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متهيــــــد

 مل تدخر اململكة األردنية الهاشمية جهداً يف إرساء اإلطار القانوين واملؤسيس الوطني
ودعم الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية ملنع االتجار بالبرش

 حيث يعترب األردن من الدول التي تبنت نهجاً شامالً للتصدي لهذه الظاهرة وقد لعبت
 االسرتاتيجية الوطنية ملنع االتجار بالبرش دوراً يف غاية األهمية لتحقيق األهداف بالتشارك مع

 املنظومة الترشيعية الشاملة وذلك من خالل التعاون بني املؤسسات الرسمية وغري الرسمية
 حيث أن منع االتجار بالبرش ال يكون إال من خالل منظور شامل ومتكامل يتضمن تظافر جهود

مؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات الدولية

 كام أن جرمية االتجار بالبرش تعترب ظاهرة عاملية عابرة للحدود ولها انعكاسات خطرية عىل
 مختلف املستويات األمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدويل من أجل اتخاذ إجراءات فّعاله ملنع

هذه الظاهرة

 ومن هنا جاءت أهمية االسرتاتيجية الوطنية ملنع االتجار بالبرش كخطة وطنية شاملة لتعزيز
الجهود املبذولة يف هذا املجال

وزير العدل  
رئيس اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش 

د. بسام التلهوين

.

.

.

.



13

الرؤية

“نحو أردن خاٍل من االتجار بالبرش ومناهض له محلياّ وإقليمياً ودولياً "

الرسالة

 تسعى اململكة االردنية الهاشمية اىل وضع  السياسات العامة و تنفيذ الترشيعات لحامية
 املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش، ونرش الوعي وتوفري الخدمات الالزمة لهم،
 و تعزيز كفاءة وقدرات الجهات املؤسسية املعنية مبنع االتجار بالبرش، وتوحيد الجهود الوطنية

.مع كافة الرشكاء، مبا يتواءم مع معايري حقوق اإلنسان
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املقدمـــة

 تم إعداد االسرتاتيجية الوطنيّة ملنع االتّجار بالبرش لألعوام )2019-2022( تنفيذا للامدة الخامسة من قانون منع االتّجار بالبرش
 رقم 9 لسنة 2009، التي تنّص عىل أدوار ومسؤوليّات اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش ملنع االتجار بالبرش، يف صياغة

سياسات وطنيّة ملكافحة االتّجار بالبرش، واقرتاح خطط عمل لتنفيذ هذه السياسات

 وتهدف هذه االسرتاتيجيّة إىل تحديد رؤية وأساس مشرتكني لالستجابة األردنيّة ملكافحة االتّجار بالبرش، وتشمل الجهات ذات
 العالقة مبكافحة االتجار بالبرش، فهي توفّر أولويّات اسرتاتيجيّة واضحة ملكافحة االتّجار بالبرش، وتصف مسؤوليّات مؤسسيّة
 محّددة، باإلضافة إىل أنّها تحّدد إجراءات ملموسة للوصول إىل األولويّات االسرتاتيجيّة، كام تعزز هذه االسرتاتيجيّة التّفاهم
االتّجار ملكافحة  الوطنيّة  االستجابة  تنفيذ  دعم  يف  العالقة   ذات  الجهات  جميع  التزام  لضامن  املنّسق  والعمل   املشرتك 

 بالبرش

 يشار إىل أن اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش تم تشكيلها مبوجب املادة الرابعة من قانون منع االتجار بالبرش رقم )9( لسنة
 2009، برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلني عن الجهات الرسمية وغري الرسمية املعنية مبكافحة االتجار بالبرش، منهم األمناء
 العامني لوزارات )العدل، والداخلية، والعمل( واملفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان، وأحد كبار ضباط األمن العام،

وأمني عام املجلس الوطني لشؤون األرسة والجهات ذات العالقة مبكافحة االتجار بالبرش

 ووفقاً للامدة )5( من القانون، تتوىل اللجنة مهام رسم السياسة العامة ومراجعة الترشيعات ذات العالقة مبكافحة االتجار
 بالبرش، وتقديم املقرتحات والتوصيات الالزمة بشأنها، ووضع الخطط واإلرشاف عىل تنفيذها، والتنسيق بني جميع الجهات
برامج بالبرش، وتيسري عودة املجني عليهم ألوطانهم، كذلك تنفيذ  الرسمية املعنية مبكافحة جرائم االتجار   الرسمية وغري 
 التعايف الجسدي والنفيس واالجتامعي الالزمة للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش ، وتوفري خدمات اإليواء
 لهم، إضافة إىل إصدار دليل وطني يتضمن اإلرشادات واملواد التثقيفية، ونرشالوعي لدى أرباب العمل والجهات ذات العالقة
 باستقدام العامل واملستخدمني حول األمور املتعلقة مبكافحة االتجار بالبرش، من خالل عقد املؤمترات والندوات والربامج

التدريبية والتثقيفية وغري ذلك من الوسائل

 واستناًدا للصالحيات املخّولة للجنة املنصوص عليها يف الفقرة )ح( من املادة )5( من قانون منع االتجار بالبرش رقم 9 فقد
 عملت اللجنة عىل تشكيل لجان فرعية تتوىل إعداد االسرتاتيجية الوطنية ملنع االتجار بالبرش التي تم إطالقها يف آذار 2010،
 وإعداد مرشوع نظام دور اإليواء الذي تم إصداره يف آذار 2012، باإلضافة إىل تشكيل وحدة مكافحة االتجار بالبرش بالتعاون

بني وزارة العمل ومديرية األمن العام، والتي بارشت عملها يف كانون الثاين 2013

تم تطوير هذه اإلسرتاتيجية يف إطار مرشوع "دعم رشاكة التنقل بني االتحاد األورويب واململكة األردنية الهاشمية"       

الدولية باالشرتاك مع التنمية  الدولية ، الذي متوله وزارة  التابع ملنظمة العمل   االسرتاتيجية من قبل برنامج "العمل حرية“ 
اللجنة الفنية ملنع االتجار بالبرش التابعة للجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش

 تطوير والذي ينفذه املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة                   وبتمويل من االتحاد األورويب          . كام تم دعم،                
(JEMPAS)

(ICMPD)(EU)

.

.

.

.

.

.
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منهجيّة اإلعداد

 قام بإعداد االسرتاتيجيّة الوطنيّة ملنع االتجار بالبرش )2019-2022( فريقا من اللجنة الفنية ملنع االتجار بالبرش تتكون من:
 )وزارات العدل والعمل والصحة والّداخليّة والتنمية االجتامعية والخارجية واملجلس الوطني لشؤون األرسة واملركز الوطني

 لحقوق اإلنسان(، واملنظامت الدوليّة: ) املركز الدويّل لتطوير سياسات الهجرة                  ومنظّمة العمل الدوليّة

 خرباتهم وَدعمهم التّقنّي أثناء إعداد االسرتاتيجية. يضمن هذا النهج الشامل إدماج املعارف والخربات متعددة التخصصات
 لوضع تدابري شاملة ملنع االتّجار بالبرش وحامية املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

الوطنيّة لالسرتاتيجيّة  تقييام  الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل  املركز  أعّد  الجديدتني،  العمل  وخطة  اإلسرتاتيجيّة  إعداد   قبل 
 السابقة ملنع االتّجار بالبرش )2010-2012( يف الفرتة ما بني يوليو "متوز“ وأكتوبر "ترشين األول“ من عام 2016، يف إطار
 عمل مرشوع دعم رشاكة التنقل بني اإلتحاد األورويب واململكة األردنية الهاشمية                       . وقد وصف تقرير التقييم سياق
يقّدم كام  األصعدة،  مختلف  عىل  تحّققت  التي  واإلنجازات  بالبرش،  االتّجار  ملكافحة  الّسابقة  الّسياسة  واحتياجات   وثغرات 
 توصيات بشأن اإلجراءات املستقبليّة، وبذلك تم اعتامد تقرير التقييم كأساس لوضع االسرتاتيجيّة وخطة العمل الجديدتني،

حيث أصبح من املمكن تحديد التدابري الجيدة وتلك التي تستوجب التحسني يف املستقبل

 وقد متّت صياغة األهداف االسرتاتيجية واألهداف املحددة للمحاور الرئيسية األربعة وهي:
  

املبادئ التوجيهية

 من االلتزامات الجوهريّة لهذه االسرتاتيجيّة جعل إطار العمل القانوين واإلجراءات القانونيّة يف األردن أقرب إىل املعايري الدوليّة.
مبادئ توجيهيّة معرتف بها دوليّاً، تدعم املنهجيًة املطبّقة يف هذه االسرتاتيجية ومن هذه املبادئ

النهج الذي يركز عىل حقوق اإلنسان والضحّية

يعني هذا املصطلح أّن االستجابة الوطنية ملنع االتجار بالبرش ككل باإلضافة إىل أنشطتها ينبغي أن تستند إىل املعايري 

      واملنظّمة الدوليّة للهجرة              ومكتب األمم املتحدة املعنّي باملخدرات والجرمية
           و            و                     مركز متكني للدعم واملساندة واتّحاد املرأة األردنيّة(، كام قّدم خرباء مبكافحة االتّجار بالبرش من ،

ومؤسسات املجتمع املدين 

(JEMPAS)

(ICMPD)(ILO)

(ILO)(EU)
(IOM)(UNODC)

(ICMPD)

الوقاية؛
الحامية؛  
املالحقة القضائية؛  
الرشاكة والتعاون الدويل  

. 1

.2

.3

.4

.

.

.

.

