ع  ت. واكن% من اجملموع22نس بة ب يشلكون و س من الاانث،دياةد اخايل ة احلالتاكنت غالب ة 

 .%11بنس بة  س نة 22

 2.1جدول                    

 )%( عدد احلالت اةنس

 %22 21 اإانث

 %11 22 ذكور

 %200 21 اللكياجملموع 

 

 التعلمي

جامع ة. ويباني اةادول أأدانه أأن  اخراسةقد أأمكلوا   سجديد حاهل 21 من  22أأن  يدساةد  ةاخايل   لحالتأأظهرت الب اانت اليت مجعت عن املس تو  التعلميي  

قد حصلوا عىل بعض التعلمي الابتدايئ  أأو الثانوي. ومشلت هاذه النساب املئوياة لك مان الأطفاال اذليان لتاون التعلامي النظاا   احلالت %( من22ثليث )

 ساتعىل درجة املاجس تري مفا فوق ، ة حاني أأن  حاصةل احلالت احدأأن  كام يبني اةدولوالكبار اذلين بلغوا هذه املس توايت ويه أأعىل مس تو  تعلميي هلم. 

 .صل عىل تعلمي عىل الإطالقحتمل  تحال

 

 أطفال
 51% 

 بالغين 
49% 

 أأعامر احلالت: 4.2الرمس 
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 2.1اةدول              

 )%( عدد احلالت املس تو  التعلميي

يوجدل  2 1.2 

 2.2 2 رايض أأطفال

(2-2مدرسة ابتدائ ة )  22 12.2 

(21-2مدرسة اثنوية )   22 12.2 

 2.2 2  تدريب تقين / معهد

 2.2 2 دراسة جامع ة غري منهت ة

 22.1 22 باكلوريوس

 2.2 2 ماجس تري واعىل

س نوات من العمر( 2ل ينطبق )أأقل من   22 11.1 

 %200 21 اجملموع

 

 املهنة

يعملن ة الاليت " , وابلضافة اإىل ذكل النساء لينطبق%( صنف حتت "11الضحااي ) وربعيعملن. ل احلالتمن  % 21أأن  ميكن مالحظة ،ة اةدول التايل

 .%2.2 , الصالون, لك موظف بنس بة المتريضالأعامل التجارية , وجتارس اةنس , العالقات العامة , 

 2.1اةدول             

 )%( عدد احلالت املهنة

 %12 * 11 اةنس التجاري

 %12 21 بدون معل

 %2 1 مزنل يادمة

 %2 2 اندةل

 %2 2 موظف عالقات

 %2 2 ممرضة

 %2 2 صالونتعمل ة 

 %12 21 ل ينطبق

 %100 21 اجملموع اللكي

 س نة( 21أأطفال) أأقل من  1اكن من بيهنم *                                 
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 اخيل

ويباني اةادول أأيضاا أأن هاؤلء  ،ل يتلقون أأموالا عىل أأساس منتظم من أأي مصادر  دليال سدياةداخايل ة  احلالت% من 22، وكام يتبني من اةدول أأدانه

( %2الأرخار  )  الوحيادس)درمه( شاهراي ، ة حاني أأن احلااةل 2000( اكنوا لصلون عاىل أأقال مان %21اذلين أأبلغوا عن تلقي ديل شهري منتظم ) احلالت

مارايت 10000تجاوز ي ديل شهري   تلقتفقط  (. وحاهلديل  أأرخر در مصاأأبلغت عن تلقي ديل غري نظا  )من   ))درمه اإ

 2.1اةدول                    

 )%( عدد احلالت اخيل الشهري *

0 10 21.2 

< 1000 1 22.2 

1000 – <3000 2 2.1 

3000 – < 6000 1 1.1 

20,000> 2 2.2 

 2.2 2 غري منتظم

 12.1 11 ل ينطبق**

 %100 21 اجملموع اللكي

 * ابخرمه الإمارايت                 

 كديل شهري.مرتبطني بأأي نشاط لكسب املال غري س نة واذلين ل يعملون و / أأو  21** ل ينطبق عىل مج ع الأطفال بعمر أأقل من                       

 

 الإجتاارحاةل من النسااء ا لاوايت ذكارن أأهنان "ل يتلقاني أأي ديال" اكناوا حضاااي  21ن اإ ف ،يلاخومن املهم مالحظة أأن  عندما مت اإجراء املزيد من التحل ل عىل 

 .ومت اس تغاللهن ة صناعة اةنس التجاري رشلب اب

 احلاةل الاجامتع ة

مجوجاات. % كان  11 ة حاني أأن ن عاازابت مل ياجوجن عاىل الإطاالقك% 10احلالت  ثلثأأن  سدياةد  لحالت اخايل ةأأظهرت دراسة احلاةل الاجامتع ة 

 .نطبق" ي ال ب" يوصفن ابلتايل وة معر الزواج  سنهن ف  ات ل  احلالت% من 10وحنو 
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  1.1اةدول                 

 )%( عدد احلالت احلاةل الاجامتع ة

10.2  12 عازبة  

 11.0 10 مجوجة

 2.1 2 مطلقة 

 2 2 منفصةل

 2.2 2 أأرمةل

 10.2 12 ل ينطبق*

اللكياجملموع   21 100 %   

يواهئم 1*  لف  ات أأكرب أأو أأصغر من                     س نوات ومج ع الأولد اذلين مت اإ

 هتا:صالحيو نوع التأأشريس 

احلاالت خمام  مان %21% من احلالت اذلين لملون جوازات سافر دوةل الاماارات العرب اة املتحادس ، 10دانه اس تقبلت املؤسسة كام هو مبني ة اةدول أأ 

حاالت مل  عرشل أأن ظهر التحل . وأأ احلالت% من 11يشلكون قامة " فاكنوا شريات "اإ تأأ ما حاميل . أأ الت حاميل تأأشريات الزايرساحل% من 21، تأأشريس معل

  وع التاشريس اليت كن لملهنا.يكن يعرفن ما ن

 1.1جدول                    

 )%(  عدد احلالت نوع التأأشريس 

 10.1 22 جواز سفر دوةل الامارات 

 21.1 21  معلتأأشريس 

 21.0 1 اتشريس زايرس

قامة   12.2 22 تأأشريس اإ

 22 20 جمهول

 2.1 2 عدم وجود تأأشريس

 2.2 2 غري مصنف

 1 1 ارخر 

100 21 اجملموع اللكي %  

 

% مل يكونوا يعلمون اإن اكنات تأأشاري م 11، املؤسسة درخوهلمات صاحلة عند شري اكنت خمم تأأ  احلالت% من 22، فان احلالتشريات وفامي خيص صالحية تأأ 

 . 20.1انظر اةدول  ،ة املؤسسة مقبوهل عندمنهت ة  متأأشري اكنت وأأربع حالت سارية املفعول أأم ل. 
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 20.1جدول                 

 )%( عدد احلالت صالحية التأأشريس

 22.2 11 سارية املفعول

لغاء  التأأشريساإ  1 1.1 

 11.0 10 ل تعمل

 2.1 2 منهت ة الصالحية

 2.1 2 لتنطبق

100 21 اجملموع اللكي %  

 

 احلالتنواع أأ 

ت الهيا ومت أأيسءطفال لأم ) أأ عتبارمه حضااي اثنويني %( مت أأ 11ن حوايل )لالساءس وأأ " ة%( مت قبوهلم " كضح ة رئيس  21) سدياةد يل ةاخا احلالتن غالب ة أأ 

 ) عاامرمهأأو مل يكونوا مدركني  لعنف بسبب أأ لهيم بشلك غري مبارش من يالل مشاهدس العنف اإ  اذلين أأيسءطفال الاما أأ .  الاساءس الهيم من قبل نفس اةاين(

 .حالت ثالثوبعدد  موعاجمل% من 2وشلكوا  طفال رضع عىل سبيل املثال( مت اعتبارمه " معالني"أأ 

 22.1جدول              

 )%(  عدد احلالت العم لنوع 

 21.2 20 حض ة رئيس  ة 

 12.2 22 حض ة اثنوية

 2.1 1 معال

 2.2 2 أأرخر *

100 21 اجملموع اللكي %  

 عالهأأ  احلالتنواع نمتي لأي من أأ ولت نسان ة لأس باب اإ   مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال* مت قبول هذه احلاةل بشلك مؤقت ة                          

 لإيواءاب تصن ف احلالت

يواهئن ة املؤسسة  احلالتفئة من  كربأأ ، أأن كام يتبني من اةدول أأدانه طفاال %( اكناوا أأ 11)حاوايل رباع احلاالت و  .%(11هن س  دات مبفردهن )اذلين مت اإ

ة  نمت قباوله الااليتهماات ن عادد الأ أأ  يباني نفاس اةادول. م مبفردهاا" و"طفال مبفارده" "أأ  لك واحادس مانلا % 22اكن بيامن  ،هما م ة املؤسسةلأ مصاحبني 

 %(. 21) احلالتقل الاعداد بني املؤسسة مع أأطفالهن اكنوا أأ 
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فارتس  ال ياالللاهين اإ  اذليان أأيسءهماا م طفال مصااحبني لأ  22 يسااويفاال مماا طأأ  أأرباعلء اكن يصاحهبا ماابني طفال و م من هؤلك أأ كام هو جدير ابلهامتم فاإن 

 ذكورس.امل

 21.1اةدول              

 )%( عدد احلالت حالت الإيواء

 11 11 س  دس مبفردها

 12.2 21 طفل مع ام

 22.2 20 أأم مبفردها

 21 1 طفل مبفرده

 21 1 ام مع طفل / اطفال

  100% 21 اجملموع اللكي

 

 هجات الإحاةل 

دارس البحث اةنايئمت حتويلهم من  من احلالت %11 ،أأدانهة اةدول كام هو مبني  ، " رشطة ديب" % من 10من "الن ابة العام " ، من  %21 ، و شعبة "اإ

 ."رشطة الامارات الآرخر % من "2

 21.1اةدول                                         

  )%(  احلالت عدد  هجة الإحاةل  #

 10.2 12 رشطة ديب  1

دارس البحث اةنايئ "   12.2 21 *"اإ

 22.2 1 ن ابة ديب  2

 2.1 2 اإحاةل الشخص بنفس   3

 2.1 1  أأرخر مارات رشطة / اإ   4

 1.1 1 السفارس / القنصل ة 2

 1.1 1 قريب 1

 22.2 20 أأرخر  2

   100 %  21  اجملموع اللكي

 * اتبع لرشطة ديب                                   
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 الاقامة دسم

 س:ديداة ايل ةاخ  التاحل

 112 اإىل ، ترتاوح مابني يوم21ايم الاقامة ة املؤسسة أأ  . اكن م وسط عدد 1022 ،ديسمرب 12 حىت سجديد ةدايل  حاهل 21 مغادرسمت حاةل دايل ة،  21 من

 .يوم

 22.1اةدول                                 

 املدس ابلايم قياس املدس

 يوم 21 م وسط مدس الاقامة

 يوم  12 الوس  ط

 اايم 2 املنوال

 يوم 2 دىحد أأ 

 يوم 112 حد أأعىل 

 

يادمات الاياواء ة  متثال احلاد املعقاول  لبقااءويه شاهرين  % من احلالت اخايل ة اةديدس اكنت مدس اقاامهتم ة املؤسساة أأقال عان21تبني الاحصائ ة أأن 

 شهر.% من احلالت أأمضت أأكرث من س تة أأ 2 ، (2 -1ربعة اشهر )ة املؤسسة مابني الشهرين وأأ  تمضأأ  مهنم %12، بيامن  الطارئ

 22.1اةدول                 

 )%( عدد احلالت مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالمدس البقاء ابلايم ة 

 %21 11 يوم  20 ≥

 %12 21 يوم  22-210

 %2 2 يوم  212 ≥

 %200 21 املغادرساذلين  احلالتمجموع 

 

  املس مترساخايل ة  احلالت

واس متروا ة تلقي يدمات املاأأو  واخمع   1022يناير  2اليت ديلت املؤسسة قبل ( املس مترساخايل ة  احلالت) حاةل 11 يدمة  قد مت نر ابملالحظة أأ من اةدي

 حاةل تدرج مضن هذه الفئة . 11. هناكل  1022ديسمرب  12 –يناير  2املؤسسة يالل الفرتس املشموةل ابلتقرير  من

ماا احلاالت الثالثاة املتبقياة مفاا أأ  .1022ديسامرب  12 –يناير  2مهنم يالل الفرتس املشموةل ابلتقرير  12 مغادرسمت  املس مترس،اخايل ة  11ال  احلالتمن هؤلء 

  زالت ة املؤسسة نظرا لظروف اس تثنائ ة ويعتربون حالت ياصة.
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  لحالت اخايل ة املوجودسمدس الاقامة 

 (1022يناير  قبوهلم قبل)مت 

 22.1اةدول                                        

 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالمدس البقاء ابلايم ة  احلالت عدد  )%( 

 يوم 200  > 1 1%

 يوم 100  101–  > 11 22%

 يوم 100 – 102 2 10%

 يوم 200 – 102 1 1%

 يوم 202  > 2 1%

 املغادرس احلالتمجموع  12 200%
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 حضااي العنف املزنيل

