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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 
تحقيقه”
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

“احترمت اإلمارات المرأة فأصبحت مساهمتها تفوق الرجال في 
الكثير من القطاعات. إذا توفرت للمرأة البيئة المناسبة فإن عطاءها 

يتجاوز كل التوقعات”
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رؤيتنا ... مجتمع خاِل من العنف

هذا ما نصبو إليه يف مؤسسة ديب لرعاية النساء واالطفال... نريد أن يأمن كل فرد يقطن عىل هذه األرض 

املباركة ، ومن كل الجنسيات واالديان والطوائف ، وأن يكونوا عىل يقني بأنه ال فرق بني ملة وملة أو طائفة 

وطائفة إال بالعمل الصالح وخري دليل هو قوله سبحانه وتعاىل : )يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُنْثَٰى 

َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبرٌي( صدق الله العظيم.

لكل انسان الحق يف التمتع باألمان واالحرتام الكامل وأن يعيش دون رعب أو عنف أو سخرية أو إستهزاء  وال 

ننس قوله سبحانه وتعاىل ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا اَل يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَس أَْن يَُكونُوا َخرْيًا ِمْنُهْم َواَل نَِساٌء ِمْن 

نَِساٍء َعَس أَْن يَُكنَّ َخرْيًا ِمْنُهنَّ َواَل تَلِْمزُوا أَنُْفَسُكْم َواَل تََنابَزُوا ِباأْلَلَْقاِب ِبئَْس ااِلْسُم الُْفُسوُق بَْعَد اْلِميَاِن َوَمْن 

لَْم يَتُْب فَأُولَِئَك ُهُم الظَّالُِموَن  ﴾

إن حمـاية ورعاية النساء واالطفال من ضحايا العنف وسوء املعاملة وحتى السخرية واجب ديني وقومي 

يسهم يف الحفاظ عىل أمن املجتمع وسالمته.

د. عبدالله الخياط

رئيس مجلس االدارة

كلمة سعادة / رئيس مجلس اإلدارة 
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إن النجاح يف تحقيق األهداف املطلوبة من أي جهة أو فرد يف ديب مل يعد هدفاً يف حد ذاته، ولكن وضعت ديب 

معياراً جديداً للنجاح، وهو التميز والبداع يف تحقيق هذه األهداف. كام أن العطاء النساين والعمل الخريي 

الجميع دون إستثناء  بالخري إىل  البيضاء  أياديها  أبنائها، بعدما إمتدت  لدولة المارات وجميع  أصبح عنواناً 

ودون إنتظار مردود لهذا العطاء.

ويف مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال إجتمعت لدينا األهداف النسانية النبيلة مع معايري التميز والبداع، 

ليصبح أساس علمنا كل يوم هو السعي لتحقيق إنجاز جديد يف مجال توفري أفضل سبل رعاية وحامية النساء 

واألطفال يف مجتمع المارات، يف طريقنا نحو الهدف األسمى بجعل مجتمعنا واحة خالية من كافة أشكال 

الساءة، ومنوذجاً لإلنسانية والبداع.

ولكم خالص التحية ..

عفراء البسطي

املدير العام

الكلمة الترحيبية للمدير العام
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المسمىاسم العضو

رئيس مجلس االدارة د. عبدالله الخياط

وشؤون اللواء/ عبيد مهري بن رسور لإلقامة  العامة  الدارة  مدير  نائب   – االدارة  مجلس  رئيس  نائب 
االجانب بديب

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

عضو - مدير عام جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبيةسعادة / عبدالله بن سوقات

املستشار/ خليفة راشد بن دمياس
عضو – املحامي العام المارة ديب  – النيابة العامة املحامي العام األول – 

رئيس املكتب الفني للنائب العام

عضو – مدير مكتب بن سويدان لالستشارات القانونيةاملحامي/ عبداملنعم سامل بن سويدان

عضو – أستاذة يف جامعة االمارات العميد املساعد للتنمية املهنيةد. سعاد محمد املرزوقي

عضو – سيدة أعاملد. أسامء عبدالله الغرير

أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

د. عبداهلل الخياط

سعادة / 
عبداهلل بن سوقات

د. أسماء
عبداهلل الغرير

د. سعاد
محمد المرزوقي

اللواء/ عبيد مهير بن 
سرور

المحامي/ عبدالمنعم 
سالم بن سويدان

المدير العام/
عفراء البسطي

المستشار/
 خليفة راشد بن ديماس
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رؤيتنا:
مجتمع خال من العنف.

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

النساء واألطفال من خالل تأمني الحامية والوقاية والتعزيز.

اسرتاتيجيتنا:
تقديم خدمات اليواء والرعاية الجتامعية والنفسية للنساء واألطفال املعرضني للعنف.  •

متكني األرسة وتعزيز أوارصها ومتاسكها.  •

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

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

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

السهام يف وضع سياسات مناسبة من قبل الحكومة واملنظامت الدولية.

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

مبادئنا:
حامية النساء واألطفال املعرضني لإلساءة بكافة أنواعها.  •

الوقاية من استمرار الساءة ومنع العنف.  •

تعزيز وعي املجتمع من خالل التثقيف والتواصل املجتمعي.  •

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

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

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

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

أن العنف ال يربر مهام كانت األسباب.   •

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

من نحن؟
مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال هي أول دار إيواء ورعاية إنسانية 

غري ربحية مرصح بها يف دولة المارات العربية املتحدة لرعاية النساء 

وضحايا  األطفال  معاملة  سوء  األرسي،  العنف  ضحايا  من  واألطفال 

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

املواثيق  يتفق مع  , ومبا  فوري  إيواء وحامية ودعم  الضحايا خدمات 

الدولية لحقوق النسان.
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امللخص
استقبلت مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال 1,090 حالة جديدة يف عام 2014، كان منهم 85 “حالة داخلية” وهي التي 

التي تلقت  الحاالت  1,005 “حالة خارجية” وهي  الدعم واليواء داخل املؤسسة، و  دخلت املؤسسة وتلقت خدمات 

خدمات الدعم واملساندة من املؤسسة بدون اليواء، كام تلقت املؤسسة 4,529 اتصال عرب خط املساعدة )800111(.

وتبني السطور التالية تفاصيل الفئات الرئيسية للحاالت الداخلية والحاالت الخارجية ومكاملات خط املساعدة عىل التوايل:

أوال: الحاالت الداخلية  

من مجموع الـ 85 حالة داخلية جديدة، توزعت الحاالت إىل 20 حالة )24%( ضحايا العنف املنزيل، و31 حالة )%36(  

ضحايا سوء معاملة األطفال، وثالث حاالت )4%( ضحايا االتجار بالبرش، أما بقية الحاالت تم تصنيفها بـ “ األخرى”، وبلغ 

عددها 31 حالة )36%( تم قبولها كحاالت إنسانية لها عالقة بشكل مبارش أو غري مبارش مع فئات اختصاص املؤسسة 

)التعريفات يف نهاية التقرير(. 

جميع ضحايا العنف املنزيل من النساء تفوق أعامرهن 17 سنة، حيث تراوحت األعامر من 18 إىل 47 سنة، أربَع منهن 

يحملن الجنسية الماراتية، و16 حالة يحملن جنسيات أخرى. وتفاوت املستوى التعليمي للضحايا من األمي إىل الجامعي، 

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

كام أن غالبية الحاالت من فئة املتزوجات 13 حالة، وأربع من فئة املطلقات، وثالث من فئة غري املتزوجات، وكان الزوج 

هو املسؤول الرئييس عن العنف بنسبة 55%، وحالتان ادعتا أن الزوج السابق هو امليسء، وثالث حاالت كان األب هو 

امليسء، وثالث حاالت كان رب العمل هو امليسء، أما بقية الحاالت فقد كان املسئ هو)األم، قريب(، وقد شكلت الساءة 

العاطفية واللفظية 100%، والساءة الجسدية 85%، والهامل والحرمان 80%، والساءة املالية 75%، والساءة الجنسية 

35%؛ كام أن نصف حاالت العنف املنزيل بنسبة 50% أمهات دخلن املؤسسة مع أطفالهن. 

وشكل األطفال ضحايا سوء املعاملة الغالبية بالنسبة للحاالت الداخلية حيث بلغ العدد 31 حالة، من بينها 22 طفل 

إمارايت، و مثان أطفال من جنسيات أخرى، وطفل مل يتم التعرف عىل جنسيته، وأغلب الضحايا )23( من الناث بنسبة 

74%، ومثانية من الذكور بنسبة 26%، ورمبا يعزى الفرق إىل أن سن القبول يف إيواء املؤسسة ال يتعدى عمر 12 سنة 

بالنسبة لألطفال الذكور، كام تراوحت أعامرهم من 3 أشهر إىل 17 سنة، و14 حالة بعمر ما قبل املدرسة بنسبة 45%، و15 

حالة يف مراحل مختلفة من التعليم بنسبة %49 ، وطفالن مل يدخال املدرسة عىل الرغم من أنهام كانا يف عمر املدرسة. 

صدرت الساءة ضد األطفال من قبل األب بنسبة 87%، وحالتان من قبل األم، وحالتان من قبل زوج األم، وحالة من أحد 

 ،%81 84%، والهامل والحرمان  العاطفية واللفظية  األقارب، وحالة واحدة مل تحدد مرتكب الساءة، وشكلت الساءة 

الجنسية )حالتان(، كام دخل  32%، والساءة  الجسدية  58%، والساءة  املالية  68%، والساءة  املنزيل  العنف  ومشاهدة 

أغلب األطفال )24 حالة( إيواء املؤسسة مع أمهاتهم بنسبة 77%، وسبع حاالت مبفردهم بنسبة %23.

كام آوت املؤسسة كذلك ثالث ضحايا لإلتجار بالبرش تم تحويلهم من رشطة ديب، وتنتمي الضحايا إىل قارة آسيا، وتبني 

أن املستوى التعليمي ألغلب الحاالت يقع ضمن املستوى التعليمي البسيط، وتراوحت أعامر الضحايا من 20 سنة إىل 

26 سنة.
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ولقد استدرج املتاجرين الضحايا وغرروا بهن ليقاعهن يف جرمية االتجار عن طريق الوعود الكاذبة بتوفري فرص عمل 

مختلفة مثل )العمل يف خدمة املنازل، عاملة نظافة، موظفة يف صالون تجميل(، وشكَل رب العمل املتاجر الرئييس بنسبة 

67%، وجميع الضحايا من الناث، واستخدم املتاجرون أمناطا مختلفة من العنف لخضاع الضحايا واملتاجرة بهن يف مجال 

واملالية  الجنسية  والساءات   ،%100 نسبة  والجسدية  العاطفية/اللفظية  الساءات  من  كل  شكلت  الجنيس،  الستغالل 

والهامل/الحرمان نسبة %67. 

 حالتان من ضحايا االتجار بالبرش تم التخطيط باملتاجرة بهن من خارج الدولة أي عادة يف بلدهن األم وهو ما نسميه 

باالتجار الخارجي، وحالة متت املتاجرة بها داخليا )أي تم التخطيط باملتاجرة بها داخل الدولة(. 

غادرت جميع حاالت االتجار بالبرش املؤسسة خالل نفس العام، ومل تتعد فرتة البقاء يف املؤسسة لجميع الحاالت ثالثة 

أشهر.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال قد آوت خالل هذه الفرتة 12 حالة تم تحويلها من إدارة 

وجود  بعدم  التحقيقات  خالل  من  وتبني  بالبرش،  لإلتجار  محتملني  كضحايا  ديب  بإمارة  الجنائية  واملباحث  التحريات 

الحاالت  املرسلة، وحولت املؤسسة هذه  الجهة  الالزمة بحقهم من قبل  اتخاذ الجراءات  مؤرشات لالتجار، وبذلك تم 

ضمن تصنيف الحاالت األخرى.

ثانيا: الحاالت الخارجية

ومن مجموع الـ 1,005 حالة خارجية جديدة كان، 494 )49%( منهم ضحايا العنف املنزيل، و36 )4%( ضحايا سوء معاملة 

األطفال، و 475 )47%( من الحاالت صنفوا بـ “األخرى”. 

شكل ضحايا العنف املنزيل 494 حالة عنف منزيل بنسبة 49% من مجموع الحاالت الخارجية، وتراوحت أعامرهم من 

18 إىل 61 سنة. غالبية ضحايا العنف املنزيل كانوا من الناث بنسبة 93%، والذكور بنسبة 7%. جاءت نسبة الضحايا من 

الجنسية الماراتية 35%، ومن الجنسيات األخرى نسبة 65%، غالبية الحاالت من فئة املتزوجني 79%، ومن فئة املطلقني 

10%، ومن فئة غري املتزوجني 8%، ومن فئة املنفصلني %3 ومن فئة األرامل حالة واحدة، وكان الزوج هو املسؤول الرئييس 

عن العنف بنسبة 74%، والزوج السابق بنسبة 14%، أما بقية الحاالت فقد تعرضوا لإلساءة من قبل أحد أقاربهم أو أكرث، 

وقد تعرضت الحاالت لإلساءة العاطفية/اللفظية بنسبة 92% ، ولإلهامل والحرمان بنسبة 72% ، ولإلساءة الجسدية %55 

، ولإلساءة الجنسية 20% ولإلساءة املالية بنسبة %49. 