)
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عليهم املجني  حقوق  سيّام  ال  وحاميتها،  اإلنسان  حقوق  منظومة  تعزيز  نحو  عمليّاً  تُوّجه  وأن  اإلنسان،  لحقوق   الّدولية 
واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

  مشاركة املجتمع املدين

 نظرا ملا يتطلبه مكافحة االتّجار بالبرش من مشاركة أصحاب املصلحة من املؤسسات املدنية والدولية املهتمني مبكافحة  
 االتجار بالبرش؛ فإن إرشاك املجتمع املدين يف االستجابة الوطنية ملكافحة االتّجار بالبرش ال يعني الّسامح ملمثيل املجتمع
 املدين باملشاركة يف االجتامعات وحسب؛ بل باملشاركة أيضاً يف التنفيذ الّشامل. إّن مؤسسات املجتمع املدين جزٌء ال
 يتجزّأ من استجابة مكافحة االتّجار بالبرش يف األردن، وهي متواجدة عادة أثناء املراحل الحرجة من تحديد هويّة املجني عليهم
االتًجار هاّماً يف مكافحة  دوراً  الجهات املعنية، وتلعب مؤسسات املجتمع املدين  إىل  وإحالتهم   واملترضرين وحاميتهم 
 بالبرش يف االردن، من خالل إدارة املالجئ وسّد الثًغرات املعرفيًة، من خالل البحوث ذات الصلة والعمل جنباً إىل جنب مع

 الحكومة، القرتاح تطًورات ترشيعية وتوفري املشورة القانونيّة وغريها من الخدمات للمجني عليهم واملترضرين،.. إلخ

امللكّية الوطنية

 يُستخدم هذا املصطلح لوصف العالقة التي يجب أن تربط الحكومة بتدابري مكافحة االتجار بالبرش املطبّقة يف األردن. تتوىل
الوطنية االستجابة  نتائج  وتلبية  األنشطة  وتنفيذ  األهداف،  تحديد  يف  واملساءلة  واملسؤولية  الكاملة  املشاركة   الحكومة 

ملكافحة االتجار بالبرش

.

.

.

هيكل اإلسرتاتيجية  الوطنية ملنع االتجار بالبرش 2022-2019 

إطار العمل العام

 تشّكل هياكل التنسيق والتعاون املناسبة، إىل جانب اإلطار القانوين املالئم لالتّجار بالبرش عنارص أساسية يف اسرتاتيجية
2009 واالسرتاتيجية السابقة )2010-2012( تم إنشاء 9 لسنة   منع االتجار بالبرش،  وبصدور قانون منع االتّجار بالبرش رقم 
عىل ينصّب   )2022  -  2019( للفرتة  العمل  وخطة  الوطنيّة  االسرتاتيجية  تركيز  فإّن  األسايس،  واملؤسيس  القانوين   اإلطار 
الغرض، الدولية. ولهذا  للمعايري  الترشيعية وفقا  أدوات إضافية وتعزيز اإلصالحات  القامئة، وتطوير  اآلليّات  تنفيذ   تحسني 
 تقّدم هذه االسرتاتيجية مقرتحات لهياكل التنسيق يف املؤسسات األردنية، مثل توحيد الجهود للجنة الوطنية ملنع االتجار

بالبرش

إدخال  خالل  من  جوهريّة  تغيريات  بإحداث  تويص  الخطة  فإّن هذه  والتنظيمي،  القانوين  العمل  بإطار  األمر  يتعلّق   وعندما 
 العديد من اإلصالحات الترشيعيّة لتحسني نظام حامية املجني عليهم واملترضرين والشهود، واقرتاح فرض عقوبات أشّد

عىل املتّجرين

.

.
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محاور االسرتاتيجية

الوقاية

 وفقاً لربوتوكول األمم املتحدة املعنّي باالتّجار بالبرش وقانون منع االتجار بالبرش رقم )9( لسنة 2009، فإّن الدور الحيوّي يف
 مكافحة اململكة األردنية الهاشمية  لهذه الجرمية يتمثل باتخاذ تدابري وقائيّة ملعالجة أسباب االتّجار. وتويل هذه االسرتاتيجيّة
 اهتامماً خاصاً للوقاية من خالل معالجة مكامن الضعف التي تسّهل التعرّض لالتّجار من خالل تبني اإلجراءات االحرتازية الالزمة

من قبل املؤسسات ذات الصلة مبكافحة االتجار بالبرش

الحامية

باعتبارها املحور األسايس لالسرتاتيجيّة الضحية،  بالرتكيز عىل  اإلنسان  نهج مبادئ حقوق  القائم عىل  الحامية   ميثّل محور 
 وخطة العمل الحاليّة، ومبوجب آليّة اإلحالة الوطنيّة  والتي تم اعتامدها من قبل اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش  يتحدد
 الهدف األسايس لالسرتاتيجية يف القضاء عىل االتجار بالبرش، وذلك من خالل حامية املجني عليهم واملترضرين  ومواجهة
 الظروف التي دفعت بهم إىل هذه الطريق، وتوفري آليات إعادة تأهيلهم ومتكينهم من االندماج يف املجتمع، والحصول عىل

حقوقهم، وتعتمد االسرتاتيجية يف سبيل تحقيق هذا املحور عىل تبني أهداف وأنشطة لتحقيق الحامية الالزمة

املالحقة القانونية

 يعترب التّحقيق مع املتهمني باالتجار بالبرش ومحاكمتهم وإدانتهم عنارص أساسية يف مكافحة االتجار بالبرش.  لذلك تهدف
 خطّة العمل إىل تعزيز اجراءات التحقيق األويل وصوال إىل املحاكمة العادلة

الرشاكة والتعاون الدويل

وميثل هذا املحور السعي لتعزيز التنسيق لزيادة تفعيل الجهود لغايات مكافحة االتجار بالبرش محلياً وإقليمياً ودولياً

الحاميةالوقاية

املالحقة
القانونية

الرشاكة و
التعاون الدويل

.

.

.

.
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اإلطار القانوين واملؤسيس ملنع االتجار بالبرش

للعديد من بالبرش من خالل انضاممه  االتجار  السباقة يف مجال مكافحة  الدول  الهاشمية من  االردنية   لقد كانت اململكة 
بالبرش بدًءا الوطني، وإيجاد منظومة ترشيعات متكاملة ملنع االتجار  الترشيع  الدولية، والتي أصبحت جزًءا من   االتفاقيات 
 بالدستور األردين ووصوالً إىل قانون منع االتجار بالبرش رقم )9( لسنة 2009. والذي نص يف املادة الرابعة منه عىل تشكيل
 لجنة وطنية ملنع االتجار بالبرش يرأسها معايل وزير العدل وعضوية كبار املوظفني من جميع الجهات ذات العالقة، كام تم
 تشكيل اللجنة الفنية ملنع االتجار بالبرش املساندة ألعامل اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش، والتي تعمل من خالل املتابعات
 الدورية ملستجدات مكافحة االتجار بالبرش وتنسيق ومتابعة ما يلزم مع اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش. ومن الجدير بالذكر
 أنه قد تم إعداد مسودة مرشوع قانون معدل لقانون منع االتجار بالبرش مؤخراً وجار العمل عىل استكامل اإلجراءات الالزمة
 إلقراره والذي يتضمن العديد من النصوص التي تكفل مزيداً من الحامية والرعاية للمجني عليهم واملترضرين كام تضمن
 نصوص أكرث ردعاً ملرتكبي هذه الجرمية. وقد تم إطالق االسرتاتيجية الوطنية ملنع االتجار بالبرش لألعوام 2010-2012 والتي

 تعترب األساس لالسرتاتيجية الحالية 2022-2019

العام بالبرش املشرتكة بني مديرية األمن  بالبرش، إنشاء وحدة مكافحة االتجار  الخاصة مبنع االتجار  الوطنية   ومن اإلجراءات 
 ووزارة العمل. ومن ضمن الجهود املبذولة يف نطاق مكافحة االتجار بالبرش إنشاء دار كرامة عام 2015، استنادا إىل املادة
 السابعة من قانون منع االتجار بالبرش رقم 9 لسنة 2009، وذلك إليواء املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش،
التي الخدمات  الدار عدد من  الرشيكة. وتقدم  الجهات  بالتعاون مع  الجسدي والنفيس واالجتامعي  التعايف  برامج   وتقديم 
 يحتاجها املجني عليهم من جرائم االتجار بالبرش، مثل خدمات توفري املسكن اآلمن، واملأكل، واإلرشاد النفيس، والربامج
 الوقائية والتأهيلية الكفيلة مبساعدة املجني عليهم واملترضرين. وتستقبل الدار الحاالت التي يتم تحويلها من وحدة مكافحة
عليهم املجني  دمج  إعادة  خاللها  يتم  قد  والتي  املعني،  النظام  حددها  التي  للمدة  العام  األمن  مديرية  يف  بالبرش   االتجار 
 واملترضرين يف سوق العمل، أو العودة الطوعية إىل بلدهم األصيل بناء عىل رغبتهم، ومن ضمن الجهود غري الحكومية يف
الذي يستقبل عدد من املجني عليهم واملترضرين  من جرمية االتجار التابعة التحاد املرأة األردنية   هذا املجال، دار اإليواء 

بالبرش

الحكومية وغري أدوار األجهزة  لتحديد  بالبرش،  االتجار  إحالة وطنية للمجني عليهم واملترضرين من قضايا  آلية  إعداد   كام تم 
 الحكومية من أجل وضع إطار عام وأسس، للتعامل مع املجني عليهم واملترضرين من هذه الجرمية، مع مراعاة أن يتم ذلك
 بنهج تشاريك منذ لحظة العلم بارتكاب الجرمية، لحني إعادة اندماج الضحية باملجتمع، أواإلعادة الطوعية لبالدها، لضامن
والوطنية الدولية  املعايري  ينسجم مع  املرشوعة، مبا  والحامية  بجميع وسائل املساعدة  أخرى، مروراً  بها مره  االتجار   عدم 

 لحامية ومساعدة املجني عليهم واملترضرين

.

.