س تخدام القوس من جانب خشص واحد  لحفاظ عىل السلطة والس  طرس عىل الآرخر ولدث اإىل حد كباري باني أأفاراد العاائةل والرشااكء ا مياني االعنف املزنيل هو 

 . وعادس ما لدث ة املزنل

هذه الفئة من الضحااي تشلك من حضااي العنف املزنيل. امرأأس  17، اكن هناك  2011عام مت اس تقباهلم اذلين  69البالغ عددمه   سدباةد اخايل ة حلالتامن بني 

 .يالل الفرتس املشموةل ابلتقرير هاال مت اس تقب اليت سدياةد اخايل ة احلالتمن مج ع  % 25حنو 

 

 العمر 

 .س نة 27س نة، واكن املتوسط احلسايب للأعامر  43اإىل  15 واكنت ترتاوح أأعامرهن من. س نة 21معر لت العنف املزنيل كن نساء أأكرب من مج ع حا

 2.1 اةدول                                  

 س نة 27  املتوسط احلسايب 

س نة   الوسط 28   

)عدد التكرار(املنوال س نة   28  

دى الأ د احل س نة    15  

س نة  عىلالأ د احل 43  
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 الفئة

 حضااي العنف الأرسي: 1.3الرمس 
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  اةنس  ة

 .أأجانب%( اكنوا 22) 21 من املواطنني ، وااكن %( 12) 2حاةل عنف مزنيل ،  22من مجموع 

 1.1اةدول                           

 )%( عدد احلالت اةنس  ة

11.2  2 مواطنني  

 22.2 21 أأجانب

 % 100 22 اجملموع اللكي 

 

 . 1020عام اكن عل   احلال ة  1022% ة 12 مبعدل نس بة املواطننياخنفضت 

 ق صادية الإ و  جامتع ةاحلاةل الإ 

 التعلمي 

وحااةل الثانوياة  أأهناوا اخراساة  %12، مان التعلاميميلكاون قادرا   1022سا تقباهلم ة ااذلين مت ، أأن حضااي العنف املزنيل  ميكن أأن يالح  من اةدول أأدانهكام

بتدائ ةواحدس أأمكلت اخراسة    املاجس تري . درجة مكلتأأ  وحض ة واحدس حاصةل عىل الباكلوريوسمن احلالت % 22بيامن ، الإ

 1.1اةدول                 

 )%(  عدد احلالت املس تو  التعلميي

 2.1 2 غري م عمل

 2.1 2 املدرسة الابتدائ ة

 12.1 2 املدرسة الثانوية

 2.1 1 تدريب تقين / معهد

 22.1 2 اةامع ة حاصل عىل باكلوريوس /امكل اخراسة

 2.1 2 ماجس تري مفا فوق

 % 100 22 اجملموع اللكي
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 املهنة 

خادماة ، كمرضاة ، وواحادس مك تعمال واحادسوامرأأه  ن،%( ل يعمل22أأظهر تقيمي املهنة وأأنشطة العمل لضحااي العنف املزنيل أأن أأكرث من ثالثة أأرابع احلالت )

 . قطاع مرصة، وواحدس ة صالون جتم ل ةتعمل وواحدس 

 2.1اةدول                   

 )%(  عدد احلالت املس تو 

 22.2 21 ل تعمل

 2.1 2 موظفة عالقات

 2.1 2 ممرضة

 2.1 2 يادمة

 2.1 2 صالون جتم ل

 %100 22 اجملموع اللكي

 

  اخيل

( تباني أأن أأكارث ا شهراي من أأي مصدر الشهري ) أأي املبالغ النقدية اليت يس تلموهمن يالل تقيمي ديلهم و ، الاق صادية لضحااي العنف املزنيل عند دراسة احلاةل

 ا.معلهشهراي من ماكن  درمه 10000 كرث منأأ  تس تمل اأأهن وحض ة أأيربتنا أأي نقود من أأي مصدر.  ايتلقو %( مل 22) الثلثمن 

 2.1اةدول                    

 

 

 

 

 

 

 

 )%(  عدد احلالت  اخيل الشهري

0 1 22.2 

 1000> 2 11.2 

1000 < 3000 1 22.1 

3000 < 6000 1 22.1 

أأو اكرث 10000  2 2.1 

 %100 22 اجملموع اللكي



 
 

DFWAC |34 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال   

 

 احلاةل الاجامتع ة 

من حضااي العنف املزنيل  اثنتنين اإضافة اىل أأ  ،غري مجوجات%( 12) ابيامن ربع احلالت تقريب ، مجوجاتحضااي العنف املزنيل  % من22يبني اةدول أأدانه أأن 

 (.2.1أأنظر اةدول ) ،مطلقات

 2.1اةدول                     

 )%(  عدد احلالت احلاةل الاجامتع ة

 11.2 2 غري مجوجة

 22.2 22 مجوجة

 22.1 1 مطلقة

 100% 22 اجملموع اللكي

 

طلقاات املاثنتاني مان و ، حلالت املجوجات مواطنة )مجوجة مان زوج ماواطن(واحدس من اتبني أأن  نس  ةاة  حسبالاجامتع ة  النتاجئ املتعلقة ابحلاةل مزيد من

 دوةل الإمارات.  مواطينغري املجوجات من الالنساء  واحدس منو 

من  املجوجات كن نساء مت الاعتداء علهين من  حاةل  22صل ن أأ م 20الأرخر  أأن التوض ح ة أأن  عرب مج ع اةداول واملتنوعات يضا أأ من التوري أأن نالح  

مارايت. 20صل أأ  من اثنتنيو  ،قبل أأزواهجن   حالت اكن الزوج اإ

من قبل فارد  علهين جوجات اكن الاعتداءمغري الضحااي المج ع كام أأن ( ،  نيالسابق نزوهجأأ  أآابهئن و من قبل علهين)مت الاعتداء  طلقاتامل اثنتني منابس تثناء 

 .(1.1) أأنظر اةدول  وحاةل واحدس انهتكت من قبل خمدوهما عدس أأفراد من العائةلقبل من  وأأ من أأفراد العائةل ة املزنل 

 لإيواءاب تصن ف احلالت 

فال ولكهناا مل حتتاه معهاا خماا ط وامارأأ س واحادس .  طفال 21 يساويمما شلك ما مع أأطفالهن اإىل املؤسسة حاةل عنف مزنيل  22صل من أأ  تحال 1 تجاء

 (1.2عىل الإطالق . ) أأنظر اةدول خمن أأطفال  ل حضااي 1و، املؤسسة

 2.1اةدول                    

  )%(  عدد احلالت حاةل الإيواء

 2.1 2  أأم مبفردها

 22.2 1 أأم مع طفل / أأطفال

 22.2 1 س  دس مبفردها

100 22 اجملموع اللكي  %  
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 أأنواع الإساءس 

 ىل أأناإ ضاافة ابلإ  ، %(200الاساءس العاطفية /وا لفظ اة )عانت من  ، تبني أأن معظم احلالتتعرضهنانواع الإساءات اليت عند تقيمي حالت العنف املزنيل عن أأ 

 .ةالإساءس اةنس  عانني من وحالتان . لأهامل واحلرمانل تعرضن%( من احلالت 22) ساءس جسدية ، ولإ  الضحااي تعرضن% من 11

 شاكل م عددس من الإساءس. لأ  تعرضتمعظم احلالت ن الضحااي الاليت عانني من لك اإساءس بشلك منفصل علام أأ تبني نسب ن النسب املئوية املبينة ة اةدول اإ  

 1.1اةدول                       

 )%(  عدد احلالت نوع الإساءس

 %11 22 اإساءس جسدية

 %200 22 عاطفية اإساءس لفظ ة /

 %22 21 اإهامل / حرمان

 %21 1 اإساءس جنس  ة

 

تعرضان  2وتعرضن لعنف جسادي مهنن  1، زنيلحضااي العنف املمن كن  اتواطنم اتس  د 2ن أأ  ،من التحل ل حسب اةنس  ةاملزيد  الاحصائ ات تب نكام 

 .هامل واحلرمانالإ تعرضن ل 1لإساءس عاطفية و 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

اإلساءة العاطفية 
   واللفظية

 التحرش الجنسي    اإلهمال   اإلساءة الجسدية

100% 

88% 

71% 

12% 

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

 

 أنواع اإلساءة

 أأنواع الإساءس اذلي تعرضن لها حضااي العنف الأرسي: 2.3الرمس 
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 العالقة مع اةاين 

فارد أأو أأكارث مان  مان قبال الإسااءس . أأما ابلنس بة لبقية حضااي العنف املزنيل فااكنمن حالت العنف املزنيل تقريبا   %22الزوج اكن اةاين ة   أأدانه أأن نر كام 

 (.، ورب العملهماتلأ ابء واأأفراد العائةل )مضهنم الآ 

 1.1اةدول                     

 )%(  عدد احلالت اةاين

 22.2 22 الزوج

 22.2 1 فرد أآرخر من أأفراد العائةل 

 2.1 2 أأكرث من فرد من العائةل 

 22.1 1 رب العمل 

 % 100  22  اجملموع اللكي

 

 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالة  الاقامةمدس 

ىص  اا خلادمات الاياواء ويه مادس البقااء الايت ياو ،قال مان شاهرأأقامت ة املؤسساة ملادس أأ %( 22)نصف احلالت   ة اةدول أأدانه، أأن أأكرث من كام نر  

ل ما يقارب وأأربع حالت م ،  الطارئ  يوم.  200حالتني مكنث اإىل ما يقارب شهر، بيامن  1-2كثوا اإ

 20.1اةدول                 

  )%( عدد احلالت * مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالمدس البقاء ة 

 %22 22  يوم  10 ≥

 %11 2 يوم 12-20

 %21 1 يوم 200> 

 %200  22  جملموع اللكيا

 1022يناير  2بعد  /لت العنف املزنيل ةحساب مغادرس حامت *  
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 اخلدمات املقدمة

  ملستشفى يل فة لإجراء تقيمي شامل  ت، وقد أأحيلتوفري يدمات رعاية طويةل الأجل، وقد تعرضت لالإعتداء اةنيستوفري يدمات لضح ة قد

 .وتقدمي اخلدمات العالجية لها للأمراض النفس  ة

  الطب ع ة ن املادية والإجامتع ة وممارسة حيا نمتكن من احلصول عىل حقوقه ي يك تقدمي اخمع الاكمل  لضحااي ومرافقهتم ة احملامك واملؤسسسات اخملتصة

 بدون رخوف .

 التعلمي والتسل  ابلعمل.ةلالتعلمي اةامعي ملواصج الضحااي ة نظام ادرا  
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 حضااي اإساءس معامةل الطفل

 

ل  احلرمان ( اذلي اةنيس، و/أأو الإهامل و  ،س  لطفل اإىل العنف ) اةسدي، العاطفيالإساء مصطل  شريي  ايل أأو ياارج املازنل الطفل د يتعرض اإ

ن اإ ولغارض تصان ف الفئاة فا . ابلبرشا الإجتاار فئة  ل تندرج مضناليت  وس نة  21بعمر أأقل من عندما يتعرض الطفل لالإساءس  ، () ة أأي حم ط

ابلبرشا مان  الإجتارساءس اليت تعرضوا لها سوف تعرض ة قسم والإ  ابلبرش سوف يمت تصن فهم كحالت م اجر  ا الإجتارالأطفال اذلين اكنوا حضااي 

 هذا التقرير. 

