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 الجريدة الرسمية

  

 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــة 
 ( مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 11/1/2023وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 

 -نأمر بوضع النظام اآلتي :

 2023( لسنة 6نظام رقم )

 صندوق مساعدة ضحايا االتجار بالبشرنظام 

 ( من قانون منع االتجار بالبشر14صادر بمقتضى الفقرة )ج( من المادة )

 2009( لسنة 9رقم ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجااار بالبشاار يساامى ااالا النظااام ) نظااام صااندوق مساااعدة ضااحايا اال -1المااادة

 ( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2023لسنة 

يكون للكلمات التالياة ييثماا وردت فاي االا النظاام المعااني الم   اة   -2المادة

 -لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 قانون منع االتجار بالبشر. : القانون
 وزارة العدل. : الوزارة
 العدل. وزير : الوزير

صندوق مساعدة ضحايا االتجاار بالبشار المنشاأ بمقتضاى  : ال ندوق

 .أيكام القانون
 لجنة إدارة ال ندوق المشكلة بمقتضى أيكام الا النظام. : اللجنة

المجناااي علااايهم والمتضاااررون مااان الجااارا م المن اااو   : الضحايا

 عليها في القانون.
 

 

 

 اعدات الالزماااة للضاااحايا وفقاااا  يكاااام يتاااولى ال اااندوق تقاااديم المسااا  -3الماااادة 

 الا النظام. 
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 تتاااااااولى إدارة ال اااااااندوق واةشااااااارا  علياااااااه لجناااااااة تسااااااامى  -أ-4الماااااااادة

)لجنااااة إدارة ال ااااندوق(  بر اسااااة أمااااين عااااام الااااوزارة للشاااا ون 

 -القضا ية وعضوية كل من:

 أيد أعضاء النيابة العامة يسميه المجلس القضا ي. -1

 .  في الوزارة مدير مديرية يقوق اةنسان  -2

 ر يس ويدة مكافحة االتجار بالبشر في مديرية ا من العام.  -3

أيد أصحاب االخت ا  من موظفي وزارة التنمياة االتتماعياة  -4

 يسميه وزيراا.  

أيااااااد أصااااااحاب االخت ااااااا  ماااااان مااااااوظفي وزارة ال ااااااحة  -5

 يسميه وزيراا.

يساااامي الااااوزير ماااان بااااين أعضاااااء اللجنااااة نا بااااا للاااار يس يقااااوم  -ب

 غيابه. مقامه عند
  -تتولى اللجنة المهام وال الييات التالية: -ج

 ات اذ القرارات الالزمة ب  و  تقديم المساعدة للضحايا. -1

إقاارار صاار  المبااالل الماليااة ماان أمااوال ال ااندوق وفقااا  وتااه  -2

 اةنفاق المقررة بمقتضى أيكام الا النظام.

 قبول التبرعات والمنح والهبات والمساعدات المقدمة لل اندوق -3

 شااري ة موافقااة مجلااس الااوزراء عليهااا إذا كاناا  ماان م اادر 

 غير أردني.

إقاارار الموازنااة الساانوية والبيانااات الماليااة ال تاميااة والتقرياار  -4

 السنوي لل ندوق .

 مناقشااة التقرياار المااالي الاالي يعاادله محاسااف ال ااندوق ورفعااه  -5

 إلى الوزير .

 أي أماااااااور أخااااااارو تتعلاااااااز بال اااااااندوق يعرضاااااااها الاااااااوزير  -6

 اللجنة عليها.أو ر يس 
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تجتمااع اللجنااة باادعوة ماان ر يسااها أو نا بااه عنااد غيابااه كلمااا دعاا    -د

الحاتاااة ويكاااون اتتماعهاااا قانونياااا بحضاااور ماااا ال يقااال عااان أغلبياااة 

اعضا ها علاى أن يكاون ر يساها أو نا باه مان بيانهم وتت ال قراراتهاا 

 بأغلبية أصوات أعضا ها. 

لسااار اللجناااة يتاااولى  يسااامي الاااوزير أياااد ماااوظفي الاااوزارة أميناااا -ااااـ

تنظااايم تاااادول أعمالهااااا والاااادعوة التتماعاتهااااا وتاااادوين محاضاااار 

 تلساااااااتها ويفااااااال قيوداااااااا وسااااااجالتها ومعامالتهااااااا ومتابعااااااة 

  تنفيل قراراتها.
 
