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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

ـــى  ـــن ع ـــرد يقط ـــن كل ف ـــد أن يأم ـــال... نري ـــاء األطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي ـــه يف مؤسس ـــو إلي ـــا نصب ـــذا م ه
ـــرق  ـــه ال ف ـــن بأن ـــى يق ـــوا ع ـــف، وأن يكون ـــان والطوائ ـــيات األدي ـــن كل الجنس ـــة، وم ـــذه األرض املبارك ه
ـــا  ـــاىل: )يَ ـــبحانه وتع ـــه س ـــو قول ـــل ه ـــر دلي ـــح وخ ـــل الصال ـــة إال بالعم ـــة وطائف ـــة أو طائف ـــة ومل ـــن مل ب
ـــِه  ـــَد اللَّ ـــْم ِعْن ـــوا إِنَّ أَكْرََمُك ـــَل لِتََعارَفُ ـــُعوبًا َوقَبَائِ ـــْم ُش ـــٰى َوَجَعلَْناكُ ـــٍر َوأُنْثَ ـــْن ذَكَ ـــْم ِم ـــا َخلَْقَناكُ ـــاُس إِنَّ ـــا النَّ أَيَُّه

ـــم. ـــه العظي ـــدق الل ـــٌر( ص ـــٌم َخِب ـــَه َعلِي ـــْم إِنَّ اللَّ أَتَْقاكُ

ـــخرية  ـــف أو س ـــب أو عن ـــش دون رع ـــل وأن يعي ـــرام الكام ـــان واالح ـــع باألم ـــق يف التمت ـــان الح ـــكل إنس ل
ـــَى  ـــْوٍم َع ـــْن قَ ـــوٌم ِم ـــَخْر قَ ـــوا اَل يَْس ـــَن آََمُن ـــا الَِّذي ـــا أَيَُّه ـــاىل ﴿ يَ ـــبحانه وتع ـــه س ـــى قول ـــتهزاء وال نن أو اس
ـــزُوا  ـــُكْم َواَل تََنابَ ـــزُوا أَنُْفَس ـــنَّ َواَل تَلِْم ـــْرًا ِمْنُه ـــنَّ َخ ـــَى أَْن يَُك ـــاٍء َع ـــْن نَِس ـــاٌء ِم ـــْم َواَل نَِس ـــْرًا ِمْنُه ـــوا َخ أَْن يَُكونُ

ـــوَن ﴾ ـــُم الظَّالُِم ـــَك ُه ـــْب فَأُولَِئ ـــْم يَتُ ـــْن لَ ـــاِن َوَم ـــَد اْلِميَ ـــوُق بَْع ـــُم الُْفُس ـــَس ااِلْس ـــاِب ِبئْ ِباأْلَلَْق

إن حمــــاية ورعايـــة النســـاء األطفـــال مـــن ضحايـــا العنـــف وســـوء املعاملـــة وحتـــى الســـخرية واجـــب 
دينـــي وقومـــي يســـهم يف الحفـــاظ عـــى أمـــن املجتمـــع وســـامته.

د. عبدالله الخياط

رئيس مجلس االدارة

كلمة سعادة/ رئيس مجلس اإلدارة 
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إن النجـــاح يف تحقيـــق األهـــداف املطلوبـــة مـــن أي جهـــة أو فـــرد يف ديب مل يعـــد هدفـــاً يف حـــد ذاتـــه، 

ـــا  ـــداف. ك ـــذه األه ـــق ه ـــداع يف تحقي ـــز والب ـــو التمي ـــاح، وه ـــداً للنج ـــاراً جدي ـــت ديب معي ـــن وضع ولك

ـــدت  ـــا امت ـــا، بعدم ـــع أبنائه ـــارات وجمي ـــة الم ـــاً لدول ـــح عنوان ـــري أصب ـــل الخ ـــاين والعم ـــاء النس أن العط

ـــاء. ـــذا العط ـــردود له ـــار م ـــتثناء ودون انتظ ـــع دون اس ـــر إىل الجمي ـــاء بالخ ـــا البيض أياديه

ـــر  ـــع معاي ـــة م ـــانية النبيل ـــداف النس ـــا األه ـــت لدين ـــال اجتمع ـــاء واألطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي ويف مؤسس

ـــر  ـــال توف ـــد يف مج ـــاز جدي ـــق إنج ـــعي لتحقي ـــو الس ـــوم ه ـــا كل ي ـــاس عملن ـــح أس ـــداع، ليصب ـــز والب التمي

أفضـــل ســـبل الرعايـــة والحايـــة للنســـاء واألطفـــال يف مجتمـــع المـــارات، يف طريقنـــا نحـــو الهـــدف 

ـــداع. ـــانية والب ـــاً لإلنس ـــاءة، ومنوذج ـــكال الس ـــة أش ـــن كاف ـــة م ـــة خالي ـــا واح ـــل مجتمعن ـــمى بجع األس

ولكم خالص التحية..

عفراء البسطي

املدير العام

الكلمة الترحيبية للمدير العام
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المسمىاسم العضو

رئيس مجلس االدارة د. عبداهلل ابراهيم الخياط

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

عضو – مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفالأ. عفراء راشد البسطي

عضو - مدير عام جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبيةأ. عبداهلل محمد بن سوقات

المستشار/ خليفة راشد بن 
ديماس

للنائب  الفني  المكتب  رئيس   – األول  العام  المحامي   – عضو 
العام في دبي 

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

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

عضو – سيدة أعمالد. أسماء عبداهلل الغرير

أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

د. عبداهلل ابراهيم الخياط

أ. عبداهلل محمد بن 
سوقات

د. أسماء
عبداهلل الغرير

د. سعاد
محمد المرزوقي

اللواء/ عبيد مهير بن سرور

المحامي/ عبدالمنعم 
سالم بن سويدان

المستشار/أ. عفراء راشد البسطي
 خليفة راشد بن ديماس
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من نحن؟
مؤسســـة ديب لرعايـــة النســـاء واألطفـــال هـــي أول دار إيـــواء 

ورعايـــة إنســـانية غـــر ربحيـــة مـــرح بهـــا يف دولـــة المـــارات 

ـــف  ـــا العن ـــن ضحاي ـــال م ـــاء واألطف ـــة النس ـــدة لرعاي ـــة املتح العربي

األرسي، ســـوء معاملـــة األطفـــال وضحايـــا التجـــار بالبـــر. وقـــد 

تـــم تأسيســـها يف أواخـــر عـــام 2007 مـــن أجـــل منـــح الضحايـــا 

ـــق  ـــع املواثي ـــق م ـــا يتف ـــوري، ومب ـــم ف ـــة ودع ـــواء وحاي ـــات إي خدم

الدوليـــة لحقـــوق النســـان.



رؤيتنا
مجتمع خاٍل من العنف.

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

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

الدوليــة للحــد مــن العنــف.

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

ــة. الدولي

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

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

تطويــر قاعــدة بيانــات بحثيــة لتصبــح مرجعــا علميــا موثوقــا وتســهم يف وضــع سياســات مناســبة حــول قضايــا العنــف   

والســاءة ضــد النســاء.

ضان تقديم كافة الخدمات الدارية وفق معاير الجودة والتميز.  

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

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

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

ــة. ــج الداعم الربام

الرشاكة... بناء عاقات محايدة ودولية تسهم يف تحقيق رؤية املؤسسة وغاياتها.  
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الملخص 
اســـتقبلت مؤسســـة ديب لرعايـــة النســـاء واألطفـــال 1171 حالـــة جديـــدة يف عـــام 2016، كان منهـــم 105 “حالـــة 

داخليـــة” وهـــي التـــي دخلـــت املؤسســـة وتلقـــت خدمـــات الدعـــم واليـــواء داخـــل املؤسســـة، و1,066 “حالـــة 

ـــت  ـــا تلق ـــواء، ك ـــدون الي ـــة ب ـــن املؤسس ـــاندة م ـــم واملس ـــات الدع ـــت خدم ـــي تلق ـــاالت الت ـــي الح ـــة” وه خارجي

ــاعدة. ــط املسـ ــرب خـ ــال عـ ــة 4,539 اتصـ املؤسسـ

وتبـــن الســـطور التاليـــة تفاصيـــل الفئـــات الرئيســـية للحـــاالت الداخليـــة والحـــاالت الخارجيـــة وكذلـــك املكاملـــات 

ـــرز الخدمـــات والنجـــازات التـــي قدمتهـــا املؤسســـة خـــال  ـــوايل بالضافـــة إىل أب ـــواردة عـــرب خـــط املســـاعدة عـــى الت ال

ـــايل:  ـــو الت ـــى النح ـــك ع ـــام 2016 وذل ع

أوال: الحاالت الداخلية  

ـــة  ـــايل: 26 حال ـــو الت ـــى النح ـــبها ع ـــا ونس ـــت أعداده ـــد توزع ـــة، وق ـــدة )105( حال ـــة الجدي ـــاالت الداخلي ـــت الح بلغ

مـــن ضحايـــا العنـــف املنـــزيل ونســـبتها 25%، و34 حالـــة مـــن ضحايـــا ســـوء معاملـــة األطفـــال ونســـبتها 32%، و6 

ـــغ  ـــرى”، وبل ـــا بــــ “ األخ ـــم تصنيفه ـــد ت ـــاالت فق ـــة الح ـــا بقي ـــبتها 6%، أم ـــر ونس ـــار بالب ـــا االتج ـــن ضحاي ـــاالت م ح

ـــارش  ـــارش أو غـــر مب ـــم قبولهـــا كحـــاالت إنســـانية لهـــا عاقـــة بشـــكل مب ـــم ت ـــة ونســـبتها 37%، وقـــد ت عددهـــا 39 حال

ـــر(.  ـــة التقري ـــات يف نهاي ـــة )التعريف ـــاص املؤسس ـــات اختص ـــع فئ م

جميـــع ضحايـــا العنـــف املنـــزيل مـــن النســـاء تراوحـــت أعارهـــن مـــن 18 إىل 50 ســـنة، ســـت منهـــن يحملـــن الجنســـية 

ـــدايئ إىل الجامعـــي،  ـــا مـــن االبت ـــة يحملـــن جنســـيات أخـــرى. وتفـــاوت املســـتوى التعليمـــي للضحاي ـــة، و20 حال المارتي

وتقـــع الغالبيـــة ضمـــن فئـــات التعليـــم الثانـــوي؛ وغالبيتهـــن اليعملـــن ومل يكـــن لديهـــن أي مصـــدر للدخـــل أو مـــردود 

ـــن  ـــدة م ـــات، وواح ـــر املتزوج ـــة غ ـــن فئ ـــبعة م ـــة، وس ـــات 17 حال ـــة املتزوج ـــن فئ ـــاالت م ـــة الح ـــا أن غالبي ـــايل، ك م

ـــه األب  ـــبة 58%، يلي ـــف بنس ـــن العن ـــي ع ـــؤول الرئي ـــزوج املس ـــل وكان ال ـــة األرام ـــن فئ ـــدة م ـــات، وواح ـــة املطلق فئ

ـــة  ـــاءة العاطفي ـــكلت الس ـــد ش ـــن، وق ـــر محددي ـــارب الغ ـــد األق ـــزوج وأح ـــن ال ـــم اب ـــاندة، ث ـــة املس ـــاء للعال والكف

ـــية  ـــاءة الجنس ـــة 65% والس ـــاءة املالي ـــدية 73%، والس ـــاءة الجس ـــان 92% والس ـــال والحرم ـــة 100% واله واللفظي
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بينـــا األطفـــال الضحايـــا الذيـــن عانـــوا مـــن ســـوء املعاملـــة، فقـــد شـــكلو الغالبيـــة بالنســـبة للحـــاالت الداخليـــة، 

ـــعة  ـــاث، وتس ـــن الن ـــة م ـــنة و20 حال ـــن 12 س ـــر دون س ـــم 14 ذك ـــبة 32%، منه ـــة بنس ـــدد 34 حال ـــغ الع ـــث بل حي

ـــة  ـــون أوراق ثبوتي ـــال ال يحمل ـــعة أطف ـــرى وتس ـــيات أخ ـــن جنس ـــل م ـــة و16 طف ـــية الماراتي ـــون الجنس ـــال يحمل أطف

ـــل  ـــا قب ـــر م ـــة بعم ـــنة، 14 حال ـــوم إىل 16 س ـــن ي ـــم م ـــت أعاره ـــا تراوح ـــياتهم، ك ـــى جنس ـــرف ع ـــم التع ـــم يت فل

املدرســـة بنســـبة 41%، و15 حالـــة بنســـبة 44% يف مراحـــل مختلفـــة مـــن التعليـــم، وخمســـة أطفـــال مل يدخلـــوا 

ـــة.  ـــر املدرس ـــوا يف عم ـــم كان ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــة ع املدرس

ـــبة %88 )30  ـــل األب بنس ـــن ِقب ـــايل: م ـــو الت ـــى النح ـــت ع ـــد كان ـــال، فق ـــد األطف ـــاءة ض ـــادر الس ـــت مص ـــد تنوع وق

ـــة %82  ـــة واللفظي ـــاءة العاطفي ـــكلت الس ـــل األخ، وش ـــن قب ـــان م ـــاالت(، وحالت ـــبة 12% )4 ح ـــن األم بنس ـــة(، وم حال

والهـــال والحرمـــان 79% ومشـــاهدة العنـــف املنـــزيل 71% والســـاءة املاليـــة 24%، والســـاءة الجســـدية %18 )6 

ـــم  ـــع أمهاته ـــواء املؤسســـة م ـــة( إي ـــال )28 حال ـــب األطف ـــا دخـــل أغل ـــة(، ك حـــاالت(، والســـاءة الجنســـية 6% )2 حال

ـــبة %18. ـــم بنس ـــال مبفرده ـــتة أطف ـــبة 82%، وس بنس
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كـــا آوت املؤسســـة ســـت )6( حـــاالت مـــن ضحايـــا االتجـــار بالبـــر خـــال عـــام 2016 جميعهـــن مـــن النـــاث 

ـــراوح  ـــن 15 ســـنة إىل 36 ســـنة، وتـ ـــن رشطـــة ديب. وتراوحـــت أعارهـــن م ـــن م ـــم تحويله ـــن جنســـيات آســـيوية وت م

ـــة واملســـتوى البتـــدايئ. ـــواهن التعليمـــي بـــن األّميـ مستـ

ـــم التخطيـــط باملتاجـــرة بهـــن داخـــل  ـــا يف مجـــال االســـتغال الجنـــي. خمـــٌس منهـــن ت ـــع الضحاي متـــت املتاجـــرة بجمي

ـــا  ـــزواج بين ـــازل أو ال ـــة املن ـــل يف خدم ـــرص عم ـــر ف ـــة كتوف ـــود الكاذب ـــق الوع ـــن طري ـــة( ع ـــرة داخلي ـــة )متاج الدول

ـــة  ـــر حداث ـــتغل املتاج ـــث اس ـــة( حي ـــرة خارجي ـــة )متاج ـــارج الدول ـــن خ ـــدة م ـــة واح ـــرة بضحي ـــط باملتاج ـــم التخطي ت

ـــا. ـــر به ـــّنها للتغري س

ـــة  ـــم باســـتخدام أمنـــاط مختلفـ ـــن تحـــت سيطـرتهـ ـــن ليقاعه ـــرروا به ـــا وغ ـــب الضحاي ـــن أغل ـــد اســـتدرج املتاجري ولق

مـــن العنـــف لخضاعهـــن، حيـــث تعرضـــن جميعـــا لـــكل مـــن الســـاءات العاطفية/اللفظيـــة والهال/الحرمـــان 

والســـاءة الجنســـية، بينـــا تعرضـــت خمـــس منهـــن لإلســـاءة املاليـــة وثـــاث لإلســـاءة الجســـدية.  

ـــهر  ـــن 3 أش ـــة ب ـــم املؤسس ـــان آوته ـــام، اثنت ـــس الع ـــال نف ـــة خ ـــا املؤسس ـــؤالء الضحاي ـــن ه ـــاالت م ـــاُث ح ـــادرت ث غ

ـــهر.  ـــن 6 أش ـــر م ـــة ألك ـــا يف املؤسس ـــدة إيوائه ـــدت م ـــدة امت ـــة واح ـــهر، وحال إىل 6 أش

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن مؤسســـة ديب لرعايـــة النســـاء واألطفـــال قـــد آوت يف نفـــس العـــام 14 حالـــة تـــم 

ــا مـــن إدارة التحريـــات واملباحـــث الجنائيـــة بإمـــارة ديب تحـــت مســـمى )ضحيـــة محتملـــة لاتجـــار  تحويلهـ

بالبـــر(، وتبـــن مـــن خـــال التحقيقـــات عـــدم وجـــود مـــؤرشات لاتجـــار وبذلـــك تـــم اتخـــاذ الجـــراءات 

الازمـــة بحقهـــن مـــن ِقبـــل الجهـــة املرســـلة وحولـــت املؤسســـة هـــذه الحـــاالت ضمـــن تصنيـــف الحـــاالت 

األخرى. 
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ثانيا: الحاالت الخارجية 

ـــبة %40  ـــاالت بنس ـــزيل 429 ح ـــف املن ـــا العن ـــدد ضحاي ـــغ ع ـــدة، بل ـــة جدي ـــة خارجي ـــاالت 1,066 حال ـــت الح بلغ

مـــن مجمـــوع الحـــاالت، و28 حالـــة بنســـبة %3 ضحايـــا ســـوء معاملـــة األطفـــال، و609 حالـــة بنســـبة 57% مـــن 

ـــوا بــــ “األخـــرى”.  الحـــاالت صنف

ـــن 18  ـــم م ـــت أعاره ـــة، وتراوح ـــاالت الخارجي ـــوع الح ـــن مجم ـــبة 40% م ـــزيل 429بنس ـــف املن ـــا العن ـــكل ضحاي ش

ـــبة  ـــاءت نس ـــبة 4%. ج ـــور بنس ـــبة 96%، والذك ـــاث بنس ـــن الن ـــوا م ـــزيل كان ـــف املن ـــا العن ـــة ضحاي ـــنة. غالبي إىل 85 س

ـــة.  ـــون أوراق ثبوتي ـــبة 74%، و2% ال يحمل ـــرى نس ـــيات األخ ـــن الجنس ـــة 24%، وم ـــية الماراتي ـــن الجنس ـــا م الضحاي

ـــة  ـــن فئ ـــن 8%، وم ـــة املطلق ـــن فئ ـــر املتزوجـــن 11%، وم ـــة غ ـــن فئ ـــة املتزوجـــن 77%، وم ـــن فئ ـــة الحـــاالت م غالبي

ـــبة %79،  ـــف بنس ـــن العن ـــي ع ـــؤول الرئي ـــو املس ـــزوج ه ـــان )1%(، وكان ال ـــل حالت ـــة األرام ـــن فئ ـــن 3%، وم املنفصل

ـــد  ـــر، وق ـــم أو أك ـــد أقاربه ـــل أح ـــن قب ـــاءة م ـــوا لإلس ـــد تعرض ـــاالت فق ـــة الح ـــا بقي ـــبة 5%، أم ـــابق بنس ـــزوج الس وال

ـــة بنســـبة 97%، ولإلهـــال والحرمـــان بنســـبة 78%، ولإلســـاءة الجســـدية  تعرضـــت الحـــاالت لإلســـاءة العاطفية/اللفظي

ـــية %11.  ـــاءة الجنس ـــبة 59%، ولإلس ـــة بنس ـــاءة املالي 66%، ولإلس

كـــا بلـــغ عـــدد ضحايـــا ســـوء معاملـــة األطفـــال 28 حالـــة، تراوحـــت أعارهـــم مـــن ســـنتن إىل 17 ســـنة، وقـــد 

ـــل  ـــن قب ـــاالت م ـــاث ح ـــه، وث ـــل نفس ـــل الطف ـــن قب ـــاالت م ـــع ح ـــم، وتس ـــل أقاربه ـــن قب ـــاالت م ـــل 10 ح ـــم تحوي ت

ـــب  ـــار، و أغل ـــة ديب، والج ـــفى، ورشط ـــن مستش ـــل كل م ـــن قب ـــن م ـــل حالت ـــم تحوي ـــاالت فت ـــة الح ـــا بقي ـــدارس، أم م

ـــة، بلغـــت نســـبة األطفـــال الماراتيـــن 54%، ومـــن الجنســـيات  الحـــاالت مـــن النـــاث بنســـبة 57%و الذكـــور 43% حال

ـــف يف  ـــن العن ـــي ع ـــؤول الرئي ـــو املس ـــبة 7%. وكان األب ه ـــة بنس ـــان أوراق ثبوتي ـــان ال تحم ـــرى 39%، وحالت األخ

ـــارب وزمـــاء املدرســـة. وشـــكلت  ـــت الســـاءة مـــن األق ـــة الحـــاالت فقـــد كان ـــا بقي ـــة، واألم يف تســـع حـــاالت، أم 19 حال

الســـاءة العاطفية/اللفظيـــة 100% )28 حالـــة(، والســـاءة الجســـدية 71% )20 حالـــة(، والهـــال والحرمـــان %68 

ـــاءة الجنســـية  ـــة 32% )9 حـــاالت(، والس ـــاءة املالي ـــزيل 39% )11 حـــاالت(، والس ـــف املن ـــة(، ومشـــاهدة العن )19 حال

ـــان(.  7% )حالت

ثالثا: خط المساعدة

ـــبة %33  ـــن بنس ـــة املتصل ـــام 2016، غالبي ـــال ع ـــاعدة 800111 خ ـــط املس ـــرب خ ـــال ع ـــة 4,539 اتص ـــت املؤسس تلق

ـــة املســـاعدات والستشـــارات  ـــا املؤسســـة ونوعي ـــي تقدمه ـــج الت ـــات والربام ـــن الخدم ـــن يســـتفرسون ع ـــن الذي هـــم م

ـــا الذيـــن يرغبـــون يف الحصـــول  املتوفـــرة للحـــاالت الداخليـــة والخارجيـــة مـــن خـــال 1504 اتصـــال، و17% مـــن الضحاي