كام بلغ عدد ضحايا سوء معاملة األطفال 36 حالة، تراوحت أعامرهم من سنة إىل 17 سنة، وقد تم تحويل 55% منهم من 

قبل أقاربهم، وأربع حاالت من قبل خط نجدة الطفل، وأربع حاالت من مستشفى، وأربع حاالت من قبل الطفل نفسه، 

أما بقية الحاالت فتم تحويل حالة واحدة لكل من رشطة ديب، هيئة تنمية املجتمع ، صديق ومدرسة، كام أن الغالبية 

بنسبة 58% من الناث، و42% من الذكور، بلغت نسبة األطفال الماراتيني 53%، ومن الجنسيات األخرى 44% ، وحالة 

صنفت بـ “غري معروف”. وكان األب هو املسؤول الرئييس عن العنف بنسبة 47%، واألم بنسبة 33%، وأربع حاالت أخربت 

بأن األقارب كانوا املسؤولني عن الساءة، أما بقية الحاالت فقد كان املسئ عىل التوايل األخ، األخت، صديق العائلة، صديق 

آخر، طالب املدرسة، املعلم، الخادمة وحالة مل تذكر امليسء، وشكل الهامل والحرمان 53% )19 حالة(، والساءة الجسدية 

47% )17 حالة(، والساءة العاطفية/اللفظية 42% )15 حالة(، والساءة الجنسية 22% )8 حاالت(، والساءة املالية %14 

)5 حاالت(، ومشاهدة العنف املنزيل 11% )4 حاالت(. 

ثالثا: مكاملات خط املساعدة )80111(

وهم  الناس  عامة  من   )%69( املتصلني  غالبية  إن   ،2014 عام  خالل  املساعدة  خط  عرب  اتصال   4,529 املؤسسة  تلقت 

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

سواء داخل املؤسسة أو خارجها، و22% من املتصلني هم من الضحايا بعدد 986 اتصال، و2% من الحاالت الشخصية 

كاألقارب واألصدقاء أوالجهات الرسمية الذين يتصلون نيابة عن الضحايا بعدد 102 اتصال، و7% الضحية التي ترغب يف 

التواصل مع الباحثة االجتامعية املسؤولة عنها بعدد 304 اتصال، و12 اتصال من قبل املتربعني. 

من مجموع االتصاالت الـ 4,529، كان منهم 1,088 اتصال لطلب الحصول عىل خدمات املؤسسة املختلفة، 74% يبحثون 

عن نصيحة واستشارة عن مشاكل تخص العنف املنزيل، و7% عن سوء معاملة األطفال، وثالث حاالت عن التجار بالبرش، 

و19% من االتصاالت كانت ألسباب أخرى غري التصنيفات التي ذكرت. معظم الضحايا املتصلني من البالغني بنسبة %92 

واألطفال بنسبة 8%. غالبية الضحايا املتصلني 52% من غري الماراتيني و48% من مواطني دولة المارات العربية املتحدة. 

غالبية الضحايا عانوا من الهامل والحرمان بنسبة 79%، والساءة الجسدية بنسبة 67%، والساءة املالية بنسبة %14، 

والساءة الجنسية بنسبة 11%، والساءة العاطفية/اللفظية بنسبة 1%. كان السبب الرئيس التصال الضحايا هو الحصول 

عىل الستشارات بنسبة 99%، يف حني 1% حالة اتصلوا للحصول عىل اليواء. غالبية اتصاالت الضحايا 86% مل تكن يف 

خطر فوري، و8% كانت يف خطر فوري، و6% من االتصاالت كانت لطلب الحصول عىل الخدمات، وتم إتخاذ الجراءات 

املناسبة للتعامل معها.  



املقدمة 
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1 املقدمة

1.1 عن املؤسسة
تأسست مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال يف يوليو 2007 كمبادرة إنسانية، وهي أول دار إيواء غري ربحي مرخص 
بالبرش.  واالتجار  األطفال،  معاملة  وإساءة  املنزيل،  العنف  ضحايا  واألطفال  للنساء  املتحدة  العربية  المارات  دولة  يف 
وتقوم املؤسسة بإصدار تقارير سنوية ويعترب هذا التقرير هو السابع الصادر عن املؤسسة ويغطي الفرتة من 1 يناير – 

31ديسمرب 2014. 

1.2 الخدمات املقدمة
تقدم املؤسسة خدمات مجانية للنساء واألطفال ضحايا العنف، وتشمل خط املساعدة، وااليواء اآلمن، للحاالت، وتقديم 
الرعاية الطبية، والدعم النفيس واالجتامعي، وتقديم املشورة واملساعدة القانونية، بالضافة إىل التواصل مع املؤسسات 
واملنظامت الحكومية وغري الحكومية لتوفري الدعم الكامل للحاالت. إضافة إىل هذه الخدمات األساسية، تقدم مؤسسة 
ديب لرعاية النساء واألطفال خدمات دعم ثانوية تشمل تعليم األطفال واألنشطة الرتفيهية واللياقة البدنية، والتمكني، 

والتدريب عىل املهارات.

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

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

1.4 التعريفات
لرشح واٍف عن املصطلحات املستخدمة يف هذا التقرير.

نبذة تاريخية
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2 نبذة تاريخية
2.1 حاالت املؤسسة منذ التأسيس

خدمت مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال 2,521 حالة منذ أن فتحت أبوابها يف أكتوبر 2007 حتى 31 ديسمرب 2014، 
مبا يف ذلك الحاالت الداخلية والخارجية. وتم تقسيم الحاالت كاآليت: 

• 693 حالة داخلية:

الحاالت التي دخلت املؤسسة وتلقت خدمات الدعم واليواء.

• 1828 حالة خارجية:

الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة بدون اليواء.

من مجموع الحاالت الداخلية البالغ عددهم 693، كانت هناك 184 من ضحايا “العنف املنزيل”، و203 من ضحايا “سوء 
معاملة األطفال”، و 198 من ضحايا “االتجار بالبرش”، “انظر 1.2”. أما الحاالت املتبقية كام هو موضح يف الشكل 1.2، 
يشار إليها “باألخرى” فقد شكلت 108 حالة من جميع الحاالت الداخلية، وقد تم قبولها من قبل املؤسسة ألسباب أخرى 
إنسانية أو إيواء مع الضحية كحاله مرافقة أو مصاحبة مع عدم تعرضهم ألي نوع من أنواع العنف، أو غري ذلك )انظر 

التعريف(.

ومن مجموع الحاالت الخارجية البالغ عددهم 1828، كان هناك 1071 من ضحايا “العنف املنزيل”، و155 من ضحايا 
“سوء معاملة األطفال”، وخمسة من ضحايا “االتجار بالبرش”، و 597 حالة تم تصنيفها بـ “أخرى”.

 الرسم التوضيحي  1.2:
 عدد الحاالت الداخلية والخارجية منذ 2007 حتى 2014
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2.2 الحاالت املستمرة
2.2.1 عدد الحاالت املستمرة

خدمت املؤسسة 43 حالة مستمرة وتم تقسيمها كاآليت: 

• 35 حالة داخلية مستمرة: 

وهي الحاالت التي دخلت املؤسسة قبل 1 يناير 2014 ، لكنهم استمروا يف الحصول عىل املأوى وخدمات الدعم   

خالل فرتة 1 يناير – 31 ديسمرب 2014.

• 8 حالة خارجية مستمرة:

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

الدعم خالل فرتة 1يناير- 31 ديسمرب 2014.

الحصاءات التفصيلية عن الـ 43 حالة موثقة يف التقارير السنوية السابقة. 

2.2.2 مدة البقاء للحاالت الداخلية املستمرة

التي غادرت  البقاء للحاالت املستمرة  2014، ويبني الجدول أدناه فرتة  العام  27 حالة مستمرة خالل  غادرت املؤسسة 

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، حالة واحدة أمضت من 1 –3 أشهر، وخمس حاالت من 3-6 أشهر، و15 حالة أكرث من 6 

أشهر، وست حاالت أكرث من سنة، مع العلم بأن مدة إقامة الحالة مرتبط بسري القضية الخاصة بها يف النيابات واملحاكم 

والظروف املعيشية التي متر بها الحالة، والتي يتم مراعاتها وأخذها بعني العتبار قبل خروجها من املؤسسة، وفق ماتنص 

عليه سياسات املؤسسة. 

الجدول  1.2: مدة البقاء للحاالت املغادرة )املستمرة( 

)%(عدد الحاالتمدة البقاء

4%301-90 يوم

18%915-180 يوم

56%18115-365 يوم

22%6أكرث من سنة

100%27املجموع

احلاالت اجلديدة
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3 احلاالت اجلديدة
استقبلت املؤسسة 1,090 حالة جديدة، تم تقسيمهم إىل:  

85 حالة داخلية جديدة:

هي الحاالت التي دخلت املؤسسة وتلقت خدمات الدعم واليواء خالل الفرتة املحددة للتقرير )1 يناير- 31 ديسمرب 

 .)2014

1005 حالة خارجية جديدة:

 هي الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة بدون اليواء خالل فرتة التقرير املحددة )1 يناير -31 ديسمرب 2014(.

الرسم التوضيحي  1.3: الحاالت الجديدة 

حالة خارجية
1005

حالة داخلية 
85



37 36

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

 من مجموع الحاالت البالغ عددهم 1,090 حالة داخلية وخارجية، كان 514 حالة )47%( من ضحايا العنف املنزيل، 67 

)46%( من  بالبرش، و506 حالة  )0.3%( من ضحايا االتجار  )6%( من ضحايا سوء معاملة األطفال، وثالث حاالت  حالة 

الحاالت األخرى )انظر الجدول أدناه(: 

الجدول 1.3: الحاالت الجديدة )الداخلية والخارجية(

تصنيف العنف
عدد الحاالت

المجموع
الخارجية الداخلية 

514 )47.2%( 494 )49%( 20 )24%( العنف املنزيل 

67 )6.1%( 36 )4%( 31 )36%( سوء معاملة األطفال 

3 )0.3%( -3 )4%( االتجار بالبرش 

506 )46.4%( 475 )47%( 31 )36%( أخرى 

1090 )100%( 1005 )100%( 85 )100%( املجموع 

الرسم التوضيحي 2.3: الحاالت الجديدة )الداخلية والخارجية(
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خارجية داخلية 

3.1 الحاالت الداخلية الجديدة 
استقبلت مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال 85 حالة داخلية جديدة يف عام 2014، 20 حالة بنسبة 24% ضحايا العنف 

املنزيل، و31 حالة بنسبة 36% ضحايا سوء معاملة األطفال، وثالث حاالت بنسبة 4% ضحايا االتجار بالبرش )انظر الشكل 

3.3(، كام يبني الشكل بقية الحاالت والتي تم تصنيفها تحت “األخرى”، بعدد 31 بنسبة 36% من جميع حاالت املؤسسة 

التي تم قبولهم يف تلك الفرتة )17 حالة أسباب إنسانية، 12 حالة ضحية محتملة، حالة واحدة الساءة ضد املرأة، حالة 

واحدة طفل معلوم األم(، )انظر التعريف(. 
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الرسم التوضيحي  3.3: أنواع الحاالت الداخلية التي استقبلتها املؤسسة 

العنف المنزلي
أخرى%24

%36

شر  %4
بالب

جار 
االت

سوء معاملة ا�طفال
%36

الرسم التوضيحي  4.3: أنواع الحاالت الداخلية التي استقبلتها املؤسسة 

20

3131

3

35

30

25

20

15

10

5

0

سوء معاملةالعنف المنزلي
ا�طفال

أخرىاالتجار بالبشر

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

بني أفراد العائلة والرشكاء الحميمني وعادة ما يحدث يف املنزل. 

من بني الحاالت الداخلية الجديدة التي تم استقبالهم عام 2014، والبالغ عددهم 85، كان هناك 20 امرأة من ضحايا 

العنف املنزيل وتشكل هذه الفئة نحو 24% من جميع الحاالت الداخلية الجديدة )سوء معاملة األطفال، االتجار بالبرش 

و الحاالت األخرى(. 
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الرسم التوضيحي  5.3: نسبة ضحايا العنف املنزيل مقابل الحاالت األخرى

العنف المنزلي
%24

الحاالت ا�خرى
%76

3.1.1.1 خصائص ضحايا العنف املنزيل

3.1.1.1.1 العمر

بانحراف  سنة   28.8 لألعامر  الحسايب  املتوسط  وكان  سنة،   17 أعامرهم  تفوق  النساء  من  املنزيل  العنف  جميع ضحايا 

معياري 7.87± وتراوحت أعامرهم من 18 إىل 47 سنة. 