.
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إطار اإلسرتاتيجية الوطنية ملنع االتجار بالبرش يف اململكة االردنية الهاشمية 2022-2019

    

املحور األول
الوقاية

الغايات االسرتاتيجيةالغايات االسرتاتيجيةالغايات االسرتاتيجيةالغايات االسرتاتيجية

االهداف االسرتاتيجيةاالهداف االسرتاتيجيةاالهداف االسرتاتيجيةاالهداف االسرتاتيجية

االهداف الفرعيةاالهداف الفرعيةاالهداف الفرعيةاالهداف الفرعية

النتائج املتوقعةالنتائج املتوقعةالنتائج املتوقعةالنتائج املتوقعة

املحور الثاين
الحامية

املحور الثالث
املالحقة القانونية

املحور األول: الوقاية

الغاية االسرتاتيجية: الحد من التعرض لجرمية االتجار بالبرش
الهدف االسرتاتيجي األول: تعزيز منع االتجار بالبرش وطنياً وإقليمياً ودولياً

االهداف الفرعية:

. 1

.2

.3

.4

تعزيز املعرفة بشأن ظاهرة االتجار بالبرش
 

رفع الوعي بجرائم االتجار بالبرش وأحكامها ومخاطرها

 الحد من انتهاكات العامل

تعزيز القدرات لإلرشاف ومتابعة وكاالت التوظيف الخاصة ومساءلة  أصحاب املصلحة اآلخرين لضامن التوظيف العادل

؛

.

؛

؛

املحور الرابع
الرشاكة و التعاون الدويل
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النتائج املتوقعة:

 الهدف االسرتاتيجي الثاين: مراجعة وتعديل الترشيعات والسياسات املتعلقة مبنع االتجار بالبرش
الهدف الفرعي:

 
النتيجة املتوقعة:

 الهدف االسرتاتيجي الثالث: ضامن حقوق العامل وحاميتهم من العمل القرسي
االهداف الفرعية:

. 1

.2

.3

.4

. 1

.2

.3

.4

.5

ضامن حامية حقوق العامل واألجور

 الحد من حاالت التحرش والعنف يف مكان العمل من خالل رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعامل بشأن
حقوق العامل والتزامات العمل يف األردن

الحد من العنف واالنتهاكات لحقوق العامل يف بيئة العمل من خالل العمل عن كثب مع الرشكاء

الحد من تدين مستوى ظروف العمل واملعيشة للعاملني، وفقا للقوانني األردنية والدولية، من خالل تحسني
آلية الرصد

زيادة املعرفة بآليات االستخدام واالستغالل بغرض العمل واالستغالل الجنيس وكافة أشكال االتجار بالبرش

 تحديد احتياجات الحامية للفئات املعرضة ألي شكل من أشكال االتجار يف كافة القطاعات املحتمل وجود مجني
عليهم ومترضرين  فيها أو عرضة ألي صورة من صور االتجار

 
زيادة الوعي  لكافة فئات املجتمع، وال سيام الفئات املستضعفة اكرث وعياً بجرمية االتجار بالبرش

زيادة الوعي بأثر التعديالت الجديدة  الخاصة بالترشيعات املنظمة ملنع االتجار عىل العامل املهاجرين

 كافة فئات املجتمع، وال سيام الفئات املستضعفة اكرث وعياً بجرمية االتجار بالبرش وكاالت التوظيف وأصحاب العمل 

.وكافة الجهات الحكومية ذات العالقة األكرث استعدادا لتنفيذ وإنفاذ مامرسات توظيف عادلة

.

مواءمة الترشيعات الوطنية مع الصكوك الدولية ملنع االتجار بالبرش ومعايري العمل الدولية.

ترشيعات متوامئة مع املعايري واملواثيق الدولية.

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛
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النتائج املتوقعة:

املحور الثاين : الحامية

الغاية االسرتاتيجية االوىل: تحديد املجني عليهم واملترضرين من جرائم اإلتجار بالبرش
الهدف االسرتاتيجي األول: ضامن التعرف املبكر عىل املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

االهداف الفرعية:

النتائج املتوقعة:

. 1

.2

.3

.4

. 1

.2

. 1

.2

دفع الحد األدىن لألجر القانوين لجميع العامل بصورة منتظمة ووفقا للترشيعات العاملية

أرباب العمل، واملتعاقدون، ووكاالت التوظيف واملوظفون أكرث وعيا بحقوقهم ومسؤولياتهم يف عالقات العمل

 يكون أصحاب العمل واملتعاقدون ووكاالت التوظيف أكرث امتثاال لحقوق العامل، وخاصة مبا يتعلق بساعات 
العمل اإلضافية اإلجبارية، وعدم االلتزام مبنح إجازة األمومة واستحقاقاتها

 تشديد الرقابة عىل ظروف العمل واملعيشة للعامل، باإلضافة إىل تعزيز قدرات الجهات الحكومية املعنية بإنفاذ
القوانني الوطنية وفقاً للمعايري الدولية

زيادة احتامل الوصول إىل حاالت املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

 العاملني يف الخطوط األمامية، مثل جهات إنفاذ القانون، ومفتيش العمل، ومؤسسات املجتمع املدين، والكوادر
 الصحية والتعليمية، والجهات املعنية ذات الصلة، عىل دراية مبفاهيم إدارة العمل / مفاهيم العمل الجربي وأكرث قدرة

عىل التعرف عىل املجني عليهم واملترضرين

تحسني آليات الكشف املبكر والوصول األرسع للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش املحتملني

 تعزيز قدرات املستجدين يف الخطوط األمامية من جهات إنفاذ القانون من أجل تحديد جميع أشكال املجني عليهم
واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش والعمل القرسي

.

.

.

؛

؛

؛

؛

؛
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 الهدف اإلسرتاتيجي الثاين: ضامن التعرف يف الوقت املناسب عىل املجني عليهم واملترضرين املشار إليهم من خالل
تعزيز القدرات والتنسيق مع اإلدعاء العام وضباط التحقيق يف إدارة البحث الجنايئ

الهدف الفرعي:

 
النتيجة املتوقعة:

الغاية االسرتاتيجية الثانية: حامية وتأهيل املجني عليهم من جرائم االتجار بالبرش
 الهدف االسرتاتيجي األول: توفري حامية ومساعدة شاملة ومالمئة يف كافة املراحل للمجني عليهم من جرائم االتجار

بالبرش
االهداف الفرعية:

. 1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

توسيع نطاق التغطية الجغرافية  لدور اإليواء للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

 الحرص عىل حامية املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش والذين وافقوا عىل الظهور كشهود يف
اإلجراءات القضائية

 تعزيز الخدمات املقدمة واملساعدات املتخصصة للمجني عليهم واملترضرين من جرائم  االتجار بالبرش من الذكور
وزيادة معدالت اندماجهم

توفري بناء القدرات املستمرة واملستدامة لألخصايئ االجتامعي

توفري الحامية وما تستلزمه من خدمات لجميع املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

 زيادة التعاون مع مؤسسات املجتمع املدين ومقدمي الخدمات من أجل تقديم مساعدة شاملة للمجني عليهم
واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

.توفري مساعدة وحامية متخصصة لألطفال من املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش

تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتعرف عىل املجني عليهم واملترضرين املحتملني من جرائم االتجار بالبرش.

االدعاء العام وضباط التحقيق يف إدارة البحث الجنايئ عىل استعداد جيد للتعرف عىل املجني عليهم واملترضرين .

؛

؛

؛

؛

؛

؛
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النتائج املتوقعة:

الغاية االسرتاتيجية  الثالثة:العودة وإعادة اإلدماج واالندماج االجتامعي
الهدف االسرتاتيجي األول: ضامن التعايف الجسدي والنفيس للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

االهداف الفرعية:

النتائج املتوقعة:

. 1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

شبكة موسعة لحامية املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش ودعمهم

مساعدة أكرث سهولة للوصول للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

زيادة عدد املجني عليهم واملترضرين املستفيدين

تعزيز قدرات الرشكاء يف إنشاء نهج متكامل وفعال ومؤسيس للتعرف وحامية املستضعفني من الشهود

تعزيز توفري الخدمات املتخصصة للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش من الذكور

زيادة معدالت إعادة إدماج املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش من الذكور

 زيادة الفعالية وتحسني نوعية املساعدة املقدمة للمجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار

زيادة الفعالية، واالستدامة وتحسني نوعية املساعدة املقدمة إىل املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش

تعزيز التعاون مع مؤسسات املجتمع املدين ومقدمي الخدمات

الخدمات املقدمة إىل املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش موسعة وأكرث شموال

األطفال من مجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار تتلقى حامية ومساعدة نوعية ومتخصصة

.زيادة عدد األطفال املعاد إدماجهم

تحسني نوعية الخدمات املقدمة للمجني عليهم واملترضرين بقضايا االتجار بالبرش.

سيتوفر للمجني عليهم واملترضرين الوصول إىل خدمات متعددة بشكل أشمل وأفضل منذ لحظة التعرف عليهم.

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛
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الهدف االسرتاتيجي الثاين: ضامن العودة الطوعية اآلمنة للمجني عليهم واملترضرين من قضايا االتجار بالبرش
االهداف الفرعية:

النتائج املتوقعة:

املحور الثالث : املالحقة القضائية

الغاية االسرتاتيجية االوىل: التحقيق األويل
 الهدف االسرتاتيجي: تعزيز فعالية التحقيق التفاعيل واالستباقي، بني كافة األطراف املعنية  مبنع االتجار بالبرش وطنيا

وإقليميا ودوليا
الهدف الفرعي:

النتائج املتوقعة:

 تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون عىل تقنيات التحقيق، مبا يف ذلك التحقيق املايل والتحقيق يف عالقات العمل
بني العامل وأرباب العمل ووكاالت التوظيف

. 1

.2

. 1

.2

. 1

.2

إنشاء إطار عمل للعودة الطوعية للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش 

ضامن عدم ترحيل املجني عليهم واملترضرين 

 تدريب الكوادر العاملة مبؤسسات إنفاذ القوانني، ومن ضمنهم مفتيش العمل، تدريبا جيدا وتطبيق التقنيات يف
التحقيق املايل والتحقيق يف عالقات العمل بني أرباب العمل العامل ووكاالت التوظيف

تطوير آليات وتقنيات التحقيق االستباقي

مزيد من التنسيق ملساعدة املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش 

ازدياد أعداد العودة الطوعية وانخفاض أعداد الرتحيل 

.

.

.

.