 

تعرضوا لناوع مان أأناواع الإسااءس أأو العناف مباا ة ذكل  %( 11طفال ) 22اكن هناك ، 1022جديدس اليت مت قبولها ة حاةل دايل ة  21من بني ال

آ الإهامل أأو شهدوا اإساءس من قبل  الإساءس اةسدية ، العاطفية ، اةنس  ة ، و/أأو  ابهئم.أ
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 الفئة

 حضااي العنف ضد الأطفال: 1.4الرمس 
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 العمر 

  . ةس ن 21س نة اإىل ويرتاوح مابني ، واتس ن 1ل اطفالأ  العنف ضدحضااي اكن م وسط أأعامر 

 2.2اةدول                                 

 س نوات 1 م وسط العمر 

 س نوات 2 طالوس

 س نوات 2 )عدد التكرار(املنوال

 س ن  2 دىالأ د احل

 س نة 21 عىلالأ د احل

 اةنس 

 . %(20ل اكنوا  من الإانث )اطفالأ  العنف ضدكام نر  أأدانه أأن معظم حضااي 

 1.2اةدول                

 (%) عدد احلالت اةنس

 %20 1 اإانث

 %20 2 ذكور

 %200 22 اجملموع اللكي 

 

  اةنس  ة

 اكنوا مواطنني.  %(21)ن أأكرث من نصف هؤلء الأطفال أأ  1.2كام هو مبني ة اةدول 

 1.2اةدول                         

 (%) عدد احلالت اةنس  ة 

 21.1 1 مواطنني

 20.0 2 أأجانب

 2.2 2 غري معروفني

 %200 22 اجملموع اللكي 
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 نوع التأأشريس  

% مان احلاالت اكناوا 10، وجاواز سافر دوةل الإماارات العرب اة املتحادستعرضوا لالإساءس اكنوا لملون  اذلين % من الأطفال20، هدانكام هو مبني ة اةدول أأ 

قامة ، بيامن   % اكنوا ل لملون أأي تأأشريس. 21ميتلكون تأأشريس اإ

  2.2اةدول                      

 (%) عدد احلالت نوع التأأشريس 

مارايت   20.0 1 جواز سفر اإ

قامة   10.0 1 تأأشريس اإ

 21.1 1 بدون تأأشريس

 2.2 2 رخر أأ 

  100% 22 اجملموع اللكي 

 

 التعلمي  

و واحد ة  الابتدائ ة ة 2يذهبون اإىل املدرسة ) ومخس من الأطفال اكنوا ،  ليسوا ة سن املدرسة% من الأطفال 20، كام هو مبني ة اةدول التايل

 .(الثانوية

 2.2اةدول                   

 (%) عدد احلالت املس تو  اخرايس 

 20.0 1 غري مسجل عىل الإطالق 

طفالرايض أأ   2 2.2 

 12.2 2 مدرسة ابتدائ ة 

 2.2 2 املدرسة الثانوية 

  %200 22 اجملموع اللكي

 

 لإيواءاب تصن ف احلالت

)أأنظار اةادول  ويص علاهيم.  أأي خشاصأأو  أأهماا م % ) طفلني ( ةئوا اإىل املؤسساة بادون21بيامن  ،%(12أأغلب ة الأطفال حتوا اإىل املؤسسة مع أأهما م )

2.2) 
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 2.2اةدول                   

 (%) عدد احلالت حاةل الإيواء 

 12.2 21 طفل مع الأم 

 21.1 1 طفل مبفرده

 %200 22 اجملموع اللكي 

 

 أأنواع الإساءس

آ مان قبال ملشاهدس العنف %( تعرضوا 10فاإن أأغلب ة الأطفال ) ،كام هو مبني ة اةدول بياامن   ،عاطفياة ولفظ اةسااءس % مان احلاالت تعرضاوا لإ 21 و ابهئام ،أ

  جسدية.% تعرضوا لإساءس 12، هامللالإ  تعرضت% من احلالت 22

 2.2اةدول                       

 )%(* *عدد احلالت نوع الإساءس

 %10 21 مشاهدس العنف 

 %21 22 اإساءس عاطفية / لفظ ة

 %22 2 حرمان / اإهامل

 %12 2 الإساء اةسدية
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 العالقة مع اةاين

زوجاة الأب والأب والأرخات اكناوا ن أأ عن  الإرخبارحاةل واحدس مت ، وة تبني أأن الرشيك اكن امليسء وة حالتني ،اكن الأب هو امليسء من احلالت %22ة 

 .مه املعتدين

 1.2اةدول                    

 )%( عدد احلالت امليسء

 22 20 الأب

 21.1 1 رشيك

 2.2 2 أأكرث من فرد من أأفراد العائةل *

 2.2 2 غري حمدد

 2.2 2 اربمن الأق

 %200 22 اجملموع اللكي 

 الأم والأب اكنوا من مضن املس  ئني *                 
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 نوع اإلساءة

لهيا حضااي العنف ضد الأطفال: 2.4الرمس   أأنواع الإساءس اليت تعرضت اإ
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 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالة الاقامة مدس 

قامهتم أأقال مان شاهرمهنم  % 22س ، ة هناية تكل الفرت  مغادر مو  1022قبوهلم ة اذلبن مت العنف ضد الأطفال حضااي أأن أأغلب  كام نشاهد أأدانه )ويه  اكنت اإ

 .شهرينحض تان بقيتا لأكرث من و . شهرينشهر اإىل لفرتس من مهنم % 10قام أأ ( و  لطارئالاقامة املوىص  ا خلدمات الاساكن ا

 1.2اةدول                 

 )%(  عدد احلالت  * النساء والأطفالمؤسسة ديب لرعاية مدس البقاء ة 

 %22 20 يوم  10 ≥

 %10 1 يوم 20 – 12

 %21 1 يوم  22<

 % 100 22 اجملموع اللكي

 1022يناير  2بعد قبوهلم ة / وبعد  مغادر ماذلين مت  العنف ضد الأطفاللضحااي الأعداد والنسب املئوية *             

 

 اخلدمات املقدمة 

 عادس توجي  انحجة مع العائةل ة أأعقاب تنفيذ رخطة مكثفة   ابة العامة واذلي قد تعرض  لعنف،املؤسسة واذلي أأحيل من قبل الن  قبول طفل ة واإ

ة. ابلإضافة  لخدمة الاجامتع ة والنفس  ة يالل القبول. ومشلت يدمات التصال ابلن ابة العامة ، والآابء ، واملدرسة ، وكذكل املزنل وزايرس املدرس

دميها اإىل ن ابة العائةل اليت مشلت التوص ات الإلزامية والارخ  ارية لضامن سالمة اإىل اإذكل مت الانهتاء اكمال  من التقارير الاجامتع ة والنفس  ة وتق

 ورفاه ة الطفل. 

 توفري اخلدمات النفس  ة والاجامتع ة الشامةل لطفل تعرض لعاهات جسدية وفكرية ، ومشلت اخلدمات الاجامتع ة البيت واملدرسة القامئة عىل 

 املدرس  ة واجامتعات الآابء.و الزايرات والتقيمي ، ومشلت اخلدمات النفس  ة 

 الطفل خلدمة الأمني فامي يتعلق ابخلدمات املقدمة عند اإحاةل : الأول رخط املساعدس للأطفال والثاينالانهتاء من تقريرين شاملني. 

 توفري برامج اخمع املس متر لفيال الأطفال وتطوير هذه الربامج لستيعاب حصة الطفل النفس  ة ، والاح  اجات الاجامتع ة. 
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 ابلبرش الإجتارحضااي 

يواء أأو اس تالم أأشخاص عن طريق الهتديد أأو اس تعامل القوس أأو غري ذكل من أأشاكل القرس أأو الارخ طاف أأ  الإجتار و ابلبرش هو جتن د ونقل وحتويل أأو اإ

عطاء أأو تلقي مبالغ مال ة أأو مزااي لن ل موافقموقع قوسالاح  ال أأو اخلداع أأو اإساءس اس تعامل السلطة أأو  ة خشص هل ، والاس تفادس من ضعف الشخص أأو اإ

 (.22س  طرس عىل خشص أآرخر لغرض الاس تغالل )الإمارات العرب ة املتحدس القانون الاحتادي 

 

يواهئا ة  الإجتارحاةل من حالت  11 يعادلمت اس تقبال ما  . تشلك هذه الفئة 1022 ديسمرب 12 -يناير  2من  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالابلبرش واإ

 .سدياةد  ةاخايل  احلالتمن الضحااي اةانب الأكرب من بني مج ع 

 

 .%1جتار ابلبرش بنس بة لالزادت النس بة املئوية  1020ومقارنة بعام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمر

 2.2س نة كحد أأقىص. و يوحض  الرمس  12اإىل  س نوات 20، تراوحت أأعامر هؤلء الضحااي من  ومع ذكل ة،س ن 11ابلبرش  الإجتاراكن م وسط أأعامر حضااي 

 . عىل التوايل من الأطفال % 12من البالغني و %22، ابلبرش الإجتارحضااي  نس بة البالغني اإىل الأطفال
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 الفئة

 حضااي الاجتار ابلبرش اةدد : 1.5الشلك 
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 ام ،  الإجتاارس نة عندما مت  21قل من نوا أأ س نة ولكن اك 21عتبار اذلين أأصبحوا مؤرخرا بعمر أأ ابلبرش مت  الإجتارولغرض تقدمي تقارير وتصن ف دقيق  لضحااي 

 .مه أأطفال م و الإجتارهذا حتديد واحض لأولئك اذلين مت و  ابلبرش. الإجتارهنم أأطفال حضااي أأ عىل 

 2.2اةدول                                                   

س نة 11 املتوسط احلسايب  

طالوس س نة 10   

)عدد التكرار(املنوال س نة 10&  22   

س نوات 20 دىالأ داحل  

س نة 12 قىصالأ د احل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اةنس 

 .أأربع حضااي اكنوا من اذلكور(. و 11من أأصل  21ابلبرش اكنوا اإانث ) الإجتارغالب ة حضااي 

 اةنس  ة

الصا نيات و الفل بين اات اثين واثلاث أأكارب  ابلبرش من الس  دات البنغال ات )من بانغالديش(. وشالكت السا  دات الإجتارحضااي من ( % 12) الربع أأكرث من 

 (2.1% عىل التوايل ( و حالت من جنس  ات خمتلفة . ) انظر اإىل 21% و 22مجموعة بني الضحااي ) 

 أطفال 
35% 

 بالغين
65% 

  الاطفال والبالغني من حضااي الاجتار ابلبرش: 2.5الشلك 
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 1.2اةدول                               

 )%( عدد احلالت اخوةل #

  12.2 2  بنغالديش  1

 22.2 2 الصني  2

 21.0 1 فلبني  3

 1.2 1 الهند  4

 1.2 1 املغرب  5

 1.2 1 ابكس تان   6

 2.1 2 أأندونيس  ا  7

 2.1 2 ماخيف  8

 2.1 2 اوزابكس تان 1

 2.1 2 ترمكنس تان 20

  %100 11 اجملموع اللكي

 

 : ابلبرش الإجتارلضحااي اةدول أأدانه يبني التوزيع الاقلميي  لقارات 

 1.2اةدول                                         

 )%( عدد احلالت اخوةل #

 %12 12 أأس  ا 2

 %1 1 أأفريقيا 1

 %200 11 اجملموع اللكي

 



 
 

DFWAC |47 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات الإحاةل هج

دارس البحث مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالاإىل ابلبرش  الإجتارحضااي  % من 12حاةل اإ ، متت كام هو مبني أأدانه اةنايئ".  من قبل "رشطة ديب" أأو شعبة "اإ

مارس أأرخر  رشطة من  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالاإىل  الإجتارمن حضااي  (. وأأحيل ثالثحاةل واحدسابة ديب" )رخر ة ديب "ن واكن موقع الإحاةل الآ   .اإ

 

 

اللجنة / شرطة دبي
 الجنائية 
91% 

 أخرى 
9% 

 هجات الاحاةل لضحااي الاجتار ابلبرش : 4.5الشلك 

 افريقيا
9% 

 اسيا
91% 

 جنس  ات حضااي الإجتار ابلبرش: 3.5الرمس 
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 2.2اةدول                      

 

 

 

 

  ابلبرش الإجتارالاجامتع ة لضحااي واحلاةل الاق صادية 

 التعلمي

مان حضاااي  %21و ، ابلبرش أأمكلاوا بعاض التعلامي الابتادايئ والتعلامي الثاانوي الإجتارمن حضااي  %22، وجدان أأن احلالتعند تقيمي املس توايت التعلمي ة لهؤلء 

 .للك ة أأو اةامعةأأمكلوا اخراسة اةامع ة وحاةل واحدس ل تزال ة ا  تحال 1و همين،ابلبرش مل يذهبوا اإىل املدرسة اإطالقا أأو يتلقوا تدريب  الإجتار

 2.2اةدول                          

  )%( عدد احلالت  املس تو  التعلميي

 21.0  3  غري م عمل

 12.1 1  دراسة ابتدائ ة

 10.2 2 دراسة اثنوية 

ة اللك ة غري منهت ة دراسة  2 2.1 

 21.0 1  دراسة جامع ة 

 2.1 2 لينطبق

%200 11 اجملموع اللكي  

 

 احلاةل الاجامتع ة 

 .وواحدس منفصةل وأأرخر  أأرمةل مطلقاتو اثن ان  ،مجوجات %10و ،مجوجاتغري ابلبرش  الإجتار% من حالت 21ن ، أأ دانهكام نر  ة اةدول أأ 

 

 

 )%( احلالت عدد هجة الإحاةل #

دارس البحث اةنايئ "رشطة ديب و   1 شعبة "اإ  12 12.1 

 2.1 2 ن ابة ديب  2

مارات أأرخر   3  2.1 2 رشطة اإ

  %100 11  اجملموع اللكي
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 2.2اةدول                     

 )%( عدد احلالت جامتع ةاحلاةل الإ 

 21.1 21 عازبة

 10.2 2 مجوجة

 1.2 1 مطلقة

 2.1  2 منفصةل

 2.1 2 أأرمةل

 100% 11 اجملموع اللكي

 

 نشاط كسب املال 

 .اةنس جتارسيس تغلوا ة ابلبرش أأو اكنوا عىل وشك أأن  الإجتارمت اس تغالل مج ع حضااي 

 اخيل

%( مل 21اكن هناك نس بة كبريس من الضحااي )، ساس شهري ( من حالت الاجتار ابلبرشغ املقدر من املال اذلي حصل عىل أأ ة تقدير مس توايت اخيل ) املبل

ماارايت  2000ن اكارث ما أأهناا اكنات تسا تملحضااي  ةة الشهر. وذكرت ثالث درمه امارايت 2000أأقل من  % اكنوا يتلقون1عىل رواتهبم ، وحنو لصلوا  ة درمه اإ

 الشهر,

 1.2اةدول                     

 )%( عدد احلالت اخيل الشهري*

 12.2 2 ل ينطبق

0 21 21.1 

<2000  1 1.2 

2000 <1000  1 21.0 

 2.1 2 ديل غري اثبت 

 100% 11 اجملموع اللكي

 .احلالت*يبني اةدول فئات اخيل اليت مت الإبالغ عهنا من قبل                    

 نوع التأأشريس 

ناوع  وامان الضاحااي مل يعرفا %22 بياامن، % لالك ماهنام12 "العمال والازايرس"  ، فقد بلغت تأأشرياتضحااي الاجتار ابلبرشليوحض اةدول أأدانه أأنواع التأأشريات 

 التأأشريس ابلنس بة هلم  لوصول اإىل دوةل الإمارات العرب ة املتحدس. 
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 1.2اةدول                    

 )%( عدد احلالت نوع التأأشريس 

 26.1 6 تأأشريس معل  

 26.1 6 تأأشريس زايرس  

 21.2 20  غري معروف

 2.1 2 أآرخر

 %100 11 اجملموع اللكي

 

 صالحية التأأشريس 

لتزال سارية أأن تأأشري م  ونيعلم ونواابلبرش مل يك الإجتارمن حضااي أأكرث  %22، وؤسسةامل درخوهلم  تأأشريس صاحلة عند مخممن احلالت % 22ن أأ  تبني

  املفعول أأم ل. 