الجدول 2.3: أعامر ضحايا العنف املنزيل

28.8 سنة املتوسط الحسايب 

7.87 ±االنحراف املعياري 

28 سنة الوسيط

 18 سنةالحد األدىن

47 سنةالحد األعىل

3.1.1.1.2 اجلنسية

من مجموع 20 حالة عنف منزيل ، أربع حاالت مواطنات إماراتيات، و16 حالة بنسبة 80% من جنسيات أخرى.

الجدول 3.3: جنسيات ضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالجنسية

 20%4إمارايت

 80%16غري إمارايت

 100%20املجموع الكيل

الرسم التوضيحي 6.3: جنسيات ضحايا العنف املنزيل

إماراتي
%20

غير إماراتي
%80

قدمت املؤسسة خدماتها لضحايا العنف املنزيل من 14 دولة، إضافة إىل دولة االمارات العربية املتحدة. شكلت كل من 

المارات والهند وباكستان من 2 إىل 4 حاالت من جميع ضحايا العنف املنزيل. أما الحاالت من الجنسيات األخرى فقد 

شكلت حالة واحدة لكل دولة ) انظر الجدول أدناه(: 
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الجدول 4.3: البلدان األصلية لضحايا العنف املنزيل من الحاالت الخارجية

)%(عدد الحاالتالدولة#

 20%4المارات العربية املتحدة  

 10%2الهند 2

 10%2باكستان3

 5%1األردن4

 5%1الفلبني5

 5%1املغرب 6

 5%1اليمن  7

 5%1إيران8

 5%1أندونيسيا9

 5%1تانزانيا10

 5%1جزر القمر 11

 5%1سوريا12

 5%1فلسطني 13

 5%1فرنسا14

 5%1كينيا 15

 100%20املجموع الكيل

توزيع جنسيات ضحايا العنف املنزلي حسب القارات مبني أدناه: 

الجدول 5.3: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات

)%(عدد الحاالتالدولة#

 75%15آسيا1

 20%4أفريقيا  2

 5%1أوروبا  3

 100%20املجموع الكيل

الرسم التوضيحي 7.3: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات

%75

%20

%5

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

أوروباأفريقياآسيا
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3.1.1.1.3 التعليم

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

“درجة  الجامعي  التعليم  أكملن  حاالت  وخمس  الثانوي،  التعليم  تلقت  حالة  و11  االبتدايئ،  التعليم  تلقت  واحدة 

البكالوريوس”. يف حني أن ثالث حاالت مل يكن لهن حظاً من التعليم النظامي.     

الجدول 6.3: املستوى التعليمي لضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالتعليم

 15%3غري متعلم

 5%1املدرسة البتدائية

 55%11املدرسة الثانوية

 25%5البكالويوس 

 100%20املجموع الكيل

3.1.1.1.4 املهنة

يوضح الجدول أدناه الحالة املهنية لضحايا العنف املنزيل يف فرتة الساءة، حيث أن أغلب الحاالت )%85( ال يعملن، 

وثالث حاالت من الفئة املساعدة )خدم منازل(.  

الجدول 7.3: مهنة ضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالمهنة

 85%17ال تعمل

 15%3الفئة املساعدة

 100%20املجموع الكيل

3.1.1.1.5 الدخل

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

يستلمونها شهريا من أي مصدر خالل فرتة الساءة( تبني أن 80% من الحاالت مل يكن لديهن دخل شهري وال مردود مادي 

من أي مصدر للدخل، وحالة كانت تستلم أقل من 1000 درهم شهريا، وحالتان من )1000 – 3000( درهم شهريا، وحالة 

كانت تستلم دخل غري منتظم )انظر الجدول أدناه(.  

الجدول 8.3: الدخل الشهري لضحايا العنف املنزيل 

)%(عدد الحاالتالدخل

 80%016 درهم

 5%1أقل من 1000 درهم

 10%2من 1000 إىل 3000 درهم

 5%1دخل غري منتظم

 100%20املجموع الكيل

3.1.1.1.6 الحالة االجتامعية 

يبني الجدول أدناه أن ما يعادل ثلثي حاالت العنف املنزيل )65%( متزوجات، وأربع حاالت مطلقات، وثالث حاالت غري 
متزوجات.

الجدول 9.3: الحالة الجتامعية لضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتالحالة اإلجتماعية

15%3غري متزوجة

 65%13متزوجة

 20%4مطلقة

 100%20املجموع الكيل

3.1.1.2 تصنيف الحاالت باإليواء 

صنفت الحاالت بإيواء املؤسسة وفق التصنيفات الواردة يف الجدول 10.3، فمن 20 حالة عنف منزيل صنفت 10 حاالت “أم 

مع طفل/ أطفال”، وثالث حاالت “أم مبفردها” أي لديها أطفال واليقيمون معها يف املؤسسة، وسبع حاالت “امرأة مبفردها”.

الجدول 10.3: حالة اليواء لضحايا العنف املنزيل 

)%(عدد الحاالتحالة اإليواء

15%3أم مبفردها

50 %10أم مع طفل/أطفال

35 %7امرأة مبفردها

100%20املجموع الكيل
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3.1.1.3 أنواع اإلساءة

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

وهو مايربر زيادة عدد الحاالت املساءة املسجلة يف جدول 11.3 عن العدد الجاميل للضحايا. حيث أن 100% من الحاالت 

و%35  الجسدية،  لإلساءة  و%75  املالية،  لإلساءة  و%80  والحرمان،  لإلهامل  و%85  عاطفية/لفظية،  إساءة  إىل  تعرضت 

لإلساءة الجنسية.

الجدول 11.3: أنواع الساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف املنزيل 

)%(العددنوع اإلساءة

100%20إساءة عاطفية/ لفظية

85%17إهامل/ حرمان

80%16إساءة مالية 

75%15إساءة جسدية 

35%7إساءة جنسية  

الرسم التوضيحي 8.3: أنواع الساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف املنزيل

%100

%85
%80

%75

%35
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إساءة عاطفية/
لفظية

إساءة جنسيةإساءة جسديةإساءة مالية إهمال/حرمان 

3.1.1.4 عالقة الجاين بالضحية

تم الخبار من قبل الحاالت أن 12 حالة كان الزوج هو املسؤول عن العنف، أما بقية الحاالت فقد كان املسئ هو)الزوج 

السابق، األب، األم وأحد األقارب(، وثالث حاالت ادعني رب العمل هو املسئ.

الجدول 12.3: عالقة الجاين بالضحية

)%(عدد الحاالتنوع اإلساءة

55%12الزوج 

 9%2الزوج السابق

14%3األب

 4%1األم

 4%1قريب 

 14%3رب العمل 

3.1.1.5  مدة البقاء يف املؤسسة

من 20 حالة عنف منزيل، غادرت املؤسسة 10 حاالت خالل عام 2014، مثان حاالت أمضت أقل من شهر، وحالتان أمضيتا 

من 1-3 أشهر، )انظر الجدول 13.3(:  

الجدول 13.3: مدة البقاء يف املؤسسة لضحايا العنف املنزيل

)%(عدد الحاالتمدة البقاء 

80%8أقل من 30 يوم

 20%302- 90 يوم 

100%10املجموع الكيل
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3.1.2 ضحايا سوء معاملة األطفال 
يشري مصطلح الساءة للطفل إىل العنف )الجسدي، العاطفي، الجنيس، و/أو الهامل والحرمان( الذي يتعرض إليه الطفل 

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

بالبرش من هذا التقرير لغرض التصنيف.

 

31 طفال من ضحايا سوء معاملة األطفال تعرضوا ألنواع مختلفة من الساءة الجسدية والعاطفية  استقبلت املؤسسة 

والجنسية والهامل أو شاهدوا الساءة من قبل آبائهم، وشكلوا نسبة )36%( من مجموع الحاالت التي استقبلتها املؤسسة 

خالل عام 2014.

الرسم التوضيحي 9.3: ضحايا سوء معاملة األطفال مقابل الفئات األخرى  

الفئات ا�خرى
%64

سوء معاملة ا�طفال
%36

3.1.2.1 خصائص ضحايا سوء معاملة األطفال

3.1.2.1.1 العمر

تراوحت األعامر من 3 أشهر إىل 17 سنة، ويبني الجدول 14.3 مزيدا من التفاصيل حول أعامر الضحايا.

الجدول 14.3: أعامر ضحايا سوء معاملة األطفال 

6.2 سنةاملتوسط الحسايب

5.2±االنحراف املعياري

5 سنةالوسيط

3 أشهر  الحد األدىن

17 سنةالحد األعىل

3.1.2.1.2 الجنس
يوضح الجدول أدناه أن 23 حالة )74%( من حاالت سوء معاملة األطفال من الناث، و8 حاالت )26%( من الذكور، ورمبا 

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

الجدول 15.3: الجنس

)%(عدد الحاالتالجنس

74%23إناث

26%8ذكور

100%31املجموع

3.1.2.1.3 الجنسية

كام هو مبني يف الجدول 16.3، أن 22 طفل )71%( من مواطني دولة المارات العربية املتحدة، ومثانية أطفال )%26( 

من جنسيات أخرى، وطفل مل يتم تحديد جنسيته بعد.

الجدول 16.3: جنسيات ضحايا سوء معاملة األطفال 

)%(عدد الحاالتالجنسية
71%22مواطن

26%8غري مواطن

3%1غري معروف

100%31املجموع
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3.1.2.1.4 التعليم

شكل األطفال ما قبل عمر املدرسة نسبة 45% )14 حالة( من مجموع األطفال، و 49% )15 حالة( يف مراحل مختلفة 

من التعليم، و6% )طفالن( مل يدخال املدرسة عىل الرغم من أنهم كانوا يف عمر املدرسة )انظر الجدول 17.3(. 

الجدول 17.3: املستوى التعليمي لضحايا سوء معاملة األطفال 

)%(عدد الحاالتمستوى التعليم

45%14ليس يف عمر دخول املدرسة

6%2اليذهب إىل املدرسة

10%3رياض األطفال

23%7املرحلة البتدائية

16%5املرحلة الثانوية

100%31املجموع

3.1.2.2 تصنيف الحاالت باإليواء

صنفت الحاالت بإيواء املؤسسة وفق التصنيفات الواردة يف الجدول 18.3، فمن 31 حالة سوء معاملة األطفال صنفت 

24 حالة من مجموع الحاالت “طفل مع أمه”، و سبع حاالت “طفل مبفرده”. 

الجدول 18.3: تصنيف الحاالت باليواء 

)%(عدد الحاالتحاالت اإليواء

77%24طفل مع أمه

23%7طفل مبفرده

100%31املجموع

3.1.2.3 أنواع اإلساءة

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

 %84 العدد الجاميل للضحايا. حيث تعرض  19.3 عن  إليها املسجلة يف جدول  الحاالت املساء  وهو مايربر زيادة عدد 

منهم لإلساءة العاطفية واللفظية، و81% لإلهامل والحرمان، و68% ملشاهدة العنف املنزيل، و58% لإلساءة املالية، و%32 

لإلساءة الجسدية، و7% لإلساءة الجنسية. 

الجدول 19.3: أنواع الساءة التي تعرضت لها ضحايا إساءة معاملة األطفال 

)%(عدد الحاالت نوع اإلساءة

84%26إساءة عاطفية /لفظية

81%25إهامل/ حرمان

68%21مشاهدة العنف املنزيل 

58%18إساءة مالية 

32%10إساءة جسدية 

%27إساءة جنسية

الرسم التوضيحي 10.3: أنواع الساءة التي تعرضت لها ضحايا سوء معاملة 
األطفال 
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العنف المنزلي

إساءةإساءة مالية
جسدية 

إساءة 
جنسية

3.1.2.4 عالقة الجاين بالضحية

قد تتعرض الضحية يف بعض األحيان ألكرث من ميسء وبالتايل يتم تسجيل أكرث من ميسء للحالة الواحدة وهو مايربر زيادة 

عدد الحاالت املساء إليها املسجلة يف جدول 20.3 عن العدد الجاميل للضحايا، حيث أن 87% من الحاالت كان املسئ هو 

األب، وحالتان كانت األم هي املسيئة، وحالتان كان زوج األم هو امليسء، وحالة كان القريب هو امليسء، وحالة مل تكن 

تعلم من كان وارء العنف. 
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الجدول 20.3: عالقة الجاين بالضحية 

)%(عدد الحاالتالجاني

87%27األب

6%2األم

6%2زوج األم

%13قريب

%13غري معروف

3.1.2.5 مدة اإلقامة يف املؤسسة

غادرت املؤسسة 18 حالة من ضحايا سوء معاملة األطفال خالل عام 2014، 16 حالة أمضت أقل من شهر، وحالتان من 

1-3 أشهر، )أنظر الجدول 21.3(:  

الجدول 21.3: مدة البقاء يف املؤسسة لضحايا إساءة معاملة األطفال 

)%(عدد الحاالتمدة البقاء

89%16أقل من 30 يوم

11%302 - 90 يوم

100%18املجموع

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

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

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

التحادي رقم 51 لدولة المارات العربية املتحدة(.

يناير-31   1 من  واألطفال  النساء  لرعاية  ديب  مؤسسة  وإيوائها يف  بالبرش  االتجار  من ضحايا  ثالث حاالت  استقبال  تم 

ديسمرب2014، أي حوايل )4%( من جميع الحاالت )ضحايا العنف املنزيل، وسوء معاملة األطفال، والحاالت األخرى(.