؛

؛

؛
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)

الغاية االسرتاتيجية  الثانية: اإلجراءات واآلليات التي تركز عىل املجني عليهم واملترضرين
الهدف االسرتاتيجي:  االستخدام األمثل إلجراءات التقايض والتحقيق

االهداف الفرعية:

النتائج املتوقعة:

. 1

.2

.3

.4

. 1

.2

.3

.4

ضامنات املحاكمة العادلة للضحايا املحتملني من جرائم االتجار بالبرش والعمل القرسي

السعي لتوفري التخصص للقضاة يف مجال االتجار بالبرش

تعزيز سالمة املجني عليهم واملترضرين/ الشهود من خالل إجراء املقابالت عن بعد أثناء املحاكامت

ضامن حسن معاملة املجني عليهم واملترضرين/ الشهود أثناء التحقيق واملالحقة القضائية

 توفري املحاكمة العادلة ملنع االتجار بالبرش متاشيا مع النهج الذي يركز عىل حامية املجني عليهم واملترضرين من جرائم
االتجار بالبرش قانونيا

قضاة  إىل  االتجار  قضايا  إسناد  خالل  من  الجنائية  اإلجراءات  يف  واملترضرين  عليهم  املجني  حقوق  حامية   زيادة 
(متخصصني يف هذا النوع من القضايا  إحالة قضايا االتجار بالبرش للقضاة املتخصصني

تعزيز سالمة املجني عليهم واملترضرين / الشهود من خالل إجراء املقابالت عن بعد أثناء املحاكامت 

. تطبق السلطات املختصة نهجا يركز عىل املجني عليهم واملترضرين أثناء التحقيق و املالحقة القضائية

.

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛
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املحور الرابع :الرشاكة والتعاون الدويل

الغاية االسرتاتيجية: تحسني التعاون الدويل للحد من حاالت االستغالل العاميل

الهدف اإلسرتاتيجي االول : التعاون الدويل للحد من حاالت االستغالل العاميل

االهداف الفرعية:

النتائج املتوقعة:

الهدف اإلسرتاتيجي الثاين: التعاون الدويل بشأن تفعيل النهج التشاريك يف مجال منع االتجار بالبرش

االهداف الفرعية:

. 1

.2

.3

. 1

.2

.3

. 1

.2

.3

 تعزيز التعاون مع البعثات املعتمدة بشأن تسهيل العودة الطوعية اآلمنة 

توفري قاعدة بيانات للمتاجرين بالبرش عرب الوطنية 

تعزيز التعاون الدويل بني مؤسسات إنفاذ القانون يف مجال منع االتجار بالبرش وفقاً للمواثيق واملعايري الدولية 

 تعزيز األدلة التي تجمع من خالل تبادل املعلومات بني األردن والدول األخرى التي تم إبرام مذكرات تفاهم معها بشأن
حاالت االتجار بالبرش عرب الوطنية

زيادة الوعي بالبلدان املصدرة للعاملة واملربم معها مذكرات تفاهم

تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات املعنية دولياً وداخلياً

 تعزيز التعاون الدويل مع البلدان مصدرة العاملة بشأن تبادل املعلومات بخصوص قضايا االتجار بالبرش 
 

تعميم مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بني األردن والبلدان املصدرة للعاملة
 

.ضامن عدم تعرض الفئات املستضعفة لالتجار بالبرش

.

.

؛

؛

؛

؛

؛

؛
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النتائج املتوقعة:

 الهدف االسرتاتيجي الثالث: تعزيز االستجابة الوطنية ملنع االتجار بالبرش، وتوسيع نطاق التشاركية مع مؤسسات
املجتمع املدين

االهداف الفرعية:

النتائج املتوقعة:

. 1

.2

.3

.4

.5

. 1

.2

.3

.4

.5

.6

. 1

.2

.3

املزيد من التعاون بني الجهات الخارجية ذات العالقة

توفري قاعدة بيانات للمجني عليهم واملترضرين من الجنسيات األجنبية

تسهيل إجراءات العودة للمجني عليهم واملترضرين

الحد من جرائم االتجار بالبرش عرب الوطنية

تعاون فاعل بني جهات إنفاذ القانون يف التحقيقات الجنائية وجمع وتبادل املعلومات واملامرسات الفضىل

تحسني التنسيق بني الجهات ذات العالقة مبنع االتجار بالبرش

تحسني فعالية دور مقرر اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش

تعزيز االتصاالت والتنسيق بني اللجنة الفنية ملنع االتجار بالبرش ومؤسسات املجتمع املدين ملنع االتجار بالبرش

 زيادة فعالية التعاون التشغييل يف مجال مساعدة املجني عليهم واملترضرين

 تقديم مساعدة معززة وأكرث فعالية إىل املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش، عىل أساس النهج القائم
عىل الحقوق

 تحسین التعاون والتنسيق بني الحكومة ومؤسسات املجتمع املدين، واملنظامت الدولية ورابطات األعامل ذات
الصلة واتحادات العامل

تفعيل و تعزيز دور مقرر اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش لتحسني استدامة الجهود املبذولة يف منع االتجار بالبرش

توزيع املهام واألدوار واملسؤوليات ضمن آلية اإلحالة الوطنية بشكل واضح واالتفاق عليها بني جميع األطراف املعنية

 وضع إطار مناسب يهدف إىل إضفاء الصبغة الرسمية عىل التعاون بني الحكومة ومؤسسات املجتمع املدين، و
املنظامت الدولية ورابطات األعامل ذات الصلة واتحادات العامل

.

.

.

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛

؛
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خّطة العمل
لالستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر

في المملكة االردنية الهاشمية
2022–2019

اللجنة الوطنية لمنع االتجار بالبشر
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زيادة املعرفة بآليات االستخدام واالستغالل بغرض العمل واالستغالل الجنيس وكافة أشكال االتجار بالبرش

 تحديد احتياجات الحامية للفئات املعرضة ألي شكل من أشكال االتجار يف كافة القطاعات املحتمل وجود مجني عليهم
ومترضرين  فيها أو عرضة ألي صورة من صور االتجار

املحور األول : الوقاية

الغاية االسرتاتيجية: الحد من التعرض لجرمية االتجار بالبرش
الهدف االسرتاتيجي األول: تعزيز منع االتجار بالبرش وطنياً وإقليمياً ودولياً

الهدف الفرعي االول:

النتائج املتوقعة:

 

النشاطات

 عقد ورش عمل بهدف
 تحديد االحتياجات البحثية يف

 مجال االتجار بالبرش مع
األطراف املعنية

 إجراء تقييم للمعرضني
 لإلتجار بالبرش وما يتصل

 بذلك من استغالل بني
 الالجئني )داخل املخيامت

 وخارجها(، وكذلك بني الفئات
 املستضعفة من

 املجتمعات املحلية
 املضيفة، وال سيام يف

 املناطق ذات الكثافة
السكانية العالية لالجئني

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون مع

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 السنة األوىل: من الشهر 1
إىل الشهر 3 من تاريخ اإلقرار

 السنة األوىل: من الشهر 3
 إىل الشهر 12

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش مع الدعم الفني من

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون مع

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

تقرير ورشة العمل
 قامئة املناطق التي سيتم

بحثها بشكل أفضل

التقييم املقدم

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشية
نطاق / تحديد املسؤوليات

 بالتنسيق مع اللجنة الوطنية ملنع)
(االتجار بالبرش

الجدول الزمني
(من إقرار اإلسرتاتيجية)

.

. 1

.2

؛

تعزيز املعرفة بشأن ظاهرة االتجار بالبرش.
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الهدف الفرعي الثاين:

النتائج املتوقعة:

النشاطات

 إجراء تقييم للمعرضني
 لإلتجار يف القطاعات غري
 املدروسة مثل قطاعات

الخدمات والبناء

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 إجراء دراسات متخصصة عن
 أخطار الجرمية وأنواعها

وأبعادها يف األردن

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

 املدين واللجنة الوطنية
ملنع االتجار بالبرش

 السنة الثانية: من شهر 1 إىل
9

مستمر

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 املنظامت الدولية 
 ومؤسسات املجتمع

املدين

التقييم املقدم

تقديم تقرير البحث

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشية الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات

النشاطات

 تنظيم حمالت تستهدف
 كافة فئات املجتمع بشأن

 االتجار بالبرش وكيفية
 التامس املساعدة

 أعضاء اللجنة الوطنية ملنع
 االتجار بالبرش بالتعاون مع

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين

 وزارة العدل، وزارة الداخلية،
 وزارة العمل، وزارة التنمية

،االجتامعية
 املنظامت الدولية،

 ومؤسسات املجتمع
املدين

 إجراء تقييم ومتابعة لقياس
أثر حمالت التوعية

 إجراء حمالت تستهدف أرباب
 العمل بشأن الحقوق

القانونية للعامل

 وزارة العدل، وزارة الداخلية،
 وزارة العمل، وزارة التنمية
 االجتامعية، واملنظامت

 الدولية ومؤسسات
 املجتمع املدين

 وزارة العدل، وزارة الداخلية،
 وزارة العمل، وزارة التنمية
 االجتامعية، واملنظامت

 الدولية ومؤسسات
  املجتمع املدين

 وزارة العدل، وزارة الداخلية،
 وزارة العمل، وزارة التنمية
 االجتامعية، واملنظامت

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

 وزارة العدل، وزارة الداخلية،
 وزارة العمل، وزارة التنمية

 االجتامعية، املنظامت
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 عدد وسائل اإلعالم التيمستمر
وصلت إليها مواد الحملة

  السنة الثالثة والرابعة

السنة الثانية

 عدد وسائل اإلعالم التي
وصلت إليها مواد الحملة

 عدد وسائل اإلعالم التي
وصلت إليها مواد الحملة

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشية الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات

 رفع الوعي بجرائم االتجار بالبرش وأحكامها ومخاطرها.