ـــب الستشـــارة مـــن خـــال 797 اتصـــال، و31% هـــم مـــن  عـــى املســـاعدة مـــن خـــال 802 اتصـــال ، يليهـــم 18% لطل

ـــال،  ـــال 1411 اتص ـــن خ ـــم م ـــؤولة عنه ـــة املس ـــة االجتاعي ـــع الباحث ـــل م ـــب يف التواص ـــي ترغ ـــابقة الت ـــاالت الس الح

ـــن.  ـــل بعـــض املتربع ـــن قب ـــا ورد 25 اتصـــال بنســـبة 0.6% م ك

ـــف  ـــن العن ـــبة 88% م ـــم وبنس ـــا، أغلبه ـــن الضحاي ـــال م ـــم 802 اتص ـــاالت الــــ 4,539، كان منه ـــوع االتص ـــن مجم م

ـــن  ـــن ضم ـــا مل تك ـــر. معظـــم اتصـــاالت الضحاي ـــار بالب ـــن التج ـــال، و1% م ـــة األطف ـــوء معامل ـــن س ـــزيل، و11% م املن

ـــر  ـــكل خط ـــذي ال يش ـــاين ال ـــتوى الث ـــورة يف املس ـــن الخط ـــت ضم ـــبة 90%، و8% كان ـــة بنس ـــورة العالي ـــة الخط درج

ـــن حـــاالت  ـــت ضم ـــاالت كان ـــن الح ـــل، و2% م ـــن عم ـــا خـــال يوم ـــتجابة له ـــم االس ـــة ويت ـــة الضحي ـــى صح ـــارئ ع ط

الخطـــورة يف املســـتوى األول الـــذي يتطلـــب تدخـــل فـــوري لضـــان حايـــة الضحيـــة، وتـــم إتخـــاذ الجـــراءات 

ـــا. ـــل معه ـــبة للتعام املناس
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رابعًا: البرامج والخدمات واإلنجازات

ـــة  ـــا مؤسس ـــا وتنفذه ـــي تعده ـــة الت ـــراكات ذات الصل ـــة وال ـــة واملجتمعي ـــطة الثقافي ـــج واألنش ـــهمت الربام ـــد أس لق

ـــر  ـــول املناســـبة، كـــا تســـهم يف توف ـــا، وإيجـــاد الحل ـــف الضغـــوط عـــن الضحاي ـــال يف تخفي ـــة النســـاء واألطف ديب لرعاي

ـــربات  ـــات والخ ـــادل املعلوم ـــة وتب ـــارات القانوني ـــر االستش ـــا توف ـــب أنه ـــة، إىل جان ـــاريع ذات الصل ـــايل للمش ـــم امل الدع

ـــة. ـــة للمؤسس ـــاملة واملتكامل ـــة الش ـــق الرساتيجي ـــا يف تحقي ـــب جميعه ـــأن؛ وتص ـــذا الش ـــبة يف ه ـــارات املكتس وامله

ـــة  ـــزو العاملي ـــهادات آي ـــن ش ـــدد م ـــدت ع ـــد حص ـــال ق ـــاء واألطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي ـــر أن مؤسس ـــر بالذك ـــن الجدي وم

 ISO،يف إدارة الســـامة والصحـــة املهنيـــة OHSAS 18001: 2007،يف إدارة املخاطـــر ISO 31000: 2009 :وهـــي كالتـــايل

ـــام إدارة  ـــودة، ISO 10002: 2014 يف نظ ـــام إدارة الج ـــة، ISO 9001: 2015 يف نظ ـــام إدارة البيئ 2015 :14001 يف نظ

ـــاء.  ـــا العم ـــام رض ـــكاوي، ISO 10004: 2012 يف نظ الش





المقدمة 
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المقدمة 
عن المؤسسة  

ـــي  ـــر ربح ـــأوى غ ـــي أول م ـــانية، وه ـــادرة إنس ـــو 2007 كمب ـــال يف يولي ـــاء واألطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي ـــت مؤسس تأسس

ـــال،  ـــة األطف ـــوء معامل ـــزيل، وس ـــف املن ـــا العن ـــال ضحاي ـــاء واألطف ـــدة للنس ـــة املتح ـــارات العربي ـــة الم ـــص يف دول مرخ

واالتجـــار بالبـــر. وتقـــوم املؤسســـة بإصـــدار تقاريـــر ســـنوية ويعتـــرب هـــذا التقريـــر هـــو التاســـع الصـــادر عـــن 

ـــمرب، 2016.  ـــر – 31 ديس ـــن 1 يناي ـــرة م ـــي الف ـــة ويغط املؤسس

الخدمات المقدمة

تقـــدم املؤسســـة خدمـــات مجانيـــة للنســـاء واألطفـــال ضحايـــا العنـــف األرسي وســـوء معاملـــة األطفـــال واالتجـــار 

بالبـــر، وتشـــمل خـــط املســـاعدة، واليـــواء اآلمـــن، وتقديـــم الرعايـــة الطبيـــة، والدعـــم النفـــي واالجتاعـــي، 

وتقديـــم املشـــورة واملســـاعدة القانونيـــة، بالضافـــة إىل التواصـــل مـــع املؤسســـات واملنظـــات الحكوميـــة وغـــر 

ـــة  ـــة ديب لرعاي ـــدم مؤسس ـــية، تق ـــات األساس ـــذه الخدم ـــة إىل ه ـــاالت. إضاف ـــل للح ـــم الكام ـــر الدع ـــة لتوف الحكومي

ـــة، والتمكـــن،  ـــة البدني ـــة واللياق ـــم األطفـــال واألنشـــطة الرفيهي ـــة تشـــمل تعلي النســـاء واألطفـــال خدمـــات دعـــم ثانوي

والتدريـــب عـــى املهـــارات.

الخصوصية والسرية

ـــة ديب  ـــات مؤسس ـــن خدم ـــتفيدة م ـــاالت املس ـــامة الح ـــى س ـــاظ ع ـــة والحف ـــة والرسي ـــة الخصوصي ـــل حاي ـــن أج م

ـــة  ـــد لهوي ـــا تحدي ـــم عنه ـــن أن ينج ـــات ميك ـــة معلوم ـــر أي ـــن التقري ـــم تضم ـــن يت ـــه ل ـــال فإن ـــاء واألطف ـــة النس لرعاي

ـــا. الضحاي

التعريفات

الرجوع إىل قسم التعريفات الوارد يف امللحق لرح واٍف عن املصطلحات املستخدمة يف هذا التقرير.

حاالت المؤسسة منذ التأسيس

ـــى 31  ـــر 2007 حت ـــا يف أكتوب ـــت أبوابه ـــذ أن فتح ـــة من ـــال 4923 حال ـــاء واألطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي ـــت مؤسس خدم

ـــاالت كاآليت:  ـــيم الح ـــم تقس ـــة. وت ـــة والخارجي ـــاالت الداخلي ـــك الح ـــا يف ذل ـــمرب 2016، مب ديس

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

3972 حالة خارجية: الحاالت التي تلقت الخدمات من املؤسسة بدون اليواء.  

ـــزيل” بنســـبة  ـــف املن ـــا “العن ـــاك 239 مـــن ضحاي ـــت هن ـــغ عددهـــم 951، كان ـــة البال ـــن مجمـــوع الحـــاالت الداخلي م

25%، و280 مـــن ضحايـــا “ســـوء معاملـــة األطفـــال” بنســـبة 29%، و 223 مـــن ضحايـــا “االتجـــار بالبـــر” بنســـبة 

ـــة  ـــكلت 209 حال ـــد ش ـــرى” فق ـــا “باألخ ـــار إليه ـــكل 1.2، يش ـــح يف الش ـــو موض ـــا ه ـــة ك ـــاالت املتبقي ـــا الح 24%. أم

ـــه  ـــة كحال ـــع الضحي ـــواء م ـــانية أو إي ـــرى إنس ـــباب أخ ـــة ألس ـــل املؤسس ـــن قب ـــا م ـــم قبوله ـــد ت ـــي ق ـــبة 22%، وه بنس

مرافقـــة أو مصاحبـــة مـــع عـــدم تعرضهـــم ألي نـــوع مـــن أنـــواع العنـــف، أو غـــر ذلـــك كالســـاءة ضـــد املـــرأة أو 

ـــف(.  ـــر التعري ـــة )انظ ـــة محتمل ضحي
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 ومـــن مجمـــوع الحـــاالت الخارجيـــة البالـــغ عددهـــم 3972، كان هنـــاك 1903 مـــن ضحايـــا “العنـــف املنـــزيل” 
ـــر”، و  ـــا “االتجـــار بالب ـــال” بنســـبة 5%، وخمســـة مـــن ضحاي ـــة األطف ـــا “ســـوء معامل بنســـبة 48%، و211 مـــن ضحاي

ـــاه. ـــح يف أدن ـــو موض ـــا ه ـــبة 47% ك ـــا بــــ “أخرى”بنس ـــم تصنيفه ـــة ت 1853 حال

%25

%29

%24

%22

الحاالت الداخلية 

الحاالت ا�خرىاالتجار بالبشر سوء معاملة ا�طفال العنف المنزلي 

الرسم التوضيحي 1: تصنيفات الحاالت الداخلية والخارجية 

%48%47

%5

الحاالت الخارجية 

الحاالت ا�خرىسوء معاملة ا�طفال العنف المنزلي 
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الحاالت المستمرة 

عدد الحاالت المستمرة  

خدمت املؤسسة 211 حالة مستمرة وتم تقسيمها كاآليت: 

ـــتمرت يف  ـــا اس ـــر 2016 ، لكنه ـــل 1 يناي ـــة قب ـــت املؤسس ـــي دخل ـــاالت الت ـــي الح ـــتمرة: وه ـــة مس ـــة داخلي 52 حال  

ـــمرب 2016. ـــر – 31 ديس ـــن 1 يناي ـــرة م ـــال الف ـــم خ ـــات الدع ـــأوى وخدم ـــى امل ـــول ع الحص

159 حالـــة خارجيـــة مســـتمرة: الحـــاالت التـــي تلقـــت الخدمـــات مـــن املؤسســـة دون اليـــواء قبـــل الفـــرة املحـــددة   

ـــر- 31 ديســـمرب 2016. ـــن 1 يناي ـــرة م ـــم خـــال الف ـــات الدع ـــا اســـتمرت يف الحصـــول عـــى خدم ـــر، لكنه للتقري

الحصاءات التفصيلية عن الـ 211 حالة موثقة يف التقارير السنوية السابقة. 

مدة البقاء للحاالت الداخلية المستمرة

ـــاه  ـــذ عـــام 2015، ويبـــن الجـــدول أدن ـــة املؤسســـة خـــال العـــام 2016 مـــن الحـــاالت املســـتمرة من غـــادرت 191 حال

فـــرة البقـــاء للحـــاالت املســـتمرة التـــي غـــادرت خـــال الفـــرة املشـــمولة بالتقريـــر، 12 حالـــة أمضـــت أقـــل مـــن 

ـــة أكـــر مـــن  ـــة أكـــر مـــن 6 أشـــهر، و11 حال ـــة مـــن 6-3 أشـــهر، و46 حال ـــة مـــن 1 –3 أشـــهر، و62 حال شـــهر، و60 حال

ـــروف  ـــم والظ ـــات واملحاك ـــا يف النياب ـــة به ـــة الخاص ـــر القضي ـــط بس ـــة مرتب ـــة الحال ـــدة إقام ـــأن م ـــم ب ـــع العل ـــنة، م س

ـــة،  ـــن املؤسس ـــا م ـــل خروجه ـــار قب ـــن العتب ـــا بع ـــا وأخذه ـــم مراعاته ـــي يت ـــة، والت ـــا الحال ـــر به ـــي مت ـــية الت املعيش

ـــة.  ـــات املؤسس ـــه سياس ـــص علي ـــق ماتن وف

%40%57

%3

الحاالت الداخلية والخارجية

الحاالت ا�خرىسوء معاملة ا�طفال العنف المنزلي 
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مدة البقاء 

الجدول  1: مدة البقاء للحاالت المغادرة (المستمرة) 

%عدد الحاالت

أقل من 30 يوم 

30-90 يوم

91 – 180 يوم

181- 365 يوم 

أكثر من سنة 

المجموع 

12

60

62

46

11

191

%6

%31

%33

%24

%6

%100





الحاالت 
الجديدة 2016
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1. الحاالت الجديدة 2016 
استقبلت املؤسسة 1171 حالة جديدة، تم تقسيمها إىل:  

ـــال  ـــواء خ ـــم والي ـــات الدع ـــت خدم ـــة وتلق ـــت املؤسس ـــي دخل ـــاالت الت ـــي الح ـــدة: ه ـــة جدي ـــة داخلي 105 حال  

الفـــرة املحـــددة للتقريـــر )1 ينايـــر- 31 ديســـمرب 2016(. 

ـــال  ـــواء خ ـــدون الي ـــة ب ـــن املؤسس ـــات م ـــت الخدم ـــي تلق ـــاالت الت ـــي الح ـــدة: ه ـــة جدي ـــة خارجي 1066 حال  

فـــرة التقريـــر املحـــددة )1 ينايـــر -31 ديســـمرب 2016(. 

تـــم تقســـيم الحـــاالت الجديـــدة إىل ثـــاث فئـــات رئيســـية: العنـــف املنـــزيل، وســـوء معاملـــة األطفـــال، واالتجـــار 

بالبـــر. 

ـــف  ـــا العن ـــن ضحاي ـــة م ـــة، كان 455 حال ـــة وخارجي ـــة داخلي ـــم 1171 حال ـــغ عدده ـــاالت البال ـــوع الح ـــن مجم  م

ـــن  ـــة م ـــر، و648 حال ـــار بالب ـــا االتج ـــن ضحاي ـــاالت م ـــال، و6 ح ـــة األطف ـــوء معامل ـــا س ـــن ضحاي ـــة م ـــزيل، 62 حال املن

ـــاه(:  ـــدول أدن ـــر الج ـــرى )انظ ـــاالت األخ الح

%9

%91

حالة خارجيةحالة داخلية 

الرسم التوضيحي 1.1: الحاالت الجديدة  
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تصنيف العنف

الجدول  1.1: الحاالت الجديدة (الداخلية والخارجية)    

العنف المنزلي 

سوء معاملة ا�طفال 

االتجار بالبشر 

أخرى (غير التصنيفات الرئيسية)

المجموع 

عدد الحاالت

الداخلية

(%25) 26

(%32) 34

(%6) 6

(%37) 39

(%100) 105

(%40) 429

(%3) 28

-

(%57) 609

(%100) 1066

(%39) 455

(%5) 62

(%1) 6

(%55) 648

(%100) 1171

الخارجية

المجموع

%25

%32%6

%37

الحاالت الداخلية 

الحاالت ا�خرىاالتجار بالبشر سوء معاملة ا�طفال العنف المنزلي 

الرسم التوضيحي 2.1: الحاالت الجديدة (الداخلية والخارجية) 
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%40

%3

%57

الحاالت الخارجية 

الحاالت ا�خرىسوء معاملة ا�طفال العنف المنزلي 

%39

%5

%1

%55

الحاالت الداخلية والخارجية

الحاالت ا�خرىاالتجار بالبشر سوء معاملة ا�طفال العنف المنزلي 
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1.1 ضحايا العنف المنزلي من الحاالت الداخلية 
خصائص ضحايا العنف المنزلي من الحاالت الداخلية 

العمر 

ـــار 28.1  ـــايب لألع ـــط الحس ـــل املتوس ـــنة، ومثّ ـــن 17 س ـــوق أعاره ـــاء تف ـــن النس ـــزيل م ـــف املن ـــا العن ـــع ضحاي جمي

ـــنة.  ـــن 18 إىل 50 س ـــم م ـــت أعاره ـــاري 8.4±، وتراوح ـــراف معي ـــنة بانح س

الجنسية 

من مجموع 26 حالة عنف منزيل، ست حاالت مواطنات إماراتيات، و20 حالة من جنسيات أخرى.

الجدول  2.1: أعمار ضحايا العنف المنزلي  

المتوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 

الوسيط 

الحد ا�دنى 

الحد ا�على 

28.1 سنة 

±8.4

26 سنة 

18 سنة 

50 سنة 

الجنسية

الجدول  3.1: جنسية ضحايا العنف المنزلي  

%عدد الحاالت

إماراتي

غير إماراتي 

المجموع الكلي 

6

20

26

%23

%77

%100
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%23

%77

غير إماراتيإماراتي

الرسم التوضيحي 3.1: جنسيات ضحايا العنف المنزلي 

تنوعت جنسيات ضحايا العنف املنزيل كا هو مبن أدناه: 

الجنسية 

الجدول  4.1: جنسيات ضحايا العنف المنزلي  

%عدد الحاالت

قارة آسيا  

االمارات العربية المتحدة 

العراق 

سوريا 

نيبال

الفلبين

طاجاكستان 

اليمن 

الهند 

15

6

2

2

1

1

1

1

1

%57

%23

%7

%7

%4

%4

%4

%4

%4
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%4

%57

%31

%8

الرسم التوضيحي 4.1: توزيع ضحايا العنف المنزلي حسب القارات  

أمريكا الشمالية أوروبا أفريقيا آسيا 

الجنسية 

الجدول  4.1: جنسيات ضحايا العنف المنزلي  

%عدد الحاالت

قارة أفريقيا 

المغرب

أثيوبيا

تنزانيا

السودان

قارة أوروبا 

كرواتيا 

روسيا 

قارة أمريكا الشمالية 

الواليات المتحدة ا�مريكية 

8

4

2

1

1

2

1

1

1

1

%31

%15

%8

%4

%4

%8

%4

%4

%4

%4
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التعليم

يبـــن الجـــدول أدنـــاه املســـتوى التعليمـــي للحـــاالت، حيـــث أن جميـــع ضحايـــا العنـــف املنـــزيل ميلكـــون قـــدرا 

ـــة  ـــان يف املرحل ـــوي، حالت ـــم الثان ـــت التعلي ـــة تلق ـــدايئ، و14 حال ـــم االبت ـــت التعلي ـــاالت تلق ـــس ح ـــم، خم ـــن التعلي م

الجامعيـــة، وخمـــس حـــاالت أكملـــن التعليـــم الجامعـــي “درجـــة البكالوريـــوس”.     

المهنة

ـــاالت )19  ـــب الح ـــث أن أغل ـــاءة، حي ـــرة الس ـــزيل يف ف ـــف املن ـــا العن ـــة لضحاي ـــة املهني ـــاه الحال ـــدول أدن ـــح الج يوض

ـــال،  ـــة أطف ـــل كجليس ـــدة تعم ـــة واح ـــاعدة، وحال ـــة املس ـــن الفئ ـــاالت م ـــع ح ـــن، وأرب ـــبة 73% ال يعمل ـــة( بنس حال

ـــب.  ـــة يف مكت ـــدة موظف ـــة واح ـــل، وحال ـــل يف التجمي ـــدة تعم ـــة واح وحال

الدخل

ـــغ  ـــم الدخـــل الشـــهري ) أي املبال ـــال تقيي ـــن خ ـــك م ـــزيل، وذل ـــف املن ـــا العن ـــة لضحاي ـــة القتصادي ـــة الحال ـــد دراس عن

النقديـــة التـــي يســـتلمونها شـــهريا مـــن أي مصـــدر خـــال فـــرة الســـاءة( تبـــن أن 65% مـــن الحـــاالت مل يكـــن 

ـــن 1000  ـــل م ـــتلمن أق ـــن يس ـــاالت ك ـــع ح ـــل، وأرب ـــدر للدخ ـــن أي مص ـــادي م ـــردود م ـــهري وال م ـــل ش ـــن دخ لديه

التعليم 

الجدول  5.1: المستوى التعليمي لضحايا العنف المنزلي 

%عدد الحاالت

المدرسة ا�بتدائية

المدرسة الثانوية

في الكلية  

بكالوريوس 

المجموع الكلي

5

14

2

5

26

%19

%54

%8

%19

%100

المهنة

الجدول  6.1: مهنة ضحايا العنف المنزلي خالل فترة العنف  

%عدد الحاالت

ال تعمل 

الفئة المساعدة 

جليسة أطفال 

فنانة تجميل  

موظفة

المجموع الكلي 

19

4

1

1

1

26

%73

%15

%4

%4

%4

%100
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الحالة االجتماعية

ـــة واحـــدة  ـــة واحـــدة مطلقـــة وحال ـــة متزوجـــة، وســـبع حـــاالت غـــر متزوجـــات، وحال ـــاه أن 17 حال يبـــن الجـــدول أدن

ـــة.   أرمل

الدخل

الجدول  7.1: الدخل الشهري لضحايا العنف المنزلي خالل فترة ا�ساءة   

%عدد الحاالت

الشيء 

أقل من 1000 درهم 

من 1000 إلى 3000 درهم 

من 3000 إلى 6000 درهم 

دخل غير منتظم

المجموع الكلي 

17

4

2

1

2

26

%65

%15

%8

%4

%8

%100

الحالة االجتماعية 

الجدول  8.1: الحالة االجتماعية لضحايا العنف المنزلي   

%عدد الحاالت

متزوجة

غير متزوجة

مطلقة

أرملة 

المجموع الكلي 

17

7

1

1

26

%65

%27

%4

%4

%100

درهـــم شـــهريا، وحالتـــان مـــن )1000 – 3000( درهـــم شـــهريا، وحالـــة واحـــدة مـــن )3000 - 6000 درهـــم(، وحالتـــان 

ـــاه(. ـــدول أدن ـــر الج ـــهرياً )انظ ـــة ش ـــغ متفاوت ـــا مبال ـــن ذويه ـــتلان م ـــا يس كانت

تصنيف الحاالت باإليواء

ـــزيل  ـــن 26 حالـــة عنـــف من ـــدول أدنـــاه، فم ـــواردة يف الج ـــات ال ـــق التصنيف ـــة وف ـــواء املؤسس ـــاالت بإي ـــت الح صنف

صنفـــت 11 حالـــة “أم مـــع طفـــل/ أطفـــال”، و11 حالـــة “أم مبفردهـــا” أي لديهـــا أطفـــال واليقيمـــون معهـــا يف 

املؤسســـة، وأربـــع حـــاالت “امـــرأة مبفردهـــا”.