الرسم التوضيحي 11.3: نسبة حاالت االتجار بالبرش مقارنة بالفئات األخرى

الفئات ا�خرى 
%96

%
4 

شر
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ر ب
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3.1.3.1 خصائص ضحايا االتجار بالبرش 

3.1.3.1.1 العمر والجنس

جميع ضحايا االتجار بالبرش من البالغني، واملتوسط الحسايب لألعامر هو 23.6 سنة، بانحراف معياري 3.2 ±، وتراوحت 

أعامرهم من 20 إىل 26 سنة )انظر الجدول 22.3(. 

الجدول 22.3: أعامر البالغني من حاالت االتجار بالبرش

23.6 سنةمتوسط العمر

3.2± النحراف املعياري

25 سنةالوسيط

26 سنةالحد األعىل

20 سنةالحد األدىن
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3.1.3.1.2 الجنسية

الباكستانية )حالتان(، وحالة واحدة من بنغالديش )انظر الجدول  كانت جنسيات ضحايا االتجار بالبرش من الجنسية 
23.3(، وجميعهم من قارة آسيا. 

الجدول 23.3: جنسيات ضحايا االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتالدولة#

67%2باكستان 1

33%1بنغالديش 2

 100%3املجموع الكيل

 

3.1.3.1.3 التعليم

عند تحليل املستويات التعليمية لهذه الحاالت، تفاوت املستوى التعليمي للضحايا من األمي إىل الثانوي. ويبني الجدول 

أدناه أن اثنتني من ضحايا االتجار بالبرش أكملتا بعض التعليم الثانوي، وواحدة مل تذهب إىل املدرسة إطالقاً. 

الجدول 24.3: املستوى التعليمي لضحايا االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتالمستوى التعليمي

33%1غري متعلم

67%2دراسة ثانوية 

100%3املجموع الكيل

3.1.3.1.4 الحالة االجتامعية

يوضح الجدول 25.3 أن الحالة االجتامعية للحاالت توزعت بني حالة واحدة متزوجة وحالتني مطلقتني.

الجدول 25.3: الحالة االجتامعية لضحايا االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتالمستوى التعليمي

33%1متزوجة

67%2مطلقة

100%3املجموع الكيل

3.1.3.1.5 الدخل

يف تقدير مستويات الدخل لحاالت االتجار بالبرش )املبلغ املقدر من املال الذي حصل عليه شهريا خالل فرتة الستغالل(، 

حالتان مل تحصال عىل أي عوائد مالية خالل فرتة االستغالل، وحالة تلقت أقل من 1000 درهم إمارايت يف الشهر.

الجدول 26.3: مستوى الدخل لحاالت االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتالدخل الشهري*

67%02 درهم

33%1أقل من 1000

100%3املجموع الكيل

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

3.1.3.1.6 جهات اإلحالة

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

3.1.3.2 تأشرية الدخول

3.1.3.2.1 نوع التأشرية

يبني الجدول أدناه أنواع التأشريات التي استخرجت لضحايا االتجار بالبرش، فقد استقبلت املؤسسة حالة تحمل “تأشرية 

عمل” وحالتان تحمالن “تأشرية زيارة”. 

الجدول 27.3: نوع التأشرية لضحايا االتجار بالبرش

)%(عدد الحاالتنوع التأشيرة 

33%1تأشرية عمل  

67%2تأشرية زيارة  

100%3املجموع الكيل
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3.1.3.2.2 صالحية التأشرية

فيام يتعلق بصالحية التأشرية، فقد تبني أن حالة لديها تأشرية ملغية، وحالتني ال تعلامن عن مدى صالحية تأشرياتهن 

)انظر الجدول 28.3(:

الجدول 28.3: صالحية التأشرية

)%(عدد الحاالتصالحية التأشيرة 

33%1ملغية 

67%2ال تعلم

100%3املجموع الكيل

3.1.3.3  عملية االتجار بالبرش

3.1.3.3.1 مكان االتجار

حالتان من ضحايا االتجار بالبرش كانت املتاجرة بهام خارجيا )تم التخطيط باملتاجرة بهام من خارج الدولة(، عادة يف 

بلدهام األم، وحالة متت املتاجرة بها داخليا )أي تم التخطيط باملتاجرة بهن داخل الدولة(.

الجدول 29.3: صالحية التأشرية

)%(عدد الحاالتمكان االتجار 

67%2خارجيا 

33%1داخليا 

100%3املجموع الكيل

3.1.3.3.2 كيفية حصول االتجار

جميع الحاالت املتاجر بهن وعدن بوظائف أوتم التأكيد لهن بكسب املال عن طريق مامرسة بعض األنشطة.

3.1.3.3.3 العمل/ النشاط الذي اعتقدت الضحية أنها ستقوم به

عند االستعالم من الضحايا عام تم إخبارهن به من قبل املتاجرين، وجد أن حالة تم إخبارها بأنها ستعمل كخادمة يف 

البيوت، وحالة كعاملة نظافة، وحالة وعدت بالعمل يف صالون تجميل )انظر الجدول 30.3(: 

الجدول 30.3: العمل أو النشاط الذي اعتقدت الضحية أنها ستقوم به

العمل/النشاط الذي اعتقدت 
)%(عدد الحاالتالضحية أنها ستقوم به

33.3%1خادمة 

33.3%1عاملة نظافة

33.3%1موظفة يف صالون تجميل 

100%3املجموع الكيل 

3.1.3.3.4 وقت معرفة الضحية باالستغالل

يبني الجدول 31.3 أن ضحية واحدة علمت ما هو متوقع منها من قبل املتاجر يف يوم الوصول، وحالتان بعد عدة أيام. 

الجدول 31.3: متى عرفت الضحية باالستغالل

)%(عدد الحاالتمتى عرفت الضحية

33%1يوم الوصول

67%2بعد عدة أيام 

100%3املجموع الكيل

3.1.3.3.5 كيفية معرفة الضحية باالستغالل

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

الحالة، حالتان تم إخبارهام عن املوضوع مبارشة، وحالة تم اغتصابها )انظر الجدول 32.3(. 

الجدول 32.3: كيف عرفت الضحية باالستغالل

)%(عدد الحاالتكيف عرفن

67%2تم إعالمهن

33%1اغتصابهن

100%3املجموع
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3.1.3.3.6 بلدان املرور العابر

اثنتان من ضحايا االتجار بالبرش مرتا بباكستان كبلد عبور ملدة 3 ساعات قبل وصلولهام إىل ديب.

3.1.3.4 أنواع اإلساءة

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

وهو ما يربر زيادة عدد الحاالت املساءة املسجلة يف جدول 33.3 عن العدد الجاميل للضحايا. حيث أن ثالث حاالت 

واملالية  الجنسية  الساءات  من  لكل  حالتان  تعرضت  كام  والجسدية،  اللفظية  العاطفية/  الساءات  من  لكل  تعرضن 

والهامل والحرمان.

الجدول 33.3: أنواع الساءة التي تعرضت لها الضحية

)%(العددنوع اإلساءة

100%3إساءة عاطفية /لفظية

100%3إساءة جسدية 

67%2إساءة جنسية

67%2إساءة مالية

67%2إهامل/ حرمان

الرسم التوضيحي 12.3: أنواع الساءة التي تعرضت لها الضحية

%100%100

%67%67%67
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%70

%60
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%10

%0

إساءة  عاطفية/
لفظية

إهمال /حرمانإساءة جنسيةإساءة ماليةإساءة جسدية

3.1.3.5 عالقة املتاجر بالضحية

تم الخبار من قبل حالتني أن رب العمل هو املسؤول عن املتاجرة، بينام واحدة ال تعلم من كان وراء املتاجرة بها. 

الجدول 34.3: عالقة املتاجر بالضحية

)%(عدد الحاالتالمتاجر

67%2رب العمل 

33%1غري معروف 

100%3املجموع الكيل 

3.1.3.6 تصنيف الحاالت باإليواء

كام يتبني من الجدول أدناه، فإن حالة من ضحايا االتجار بالبرش ليس لديها أطفال لذا تم تصنيفها بـ )سيدة مبفردها(. 

إضافة إىل أن حالة أم لطفل يف املؤسسة وتم تصنيفها بـ )أم مع طفلها(، وحالة واحدة أم ألطفال عىل قيد الحياة ويعيش 

األطفال يف بلدهم األم وتم تصنيفها بـ )أم مبفردها(.

الجدول 35.3: حاالت اليواء

)%(عدد الحاالتحاالت اإليواء

33.3%1سيدة فقط

33.3%1أم مع طفلها 

33.3%1أم مبفردها

100%3املجموع الكيل

3.1.3.7 مدة البقاء يف املؤسسة

جميع حاالت االتجار بالبرش غادرن املؤسسة حتى نهاية ديسمرب 2014 يف أقل من ثالثة أشهر.  

3.1.3.8 كيفية مغادرة الضحية

جميع الحاالت املغادرة من ضحايا االتجار بالبرش تم إعادتهن إىل موطنهن األصيل بعد النتهاء من الجراءات القانونية 

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

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

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

وجود مؤسسات داعمة تلجأ إليها الحالة لتقدم لها الخدمات املناسبة ملنع وقوعها يف االتجار مرة أخرى. 
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3.1.3.9 متابعة الضحية

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

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

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

حال تعذر التواصل املبارش. 

يبني الجدول أدناه عدد املتابعات التي متت بشكل مبارش خالل 2014 عىل مدى ستة أشهر: 

الجدول 36.3: عدد املتابعات القامئة يف 2014 للحاالت املغادرة 

تعذر تم التواصل المتابعة بعد مغادرة الحالة 
المجموع التواصل 

4-4بعد 30 يوم

66-بعد 90 يوم 

---بعد 180 يوم 

4610املجموع 

وصل مجموع عدد مرات التواصل إىل عرشة اتصاالت ملتابعة ضحايا االتجار بالبرش يف 2014 بعد مغادرتهن املؤسسة يف 

بلدانهن األم وضمن أرقام التواصل والعناوين التي وضعنها قبل املغادرة. وكانت هناك أربع متابعات فعلية بعد 30 يوم. 

أما بقية املتابعات الست فقد تعذر التواصل مع الحاالت وذلك ألسباب عدة منها: انقطاع الخط أو رقم غري مستخدم، أو 

مل يتم الرد عىل املكاملة، أو ال توجد وسائل اتصال مع الحالة كونها تسكن يف منطقة نائية، أو سفر الحالة إىل بلدة أخرى 

غري بلدها األم أو مستجدات أخرى تطرأ عىل ظروف الحالة.

3.2 الحاالت الخارجية الجديدة
 )%49(  494 التقرير،  فرتة  1005 حالة خارجية جديدة خالل  لـ  واألطفال خدماتها  النساء  لرعاية  قدمت مؤسسة ديب 

منهم ضحايا العنف املنزيل، و36 )4%( ضحايا سوء معاملة األطفال، 475 )47%( من الحاالت صنفوا بـ “أخرى” )261 

حالة للراغبني يف الحصول عىل الستشارة حول التعامل مع حاالت العنف، و106 حالة ألسباب انسانية، و67 حالة تحتاج 

ملساعدات مالية، و38 حالة بالغ عن عنف، وثالث حاالت إساءة ضد املرأة( )أنظر الشكل أدناه(: 

الرسم التوضيحي 13.3: أنواع الحاالت الخارجية التي استقبلتها املؤسسة

العنف المنزلي
%49

أخرى
%47

%
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سوء م

 

الرسم التوضيحي 14.3: أنواع الحاالت الخارجية التي استقبلتها املؤسسة

أخرى سوء معاملة ا�طفال العنف المنزلي 
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3.2.1 ضحايا العنف املنزيل
استقبلت املؤسسة 494 حالة عنف منزيل، وشكلت 49% من مجموع الحاالت الخارجية )ضحايا سوء معاملة األطفال 

والحاالت الستثنائية األخرى(. 

الرسم التوضيحي 15.3: الحاالت الخارجية من ضحايا العنف املنزيل مقارنة 
بالحاالت األخرى

العنف المنزلي 
%49

الفئات ا�خرى 
%51

3.2.1.1 خصائص ضحايا العنف املنزيل من الحاالت الخارجية 

3.2.1.1.1 العمر

كان املتوسط الحسايب لألعامر 34.2 سنة، بانحراف معياري 7.8 +، وتراوحت أعامرهم من 18 إىل 61 سنة )انظر الجدول 

 .)1.4

الجدول 37.3: أعامر ضحايا العنف املنزيل من الحاالت الخارجية 

34.2املتوسط الحسايب 

7.8±االنحراف املعياري 

33 سنةالوسيط

35 سنةاملنوال )عدد التكرار( 

18 سنةالحد األدىن

61 سنةالحد األعىل 

3.2.1.1.2 الجنس

إن غالبية الحاالت الخارجية من ضحايا العنف املنزيل كانوا من الناث ويشكلن 93% من املجموع الكيل، بينام الذكور 

 .%7

الجدول 38.3: الجنس من ضحايا العنف املنزيل 

)%(عدد الحاالتالجنس 

93%459إناث 

7%35ذكور 

100%494املجموع الكيل

3.2.1.1.3 الجنسية

شكل مواطنو دولة المارات العربية املتحدة 35%، وشكل غري املواطنون 65% من الحاالت.  