زيادة الوعي  لكافة فئات املجتمع، وال سيام الفئات املستضعفة اكرث وعياً بجرمية االتجار بالبرش.
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الهدف الفرعي الثالث:

النتائج املتوقعة:

النشاطات

النشاطات

 تنفيذ حملة تستهدف
 املجتمعات املضيفة

املتأثرة بتدفق الالجئني

 وزارة العدل، وزارة الداخلية،
 وزارة العمل، وزارة التنمية
 االجتامعية، واملنظامت

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

 استخدام املواقع اإللكرتونية
 الحكومية لنرش معلومات
 ومواد توعوية للعامة عن

قضية االتجار بالبرش

 تطوير مواد إعالمية وتوعوية
 حول عملية التوظيف،

 وإجراءات الهجرة بغرض
 العمل، فضال عن حقوق

 والتزامات العامل يف األردن
 بثالث لغات عىل األقل
 الستخدامها قبل إمتام

عملية التوظيف

الوزارات املعنية

 وزارة العدل، وزارة الداخلية،
 وزارة العمل، وزارة التنمية
 االجتامعية، واملنظامت

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

السنة الثانية

مستمر

 إعداد املواد - السنوات 2 و
3: من شهر 22 إىل 27

 التوزيع والتطبيق - السنة
الثانية: من شهر 27 وبعده

 وزارة العدل، وزارة الداخلية،
 وزارة العمل، وزارة التنمية
 االجتامعية، واملنظامت

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

الوزارات املعنية

 وزارة العدل وزارة الداخلية
 وزارة العمل وزارة التنمية

 االجتامعية

 عدد وسائل اإلعالم التي
وصلت إليها مواد الحملة

 القيام بتحديث املواقع
 اإللكرتونية للوزارات بشكل

منتظم

إنتاج مواد إعالمية وتوزيعها

 عدد الدورات التدريبية يف
الخارج باستخدام املواد

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

 تقييم فعالية تعليامت
التأمني للعاملني يف املنازل

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين، وزارة العمل

 وزارة العمل واملنظامت
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 عقد اجتامع عمل متعدد
 األطراف ملناقشة وتقييم

 ومتابعة التوصيات

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين، وزارة العمل

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين

التقييم املقدمالسنة األوىل

تقرير اجتامع العملالسنة األوىل
خطة متابعة التوصيات

 الحد من انتهاكات العامل.

زيادة الوعي  لكافة فئات املجتمع، وال سيام الفئات املستضعفة اكرث وعياً بجرمية االتجار بالبرش.
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الهدف الفرعي الرابع:

النتيجة املتوقعة:

النشاطات

 عقد ورش عمل لوكاالت
 التوظيف الخاصة لبناء

قدرتها حول التوظيف العادل

وزارة العمل

 عقد دورات تدريبية
 للموظفني املعنيني

 ومؤسسات املجتمع
 املدين لبناء قدراتهم لتحديد

 صور التوظيف الخادع بشكل
 أفضل

 تطوير منوذج ملذكرة تفاهم
 / اتفاق ثنايئ يتضمن أحكاما

 بشأن منع جميع أشكال
 االتجار وحامية العامل

املهاجرين

 وضع آلية عمل بالتنسيق
 مع صانعي القرار من
 الجهات ذات العالقة

 ملناقشة وضامن تطبيق
 النموذج املثايل ملذكرات

 التفاهم / االتفاقات الثنائية
 يف النقاشات واملفاوضات

املستقبلية

وزارة العمل

 أعضاء اللجنة الوطنية ملنع
 االتجار بالبرش بدعم من

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

 املدين

 أعضاء اللجنة الوطنية ملنع
 االتجار بالبرش بدعم من

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين

 السنة األوىل: من شهر 7
إىل 9

 السنة األوىل: من شهر 7
إىل 9

السنة األوىل

السنة األوىل

 وزارة العمل، واملنظامت
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 وزارة العمل، املؤسسات
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 وزارة العمل، واملنظامت 
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش واملنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

 عدد وكاالت التوظيف
املدربة

 عدد املوظفني املعنيني
 وكوادر املجتمع املدين

املدربني

 مذكرة التفاهم / منوذج
االتفاق الثنايئ

تقرير اجتامع العمل

آلية العمل 

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشية الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات

 تعزيز القدرات لإلرشاف ومتابعة وكاالت التوظيف الخاصة ومساءلة  أصحاب املصلحة اآلخرين لضامن التوظيف العادل.

 وكاالت التوظيف وأصحاب العمل وكافة الجهات الحكومية ذات العالقة األكرث استعدادا لتنفيذ وإنفاذ مامرسات 
توظيف عادلة

 
.
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 الهدف االسرتاتيجي الثاين: مراجعة وتعديل الترشيعات والسياسات املتعلقة مبنع االتجار بالبرش

الهدف الفرعي:

النتيجة املتوقعة :

 مواءمة الترشيعات الوطنية مع الصكوك الدولية ملنع االتجار بالبرش ومعايري العمل الدولية.

 مواءمةترشيعات متوامئة مع املعايري واملواثيق الدولية.

 إجراء تقييم أويل للترشيعات
 الوطنية ذات العالقة باالتجار

 بالبرش لتحديد مدى
 موامئتها مع املواثيق

الدولية

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون الوثيق مع

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 عقد حلقة عمل ملناقشة
 نتائج التقييم التي تم

إعدادها

 إعداد مقرتحات لتعديل
 الترشيعات الوطنية ذات

العالقة مبنع االتجار بالبرش

 عقد ورش عمل مع
 املنظامت الدولية تستهدف

 صّناع القرار واملرشعني عن
 املعايري الدولية غري

 املصادق عليها والتي تتناول
 موضوع االتجار بالبرش

والعمل القرسي

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش ومؤسسات املجتمع
املدين واملنظامت الدولية

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش واملنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش واملنظامت الدولية،

 ومؤسسات املجتمع
  املدين

 السنة األوىل: من شهر 1
إىل 6

السنة االوىل: شهر 7

 السنة االوىل: من شهر 7
إىل 12

 السنة الثانية: الشهر 13 إىل
15

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتنسيق مع

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتنسيق مع

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتنسيق مع

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتنسيق مع

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين

تقرير التقييم، التوصيات

 تقرير ورشة العمل، والتحقق
من التوصيات

 مقرتحات التعديل

  عدد الورشات التي تم
عقدها

 عدد النواب الذين شاركوا
فيها

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات
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 إعداد مخاطبات داخلية
 إلعفاء املجني عليهم

 واملترضرين من جرائم
 االتجار بالبرش من غرامات
 تجاوز اإلقامة بدون إبعاد
 الضحية، وتجنب معاقبة

 العامل بسبب عدم متديد
 إقامتهم من قبل أصحاب

العمل

 تبادل الخربات واالستفادة
 من تجارب الدول األخرى يف

 مجال املامرسات الجيدة
لحامية األجور

وزارة العدل، وزارة الداخلية

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

 تطوير و اعداد ادلة ارشادية
 حول املامرسات الفضىل

 تستهدف جهات انفاذ
 القانون و تشمل املعايري

 الدولية و قانون منع االتجار
بالبرش املعدل

 وضع مقرتح لتوحيد إجراءات
 حامية األجور والذي یلزم

 أصحاب العمل بفتح حساب
 مرصيف أو أي طريقة دفع
 إلكرتوين لعامل وعامالت

املنازل

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش واملنظامت الدولية،

 ومؤسسات املجتمع
املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون الوثيق مع

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 السنة األوىل: الشهر 1 إىل 3
من تاريخ اإلقرار

 السنة األوىل

 السنة االوىل: الشهر 7 اىل
12

 السنة األوىل: من شهر 7
إىل 12

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتنسيق مع وزارة

الداخلية

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين
وزارة العمل والبنك املركزي

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتنسيق مع

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتنسيق مع

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

مخاطبات

 عدد الدول األجنبية التي
تبادلت خرباتها مع األردن

قاعدة البيانات جاهزة

توفر االدلة االرشادية

مرشوع الالئحة
تعليامت 

 الهدف االسرتاتيجي الثالث: ضامن حقوق العامل وحاميتهم من العمل القرسي

الهدف الفرعي االول:

النتيجة املتوقعة:

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

 مضامن حامية حقوق العامل واألجور.

 دفع الحد األدىن لألجر القانوين لجميع العامل بصورة منتظمة ووفقا للترشيعات العاملية.
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الهدف الفرعي  الثالث:

النتيجة املتوقعة:

الهدف الفرعي  الثاين:

النتيجة املتوقعة:

 أرباب العمل، واملتعاقدون، ووكاالت التوظيف واملوظفون أكرث وعيا بحقوقهم ومسؤولياتهم يف عالقات العمل.

 يكون أصحاب العمل واملتعاقدون ووكاالت التوظيف أكرث امتثاال لحقوق العامل، وخاصة مبا يتعلق بساعات العمل
اإلضافية اإلجبارية، وعدم االلتزام مبنح إجازة األمومة واستحقاقاتها

 الحد من حاالت التحرش والعنف يف مكان العمل من خالل رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعامل بشأن
 حقوق العامل. والتزامات العمل يف األردن

 إعداد دراسة حول معاملة
 أصحاب العمل إىل عامالت

 املنازل )الحقوق و
.)املسؤوليات

 وزارة العمل، واملنظامت
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 إجراء حمالت واسعة، استنادا
 إىل التقييم السابق، للتوعية

بقانون العمل

 عقد ندوات تعليمية
 ألصحاب العمل بشأن حقوق

 ومسؤوليات العامل
 وأصحاب العمل يف القانون

األردين

وزارة العمل

 وزارة العمل، املؤسسات
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 السنة األوىل

 السنة األوىل: من شهر 7
وبعده

 السنة األوىل: من شهر 7
إىل 9

 وزارة العمل، واملنظامت
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 وزارة العمل مع الدعم من
 مؤسسات املجتمع املدين

واملنظامت الدولية

 وزارة العمل، املؤسسات
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

التقييم املقدم

 عدد وسائل اإلعالم التي
وصلت إليها مواد الحملة

 عدد أرباب العمل الذين
حرضوا

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات

.

.