40

حالة ا�يواء 

الجدول 9.1: تصنيف ا�يواء لضحايا العنف المنزلي   

%عدد الحاالت

أم مع طفل/أطفال

أم بمفردها 

امرأة بمفردها 

المجموع الكلي 

11

11

4

26

%42.31

%42.31

%15.38

%100

مرتكب ا�ساءة

الجدول 10.1: مرتكب ا�ساءة لضحايا العنف المنزلي

%عدد الحاالت 

الزوج 

ا�ب 

قريب 

ابن الزوج

رب العمل 

المجموع الكلي 

15

5

1

1

4

26

%58

%19

%4

%4

%15

%100

مرتكب اإلساءة

تـــم الخبـــار مـــن قبـــل الحـــاالت أن الـــزوج هـــو املســـؤول عـــن العنـــف )15 حالـــة( واألب )5 حـــاالت( وقريـــب 

)حالـــة واحـــدة( وابـــن الـــزوج )حالـــة واحـــدة( ورب العمـــل هـــو املســـئ )4 حـــاالت(.

أنواع اإلساءة

ـــن  ـــر م ـــجيل أك ـــم تس ـــايل يت ـــاءة وبالت ـــواع الس ـــن أن ـــوع م ـــن ن ـــر م ـــان ألك ـــض األحي ـــة يف بع ـــرض الضحي ـــد تتع ق

ـــاه  ـــدول أدن ـــا يف الج ـــاءة ك ـــواع الس ـــاالت يف أن ـــدد الح ـــوع ع ـــادة مجم ـــربر زي ـــا ي ـــو م ـــدة وه ـــة الواح ـــاءة للحال إس

عـــن العـــدد الجـــايل للضحايـــا. حيـــث أن 100% مـــن الحـــاالت تعرضـــت إىل إســـاءة عاطفية/لفظيـــة، و92% لإلهـــال 

ـــاالت(. ـــية )6 ح ـــاءة الجنس ـــة، و23% لإلس ـــاءة املالي ـــدية ، 65% لإلس ـــاءة الجس ـــان، و73% لإلس والحرم
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نوع ا�ساءة

الجدول 11.1: أنواع ا�ساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف المنزلي   

%عدد الحاالت

إساءة عاطفية/ لفظية

إهمال/ حرمان

إساءة جسدية 

إساءة مالية 

إساءة جنسية  

26

24

19

17

6

%100

%92

%73

%65

%23

مدة البقاء في المؤسسة للحاالت المغادرة

ـــة خـــال عـــام 2016، تســـع حـــاالت أمضـــت أقـــل مـــن شـــهر،  ـــة عنـــف منـــزيل، غـــادرت املؤسســـة 17 حال مـــن 26 حال

ـــا مـــن 3 أشـــهر إىل 6 أشـــهر، وحالـــة واحـــدة أمضـــت  وخمـــس حـــاالت أمضـــت مـــن شـــهر إىل 3 أشـــهر، وحالتـــان أمضت

ـــط بسياســـات املؤسســـة؛  ـــة غـــر مرتب ـــأن مـــدة إقامـــة الحال ـــم ب ـــاه(، مـــع العل أكـــر مـــن 6 أشـــهر )انظـــر الجـــدول أدن

وإمنـــا مرتبـــط بســـر القضيـــة يف النيابـــات واملحاكـــم. 

الرسم التوضيحي 5.1: أنواع ا
ساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف المنزلي

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

إساءة
عاطفية/ لفظية

%100

إساءة جسدية 

%73

إساءة جنسية 

%23

إهمال/ حرمان 

%92

إساءة مالية 

%65
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مدة البقاء 

الجدول 12.1: مدة البقاء في المؤسسة لضحايا العنف المنزلي

%عدد الحاالت

أقل من 30 يوم

30-90 يوم 

91-180 يوم 

أكثر من 181 يوم 

المجموع الكلي

9

5

2

1

17

%53

%29

%12

%6

%100

الجنس 

الجدول  14.1: الجنس

%عدد الحاالت

إناث 

ذكور 

المجموع الكلي

20

14

34

%59

%41

%100

2.1 ضحايا سوء معاملة األطفال من الحاالت الداخلية 
خصائص ضحايا سوء معاملة األطفال من الحاالت الداخلية 

العمر 

تراوحت األعار من يوم إىل 16 سنة، ويبن الجدول أدناه مزيدا من التفاصيل حول أعار الضحايا.

الجنس

يوضـــح الجـــدول أدنـــاه أن 20 حالـــة )59%( مـــن حـــاالت ســـوء معاملـــة األطفـــال مـــن النـــاث، و14 حالـــة )41%( مـــن 

الذكـــور، والجديـــر بالذكـــر أن ســـن القبـــول يف إيـــواء املؤسســـة ال يتعـــدى عمـــر 12 ســـنة بالنســـبة لألطفـــال الذكـــور.

الجدول  13.1: أعمار ضحايا سوء معاملة ا�طفال  

المتوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 

الوسيط

الحد ا�دنى

الحد ا�على 

4.2 سنة 

±3.58

3

يوم

16سنة 



43

الجنسية  

الجدول 15.1: جنسيات ضحايا سوء معاملة ا�طفال   

%عدد الحاالت

إماراتي

غير إماراتي 

ال يحمل أوراق ثبوتية

المجموع الكلي

9

16

9

34

%26.5

%47

%26.5

%100

الجنسية

كـــا هـــو مبـــن يف الجـــدول 15.1، أن 9 أطفـــال )26.5%( مـــن مواطنـــي دولـــة المـــارات العربيـــة املتحـــدة، و16 

طفـــل )47%( مـــن جنســـيات أخـــرى، و9 أطفـــال مل يتـــم تحديـــد جنســـيتهم بعـــد.

توزيع جنسيات ضحايا سوء معاملة األطفال حسب القارات مبن أدناه: 

الدولة

الجدول 16.1: توزيع ضحايا سوء معاملة ا�طفال حسب القارات

%عدد الحاالت

آسيا

امارات العربية المتحدة 

العراق 

سوريا 

أمريكا الشمالية  

الواليات المتحدة ا�مريكية

كندا

أفريقيا  

المغرب 

الكاميرون

جزر القمر

16

9

5

2

5

4

1

3

1

1

1

%47

%26

%15

%6

%15

%12

%3

%9

%3

%3

%3
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الدولة

الجدول 16.1: توزيع ضحايا سوء معاملة ا�طفال حسب القارات

%عدد الحاالت

أوروبا  

كرواتيا 

غير معروف 

1

1

9

%3

%3

%26

%47

%15

%9

%3

%26

الرسم التوضيحي 6.1: توزيع ضحايا سوء معاملة ا�طفال حسب القارات  

غير معروف أوروبا أفريقياأمريكا الشماليةآسيا

التعليم

شـــكل األطفـــال مـــا قبـــل عمـــر املدرســـة نســـبة %41 )14 حالـــة( مـــن مجمـــوع األطفـــال، و %44 )15 حالـــة( يف 

ـــوا  ـــم كان ـــن أنه ـــم م ـــوا املدرســـة عـــى الرغ ـــال )5 حـــاالت( مل يدخل ـــة األطف ـــا بقي ـــم، وأم ـــن التعلي ـــة م مراحـــل مختلف

ـــاه(.  ـــدول أدن ـــر الج ـــة )انظ ـــر املدرس يف عم
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مستوى التعليم   

الجدول 17.1: المستوى التعليمي لضحايا سوء معاملة ا�طفال

%عدد الحاالت 

ليس في عمر دخول المدرسة

اليذهب إلى المدرسة 

رياض ا�طفال 

المرحلة ا�بتدائية 

المرحلة الثانوية 

المجموع الكلي 

14

5

5

6

4

34

%41

%15

%15

%17

%12

%100

حاالت ا�يواء 

الجدول  18.1: تصنيف ا�يواء لضحايا سوء معاملة ا�طفال

%عدد الحاالت

طفل مع أمه 

طفل بمفرده 

المجموع 

28

6

34

%82

%18

%100

مرتكب ا�ساءة 

الجدول  19.1: عالقة الجاني بالضحية

%عدد الحاالت

ا�ب 

ا�م 

ا�خ

30

4

2

%88

%12

%6

تصنيف الحاالت باإليواء 

صنفـــت الحـــاالت بإيـــواء املؤسســـة وفـــق التصنيفـــات الـــواردة يف الجـــدول 18.1، فمـــن 34 حالـــة ســـوء معاملـــة 

األطفـــال صنفـــت 28 حالـــة مـــن مجمـــوع الحـــاالت “طفـــل مـــع أمـــه”، وســـت حـــاالت “طفـــل مبفـــرده”. 

مرتكب اإلساءة

قـــد تتعـــرض الضحيـــة يف بعـــض األحيـــان ألكـــر مـــن مـــيء وبالتـــايل يتـــم تســـجيل أكـــر مـــن مـــيء للحالـــة 

ـــن  ـــاه ع ـــدول أدن ـــا يف الج ـــة ك ـــاين بالضحي ـــة الج ـــاالت يف عاق ـــدد الح ـــوع ع ـــادة مجم ـــربر زي ـــا ي ـــو م ـــدة وه الواح

ـــع حـــاالت كانـــت األم هـــي  ـــة مـــن الحـــاالت كان املســـئ هـــو األب، وأرب ـــا، حيـــث أن 30 حال العـــدد الجـــايل للضحاي

ـــيء. ـــو امل ـــان كان األخ ه ـــيئة، وحالت املس
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أنواع اإلساءة

ـــن  ـــر م ـــجيل أك ـــم تس ـــايل يت ـــاءة وبالت ـــواع الس ـــن أن ـــوع م ـــن ن ـــر م ـــان ألك ـــض األحي ـــة يف بع ـــرض الضحي ـــد تتع ق

ـــاه  ـــدول أدن ـــا يف الج ـــاءة ك ـــواع الس ـــاالت يف أن ـــدد الح ـــوع ع ـــادة مجم ـــربر زي ـــا ي ـــو م ـــدة وه ـــة الواح ـــاءة للحال إس

ـــال  ـــم لإله ـــة و79% منه ـــة واللفظي ـــاءة العاطفي ـــم لإلس ـــرض 82% منه ـــث تع ـــا. حي ـــايل للضحاي ـــدد الج ـــن الع ع

ــاءة  ــدية، و6% لإلسـ ــاءة الجسـ ــة، و18% لإلسـ ــاءة املاليـ ــزيل، 24% لإلسـ ــف املنـ ــاهدة العنـ ــان و71% ملشـ والحرمـ

الجنســـية.

نوع ا�ساءة

الجدول 20.1: أنواع ا�ساءة التي تعرضت لها ضحايا سوء معاملة ا�طفال 

%عدد الحاالت 

إساءة عاطفية /لفظية

إهمال/ حرمان

مشاهدة العنف المنزلي 

إساءة مالية 

إساءة جسدية 

إساءة جنسية 

28

27

24

8

6

2

%82

%79

%71

%24

%18

%6

الرسم التوضيحي 7.1: أنواع ا�ساءة التي تعرضت لها ضحايا سوء معاملة ا�طفال

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

إساءة
عاطفية/ لفظية

%82

مشاهدة 
العنف المنزلي

%71

إساءة
 جسدية 

%18

إهمال/ 
حرمان

%79

إساءة
مالية

إساءة
جنسية

%24%6



47

مدة البقاء في المؤسسة للحاالت المغادرة

ـــل  ـــت أق ـــاالت أمض ـــاين ح ـــام 2016، مث ـــال ع ـــال خ ـــة األطف ـــوء معامل ـــا س ـــن ضحاي ـــة م ـــة 16 حال ـــادرت املؤسس غ

ـــة أكـــر مـــن 6 أشـــهر )أنظـــر  ـــان مـــن 3-1 أشـــهر، وخمـــس حـــاالت مـــن 3 أشـــهر إىل 6 أشـــهر، وحال مـــن شـــهر، وحالت

الجـــدول أدنـــاه(، مـــع العلـــم بـــأن مـــدة إقامـــة الحالـــة غـــر مرتبـــط بسياســـات املؤسســـة؛ وإمنـــا مرتبـــط بســـر 

ـــم.  ـــات واملحاك ـــة يف النياب القضي

مدة البقاء 

الجدول 21.1: مدة البقاء في المؤسسة لضحايا سوء معاملة ا�طفال 

%عدد الحاالت

أقل من 30 يوم

30-90 يوم 

91 – 180 يوم

أكثر من 181 يوم

المجموع الكلي

8

2

5

1

16

%50

%13

%31

%6

%100

تصنيف العمر

الجدول 22.1: تصنيف أعمار ضحايا االتجار بالبشر  

%عدد الحاالت

طفل (أقل من 18 سنة) 

بالغ

المجموع الكلي

2

4

6

%33

%67

 %100

3.1 ضحايا االتجار بالبشر 
خصائص ضحايا االتجار بالبشر

العمر والجنس   

ـــة  ـــم املؤسس ـــن آوته ـــر الذي ـــار بالب ـــا االتج ـــن ضحاي ـــن ضم ـــنة. وكان م ـــن 15 إىل 36 س ـــا م ـــار الضحاي ـــت أع تراوح

ـــاث.  ـــن إن ـــات وجميعه ـــن البالغ ـــع م ـــان، وأرب طفلت

الجنسية   

ـــة  ـــيا، وحال ـــن أندونيس ـــان م ـــش، حالت ـــن بنغادي ـــاالت م ـــاث ح ـــيا: ث ـــارة آس ـــن ق ـــر م ـــار بالب ـــا االتج ـــع ضحاي جمي

ـــا: ـــيات الضحاي ـــح جنس ـــاه يوض ـــدول أدن ـــتان.  الج ـــن باكس م
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الدولة

الجدول 23.1: جنسيات ضحايا االتجار بالبشر   

%عدد الحاالت

بنغالديش

أندونيسيا

باكستان

المجموع الكلي

3

2

1

6

%50

%33

%17

%100

المستوى التعليمي

الجدول 24.1: المستوى التعليمي لضحايا االتجار بالبشر  

%عدد الحاالت

غير متعلم

دراسة ابتدائية

المجموع الكلي

3

3

6

%50

%50

 %100

الحالة االجتماعية

الجدول 25.1: الحالة االجتماعية لضحايا االتجار بالبشر   

%عدد الحاالت

عزباء 

متزوجة

مطلقة

المجموع الكلي

1

2

3

6

%17

%33

%50

 %100

التعليم   

ـــي إىل  ـــن األم ـــا م ـــي للضحاي ـــاوت املســـتوى التعليم ـــر، تف ـــار بالب ـــا االتج ـــة لضحاي ـــل املســـتويات التعليمي ـــد تحلي عن

ـــة مل يذهـــن  ـــدايئ وثاث ـــم االبت ـــن التعلي ـــر أكمل ـــا االتجـــار بالب ـــة مـــن ضحاي ـــاه أن ثاث ـــن الجـــدول أدن ـــدايئ. ويب البت

ـــاً.  ـــة إطاق إىل املدرس

الحالة االجتماعية

يوضـــح الجـــدول أدنـــاه أن الحالـــة االجتاعيـــة للحـــاالت توزعـــت بـــن حالـــة واحـــدة غـــر متزوجـــة وحالتـــن 

متزوجـــات وثاثـــة حـــاالت مطلقـــات.
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الدخل الشهري@

الجدول 26.1: مستوى الدخل خالل فترة االستغالل لضحايا االتجار بالبشر

%عدد الحاالت

الشيء

1000 إلى 3000 درهم

دخل غير منتظم

المجموع الكلي

4

1

1

6

%66.6

%16.7

%16.7

 %100

نوع التأشيرة 

الجدول 27.1: نوع التأشيرة لضحايا االتجار بالبشر  

%عدد الحاالت

تأشيرة عمل  

تأشيرة سياحة  

المجموع الكلي

5

1

6

%83

%17

%100

الدخل خالل فترة االستغالل   

ـــه شـــهريا خـــال  ـــذي حصـــل علي ـــغ املقـــدر مـــن املـــال ال ـــر مســـتويات الدخـــل لحـــاالت االتجـــار بالبـــر )املبل يف تقدي

ـــد  ـــى أي عوائ ـــل ع ـــاالت مل تحص ـــع ح ـــن أن أرب ـــاالت(، تب ـــل الح ـــن قب ـــا م ـــاغ عنه ـــم الب ـــي ت ـــتغال والت ـــرة االس ف

ـــة تلقـــت  ـــارايت يف الشـــهر، وحال ـــة واحـــدة تلقـــت مـــن 1000 إىل 3000 درهـــم إم ـــرة االســـتغال وحال ـــة خـــال ف مالي

ـــم.  ـــر منتظ ـــل غ دخ

جهات اإلحالة

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

تأشيرة الدخول

نوع التأشيرة 

يبـــن الجـــدول أدنـــاه أنـــواع التأشـــرات التـــي اســـتخرجت لضحايـــا االتجـــار بالبـــر، فقـــد اســـتقبلت املؤسســـة 

خمـــس حـــاالت يحملـــن “تأشـــرة عمـــل” وحالـــة تحمـــل “تأشـــرة ســـياحة”. 

صالحية التأشيرة 

فيـــا يتعلـــق بصاحيـــة التأشـــرة، فقـــد تبـــن أن حالـــة واحـــدة لديهـــا تأشـــرة ســـارية املفعـــول وثاثـــة حـــاالت 

لديهـــن تأشـــرة ملغيـــة وحالتـــن اليعلمـــن عـــن مـــدى صاحيـــة تأشـــراتهن )انظـــر الجـــدول أدنـــاه(:
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صالحية التأشيرة 

الجدول 28.1: صالحية التأشيرة لضحايا االتجار بالبشر

%عدد الحاالت

سارية المفعول

ملغية 

ال تعلم

المجموع الكلي

1

3

2

6

%17

%50

%33

 %100

مكان االتجار 

الجدول 29.1: مكان االتجار  

%عدد الحاالت

داخل الدولة 

خارج الدولة 

المجموع الكلي

5

1

6

%83

%17

%100

كيفية حدوث االتجار 

الجدول 30.1: كيفية حدوث االتجار

%عدد الحاالت

وعدت بوظيفة 

وعدت بالزواج

االستغالل الجنسي

المجموع

4

1

1

6

%66.6

%16.7

 %16.7

 %100

 عملية االتجار بالبشر

مكان االتجار

ـــا  ـــة واحـــدة مـــن ضحاي ـــا حال ـــة(. بين ـــة )متاجـــرة داخلي ـــن داخـــل الدول ـــط باملتاجـــرة به ـــم التخطي خمـــس حـــاالت ت

ـــة(.   ـــة )متاجـــرة خارجي ـــا مـــن خـــارج الدول ـــط باملتاجـــرة به ـــم التخطي ـــر ت االتجـــار بالب

تصنيف االتجار 

جميع الضحايا متت املتاجرة بهن يف مجال االستغال الجني. 

كيفية حدوث االتجار

أربـــع مـــن الضحايـــا املتاجـــر بهـــن وعـــدن بوظائـــف أوتـــم التأكيـــد لهـــن بكســـب املـــال عـــن طريـــق العمـــل 

كخادمـــات يف البيـــوت، وحالـــة وعـــدت بالـــزواج وواحـــدة أجـــربت عـــى العمـــل يف االســـتغال الجنـــي.  
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وقت معرفة  الضحية

الجدول 31.1: وقت معرفة الضحية باالستغالل

%عدد الحاالت

قبل الوصول 

يوم الوصول 

بعد الوصول

المجموع الكلي

1

1

4

6

%16.6

%16.6

%66.6

%100

نوع ا�ساءة

الجدول 32.1: أنواع ا�ساءة التي تعرضت لها الضحية خالل فترة االستغالل 

%عدد الحاالت

إساءة عاطفية/لفظية

إهمال/حرمان

إساءة جنسية

إساءة مالية

إساءة جسدية 

6

6

6

5

3

%100

%100

%100

%83

%50

وقت معرفة الضحية باالستغالل

يبـــن الجـــدول أدنـــاه أن حالـــة واحـــدة علمـــت مبـــا هـــو متوقـــع منهـــا مـــن ِقبَـــل املتاجـــر قبـــل يـــوم الوصـــول، 

وحالـــة واحـــدة يف يـــوم الوصـــول، وأربـــع حـــاالت بعـــد الوصـــول. 