الجدول 39.3: جنسيات ضحايا العنف املنزيل 

)%(عدد الحاالتالجنسية  

35%172إمارايت  

65%322غري إمارايت

100%494املجموع الكيل
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الرسم التوضيحي 16.3:  جنسيات ضحايا العنف املنزيل )الحاالت الخارجية( 

غير إماراتي
%65

إماراتي
%35

دمت املؤسسة خدماتها لضحايا العنف املنزيل من 53 دولة، إضافة إىل دولة المارات العربية املتحدة، وتوزعت جنسيات 

ضحايا العنف املنزيل حسب القارات املبني أدناه: 

الجدول 40.3: توزيع ضحايا العنف املنزيل حسب القارات 

)%(عدد الحاالتالدولة#

77.5%383آسيا1

13.2%65أفريقيا 2

6.7%33أوروبا 3

1.6%8أمريكا4

0.8%4أسرتاليا5

0.2%1غري معروف 6

 100%494املجموع الكيل

الرسم التوضيحي 17.3:  توزيع ضحايا العنف املنزيل من الحاالت الخارجية 

آسيا 
%77

أفريقيا 
%13

أوروبا
%7

أمريكا 
%2

أستراليا
%1

3.2.1.1.4 الحالة االجتامعية

أظهرت دراسات رصد الحالة االجتامعية للحاالت بأن 79% من فئة املتزوجني، و8% من فئة العازبني. و10% من فئة 

املطلقني، و3% فئة املنفصلني، فيام شارك من فئة األرامل حالة واحدة.  

الجدول 41.3: الحالة الجتامعية  

)%(عدد الحاالتالحالة اإلجتماعية   

8.3%41عازب 

78.9%390متزوج

9.5%47 مطلق

3%15منفصل

0.2%1أرمل

100%494املجموع الكيل
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3.2.1.1.5 عالقة الجاين بالضحية

تم الخبار من قبل الحاالت أن 74% كان املسئ هو الزوج الحايل، و14% كان الزوج السابق، و4% كان األخ، و3% لكل 

من األب واألم، أما بقية الحاالت فقد كان امليسء هو الزوجة السابقة، زوجة األب، األخت، القريب، الرشيك، صديق 

العائلة، ثم رب العمل. 

الجدول 42.3: الحالة الجتامعية  

)%(عدد الحاالتالمسيء

74%366الزوج 

14%68الزوج السابق 

0.8%4الزوجة السابقة

3%17األب

2.6%13األم

0.4%2زوجة األب

4%18األخ

0.6%3األخت

1.8%9القريب

0.4%2الرشيك

0.4%2صديق العائلة

1.6%8رب العمل

0.2%1غري مصنف 

0.6%3أخرى 

3.2.1.1.6 أنواع اإلساءة

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

وهو مايربر زيادة عدد الحاالت املساءة املسجلة يف جدول 43.3 عن العدد الجاميل للضحايا. حيث أن 92% من الحاالت 

تعرضت إىل إساءة عاطفية/لفظية، 72% لإلهامل والحرمان، و55% لإلساءة الجسدية، و49% لإلساءة املالية، و20% لإلساءة 

الجنسية. 

الجدول 43.3: أنواع الساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف املنزيل   

)%(عدد الحاالتأنواع اإلساءة 

92%454إساءة عاطفية/ لفظية 

72%356إهامل/ حرمان

55%271إساءة جسدية

49%241إساءة مالية

20%97إساءة جنسية

الرسم التوضيحي 18.3: أنواع الساءة التي تعرض لها ضحايا العنف املنزيل 
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3.2.1.1.7 جهات اإلحالة

كام هو مبني يف الجدول أدناه، أن غالبية الحاالت الخارجية )93%( قدموا اىل املؤسسة “بأنفسهم”، وأحيلت 17 حالة من 

قبل األصدقاء، ومثان حاالت من قبل “رشطة ديب”، وأربع حاالت من قبل األقارب، أما بقية الحاالت فقد أحيلت من قبل 

سفارة/قنصلية، محكمة، مدرسة، وحالتان من قبل جهات أخرى.  
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الجدول 44.3: جهات الحالة    

)%(عدد الحاالتجهات اإلحالة 

93.1%460إحالة الشخص بنفسه

3.4%17صديق 

1.6%8رشطة ديب 

0.8%4قريب 

0.2%1السفارة / القنصلية

0.2%1املدرسة

0.2%1املحاكم

0.4%2أخرى

100%494املجموع الكيل

3.2.2 ضحايا سوء معاملة األطفال 
استقبلت املؤسسة 36 حالة ضحايا سوء معاملة األطفال، وشكلت 4% من مجموع الحاالت الخارجية )ضحايا العنف 

املنزيل والحاالت الستثنائية األخرى(.

الرسم التوضيحي 19.3: نسبة ضحايا سوء معاملة األطفال مقارنة بالفئات 
األخرى 
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3.2.2.1 خصائص ضحايا سوء معاملة األطفال

3.2.2.1.1 العمر

)أنظر  17 سنة  4.97 +، وتراوحت أعامرهم من سنة إىل  بانحراف معياري  10.16 سنة،  الحسايب لألعامر  املتوسط  كان 

الجدول 45.3(.

الجدول 45.3: أعامر ضحايا سوء معاملة األطفال  

10.16 سنة املتوسط الحسايب 

4.97±االنحراف املعياري 

11.5 سنة الوسيط

1 سنةالحد األدىن 

17 سنةالحد األعىل 
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3.2.2.1.2 الجنس

معظم ضحايا سوء معاملة األطفال )58%( من الناث، و42% من الذكور. 

الجدول 46.3: الجنس

)%(عدد الحاالتالجنس 

58%21إناث 

42%15ذكور 

100%36املجموع الكيل

3.2.2.1.3 الجنسية

كام هو مبني يف الجدول أدناه، 53% طفل من مواطني دولة المارات العربية املتحدة، 44% طفل من جنسيات أخرى، 

وحالة صنفت بـ “غري معروف”.

الجدول 47.3: جنسيات ضحايا سوء معاملة األطفال 

)%(عدد الحاالتالجنسية  

53%19إمارايت  

44%16غري إمارايت 

3%1غري معروف

100%36املجموع الكيل

انتمى ضحايا سوء معاملة األطفال إىل 10 دول، إضافة إىل دولة المارات العربية املتحدة، وتوزعت جنسيات ضحايا سوء 

معاملة األطفال حسب القارات مبني أدناه:

الجدول 48.3: توزيع ضحايا سوء معاملة األطفال حسب القارات 

)%(عدد الحاالتالدولة#

83%30آسيا1

8%3أفريقيا  2

6%2أوروبا  3

3%1غري معروف 4

 100%36                املجموع الكيل

الرسم التوضيحي 20.3: توزيع ضحايا سوء معاملة األطفال من الحاالت 
الخارجية  
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3.2.2.2 عالقة الجاين بالضحية

تم الخبار من الحاالت بأن العالقة التي تربطهم باألشخاص املعنفني ) املسيئني إليهم(  كانت من قبل األب 47% من 

الحاالت، واألم 33%، واألقارب أربع حاالت، أما بقية الحاالت فقد كان املسئ هو)األخ، األخت، صديق العائلة، صديق 

آخر، طالب املدرسة، املعلم، الخادمة(، وحالة مل تحدد امليسء. 
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الجدول 49.3: عالقة الجاين بالضحية  

)%(عدد الحاالتالمسيء

47%17األب 

33%12األم 

3%1األخ

3%1األخت

11%4قريب

3%1صديق العائلة

3%1صديق آخر

3%1طالب املدرسة

6%2املعلم

3%1الخادمة

3%1غري محدد

3.2.2.3 أنواع اإلساءة

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

وهو مايربر زيادة عدد الحاالت املساءة املسجلة يف جدول 15.4 عن العدد االجاميل للضحايا. حيث أن 53% من الحاالت 

تعرضت لهامل وحرمان، و47% لساءة جسدية، و42% لساءة عاطفية/لفظية، ومثان حاالت لساءة جنسية، وخمس 

حاالت لساءة مالية، وأربع حاالت ملشاهدة العنف املنزيل. 

الجدول 50.3: أنواع الساءة التي تعرضت لها ضحايا سوء معاملة األطفال  

)%(عدد الحاالتأنواع اإلساءة 

53%19إهامل/ حرمان

47%17إساءة جسدية 

42%15إساءة عاطفية/ لفظية 

22%8إساءة جنسية 

14%5إساءة مالية

11%4مشاهدة العنف املنزيل

الرسم التوضيحي 21.3: أنواع الساءة التي تعرض لها ضحايا سوء معاملة األطفال  
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3.2.2.4 جهات اإلحالة

كام هو مبني يف الجدول أدناه، أن غالبية األطفال )55%( قدموا إىل املؤسسة من قبل أقاربهم، وأحيلت أربع حاالت من 

قبل مستشفى، وأربع حاالت من قبل خط نجدة الطفل، وأربع حاالت بأنفسهم. أما بقية الحاالت أحيلت من قبل هيئة 

تنمية املجتمع، رشطة ديب، صديق، مدرسة.

 الجدول 51.3: جهات الحالة   

)%(عدد الحاالتجهات اإلحالة 

55%20أحد األقارب  

11%4مستشفى 

11%4خط نجدة الطفل 

11%4إحالة الشخص بنفسه

3%1صديق 

3%1مدرسة 

3%1هيئة تنمية املجتمع

3%1رشطة ديب

100%36املجموع الكيل



مركز اإلتصال 



77 76

4  مركز اإلتصال 
4.1 خط املساعدة

تتنوع خدمات مركز االتصال يف استقبال البالغات الواردة من خالل عدد من القنوات أهمها خط املساعدة )800111( 

و هي خدمة عىل مدار 24 ساعة مفتوحة للجمهور لتقديم رد طارئ وإحالة واستشارة للمتصل. ويتبع هذا املركز إدارة 

الرعاية والتأهيل، وهي الدارة املسؤولة عن تقديم الخدمات املبارشة للضحايا، والرد عىل استفسارات املتصلني واتخاذ 

الجراءات املناسبة حيال كل اتصال، وإن االتصاالت التي بحاجة إىل خدمات مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال تحال 

إىل إدارة  الرعاية والتأهيل من أجل الدراسة املتعمقة والتقييم لتقديم الخدمات املناسبة) خدمات داخلية أوخارجية أو 

استشارة أو إحالة(.

4.1.1 تصنيف املكاملات  
تلقى مركز االتصاالت 4,529 اتصال خالل الفرتة املشمولة بالتقرير 1يناير -31 ديسمرب 2014، تم تصنيف االتصاالت كاآليت:

الجدول  1.4: تصنيف املكاملات الواردة عرب خط املساعدة

)%(عدد الحاالت تصنيف المكالمات  

21.8%986ضحايا

1.4%67إحالة شخصية )صديق/ عائلة(

0.8%35إحالة رسمية )مدارس / قنصلية، رشطة(

69%3125الجمهور

6.7%304إعادة االتصال

0.3%12متطوع/متربع

100%4,529املجموع

وكان منهم 1,088 اتصال بحاجة إىل خدمات املؤسسة. يبني الجدول أدناه طبيعة تلك املكاملات.

الجدول 2.4: تصنيف املكاملات التي تحتاج إىل خدمات املؤسسة

)%(عدد الحاالت تصنيف المكالمات  

91%986ضحايا

6%67إحالة شخصية )صديق/ عائلة(

3%35إحالة رسمية )مدارس / قنصلية / رشطة(

100%1,088املجموع

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

معلومات مفصلة عنها يف أقسام الحاالت الداخلية والخارجية.

4.1.2 تصنيف الحاالت 
وفقا لتصنيف أنواع الحاالت، كان معظم املتصلني )74%( يبحثون عن نصيحة واستشارة عن مشاكل تخص العنف املنزيل، 

و7% عن سوء معاملة األطفال، ثالث حاالت عن االتجار بالبرش، و%19 من االتصاالت كانت ألسباب أخرى غري التصنيفات 

التي ذكرت. 

الجدول 3.4: تصنيف العنف

)%(عدد الحاالت تصنيف العنف  

73.9%804العنف املنزيل 

6.5%71سوء معاملة األطفال 

0.3%3االتجار بالبرش

19.3%210أخرى

100%1,088املجموع

الرسم التوضيحي 1.4: تصنيف الحاالت 
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4.1.3 أنواع اإلساءة  
كام هو مبني أدناه، فإن غالبية املتصلني 79% عانوا من الهامل والحرمان، و67% من الساءة الجسدية، و14% من الساءة 

املالية، و11% من الساءة الجنسية و1% من الساءة العاطفية/اللفظية.  