 الحد من العنف واالنتهاكات لحقوق العامل يف بيئة العمل من خالل العمل عن كثب مع الرشكاء.
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الهدف الفرعي الرابع:

النتيجة املتوقعة:

 تشديد الرقابة عىل ظروف العمل واملعيشة للعامل، باإلضافة إىل تعزيز قدرات الجهات الحكومية املعنية بإنفاذ
 القوانني الوطنية وفقاً للمعايري الدولية

 عقد اجتامع عمل للتنسيق
 لتشكيل لجنة مشرتكة من

 الجهات املعنية لغايات إيجاد
 تدابري للحد من العنف

 واالنتهاكات يف مكان العمل
وحامية حقوق العامل

 إعادة النظر يف معايري اختيار
 أصحاب العمل يف القامئة
 الذهبية وتوسيعها لتشمل
 جميع القطاعات املهنية،

 وذلك لتشجيع أرباب العمل
 الذين يقدمون ظروف

معيشية جيدة

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش ومنظمة العمل

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

 وزارة العمل، واملنظامت
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 تشكيل لجنة مشرتكة
 وتسمية ودعوة أصحاب

املصلحة

 اجتامعات نصف سنوية
 للجنة املشرتكة ملناقشة

 الشكاوى الواردة من
 العامل، عرب جميع القنوات،

واقرتاح حلول مشرتكة

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش ومنظمة العمل

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 السنة األوىل

 السنة األوىل: من شهر 7
إىل 12

 السنة األوىل من تاريخ
اإلقرار

 السنة األوىل

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش ومنظمة العمل

 الدولية ومؤسسات
 املجتمع املدين

 وزارة العمل، واملنظامت
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش ومنظمة العمل

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش واألطراف املعنية

تقرير اجتامع العمل

 جميع القطاعات املهنية 
يف القامئة

لجنة مشرتكة

تقارير االجتامعات

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

.

.  الحد من تدين مستوى ظروف العمل واملعيشة للعاملني، وفقا للقوانني األردنية والدولية، من خالل تحسني آلية الرصد
 



38

 وضع قامئة ذهبية لوكاالت
 التوظيف التي توفر

 مامرسات توظيف جيدة
وظروف أكرث أمنا للعامل

وزارة العمل

 عقد دورات تدريبية بشأن
 املعايري واملامرسات

 الوطنية والدولية نحو ظروف
العمل واملعيشة الجيدة

 أعضاء اللجنة الوطنية ملنع
 االتجار بالبرش واملنظامت

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

 السنة األوىل: من شهر 7
إىل 12

مستمر

وزارة العمل

 املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين

 تم إنشاء القامئة الذهبية
لوكاالت التوظيف

 مواد تدريبية،عدد املوظفني
الحكوميني املدربني

املحور الثاين : الحامية

الغاية االسرتاتيجية االوىل: تحديد املجني عليهم واملترضرين من جرائم اإلتجار بالبرش
الهدف االسرتاتيجي األول: ضامن التعرف املبكر عىل املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

الهدف الفرعي االول:

النتيجة املتوقعة:

 تقييم مدى جاهزية وفعالية
 ومواطن ضعف الخطوط

 الساخنة املعمول بها حاليا
 يف وزارة العمل ووزارة

الداخلية

 وزارة العمل ووزارة الداخلية
 بالتعاون مع املنظامت

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

 توفري املعدات املناسبة،
 واملوارد البرشية، وعدد

 اللغات، واملوارد املالية،
 وغريها عىل النحو املحدد

يف التقييم

وزارة العمل ووزارة الداخلية

 السنة األوىل: من الشهر 1
إىل 7

 السنة األوىل: من شهر 7
إىل 9

 وزارة العمل، وزارة الداخلية،
 واملنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار 
 بالبرش

تقرير التقييم متاح

 زيادة عدد املوظفني،
 وازدياد عدد اللغات، وازدياد

 عدد املجني عليهم
 واملترضرين الذين تم

 التعرف عليهم عن طريق
الخط الساخن

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

 تحسني آليات الكشف املبكر والوصول األرسع للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش املحتملني.

 زيادة احتامل الوصول إىل حاالت املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش.
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 تطوير قاعدة معلومات
 تسهل إمكانية الوصول

املبارش للعامل املنزليني

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار 
 بالبرش/ وزارة العمل

 بناء قدرات موظفي مديرية
 العاملني يف املنازل، ضمن

 وزارة العمل، للكشف عن
 حاالت االتجار املحتملة خالل

 املقابالت املنتظمة التي
 تجرى مع عامالت املنازل

 عند وصولهن وتجديد العقد
يف األردن

 تطوير قامئة املؤرشات
 للتعرف عىل املجني عليهم

 واملترضرين من جرائم
 االتجار بالبرش املحتملني
 ضمن أشكال االستغالل

 العاميل واملنصوص عليها
 يف الترشيعات األردنية

 الستخدامها من قبل
 املفتشني يف مجال زيادة

 الوعي والتوجيه أثناء أدائهم
ملهامهم

 وضع مؤرشات للعاملني
 عىل الخطوط األمامية من

 املؤسسات العامة )مثل
 الوكاالت العامة إلنفاذ

 القوانني ومؤسسات
 املجتمع املدين واملهنيني

 الصحيني والتعليميني
 وأصحاب املصلحة

 املحليني املعنيني داخل
 املحافظات( حتى يتمكنوا

 من الكشف عن املجني
 عليهم واملترضرين من

 جرائم االتجار بالبرش
املحتملني

 وزارة العمل واملنظامت
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 وزارة العمل بالتعاون مع 
 املركز الدويل لتطوير

سياسات الهجرة

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش واملنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

 السنة األوىل: من شهر 9
إىل 12

 مستمر

 السنة األوىل: من شهر 1
إىل شهر 6

 السنة األوىل: من شهر 1
إىل شهر 6

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش/ وزارة العمل بالتعاون

 مع املنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين

 وزارة العمل واملنظامت
 الدولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 وزارة العمل بالتعاون مع
 املركز الدويل لتطوير

سياسات الهجرة

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش واملنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

عدد البيانات املتوفرة

 عدد الدورات التدريبية التي
 عقدت، وعدد املوظفني

املدربني

توفر املؤرشات 

 توفر املؤرشات عدد  
 العاملني يف الخطوط

 األمامية الذين يستخدمون
املؤرشات

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات
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الهدف الفرعي الثاين:

النتيجة املتوقعة:

 تعزيز قدرات املستجدين يف الخطوط األمامية من جهات إنفاذ القانون من أجل تحديد جميع أشكال املجني عليهم
واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش والعمل القرسي

 العاملني يف الخطوط األمامية، مثل جهات إنفاذ القانون، ومفتيش العمل، ومؤسسات املجتمع املدين، والكوادر
 الصحية والتعليمية، والجهات املعنية ذات الصلة، عىل دراية مبفاهيم إدارة العمل / مفاهيم العمل الجربي وأكرث قدرة

عىل التعرف عىل املجني عليهم واملترضرين

 إخضاع مفتيش العمل
 لتدريب أسايس إلزامي يف

 مجال االتجار بالبرش قبل
 العمل يف امليدان

 اعتامد منهج تدريبي موحد
 لتدريب موظفي وزارة

 العمل. )تضمني موضوع
 االتجار بالبرش يف التدريب

 األسايس اإللزامي ملفتيش
 العمل قبل إلحاقهم بالعمل

 امليداين

 مراجعة اختصاصات مفتيش
 العمل امليدانيني لتشمل

 اإلشارة إىل تحديد حاالت
 محتملة من حاالت االتجار

 بالبرش وحضور دورات تدريب
 املدربني

 وضع مناهج مخصصة
 للنامذج التدريبية األساسية

 واملتقدمة تستهدف
 املستجدين يف الخطوط

 األمامية وأصحاب املصلحة
 املشاركني يف تحديد وإحالة

حاالت االتجار املحتملة

 وزارة العمل واملركز الدويل
لتطوير سياسات الهجرة

 وزارة العمل واملركز الدويل
لتطوير سياسات الهجرة

وزارة العمل

 وزارة العمل بالتعاون مع
 املنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

مستمر

مستمر

 السنة األوىل: من شهر 1
إىل شهر 9

 السنة األوىل: من شهر 7
إىل 12

 وزارة العمل و مؤسسات
 املجتمع املدين و
املنظامت الدولية

 وزارة العمل و مؤسسات
 املجتمع املدين و
املنظامت الدولية

وزارة العمل

 وزارة العمل بالتعاون مع
 منظامت دولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 منهجیة التدریب ومأسسته
من قبل وزارة العمل

 منهجیة التدریب ومأسسته
من قبل وزارة العمل

 مراجعة اختصاصات مفتيش
العمل

مناهج تدريبية مطورة 

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات
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 الهدف اإلسرتاتيجي الثاين: ضامن التعرف يف الوقت املناسب عىل املجني عليهم واملترضرين املشار إليهم من خالل
تعزيز القدرات والتنسيق مع اإلدعاء العام وضباط التحقيق يف إدارة البحث الجنايئ

الهدف الفرعي:

النتيجة املتوقعة:

تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتعرف عىل املجني عليهم واملترضرين املحتملني من جرائم االتجار بالبرش.
 

االدعاء العام وضباط التحقيق يف إدارة البحث الجنايئ عىل استعداد جيد للتعرف عىل املجني عليهم واملترضرين.
 