كيفية معرفة الضحية باالستغالل

ـــن  ـــن ع ـــم إخباره ـــد ت ـــه ق ـــد أن ـــن، وج ـــوب منه ـــو مطل ـــا ه ـــن مب ـــة معرفته ـــن كيفي ـــا ع ـــم للضحاي ـــراء تقيي ـــد إج عن

ـــرب. ـــت لل ـــدة تعرض ـــدا واح ـــارشة، ع ـــوع مب املوض

أنواع اإلساءة

ـــن  ـــر م ـــجيل أك ـــم تس ـــايل يت ـــاءة وبالت ـــواع الس ـــن أن ـــوع م ـــن ن ـــر م ـــان ألك ـــض األحي ـــة يف بع ـــرض الضحي ـــد تتع ق

ـــاه  ـــا يف الجـــدول أدن ـــواع الســـاءة - ك ـــدد الحـــاالت يف أن ـــادة مجمـــوع ع ـــربر زي ـــا ي ـــة الواحـــدة وهـــو م إســـاءة للحال

ـــة،  ـــة/ اللفظي ـــاءات العاطفي ـــن الس ـــكل م ـــن ل ـــاالت تعرض ـــع الح ـــث أن جمي ـــا. حي ـــايل للضحاي ـــدد الج ـــن الع - ع

ولإلهـــال والحرمـــان، ولإلســـاءة الجنســـية، وخمـــس حـــاالت تعرضـــن لإلســـاءة املاليـــة، وثاثـــة حـــاالت تعرضـــن 

ـــدية.  ـــاءة الجس لإلس
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الرسم التوضيحي 8.1: أنواع ا�ساءة التي تعرضت لها الضحية خالل فترة االستغالل

6

5

4

3

2

1

0

إساءة
 عاطفية/ لفظية

6

إساءة جسديةإساءة جنسية

3

إهمال/ حرمان

6

إساءة مالية

5 6

عالقة المتاجر بالضحية

ـــة واحـــدة كان زوج األم،  ـــق، ويف حال ـــن كان الصدي ـــن كان املســـؤول عـــن املتاجـــرة هـــو رب العمـــل، ويف حالت يف حالت

ـــا.   ـــن كان وراء املتاجـــرة به ـــم م ـــة واحـــدة ال تعل ـــا حال بين

المتاجر

الجدول 33.1: عالقة المتاجر بالضحية 

%عدد الحاالت

رب العمل 

صديق 

زوج ا�م

غير معروف 

المجموع

2

2

1

1

6

%33

%33

%17

%17

%100

تصنيف إيواء ضحايا االتجار بالبشر

ـــم  ـــذا ت ـــال، ل ـــن أطف ـــس لديه ـــر لي ـــار بالب ـــا االتج ـــن ضحاي ـــاالت م ـــة ح ـــإن ثاث ـــاه، ف ـــدول أدن ـــن الج ـــن م ـــا يتب ك

ـــة إىل  ـــم تصنيفهـــا )طفـــل مبفـــرده(. إضاف ـــدون أمهاتهـــا وت ـــان ب ـــا طفلت ـــان كانت تصنيفهـــن )ســـيدة مبفردهـــا(، وحالت

ـــا(.  ـــا )أم مبفرده ـــم تصنيفه ـــا األم وت ـــا يف بلده ـــش أطفاله ـــاة ويعي ـــد الحي ـــى قي ـــال ع ـــة واحـــدة هـــي أم ألطف أن حال
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تصنيف ا�يواء 

الجدول 34.1: تصنيف إيواء ضحايا االتجار بالبشر

%عدد الحاالت

سيدة بمفردها

طفل بمفرده

أم بمفردها

المجموع الكلي

3

2

1

6

%50

%33

%17

%100

مدة البقاء في المؤسسة للحاالت المغادرة 

ـــان  ـــة ديســـمرب 2016، حيـــث أمضـــت ضحيت ـــا االتجـــار بالبـــر حتـــى نهاي ـــة حـــاالت مـــن ضحاي غـــادرت املؤسســـة ثاث

ـــة يف املؤسســـة غـــر  ـــاء الضحي ـــأن مـــدة بق ـــم ب ـــد عـــن 6 أشـــهر. مـــع العل مـــن 3-6 أشـــهر، وأمضـــت واحـــدة فـــرة تزي

ـــات واملحاكـــم.  ـــة يف النياب مرتبـــط بسياســـات املؤسســـة؛ وإمنـــا ترتبـــط بســـر القضي

كيفية مغادرة الضحية 

جميـــع الحـــاالت املغـــادرة مـــن ضحايـــا االتجـــار بالبـــر تـــم إعادتهـــن إىل موطنهـــن األصـــي بعـــد االنتهـــاء مـــن 

ـــة  ـــطة رشط ـــن بواس ـــة له ـــودة اآلمن ـــراءات الع ـــتكال إج ـــم اس ـــادرة، وت ـــن باملغ ـــاح له ـــة والس ـــراءات القانوني الج

ـــع  ـــر أن جمي ـــر بالذك ـــن الجدي ـــا، وم ـــة يف بلده ـــات املحلي ـــة واملؤسس ـــات الدولي ـــض املنظ ـــع بع ـــيق م ديب. وبالتنس

ـــاج  ـــد تحت ـــي ق ـــات الت ـــات واملؤسس ـــذه الجه ـــع ه ـــارش م ـــل املب ـــام التواص ـــن أرق ـــة م ـــن بقامئ ـــم تزويده ـــاالت ت الح

إليهـــا الضحيـــة يف وقـــت مـــا مـــن حياتهـــا، وتتبـــع املؤسســـة هـــذه الجـــراءات االحرازيـــة ضمـــن آليـــات خطـــة 

الخـــروج وذلـــك لضـــان وجـــود مؤسســـات داعمـــة تلجـــأ إليهـــا الحالـــة لتقـــدم لهـــا الخدمـــات املناســـبة ملنـــع 

وقوعهـــا يف االتجـــار مـــرة أخـــرى. 

ـــار  ـــاالت االتج ـــض ح ـــن لبع ـــادة التوط ـــات إع ـــر خدم ـــن: توف ـــادة التوط ـــة ديب يف إع ـــع رشط ـــيق م ـــم التنس ـــام يت ك

بالبـــر التـــي تنطبـــق عليهـــم قوانـــن إعـــادة التوطـــن يف الـــدول املســـتضيفة، وقوانـــن املنظـــات الدوليـــة العاملـــة يف 

املجـــال، وكذلـــك للحـــاالت الخاصـــة كاألطفـــال دون ســـن الثامنـــة عـــر مـــن العمـــر واملتاجـــر بهـــم مـــن قبـــل ذويهـــم، 

ـــم  ـــال. وتت ـــؤالء األطف ـــل له ـــدم وجـــود املعي ـــوارث وع ـــودة إىل املوطـــن األصـــي بســـبب الحـــروب والك ـــة الع أو صعوب

ـــة  ـــن يف دول ـــم املتحـــدة لشـــؤون الاجئ ـــة الســـامية لألم ـــع املفوضي ـــادة التوطـــن مـــن خـــال التواصـــل م إجـــراءات إع

ـــة املتحـــدة. ـــارات العربي االم

مدة بقاء الضحية في المؤسسة 

الجدول 35.1: مدة بقاء الضحية في المؤسسة  

%عدد الحاالت

91 – 180 يوم 

أكثر من 181 يوم 

المجموع الكلي 

2

1

3

%67

%33

%100
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متابعة الضحية 

وضعـــت املؤسســـة خطـــة شـــاملة للحـــاالت بعـــد مغادرتهـــا املؤسســـة لـــي يتـــم متابعتهـــا بصـــورة دوريـــة عـــى 

ـــامتها  ـــن س ـــد م ـــهر( للتأك ـــد 6 أش ـــهر، بع ـــد 3 أش ـــهر، بع ـــد ش ـــرات )بع ـــاث ف ـــى ث ـــة ع ـــهر موزع ـــتة أش ـــدى س م

ـــع  ـــارش م ـــر مب ـــة أو غ ـــع الضحي ـــارش م ـــكل مب ـــة بش ـــم املتابع ـــاءة، وتت ـــكال الس ـــن أش ـــكل م ـــا ألي ش ـــدم تعرضه وع

ـــارش.  ـــل املب ـــذر التواص ـــال تع ـــة يف ح ـــع الضحي ـــي تتاب ـــة الت ـــات املحلي ـــة أو املؤسس ـــات الدولي املنظ

يبن الجدول أدناه عدد املتابعات التي متت بشكل مبارش خال 2016 عى مدى ستة أشهر: 

وصـــل مجمـــوع عـــدد مـــرات التواصـــل يف ســـنة 2016 إىل 21 اتصـــال ملتابعـــة ضحايـــا االتجـــار بالبـــر بعـــد مغادرتهـــن 

املؤسســـة يف بلدانهـــن األم باســـتخدام أرقـــام التواصـــل والعناويـــن التـــي وضعنهـــا قبـــل املغـــادرة. وكانـــت هنـــاك 

ثاثـــة متابعـــات فعليـــات بعـــد 30 يـــوم مـــن مغـــادرة الحالـــة، ومتابعتـــن فعليتـــن بعـــد 90 يـــوم مـــن مغـــادرة 

ـــذر  ـــد تع ـــات الــــ 15 فق ـــة املتابع ـــا بقي ـــة، أم ـــادرة الحال ـــن مغ ـــوم م ـــد 180 ي ـــدة بع ـــة واح ـــة فعلي ـــة، ومتابع الحال

ـــى  ـــرد ع ـــدم ال ـــم، أو ع ـــتخدام الرق ـــدم اس ـــط أو ع ـــاع الخ ـــا: انقط ـــدة منه ـــباب ع ـــك ألس ـــاالت وذل ـــع الح ـــل م التواص

ـــر  ـــد آخ ـــة إىل بل ـــفر الحال ـــة، أو س ـــة نائي ـــكن يف منطق ـــا تس ـــة كونه ـــع الحال ـــال م ـــائل اتص ـــد وس ـــة، أو ال توج املكامل

ـــة. ـــروف الحال ـــى ظ ـــرأ ع ـــرى تط ـــتجدات أخ ـــا األم أو مس ـــر بلده غ

4.1 ضحايا العنف المنزلي من الحاالت الخارجية 
خصائص ضحايا العنف المنزلي من الحاالت الخارجية 

العمر 

ـــنة  ـــن 18 إىل 85 س ـــم م ـــت أعاره ـــاري 7.94 ±، وتراوح ـــراف معي ـــنة، بانح ـــار 33.8 س ـــايب لألع ـــط الحس كان املتوس

ـــاه(.  ـــدول أدن ـــر الج )انظ

المتابعة بعد مغادرة الحالة 

الجدول 36.1: متابعة ضحايا االتجار بالبشر في 2016 للحاالت المغادرة 

تم التواصل

بعد 30 يوم

بعد 90 يوم 

بعد 180 يوم 

المجموع 

3

2

1

6

المجموعتعذر التواصل

3

6

6

15

6

8

7

21
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الجدول  37.1: أعمار ضحايا العنف المنزلي من الحاالت الخارجية

المتوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 

الوسيط

الحد ا�دنى

الحد ا�على 

33.8

±7.94

33 سنة

18 سنة

85 سنة

الجنس 

إن غالبيـــة الحـــاالت الخارجيـــة مـــن ضحايـــا العنـــف املنـــزيل كانـــوا مـــن النـــاث ويشـــكلن 96% مـــن املجمـــوع 

الـــكي، بينـــا الذكـــور %4. 

الجنسية 

شـــكل مواطنـــو دولـــة المـــارات العربيـــة املتحـــدة 24%، وشـــكل غـــر املواطنـــون 74% مـــن الحـــاالت و2% مـــن 

الحـــاالت التحمـــل أوراق ثبوتيـــة. 

الجنس 

الجدول 38.1: الجنس من ضحايا العنف المنزلي   

%عدد الحاالت

إناث 

ذكور 

المجموع الكلي

412

17

429

%96

%4

%100

الجنسية  

الجدول 39.1: جنسيات ضحايا العنف المنزلي

%عدد الحاالت

إماراتي  

غير إماراتي

ال يحمل أوراق ثبوتية  

المجموع الكلي

102

320

7

429

%24

%74

%2

%100
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%24

%74

%2

الرسم التوضيحي 9.1: جنسيات ضحايا العنف المنزلي (الحاالت الخارجية)

ال يحمل أوراق ثبوتيةغير إماراتيإماراتي

قدمـــت املؤسســـة خدماتهـــا لضحايـــا العنـــف املنـــزيل لجنســـيات مختلفـــة، إضافـــة إىل دولـــة المـــارات العربيـــة 

املتحـــدة، وتوزعـــت جنســـيات ضحايـــا العنـــف املنـــزيل حســـب القـــارات مبـــن أدنـــاه: 

القارة

الجدول 40.1: توزيع ضحايا العنف المنزلي حسب القارات

%عدد الحاالت

آسيا

أفريقيا  

أوروبا  

أمريكا الشمالية

أستراليا

غير معروف 

المجموع الكلي

311

74

32

4

1

7

429

%72.5

%17.2

%7.5

%1

%0.2

%1.6

%100

#

1

2

3

4

5

6
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%73

%17

%8

%2%0 %1

الرسم التوضيحي 10.1: توزيع القارات لضحايا العنف المنزلي من الحاالت الخارجية

غير معروفأسترالياأمريكا الشماليةأوروبا أفريقيا آسيا

الحالة االجتماعية 

أظهـــرت دراســـات رصـــد الحالـــة االجتاعيـــة للحـــاالت بـــأن 77% مـــن فئـــة املتزوجـــن، و11% مـــن فئـــة غـــر 

املتزوجـــن، و8% مـــن فئـــة املطلقـــن، 3% مـــن فئـــة املنفصلـــن، فيـــا شـــارك مـــن فئـــة األرامـــل حالتـــان )%1(.  

مرتكب اإلساءة

ـــزوج الســـابق، و9% كان األب،  ـــزوج الحـــايل، و5% كان ال ـــل الحـــاالت أن 79% كان املســـئ هـــو ال ـــار مـــن قب ـــم الخب ت

و3% لـــكل مـــن األم واألخ وأحـــد األقـــارب، أمـــا بقيـــة الحـــاالت فقـــد كان املـــيء هـــو الزوجـــة الســـابقة، زوجـــة األب، 

ـــاه(:  ـــم رب العمـــل )أنظـــر الجـــدول أدن ـــه، ث ـــك، االبن األخـــت، الري

الحالة االجتماعية

الجدول 41.1: الحالة االجتماعية

%عدد الحاالت

عازب 

متزوج

مطلق 

منفصل 

أرمل

المجموع الكلي

47

331

36

13

2

429

%11

%77

%8

%3

%1

%100
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مرتكب ا�ساءة

الجدول 42.1: مرتكب ا�ساءة لضحايا العنف المنزلي

%عدد الحاالت

%79

%5

%1

%9

%3

%0.2

%3

%1

%3

%0.2

%0.2

%0.2

338

23

2

37

11

1

15

3

12

1

1

1

الزوج 

الزوج السابق 

الزوجة السابقة

ا�ب 

ا�م 

زوجة ا�ب

ا�خ 

ا�خت

القريب 

االبنه  

الشريك

رب العمل 

أنواع اإلساءة

ـــن  ـــر م ـــجيل أك ـــم تس ـــايل يت ـــاءة وبالت ـــواع الس ـــن أن ـــوع م ـــن ن ـــر م ـــان ألك ـــض األحي ـــة يف بع ـــرض الضحي ـــد تتع ق

ـــاه  ـــدول أدن ـــا يف الج ـــاءة ك ـــواع الس ـــاالت يف أن ـــدد الح ـــوع ع ـــادة مجم ـــربر زي ـــا ي ـــو م ـــدة وه ـــة الواح ـــاءة للحال إس

ـــة، و78% لإلهـــال  ـــث أن 97% مـــن الحـــاالت تعرضـــت إىل إســـاءة عاطفية/لفظي ـــا. حي عـــن العـــدد الجـــايل للضحاي

ـــية.  ـــاءة الجنس ـــة، و11% لإلس ـــاءة املالي ـــدية، و59% لإلس ـــاءة الجس ـــان، و66% لإلس والحرم

أنواع ا�ساءة 

الجدول 43.1: أنواع ا�ساءة التي تعرضت لها ضحايا العنف المنزلي

%عدد الحاالت

إساءة عاطفية/ لفظية 

إهمال/ حرمان 

إساءة جسدية 

إساءة مالية 

إساءة جنسية 

418

334

283

254

49

%97

%78

%66

%59

%11
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جهات اإلحالة

كـــا هـــو مبـــن يف الجـــدول أدنـــاه، أن غالبيـــة الحـــاالت الخارجيـــة )90%( قدمـــوا إىل املؤسســـة “بأنفســـهم”، وأحيلـــت 

ـــن  ـــت م ـــد أحيل ـــاالت فق ـــة الح ـــا بقي ـــارب، أم ـــل األق ـــن قب ـــاالت م ـــاء، و3% ح ـــل األصدق ـــن قب ـــاالت م ـــن الح 6% م

ـــدارس.   ـــل رشطـــة ديب، وامل قب

الرسم التوضيحي 11.1: أنواع ا
ساءة التي تعرض لها ضحايا العنف المنزلي 

%100

%80

%60

%40

%20

%0

إساءة
 عاطفية/ لفظية

%97

إساءة جسدية

%66

إساءة جنسية

%11

إهمال/ حرمان

%78

إساءة مالية

%59

جهات ا�حالة

الجدول 44.1: جهات ا�حالة 

%عدد الحاالت

إحالة الشخص بنفسه

صديق 

قريب 

شرطة دبي 

مدرسة

المجموع الكلي

387

25

14

1

2

429

%90.2

%5.8

%3.3

%0.2

%0.5

%100



60

5.1 ضحايا سوء معاملة األطفال من الحاالت الخارجية    
خصائص ضحايا سوء معاملة األطفال من الحاالت الخارجية 

العمر   

ـــنتن إىل 17  ـــن س ـــم م ـــت أعاره ـــاري 4.86 ±، وتراوح ـــراف معي ـــنة، بانح ـــار 11.7 س ـــايب لألع ـــط الحس كان املتوس

ـــاه(. ـــدول أدن ـــر الج ـــنة )أنظ س

الجنس   

معظم ضحايا سوء معاملة األطفال )57%( من الناث، و43% من الذكور. 

الجنسية   

كـــا هـــو مبـــن يف الجـــدول أدنـــاه، 54% طفـــل مـــن مواطنـــي دولـــة المـــارات العربيـــة املتحـــدة، و39% مـــن 

جنســـيات أخـــرى، عـــدا حالتـــن ال تحمـــان أوراق ثبوتيـــة. 

الجدول  45.1: أعمار ضحايا سوء معاملة ا�طفال

المتوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 

الوسيط

الحد ا�دنى 

الحد ا�على 

11.78 سنة

± 4.86

13.5 سنة 

2 سنة 

17 سنة 

الجنس 

الجدول 46.1: جنس ضحايا سوء معاملة ا�طفال   

%عدد الحاالت

إناث 

ذكور 

المجموع الكلي

16

12

28

%57

%43

 %100

الجنسية

الجدول 47.1: جنسيات ضحايا سوء معاملة ا�طفال

%عدد الحاالت

إماراتي  

غير إماراتي  

ال يحمل أوراق ثبوتية

المجموع الكلي

15

11

2

28

%54

%39

%7

%100
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ـــن  ـــان م ـــا وحالت ـــارة أفريقي ـــن ق ـــاالت م ـــاث ح ـــيا، وث ـــارة آس ـــال إىل ق ـــة األطف ـــوء معامل ـــا س ـــم ضحاي ـــى معظ انتم

ـــة.  ـــان أوراق ثبوتي ـــن ال تحم ـــدا حالت ـــا، ع ـــارة أوروب ق

الجنسية

الجدول 48.1: توزيع ضحايا سوء معاملة ا�طفال حسب القارات 

%عدد الحاالت

قارة آسيا

امارات العربية المتحدة 

ا
ردن

سوريا

إيران

قارة أفريقيا 

السودان 

الصومال 

مصر

قارة أوروبا 

المملكة المتحدة

ال يحمل أوراق ثبوتية

21

15

3

2

1

3

1

1

1

2

2

2

%75

%53.5

%11

%7

%3.5

%11

%3.5

%3.5

%3.5

%7

%7

%7

مرتكب اإلساءة

ـــل  ـــن قب ـــت م ـــم( كان ـــيئن إليه ـــن ) املس ـــخاص املعنف ـــم باألش ـــي تربطه ـــة الت ـــأن العاق ـــاالت ب ـــن الح ـــار م ـــم الخب ت

األب )19 حالـــة(، واألم )9 حـــاالت(، أمـــا بقيـــة الحـــاالت فقـــد كانـــت الســـاءة مـــن قبـــل زوجـــة األب أو أحـــد األقـــارب 

أو األخ أو زمـــاء املدرســـة. 

مرتكب ا�ساءة

الجدول 49.1: مرتكب ا�ساءة لضحايا سوء معاملة ا�طفال 

%عدد الحاالت

ا�ب 

ا�م 

زوجة ا�ب 

قريب 

ا�خ

زمالء المدرسة 

19

9

1

2

1

1

%68

%32

%4

%7

%4

%4
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أنواع اإلساءة

ـــن  ـــر م ـــجيل أك ـــم تس ـــايل يت ـــاءة وبالت ـــواع الس ـــن أن ـــوع م ـــن ن ـــر م ـــان ألك ـــض األحي ـــة يف بع ـــرض الضحي ـــد تتع ق

ـــاه  ـــدول أدن ـــا يف الج ـــاءة ك ـــواع الس ـــاالت يف أن ـــدد الح ـــوع ع ـــادة مجم ـــربر زي ـــا ي ـــو م ـــدة وه ـــة الواح ـــاءة للحال إس

ـــا. حيـــث أن جميـــع الحـــاالت )100%( تعرضـــن لســـاءة عاطفية/لفظيـــة، و71% لســـاءة  عـــن العـــدد الجـــايل للضحاي

ـــاءة  ـــة، و7% لس ـــاءة مالي ـــزيل، و32% لس ـــف املن ـــان، و39% ملشـــاهدة العن جســـدية، و68% تعرضـــت لهـــال وحرم

ـــية.  جنس

أنواع ا�ساءة

الجدول 50.1: أنواع ا�ساءة التي تعرضت لها ضحايا سوء معاملة ا�طفال 

%عدد الحاالت

إساءة عاطفية/ لفظية 

إساءة جسدية 

إهمال/ حرمان

مشاهدة العنف المنزلي 

إساءة مالية

إساءة جنسية 

28

20

19

11

9

2

%100

%71

%68

%39

%32

%7

الرسم التوضيحي 12.1: أنواع ا�ساءة التي تعرض لها ضحايا سوء معاملة ا�طفال

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

إساءة
عاطفية/ لفظية

%100

إهمال/
حرمان

%68

إساءة
مالية

%32

إساءة
جسدية

%71

مشاهدة
العنف المنزلي

إساءة
جنسية

%39%7
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جهات اإلحالة

ـــارب، و%32  ـــل األق ـــن قب ـــة م ـــت إىل املؤسس ـــاالت )36%( أحيل ـــة الح ـــاه، أن غالبي ـــدول أدن ـــن يف الج ـــو مب ـــا ه ك

قدمـــوا إىل املؤسســـة بأنفســـهم، أمـــا بقيـــة الحـــاالت فقـــد تـــم إحالتهـــم مـــن قبـــل مـــدارس، أو مستشـــفيات، أو 

جـــران، أو رشطـــة ديب. 