 20.2اةدول                   

 )%( عدد احلالت صالحية التأأشريس 

 21.2 20  سارية املفعول

 22.2 21 ل تعمل

 %100 11 اجملموع اللكي

 

 لإيواءاب تصن ف احلالت

مان  %10 أأنضاافة اىل اإ  ،) س  دس مبفردها( با %( ليس خمن أأطفال ذلا مت تصن فهن21ابلبرش ) الإجتارمن نصف حضااي  كرثأأ ، أأن يتبني من اةدول أأدانه كام

 الأطفاال يعايشم مبفردهاا( و أأ )  با ومت تصن فهن مل يرافقوهن ة السفر اىل دوةل الامارات العرب ة املتحدس ،عىل قيد احل اس طفال النساء املتاجر  ن كن أأهمات لأ 

 ) طفل مبفرده(.با يواهئم مبفردمه ذلا مت تصن فهم س نة من العمر ومت اإ  21فال أأقل من من هؤلء الضحااي اكنوا أأط أأربع، ة بدلمه الأم

 20.2اةدول                

 )%( عدد احلالت حالت الإيواء

 21.1 21 س  دس فقط

مبفردها أأم  2 10.2 

مبفردهطفل   2 22.2 

 %100 11 اجملموع اللكي
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 ابلبرش  الإجتارمعل ة 

 الإجتارماكن 

قن مت ( .) اكنت املتاجرس  ن دايل اخوةل%( اكنوا حضااي م اجرس دايل ة 22الت املتاجر  ن )احلاإن غالب ة  جل وظ فة أأفضال اع معظمهم برتك وظائفهم  من أأ اإ

 أأو مت وعدمه بوظائف ذات ديل جيد بعد ترك العمل .

 ، عىل الأغلب ة بدلمه الأم  ومت اإحضارمه اإىل ديب لغرض الاس تغالل اةنيس.  ن يارجيا ) يارج اخوةل( الإجتارمت  تحال ست، اكنت هناك وعىل أأية حال

 2.2 اةدول                

 )%( عدد احلالت ماكن الإجتار 

 21.1 22 داييل

 12.2 2 ياريج

 %100 11 اجملموع اللكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإجتارك فية حصول 

ابلبرشا  الإجتاارحاالت  مان ثاالث كاام أأن. %(11) ض الأنشاطةبع عن طريق ممارسةل كسب املاعىل وعدوا بوظائف أأو مت التأأك د  ممعظم احلالت املتاجر  

آ من قبل  اةنسجتارس أأهنم اجربوا عىل  عىل جسلوا  .ابءمهأ

 داخلي
74% 

 خارجي
26% 

 ماكن املتاجرس بضحااي الاجتار ابلبرش : 1.6الشلك 
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 2.1اةدول             

 )%( عدد احلالت ك فية حصول الإجتار؟ 

 11.2 21  الوعد بوظ فة /أأنشطة لكسب املال 

بوين   21.0 1 أأجربت من قبل الإ

 2.1 1 جمهول

 100% 11 اجملموع اللكي 

 

 أأهنا س تقوم ب العمل/النشاط اذلي اعتقدت الضح ة 

رخبااااره سااا تعالم مااان الضاااحااي عاااامعناااد الإ  رخباااارهن باااأأهنن سااا  عملن 12احلاااالت ) ثلاااثنااا  أأكااارث مااان أأ ، وجاااد بااا  مااان قبااال املتااااجرين نمت اإ %( مت اإ

 2ة صااالون جتم اال ،  1بوظ فااة ة القطاااع اخلاااص )  وعاادنوالاابعض . اي أأيااربوا بااأأهنم ساا  رلون دراساا هتموأأربااع ماان الضااحاكخادمااات ة الب ااوت . 

 .)جمهول( ابلنشاط اذلي س تقوم ب  تعمل تكناحلالت مل  بيامن واحدس من ( .اندةل 2جليسة أأطفال ،  2،  ةرخياط 2ة رشكة ،  1ابئعة ، 

 

 1.2اةدول    

 )%( عدد احلالت العمل/النشاط اذلي اعتقدت الضح ة أأهنا س تقوم ب 

%12 1 يادمة  

%21 2 لغرض اخراسة  

%21 1 العمل ة رشكة   

%2 1 اةنس التجاري   

%2 1 ابئعة  

%1 1 ة صالون جتم ل  

%2 2 عامل مب عات  

 %2 2 مرب ة أأطفال

 %2 2 رخياط

 %2 2 اندةل ة مطعم

 %2 2 غري معروف

 100% 11 اجملموع اللكي 
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 مىت تعرف الضحااي

مااا ة يااوم الوصااول ) ماالعالضااحااي  اان ب معظاام الاحصااائ ة أأن تبااني فقااط واحاادس  حض ااة %(. 10%( أأو بعااد عاادس أأايم )21مااا هااو م وقااع مااهنن اإ

 علمن ما هو مطلوب مهنن بعد أأكرث من شهر  . رخرايتأأ  ةثالث، و هاوصول قبل  علمت أأهنا تأأيرب 

 2.2اةدول                        

 )%( عدد احلالت مىت تعرف الضحااي *

 2.1 2 قبل الوصول

الوصوليوم   22 22.1 

 10.2 2 بعد عدس أأايم 

 2.1 2 بعد أأس بوع

 21.0 1 بعد أأكرث من شهر

%200 11 اجملموع اللكي  

 الوقت من يوم الوصول إىل الدولة ) للضحايا املتاجر هبن خارجيا( ، ومن تاريخ ذهاهبن مع املتاجرين ) للضحايا املتاجر هبن داخليا(.  حسابمت *                 

 

 ك ف عرفوا

  وواحدس مت اغتصا ا والأرخر  ض ا.%( مت اإرخبارهن عن املوضوع، 12عند اإجراء تقيمي  لضحااي عن ك فية معرفهتن مبا هو مطلوب مهنن، وجد أأن معظمهن )

 2.2اةدول                          

 )%( تعدد احلال ك ف عرفوا

 12.1 12 مت اإعالهمم

 2.1 2 مت ض م

غتصبواا  2 2.1 

%200 11 اجملموع اللكي  

 

 بدلان املرور العابر

وواحاده مان الضاحااي أأقامات ة هاو   ، أأربع من الضحااي أأ ن ة مالزياي ،عبور ، كام مبني ة اةدول أأدانهرن ببدلان ال ر مخس من حالت الاجتار اخلارجية م

 .كو  قبل وصولها اإىل ديب
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 2.2اةدول                                                  

 العدد  البدلان العابرس

 2 مل تعرب أأي بالد

 1 مالزياي

& مالزياي هو  كو   2 

 2 اللك

                   

 

 نوع الإساءس   

% 22، و ةجساديلإسااءس  نتعرض %22، جنس  ة  تعرضن لإساءس % 20لفظ   وعاطفية ، و  %( تعرضت اإىل اإساءس11كام نر  أأدانه، أأن غالب ة احلالت )

 تعرضن لالإهامل واحلرمان. 
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 نوع االساءة 

لهيا حضااي الاجتار ابلبرش : 6.2الشلك   أأنواع الاساءس اليت تعرضت اإ
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 2.2اةدول     

 )%( * *العدد  نوع الإساءس

 21.2 20  اةسدياإساءس 

 21.2 22  اةنس  ةاإساءس 

 11.2 21 اإساءس عاطفية /لفظ ة

 22.2 21 اإهامل / حرمان

 االجتار بالشر ، مع مت تقييم كل حالة على حدة لكل نوع من سوء املعاملة من 32وقد مت حساب األرقام والنسب املئوية من مجيع احلاالت ال*    

 

 العالقة مع املتاجر 

ن صديق ) صديق  لعاائةل أأو صاديق أأ دعت اإ  حالتأأربع . نمن اكن وراء املتاجرس   ن%( ل يعلم10كام نر  ة اةدول التايل، أأن نس بة كبريس من الضحااي )

 س ئولني عن املتاجرس.مه امل و واخها أأ حالت اكن زوج الضح ة  ةثالثأأرابب العمل مه املتاجرون. وة أأن  تنيحال تعترب بيامن  ،أآرخر( مس ئول عن الأمر

 2.1اةدول                      

 )%( عدد احلالت املتاجر

 1.2 1 الزوج

 2.1 2 الأم

 1.2 1 رب العمل

 2.1 2 صديق العائةل

 21.0 1 صديق أآرخر

 21.0 1 من العائةل 

 2.1 1 قريب

 10.2 2 جمهول

 22.2 2 أأرخر 

%200 11 اجملموع اللكي  
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   ملغادرسعدد احلالت ا

اليت  املغادرس احلالت حاةل من س بعة عرش.  1022(ديسمرب  12 –يناير  2)حضااي الإجتار ابلبرش  يالل فرتس التقرير حالت من  حاةل 11  غادرت املؤسسة

ومت  1022قبل يناير ديلوا  ومه اذلين( مس مترس حالتمن حضااي الإجتار ) حاةل 11ما أأ . سديجد ةدايل  كحالتومت تصن فهم  ،1022املؤسسة  ة  ديلت

 .1022 يالل فرتس التقرير مغادر م

شهر أأ  أأربعكرث من أأ  تا مض أأ  تانحال و شهر. أأ  ثالثبعد  غادرتحالت  وأأربعقل من ثالثة أأشهر أأ  نيمضأأ  نمهن 22، مغادر اديدس اليت مت جدايل ة  حاةل 22 من

 هناية فرتس التقرير. حىتة املؤسسة   مقاميت ل يزلنست من الضحااي و  ،ة املؤسسة

 1.2اةدول                                                

 )%( احلالتعدد  احلالت املتاجر  ا*

املغادرس احلالت  22 22%  

يواءاحلالت اليت مازالت ة  املؤسسة** اإ  2 12%  

%200 11 اجملموع اللكي  

  1022اذلين مت قبوهلم ة املؤسسة  يالل  ابلبرش الإجتار*تشري اىل حضااي                           

 1022ديسمرب  12 حىت** احلالت اليت مازالت ة املؤسسة                                 

 

 ة مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال البقاءمدس 

، و وا ة املؤسسااة اقاال عاان ثالثااة أأشااهر% أأقااام11، حيااث أأن 1022ة هنايااة  غااادروا ابلبرشاا الإجتااارماان حضااااي حض ااة  11الاحصااائ ة أأن  تبااني

 س نة اكمةل. ما يقاربة املؤسسة   حالتني بقيتاأأشهر ، وبيامن 2أأقاموا ة املؤسسة أأكرث من % 12و، أأشهر 2-2أأقاموا ة املؤسسة بني  22%

 2.1اةدول                       

 )%( عدد احلالت  مدس البقاء

 %11 22 يوم 10 <

 %22 22 يوم 12-210

 %12 20 يوم 212-120

 %2 1 يوم 120 –يوم  122

 %200 11 اجملموع اللكي
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 اخلدمات املقدمة

 عادس توطني حض ة أأجتار ابلبرش البدل املض ف، و ، لشؤون الالجئني مع مفوض ة الأمم املتحدسمن يالل التواصل والتعاون   قد متت بنجاح اإ

، ابلضافة اإىل يدمات نفس  ة مكثفة ) التديل ة الأزمات والعالج املتاكمةلاخلدمات الاجامتع ة حيث تلقت الضح ة ة اخول ة  لهجرس. واملنظم

عداد تقرير شامل عن  الضح ة وتسلمي   لجهة الراع ة  لطفل ة بدل املهجر لتسه ل النفيس الفردي( ، ويدمات الطب النفيس، ومت الانهتاء من اإ

مبع مديرس احلاةل الضح ة بدمع اكمل من املؤسسة وابلتعاون ها،كام رافقت التعامل مع  لليسهاترخي احلاةل املرحةل الانتقال ة  لطفل والتعرف عىل 

 .  والاس تقرار دل املض ف لتسه ل معل ة الانتقالاملنظمة اخول ة  لهجرس ، والب

  عادس ضافة اإىل ذكل مشلت ااإ خلدمات الإجامتع ة أأربع أأطفال من اذلكور اإىل وطهنم ابلتعاون مع الن ابة العامة والقنصل ة ة البدل الأصيل ، واإ

 ويدمات الرتمجة ، اتصالت هاتفية من أأفراد الأرسس. ة الأزمات ، الأنشطة الرتفهي ة،  الإضافية، التديل