تكون أوته اةنفاق من أموال ال ندوق للضحايا بما في ذلك المحتملون  -5المادة

 -منهم يسف مقتضى الحال وفقا لما يلي:

ودة ال وعيااة للضااحايا إلااى أوأااانهم أو أي دولااة أخاارو نفقااات العاا -أ 

 ي تارونها وتوافز على استقبالهم. 

 النفقاااات العاتلاااة التاااي تااارد مااان ويااادة مكافحاااة االتجاااار بالبشااار  -ب 

 في مديرية ا من العام .

 الترتمة الفورية والمشورة القانونية . -ج 

 نفقات إعادة إدماج المجني عليهم وفقا  يكام القانون .    -د 

 أي نفقات ضرورية يوافز عليها الوزير بتنسيف من اللجنة. - اـ
 

 يكاااون المفوضاااون باااالتوقيع عااان ال اااندوق فاااي ا ماااور المالياااة   -أ-6الماااادة 

 ر يس اللجنة وعضوا  يسميه الوزير من بين أعضاء اللجنة .

 ال يجاااوز صاااار  أي مبلااال ماااان ال اااندوق إال بقاااارار مااان اللجنااااة   - ب

ي أو شيك من ال ندوق إال إذا كان يحمل كما ال يعتمد أي مستند مال

 توقيع المفوضين بالتوقيع مجتمعين.

 يكاااون لل اااندوق يسااااب خاااا  مساااتقل وتاااود  أموالاااه فاااي أياااد  - ج 

 البنوك ا ردنية.
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 يساامي الااوزير ماان بااين مااوظفي الااوزارة محاساابا أو أكثاار لل ااندوق  -7المااادة 

 -يتولى ما يلي:

 

 اسبية المتعلقة بال ندوق.إعداد المعامالت المالية والمح -أ 

تنظاايم يسااابات ال ااندوق وسااجالته وسااا ر معامالتااه الماليااة وفقااا  -ب 

 لألسس المحاسبية المعتمدة.

إعداد الموازنة السنوية لل ندوق وبياناته المالية ال تامية ورفعهماا  -ج 

 إلى اللجنة ةقراراما.

 تقااااديم تقرياااار مااااالي مف اااال عاااان ال ااااندوق إلااااى اللجنااااة نهايااااة  -د 

 ية أو كلما ألف منه ذلك.كل سنة مال

التوقياااااع ماااااع المفوضاااااين باااااالتوقيع علاااااى المعاااااامالت المالياااااة  -ااااااـ          

 والمحاسبية المتعلقة بال ندوق.

أي أعمال أخرو تكلفه بها اللجنة أو ر يسها ويقتضايها ساير العمال    -و           

 في ال ندوق.

 

 خلية في الوزارة.ي ضع ال ندوق لرقابة ويدة الرقابة الدا -8المادة 

 

 
 تعامل أموال ال ندوق لغايات التح يل معاملة ا موال العامة . -9المادة 
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ي در الوزير بناء على تنسيف اللجنة التعليماات الالزماة لتنفيال أيكاام  -10لمادةا

 الا النظام.
 

11/1/2023  

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  هلل الصفديأمين حسني عبدا
 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير 
  الشؤون السياسية والربملانية

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 يس الوزراء للشؤوننائب رئ
 االقتصادية  ووزير دولة لتحديث القطاع العام  

 ناصر سلطان محزة الشريدة
   

 وزير العدل ووزير األوقاف
 والشؤون واملقدسات اإلسالمية بالوكالة

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
  

 زير و
 األشغال العامة واإلسكان ووزير النقل

 املهندس "أمحد ماهر" محدي توفيق ابو السمن

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور عزمي حممود مفلح حمافظة
 

 وزير   
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

 وزير
 الزراعة  

   ندس خالد موسى شحادة احلنيفاتامله

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
   
 

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس
 

 وزير 
 السياحة واآلثار 

 مكرم مصطفى عبدالكريم القيسي

 وزير
 الصحة

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 

 وزير
 الداخلية  

  هالل الفرايةمازن عبداهلل

 وزير     
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 

 وزير 
 االتصال احلكومي

 فيصل يوسف عوض الشبول

 وزير    
 الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير 
 االستثمار

 د هاشم السقافخلود حمم
 

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده

 وزير 
 التنمية االجتماعية 

 وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير 
 التخطيط والتعاون الدولي
 زينة زيد رشاد طوقان

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 الدكتورة نانسي امحد ابراهيم منروقة 
 