جهات ا�حالة 

الجدول 51.1: جهات ا�حالة 

%عدد الحاالت 

أحد ا�قارب  

إحالة الشخص بنفسه

مدرسة 

مستشفى 

الجار

شرطة دبي 

المجموع الكلي

10

9

3

2

2

2

28

%36

%32

%11

%7

%7

%7

 %100





الخط الساخن
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2. الخط الساخن
1.2 خدمات الخط الساخن   

ـــم رد مجـــاين  ـــز االتصـــاالت )800111( هـــي خدمـــة عـــى مـــدار 24 ســـاعة مفتوحـــة للجمهـــور لتقدي إن خدمـــات مرك

طـــارئ وإحالـــة واستشـــارة للمتصـــل. ويتبـــع هـــذا املركـــز إدارة الرعايـــة والتأهيـــل، وهـــي الدارة املســـؤولة عـــن 

ـــال كل  ـــبة حي ـــراءات املناس ـــاذ الج ـــن واتخ ـــارات املتصل ـــى استفس ـــرد ع ـــا، وال ـــارشة للضحاي ـــات املب ـــم الخدم تقدي

ـــة  ـــال إىل إدارة الرعاي ـــال تح ـــاء واألطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي ـــات مؤسس ـــة إىل خدم ـــي بحاج ـــاالت الت ـــال، وإن االتص اتص

ـــة  ـــة وخارجي ـــات داخلي ـــبة: خدم ـــات املناس ـــدم الخدم ـــث تق ـــم حي ـــة والتقيي ـــة املتعمق ـــل الدراس ـــن أج ـــل م والتأهي

ـــاص. ـــات االختص ـــة إىل جه ـــارة أو إحال واستش

تصنيف المكالمات 

تلقـــى مركـــز االتصـــاالت 4539 اتصـــال خـــال الفـــرة املشـــمولة بالتقريـــر 1 ينايـــر 31- ديســـمرب 2016، تـــم تصنيـــف 

االتصـــاالت كاآليت:

تصنيف الضحايا  

ـــة  ـــوء معامل ـــزيل، وس ـــف املن ـــل العن ـــية مث ـــا رئيس ـــمن: ضحاي ـــمت إىل قس ـــد قس ـــاالت فق ـــواع الح ـــف أن ـــا لتصني وفق

ـــاغ  ـــة وب ـــارات عام ـــة واستش ـــاعدات مالي ـــانية ومس ـــاالت إنس ـــرى: ح ـــاالت األخ ـــا الح ـــر، أم ـــار بالب ـــال واالتج األطف

ـــزل. ـــارج املن ـــرأة خ ـــد امل ـــف ض ـــة وعن ـــة املحتمل ـــاءة والضحي ـــن إس ع

ـــات  ـــة اىل خدم ـــة بحاج ـــد أن الضحي ـــال تحدي ـــل”، ويف ح ـــن “املتص ـــات ع ـــال املعلوم ـــز االتص ـــات مرك ـــع إحصائي تتاب

ـــة. ـــة والخارجي ـــاالت الداخلي ـــام الح ـــا يف أقس ـــة عنه ـــات مفصل ـــجيل معلوم ـــم تس يت

ـــاكل  ـــن مش ـــارة ع ـــة واستش ـــن نصيح ـــون ع ـــن )88%( يبحث ـــم املتصل ـــة وكان معظ ـــة 802 ضحي ـــتقبلت املؤسس اس

خاصـــة بالعنـــف املنـــزيل، و11% ســـوء معاملـــة األطفـــال، وســـت حـــاالت ضحايـــا االتجـــار بالبـــر محولـــة مـــن 

رشطـــة ديب بنســـبة %1. 

تصنيف المكالمات

الجدول 1.2: تصنيف المكالمات الواردة من الخط الساخن 

%عدد الحاالت

الضحايا الرئيسيين
(العنف المنزلي، سوء معاملة

اطفال، االتجار بالبشر)  

إعادة االتصال
 (حاالت متابعة مستمرة)

حاالت أخرى 

الجمهور  

متطوع/متبرع 

المجموع

802

1411

797

1504

25

4539

%17.5

%33.1

%0.6

%100

%31.1

%17.7
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مستوى التهديد  

ـــة  ـــا االتصـــاالت العاجل ـــب خدمـــات وليســـت يف خطـــر طـــارئ بنســـبة 90%، أم ـــت لطل ـــا كان ـــة اتصـــاالت الضحاي غالبي

ـــي يف خطـــر طـــارئ بنســـبة %2. ـــت 8%، واالتصـــاالت الت لكـــن ليســـت يف خطـــر طـــارئ فقـــد مثل

تصنيف الضحايا 

الجدول 2.2: تصنيف الضحايا

%عدد الحاالت

العنف المنزلي 

سوء معاملة ا�طفال 

االتجار بالبشر  (محولين من الشرطة)

المجموع

708

88

6

802

%88

%11

%1

%100

%88

%11

%1

الرسم التوضيحي 1.2: تصنيف الضحايا  

االتجار بالبشر سوء معاملة ا�طفال العنف المنزلي 



68

مستوى التهديد 

الجدول 3.2: مستوى التهديد

%عدد الحاالت

فوري 

عاجل (لكن ليس في خطر فوري) 

ليس في خطر فوري (طلب خدمات)

المجموع

19

65

718

802

%2

%8

%90

%100

أبرز المالحظات

أبرز االستنتاجات لعام 2016: 

العنف المنزلي : 

إن معظم حاالت العنف املنزيل من النساء املتزوجات.   

تبن أن الزوج يحتل املرتبة األوىل يف مارسة العنف ضد الضحية ثم يليه األب يف املرتبة الثانية.    

إن معظم ضحايا العنف املنزيل ال يعملن وليس لديهن دخاً شهرياً أو أي مردود مايل آخر.  

ـــان،   ـــال والحرم ـــا اله ـــم يليه ـــاءات، ث ـــواع الس ـــن أن ـــن ب ـــة األوىل م ـــة املرتب ـــة واللفظي ـــاءة العاطفي ـــل الس تحت  

والســـاءة الجســـدية، والســـاءة املاليـــة، والســـاءة الجنســـية. 

سوء معاملة األطفال

إن معظم سوء معاملة األطفال الناث.   

تبن أن األب يحتل املرتبة األوىل يف مارسة العنف ضد الضحية، ثم يليه األم يف املرتبة الثانية.  

احتلت الساءة العاطفية واللفظية أعى نسبة والساءة الجنسية أقل نسبة.  

االتجار بالبشر

معظم حاالت االتجار بالبر كن من البالغات.   

جميعهن من الجنسية اآلسيوية.   

ـــتغال  ـــن لاس ـــن أُخضع ـــة، وجميه ـــل الدول ـــن داخ ـــرة به ـــت املتاج ـــد مت ـــل، وق ـــرة عم ـــن تأش ـــن يحمل معظمه  

الجنـــي.

جميعهن تعرضن لإلساءة العاطفية واللفظية والهال والحرمان والساءة الجنسية.   



خدمات وبرامج 
دعم الضحـــايا 
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3. خدمات وبرامج دعم الضحايا 
1.3 الخدمات المباشرة للضحايا  

ـــاء  ـــة للنس ـــة والوقاي ـــر الحاي ـــا يف توف ـــف، ومهمتن ـــن العن ـــال م ـــع خ ـــة مجتم ـــة لقام ـــة املؤسس ـــع رؤي ـــيا م ومتاش

ـــة  ـــي املوجه ـــات الت ـــن الخدم ـــد م ـــة العدي ـــت املؤسس ـــف، قدم ـــن العن ـــد م ـــع للح ـــي املجتم ـــز وع ـــال، وتعزي واألطف

ـــام 2016: ـــادرة ع ـــا املغ ـــة للضحاي ـــات املقدم ـــواع الخدم ـــايل أن ـــدول الت ـــن الج ـــام 2016. يب ـــاالت يف ع للح

خدمات الدعم األخرى

بالضافـــة إىل هـــذه الخدمـــات األساســـية قدمـــت املؤسســـة الدعـــم للحـــاالت مـــن خـــال تزويدهـــن بخدمـــات 

ـــا  ـــادرة ك ـــد املغ ـــا عن ـــا مادي ـــت دع ـــا قدم ـــام، ك ـــة بانتظ ـــة ودولي ـــات محلي ـــراء مكامل ـــن بإج ـــاح له ـــل، والس النق

ـــا املؤسســـة،  ـــد مغادرته ـــر عن ـــة اتجـــار بالب ـــكل ضحي ـــغ 500 درهـــم( ل ـــة تبل ـــة مالي هـــو وارد يف الجـــدول 1.6 )معون

ـــة إىل بعـــض مـــن الدعـــم  ـــا ملســـاعدتهن عـــى العـــودة ألوطانهـــن، إضاف ـــغ تذاكـــر الســـفر للضحاي ـــك مببل وتتكفـــل كذل

ـــدي.  ـــر النق ـــادي غ امل

البرامج واألنشطة

تقـــدم مؤسســـة ديب لرعايـــة النســـاء واألطفـــال مجموعـــة مـــن األنشـــطة التعليميـــة والرفيهيـــة واملهنيـــة وبرامـــج 

ـــال  ـــن خ ـــع م ـــا يف املجتم ـــادة دمجه ـــة، وإع ـــن الحال ـــية ع ـــوط النفس ـــف الضغ ـــهام يف تخفي ـــدف الس ـــن به التمك

األنشـــطة املتنوعـــة والهادفـــة التـــي تقـــام بشـــكل منظـــم ودوري. تقـــوم املؤسســـة عـــى تقديـــم العديـــد مـــن الـــدورات 

أنواع الخدمات

الجدول  1.3: الخدمات المباشرة للضحايا

الخدمات االجتماعية

الخدمات الصحية 

الخدمات النفسية 

الخدمات القانونية 

خدمات ا�حالة 

عدد الحاالت 

داخلية

71

47

24

13

15

723

7

182

125

329

794

54

206

138

344

خارجية

المجموع

 الدعم المادي

الجدول  2.3: خدمات الدعم المادي بعد مغادرة الحالة الداخلية

تذاكر سفر 

دعم نقدي 

دعم مادي غير نقدي 

5

11

45

عدد الحاالت  الداخلية
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التدريبيـــة لضحايـــا العنـــف مـــن النســـاء مـــن بينهـــا دورات يف اللغـــة النجليزيـــة والعربيـــة والطبـــخ والخياطـــة 

ـــعر  ـــف الش ـــمل دورات تصفي ـــي تش ـــل والت ـــرة ودورة ICDL ودورة تجمي ـــاريع الصغ ـــة وإدارة املش ـــون اليدوي والفن

ـــام  ـــة يف خت ـــل الحال ـــث تحص ـــدة بحي ـــد معتم ـــات ومعاه ـــدة مؤسس ـــع ع ـــاون م ـــل بالتع ـــاحيق التجمي ـــر مس وخب

ـــن  ـــك لتمكينه ـــا، وذل ـــاص به ـــروع خ ـــدء م ـــة أو ب ـــى وظيف ـــول ع ـــة الحص ـــا عملي ـــهل له ـــهادة تس ـــى ش ـــدورة ع ال

ـــي احتياجاتهـــم  ـــن للدخـــول يف ســـوق العمـــل أو إنشـــاء مروعـــات صغـــرة مبـــا يضمـــن لهـــم دخـــل ثابـــت يلب وتأهيل

ـــة. ـــذه الفئ ـــه ه ـــي تواج ـــات الت ـــم التحدي ـــد أه ـــد أح ـــذي يع ـــايل، وال ـــتقالهن امل ـــن اس ـــية ويضم املعيش

يبن الجدول أدناه الربامج واألنشطة املقدمة للحاالت يف عام 2016:

الجدول 3.3: البرامج وا�نشطة

عددالبرامج وا�نشطة
المستفيدين #

الجهة
المزودة للنشا

عدد مرات 
تنفيذ

النشاط 

5 مرات فيالمؤسسةالكمبيوتر وا�نترنت
ا�سبوع

60 حالة تقريبا
بمعدل كل أسبوع

245 تقريبا 

76 تقريبا

1

أنشطة فنية

جهات خارجيةخدمات تجميلية

المؤسسة / 
جهات خارجية 2

3

35

6

المؤسسةمجموعات التمكين 280 تقريبا 430

345 تقريبا المؤسسةمجموعات الدعم 543

76 تقريبا متطوعةدروس في زومبا 817

600 تقريبا جهات خارجيةرحالت ترفيهية 1232

300 تقريبا

ورش ومحاضرات
(محاضرات صحية،
محاضرات تثقيفية،

ورش تعليمية،
ورش تجميلية، غيرها)

المؤسسة /
625 جهات خارجية

440 تقريبا المؤسسة / أنشطة ترفيهية
جهات خارجية 739

170 تقريبا مركز دبيرياضة الكاراتيه
للكاراتيه  934

140 تقريبا دروس دينية
مراكز ا�ميرة هيا / 

جمعية دار البر/
 النهضة النسائية 

1021

400 تقريبا أنشطة ل¦طفال
المؤسسة /

 جهات خارجية/ 
متطوعين

1170
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الجدول 3.3: البرامج وا�نشطة

7 شركة لوريالالجمال لحياة أفضل 21

4 مرات في
ا�سبوع
 لمدة 

4 شهور

عددالبرامج وا�نشطة
المستفيدين #

الجهة
المزودة للنشا

عدد مرات 
تنفيذ

النشاط 

المؤسسة /مناسبات خاصة
455 تقريباجهات خارجية

8

8

1313

دورة في "اللغة ا�نجليزية"

معهد إيتوندورة في "اللغة العربية"

معهد إيتون 14

15

14

14

4 مركز دبيدورة الخياطة
العالمي للفنون 165

4 أكاديميةأساسيات برنامج المطبخ
فن الطهي  1712

11
كيفية بدء ا�عمال

التجارية الصغيرة 203

18 بنك ستاندردالتعليم المالي
تشارترد دبي 184

6 مؤسسة أوسكاردورة أعمال السكرتارية
الثقافية  199

مؤسسة
محمد بن راشد

لتنمية المشاريع
الصغيرة والكبيرة

2.3 التثقيف المجتمعي والفعاليات  
ـــد  ـــاءة ض ـــزيل، والس ـــف املن ـــول: العن ـــدور ح ـــي ت ـــة الت ـــة املجتمعي ـــج التوعي ـــذ برام ـــيق وتنفي ـــة بتنس ـــوم املؤسس تق

ـــات مشـــركة  ـــاء عاق ـــى بن ـــن خـــال هـــذا القســـم ع ـــل املؤسســـة جاهـــده م ـــث تعم ـــر. حي ـــار بالب ـــال واالتج األطف

ـــا:  ـــة ومنه ـــة املجتمعي ـــرك والتوعي ـــي املش ـــل االجتاع ـــوار والعم ـــاس الح ـــى أس ـــوم ع تق

الحملة السنوية السابعة للحد من العنف تجاه األطفال بمشاركة 
شخصيات محلية بارزة

ـــة..  ـــي أمان ـــوان “طفولت ـــت عن ـــال تح ـــد األطف ـــف ض ـــن العن ـــد م ـــابعة للح ـــنوية الس ـــا الس ـــة حملته ـــت املؤسس أطلق

ـــل،  ـــة الطف ـــة لحاي ـــز وزارة الداخلي ـــم ديب، ومرك ـــن محاك ـــع كل م ـــاون م ـــل، بالتع ـــهر أبري ـــوال ش ـــا”، ط فأحفظوه

ـــاج. ـــوج” لإلنت ـــة “أنال ـــم، ورشك ـــد الفطي ـــة ماج ومجموع
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“كن صوتي” لتسليط الضوء على قضايا العنف 

ــة  ــام املختلفـ ــائل العـ ــام ووسـ ــكل عـ ــع بشـ ــراد املجتمـ ــجيع أفـ ــويت” لتشـ ــن صـ ــة “كـ ــة حملـ ــت املؤسسـ أطلقـ

والشـــخصيات املؤثـــرة يف وســـائل التواصـــل الجتاعيـــة بشـــكل خـــاص، عـــى تبنـــي قضايـــا ضحايـــا العنـــف مـــن 

ـــه  ـــة من ـــف والوقاي ـــة العن ـــة مواجه ـــي بكيفي ـــر الوع ـــم، ون ـــم معاناته ـــى حج ـــال وتســـليط الضـــوء ع النســـاء واألطف

ـــدراء  ـــن م ـــدد م ـــب ع ـــة، إىل جان ـــام املختلف ـــائل الع ـــي وس ـــن ممث ـــخصية م ـــن 100 ش ـــر م ـــارك أك ـــع. وش يف املجتم

الدارات واملســـؤولن يف املؤسســـة.

“الحملة البرتقالية” للتوعية بالعنف ضد المرأة

ـــة  ـــة” للتوعي ـــة الربتقالي ـــارات، “الحمل ـــة الم ـــرة األوىل يف دول ـــال، للم ـــاء واألطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي ـــت مؤسس أطلق

ـــة  ـــة العاملي ـــام الحمل ـــع اختت ـــن م ـــف” بالتزام ـــن العن ـــد م ـــت للح ـــرس الصم ـــعار “إك ـــت ش ـــرأة تح ـــد امل ـــف ض بالعن

ـــوم 25 نوفمـــرب 2016. ـــدءاً مـــن ي ـــاً ب ـــدار 16 يوم ـــم املتحـــدة عـــى م ـــا األم ـــي أطلقته ـــرأة والت ـــف ضـــد امل ـــاء العن لنه

ـــات و املؤسســـات  ـــدارس والجامع ـــورش يف امل ـــع املحـــارضات وال ـــف املحتمعـــي جمي ـــا يشـــمل نشـــاط قســـم التثقي ك

ـــات: والهيئ

برنامج مكافحة العنف 

أعلنـــت مؤسســـة ديب لرعايـــة النســـاء واألطفـــال عـــن بدءهـــا يف تنفيـــذ املرحلـــة الثانيـــة مـــن برنامجهـــا ملواجهـــة 

ـــة  ـــن 15 مدرس ـــر م ـــة يف أك ـــورش التوعوي ـــن ال ـــدد م ـــم ع ـــه تنظي ـــن خال ـــتهدف م ـــذي تس ـــدراس وال ـــف يف امل العن

ـــة. ـــة والثانوي ـــن العدادي ـــات يف املرحلت ـــة والطالب ـــات الطلب ـــا مئ ـــتفيد منه ـــارة ديب، ويس ـــة يف إم ـــة وخاص حكومي

ـــد لإلنســـانية  ـــاق املرحلـــة الثانيـــة مـــن الربنامـــج، الـــذي تـــم يتـــم تنفيـــذه برعايـــة مـــن مؤسســـة الولي ـــاء إط وج

وبالتعـــاون مـــع وزارة الربيـــة والتعليـــم وهيئـــة املعرفـــة والتنميـــة البريـــة يف ديب، وذلـــك بعـــد النتهـــاء مـــن 

املرحلـــة األوىل والتـــي تضمنـــت ورش لتأهيـــل نحـــو 30 مدربـــاً لتنفيـــذ الربنامـــج يف مـــدارس أخـــرى.

ـــر”،  ـــا غ ـــر.. فزعتن ـــا خ ـــعار “فين ـــت ش ـــام تح ـــذي يق ـــج، ال ـــن الربنام ـــة م ـــة الثاني ـــن املرحل ـــة ضم ـــذت املؤسس ونّف

ـــة  ـــم 5 ورش تدريبي ـــة لتنظي ـــة، بالضاف ـــب وطالب ـــن 500 طال ـــر م ـــا أك ـــة، إســـتفاد منه ـــدارس مختلف 22 ورشـــة يف 9 م

ـــدارس. ـــك امل ـــة تل ـــور طلب ـــاء أم ـــتن ألولي ـــن وورش للمعلم
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الفئة المستهدفة

الجدول 4.3: ورش ومحاضرات للمدارس

عددالورش والمحاضرات

32

2

4

3

41

#

1

2

3

4

طالب المدارس والجامعات

ا�خصائيين االجتماعيين

أولياء ا�مور 

الموظفين في الهيئات والمؤسسات

المجموع

وعدد من الفعاليات والورش التخصصية التي قامت بها املؤسسة: 

نوع الفعالية

الجدول 5.3: عدد الفعاليات والورش التخصصية التي قامت بها المؤسسة

عدد  الفعاليات

310

30

1

41

#

1

2

3

فعاليات أساسية للمؤسسة

فعاليات التواصل ا�جتماعي

ورش العمل ل�ختصاصيين

المجموع

اإلعالم التوعوي من خالل وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة

ـــا  ـــة ودوره ـــف باملؤسس ـــة يف التعري ـــام املختلف ـــائل الع ـــتخدام وس ـــويق واس ـــراتيجيات التس ـــة إس ـــت املؤسس وضع

ـــج  ـــر دوره يف الروي ـــي وتطوي ـــام الرويج ـــة بالع ـــات الخاص ـــدت العاق ـــث وط ـــة. حي ـــات مجتمعي ـــم خدم يف تقدي

ــة املختلفـــة يف الرويـــج للمؤسســـة  ــائل واألدوات العاميـ ــة املجتمعيـــة وذلـــك باســـتخدام الوسـ ملفاهيـــم التنميـ

ـــن  ـــع املتخصص ـــاون م ـــال بالتع ـــاء واالطف ـــد النس ـــف ض ـــن العن ـــد م ـــة يف الح ـــراتيجية الدول ـــذ إس ـــا يف تنفي ودوره

“سفراء األمل” مبادرة جديدة للتوعية بقضايا العنف من خالل طلبة 
الجامعات 

أعلنـــت مؤسســـة ديب لرعايـــة النســـاء واألطفـــال عـــن إطـــاق مبـــادرة “ســـفراء األمـــل” لإلســـتفادة مـــن قـــدرات 

وإبداعـــات طلبـــة وطالبـــات املرحلـــة الجامعيـــة للتوعيـــة بقضايـــا العنـــف تجـــاه النســـاء واألطفـــال، مـــن خـــال 

تدريبهـــم ودعـــم مشـــاريعهم ومقرحاتهـــم يف هـــذا املجـــال، مبـــا يدعـــم ترابـــط وإســـتقرار املجتمـــع.