الجدول 4.4: تصنيف أنواع الساءة التي تعرض لها املتصلون

)%(عدد الحاالت أنواع اإلساءة 

79%861إهامل/حرمان 

67%733إساءة جسدية 

14%156إساءة مالية 

11%124إساءة جنسية 

1%11إساءة عاطفية/لفظية

* العديد من املتصلني أخربوا عن أنواع متعددة من الساءة

الرسم التوضيحي 2.4: أنواع الساءة التي تعرض لها املتصلون  

إساءة إساءة مالية إساءة جسديةإهمال/ حرمان 
جنسية 

إساءة عاطفية/
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4.1.4 سبب االتصال
كان السبب الرئيس التصاالت الضحايا هو الحصول عىل الستشارات بنسبة 99%، يف حني 1% من الضحايا اتصلوا للحصول 

عىل اليواء.  

الجدول 5.4: سبب االتصال 

)%(عدد الحاالت سبب االتصال 

99%1074استشارات 

1%14إيواء 

100%1,088املجموع

4.1.5 مستوى التهديد
غالبية اتصاالت الضحايا كانت عاجلة ولكن ليست يف خطر فوري بنسبة %86، و%8 من االتصاالت كانت يف خطر فوري، 

و%6 كانت للحصول عىل الستشارات.

 

الجدول 6.4: مستوى التهديد 

)%(عدد الحاالت مستوى التهديد 

8%84فوري 

86%939عاجل )لكن ليس يف خطر فوري( 

6%65ليس يف خطر فوري )طلب خدمات(

100%1,088املجموع

4.1.6 الحالة االجتامعية
غري  فئة  من  و%15  املتزوجني،  فئة  من  الضحايا  من   %73 أن  نجد  املتصلني،  للضحايا  االجتامعية  الحالة  دراسة  عند 

املتزوجني، و11% من فئة املطلقني، وتسع حاالت من فئة األرامل، وأربع حاالت مل يتم تصنيفهم. 
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 الجدول 7.4: الحالة االجتامعية  

)%(عدد الحاالت 

73%795متزوجة 

15%164غري متزوجة 

11%116مطلقة 

0.8%9أرملة

0.4%4غري مصنف

100%1,088املجموع

4.1.7 الفئة العمرية
معظم الضحايا املتصلني من البالغني بنسبة %92 واألطفال بنسبة 8%. 

 الجدول 8.4: الفئة العمرية   

)%(عدد الحاالت الفئة العمرية

8%87طفل )أقل من 18 سنة( 

92%1,001بالغ

100%1,088املجموع

4.1.8 الجنسية
غالبية الضحايا املتصلني )52%( من فئة غري إمارايت، و48% من فئة إمارايت. 

 الجدول 9.4: جنسية الضحية  

)%(عدد الحاالت الجنسية 

48%517إمارايت 

52%571غري إمارايت 

100%1,088املجموع

اخلدمات والربامج 
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5  اخلدمات والربامج 
متاشيا مع رؤية املؤسسة لقامة مجتمع خال من العنف، ومهمتها يف توفري الحامية والوقاية للنساء واألطفال وتعزيز 

وعي املجتمع للحد من العنف قدمت مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال العديد من الخدمات املوجهة للحاالت خالل 

عام 2014.

5.1 الخدمات املبارشة للضحايا

5.1.1 خدمات اإليواء اآلمن
تقدم املؤسسة خدمات اليواء للحاالت الطارئة التي يتم تحويلها من مختلف الجهات يف الدولة بالضافة للحاالت التي 

تواجه تهديدا يشكل خطورة عىل سالمتها. وتشمل هذه الخدمات املسكن املؤقت تحت إرشاف فريق عمل متكامل عىل 

مدار الساعة بالضافة إىل توفري جميع احتياجات املقيم من مأكل، مرشب، ملبس، مواصالت وغريها.

5.1.2 الخدمات االجتامعية
تقدم مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال مجموعة كاملة من الخدمات االجتامعية مثل إدارة الحالة، وتقديم الدعم 

االجتامعي املناسب وفق احتياجات الحالة وتطلعاتها، والذي يتضمن الوساطة العائلية للم شمل األرسة وعالج التصدع 

األرسي، والزيارة املنزلية، والزيارة املدرسية، والحضور يف املحكمة، وتسهيل إجراءات الجنسية والقامة، والحالة إىل جهات 

االختصاص وتقديم الدعم املادي واالستشارات، إضافة إىل خدمات أخرى.

5.1.3 الخدمات الصحية
إىل وجود  بالضافة  بديب،  الصحة  هيئة  مع  بالتعاون  مجانية  بصورة  املقيمني  لكافة  الصحية  الخدمات  املؤسسة  تقدم 

ممرضة مقيمة يف املؤسسة لعالج ومتابعة الحاالت بصورة دامئة.  

5.1.4 الخدمات النفسية
تعاين الحاالت التي تعرضت للعنف من أعراض خلل يف الصحة النفسية والتي تشمل االكتئاب، والقلق، وأعراض ما بعد 

الصدمة مام يؤثر سلبا عىل نشاطهن الشخيص والعائيل وقدراتهن التعليمية واملهنية. وتكمن مهمة الخدمات النفسية يف 

تطوير الذات بشكل صحي وتعزيز القوة، ويتطلب ذلك رضورة توفري خدمات عالجية وفق احتياجات الحالة والخطة 

العالجية التي أعدت لها من قبل املعالجة أو املستشارة النفسية، مثل )إجراء فحص وتقييم الصحة العقلية )النفسية(، 

العالج الفردي، العالج الجامعي، االستشارات، العالج باللعب، ومجموعة التمكني(. 

5.1.5 الخدمات القانونية
تتوفر يف املؤسسة خدمة الستشارات القانونية لدعم الحاالت وتوجيهها آللية التواصل مع الجهات القانونية والقضائية 

يف الدولة، وتعريفهن بحقوقهن القانونية والرشعية وباآلليات الصحيحة للسري يف الجراءات القانونية مثل رفع الدعاوى 

وفتح البالغات، كام تم التعاقد مع مكتب محاماة تستطيع من خاللها الضحية رفع الدعاوى يف املحكمة ومتثيلها قانونيا 

من قبل املحامني للمرافعة ومتابعة القضايا يف جنبات املحاكم.  
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يبني الجدول أدناه أنواع الخدمات املقدمة للحاالت املغادرة عام 2014:

الجدول  1.5: الخدمات األساسية املقدمة للحاالت الداخلية والخارجية 

 نوع الخدمة #
عدد الحاالت

اجملموع
خارجية داخلية

51677728خدمات اجتامعية1

26329خدمات صحية2

14105119خدمات نفسية3

118798خدمات قانونية4

32202234خدمات إحالة5

5.1.6 خدمات الدعم األخرى
بالضافة إىل هذه الخدمات األساسية قدمت املؤسسة الدعم للحاالت من خالل تزويدهن بخدمات النقل، والسامح لهن 

بإجراء مكاملات محلية ودولية بانتظام، كام قدمت دعام ماديا عند املغادرة كام هو وارد يف الجدول 1.6 )معونة مالية 

تبلغ 500 درهم( لكل ضحية اتجار بالبرش عند مغادرتها املؤسسة، وتتكفل كذلك مببلغ تذاكر السفر للضحايا ملساعدتهن 

عىل العودة ألوطانهن، إضافة إىل بعض من الدعم املادي غري النقدي. 

 الجدول 2.5: خدمات الدعم املادي بعد مغادرة الحالة الداخلية    

عدد الحاالت  الداخلية  الدعم المادي  #

9تذاكر سفر 1

4دعم نقدي 2

6دعم مادي غري نقدي3

الجدول 3.5: خدمات الدعم األخرى     

مجموع الخدمات المقدمة خدمات الدعم 

1,040خدمة املواصالت 

270املكاملات الدولية 

5.1.7 الربامج واألنشطة
تقدم مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال مجموعة من  األنشطة التعليمية والرتفيهية واملهنية وبرامج التمكني بهدف 

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

تقام بشكل منظم ودوري )انظر الجدول أدناه(:

الجدول  4.5: الربامج واألنشطة 

الجهة المزودة للنشاط نوع الخدمات

عدد 
مرات 
تنفيذ 

النشاط 
103املؤسسةالكمبيوتر والنرتنت 

33املؤسسةأنشطة فنية )رسم، طبخ، اكسسوارات....الخ( 

15املؤسسةخدمات تجميلية 

38املؤسسة مجموعة التمكني 

13املؤسسةمجموعة الدعم

11هيئة الصحة دروس يف الثقافة الصحية  

5معهد أيتك تعليم اللغة االنجليزية 

13متطوعة دروس يف اللياقة البدنية 

3مركز ديب للكاراتيهرياضة الكاراتيه 

26مركز رؤيتي/ مركز األمرية هيا بنت الحسني دروس دينية  

13املؤسسة ورش عمل متنوعة

1املؤسسةإدارة األزمات

16املؤسسةالحفالت واملناسبات والرحالت

290املجموع
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5.2 التثقيف املجتمعي والفعاليات 
تقوم املؤسسة بتنسيق وتنفيذ برامج التوعية املجتمعية التي تدور حول: العنف املنزيل، والساءة للطفل واالتجار بالبرش. 

حيث تعمل املؤسسة جاهده من خالل الربامج التوعوية والتثقيفية والفعاليات التي تقوم بها عىل بناء عالقات قوية 

تقوم عىل أساس الحوار اليجايب البناء بني أفراد األرسة الواحدة ، وبني جميع  أفراد ومؤسسات املجتمع ، بهدف نرش 

املعرفة وتعزيز وعي املجتمع للحد من كافة أشكال الساءة ضد النساء واألطفال.

ومن أبرز الفعاليات التي تم إنجازها خالل هذا العام:

ساهمت املؤسسة يف تنظيم واستضافة  النطالقة الدولية األوىل لفعاليات امللتقى العاملي لألطفال، الذي أقيم للمرة   •
األوىل خارج حدود السويد تحت رعاية صاحبة السمو املليك امللكة سيلفيا، ملكة السويد، و صاحبة السمو األمرية هيا 

بنت الحسني حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 

ديب، ورئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة ديب الطبية، ورئيسة مجلس إدارة سلطة املدينة العاملية للخدمات النسانية 

، والذي انعقد يف مدينة جمريا بديب بتاريخ 2014/11/13، وذلك من خالل التعاون مع إدارة املنتدى العاملي لألطفال 

بالسويد ومع عدد من املؤسسات املختصة يف الدولة. 

تنظيم امللتقى الثالث لإلتجار بالبرش تحت عنوان”الرتقاء بربامج التثقيف لتوعية الفئات األكرث عرضة لإلتجار” والذي   •
أقيم بتاريخ 2014/01/16.

عقدت املؤسسة بالتعاون مع مكتب املفوض السامي لحقوق النسان باألمم املتحدة ورشة تدريبية إقليمية بعنوان   •
“التعاون الدويل وضحايا التجار بالبرش” يف أكتوبر 2014، وقدمت خالل الورشة ورقة عمل بعنوان جهود مؤسسة 

ديب - منوذج يف مكافحة التجار بالبرش. 

تنظيم ورشة إضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى البالغني يف نوفمرب 2014.  •

كام واصلت املؤسسة حمالتها التوعوية والتثقيفية يف املدارس ، واملؤسسات املختلفة واملوجههة لكافة الفئات يف املجتمع 

، ويوضح الجدول  5.3: الورش واملحارضات التي أنجزت خالل عام 2014.