 ، دارس البحث اةنايئ ، احملرة ت احلالت ة املؤسسة وحت، الهجرس مع أأحد الن ابة العامة وضع بروتوكول داييل يتضمن املتابعات الأس بوع ة مع اإ

 لعودس اإىل الوطن. طوعي فوري  القضائ ة ة الاجتار ابلبرش مبعدل  اخعو ارشاف اخلدمات الإجامتع ة . هذا أأد  اإىل التعج ل ة حل 

  حاةلكون ة املؤسسة احلاةل اليت ل تتيسري التواصل بشأأن واثئق العمل بني وزارس العمل والرشطة من أأجل الإرساع ة جتهزي واثئق العمل مع( 

 .(ة غري السكن ةارجيي

 تقدمي املشورس والإرشادات ل بعد مغادر م املؤسسة ،  احلالت مديراتاتصال مع  املتابعة الالحقة حلالت الاجتار ابلبرش حيث تبقى الضحااي عىل

آمن  ولئقة.من أأجل مساعد م ة وجود معيش والتواصل مع املنظامت واملؤسسات املوجودس ة وطهنم من أأجل تأأمني مس تقبلهم ،   ة أ

 آمنة ومرلة  لضحااي ويسهل احلصول عىل ب اانت الضحااي وأأهادافهم والتأأكاد مان حصاول الضاحااي ملرتمجتوفري ا ني اخملتصني  لمسامهة ة يلق بيئة أ

 عىل رخطط اخمع املتاكمةل. 
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 ملؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال اخلارجية احلالت

 (1022ديسمرب  12 –يناير  2)
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 ملؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال اخلارجية احلالت

 (1022ديسمرب  12 –يناير  2)

  مت اس تقباهلم اليت احلالتأأنواع 

% من 22و% ( من احلالت مت تصن فهم حتت فئة العنف املزنيل 22. ) سدياةد رجيةاخلا احلالتحاةل من  212لنساء والأطفال لرعاية ايدمت مؤسسة ديب 

 (2.2. )الرجوع اىل الرمس  من احلالت صنفوا "ابلآرخرين"% 2كام أأن . فئة الاساءس  لطفل 

 

 اةنس  ة 

شلك و ،  %(21احلالت اخلارجية ملؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال ) أأكرث من نصفشلك مواطنوا دوةل الامارات العرب ة املتحدس يارجية ،  حاةل 212من 

 .الت اخلارجية%( من احل22جانب )الأ 
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 الفئات

 2011أأنواع احلالت اخلارجية ة املؤسسة : 1.7الرمس 
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 2.2جدول                       

 )%( عدد احلالت اةنس  ة 

 %21 22 مواطنني

 %22 21 أأجانب

 %200 212 اجملموع اللكي 

 

 

نصف حالت  . شلك املواطنونىل دوةل الامارات العرب ة املتحدس اإ ضافة اإ ،  1022دوةل ة عام  12من  حلالت يارجية ا غري الإيوائ ة قدمت املؤسسة يدما 

مان  احلاالتأأماا % لالك دوةل( . 2) ة املؤسساة  لحاالت اخلارجياةالهند وايران ومرصا املصادر الثااين مان اخول وقد شلك لك من  .  %(21) املؤسسة 

للملون جواز  ( . ثالث حالت اعتربوا "غري مصنفني " لأهنم 2.1تراوحوا مابني حاةل اىل مخس حالت من لك دوةل ) انظر اةدول فقد اةنس  ات الأرخر  

مارايت او أأ   .ية جنس  ة أأرخر سفر اإ

 1020ديسمرب  12 –يناير  2*  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال  لحالت اخلارجية ةالبدلان الأصل ة  1.2اةدول 

 مواطنين
53% 

 وافدين
47% 

  جنس  ات احلالت: 2.7الرمس 

 # اخوةل احلالت عدد  )%(

 2 مواطنني دوةل الامارات العرب ة املتحدس 22 21%

 1 ايران 2 2%

 1 مرص 2 2%

 2 الهند 1 1%

 2 العراق 1 1%

 2 فلبنيال  1 1%
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 2 اوزابكس تان 1 1%

 1 امرياك 1 2%

 1 اةزائر 1 2%

 20 بريطان ا 1 2%

 22 عامن 1 2%

 21 املكس  ك 1 2%

 21 املغرب 1 2%

 22 فلسطني 1 2%

 22 روس  ا 1 2%

 22 أأفغانس تان 2 2%

 22 البحرين 2 2%

 21 بنقالديش 2 2%

 21 اخمنارك 2 2%

 10 فرنسا 2 2%

 12 أأملان ا 2 2%

 11 اكزاغس تان 2 2%

 11 لبنان 2 2%

 12 لوث نيا 2 2%

 12 مورواتن ا 2 2%

 12 عامن 2 2%

 12 ابكس تان 2 2%

 11 بولند 2 2%

 11 رومان ا 2 2%

 10 السعودية 2 2%

 12 صومال 2 2%

 11 شامل أأفريقيا 2 2%

 11 سريلناك 2 2%

 12 السودان 2 2%

 12 تونس 2 2%

 12 أأوكران ا 2 2%

 12 المين 2 2%

 11 جمهول 1 1%

200% 212 

 

 اجملموع
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 العمر

 . س نة 22مابني س نة و ، وترتاوح الأعامرس نة  11 الأعامر م وسطعامرها . اكن مل خترب عن أأ  تحال 20يارجية، حاةل  212من 

 1.2اةدول                   

 س نة  11 املتوسط احلسايب

 س نة 10 الوس  ط

 س نة  10 )عدد التكرار(املنوال

 س نة  1 د أأدىاحل

 س نة 22  د أأقىصاحل

 

 الكبار مقابل الأطفال

ن ذكاور أأو اانث وباالغال  وشالك ،   لمؤسساة سديااةد اخلارجية احلالت% من 21س نة  21قل من اذلين مه بعمر أأ  شلك الأطفال،  1.2 رمسابلكام هو مبني 

 % من احلالت اخلارجية.12كرب س نة أأو أأ  21بعمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطفال
19% 

 بالغين
81% 

 الفئات العمرية  لحالت: 3.7الرمس 
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 اةنس

  .% من اجملموع اللكي 12يشلكون و  اكنوا من الاانث سدياةد اخلارجية احلالتن غالب ة اإ 

 2.2اةدول                       

 )%( عدد احلالت اةنس

 12.1 222 اإانث

 21.2 22 ذكور

 %200 212 اجملموع اللكي

 

 احلاةل الاجامتع ة

ف  اات لايس ة معار  احلاالت% مان  2مطلقاات، و% 1. عازابت% 11  ،مجوجات% 21أأن  سدياةد اخلارجية  لحالتأأظهرت دراسة احلاةل الاجامتع ة 

 نطبق" .ي ل  ا "ب الزواج وابلتايل يوصفن

  2.2اةدول                    

 )%( عدد احلالت احلاةل الاجامتع ة

 21.9 29 عازبة

 61.9 83 مجوجة

 9.0 12 مطلقة 

 0.7 1 منفصةل

 6.7 9 ل ينطبق*

%  134 اجملموع اللكي 100 

يواهئم 1*  لف  ات  أأصغر من                    س نوات ومج ع الأولد اذلين مت اإ

 أأنواع الإساءس 

تعرضاوا  %21، و%( 87عانت من الاسااءس العاطفياة /وا لفظ اة )تعرضن لها، تبني أأن معظم احلالت عن أأنواع الإساءات اليت اخلارجية  احلالت سؤالعند 

تقريباا ن من اةدير ابملالحظاة أأ و . الإساءس اةنس  ةل تعرضوا الضحاايمن  %22، و هامل واحلرمانالإ من أأشاكل  % من احلالت عانت21و  ،لالإساءس اةسدية

 .  طفولهتمالعنف ة  شاهدواهنن أأ ( %12) الضحااي ثلث
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 2.2اةدول                  

 )%(  عدد احلالت نوع الإساءس

 %12 222 اإساءس لفظ ة / عاطفية 

 %21 12 اإساءس جسدية

 %21 21 اإهامل / حرمان

 %12 22 شاهد عىل عنف مزنيل 

 %22 11 اإساءس جنس  ة

 

 هجات الإحاةل 

% مان احلاالت اىل 2وأأحالات " رشطاة ديب" %( قادموا اىل املؤسساة " ابنفساهم" 22) سديااةد اخلارجياة احلالتن غالب ة أأ ، أأدانهكام هو مبني ة اةدول 

 % عىل التوايل.20% و 2، بيامن بعض احلالت أأحيلت مبساعدس من الاصدقاء والأقرابء بنس بة  من احلالت %1احالت املستشفيات بنس بة ، كام املؤسسة 
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 نوع اإلساءة

 أأنواع الإساءس اليت تعرض لها الضحااي اخلارجية: 4.7الشلك 
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 2.2اةدول                  

  )%(  احلالت عدد  هجة الإحاةل  #

 22.1 12  بنفس احاةل الشخص   1

 2.2 2 رشطة ديب   2

 2.2 1 القنصل ةالسفارس /  1

مارات أأرخر  2  0.2 2 رشطة من اإ

 0.2 2 حقوق الإنسان 2

 1.0 2 املستشفيات 2

 20.2 22 قريب 2

 2.1 2 أأصدقاء  1

 1.0  12 أأرخر  1

 %200 212  اجملموع اللكي
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 ليدمات مركز التصا

 1022سمرب دي  12 -يناير 2
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 ديب لرعاية النساء والأطفاليدمات مركز التصال ة مؤسسة 

1022دبسمرب  12 -يناير 2  

 

   يدمات مركز التصالت

ن التصاالت صال . أأ شاارس  لمتت ساعة مف وحة  لجمهور لتقدمي رد جماين طاار  واحااةل واس  12( يه يدمة عىل مدار 100222ن يدمات مركز التصالت )اإ 

: م اخلادمات املناسا بة دحياث تقاجل اخراسة العم قة والتقيمي ال اىل قسم الرعاية والتأأه ل من أأ حت والأطفالمؤسسة ديب لرعاية النساء اليت حباجة اىل يدمات 

 دمات دايل ة ويارجية واستشارس أأو احاةل.ي

يدمات املؤسسة بشلك مبارش. جة اىل اتصال مهنا حبا 122واكن  1022دبسمرب  12 -يناير 2اتصال يالل الفرتس املشموةل ابلتقرير  112تلقى مركز التصالت 

 ، وجنسي  . املتغريات مبا ة ذكل فئة العنف، ونوع الاساءس، ونوع املتصل كل املاكملات مع الأيذ ابلعتبار عددتدانه طب عة يبني اةدول أأ 

 احلاالتل معلومات مفصةل عهنا ة اقساام ن الضح ة حباجة اىل يدمات يمت تسج يد أأ مركز التصالت املعلومات عن " املتصل" . وحال حتدحصائ ات اإ تتابع 

 .عىل التوايل اخايل ة واخلارجية
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 1022ديسمرب  12 –يتاير  2ماكملات مركز التصال املس تلمة يالل  2.1اةدول 

 اتصالت رخط املساعدس عدد املاكملات النس بة
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 فئة العنف

 العنف املزنيل 

 الاساءس  لطفل 

 ابلبرش  الإجتار

 أآرخر 

 اجملموع
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 أأنواع الاساءس اليت مت الارخبار عهنا

 اساءس جسدية

 اساءس جنس  ة 

 اساءس عاطفية لفظ ة 

 اهامل

 اساءس مال ة 

 ارخر 

 ** العديد من املتصلني ايربوا عن انواع م عددس من الاساءس 

 

11% 

12% 

21% 

1% 

1% 

1% 

 

220 

211 

22 

12 

1 

1 

 

 نوع املتصل

 امجلهور

 حضااي

 يزمن التصال

 (مركز الرشطة \مستشار احاةل احرتافية )مدرس / 

 (مستشاراحاةل احرتافية )مدرس / 

 تربعات/تطوع
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 فئة العنف 

و الأرخبار . أأما السؤال أأ %( من التصالت 21ختص العنف املزنيل ) نواع العنف اكن معظم املتصلني يبحثون عن نص حة واستشارس عن مشالكأأ وفقا لتصن ف 

نسان ة. تتعلق% من التصالت 22واكن هناك . التصالفئات %( من 21عن الاساءس  لطفل فشلكت )   حبالت اإ

 

 

 ساءس أأنواع الإ 

سااءس اةنسا  ة مان متت الإساءس الهيم جساداي، ومت الأرخباار عان الإ % 10بيامن  لفظ ة ساءس عاطفية و تعرضوا لإ من املتصلني  %12ن كام هو مبني ة اةدول أأ 

 . ساءات أأرخر لإ تعرضوا %( من املتصلني 2). املادي احلرمانعانوا من من الضحااي %20و  تعرضوا لالإهامل  %22و  ،% من احلالت2قبل 
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 فئات العنف

 فئات العنف: 1.8الرمس 
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 نوع املتصل

%( اكنوا م صالون 21وثالث عرش ) ،الإتصالت مج ع  % من12وتضم الضحااي بنس بة %( من العام  ، 11يظهر اةدول ة الأسفل  أأن أأغلب الإتصالت )