ـــارات  ـــة الم ـــن جامع ـــات يف كل م ـــة والطالب ـــة للطلب ـــدة ورش تدريبي ـــا الجدي ـــن مبادرته ـــة ضم ـــت املؤسس ونظم

ــى  ــم عـ ــا يف ديب، لتدريبهـ ــة العليـ ــات التقنيـ ــة لكليـ ــات التابعـ ــة للطالبـ ــة ديب التقنيـ ــن، وكليـ ــة العـ مبدينـ

التوعيـــة بقضايـــا العنـــف والســـاءة، وإســـتام مقرحاتهـــم الخاصـــة بالربامـــج واألنشـــطة التـــي ســـينظموها يف 

هـــذا الطـــار.



75

رصد التقارير  

رصد تقارير وسائل اإلعالم االجتماعية   

البرامج اإلذاعية   

أجـــرت املؤسســـة 1,304 نـــص إذاعـــي حـــول العنـــف املنـــزيل، وأذيعـــت خمـــس مـــرات يوميـــا ملـــدة ســـنة. اســـتهدفت 

ـــى  ـــا ع ـــتمع إليه ـــي يس ـــة الت ـــة املحلي ـــات الذاع ـــدى محط ـــال اح ـــن خ ـــه م ـــور كل ـــة الجمه ـــوص الذاعي ـــذه النص ه

ـــف. ـــر الوعـــي املجتمعـــي حـــول العن ـــدف ن نطـــاق واســـع به

3.3 االتفاقيات والشراكات   
ـــزة  ـــاملة املتمي ـــة الش ـــات الرعاي ـــم خدم ـــان تقدي ـــواء لض ـــية س ـــارص األساس ـــم العن ـــن أه ـــات م ـــاء االتفاقي ـــد بن يع

ـــذا  ـــن ه ـــا م ـــة. انطاق ـــة للمؤسس ـــداف العام ـــق األه ـــال أو لتحقي ـــاء واألطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي ـــاالت يف مؤسس للح

ـــي  ـــتوى املح ـــى املس ـــركاء ع ـــن ال ـــد م ـــع العدي ـــوات م ـــح قن ـــور وفت ـــاء جس ـــى بن ـــة ديب ع ـــت مؤسس ـــدأ عمل املب

ـــة  ـــة ورعاي ـــال حاي ـــربات يف مج ـــن الخ ـــتفادة م ـــات ولاس ـــل املارس ـــى أفض ـــرف ع ـــك للتع ـــدويل وذل ـــي وال والقليم

ـــات  ـــر الخدم ـــا يف توف ـــاون مـــع رشكائه ـــن خـــال التع ـــراكات م ـــا تســـهم هـــذه ال ـــكل أشـــكاله، ك ـــف ب ـــا العن ضحاي

الشـــاملة والرعايـــة املتكاملـــة لعمائهـــا مـــن النســـاء واألطفـــال، ســـواء كانـــت هـــذه الخدمـــات متعلقـــة بتوفـــر 

ـــة.   ـــة املجتمعي ـــة بالتوعي ـــك املتعلق ـــا أو تل ـــة للضحاي ـــة والوقاي الحاي

العنف المنزلي

الجدول 6.3: التقارير المسموعة والمرئية والمقروءة

المجموعاالتجار بالبشرسوء معاملة ا�طفال

352

11

6

3

372

61

1

3

1

66

771

21

25

8

825

1184

33

34

12

1263

رصد التقارير 

الجرائد 

المجالت 

ا�ذاعة 

التلفاز 

المجموع

رصد التقارير 

الجدول 7.3: التقارير المقروءة

التغريدات

26100

575

6801

الُمتاِبعين

الُمتابَعين

التغريدات 

فيس بوك

19000

20

6801

انستجرام

2950

195

1765

ـــة،  ـــج التوعي ـــر برام ـــة وتطوي ـــة يف تنمي ـــول دور املؤسس ـــة ح ـــة ودعائي ـــج إعامي ـــداد برام ـــي يف إع ـــال العام يف املج

ـــاه:  ـــن أدن ـــو مب ـــا ه ـــة ك ـــتخداماتها املختلف ـــة الس ـــادية والتوعوي ـــة والرش ـــرات العامي ـــدار الن ـــيق لص والتنس
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االتفاقيات التي تم توقيعها خالل سنة 2016

عملـــت املؤسســـة عـــى إرســـاء مثـــان اتفاقيـــات محليـــة، وســـبع اتفاقيـــات دوليـــة، واتفاقيـــة واحـــدة يف الـــرق 

األوســـط خـــال عـــام 2016، كـــا هـــو مبـــن يف الجـــدول أدنـــاه: 

الجدول 8.3: االتفاقيات التي تم توقيعها خالل سنة 2016

جامعة زايد 1

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

21
 ديسمبر

2016 

تقوم مؤسسة دبي لرعاية النساء   •
و ا طفال بتقديم دورات تدريبية و 
لموظفي  تخصصية  عمل  ورش 
المواضيع  في  زايد  جامعة 
و  ا سري  العنف  بقضايا  المتعلقة 

العنف على المرأة و الطفل.
لرعاية  دبي  مؤسسة  تقوم   •
ورش  بتقديم  ا طفال  و  النساء 
توعوية  محاضرات  و  عمل 

لطالبات جامعة زايد.
البحوث  مجال  في  التعاون   •
مهام  وتسهيل  والدراسات 
وفق  الطرفين  لدى  الباحثين 
جهة.  لكل  المتبعة  السياسات 
كما يقوم كل طرف بتبادل التقارير 
وا¥حصائيات التي تسهم في توجيه 

أنشطة وخطط كل جهة.
لرعاية  دبي  مؤسسة  تقوم   •
باستقبال  ا طفال  و  النساء 
الحاالت الواقعة ضمن اختصاص 
قبل  من  المحولة  و  عمله 

الطرف ا ول.
لرعاية  دبي  مؤسسة  تقوم   •
النساء و ا طفال فرص تدريب و 
التطوعية  ل¯عمال  فرص 

لطالبات الجامعة. 
بتقديم  الطرفين  بين  التعاون   •
في  مشتركة  برامج  و  أنشطة 
مجال حماية المرأة و الطفل من 

العنف. 
البرنامج  تقوم جامعة زايد بدعم   •
الخاص  ا مل"  سفراء   " التطوعي 
إلى  تهدف  التي  و  بالمؤسسة، 
إشراك طالبات و طالب الجامعات 
في نشر رسالة الطرف الثاني و هي 

مجتمع خالي من العنف.

محلي 

الشراكات االستراتيجية (اتفاقيات و مذكرات تفاهم)
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الجدول 8.3: االتفاقيات التي تم توقيعها خالل سنة 2016

جمعية ا�مارات
 للمحامين و

 القانونيين

2

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

29 فبراير
2016

لتحقيق  الشراكة  جهود  تعزيز   •
المجاالت  في  الدولة  رؤية 
المواطنين  بخدمة  المتعلقة 
حماية  مجال  في  والحقوقيين 
يتعلق  فيما  وا�طفال  النساء 
والنفسي  القانوني  الوعي  بنشر 
تحقيق  سبيل  وفي  واالجتماعي 
الوعي القانوني والحقوقي للجميع.

لعالقات  فعال  إطار  وضع   •
الشراكة بين الطرفين بما يحقق 
المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة 
ويعزز  القانوني  للوضع  مضافة 
رؤيتها  تحقيق  في  التقدم  فرص 

وإرضاء المتعاملين معهما.
المشترك  العمل  تفعيل   •
لتحسين ا�داء وتبسيط ا�جراءات 
المتعاملين  خدمات  وتطوير 

وتعظيم العائد على المجتمع.
متكامل  نظام  وتطوير  تنفيذ   •
للتواصل بين الطرفين وذلك من 
خالل إقامة الندوات والمحاضرات 
لجميع  العمل  وورش  والدورات 

الفئات المستهدفة.
إلى  والتوصل  المشترك  العمل   •
الرقي  أجل  من  العمل  في  آلية 
فيما  والمقيمين  بالمواطنين 

يتعلق بحماية حقوقهم.

محلي

جمارك دبي 23 مايو3
2016 

تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب   •
رفع  في  تساهم  التي  المؤسسية 
يخدم  ما  وكل  التقدم  عملية 

ا�سرة والمرأة والطفل.
بين  االتصال  قنوات  فتح   •
المعلومات  لتبادل  الطرفين 
والطفل  المرأة  يهم  ما  وكل 

وا�سرة بشكل عام.
ترتيبات  وعمل  تنسيق   •
يعود  بما  مشتركة  وفعاليات 

بالفائدة على الطرفين. 
•  التنسيق لتنظيم دورات تدريبية 

ومحاضرات توعوية مشتركة.
مجانية  استشارات  تقديم    •
 – (أسرية  دبي  جمارك  لموظفي 

نفسية – اجتماعية).

محلي

الشراكات االستراتيجية (اتفاقيات و مذكرات تفاهم)
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الجدول 8.3: االتفاقيات التي تم توقيعها خالل سنة 2016

مؤسسة دبي
ل�عالم 4

تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب   •
رفع  في  تساهم  التي  المؤسسية 
يخدم  ما  وكل  التقدم  عملية 
ذوي  من  خاصة  والطفل  ا�سرة 

االحتياجات الخاصة.
تدريبية  دورات  لتنظيم  التنسيق   •
الطرفين  لكال  متخصصة 
محاضرات  تقديم  في  والتعاون 

توعوية وتثقيفية مشتركة.
التقييم  خدمة  تقديم   •
لحاالت  المجانية  واالستشارات 
االحتياجات  ذوي  من  المؤسسة 

الخاصة. 
لتوفير  الطرفين  بين  التعاون   •
خالل  من  مستدامة  مالية  موارد 
وحمالت  فعاليات  تنظيم 

مشتركة لجمع التبرعات.
عليها  يتفق  أخرى  مجاالت  أية   •
تحقيق  في  وتساهم  الطرفان 

أغراض هذه االتفاقية.

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

17 أبريل

2016 
إنتاج برنامج إذاعي على إذاعة دبي   •

محلي(قرة أعين). 

مركز  النور
لتدريب و تأهيل

 االشخاص
ذوي االعاقة

30 أكتوبر5
2016 

محلي

يتعاون الطرفان وينسقان بينهما   •
مناسبة  آليات  تطوير  عملية 
المعرضين  ا�شخاص  ¶حالة 
أو  با�شخاص  االتجار  لخطر 
الذين  العنف  وضحايا  ضحاياه 
دبي  مؤسسة  والية  تشملهم 
(من  وا�طفال  النساء  لرعاية 
والذين  ا�طفال)  ومن  الجنسين 
الى  حاجة  لديهم  يكون  أن  يمكن 
تقوم  لكي  الدولية،  الحماية 
وضع  تحديد  بإجراء  المفوضية 
دائمة  حلول  عن  والبحث  الالجئ 
كالجئين.  بهم  تعترف  للذين 
في  اÁليات  هذه  تنفيذ  وسيتم 

ا¶مارات العربية المتحدة.
لرعاية  دبي  مؤسسة  على  يتعين   •
الحاالت  إحالة  وا�طفال  النساء 
المعرضين  لÂشخاص  الفردية 
من  أو  ضحاياه  أو  االتجار  لخطورة 

مكتب المفوضية
السامية لÂمم 

المتحدة لشؤون
 الالجئين

22 فبراير6
 2016

دولية 

الشراكات االستراتيجية (اتفاقيات و مذكرات تفاهم)
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الجدول 8.3: االتفاقيات التي تم توقيعها خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

ان  يمكن  الذين  العنف  ضحايا   
يمكن  والذين  واليتها  تشملهم 
أن تكون لديهم حاجة إلى الحماية. 
تتابعهم  ا�حالة،  هذه  على  وبناًء 
تحديد  إجراء  خالل  من  المفوضية 
مع  يتماشى  بما  حالة  لكل  فردي 

معايير المفوضية وإجراءاتها.
عن  بالبحث  المفوضية  تلتزم   •
المعترف  ل�شخاص  دائمة  حلول 
إجراءات  على  بناًء  كالجئين  بهم 

تحديد وضع الالجئ المعمول بها.
في  المساعدة  المفوضية  تقدم   •
دبي  مؤسسة  موظفي  تدريب 
لتنمية  وا¬طفال   النساء  لرعاية 
قدراتهم لتحديد االشخاص الذين 
الى  بحاجة  يكونوا  أن  يمكن 
يقعون  والذين  الدولية  الحماية 
المؤسسة  أنشطة  نطاق  ضمن 
المفوضية  الى  احالتهم  بهدف 
بالمساعدة  لتزويدهم  السامية 
فقًا  االساسية  والخدمات  المادية 
للمعايير الدولية  من أجل تخفيف 
واالقتصادية  االجتماعية  ا´ثار 
احتياجاتهم  وتحديد  والنفسية 

الخاصة كالجئين.
أي  لتنفيذ  الطرفان  يتعاون   •
مشروع أو برنامج يعتبرانه ضروريًا 
لدعم وتطوير برامج إعادة التأهيل 
لرعاية  دبي  مؤسسة  توفرها  التي 
االتجار  لضحايا  وا¬طفال  النساء 
المعرضين  االشخاص  أو  بالبشر 
يقعون  الذين  االتجار  لخطورة 
ضمن والية المفوضية ، من خالل 
إبرام اتفاقيات خاصة بكل مشروع 
أو برنامج يتفقان على تنفيذه معًا. 
إشارة  االتفاقيات  هذه  وتتضمن 
وتُبرم  هذه  التفاهم  مذكرة  إلى 

وفقًا لها.

الشراكات االستراتيجية (اتفاقيات و مذكرات تفاهم)

لوريال
7

1
أغسطس

2016 

تنظيم برنامج تدريبي تحت اسم   •
دولية"الجمال لحياة أفضل"
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الجدول 8.3: االتفاقيات التي تم توقيعها خالل سنة 2016

J5 فنادق 8

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

26
 أبريل
2016

المستلم  المؤسسة  ستكون   •
 J5 تولدها  التي  ل�موال  الحصري 

من خالل ا�حداث والترقيات. 
فرص  المؤسسة  ضحايا  تزويد   •
على  تنطبق   ،J5 فنادق  في  عمل 

من اجتاز المقابلة. 
مالبس  لوضع  الدعم  تقديم   •
�عادة تدويرها خلف الفندق وفي 
الفندق.  في  الموظفين  مساكن 
تجريد  المؤسسة  وبامكان 

الصناديق. 
دعم إسهاماتها من خالل جمع   •
غرفة  من  المتولدة  ا�موال 
سيكون  االتفاق  هذا  المبيعات. 
الفندق  إدارة  بمجلس  رهنا 

موافقة المدراء.
"الطرف  رئيسيين  حدثين  ترعى    •
واحدة  قهوة  استراحة  مع  ا�ول" 

لخمسين شخصا. 
في  خاص  خصم  تقديم   •
"الطرف  يحتاج  حيث  المطاعم 

ا�ول" ل�حداث الداخلية. 
مجانًا  نوم  غرف   2 أو   1 توفير   •
لدعم ضحايا المؤسسة تشمل 
الفندقية  والخدمات  وجبات   3
ا�قصى  الحد  وسيكون  ا�خرى. 
ل¹قامة  ليال   3 ا�قامة  لطول 

للشخص الواحد.

محلي 

فندق هيلتون
 منزل الحديقة
(مول ا�مارات)

918
 أكتوبر
2016 

في  للضحايا  عمل"  "فرص  إيجاد   •
المؤسسة.  

"الوافل"  حدث  وتنفيذ  ترتيب   •
للضحايا في المؤسسة.  

في  ل�طفال  المتعة"  "يوم   •
المؤسسة. 

لالجتماعات  ترتيبات  توفير   •
الخاصة بأحداث بالمؤسسة

دولية

الشراكات االستراتيجية (اتفاقيات و مذكرات تفاهم)
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الجدول 8.3: االتفاقيات التي تم توقيعها خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

مركز جنيف
 لحقوق ا�نسان و 

الحوار العالمي

يناير11
 2016 

ميادين  في  التعاون  وتعزيز  دعم   •
العمل ا�نساني، وتبادل المعلومات 
والخبرات التي تتعلق بعمل كل من 
وأنشطة  أهداف  ونشر  الطرفين 

كل منهما. 
بين  التواصل  من  جسور  بناء   •
من  مزيداً  تكفل  الطرفين 
بما  بينهما  والتنسيق  التعاون 
والعمل  العامة  المصلحة  يحقق 
عمل  إستراتيجية  تطوير  على 

مشتركة بينهما.
والدورات  المؤتمرات  عقد   •
وورش  والمحاضرات  والندوات 
التدريب ما أمكن  العمل وبرامج 
الخاصة  تلك  سواء  ذلك، 
بالمواضيع ا�نسانية والتعليمية 

والتوعوية.

دولية

فيس فوروورد 31 مايو10
 2016

يحتاجون  الذين  المرضى  بامكان   •
"فيس  الجراحية  الرعاية  إلى 

فوروورد". 
الحاالت  استعراض كل حالة من   •
أن  أثبت  ما  وإذا  إليها،  المحولة 
من  فوروورد"  "فيس  فريق 
على  قادرين  الجراحين/أخصائيين 
المعالجة  في  المساعدة 
يتم  سوف  الالزمة،  الجراحية 
بونو   برو  جراحة  تقديم 
وخدمة  للمريض  الترميمية 
شبكة  طريق  عن  االستشارات 

الرعاية الصحية.
في  الضحايا  من  رسوم  أي  تدفع   •
جميع  يشمل  وهذا  المؤسسة، 
االستشارات واالختبارات وا«شعة، 

وجراحة ورعاية المرضى.

دولية 

الشراكات االستراتيجية (اتفاقيات و مذكرات تفاهم)
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الجدول 8.3: االتفاقيات التي تم توقيعها خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

"حملة  خالل  من  ا�موال  جمع   •
تسويق كوسيريالتيد".

شركة نابكو
للمنتجات

االستهالكية
12

1 فبراير
2016

الشرق
ا�وسط

التبرعات  خالل  من  ا�موال  جمع   •
خالل شهر رمضان المبارك.

ذا نيل سبا 
(انسبا المحدودة)  16

يونيو
 2016

محلية

"حملة  خالل  من  ا�موال  جمع   •
تسويق كوسيريالتيد". العبار 13

6 مارس
2016

محلية

"حملة  خالل  من  ا�موال  جمع   •
تسويق كوسيريالتيد". بينيفت للتجميل 14

مايو
2016

دولية 

تذاكر  بيع  خالل  من  ا�موال  جمع   •
في  المرأة  عالم  "فيلم  خالل  من 

الشرق ا�وسط".

وسائل ا¡عالم
مباشرة من
الشارع – (واو

 معرض ا�فالم)

15
14

فبراير
2016 

دولية

  اتفاقيات حمالت جمع التبرعات التي تم توقيعها خالل سنة 2016

تنظيم برامج تدريبية - في إطار   •
والحوار  التفاهم  مبادئ  تعزيز 
بحقوق  التوعية  ونشر  البناء 
المركز  ينظمها   - ا¡نسان 
خاللها  من  ويتم  الثاني)  (الطرف 
إيفاد موظفين من مؤسسة دبي 
لرعاية النساء و ا�طفال ( الطرف 
لحضور  المركز  مقر  إلى   ( االول 
من  تتضمنه  وما  البرامج  هذه 
مجال  في  منتقاة  محاضرات 
توسيع  أجل  من  ا¡نسان  حقوق 
خبراتهم  وزيادة  معرفتهم 
العدالة  قيم  تعزيز  على  والعمل 

والتسامح.
التثقيف  برامج  في  المشاركة   •
المجتمعي وا¡نساني والمشاركة 
في الفعاليات والمعارض المحلية 

والدولية.
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اإلتفاقيات التي تم تجديدها و تعديلها خالل سنة 2016

عملت املؤسسة عى تجديد أربع اتفاقيات محلية، خال عام 2016، كا هو مبن يف الجدول أدناه: 

الجدول 9.3: ا	تفاقيات التي تم تجديدها خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

جميع  في  المؤسسة  تمثيل   •
بكافة  المحاكم  وأمام  الدعاوى 
العربية  ا�مارات  دولة  في  درجاتها 
كتابة  إلى  با�ضافة  المتحدة 
و  واللوائح  المذكرات  وأعداد 
االتجار  قضايا  في  الضحايا  تمثيل 
بالبشر أو العنف ا�سري أو ا�ساءة 
ل�طفال على أن تقوم المؤسسة 
سويدان  بن  مكتب  بمنح 
مصدقًا  عامًا  توكيًال  للمحاماة 

وفقًا ل�صول.

1/2/14
2013

الشرق
ا�وسط

لرياضة  تعليمية  حصص  تقديم   •
الكاراتية أسبوعيا للحاالت بشكل 

مباشر.

مركز دبي
للكاراتيه 2

سبتمبر
2014 

محلي

آليات  و  منهجيات  على  االتفاق   •
(آليات  الجهتين  بين  موثقة  عمل 

ا�يواء)

مؤسسة ا�وقاف
و شؤون القصر 

16 مايو3
2016 

محلي

النساء  لرعاية  دبي  مؤسسة  على   •
و ا�طفال استقبال وتوفير المأوى 
واالجتماعية  النفسية  والخدمات 
االتجار  (حاالت  الفئات  لجميع 
سوء  و  ا�سري  العنف  بالبشر، 
يتم  والتي  ا�طفال)  معاملة 

تحويلها من محاكم دبي.
بتسهيل  دبي  محاكم  تقوم    •
للنساء  المحالة  القضايا  إجراءات 
رعاية  تحت  هم  والذين  وا�طفال 
المتطلبات  وفق  المؤسسة 
الالزمة للدعاوى وفي حدود أحكام 
القوانين المنظمة لذلك وإعفائها 
على  المترتبة  رسوم  دفع  من 

ذلك.
بتزويد  دبي  محاكم  تقوم    •
لرعاية  دبي  مؤسسة  موظفين 
المعنيين  ا�طفال  و  النساء 
ا�لكترونية  المتابعة  صالحية 
عبر  المحاكم  في  الحاالت  لقضايا 
البوابة ا�لكترونية وذلك لتسهيل 

إجراءات التواصل بين الجهتين. 