الجدول  5.5: ورش ومحارضات يف مختلف إمارات الدولة    

عدد الورش الفئة المستهدفة#

10طالب املدارس 1

1الخصائيني االجتامعيني2

1أولياء األمور 3

2املوظفني يف الهيئات4

14             املجموع

5.2.1 اإلعالم التوعوي من خالل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملقروءة 

تقديم  باملؤسسة ودورها يف  التعريف  املختلفة يف  العالم  واستخدام وسائل  التسويق  إسرتاتيجيات  املؤسسة   وضعت 

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

وذلك باستخدام الوسائل واألدوات العالمية املختلفة يف الرتويج للمؤسسة ودورها يف تنفيذ إسرتاتيجية الدولة يف الحد 

ودعائية حول  إعالمية  برامج  إعداد  يف  العالمي  املجال  يف  املتخصصني  مع  بالتعاون  واألطفال  النساء  العنف ضد  من 

دور املؤسسة يف تنمية وتطوير برامج التوعية، والتنسيق لصدار النرشات العالمية والرشادية والتوعوية الستخداماتها 

املختلفة كام هو مبني أدناه يف الجدول   6.5  والجدول   7.5:

 

 الجدول  6.5: التقارير املسموعة واملرئية
واملقروءة يف وسائل العالم الجتامعي    

رصد 
التقارير

العنف 
المنزلي 

سوء 
معاملة 
األطفال

االتجار 
بالبشر

اإلعتداء 
المجموعالجنسي

463450796998الجرائد 

18--711املجالت 

21-9111الذاعة 

17-4121التلفاز

3---3املقابالت

4864848161,057املجموع

الجدول  7.5: التقارير املقروءة يف وسائل التصال الجتامعي    

انستجرامفيس بوكالتغريداترصد التقارير 

101,4577,0075,243املُتاِبعني

235-2,663املُتابَعني

--30,235التغريدات 

30,2352,620-املشاركات 

الربامج الذاعية   •
أجرت املؤسسة 1,304 نص إذاعي حول العنف املنزيل، وأذيعت خمس مرات يوميا خالل العام، واستهدفت هذه   

النصوص الذاعية الجمهور من خالل بعض محطات الذاعة املحلية بهدف نرش الوعي املجتمعي حول العنف.
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5.3 العالقات العامة والرشاكات  

5.3.1 الرشاكات عىل املستوى املحيل
يعد بناء الرشاكات من أهم العنارص األساسية سواء لضامن تقديم خدمات الرعاية الشاملة املتميزة للحاالت يف مؤسسة 

ديب لرعاية النساء واألطفال أو لتحقيق األهداف العامة للمؤسسة.  انطالقا من هذا املبدأ عملت مؤسسة ديب عىل بناء 

جسور وفتح قنوات مع العديد من الرشكاء عىل املستوى املحيل والقليمي والدويل وذلك للتعرف عىل أفضل املامرسات 

ولالستفادة من الخربات يف مجال حامية  ورعاية ضحايا العنف بكل أشكاله، كام تسهم هذه الرشاكات من خالل التعاون 

الخدمات  كانت هذه  واألطفال، سواء  النساء  من  لعمالئها  املتكاملة  والرعاية  الشاملة  الخدمات  توفري  مع رشكائها يف 

عالقات  إرساء  عىل  املؤسسة  وعملت  املجتمعية،  بالتوعية  املتعلقة  تلك  أو  للضحايا  والوقاية  الحامية  بتوفري  متعلقة 

الرشاكة والتعاون قوية ومستمرة منذ إنشاء املؤسسة مع الجهات التالية: 

اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش.  •

القيادة العامة لرشطة ديب.   •

النيابات العامة واملحاكم.  •

الدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب.   •

هيئة الصحة.   •

وزارة الخارجية.  •

السفارات والقنصليات.   •

مراكز إيواء.   •

ومن أهم الرشاكات وعالقات التعاون املحلية التي رسختها املؤسسة خالل العام الحايل 2014

اتفاقية تعاون بني مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال ووزارة العمل التي وقعت بتاريخ 25/12/2014م. وهدفت   •
هذه االتفاقية إىل تحويل الحاالت وخصوصا االتجار بالبرش من وزارة العمل للمؤسسة، وتنفيذ سلسلة برامج توعوية 

للفئة األكرث عرضة لالتجار بالبرش، وتبادل املعلومات والبيانات، واملساعدة يف إيجاد فرص عمل للضحايا بعد إمتام 

مكافحة  مجال  يف  للعاملني  املشرتك  والتدريب  مشرتكة،  دراسات  وإعداد  املؤسسة،  يف  النفيس  االجتامعي  الربنامج 

االتجار بالبرش.

عالقات التعاون والرشاكة مع القطاع الخاص

يف إطار سعيها إىل تعزيز روح املسؤولية املجتمعية وطرح املبادرات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص يف   •
املجتمع لدعم القضايا التي تهم املجتمع قامت مؤسسة ديب لرعاية النساء واالطفال بالتعاون مع العديد من جهات 

من  العديد  خالل  من  العنف  ومحاربة  االنسان  حقوق  ارساء  بأهمية  املجتمع  توعية  عىل  للعمل  الخاص  القطاع 

املبادرات أهمها: 

التعاون مع مركز ديب للكاراتيه لتوفري مدربني مختصني لتقديم حصص رياضية للضحايا من النساء واألطفال يف مأوى   •
مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال لإلسهام يف متكني الضحايا وإعادة تأهيلهم.

التعاون مع رشكة بابارويت للتربع بنسبة معينة من مبيعات عدد من محال بابارويت.  •

التعاون مع مقهى سالملك للتربع بنسبة معينة من املبيعات.  •

5.3.2  الرشاكات عىل املستوي اإلقليمي والدويل 
الرأي  والسياسات ولبداء  القوانني  لتطوير  والدولية  القليمية  الجهات  النساء واألطفال مع  لرعاية  تعمل مؤسسة ديب 

والتعليق عىل أهم القرارات الصادرة بشأن حامية الضحايا، والجهود الرامية ملكافحة العنف ضد النساء واألطفال. كام 

إعادة  بعد  أو  اىل وطنها  عودتها  بعد  الضحية  متابعة  برامج  الضحايا عن طريق  الدولية ملساعدة  باملنظامت  تستعني 

توطينها، وإعداد وتنفيذ برامج متخصصة يف مجال الختصاص .

الطفل  إتفاقية الرشاكة مع منتدى  العام، عملت املؤسسة عىل توقيع   الدويل لهذا  أبرز الرشاكات عىل املستوى  ومن 

العاملي  Global Child Forum بهدف التعاون يف مجاالت حامية حقوق الطفل.

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

التايل  اللكرتوين  الربيد  التواصل معنا عرب  الرجاء  للتربع  إليها.  بحاجة ماسة  التي نحن  املواد  للتعرف عىل  الحتياجات 
donations@dfwac.ae
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الجدول 8.5: برنامج التربعات    

المتبرع /الراعي المتبرع /الراعي #

1Maribel Nudalo تربعات نقدية

2HSBC تربعات نقديةعبد الفتاح رشف الرئيس التنفيذي لرشكة

تربعات نقديةدائرة األرايض واألمالك 3

تربعات نقديةمحمد املخيني من رشطة ديب، إدارة حقوق النسان4

5Girl Guide Groupتربعات نقدية

تربعات نقديةسالملك6

تربعات نقدية مدرسة ديب الدولية7

تربعات نقديةبنك ستاندرد تشارترد8

9360 Sport تربعات نقديةاملدير التنفيذي لرشكة

10All As One charityتربعات عينية

11Richard Bowcottتربعات عينية

12Vince Camutoتربعات عينية

تربعات عينيةهاكان ألديك- املديرالعام، من أورانتس للتجارة العامة13

تربعات عينيةأذكار للهدايا واملطبوعات14

تربعات عينيةمطار ديب/جامرك ديب15

تربعات عينيةهيئة المارات للمواصفات واملقاييس 16

تربعات عينيةجالم بوكس17

تربعات عينيةرايت بايت18

تربعات عينيةرشكة ألدو19

20Ms.Bita S. Razaviتربعات عينية

تربعات عينيةبنك المارات ديب الوطني21

تربعات عينية/مستلزمات يوميةتربعات من أشخاص22

23Kings Revival International Charitable Trustمستلزمات يومية

مستلزمات يوميةنيسان الخليج24

تجهيز منطقة للعب األطفال رشكة دو25

 برنامج الفعاليات الخريية

تهدف الفعاليات الخريية إىل رفع وعي املجتمع وكسب التأييد العاملي نحو أهمية التعامل النساين الرحيم مع األطفال 

وتحسني التعامل معهم. 

5.4 تدريب وتأهيل الكوادر  
إن مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال تعمل جاهدة لتدريب وتطوير العاملني لديها لالرتقاء بالجانب املعريف وإكسابهم 

الخربات واملهارات من جهة، ولإلسهام يف تطوير الخدمات والربامج وآليات العمل املقدمة من قبلها من جهة أخرى، ولقد 

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

الجهات املختصة عىل املستوى الوطني واملستوى الدويل.

يبني الجدول أدناه الدورات والندوات واملؤمترات وورش العمل التي تم تنظيمها من قبل الجهات املختصة عىل املستوى 

أو  بالحضور  إما  املؤسسة  البرشية يف  الكوادر  بالبرش وشاركت من خاللها  التجار  مجال  الدويل يف  واملستوى  الوطني 

استعراض وتقديم أوراق العمل، )انظر الجدول أدناه(، ومن الجدير بالذكر فإن املؤسسة تقدم تدريباً داخلياً بلغ 17 ورشة 

تدريبية ملوظفات إدارة الرعاية والتاهيل. 

الجدول  9.5: عدد املشاركات عىل املستوى املحيل والدويل    

خارج الدولة داخل الدولة نوع المشاركة

2 موظف 22 موظف حضور ملتقى 

-35 موظفحضور ورش عمل وتدريب

4 موظفني17 موظفحضور دورة تدريبية

1 موظف3 موظفتقديم ورقة عمل
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5.5 يف مجال الربامج والبحوث   
بيانات صحيحة وفق منهجية علمية وتعتمد عىل املصداقية يف نرش  سعت املؤسسة ومنذ إنشاؤها عىل وضع قاعدة 

املعرفة وتبادل املعلومات والخربات، وتطوير برامج وسياسات يف مجال الحامية والوقاية من كافة أشكال العنف، ومن 

أبرز املهام التي أنجزت يف عام 2014:

التواصل  ووسائل  العالم  وسائل  مختلف  عىل  وبرامجها  وخدماتها  املؤسسة  حول  الدورية  التقارير  ونرش  إعداد   •

الجتامعي، ليصال رسالة املؤسسة ورؤيتها إىل كافة أفراد املجتمع، ولتزويد كافة الجهات املهتمة واملختصة باألرقام 

والبيانات الصحيحة التي تعد مؤرش ميكننا القياس عليه ملدى انتشار معدالت حاالت العنف، وزيادة الوعي بوجود 

برامج عالجية ملواجهة هذه املشكالت، علامً بأن هذه التقارير تشمل إحصائيات مفصلة حول الضحايا وخصائصهم 

العنف، ومرتكبي  الدخل( وأنواع  التعليمي، مستوى  املهنة، املستوى  الحالة الجتامعية،  الجنسية،  العمر،  )الجنس، 

البيانات التحليلية حول كل فئة من الفئات، والخدمات  العنف، ومصادر التحويل من وإىل املؤسسة، بالضافة إىل 

الشاملة التي قدمتها املؤسسة لهؤالء الضحايا سواء الخدمات املبارشة وغري املبارشة.

•  التعاون مع الجهات املتخصصة والرشكاء وتزويدهم بكافة البيانات املطلوبة حول إحصائيات املؤسسة بشكل دوري 

ووفق إحتياجات الجهة وإختصاصها )كاللجنة الوطنية ملكافحة التجار بالبرش، وهيئة تنمية املجتمع بديب، القيادة 

العامة لرشطة ديب، وغريها من الجهات املتخصصة يف الدولة.

املشاركة يف لجنة إعداد التقرير الثاين للدولة حول إتفاقية “القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة- السيداو”   •

برئاسة التحاد النسايئ.

إعالن نتائج دراسة إساءة معاملة األطفال يف مجتمع المارات التي نفذتها املؤسسة خالل العام عىل عينة ممثلة من   •

األطفال املواطنني واملقيمني يف مجتمع المارات يف املدارس الخاصة ، والتي تم الكشف عنها خالل املؤمتر الصحفي 

البيانات، كام تم  2014/11/18 مبقر املؤسسة، وتم من خالله تكريم جميع املشاركني يف جمع  بتاريخ  انعقد  الذي 

امليدان يف قضايا  املختصني يف  تواجه  التي  والتحديات  البيانات،  التي واجهت جامعي  التحديات  أهم  التعرف عىل 

الساءة للطفل وذلك لبناء تصور لحامية ووقاية األطفال من سوء املعاملة.

النتهاء من جمع وتحليل بيانات دراسة “ واقع املرأة يف مجتمع المارات” التي أجرتها املؤسسة عىل عينة ممثلة من   •

النساء الماراتيات يف الدولة.

الرد عىل تقرير منظمة الهيومان رايتس واتش عىل تقريرها الصادر عن الدولة حول العاملة املنزلية، حيث تضمن الرد   •

دور مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال يف حامية ووقاية هذه الفئة من كافة أشكال العنف بالتعاون مع مختلف 

من  الصادرة  الدقيقة  بالحصائيات  موثقاً  املؤسسة  قدمتها  التي  الخدمات  وأنواع  الدولة،  يف  الحكومية  املؤسسات 

املؤسسة. 

•  إعتامد برنامج توعية الفئات األكرث عرضة لإلتجار من قبل اللجنة الوطنية، وإختيار الرشكاء الرئيسيني يف الربنامج هام 

وزارة العمل وإدارة الجنسية والقامة لتنفيذ الربنامج.

تنظيم دورة تدريب “لتوعية الفئات األكرث عرضة لإلتجار” استهدفت املرشحني من قبل وزارة العمل وإدارة الجنسية   •

والقامة ومؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال للقيام عىل تنفيذ ورش التوعية يف برنامج “توعية الفئات األكرث عرضة 

الربنامج  مكونات  عىل  املشاركني  تدريب  إىل  وهدفت  املؤسسة،  مبقر   2014/02/14 بتاريخ  أقيمت  والتي  لإلتجار” 

الالزمة  املهارات  تطبيق  من  ومتكينهم  لإلتجار،  عرضة  األكرث  الفئات  تدريب  الناجح، وخصوصية  التدريب  ورشوط 

ليصال املعلومات املراد إيصالها لتتمكن من حامية ووقاية نفسها من الوقوع ضحية لإلتجار.