 إنشاء فريق وطني من
 الخرباء الذين سيتم تدريبهم

 عرب تدريب املدربني، ليكونوا
 قادرين عىل تقديم مزيد من

التدريب داخل مؤسساتهم

 توفري التدريب املتخصص
 واملتطور للمدعيني

 العاميني وضباط البحث
 الجنايئ فيام يتعلق بتكييف

 قضايا االتجار بالبرش

 إجراء دورات تدريبية أساسية
 ومتقدمة عن الكشف

 املبكر واإلحالة واملتابعة،
 باستخدام منهج التدريب،

 لجهات إنفاذ القانون،
 مفتيش العمل، مؤسسات
 املجتمع املني ، فضال عن

 املهنيني الصحيني
 والتعليم، وأصحاب

 املصلحة املحليني املعنيني
داخل املحافظات

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون مع

مؤسسات دولية

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش واملنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش مع منظامت دولية

 السنة األوىل: شهر 7

 السنة الثانية: من شهر 13
إىل 18

 السنة الثانية: من شهر 13
إىل 18

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 املوارد البرشية: مؤسسات
دولية

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون مع
 املنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش مع منظامت دولية

 إنشاء فريق وطني من
 الخرباء، عدد الخرباء

 املدربني،عدد دورات
 التدريب املتتالية التي تم

تقدميها

 تدريب عدد من املدعني
 العامني وضباط التحقيق

،يف إدارة البحث الجنايئ
 عدد الحاالت التي تم

،التحقيق فيها
 عدد الجناة الذين متت

محاكمتهم وإدانتهم

 عدد الدورات التدريبية
 املقدمة، عدد األطراف

املعنية املدربة

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني
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الغاية االسرتاتيجية الثانية: حامية وتأهيل املجني عليهم من جرائم االتجار بالبرش

 الهدف االسرتاتيجي األول: توفري حامية ومساعدة شاملة ومالمئة يف كافة املراحل للمجني عليهم من جرائم االتجار
بالبرش

الهدف الفرعي االول:

النتيجة املتوقعة:

توسيع نطاق التغطية الجغرافية  لدور اإليواء للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش.
 

 تحديد جغرايف للمناطق 
 التي بحاجة لتقديم خدمة

اإليواء

 تقديم اقرتاح بشأن إنشاء أو
اعتامد دور إيواء

 تقديم اقرتاح بشأن إنشاء او
 اعتامد دور إيواء )املستوى

التنفيذي

 البحث عن إمكانية تجهيز
البنية التحتية وتكييفها

 توظيف وتدريب موظفي
املأوى

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

مجلس الوزراء

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش ورئاسة الوزراء

وزارة التنمية االجتامعية

 وزارة التنمية االجتامعية،
 منظامت دولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 السنة األوىل: من شهر 1
إىل شهر 6

السنة األوىل: شهر 8

السنة األوىل: شهر 8

 السنة الثانية: من شهر 1 إىل
8

السنة األوىل: شهر 10

 وزارة التنمية االجتامعية
 ووزارة العمل ووحدة مكافحة

االتجار  بالبرش ووزارة العدل

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش

وزارة التنمية االجتامعية

 وزارة التنمية االجتامعية،
 منظامت دولية ومؤسسات

املجتمع املدين

 اقرتاح بشأن موقعني إلنشاء
دور إيواء جديدة

 قرار اللجنة الوطنية ملنع
 االتجار بالبرش بشأن إنشاء

دور إيواء

 قرار اللجنة الوطنية ملنع
 االتجار بالبرش بخصوص

إنشاء دور إيواء

 إنشاء بنية تحتية إلقامة دار
 إليواء للمجني عليهم

  واملترضرين من جرائم
االتجار بالبرش

موظفني مدربني 

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات
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شبكة موسعة لحامية املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش ودعمهم

مساعدة أكرث سهولة للوصول للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

.زيادة عدد املجني عليهم واملترضرين املستفيدين

)

؛

؛
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الهدف الفرعي الثالث:

النتائج املتوقعة:

الهدف الفرعي الثاين:

النتيجة املتوقعة:

 الحرص عىل حامية املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش والذين وافقوا عىل الظهور كشهود يف
 اإلجراءات القضائية

 تعزيز الخدمات املقدمة واملساعدات املتخصصة للمجني عليهم واملترضرين من جرائم  االتجار بالبرش من الذكور
وزيادة معدالت اندماجهم

مساعدة أكرث سهولة للوصول للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

تعزيز توفري الخدمات املتخصصة للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش من الذكور  

زيادة معدالت إعادة إدماج املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش من الذكور  

 عقد تدريب متعدد
 التخصصات، باإلضافة إىل
 حمالت توعية. يشمل هذا
 التدريب مرتبات من البحث

 الجنايئ والقضاة واملدعني
 العامني والعاملني يف دور
 اإليواء عن: املساعدة قبل

 وخالل املحاكمة للتأقلم مع
 الصعوبات النفسية

 والعملية التي تتعلق بإدالء
 الشهادة، وإجراءات الحامية

 قبل وخالل وبعد الجلسة
 القضائية للشهود

 املعرضني للخطر، وحرص
 إجراءات املحكمة عىل

 املحافظة عىل أمن الشهود
خالل اإلدالء بالشهادة

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش واللجنة الفنية ملنع

االتجار بالبرش

 مقرر اللجنة الوطنية ملنعالسنة األوىل
 االتجار بالبرش واللجنة الفنية

ملنع االتجار بالبرش

 عدد الرشكاء الذين تم
 تدريبهم، وعدد الشهود

الذين متت حاميتهم

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات
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؛
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الهدف الفرعي الرابع:

النتيجة املتوقعة:

 تطوير وتفعيل دار الكرامة
 )جزء من دراسة املناطق
التي بحاجة إىل دور إيواء

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 تقديم تقرير تقييم
 االحتياجات إىل اللجنة

الوطنية ملنع االتجار بالبرش

 مائدة مستديرة حول إنشاء
 شبكة متخصصة الخدمات

 غري السكنية)مساعدات
 قانونية و نفسية( للمجني

 عليهم واملترضرين  من
 جرائم  االتجار بالبرش، وتوفري

 اآلليات املالمئة إليواء
 املجني عليهم واملترضرين

 من جرائم  االتجار بالبرش
 بغض النظر عن السن أو

 النوع أو الجنسية أو
وضعيتهم

 أمني رس اللجنة الوطنية
 ملنع االتجار بالبرش واللجنة

الوطنية ملنع االتجار بالبرش

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش ووحدة مكافحة

االتجار

السنة األوىل: شهر 6

السنة األوىل: شهر 7

 السنة األوىل: من شهر 8
إىل 10

وزارة العدل

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار 
 بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش ووحدة مكافحة

االتجار

تقرير تقييم االحتياجات

 قرار بشأن تفعيل املأوى
 للذكور أو تحديد الخدمات

 البديلة للمجني عليهم
واملترضرين من الذكور

 شبكة مع نقاط االتصال
وتفاصيل االتصال املنشأة

 عدد الحاالت املحالة إىل
الشبكة

 إعداد دورات تدريبية موحدة
 ومناهج تدريبية بناًءا عىل

 دراسات مسبقة لألخصائيني
 االجتامعيني، والنفسيني،

 ومستجيبي الخط األول عن
 املجني عليهم واملترضرين

وحامية الشهود

 وزارة التنمية االجتامعية،
 بالتعاون مع مؤسسات

املجتمع املدين

 وزارة التنمية االجتامعيةالسنة األوىل: شهر 8
 اللجنة الوطنية ملنع االتجار

بالبرش

 املناهج التدريبية املعدة
وعدد الدورات التدريبية

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

)

توفري بناء القدرات املستمرة واملستدامة لألخصايئ االجتامعي.
 

زيادة الفعالية وتحسني نوعية املساعدة املقدمة للمجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار.
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 إجراء التدريبات نصف
السنوية

 عقد اجتامعات التنسيق مع
 الجهات الحكومية ومقدمي

 الخدمات لتقديم إجراءات
 العمل املوحدة، وتوضيح
 األدوار واملسؤوليات يف

اآللية الوطنية لإلحالة

 تعيني مرشدين للعاملني
االجتامعيني الجدد

 عقد اجتامعات تنسيقية ربع
 سنوية لتقييم الدعم املتوفر

  للمجني عليهم واملترضرين
 من جرائم االتجار بالبرش
 ومناقشة برامج الدعم

الجديدة والجهات الفاعلة

 توسيع نظام إدارة الحاالت
 لتغطية جميع مراحل الحامية

والدعم

 تنفيذ نظام شامل إلدارة
 الحاالت متاشيا مع اآللية

الوطنية لإلحالة

 وزارة التنمية االجتامعية،
 بالتعاون مع مؤسسات

املجتمع املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

وزارة التنمية االجتامعية

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 وحدة مكافحة االتجار
دور اإليواء

 السنة األوىل: شهر 10
 وبشكل نصف سنوي

بالسنوات 2 و 3 و 4

السنة الثانية: شهر 15

السنة الثانية: شهر 10

 السنة الثانية: شهر 18 ومن
ثم كل 4 شهور

السنة الثانية: شهر 20

السنة الثانية: شهر 24

وزارة التنمية االجتامعية

وزارة العدل

وزارة التنمية االجتامعية

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 وحدة مكافحة االتجار
دور اإليواء

عدد األشخاص املدربني

 إجراءات العمل املوحدة
 وخريطة/ وثيقة تحدد

 العمليات واملسؤوليات من
 األطراف املعنية يف آلية

اإلحالة الوطنية
اقرتاح لتنسيق الهيكل

عدد املرشدين املعينني

 قامئة املشاركني )مبا يف
 ذلك الجهات الحكومية

 واملنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

املدين

 مرشوع نظام إدارة الحاالت
 يغطي جميع مراحل الحامية

والدعم

 مرسوم/مبادئ توجيهية
 صادرة عن اللجنة الوطنية
 ملنع االتجار بالبرش  ودور

 اإليواء إىل األطراف املعنية
يف آلية اإلحالة الوطنية

الهدف الفرعي الخامس:

النتيجة املتوقعة:

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

)

توفري الحامية وما تستلزمه من خدمات لجميع املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش.
 