محاكم دبي  417 
مارس
2016

دولية

بن سويدان
للمحاماه و
االستشارات

 القانونية



84

الجدول 9.3: ا	تفاقيات التي تم تجديدها خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

تقوم محاكم دبي بتوفير مساحة    •
ا�حوال  مبنى  في  للمؤسسة 
الطرف  يقوم  حيث  الشخصية 
الثاني من خالله بتجهيز مكتب أو 
الخدمات  لتقديم  منصة 
 ، ا�يواء  التحويل،  (االستشارات، 
المحاضرات) لمتعاملي المحاكم.

والمعلومات  الخبرات  تبادل   •
مجال  في  الممارسات  وأفضل 
وتقديم  االجتماعية  الخدمات 
في  الطرفين  بين  الفني  الدعم 
لكال  االختصاص  مجاالت  مختلف 
مجال  في  وخصوصا  الطرفين 
وا�سر  والنساء  ا�طفال  حماية 
الطلب  حسب  وذلك  الضعيفة 
بين  خطي  كتاب  على  بناء 

الطرفين.
البحوث  مجال  في  التعاون   •
مهام  وتسهيل  والدراسات 
وفق  الطرفين  لدى  الباحثين 
جهة.  لكل  المتبعة  السياسات 
بتبادل  طرف  كل  يقوم  كما 
تسهم  التي  وا�حصائيات  التقارير 
كل  وخطط  أنشطة  توجيه  في 

جهة.
التنسيق بين الطرفين في البرامج   •
التوعوية  والحمالت  المشتركة 
الحاالت  تخدم  التي  والتثقيفية 

المستهدفة.
السعي للربط ا�لكتروني في مجال   •

إحالة الحاالت بين الطرفين.
توحيد قاعدة بيانات مشتركة بين   •
العنف  حاالت  لرصد  الطرفين 

وا�ساءة ضد النساء وا�طفال.
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 الشراكات سارية المفعول خالل سنة 
2016 )اإلتفاقيات المبرمة قبل سنة 2016( 

عملت املؤسسة عى إرساء عاقات قوية ومستمرة قبل سنة 2016 مع الجهات التالية: 

الجدول 10.3: الشراكات سارية المفعول خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

ا�مور  في  والتعاون  االستشارات   •
ا�مور  في  خاصة  و  الصلة  ذات 
بالبشر  ا�تجار  بجرائم  المتصلة 
و  الندوات  اقامة  إلى  با�ضافة 
الدورات و ورش العمل المشتركة.

النشرات  و  المعلومات  تبادل   •
الدراسات  و  كالبحوث  وا�صدارات 
المتعلقة بجرائم االتجار بالبشر أو 
االهتمام  ذات  بالمواضيع 
مع  الطرفين  بين  المشترك 
العمل على الحفاظ على خصوصية 

و سرية المعلومات.
ا�طراف  من  طرف  كل  إخطار   •
ذات  با�نشطة  ا�خر  للطرف 
ويعمل  المشترك  االهتمام 
الطرفات على بلورة مشاريع تعود 
النساء  من  الضحايا  على  بالنفع 
في  الدولة  سمعة  لرفع  وا�طفال 

مجال حماية و رعاية الضحايا .

123
 نوفمبر
2009 

محلي

التعاون  و  الشراكة  عالقات  بناء   •
رؤية  يخدم  بما  الطرفين  بين 
رعاية  مجال  في  دبي  حكومة 
الفئات المستهدفة من الطرفين.

جمعية توعية
ورعاية ا�حداث 2

4
 ديسمبر

2012 
محلي 

االتجار  وخصوصا  الحاالت  تحويل   •
العمل  وزارة  من  بالبشر 

للمؤسسة.
التوعية  برامج  سلسلة  تنفيذ   •
لالتجار  عرضة  ا�كثر  للفئة 

بالبشر.
المساعدة في إيجاد فرص عمل   •
إتمام  بعد  للضحايا  بديل 
في  النفسي  االجتماعي  البرنامج 

المؤسسة.
والبيانات  المعلومات  تبادل   •

وإعداد دراسات مشتركة.
التدريب المشترك للعاملين في   •

مجال مكافحة االتجار بالبشر.

وزارة العمل 325
ديسمبر

2014 

محلي

القيادة العامة
لشرطة دبي

(مركز مراقبة
جرائم االتجار
بالبشر وإدارة

مكافحة
 الجريمة

 المنظمة)
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الجدول 10.3: الشراكات سارية المفعول خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

الخدمات  لتقديم أفضل  التعاون   •
أراضي  على  المقيمين  لجميع 
حقوق  ثقافة  ونشر  الدولة 
البرامج  والتعاون �قامة  االنسان 
وتبادل  المشتركة  والفعاليات 

المعلومات والخبرات.
الحاالت  لتحويل  آلية  إيجاد   •

وخدمة المعنفين.

424
فبراير
2013

محلي

فعاليات  في  المساهمة   •
النساء  لرعاية  دبي  مؤسسة 
نجاح  في  والمساهمة  وا�طفال 

الفعاليات.
المحاضرات  تقديم  تبادل   •

التوعوية واالستشارات الالزمة.
االمارات  وطني  مؤسسة  تقديم   •
لورش عمل لتزويد بمواد ورش 
تقديم  إلى  باالضافة  العمل 
االستشارات التي تختص بالهوية 

الوطنية والمواطنة الصالحة.

مؤسسة وطني
ا�مارات 5

26
ديسمبر

2013

محلي

قانونية  خدمات  تقديم   •
للمؤسسة وتمثيلها في القضايا 
أو من  المؤسسة  تقام على  التي 
من  أو  الغير  ضد  المؤسسة 

حاالتها.
القانونية  االستشارات  تقديم   •
واحدة  لحاله  القضية  ومتابعة 
تحولها المؤسسة من ضمن 3 
اختيار  حرية  وللمكتب  حاالت 

إحدى الحاالت.

مكتب روضة
العطار للمحاماة

12 فبراير6
2015

محلي

االستشارات  بمركز  االستعانة   •
لرعاية  دبي  بمؤسسة  والتدريب 
لتنظيم  وا�طفال  النساء 
لتأهيل  متكامل  تدريبي  برنامج 

وتدريب أمهات قرية العائلة. 
وشؤون  ا�وقاف  مؤسسة  دعم   •
لرعاية  دبي  لمؤسسة  القصر 
الحاجة   حسب  وا�طفال  النساء 
المتاحة  ا�مكانيات  حدود  في 
وشؤون  ا�وقاف  لمؤسسة 

الُقّصر.

مؤسسة ا�وقاف
وشؤون القصر

مارس
2015

محلي

جمعية االمارات
لحقوق االنسان

7
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الجدول 10.3: الشراكات سارية المفعول خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

وشؤون  ا�وقاف  مؤسسة  دعم   •
لرعاية  دبي  لمؤسسة  الُقّصر 
ا�رض  بناء  في  وا�طفال  النساء 
قبل  من  تخصص  سوف  التي 
لمؤسسة   مقر  لبناء  الحكومة  

دبي لرعاية النساء وا�طفال.
المفهوم  في  المعرفة  نشر   •
الطفل  حماية  ومجاالت  الوقفي 

ورعايته وتأهيله. 
لرعاية  دبي  مؤسسة  دعم   •
لمؤسسة  وا�طفال  النساء 
باستالم  الُقّصر  وشؤون  ا�وقاف 
المحجور  (الُقّصر،  الحاالت 
عليهم ) من الرعاية االجتماعية 
الصلة  ذات  وغيرها  والنفسية 
متكامل  تدريبي  برنامج  �عداد 

لهم.

إيواء  إمكانية  حول  التنسيق   •
الحاجة  ذوي  وا�طفال  النساء 
تعديل  إجراءات  وتسهيل 

أوضاعهم أو مغادرتهم.
بكل  المنوط  الدور  وتعزيز  دعم   •

منهما في مجال عملهما.
والخبرات  المعرفة  تبادل   •
والتجارب المؤسسية على كافة 
للمساهمة  وذلك  المستويات 

في رفع عجلة التقدم .
على  الطرفين  كال  إطالع   •
والدورات  وا�نشطة  الفعاليات 
أولوية  مع  والمقترحات 
التعاون  لتحقيق  بها  المشاركة 

المنشود بينهما. 
االستشارات  مجال  في  التعاون   •
بين  واµدارية  والفنية  القانونية 

طرفي اµتفاق.
و  التوعية  برامج  في  التعاون   •
عرضة  ا�كثر  للفئات  التثقيف 

لºتجار بالبشر.
و  البحوث  مجال  في  التعاون   •
و  الطرفين  تهم  التي  الدراسات 
المبادرات  دعم  على  العمل 

المنبثقة عن هذه الدراسات.

اµدارة العامة
لºقامة وشؤون

ا�جانب

8
مارس
2015

محلي
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الجدول 10.3: الشراكات سارية المفعول خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

إقامة  تصريح  عمل  إمكانية   •
من  الواردة  الحاالت  لبعض 
و  النساء  لرعاية  دبي  مؤسسة 
ا�طفال عن طريق لجنة الحاالت 
العامة  ا�دارة  في  ا�نسانية 

ل�قامة و شؤون ا�جانب دبي. 

تعاون في العديد من المجاالت و   •
في تحويل الحاالت . 

المنظمة الدولية
(IOM) للهجرة

أبريل9
2015

دولي

المؤسسة  بين  االتفاقية   •
تنمية  وهيئة  دبي  ومحاكم 

المجتمع والدائرة االقتصادية.

يوليو 10
2015

محلي

الالزمة  المعلومات  تبادل   •
البيانات المطلوبة فيما  وقاعدة 
كال  بين  بالحاالت  يتعلق 

الطرفين.
فيما  الطرفين  بين  التنسيق   •
إلى  الحالة  بتحويل  يتعلق 
ا�جراءات  وتسهيل  المؤسسة 

في "محاكم دبي".
الدراسات  وتبادل  مشاركة   •
بحاالت  المتصلة  وا�حصاءات 
كال  سيمكن  مما  مختلفة 
برامج  لتصميم  الطرفين 

التوعية المجتمعية.
المنتديات  تنظيم  في  التعاون   •

وورش العمل 

محاكم دبي  محلي112009

التعاون في حملة سالمة ا�سرة   • المجلس ا�على
لشؤون ا�سرة –
حكومة الشارقة

يوليو12
2015

محلي

لمشروع  المالي  الدعم  توفير   •
فيال ا�طفال الجديد.

ثالث  على  الدعم  توفير  سيتم   •
 2015 السنوات من  مراحل خالل 

إلى 2017

البنك البريطاني،
الشرق ا�وسط

(HSBC)

13 2
سبتمبر
2015 

محلي

التنمر   مكافحة  برنامج  رعاية   •
للمؤسسة.

ثالث  على  الدعم  توفير  سيتم   •
 2015 السنوات من  مراحل خالل 

إلى 2017.

مؤسسة الوليد بن
طالل ا�نسانية

14 9
سبتمبر
2015 

إقليمي

إتفاقية دليل
 الخدمة المشترك
(مبادرة مفوضون

 �جلك)
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الجدول 10.3: الشراكات سارية المفعول خالل سنة 2016

الجهة المتعاقدرقم
معها

تاريخ 
غرض/ هدف االتفاقيةالتوقيع

الموقع
الجغرافي

للجهة

التعاون في العديد من المجاالت   •
أهمها الربط ا�لكتروني.

التعاون في العديد من المجاالت.    •

دائرة الخدمات
ا�جنماعية
في الشارقة

1513
سبتمبر
2015 

محلي

16 7
ديسمبر

2015

دولي المنظمة
الدولية لقرى

(SOS) ا�طفال

4.3 تدريب وتأهيل الكوادر   
ـــب  ـــاء بالجان ـــا لارتق ـــن لديه ـــر العامل ـــب وتطوي ـــدة لتدري ـــل جاه ـــال تعم ـــاء واألطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي إن مؤسس

املعـــريف وإكســـابهم الخـــربات واملهـــارات مـــن جهـــة، ولإلســـهام يف تطويـــر الخدمـــات والربامـــج وآليـــات العمـــل 

املقدمـــة مـــن قبلهـــا مـــن جهـــة أخـــرى، ولقـــد حرصـــت املؤسســـة عـــى املشـــاركة يف العديـــد مـــن الـــدورات 

والنـــدوات واملؤمتـــرات وورش العمـــل التـــي تـــم تنظيمهـــا مـــن قبـــل الجهـــات املختصـــة عـــى املســـتوى الوطنـــي 

واملســـتوى الـــدويل.

يبـــن الجـــدول أدنـــاه الـــدورات والنـــدوات واملؤمتـــرات وورش العمـــل التـــي تـــم تنظيمهـــا مـــن قبـــل الجهـــات 

املختصـــة عـــى املســـتوى الوطنـــي واملســـتوى الـــدويل يف مجـــال التجـــار بالبـــر وشـــاركت مـــن خالهـــا الكـــوادر 

البريـــة يف املؤسســـة إمـــا بالحضـــور أو اســـتعراض وتقديـــم أوراق العمـــل:

نوع المشاركة

الجدول 11.3: عدد المشاركات على المستوى المحلي والدولي

داخل الدولة 

حضور ملتقى

حضور ندوة 

حضور اجتماع

حضور منتدى

دورة تدريبية

حضور مؤتمر  

حضور ورشة عمل 

حضور محاضرة

تقديم أوراق عمل 

زيارة

16

5

-

10

23

26

167

174

1

-

3

-

8

2

-

5

1

-

2

-

خارج الدولة
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نوع المشاركة

الجدول 11.3: عدد المشاركات على المستوى المحلي والدولي

داخل الدولة 

قمة

حلقه نقاشية 

دبلوم 

جلسة 

المجموع

2

4

3

2

433

-

-

-

-

21

خارج الدولة

5.3 البرامج والبحوث   
ســـعت املؤسســـة ومنـــذ إنشـــاؤها عـــى وضـــع قاعـــدة بيانـــات صحيحـــة وفـــق منهجيـــة علميـــة وتعتمـــد عـــى 

ـــة  ـــة والوقاي ـــج وسياســـات يف مجـــال الحاي ـــر برام ـــات والخـــربات، وتطوي ـــادل املعلوم ـــة وتب ـــر املعرف ـــة يف ن املصداقي

ـــام 2016: ـــزت يف ع ـــي أنج ـــام الت ـــرز امله ـــن أب ـــف، وم ـــكال العن ـــة أش ـــن كاف م

التقرير السنوي

ـــائل  ـــام ووس ـــائل الع ـــف وس ـــى مختل ـــا ع ـــا وبرامجه ـــة حـــول املؤسســـة وخدماته ـــر الدوري ـــر التقاري ـــداد ون إع  

ـــات  ـــة الجه ـــد كاف ـــع، ولتزوي ـــراد املجتم ـــة أف ـــا إىل كاف ـــة ورؤيته ـــالة املؤسس ـــال رس ـــي، ليص ـــل االجتاع التواص

املهتمـــة واملختصـــة باألرقـــام والبيانـــات الصحيحـــة التـــي تعـــد مـــؤرش ميكننـــا القيـــاس عليـــه ملـــدى انتشـــار 

معـــدالت حـــاالت العنـــف، وزيـــادة الوعـــي بوجـــود برامـــج عاجيـــة ملواجهـــة هـــذه املشـــكات، علـــاً بـــأن 

ـــة  ـــية، الحال ـــر، الجنس ـــس، العم ـــم )الجن ـــا وخصائصه ـــول الضحاي ـــة ح ـــات مفصل ـــمل إحصائي ـــر تش ـــذه التقاري ه

االجتاعيـــة، املهنـــة، املســـتوى التعليمـــي، مســـتوى الدخـــل( وأنـــواع العنـــف، ومرتكبـــي العنـــف، ومصـــادر 

التحويـــل مـــن وإىل املؤسســـة، بالضافـــة إىل البيانـــات التحليليـــة حـــول كل فئـــة مـــن الفئـــات، والخدمـــات 

الشـــاملة التـــي قدمتهـــا املؤسســـة لهـــؤالء الضحايـــا ســـواء الخدمـــات املبـــارشة وغـــر املبـــارشة.

الحملة الثانية لبرنامج توعية الفئات األكثر عرضة لإلتجار بالبشر

الرجاء حذف السابق وإضافة التايل: 

برنامج توعية الفئات األكر عرضة لإلتجار بالبر

ـــام 2014،  ـــة لع ـــة الوطني ـــل اللجن ـــن قب ـــر م ـــار بالب ـــة لاتج ـــر عرض ـــات األك ـــة القئ ـــج توعي ـــاد برنام ـــد اعت بع  

ـــايل:  ـــو الت ـــى النح ـــج ع ـــاور الربنام ـــذ مح ـــتكال تنفي ـــم اس ت

ـــة إف إم  ـــة العربي ـــال إذاع ـــن خ ـــر م ـــار بالب ـــة لاتج ـــة الوطني ـــة اللجن ـــر مبوافق ـــار بالب ـــامع االتج ـــث مس ب  

ـــاً  ـــن يومي ـــذاع مرت ـــاألردو، وي ـــة، وإذاعـــة ســـتي اف إم ب ـــة، وإذاعـــة ديب 92 إف إم باللغـــة االنجليزي باللغـــة العربي

ـــس. ـــد إىل الخمي ـــن األح ـــبوع م ـــام األس ـــال أي خ
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ـــب  ـــتهداف 53 مكت ـــم اس ـــث ت ـــر حي ـــار بالب ـــن االتج ـــم م ـــة ووقايته ـــة املنزلي ـــة العال ـــذ محارضات لتوعي تنفي  

ـــديب.  ـــب ب ـــؤون األجان ـــة وش ـــع إدارة القام ـــاون م ـــة بالتع ـــتراد العال اس

ـــة داخـــل إمـــارة ديب ويف دول املصـــدر يف مكاتـــب اســـتراد  ـــة مبختلـــف اللغـــات عـــى العال ـــع نـــرات التوعي توزي  

ـــة ) 33100(. ـــرات املوزع ـــدد الن ـــغ  ع ـــة وبل العال

ــة  ــة تنفيذيـ ــرب خطـ ــة وذلك عـ ــر يف املؤسسـ ــار بالبـ ــاالت االتجـ ــع حـ ــى جميـ ــة عـ ــرات التوعيـ ــع نـ توزيـ  

بالتعـــاون بـــن  ادارة الرعايـــة والتأهيـــل وادارة الربامـــج والبحـــوث.

مشروع “سياسة مواجهة العنف ضد المرأة في دبي”

ـــف  ـــة العن ـــة مواجه ـــع سياس ـــة لوض ـــات املتخصص ـــة املجموع ـــال جلس ـــاء واألطف ـــة النس ـــة ديب لرعاي ـــت مؤسس نظم

ـــي  ـــوين والنفـــي واالجتاعـــي والطب ـــن املتخصصـــن يف املجـــال القان ـــرأة يف ديب، مبشـــاركة نحـــو 50 مشـــاركاً م ضـــد امل

ـــذا  ـــارش به ـــر مب ـــارش أوغ ـــكل مب ـــة بش ـــا عاق ـــي له ـــات الت ـــف التخصص ـــن مختل ـــادي، وم ـــال االقتص ـــي واملج والعام

ـــوع. املوض
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4. أبرز االنجازات 
شهادة األيزو

ـــام إدارة  ـــن نظ ـــر ضم ـــن املعاي ـــة م ـــن مجموع ـــة، تتضم ـــية عاملي ـــر أساس ـــة معاي ـــن عائل ـــارة ع ـــي عب ـــزو” وه “األي

الجـــودة. ومقاييـــس األيـــزو ISO 9000 تصدرهـــا وتحتفـــظ بهـــا “املنظمـــة الدوليـــة لتوحيـــد املقاييـــس”. وتقـــوم 

بإدارتهـــا “مصلحـــة االعتـــاد والتصديـــق” املختصـــة يف البـــاد املختلفـــة. يتـــم تحديـــث القواعـــد املتبعـــة فيهـــا 

بحســـب املتطلبـــات التـــي يتفـــق عليهـــا دوليـــا طبقـــا للتطـــور التكنولوجـــي وتطـــور املعرفـــة والخـــربة. وهـــي 

توجيهـــات للتطبيـــق يف املؤسســـات والـــركات بغـــرض تحســـن الجـــودة. 

والشهادات التي حصلت عليها املؤسسة هي: 

ــاعد يف وضـــوح  ــال سـ ــاء واألطفـ ــة النسـ ــة ديب لرعايـ ــام إدارة الجـــودة( يف مؤسسـ ــذ ISO 9001: 2015 )نظـ تنفيـ

ـــة احتياجـــات العمـــاء  ـــا عـــى تلبي ـــاً لن ـــزو يف املؤسســـة كان ضان ـــق اآلي ـــدة. و تطبي ـــد الفـــرص الجدي ـــا وتحدي أهدافن

وتوقعاتهـــم. وقامـــت األيـــزو مبحـــاذاة جميـــع عمليـــات املؤسســـة، مـــا ســـاعد عـــى زيـــادة النتاجيـــة وكفـــاءة 

الخدمـــات املقدمـــة.