% 1و  )الأصادقاء، املعلماون، ...( اذليان يتطلعازن ملسااعدس الضاح ة، اكنو يتصلون ن ابة عان احلاةل% 1و  ،دامئون ) املتصلون اذلين يتصلون أأكرث عن مرس(

  لتطوع والتربعات.
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 أنواع العنف

 أأنواع الإساءس اليت تعرضت لها احلالت: 8.2الرمس
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 نوع المتصل 

  نوع املتصل: 4.8الرمس 
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 ع لحالت واجملمت النساء والأطفاليدمات مؤسسة ديب لرعاية 

 (1022ديسمرب  12 –يناير  2) 
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 يدمات مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال  لحالت واجملمتع

 

قامة جممتع يايل من العنف وهممهتا ة حامية النساء والأطفال اذلين يعتاد  علاهيم ومناع الاسااءس والعناف لإ  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالمتاش  ا مع رؤية 

و لمجمتاع كالك. تباني اةاداول والأقساام التال اة الأرقاام  حلال ااقدمت مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال يادمات عديادس وتطوير الوعي بشأأن هذه القضااي 

 :1022اخملتلفة  لخدمات اليت قدمهتا املؤسسة يالل  املتوفرس عن الأنواع

   احلالتيدمات 

.  اذا اخلصاوص تعمال املؤسساة بشالك  لعناف تتعرضا حااهلعادس التأأه ال لالك بتقدمي منوذج شامل من الرعاية واإ  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالتلجم 

وتطويرياة ويادمات  وترفهي ا جامتع اة وتربوياة مان ياالل هماارات اإ  قادم اخمع  لحاالتبصادمة وت واملصابنيالافراد املساء الهيم  همكثف لتطوير معل جيد اجتا

تااوفر . ويتضاامن ذكل ياادمات قانون ااة وياادمات حص ااة و  حلال ااانااواع أأرخاار  ماان اخمع أأ  مؤسسااة ديب لرعايااة النساااء والأطفااالكااام تااوفر نفساا  ة.  يااةعالج 

جراء النقل  . والتواصل عن طريق الإنرتنت ت اخول ة مع عوائلهم بشلك دورياملاكملاواملواصالت ، كام تسم  ابإ

 .1022 س نة يالل حلال ا مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالا تقدهماليت الانواع اخملتلفة من اخلدمات توحض الاقسام التال ة 

 اخلدمات الاجامتع ة 

دارس حااةل، ودمع اجامتعايمجموعة اكماةل مان اخلادمات الاجامتع اة مثال  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالتقدم  ، والتأأي ادوالوسااطة العائل اة ومل الشامل ، ، اإ

تشفيات والاحاةل  لرعاياة الطب اة زايرس املس و ، راءات الهجرس والتسج ل الااكدمييتسه ل اجو ، ر ة احملرة واحملاض القانون ةاحلضو و زايرات مزنل ة ومدرس  ة، و 

 رخر  عند احلاجة.اإضافة اىل يدمات أأ 

 صفوف تعلمي ة 

. قارأآن. مشل ذكل صفوف لغة انلكزيية ، ودروس لغة عرب اة ، ودروس  1022عام  صفوف تعلمي ة  لحالت حلال ا مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال وفرت

 املؤسسة.رساهلم اىل املدرسة يارج املؤسسة مت اإ ة الت بعض احلن أأ واةدير ابذلكر 

 صفوف همارات 

 .حرف يدويةو  ونوفنة جمالت مع نة واليت تشمل همارات احلاسوب واخل اطة ومساحيق التجم ل  احلالتن الصفوف اليت  دف اىل تطوير همارات اإ 
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 الأنشطة الرتفهي ة 

دجمها ة اجملمتع من يالل الأنشاطة الرتفهي اة املتنوعاة والهادفاة الايت تقاام  دف الإسهام ة ختفيف الضغوط النفس  ة عن احلاةل ، واعادس الانشطة الرتفهي ة تقدم 

 بشلك منظم ودوري.

 1022ة اةدول أأدانه يظهر النشاطات اخملتلفة ة عام 

 2.1اةدول                                                      

 عدد اخلدمات )الرحالت(الأنشطة الرتفهي ة #

 1 جاك اإي جزيرحةل اإىل  1

 2 س  لكور 1

 1 اإحتاد مول 1

 1 فندق جراند مل نيون  2

 1 مركز الواحة 2

 1 العريب س نرت 2

 2 رحةل لبوابة النجوم 2

 2 برجامن س نرت 1

 2 رحةل ملتحف الشارقة التارخيي لطب عة 1

 2 م حف النبااتت 20

 2 مركز العريب لطب عة الربية 22

 2 الشاطئ ة مجريارحةل اإىل حديقة  21

 2 ديب خلفني 21

 2 سفاري ديب 22

 2 رحةل ملركز فسف ل ديب 22

 2 واة س نرت 22

 2 س امن ة مول الإمارات 22

 2 مطعم هندي 21

 2 رحةل لعامل مدهش 21

 2 مدينة ديب لطفل 10

 2 حسار  مول 12

 2 ديب مول –كدزان ا  11

 2 ريف مول 11

 2 مركز البس تان 22

 11 اجملموع
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 التدريب املهين 

لتوفري تدريب همين مجل ع احلالت املقميني ة املأأو  بشلك دوري كشلك من أأشاكل اخمع لضحااي العناف. مت تقادمي أأول  Unileverمت التعاون بني املؤسسة و 

عىل مد  ثالثة أأشهر. اخورات مس مترس عىل أأساس ربع س نوي ويمت تقميها ة رباع السا نة ونصاف السا نة وسا نواي. ميكان  1020مجموعة من الصفوف ة اكتوبر 

 Unilever والتقيمي بشلك ياص لفاعل ة التدريب املهين ل Unilever ل الاكمةل حول اإجراءات تقيمي اخورس والنتاجئ ة تقارير املؤسسة اىل مراجعة التفاص 

 

 

 يدمات اخمع الارخر 

جراء ماكملات حمل ة  اخمع الالزم لعمالهئا من يالل تزويدمه ابخلدمات الصح ة ، والنقلابلإضافة اإىل هذه اخلدمات ، واملؤسسة قد قدمت  ، والسامح هلم ابإ

 ة اةدول أأدانه. 1022ودول ة ابنتظام. وتظهر الأرقام الإجامل ة للك من هذه اخلدمات أأن املؤسسة تقدم لعمالهئا احملم ة يالل عام 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

الرسم واالشغال 
 اليدوية

دروس اللغة  دروس مكياج
 االنجليزية

دروس 
 تسريحات لشعر

  الخياطة السباحة

17 

12 
11 11 11 

8 

ت 
ال
حا

 ال
دد

ع
 

 نوع الخدمات الترفيهية الداخلية

 اخلدمات الرتفهي ة اخايل ة: 1.9الرمس 
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 يدمات اخمع  عدد اخلدمات املتوفرس

 101 يدمات حص ة

 111 يدمات النقل

 211 اتصالت دول ة

 

 اخلدمات النفس  ة

عراض الضغط مابعد الصدمة ولك ذكل يؤثر ليس عىل ، وأأ عراض نفس  ة، والقلق، وأأ الإكتئابعراض حص ة عقل ة واليت تشمل يعاين الناجون من العنف من أأ 

بشلك عائيل النشاط ال تطوير ترن ة  والأطفالمؤسسة ديب لرعاية النساء هممة و . اجملالت التعلمي ة واملهن ة ةنشاطهم الشخيص والعائيل فقط بل عىل قدر م 

  .ابلبرش الإجتارساءس  لطفل و والإ  لناجني من العنف املزنيل  ويتطلب ذكل ضورس توفري يدمات عالجية ورخصوصا  حصي، وتعزيز القوس، واذلات الاجياب ة 

  .اخايل ة واخلارجية عىل السواء  لحالتاليت يمت توفريها نواع اخملتلفة  لخدمات النفس  ة ستشارية والنفس  ة س نذكر ملخص عن الأ اخلدمات الإ لأمه ة  نظرا  

 أأنواع اخلدمات النفس  ة:

  :قامةيدمات اإ  (2

 :الصحة العقل ةتقيمي و  حفص ( أأ 

 أأنة حااةل  وذكل ساواء  النفيساالفحاص  اىل بعد الانهتاء من اجراءات  قبول احلاةل لالقامة ة املؤسسة، تقوم مديرس احلاةل بتحويل احلاةل  دايل

جاراء التقيامي النفيسا وابلتاايل . لخادمات العالجياة  توجاب حتويلهاا نفسا  ة راضعاأأ  أأبادت أأو بأأهنا تعاين من أأعراض نفس  ة تيرب أأ  احلاهل قد يامت اإ

 وأأ  التوصا ات، ويتاوفر العاالج الفاردياملناسب  لحاةل واعداد رخطة العالج وتوص ا ا، وبناء عىل ذكل أأياذ موافقاة احلااةل لتلقاي العاالج حساب 

 امجلاعي، العالج الأرسي، العالج اب لعب 

 :الفردي العالج ( ب

العاالج  أأو و /، ياعامجلاأأو  يفاردلا  لعاالج احلاالت الحتا، لتلقاي العاالج احلااهل موافقاة واحلصاول عاىل ول اةلتقيااميت أأ ال اإجراء  الانهتاء من عند

 العاالج مادفذكل  ابلضااف  اىل .احلااهل  بلغاة تفهمهااماكن ا  تقادمي العاالج وماد  اإ  لتلقي العالج احلاهل س تعداداإ  عىلحيث يعمتد ذكل . الأرسي

تقادم .  ااات املناسبالتعبري و ، ية والرتبويةهمارات الأبو الاجامتع ة و املهارات تعزيز ، والمتكني، وتضم د اةراح، و احلاهلس تقرار حتقيق ا عىل الفردي

 .اإىل ساعة واحدس دقيقة 22من  دس مللكبار، او  لأطفالا  لحالت س بوع ا  اإ  اخلدمة هذه
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 :العالج امجلاعي( ج

 الشافاء عززتسوف  ابدوره يت، والومناقشة التجارب السيئة اليت عاش هنا  الصدمة تقامس ة اخلربات تعزيزعىل  "امجلاع ة اتالعالج مجموعة" تعمل 

 ،ابلبرشا الإجتاار مان  لنااجني العالج امجلاعي تقدمي يمت حال ا .الاس تقرار الطب عي  لحالتستسامه ة و  ،مجلاعيا متكنيال و ، امجلاعي اخمع من يالل

الأهاداف  عىل الفئات مج عتركز . تحدثون البنغال ةاليت ت   لحالت والآرخر الام اب لغة العرب ة  لمتحدثني حدهامأأ  ،س بوع اأأ  مجموعتني من ياللقدم يو 

 للك مجموعة. أأس بوع اتس متر ملدس ساعة واحدس و  ،الشفاءو ، ، والمتكنيالتعبريات املؤثرسو ، املناسب خملتلف الأعامر التواصلمبا ة ذكل  املشرتكة

  : 1022الرمس املوجود أأدانه يوحض عدد احلالت اخايل ة واخلارجية اليت تلقت استشارات نفس  ة لعام 

 

 :العالج الأرسي ومجموعات الرتب ة( د 

تعزياز أأداء ل . وتقدم هذه اخلدماة وأأهنا غري معرض   لخطر  لحالت بعد التأأكد من مج ع الاجراءات الأمن ة والوقائ ةلالرسس اكمهل ستشاري  اإ أأرسية  جلسات تعقد

 .الارسية صحي من يالل التواصل الاجيايب، والوساطة، وتسوية الرصاعاتال العائةل

عاراض هذه املهاارس تتاأأثر عاادس لأن سال ب الرتب ة أأ ب يتعلق  لهن فاميثابت ال مع اخ لتقدمي هنا احلاجةتظهر ، هنأأطفال برفقة من فئة الاهمات الآيت  املقمي   لحالت ابإ

 صاح ةال دود احلا وحتدياد ماا يهدورات ة السابق تركاز ة املقاام الأول عاىل التعلامي النفيسا،  جراءأأ باةل احل قام املعاةون ومدراء .أأو التجربة السلب ة لصدمةا

والانضاباط. ميكان أأن تقادم هاذه اخلادمات عاىل أأسااس أأسا بوعي أأو شاهري وفقاا ملاؤرشات املثال ة للأطفاال  رتب ةال، وأأشاكل والتواصل مع الآرخرين تقارب ل 

 العالج.
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 :اتالأزموقت  التديالتالإحالت ورسعة (  ه

س باب حادوث الصادمة لأ  فقا  لأعراض وذكل و النفس  لأذ  أأرخر  عن طريق التعبري بأأفاكر أأوأأو الآرخرين، و/ اذلات جتاه احلالت سلوك عدواينتظهر بعض 

 يالقياة.وأأ  رسيعاة بطريقاة الأزمة  لتصدي حلوادث الاجامتع ة والنفس  ة دماتاخل موظفي مت تدريبالس  طرس عىل هذه السلوك ات  من أأجل و اشد مس تو و 

العاالج ة و  النفسا  ة لالستشاارس مباارشس احلاالت حااةلينبغاي اإ ، غريهاا أأو و/ )الانتحاار( الانفس لياذاء مبا ة ذكل رخطاط حادس أأعراض احلالت أأبدت أأنو 