مشاركة املؤسسة يف املجاالت التثقيفية التابعة لوزارة العمل بهدف توعية فئات العاملة من الوقوع يف االتجار بالبرش   •

والتعرف عىل مؤرشات التجار لدى العامل. 
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6 ملخص اإلحصائيات 
1.6 الحاالت الداخلية

الجدول  1.6: ملخص احصائيات الحاالت الداخلية لعام 2014    

اإلتجار سوء معاملة األطفال العنف المنزلي المتغيرات 
بالبشر 

20313عدد الحاالت 

الجنسية 

-422إمارايت

1683غري إمارايت

-1-غري معروف

العمر

320 أشهر 18الحد األدىن

1726 سنة 47الحد األعىل

الجنس

20233أنثى

-8-ذكر

مدة بقاء الحالة يف املؤسسة 

-816أقل من 30 يوم 

31223 – 90 يوم

---91 – 180 يوم

---أكرث من 181 يوم

أنواع الساءة 

15103الساءة الجسدية

20263الساءة العاطفية/اللفظية 

722الساءة الجنسية 

17252الهامل/ الحرمان 

16182الساءة املالية

-21-مشاهدة العنف املنزيل

* احلاالت الذين مت تصنيفهم بـ )األخرى( وهم ما يقاربون 31 حالة من اجملموع الكلي غير مذكورين هنا  

2.6 الحاالت الخارجية

الجدول 2.6: ملخص احصائيات الحاالت الداخلية لعام 2014    

سوء معاملة األطفال العنف المنزلي المتغيرات 
49436عدد الحاالت *

الجنسية 

17419إمارايت

32016غري إمارايت 

1-غري معروف 

العمر 

سنة18 سنةالحد األدىن 

17 سنة61 سنةالحد األعىل 

الجنس 

45921أنثى

3515ذكر

أنواع الساءة 

27217الساءة الجسدية 

45415الساءة العاطفية/اللفظية

978الساءة الجنسية 

35619الهامل/ الحرمان 

4-مشاهدة العنف املنزيل

 * احلاالت الذين مت تصنيفهم بـ )األخرى( وهم ما يقاربون 475 حالة من اجملموع الكلي غير مذكورين هنا



ملحق التعريفات 



101 100

ملحق التعريفات 
الحاالت الداخلية الجديدة

الحاالت التي دخلت املؤسسة وتلقت خدمات الدعم واليواء خالل فرتة التقرير املحددة )1 يناير -31ديسمرب، 2014(

الحاالت الداخلية املستمرة 

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

فرتة التقرير )1 يناير- 31 ديسمرب، 2014(.

الحاالت الخارجية الجديدة 

الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة بدون اليواء  خالل فرتة التقرير املحددة  )1 يناير -31ديسمرب، 2014(.

الحاالت الخارجية املستمرة

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

خالل فرتة التقرير )1يناير-31ديسمرب، 2014(.

فرتة التقرير 

وهي الفرتة التي تغطيها املعلومات الواردة يف التقرير وهي من)1 يناير -31ديسمرب، 2014(.

العنف املنزيل

تشري هذه الفئة إىل أي فرد تعرض لـ )اليذاء الجسدي أوالعاطفي/واللفظي أو الجنيس أو الهامل/ والحرمان أو الساءة 

املالية( التي ارتكبها فرد أو أكرث من أفراد األرسة نفسها يف نفس املنزل، أو من قبل الرشيك حتى إذا وقعت أعامل العنف 

خارج املنزل.

ولذلك ، فإن الضحية هي :

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

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

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

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

سوء معاملة األطفال

يشري مصطلح الساءة للطفل إىل األذى ) الجسدي، أوالعاطفي/واللفظي، أو الجنيس، أو الهامل/ والحرمان، أو الساءة 

املالية( الذي يتعرض إليه الطفل داخل أو خارج املنزل ) يف أي محيط(،  بعمر أقل من 18 سنة و ال يدرج ضمن  فئة 

التجار بالبرش.  ولغرض تصنيف الفئة فإن األطفال ضحايا التجار بالبرش سوف يتم تصنيفهم كحاالت متاجر بها 

وستعرض االساءة التي تعرضوا لها يف قسم االتجار بالبرش من هذا التقرير. ولذا فإن ضحايا سوء 

معاملة األطفال هم:

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

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

•  طفل مجهول النسب محوال من إحدى الجهات الرسمية. 

طفل معلوم األم محوال من إحدى الجهات الرسمية.   •

االتجار بالبرش 

استنادا إىل تعريف االتجار يف القانون : “االتجار بالبرش هو تجنيد ونقل وتحويل أو إيواء أو استالم أشخاص عن طريق 

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

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

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

لالتجار يف الحاالت التالية :

إذا تم استخدام الخداع يف عملية التوظيف )أي مل تقال لها الحقيقة عن طبيعة العمل عندما تم االتصال بها أول مرة   •
من قبل املتاجرين(.

إذا مل يكن هناك خداع ولكن ليس أمام الضحية خيار آخر بسبب السيطرة التامة للمتاجرين )أي أنها تعلم طبيعة   •
العمل ومل تبِد أي مقاومة(.

االستغالل  من  أخرى  أشكال  أية  أو  )الدعارة  التجاري  الجنس  أجل  من  متاجرين  قبل  من  الطفل  استغالل  تم  إذا   •
الجسدي ( لغرض االستغالل املادي أو العمل.

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

مع العلم بأن تصنيف ضحايا التجار بالبرش يأيت بشكل رسمي من الجهات األمنية والقانونية )كالرشطة، والنيابة، أو   •
املحاكم(. 

اإلساءة ضد املرأة 

النساء الاليت تعرضن ألي شكل من أشكال الساءة من خارج نطاق األرسة. 

العمر

يشري إىل الفئة العمرية للضحية

أطفال: أقل من 18 سنة

بالغني: من 18 سنة و أكرث
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أخرى

أن الحاالت “ األخرى” تم قبولها من قبل املؤسسة ألسباب متعددة ومل تكن ضمن الفئات الرئيسية للمؤسسة )العنف 

مالية،  مساعدات  إنسانية،  حاالت  منها:  املرأة(،  ضد  والساءة  بالبرش،  االتجار  الطفل،  معاملة  وسوء  العنف  املنزيل، 

استشارات عامة، بالغ عن إساءة، أو الحالة املصاحبة، أو الضحية املحتملة. 

حاالت إنسانية 

قدمت لها الخدمات ألسباب إنسانية حيث سيسهم دعمها يف استقرار الحالة ووقايتها من كافة أشكال العنف، مثل   •
)ظروف طارئة للحالة، إيجاد مسكن مؤقت، استخراج أوراق ثبوتية، إدراج األطفال يف التعليم، وغريها(. 

مساعدات مالية 

تقدم لبعض الحاالت التي تعاين من عوز اقتصادي، ويسهم دعمها يف استقرار وضع الحالة ووقايتها وأرستها من كافة   •
أشكال العنف. 

استشارات 

الحاالت التي تبحث عن استشارات عامة أو أرسية كالتعامل مع سلوكيات األطفال واملواقف الزوجية املتنوعة وغريها   •
وذلك للوقاية من الوقوع يف العنف. 

بالغ عن عنف/إساءة 

الحاالت التي تبلغ عن وقوع الساءة ضد النساء واألطفال أو احتاملية وقوع الساءة، دون أن تكون طرفا فيها، ويطلب   •
االستشارة لكيفية الترصف. 

الحالة املصاحبة )املرافقة( 

الحاالت التي تم إيوائها مع الضحية كاألطفال املصاحبني ألمهاتهم ومل يتعرضوا للعنف أو مل يكونوا مدركني له بسبب   •
صغر السن، أو املرافقات البالغات يف بعض الظروف الخاصة.  

الضحية املحتملة 

هي الحاالت التي تم تحويلها للمؤسسة من الجهات األمنية )رشطة ديب( كضحايا محتملني يف االتجار بالبرش، وتقدم   •
لهم الخدمات لحني ينتهي التحقيق ويتم الفصل يف تصنيف الضحية إما من قبل الرشطة أو النيابة. 

أنواع  اإلساءة  

الساءة الجسدية: يتمثل أساسا يف إيذاء البدن، وهذا النوع من الساءة تكون آثاره واضحة وظاهرة للعيان، وتعد   •
الساءة الجسدية أكرث أنواع االساءة انتشارا، ومن أشكاله الدفع والصفع واللكم والركل والحرق وقد يصل إىل الرضب 

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

النفسية، ويتمثل يف إجبار الضحية عىل مامرسة  الساءة الجنسية: تعد من أخطر أنواع الساءة بسبب عمق آثاره   •
الجنس أو تقبله عىل غري رغبته، وأخطر أشكاله االغتصاب وهتك العرض والكراه عىل قبول زنا املحارم. 

الساءة اللفظية/العاطفية: رغم أن هذا النوع من االساءة اليرتك آثارا مادية عىل جسد الضحية، فإن آثاره املعنوية   •
تكون مؤذية ومحطمة للكرامة، ومنها التحقري والسخرية واالهانة واملعاكسات الوقحة. 

الساءة املالية: هي االستيالء أو الحرمان من الحقوق املالية لتحقيق مصالح ذاتية للميسء والتحكم يف الضحية، مثل   •
الحرمان من النفقة، الحرمان من األجر أو التحكم يف أموال الضحية )الراتب، أموال من مصادر أخرى(، و ميكن أن 

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

البدين،  أو غري مقصودة كاالهامل  الهامل والحرمان: عدم توفري االحتياجات الرضورية للشخص بطريقة مقصودة   •
أوالتعليمي، أوالعاطفي، مام يرتتب عليه آثار سلبية عىل الفرد نفسيا أو اجتامعيا. 

الجنسية:

 تشري إىل جنسية الضحية، إمارايت أو غري إمارايت.

إمارايت: ينتمي إىل الحكومة الفدرالية لدولة المارات العربية املتحدة   •

غري إمارايت: شخص يحمل جنسية أخرى غري دولة المارات ويقيم حالياً يف دولة المارات العربية املتحدة.  •

الدولة:

تشري إىل البلدة التي تحمل الضحية جنسيتها )جواز السفر(.

التعليم:

 ويشري إىل املستوى التعليمي للضحية قبل الدخول إىل مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال .

ال يوجد : غري حاصل عىل أي نوع من التعليم   •

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

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

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

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

كلية غري منتهية : مازال طالب يف الكلية/ الجامعة   •

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

ال ينطبق : أطفال أقل من عمر خمس سنوات   •

املهنة:

 عمل الشخص االعتيادي وخاصة وسيلته لكسب العيش

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

“تجارة الجنس”: ضحايا االستغالل الجنيس الذين يدفع لهم لالنخراط يف سلوك جنيس ينطوي عىل درجات متفاوتة   •
من االتصال الجسدي مع العمالء )البغايا، واملصاحبة، واملحرتفني يف املهنة(.

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

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

•  أعزب:  شخص مل يتزوج أبداً.  

متزوج: االرتباط القانوين بني الرجل واملرأة كزوج وزوجة.    •

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

منفصل: ال يعيشان معا كزوج وزوجة.    •

أرملة: امرأة تويف الزوج ومل  تتزوج مرة ثانية.    •

الينطبق: الفتيات الاليت بعمر أقل من 12 سنة.    •

أنواع التأشريات 

الينطبق: للذين اليطلب منهم تأشريات   •

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

تأشرية إقامة: يسمح بإقامة مطولة ولكن المينح الذن لتويل وظيفة محددة.   •

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

تأشرية سياحة: تأشرية دخول مدتها شهر قابلة للتجديد.    •

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

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

اليحمل تأشرية: الحالة التحمل تأشرية.   •

غري معروف: الحالة ال تعرف نوع التأشرية التي تحملها.  •

صالحية التأشرية: 

يشري هذا إىل أنواع التأشريات ومدة الزيارة.  

سارية املفعول:  تأشرية قانونية وصالحة.  •

ملغية: تم إلغاء التأشرية من قبل املتاجر.   •

منتهية: تأشرية منتهية الصالحية.    •

أنواع الحاالت:

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

الضحية الرئيسية: املترضر الرئييس.    •

الضحية الثانوية: الشخص املترضر الثاين مثل طفل الضحية الرئيسية التي تم الساءة إليها من قبل املعتدي نفسه أو   •
األطفال الذين أسيئ  إليهم بشكل غري مبارش مبشاهدة عمل من أعامل العنف. 

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

املصاحب: املرافق أو املساعد للضحية الرئيسية    •

تصنيف الحاالت باإليواء: 

يشري هذا إىل من يحتمي مع الضحايا.  

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

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

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

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

مواقع اإلحالة:

 يشري إىل املصدر الذي نقل الضحايا إىل املؤسسة  

العالقة باملتاجر:

 يشري إىل العالقة بالشخص املسئول عام حدث للضحية. 

مدة القامة: وهذا يشري إىل فرتة القامة يف املؤسسة وتحسب يف فرتة 24 ساعة )اليوم(. 