 ISO 10004: و(ISO 10002: 2014 قامـــت املؤسســـة أيضـــا بتطبيـــق آيـــزو الخـــاص بـــإدارة رضـــا العمـــاء والشـــكاوي

ـــرص  ـــد الف ـــى تحدي ـــاعد ع ـــايل س ـــذي بالت ـــا، وال ـــا عمائه ـــاس رض ـــد وقي ـــى رص ـــة ع ـــاعدت املؤسس ـــا س 2012(، م

املتاحـــة لتحســـن اســـراتيجياتها وعملياتهـــا املنظمـــة وخصائصهـــا الـــذي تـــم تقييمهـــا مـــن قبـــل العمـــاء والـــذي 

ـــاء. ـــة العم ـــز ثق ـــى تعزي ـــينات ع ـــذه التحس ـــاعدت ه ـــة. وس ـــداف املنظم ـــدم أه خ

 )OHSAS 18001: 2007( ـــة ـــة املهني ـــامة والصح ـــإدارة الس ـــة ب ـــزو الخاص ـــق اآلي ـــك بتطبي ـــة كذل ـــت املؤسس وقام

ـــع  ـــم ووض ـــى تنظي ـــة ع ـــاعدت املؤسس ـــا. وس ـــاتها وأهدافه ـــع سياس ـــق م ـــا يتف ـــر، مب ـــم يف املخاط ـــق التحك ـــن طري ع

ـــة  ـــوادث املتعلق ـــتوى الح ـــض مس ـــك خف ـــة، وكذل ـــامة املهني ـــة والس ـــام إدارة الصح ـــق بنظ ـــؤوليات تتعل أدوار ومس

ـــال. ـــأداء األع ـــة ب ـــات املتعلق ـــف وااللتزام ـــض التكالي ـــا أدى إىل خف ـــل، م ـــل يف العم ـــة العم ببيئ

ـــإدارة املخاطـــر)ISO 31000: 2009(، حيـــث ســـاعدت املؤسســـة  ـــزو الخـــاص ب ـــق اآلي ـــك قامـــت املؤسســـة بتطبي وكذل

ـــا أدى  ـــا( م ـــة، وغره ـــة، واالجتاعي ـــغيلية واملالي ـــراتيجة والتش ـــة ب )االس ـــر املتصل ـــواع املخاط ـــع أن ـــى إدارة جمي ع

ـــة. ـــات املعني ـــة للجه ـــات ذات جـــودة عالي ـــاج خدم إىل إنت

ـــذي ســـاعد عـــى  ـــة )DFWAC ISO 14001: 2015(، وال ـــإدارة البيئ ـــذ النظـــام الخـــاص ب كـــا قامـــت املؤسســـة بتنفي

ـــات  ـــن النفاي ـــد م ـــال، والح ـــر امل ـــى توف ـــاعد ع ـــك س ـــغيي. وكذل ـــتدامة األداء التش ـــن اس ـــد م ـــة والتأك ـــن البيئ تحس

ـــة. ـــوارد الطبيعي ـــى امل ـــاظ ع ـــا والحف لدين
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5. ملخص االحصائيات
الحاالت الداخلية

الجدول  1.5: ملخص احصائيات الحاالت الداخلية لعام 2016

ا�تجار المتغيرات 
بالبشر 

سوء معاملة
اطفال 

العنف
المنزلي

عدد الحاالت 

الجنسية 

إماراتي 

غير إماراتي 

ال يحمل أوراق ثبوتية 

العمر 

الحد ا�دنى 

الحد ا�على 

الجنس 

أنثى 

ذكر 

مدة بقاء الحالة في المؤسسة 

أقل من 30 يوم 

30- 90 يوم 

91 – 180 يوم 

أكثر من 181 يوم 

أنواع ا�ساءة 

ا�ساءة الجسدية 

ا�ساءة العاطفية/اللفظية 

ا�ساءة الجنسية 

ا�همال/ الحرمان 

ا�ساءة المالية

مشاهدة العنف المنزلي 

6

-

6

-

15

36

6

-

-

-

2

1

3

6

6

6

5

-

34

9

16

9

يوم 

16 سنة 

20

14

8

2

5

1

6

28

2

27

8

24

26

6

20

-

18

50

26

-

9

5

2

1

19

26

6

24

17

-
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الحاالت الخارجية
الجدول 2.5: ملخص احصائيات الحاالت الخارجية لعام 2016 

429

102

320

7

18 سنة 

85 سنة 

412

17

283

418

49

334

254

-

28

15

11

2

2 سنة

17 سنة 

16

12

20

28

2

19

9

11

العنف المنزليالمتغيرات
سوء 

معاملة
ا طفال 

عدد الحاالت 

الجنسية 

إماراتي

غير إماراتي 

غير معروف 

العمر 

الحد ا
دنى 

الحد ا
على 

الجنس 

أنثى 

ذكر 

أنواع ا�ساءة 

ا�ساءة الجسدية 

ا�ساءة العاطفية / اللفظية 

ا�ساءة الجنسية 

ا�همال/ الحرمان 

ا�ساءة المالية 

مشاهدة العنف المنزلي 
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ملحق التعريفات
الحاالت الداخلية الجديدة

الحـــاالت التـــي دخلـــت املؤسســـة وتلقـــت خدمـــات الدعـــم واليـــواء خـــال فـــرة التقريـــر املحـــددة )1 ينايـــر 

31-ديســـمرب، 2016(

الحاالت الداخلية المستمرة 

الحـــاالت التـــي دخلـــت املؤسســـة قبـــل فـــرة التقريـــر املحـــددة ، لكنهـــا اســـتمرت يف الحصـــول عـــى املـــأوى وخدمـــات 

الدعـــم خـــال فـــرة التقريـــر )1 ينايـــر- 31 ديســـمرب، 2016(.

الحاالت الخارجية الجديدة 

الحـــاالت التـــي تلقـــت الخدمـــات مـــن املؤسســـة بـــدون اليـــواء خـــال فـــرة التقريـــر املحـــددة )1 ينايـــر 31- 

ديســـمرب، 2016(.

الحاالت الخارجية المستمرة

ـــى  ـــا اســـتمرت يف الحصـــول ع ـــر، لكنه ـــرة املحـــددة للتقري ـــل الف ـــن املؤسســـة قب ـــات م ـــت الخدم ـــي تلق الحـــاالت الت

ـــر )1يناير31-ديســـمرب، 2016(. ـــرة التقري ـــم خـــال ف ـــات الدع خدم

فترة التقرير 

وهي الفرة التي تغطيها املعلومات الواردة يف التقرير وهي من)1 يناير 31-ديسمرب، 2016(.

العنف المنزلي

تشـــر هـــذه الفئـــة إىل أي فـــرد تعـــرض لــــ )اليـــذاء الجســـدي أوالعاطفي/واللفظـــي أو الجنـــي أو الهـــال/ والحرمـــان 

ـــك  ـــل الري ـــن قب ـــزل، أو م ـــس املن ـــها يف نف ـــراد األرسة نفس ـــن أف ـــر م ـــرد أو أك ـــا ف ـــي ارتكبه ـــة( الت ـــاءة املالي أو الس

ـــزل. ـــارج املن ـــف خ ـــال العن ـــت أع ـــى إذا وقع حت

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.    

ـــراد رب األرسة، يتضمـــن االهـــال  ـــل فـــرد أو أكـــر مـــن أف ـــواع العنـــف مـــن قب ـــوع مـــن أن خادمـــة تعرضـــت ألي ن  

ـــان. والحرم
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رجـــل تعـــرض ألي نـــوع مـــن أنـــواع العنـــف مـــن قبـــل فـــرد أو أكـــر مـــن أفـــراد األرسة، كـــا يف الحـــاالت   

الخارجيـــة.

سوء معاملة األطفال

ـــح الســـاءة للطفـــل إىل األذى ) الجســـدي، أوالعاطفي/واللفظـــي، أو الجنـــي، أو الهـــال/ والحرمـــان، أو  يشـــر مصطل

ـــل مـــن 18 ســـنة و  ـــط(، بعمـــر أق ـــزل ) يف أي محي ـــه الطفـــل داخـــل أو خـــارج املن ـــذي يتعـــرض إلي ـــة( ال الســـاءة املالي

ـــم  ـــر ســـوف يت ـــار بالب ـــا التج ـــال ضحاي ـــإن األطف ـــة ف ـــف الفئ ـــرض تصني ـــر. ولغ ـــار بالب ـــة التج ـــن فئ ـــدرج ضم ال ي

ـــر.  ـــا يف قســـم االتجـــار بالبـــر مـــن هـــذا التقري ـــي تعرضـــوا له ـــا وســـتعرض االســـاءة الت تصنيفهـــم كحـــاالت متاجـــر به

ـــال هـــم: ـــة األطف ـــا ســـوء معامل ـــإن ضحاي ـــذا ف ول

طفل > 18 سنة تعرض للعنف داخل املنزل )من فرد أو أكر 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 بالبشر 

يعد مرتكبًا جرمية االتجار بالبر كل من:   .1

أ. باع أشخاًصا أو عرضهم للبيع أو الراء أو الوعد بها.   

ـــلمهم أو  ـــتقبلهم أو س ـــم أو اس ـــم أو آواه ـــم أو رحله ـــم أو نقله ـــتخدمهم أو جنده ـــخاًصا أو اس ـــتقطب أش ب. اس  

ـــك  ـــد بالقـــوة أو باســـتعالها أو غـــر ذل ـــة بواســـطة التهدي ـــاد أم عـــرب حدودهـــا الوطني اســـتلمهم ســـواء داخـــل الب

ـــوذ أو  ـــتغال النف ـــلطة أو اس ـــتعال الس ـــاءة اس ـــداع أو إس ـــال أو الخ ـــاف أو االحتي ـــرس أو االختط ـــكال الق ـــن أش م

ـــتغال.  ـــرض االس ـــك بغ ـــف، وذل ـــة الضع ـــتغال حال ـــاءة اس إس

ج. أعطـــى أو تلقـــى مبالـــغ ماليـــة أو مزايـــا لنيـــل موافقـــة شـــخص لـــه ســـيطرة عـــى شـــخص آخـــر لغـــرض   

ــر.  ــتغال األخـ اسـ

2.  يعترب اتجاراً بالبر، ولو مل ينطو عى استعال أي من الوسائل املبينة يف الفقرة السابقة ما يي: 

أ. استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض االستغال.   

ب. بيع طفل أو عرضه للبيع أو الراء.   

يشـــمل االســـتغال يف حكـــم هـــذه املـــادة، جميـــع أشـــكال االســـتغال الجنـــي أو اســـتغال دعـــارة الغـــر   .3

أو الســـخرة أو نـــزع األعضـــاء أو الخدمـــة قـــرًسا أو االســـرقاق أو التســـول أو املارســـات الشـــبيهة بالـــرق أو 

ــتعباد”.  االسـ

)القانون االتحادي رقم )51( لسنة 2006 املعدل لقانون رقم 1 لسنة 2015 لدولة المارات العربية املتحدة(.
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أخرى )تصنيفات غير رئيسية(

ـــات الرئيســـية  ـــن الفئ ـــددة ومل تكـــن ضم ـــل املؤسســـة ألســـباب متع ـــن قب ـــا م ـــم قبوله ـــي ت الحـــاالت األخـــرى هـــي الت

ـــل:  ـــر(، مث ـــال، االتجـــار بالب ـــة األطف ـــزيل، ســـوء معامل ـــف املن )العن

حاالت تعرضت لإلساءة أو احتال تعرضها لإلساءة: مثل الشاهد، الساءة ضد املرأة وضحية محتملة.   .1

ـــة،  ـــاعدات مالي ـــانية، مس ـــاالت إنس ـــل: ح ـــة مث ـــات املؤسس ـــاج إىل خدم ـــن تحت ـــاءة ولك ـــرض لإلس ـــاالت مل تتع ح  .2

استشـــارات، بـــاغ عـــن إســـاءة، حالـــة مرافقـــة أو مصاحبـــة. 

حاالت تعرضت لإلساءة أو احتمال تعرضها لإلساءة:    .1

الشاهد/ة 

ـــم  ـــك لعتقاده ـــا، وذل ـــن له ـــأوى اآلم ـــر امل ـــة لتوف ـــات األمني ـــل الجه ـــن قب ـــة م ـــال إىل املؤسس ـــي تح ـــة الت ـــي الحال ه

بأنهـــا رأت أو ســـمعت أو عايشـــت حـــدوث وقائـــع االتجـــار بالبـــر، وبالتـــايل تطلـــب شـــهادتها لثبـــات هـــذه 

الوقائـــع.

اإلساءة ضد المرأة 

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

الضحية المحتملة 

هـــي الحـــاالت التـــي تـــم تحويلهـــا للمؤسســـة مـــن الجهـــات األمنيـــة )رشطـــة ديب( كضحايـــا محتملـــن لاتجـــار 

ـــل الرطـــة  ـــة إمـــا مـــن قب ـــم الفصـــل يف تصنيـــف الضحي بالبـــر، وتقـــدم لهـــم الخدمـــات لحـــن ينتهـــي التحقيـــق ويت

ـــة.  أو النياب

حاالت لم تتعرض لإلساءة ولكن تحتاج إلى خدمات المؤسسة  .2

أ( حاالت إنسانية 

ـــكال  ـــة أش ـــن كاف ـــا م ـــة ووقايته ـــتقرار الحال ـــا يف اس ـــهم دعمه ـــث سيس ـــانية حي ـــباب إنس ـــات ألس ـــا الخدم ـــت له قدم

ـــة، إدراج األطفـــال يف التعليـــم،  ـــة، إيجـــاد مســـكن مؤقـــت، اســـتخراج أوراق ثبوتي العنـــف، مثـــل )ظـــروف طارئـــة للحال

ـــا(.  وغره

ب( مساعدات مالية 

تقـــدم لبعـــض الحـــاالت التـــي تعـــاين مـــن عـــوز اقتصـــادي، ويســـهم دعمهـــا يف اســـتقرار وضـــع الحالـــة ووقايتهـــا 

ـــف.  ـــكال العن ـــة أش ـــن كاف ـــا م وأرسته

ج( استشارات 

ـــة  ـــف الزوجي ـــال واملواق ـــلوكيات األطف ـــع س ـــل م ـــة كالتعام ـــة أو أرسي ـــارات عام ـــن استش ـــث ع ـــي تبح ـــاالت الت الح

ـــف.  ـــوع يف العن ـــن الوق ـــة م ـــك للوقاي ـــا وذل ـــة وغره املتنوع
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د( بالغ عن عنف/إساءة 

ـــا  ـــة وقـــوع الســـاءة، دون أن تكـــون طرف ـــغ عـــن وقـــوع الســـاءة ضـــد النســـاء واألطفـــال أو احتالي ـــي تبل الحـــاالت الت

ـــة التـــرف.  فيهـــا، ويطلـــب االستشـــارة لكيفي

ه( الحالة المصاحبة )المرافقة( 

 الحـــاالت التـــي تـــم إيوائهـــا مـــع الضحيـــة كاألطفـــال املصاحبـــن ألمهاتهـــم ومل يتعرضـــوا للعنـــف أو مل يكونـــوا 

مدركـــن لـــه بســـبب صغـــر الســـن، أو املرافقـــات البالغـــات يف بعـــض الظـــروف الخاصـــة.  

أنواع اإلساءة  

ـــاره واضحـــة وظاهـــرة  ـــون آث ـــاءة تك ـــن الس ـــوع م ـــذا الن ـــدن، وه ـــذاء الب ـــا يف إي ـــل أساس ـــاءة الجســـدية: يتمث الس  

ـــركل  ـــع واللكـــم وال ـــع والصف ـــواع االســـاءة انتشـــارا، ومـــن أشـــكاله الدف ـــر أن ـــان، وتعـــد الســـاءة الجســـدية أك للعي

ـــوت.  ـــا إىل امل ـــاض وأحيان ـــي إىل الجه ـــان إىل أن يف ـــض األحي ـــرب يف بع ـــل ال ـــد يص ـــرق وق والح

ـــة  ـــار الضحي ـــل يف إجب ـــاره النفســـية، ويتمث ـــق آث ـــاءة بســـبب عم ـــواع الس ـــن أخطـــر أن ـــد م ـــاءة الجنســـية: تع الس  

ـــى  ـــراه ع ـــرض والك ـــك الع ـــاب وهت ـــكاله االغتص ـــر أش ـــه، وأخط ـــر رغبت ـــى غ ـــه ع ـــس أو تقبل ـــة الجن ـــى مارس ع

ـــارم.  ـــا املح ـــول زن قب

ـــإن  ـــة، ف ـــة عـــى جســـد الضحي ـــارا مادي ـــرك آث ـــن االســـاءة الي ـــوع م ـــم أن هـــذا الن ـــة: رغ الســـاءة اللفظية/العاطفي  

ـــة.  ـــات الوقح ـــة واملعاكس ـــخرية واالهان ـــر والس ـــا التحق ـــة، ومنه ـــة للكرام ـــة ومحطم ـــون مؤذي ـــة تك ـــاره املعنوي آث

ـــم  ـــيء والتحك ـــة للم ـــح ذاتي ـــق مصال ـــة لتحقي ـــوق املالي ـــن الحق ـــان م ـــتياء أو الحرم ـــي االس ـــة: ه ـــاءة املالي الس  

ـــوال  ـــب، أم ـــة )الرات ـــوال الضحي ـــم يف أم ـــر أو التحك ـــن األج ـــان م ـــة، الحرم ـــن النفق ـــان م ـــل الحرم ـــة، مث يف الضحي

ـــه أو  ـــة أو معرف ـــة قراب ـــه صل ـــه ب ـــخص تربط ـــل ش ـــن قب ـــتغال م ـــون االس ـــن أن يك ـــرى(، و ميك ـــادر أخ ـــن مص م

ـــا. ـــب متام ـــخص غري ش

الهـــال والحرمـــان: عـــدم توفـــر االحتياجـــات الروريـــة للشـــخص بطريقـــة مقصـــودة أو غـــر مقصـــودة   

كاالهـــال البـــدين، أوالتعليمـــي، أوالعاطفـــي، مـــا يرتـــب عليـــه آثـــار ســـلبية عـــى الفـــرد نفســـيا أو اجتاعيـــا. 

الجنسية: تشر إىل جنسية الضحية، إمارايت أو غر إمارايت.

إمارايت: ينتمي إىل الحكومة الفدرالية لدولة المارات العربية املتحدة   

ـــة  ـــارات العربي ـــة الم ـــاً يف دول ـــم حالي ـــارات ويقي ـــة الم ـــر دول ـــرى غ ـــية أخ ـــل جنس ـــخص يحم ـــارايت: ش ـــر إم غ  

املتحـــدة.

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

التعليم: ويشر إىل املستوى التعليمي للضحية قبل الدخول إىل مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال.
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ال يوجد : غر حاصل عى 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 عر   

ـــي أو العلمـــي بشـــكل  ـــة يف املجـــال امليكاني ـــة عملي ـــارات خاصـــة أو معرف ـــب مه ـــد تدري ـــي/ معه ـــب التقن التدري  

ـــاص.  خ

يف الكلية: مازال طالب يف الكلية/ الجامعة   

بكالوريـــوس : درجـــة متنـــح مـــن قبـــل الكليـــات والجامعـــات للطـــاب الذيـــن أكملـــوا بنجـــاح ثـــاث أو أربـــع   

ســـنوات دراســـية 

ال ينطبق : أطفال أقل من عمر خمس سنوات   

المهنة: عمل الشخص االعتيادي وخاصة وسيلته لكسب العيش

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

ـــى  ـــوي ع ـــي ينط ـــلوك جن ـــراط يف س ـــم لانخ ـــع به ـــن يدف ـــي الذي ـــتغال الجن ـــا االس ـــس”: ضحاي ـــارة الجن “تج  

درجـــات متفاوتـــة مـــن االتصـــال الجســـدي مـــع العمـــاء )البغايـــا، واملصاحبـــة، واملحرفـــن يف املهنـــة(.

ال ينطبق: األطفال الذين تقل أعارهم عن 5 سنوات.  

الحالة االجتماعية: يشر هذا إىل الوضع القانوين ألي شخص فيا يتعلق بحالته الزواجية.  

أعزب: شخص مل يتزوج أبداً.    

متزوج: االرتباط القانوين بن الرجل واملرأة كزوج وزوجة.    

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

  منفصل: ال يعيشان معا كزوج وزوجة.  

أرملة: امرأة تويف الزوج ومل تتزوج مرة ثانية.    

الينطبق: الفتيات الايت بعمر أقل من 12 سنة.    
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أنواع التأشيرات 

الينطبق: للذين اليطلب منهم تأشرات   

تأشرة عمل: إذن للبقاء بهدف وظيفة محددة ولفرة محدودة.    

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

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

تأشرة سياحة: تأشرة دخول مدتها شهر قابلة للتجديد.    

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

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

اليحمل تأشرة: الحالة التحمل تأشرة.   

غر معروف: الحالة ال تعرف نوع التأشرة التي تحملها.  

صالحية التأشيرة: يشر هذا إىل أنواع التأشرات ومدة الزيارة.  

سارية املفعول: تأشرة قانونية وصالحة.  

ملغية: تم إلغاء التأشرة من قبل املتاجر.   

منتهية: تأشرة منتهية الصاحية.    

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

الضحية الرئيسية: املترر الرئيي.    

ـــل  ـــن قب ـــا م ـــاءة إليه ـــم الس ـــي ت ـــة الرئيســـية الت ـــل الضحي ـــل طف ـــاين مث ـــرر الث ـــة: الشـــخص املت ـــة الثانوي الضحي  

ـــف.  ـــال العن ـــن أع ـــل م ـــاهدة عم ـــارش مبش ـــر مب ـــكل غ ـــم بش ـــيئ إليه ـــن أس ـــال الذي ـــه أو األطف ـــدي نفس املعت

التابعن: األطفال الغر مدركن للعنف لصغر السن )مثل الرضع(.    

  املصاحب: املرافق أو املساعد للضحية الرئيسية  

تصنيف الحاالت باإليواء: يشر هذا إىل من يحتمي مع الضحايا.  
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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: يشر إىل املصدر الذي نقل الضحايا إىل املؤسسة  

العالقة بالمتاجر: يشر إىل العاقة بالشخص املسئول عا حدث للضحية. 

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