 .املستشفيات

 :السكن ة غري يدمات( 1

 .املدرسة ةة املزنل ، ، الهاتف : والإستشارات املشاورات( أأ 

 احلااهل ديازومي توتاماكملاة هاتفياة  العقل اةأأرخصاايئ الصاحة جياري . الايت يواهجوهناا الصاعوابت احلال اة لتقيامي ول اةأأ  هاتفياة شااراتست اإ  طلبل احلالتتصل ت قد 

هذه احلالت ل . رخيارا قابال  لتطب ق النقل ل يكون قد، الأطفال املعرضني  لخطر مبا ة ذكل يةاخلارج  احلالتلبعض  ،وفقا ذلكل والتوص ات الأول ةابلستشارس 

 توص ات العالج.الاح  اجات الفورية و  حتديد من أأجل وقعوتقيمي ة امل أأول ة مشاوراتجراء ابإ  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالفريق  فيقومالاس تثنائ ة، 

استشاارات دراسا  ة   اىل، تشمل استشارات قانون ة اليت قضاايمه حول  لتشاور يتصلونو  منظامت ميثلون اذلين  نياخلارجي  لمتصلني أأيضاالاستشارات  تقدم

 .ة اجملال الطيبو أأو مدرس  ة

 :الفردي العالجب ( 

 .لك أأس بوعني أأو أأس بوعي أأساس عىل ةاخلارجي  لحالت الفردي العالجقدم ي، عهنا تاليت يتحدث واملشالك احلاهلبدما اليت ت  لأعراضل  ستنادا  اإ 

 :الأرسي العالج / الأزواج( ج

 اذا اكن ولادث ذكل ةياالأرس  والتاديالت العالقاةحاول  زناعااتل عارضتت  حيث الغالب اة فوري رسيأأ  وعالج لأزواجلعالج  أأيضا نياخلارجي لمتصلني  قدم ي

 عاىلالأرسس و  الأزواج العاالج يمت تقادميمعرضة  لخطر.  غري اهلاحلو ة املزنل  عنف وجود عدم عادس يقدم هذا النوع من اخمع ة حالتو . التديل هنا ضوراي  

 .أأس بوع أأو أأس بوعنيلك  أأساس

 اخلدمات اجملمتع ة

الاروابط  تعزيز وذكل  دف الوقاية طرق حول اجملمتعتثقيف و ، ضد النساء والأطفال العنف قضااي زايدس الوعي حولطفال بلرعاية النساء والأ  مؤسسة ديبتلجم 

 : هذا، ويشمل اجملمتعتوع ة ل  شامل برانمج مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال خ  .اجملمتعحفاظ عىل  ل العائل ة
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والمنتديات الندوات  

بناء لأحىل بداية دراس  ة،  كام  ندوات حول  1أأقامت أأقامت املؤسسة منتداي أأحدهام أأرخ ص حول الإجتار ابلبرش ابلتعاون مع رشطة ديب وملتقى كنوز الآابء للأ

 .، وندوس احلد من العنف ضد املرأأسعن احل اس بعد الزواج والتحدايت اليت تواهجهممواض ع م نوعة وأأبرزها

والمحاضرات  العمل ورش  

ياذاء الأطفاال العناف قضااي حول معل ةورش 22 يقاربما  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال نظمت،  1022 العام يالل  ، ومشال احلضاور مانالأرسي واإ

 املهن. خمتلف اةنس  ات و 

 العاليبرنامج التوعية المجتمعية في المدارس و التعليم 

نشاااط تعلميااي ، واكن الااربانمج الأكاارث أأمه ااة يه الرتب ااة الأمن ااة وورشااة معاال تدريبيااة بعنااوان املامرسااة العامااة ة اخلدمااة الإجامتع ااة  11قااد رتباات املؤسسااة 

 للأرخصائ ات الإجامتع ات العامالت ة املدارس.

 العروض التقديمية

ماارس ديب والاماارات الارخار  ياالل عاام  قدمت املؤسسة مجموعة من العروض التثقيفية حول امل ؤسسة ويدما ا والربامج املناس بة  لفئاات الايت ترعاهاا،  ة اإ

1022. 

  لمجمتعالعامة التوعية   

مان مضهناا ولأول مارس عارض البال ا  للأطفاال ة مراكاز   دف اىل مجع التربعات فعال ات 2محالت توع ة عامة ، واليت مشلت  1022أأجرت مؤسسة ة عام 

  .واح فلت ابملناس بات اخينية والوطن ة وقدمت برامج م نوعة دايل ويارج املؤسسة ، التسوق

 برامج إذاعية 

 سا نة واحادس. يومياا ملادسمارات  مخاس واذيعات، وساوء معاامةل الأطفاال حول العناف املازنيل ذاعينص اإ  2222 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال جرتأأ 

 دف نرش الوعي اجملمتعي حاول العناف  عىل نطاق واسعاليت يس متع الهيا  ل ةاحمل ذاعة الا اتحمط احد  من يالل لك  امجلهور النصوص الإذاع ة هذه تس هتدف

 .وسوء املعامةل
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 لتقرير  سدياةد اخايل ة مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال حالتملخص اإحصائ ات عن  2.20دول اة

 2102الس نوي 

 1022 ديسمرب 12 -يناير  2بني  سجديد ةدايل  حاهل 221مستندا اىل 

 * النس بة عدد احلالت م نوعات

 فئة العنف

  الإجتارحالت  -

 الإساءس  لطفل  -

 قضااي الاجتار -

  أأرخر  -

 

22 

22 

11 

22 

 

12% 

11% 

11% 

10 % 

 اةنس  ة

 مواطنني -

  أأجانب -

 جمهول -

 

22 

21 

1 

 

11% 

22% 

2% 

 الفئة العمرية 

 س نة  21أأطفال أأقل من  -

 كبار -

 س نة  21معدل العمر 

 

12 

12  

 

22% 

21% 

  اةنس 

 اإانث -

 ذكور -

 

21 

22 

 

22 % 

11% 

  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالمدس الإقامة ة 

  يوم  ≥ 20 

 يوم 210 – 22 

 يوم 212> 

 

 

11 

21 

2 

  

 

21% 

12% 

2% 
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  مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالاترخي اخرخول اإىل 

 

 1001ديسمرب  –1002اكتوبر  -

 1001ديسمرب –يناير  -

  1001ديسمرب  –يناير  -

 1022ديسمرب  – يناير  -

 1022ديسمرب  – يناير  -

 

 

 

71 

12 

89 

112 

21 

 

 

22% 

21% 

12% 

12% 

22% 

ىل أأقرب رمق لغرض سهوةل التقريب*أأن النس بة املئوية الظاهرس ة اةدول           قد مت تدويرها اإ
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 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال سدياةد احلالت: ملخص اإحصائ ات وفق فئات 1.20اةدول 

* 1022ديسمرب 12 –يناير  2  

 الإجتار ابلبرش م نوعات

 11اجملموع اللكي =

  

 الإساءس  لطفل

 22اجملموع اللكي =

 

 العنف املزنيل 

 22اجملموع اللكي =

 

 اةنس  ة

 مواطن -

 أأجنيب -

  جمهول -

 

 

0 (0.00%) 

23 (100%) 

---- 

 

8 (53%) 

6 (40%) 

1 

 

4 (24%) 

13 (76%) 

----- 

  معدل العمر 

 س نوات23

6.9) +SD ( 

 

 س نوات 5

3.7) +SD ( 

 

 س نوات 28

6.9) +SD ( 

 اةنس

 اانث -

 ذكور -

 

19 (83%) 

4 (17%) 

 

9 (60%) 

6 (40%) 

 

17 (100%) 

0 (0.00%) 

 ** مدس الإقامة 

  )املعدل(

( حاةل غادرت 22 ) 

79 days (SD +37.7) 

حاةل غادرت(  22)  

27 days (SD+ 27.6) 

حاةل غادرت(  22)  

30 days (SD+ 37.1) 

 نوع الإساءس 

 جسدية -

 جنس  ة -

 لفظ ة / عاطفية -

 الإهامل واحلرمان   -

 

10 (44%) 

16 (70%) 

19 (83%) 

13 (57%) 

 

4 (27%) 

0 (0%) 

7 (47%) 

7 (47%) 

 

15 (88%) 

2 (12%) 

17 (100%) 

12 (71%) 

 

 حاةل من اجملموع اللكي غري مب نني هنا  22اذلين مت تصن فهم )ابلآرخرين( ومه ما يقارب  احلالت*                  

 املؤسسة** مت احتساب معدل املدس  اين غادروا                  
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 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالة   اخايل ة احلالتملخص اإحصائ ات مج ع  1.20اةدول 

 (واملس مترس اةديدس)

 1002سبمترب  10 م نوعات

 1001ديسمرب  12-

ديسمرب  12 –يناير  2

1001 

ديسمرب  12 –يناير  2

1020 

ديسمرب  12 –يناير  2

1022 

 فئة العنف

 عنف مزنيل -

 اجتار ابلبرش -

 اساءس  لطفل -

 أآرخر-

 اجملموع

 

56 (37%)  

43 (28%)  

38 (25%)  

15 (10%) 

  152 (100%)      

 

23 (26%) 

33 (37%) 

25 (28%) 

8 (9%) 

       89 (100%)   

 

25(18%)  

61 (45%)  

36 (27%)  

13 (10%) 

     135 (100%) 

 

23 (21%) 

47 (44%) 

23 (21%) 

15 (14%) 

    108 (100%)                    

 

 اةنس  ة

 مواطن -

 أأجنيب -

 جمهول -

 

37 (24%)  

115 (76%)  

- 

 

 

22 (25%)  

66 (74%)  

1 (1%) 

 

 

39 (29%)  

95 (70%)  

1   (1%)  

 

 

26 (24%) 

81 (75%) 

1 (1%) 

 اةنس

 اانث -

 ذكور -

 

25 (16%)  

127 (84%)  

 

 

 

14 (16%) 

75 (84%) 

 

 

12 (9%)  

123 (91%)  

 

 

 

19 (18%) 

89 (42%) 

 الفئة العمرية  

  21اطفال اقل من  -

 ابلغني -

 

 

62 (41%) 

90 (59%) 

 

 

40 (45%) 

49 (55%) 

 

 

57(42%)  

78 (58%)  

 

 

46 (43%) 

62 (57%) 
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 نوع الإساءس 

 جسدية -

 جنس  ة -

 لفظ ة / عاطفية -

 الإهامل واحلرمان   -

 شاهد عىل عنف مزنيل -

 

65 (43%)  

100 (66%)  

50 (33%)  

36 (24%)  

13 (9%) 

 

59 (66%) 

67 (75%)  

38 (43%)  

39 (44%)  

39 (44%) 

 

77 (21%)  

67 (19%)  

93(26%)  

76 (21%)  

47 (13%) 

 

51 (47%)  

44 (41%)  

75 (69%)  

58 (54%)  

29 (27%)  

 هجة الاحاةل 

 

 رشطة ديب 

 رشطة البحث اةنايئ

 السفارس / القنصل ة

 صديق

 قريب

 بنفس 

 رخط املساعدس

 رشطة /امارس ارخر  

 قسم التطب ع

 قسم العائةل ة احملرة

 مدينة الامل

 أأرخر 

 

 

9 (6%) 

35 (23%)  

1 (1%)  

3 (2%)  

8 (5%)  

- 

11 (7%)  

-  

1(1%)  

-  

1 (1%)  

49 (23%)  

 

 

 

40 (44%)  

14 (16%)  

1 (1%)  

1 (1%)  

2 (2%)  

- 

15 (17%)  

-    

-    

4 (4%)  

1 (1%)  

5 (6%)  

 

 

 

21 (15%)  

34 (25%)  

17 (12%)  

1 (1%)  

2 (1%)  

1 (1%)  

26 (19%)  

- 

1 (1%)  

15 (11%)  

- 

17 (14%) 

 

 

26 (24%)  

31 (29%)  

17 (16%)  

3 (9%)  

1 (1%)  

3 (3%)   

8 (7%)  

7 (7%)  

--- 

 

---   

12 (11%) 
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 1020 مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفالة   ارجيةاخل احلالتملخص اإحصائ ات  2.20جدول 

 1022ديسمرب  12 –يناير  2 1020ديسمرب  12 –يناير  2 م نوعات

 فئة العنف

 عنف مزنيل -

 اجتار ابلبرش -

 اساءس  لطفل -

 أأرخر 

 اجملموع

 

112 (70%)  

3 (2%)  

28 (18%)  

16 (10%) 

     159 (100%) 

 

103 (77%) 

0 (0%)  

21 (16%)  

10 (8%) 

         134 (100%)   

 

 اةنس  ة

 مواطن -

 أأجنيب -

 غري مصنف -

 

84 (53%)  

72 (45%)  

3 (2%)  

 

71 (53%) 

63 (47%)  

--- 

 اةنس

 اانث -

 ذكور -

 

 

23 (14%)  

136 (86%)  

 

 

17 (13%) 

117 (87%) 

 الفئة العمرية  

  21اطفال اقل من  -

 ابلغني -

 لجمهو  -

 

27 (17%) 

117 (74%) 

15 (9%) 

 

 

26 (19%)  

108 (81%)  

---- 
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 نوع الإساءس 

 جسدية -

 جنس  ة -

 لفظ ة / عاطفية -

 الإهامل واحلرمان   -

 شاهد عىل عنف مزنيل -

 

89 (56%)  

24 (15%)  

127 (80%)  

89 (56%)  

48 (30%) 

 

85 (63%)  

22 (16%)  

116 (87%)  

78 (58%)  

41 (31%) 

 يوم 212قىص الاد احل مدس البقاء *

 يوم 2دى الاد احل

 يوم 221احلد الأقىص : 

 احلد الادى : يوم

 هجة الاحاةل 

 نفس 

 قريب

 رشطة ديب 

 مدارس

 السفارس / القنصل ة

 صديق

 قسم العائةل ة احملرة

 مستشفيات

 أأرخر 

 

 116 (73%)  

15 (9%) 

8 (5%) 

4 (3%)  

1 (1%)  

1 (1%)  

1 (1%)  

1 (1%)  

12 (8%) 

87 (65%)  

14 (10%)  

6 (5%)  

--- 

2 (2%)  

7 (5%)  

--- 

4 (3%)  

1 (1%)  

1 (1%)  

12 (9%) 

 اب مدس البقاء  اين غادروا املؤسسةحس* مت                             
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 ملحق

 التعاريف املس تخدمة ة مجع الب اانت

 

 معالء دايل ني جدد

 (من العام احلايلديسمرب  12-يناير  2ومه العمالء اذلين ديلوا املؤسسة وتلقوا يدمات اخمع والإيواء يالل فرتس التقرير احملددس )

 معالء دايل ني موجودين

من ديسمرب ،  12يناير / 2فرتس التقرير  ، لكهنم اس متروا ة احلصول عىل املأأو  ويدمات اخمع ياللرير احملددس ومه العمالء اذلين ديلوا املؤسسة قبل فرتس التق

 .العام احلايل

 معالء يارجيني جدد 

 (1020ديسمرب  12-يناير  2س التقرير احملددس  )رت يالل ف من املؤسسة بدون الإيواء ومه العمالء اذلين بدأأوا بتلقي اخلدمات  

 فرتس التقرير 

 .ويه املدس اليت تغطهيا املعلومات الواردس ة التقرير

 العنف املزنيل

 

ذا  خشصا اليت ارتكهب( املايلتشري هذه الفئة اإىل أأي امرأأس تتعرض ل)الإيذاء اةسدي والعاطفي واةنيس ، أأو  دايل الأرسس نفسها أأو من قبل رشيك حىت اإ
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 وقعت أأعامل العنف يارج الأرسس.

 وذلكل ، فاإن الضح ة يه :

 س نة(. 21انهتكت من قبل زوهجا )حىت لو اكنت أأقل من زوجة  -

 عائةل الأرخر  ة نفس املزنل.أأفراد  لعنف من قبل  تعرضتعاما  21تتجاوز امرأأس  -

 أأو أأكرث من أأعضاء الأرسس ، مبا ة ذكل الإهامل و / أأو احلرمان. خشص واحد قبل  تعرض يادمة لأي نوع من أأنواع العنف من--

 

 

 اإساءس معامةل الأطفال

ل  الإساءس  لطفل اإىل العنف ) اةسدي، العاطفي، اةنيس، و/أأو الإهامل واحلرمان ( اذلي  مصطل  شريي  الطفل دايل أأو يارج املزنل ) ة أأي  يتعرض اإ

اكنوا حضااي  ن الأطفال اذليناإ ولغرض تصن ف الفئة ف الإجتار ابلبرش.  فئة  ل تندرج مضناليت  وس نة  21بعمر أأقل من عندما يتعرض الطفل لالإساءس  (، حم ط

الاعتداء  حضاايوذلا ، فاإن الإجتار ابلبرش سوف يمت تصن فهم كحالت م اجر  ا والإساءس اليت تعرضوا لها سوف تعرض ة قسم الإجتار ابلبرش من هذا التقرير. 

 : مهعىل الأطفال 

 .(عائةل أأرخر أأفراد  لعنف دايل الأرسس )من  تعرضس نة  21> طفل  -

  لعنف ة أأي ماكن وبواسطة أأي خشص )ابس تثناء الأطفال املتاجر  م(. تعرضس نة  21> طفل  -

 عاما من معرها.  21الاعتداء اذلي وقع ة أأو قبل  عنف أأو ل  تعرضس نة من العمر وقد  21حض ة =  -

  عتداء اةنيسالا

الاعتداء اةنيس  لدثأأي اتصال جنيس غري املرغوب في . عادس ما  أأو"الاعتداء اةنيس يأأيذ أأشاكل كثريس مبا ة ذكل الاغتصاب أأو حماوةل الاغتصاب 

خشص ميس أأي جزء من جسم خشص أآرخر بطريقة جنس  ة ، وحىت من يالل املالبس  ودون موافقة هذا الشخص. وتشمل بعض أأنواع الأفعال ميس عندما 

لواط )الأفعال اةنس  ة عن طريق الفم أأو الرشج( ، التحرش اةنيس ابلطفال حتت فئة الاعتداء اةنيس امجلاع اةنيس )الاغتصاب( وا  جاةنس  ة اليت تندر 

م عىل أأهن مضون لالعتداء اةنيس سيمت تصن ف. الأطفال اذلين يتعر  "(1001، وسفاح احملارم ، املالطفة وحماوةل الاغتصاب "املركز الوطين لضحااي اةرمية )

 "حضااي الاجتار".سيمت تصن فهم عىل أأهنمار ابلبرش اذلين يعانون من الاعتداء اةنيس حضااي الاجتأأماحضااي "اإساءس معامةل الأطفال". 

نسان ة أأرخر    أأس باب اإ

يواهئا مع الضح ة كحاهل معاهل أأو مصاحب نسان ة اس تثنائ ة أأو مت اإ ولكن مل تتلق و / أأو اكنت غري  ةأأن احلالت " الأرخر " مت قبولها من قبل املؤسسة لأس باب اإ

 . لأي نوع من أأنواع العنف ومل تتعرض مدركة

 الاجتار ابلبرش 
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يواء أأو اس تالم الأشخاص عن طريق الهتديد أأو ابس   تعامل القوس أأو غري استنادا اإىل تعريف الاجتار ة القانون : "الاجتار ابلبرش هو جتن د ونقل وحتويل أأو اإ

س اس تعامل السلطة أأو من موقف ، والاس تفادس من ضعف الشخص أأو اإعطاء أأو تلقي ذكل من أأشاكل القرس أأو الارخ طاف أأو الاح  ال أأو اخلداع أأو اإساء

خوةل الإمارات العرب ة املتحدس( ". وسيمت    22مبالغ مال ة أأو مزااي لن ل موافقة خشص هل س  طرس عىل خشص أآرخر لغرض الاس تغالل )القانون الاحتادي 

 لتال ة :تصن ف القض ة ابعتبارها حض ة لالجتار ة احلالت ا

ذا مت اس تخدام اخلداع ة معل ة التوظ ف )أأي مل تقال لها احلقيقة عن طب عة العمل عندما مت التصال  ا أأول مرس من قبل املتاجرين(.-  اإ

ذا مل يكن هناك يداع ولكن ليس أأمام الضح ة رخيار أآرخر بسبب الس  طرس التامة  لمتاجرين )أأي أأهنا تعمل طب عة العمل ومل تبدي أأي -  مقاومة( اإ

ذا مت اس تغالل الطفل من قبل م اجرين من اجل اةنس التجاري )اخعارس أأو أأية أأشاكل أأرخر  من الاس تغالل اةسدي ( لغرض الاس تغالل املا - دي أأو اإ

 العمل

ذا ارخ ربت الضح ة أأي نوع من الاس تغالل بدون القدرس عىل الرفض  من اجل حتص ل املال أأو فوائد أأرخر   لمتاجرين  -  اإ

كل فأأن  من غري الحظة: سواء مت تصن ف الفئة عىل أأهنا حاةل حض ة " لالجتار البرشي " من قبل مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال أأو مل يمت تصن فها كذم

دارس البحث اةنايئالتوري أأن تكون وفقا لتصن ف احلالت  لنظام القضايئ )الرشطة،   ، أأو احملامك(اإ

 ، مواطن أأو أأجنيب الضح ة تشري اإىل جنس  ة اةنس  ة:

 مواطن:ينمتي اإىل احلكومة الفدرال ة خوةل الإمارات العرب ة املتحدس 

 ويقمي حال ا  ة دوةل الإمارات العرب ة املتحدس. نس  ة أأرخر  غري دوةل الإماراتج  خشص لمل أأجنيب:

 يشري ذكل اىل الفئة العمرية  لضحااي الأطفال مقابل الكبار:

 س نة  21أأطفال أأقل من  -

 س نة  21ابلغني أأكرث من  -

 ويشري اإىل املس تو  التعلميي  لضح ة قبل اخرخول اإىل مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال . التعلمي :

 ل يوجد : غري حاصل عىل أأي نوع من التعلمي  -

 رايض أأطفال : مدرسة أأو صف للأطفال عادس  لعمر من أأربع اإىل ست س نوات  -

 سة الابتدائ ة: ويه مدرسة تتضمن عادس الصفوف الس تة الأوىل من التعلمي الابتدايئ.املدر -

 املدرسة الثانوية: ويه املدرسة اليت تتضمن الصف السابع اإىل الثاين عرش  -
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  .التدريب التقين / معهد تدريب همارات ياصة أأو معرفة معل ة ة اجملال امل اكن يك أأو العلمي بشلك ياص -

 لك ة غري منهت ة : مازال طالب ة اللك ة / اةامعة  -

 باكلوريوس : درجة متن  من قبل اللك ات واةامعات  لطالب اذلين أأمكلوا بنجاح ثالث أأو أأربع س نوات دراس  ة  -

 ل ينطبق : اطفال اقل من معر ست س نوات  -

  معل الشخص الاعت ادي وياصة وس  لت  لكسب العيش املهنة :

   املال: العاطلني عن العمل لكسب معل /عدم وجود نشاط ل يوجد-

اةسدي مع مت الاجتار  م "صناعة اةنس": العاملني ة جمال اةنس اذلين يدفع هلم لالخنراط ة سلوك جنيس ينطوي عىل درجات م فاوتة من التصال  -

   .العمالء )البغااي، واملصاحبة، واحملرتفني ة املهنة(

 .س نوات 2الأطفال اذلين تقل أأعامرمه عن ل ينطبق: -

 يشري هذا اإىل الوضع القانوين لأي خشص فامي يتعلق حبالت  الزوجية.   احلاةل الزوجية:

 أأعزب:  خشص مل يجوج ابدأأ.   -

 مجوج: الارتباط القانوين بني الرجل واملرأأس كزوج وزوجة.   -

هناء الزواج مع )الزوج( عن طريق الطالق -  القانوين.   الطالق: اإ

 منفصل: ل يعيشان معا كزوج وزوجة.   -

 أأرمةل: امرأأس توة الزوج ومل  تجوج مرس اثن ة.  -

 س نوات واصغر.   1ل ينطبق: الف  ات الاليت بعمر -

   .يشري هذا اإىل أأنواع التأأشريات ومدس الزايرس نوع التأأشريات وصالحيهتا:

   وصاحلة.قانون ة  تأأشريس  سارية املفعول: -

   ملغ ة: غري سارية املفعول- 
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   .منهت ة: تأأشريس منهت ة الصالحية -

 يشري هذا اإىل حاةل الضحااي ة مؤسسة ديب لرعاية النساء والأطفال.   أأنواع العمالء:

 الضح ة الرئيس  ة: املتتر الرئييس.   -

لهيا من قبل املعتدي نفس .   -  الضح ة الثانوية: الشخص املتتر الثاين مثل طفل الضح ة الرئيس  ة اليت مت الإساءس اإ

لهيم بشلك غري مبارش مبشاهدس معال من أأعامل العنف  ، أأو اكنوا غري مدركني  لعنف لصغر السن )مثل ال -  رضع(.  املعالني: الأطفال اذلين اس ئي  اإ

 ملصاحب أأو املساعد  لضح ة الرئيس  ة  ا املصاحب: -

لأيواء:  يشري هذا اإىل من لمتي مع الضحااي.   حاةل اإ

 وحدها ة املؤسسة، أأي دون أأطفالها أأو أأي مصاحبة أأرخر  معها.  تقمي الأم وحدها: الأم  -

 مع أأطفالها ة املؤسسة.   تقميالأم مع طفل/أأطفال: الأم  -

يواء الطفل وحده  -  ة املؤسسة، أأي بدون الأم أأو ويص مصاحب هل.  الطفل وحده: اإ

يواء الضحااي الإانث  وحدمه ة املؤسسة، أأي دون مصاحبة أأطفال أأو أأي خشص أآرخر.   -  س  دس وحدها: اإ

 يشري اإىل املصدر اذلي نقل الضحااي اإىل املؤسسة   مواقع الإحاةل:

دارس التحقيقات اةنائ ة  - دارس البحث اةنايئ: اإ   برشطة ديباإ

 العالقة ابملتاجر: يشري اإىل العالقة ابلشخص املس ئول عام حدث  لضح ة. 

 وهذا يشري اإىل فرنس الإقامة ة املؤسسة  .   مدس الإقامة: 

 من اةدير أأن نالح  ان   ميكن تعديل التعريفات التشغ ل ة استنادا  اإىل توافق الاراء مالحظة:
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  1020أأيلول/سبمترب من عام  2اسرتداد -(1001املركز الوطين  لضحااي. )
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