زيادة الفعالية، واالستدامة وتحسني نوعية املساعدة املقدمة إىل املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش.
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الهدف الفرعي السادس:

النتائج املتوقعة:

 زيادة التعاون مع مؤسسات املجتمع املدين ومقدمي الخدمات من أجل تقديم مساعدة شاملة للمجني عليهم
واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

 

 اقرتاح موارد مالية مستدامة
 لدعم إنشاء صندوق

 مساعدة ضحايا االتجار
 بالبرش

 دعوة مؤسسات املجتمع
 املدين للمشاركة يف مؤمتر

إدارة الحالة

 تقديم تقرير ربع سنوي عن
إدارة الحاالت للجنة الوطنية

 التنسيق مع وزارة الداخلية
 فيام يتعلق بإعفاء املجني

 عليهم واملترضرين من
 قضايا االتجار بالبرش من
 الغرامات عن تجاوز مدة

اإلقامة، دون ترحيلهم

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
بالبرش

 وحدة مكافحة االتجار ودور
اإليواء

 أمني رس اللجنة الوطنية
ملنع االتجار بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

السنة الثالثة: شهر 27

السنة الثانية

السنة الثالثة: شهر 27

 مستمر بعد اعتامد
 التغيريات يف تنظيم غرامات

تجاوز مدة اإلقامة

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

 وحدة مكافحة االتجار بالبرش
ودور اإليواء

 أمني رس اللجنة الوطنية
ملنع االتجار بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

محارض االجتامع

 قوائم املشاركني. محرض
االجتامع

 قامئة املؤسسات ذات
العالقة

محارض االجتامع

تقارير االجتامعات

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

. 1

.2

تعزيز التعاون مع مؤسسات املجتمع املدين ومقدمي الخدمات  

الخدمات املقدمة إىل املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش موسعة وأكرث شمول  

.

.

؛
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 توقيع مذكرات تفاهم مع
 مؤسسات أصحاب العمل

 ومؤسسات املجتمع
 املدين - مقدمي الخدمات

 - لتقديم املساعدة
 املتخصصة )مبا يف ذلك
 الدعم الصحي واالجتامعي

 والدعم القانوين واملساعدة
 عىل العودة الطوعية(

 للمجني عليهم واملترضرين
من جرائم  االتجار بالبرش

 تطوير برامج استشارية
 نفسية متخصصة لألطفال

 من املجني عليهم
 واملترضرين من جرائم

 االتجار بالبرش

 تنظيم دورات تدريبية لتوفري
 االستشارات املتخصصة

 لألطفال من املجني عليهم
  واملترضرين  من جرائم

االتجار بالبرش

 وزارة التنمية االجتامعية،
 بالتعاون مع مؤسسات

املجتمع املدين

وزارة التنمية االجتامعية

وزارة التنمية االجتامعية

السنة الثانية

السنة الثالثة: شهر 3

السنة الثالثة: شهر 5

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش ومؤسسات املجتمع

املدين

وزارة التنمية االجتامعية

وزارة التنمية االجتامعية

 عدد مذكرات التفاهم لتقديم
 املساعدة املتخصصة إىل

  املجني عليهم واملترضرين
من جرائم  االتجار بالبرش

عدد الربامج املطورة

 عدد األطفال الذين تم عقد
جلسات استشارية معهم

عدد املشاركني

عدد الدورات التدريبية

الهدف الفرعي السابع:

النتائج املتوقعة:

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

. 1

.2

األطفال من مجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار تتلقى حامية ومساعدة نوعية ومتخصصة 

.زيادة عدد األطفال املعاد إدماجهم 

؛

توفري مساعدة وحامية متخصصة لألطفال من املجني عليهم واملترضرين  من جرائم االتجار بالبرش.
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الغاية االسرتاتيجية  الثالثة:العودة وإعادة اإلدماج واالندماج االجتامعي

الهدف االسرتاتيجي األول: ضامن التعايف الجسدي والنفيس للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش

الهدف الفرعي:

النتيجة املتوقعة:

 تطوير برنامج مختص بإعادة
 اندماج املجني عليهم
  واملترضرين من جرائم

 االتجار بالبرش وشمولهم
 بآلية اإلحالة الوطنية للمجني

 عليهم واملترضرين من
قضايا االتجار بالبرش

 توفري املساعدة القانونية
 والنفسية والجسدية

 والصحية للمجني عليهم
 واملترضرين من قضايا

 االتجار بالبرش منذ لحظة
 التعرف عليهم، وخالل

العملية الجنائية ككل

 تشكيل فريق من
 األخصائيني االجتامعيني

 لتبادل الخربات واملامرسات
 الفضىل بينهم لتحسني

 قدرتهم عىل مساعدة
 املجني عليهم واملترضرين

من جرائم االتجار بالبرش

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش، واملنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

 الوزارات املعنية مؤسسات 
 املجتمع املدين، ونقابة

املحامني

وزارة التنمية االجتامعية

 السنة األوىل: الشهر 3 إىل 9
من تاريخ اإلقرار

السنة األوىل

السنة األوىل

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش، واملنظامت الدولية

 ومؤسسات املجتمع
املدين

الوزارات املختصة

وزارة التنمية االجتامعية

 تحديث آلية اإلحالة الوطنية
 ليشمل برامج مختصة

 إلعادة اندماج املجني عليهم
 واملترضرين

 تعيني محامني مستشارين
وعامل اجتامعيني

تشكيل الفريق

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات

تحسني نوعية الخدمات املقدمة للمجني عليهم واملترضرين بقضايا االتجار بالبرش.
 

سيتوفر للمجني عليهم واملترضرين الوصول إىل خدمات متعددة بشكل أشمل وأفضل منذ لحظة التعرف عليهم.
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الهدف االسرتاتيجي الثاين: ضامن العودة الطوعية اآلمنة للمجني عليهم واملترضرين من قضايا االتجار بالبرش

الهدف الفرعي االول:

النتيجة املتوقعة:

الهدف الفرعي الثاين:

النتيجة املتوقعة:

 التنسيق بني الجهات املعنية
 لتفعيل إجراءات العودة

الطوعية

 إعداد تقييم وتقارير دورية
 عن حاالت العودة الطوعية

وإعادة االندماج

 تطوير مرحلة إعادة اإلدماج
 واإلدماج االجتامعي داخل

 آلية اإلحالة الوطنية، مع
 قامئة واضحة من األطراف

 املعنيني ومعايري الحد
 األدىن ملساعدة املجني

عليهم واملترضرين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون مع
 املنظامت الدولية

 ومؤسسات   املجتمع
 املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش واملنظامت ذات

العالقة

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش، اللجنة الفنية ملنع

 االتجار بالبرش ووزارة الداخلية
ووزارة العمل

 السنة األوىل: من شهر 1
إىل 3 من تاريخ اإلقرار

مستمر

 السنة األوىل: شهر 4 وما
بعده

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش ومؤسسات املجتمع

املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش واملنظامت ذات

العالقة

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش اللجنة الفنية ملنع

 االتجار بالبرش ووزارة الداخلية
ووزارة العمل

 عدد الجهات التي تم
التنسيق معها

 محارض تقارير 

 مقرتحات لتطوير آلية اإلحالة
 الوطنية للمجني عليهم
 واملترضرين من جرائم

االتجار بالبرش

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

إنشاء إطار عمل للعودة الطوعية للمجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش.
 

إضامن عدم ترحيل املجني عليهم واملترضرين.
 

ازدياد أعداد العودة الطوعية وانخفاض أعداد الرتحيل.
 

مزيد من التنسيق ملساعدة املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش.
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املحور الثالث : املالحقة القضائية

الغاية االسرتاتيجية االوىل: التحقيق األويل

 الهدف االسرتاتيجي: تعزيز فعالية التحقيق التفاعيل واالستباقي، بني كافة األطراف املعنية  مبنع االتجار بالبرش وطنيا
وإقليميا ودوليا

الهدف الفرعي:

النتائج املتوقعة:

 تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون عىل تقنيات التحقيق، مبا يف ذلك التحقيق املايل والتحقيق يف عالقات العمل
بني العامل وأرباب العمل ووكاالت التوظيف

 

 إجراء تقييم لالحتياجات
 التدريبية بني األطراف

املعنية

 وزارة الداخلية، وزارة العدل
ودائرة املدعي العام

 تصميم وإعداد برنامج  
 متعدد التخصصات للتدريب

 عىل تقنيات التحقيق
 املشرتكة إلنفاذ القانون

 باالستناد إىل توصيات
التقييم

 تبادل الخربات لجهات إنفاذ
 القانون فيام يتعلق يف

 التحقيقات املالية والتحقيق
 يف عالقات العمل بني

 أصحاب العمل والعامل
ووكاالت التوظيف

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون مع

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون مع

 مؤسسات املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 السنة األوىل: من شهر من
6 إىل 9

 السنوات 1 و2: من شهر 11
إىل 16

 السنة الثانية: من شهر من
13 إىل 18

 منظامت دولية ومؤسسات
املجتمع املدين

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتعاون مع

مؤسسات املجتمع املدين

منظامت دولية

 تقرير تقييم االحتياجات
املقدمة

تصميم الربنامج
عدد املوظفني املدربني

 عدد الزيارات الدراسية التي
أجريت

عدد املشاركني

. 1

.2

 تدريب الكوادر العاملة مبؤسسات إنفاذ القوانني، ومن ضمنهم مفتيش العمل، تدريبا جيدا وتطبيق التقنيات يف
التحقيق املايل والتحقيق يف عالقات العمل بني أرباب العمل العامل ووكاالت التوظيف

تطوير آليات وتقنيات التحقيق االستباقي 

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات

.

.

؛
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 زيادة حامية حقوق املجني عليهم واملترضرين يف اإلجراءات الجنائية من خالل إسناد قضايا االتجار إىل قضاة
متخصصني يف هذا النوع من القضايا )إحالة قضايا االتجار بالبرش للقضاة املتخصصني

الغاية االسرتاتيجية  الثانية: اإلجراءات واآلليات التي تركز عىل املجني عليهم واملترضرين

الهدف االسرتاتيجي:  االستخدام األمثل إلجراءات التقايض والتحقيق
الهدف الفرعي االول:

النتيجة املتوقعة:
 توفري املحاكمة العادلة ملنع االتجار بالبرش متاشيا مع النهج الذي يركز عىل حامية املجني عليهم واملترضرين من جرائم

االتجار بالبرش قانونيا

 تدريب كوادر الصحفيني
 واإلعالميني حول إعداد

 التقارير اإلعالمية
 املتخصصة يف قضايا

االتجار بالبرش

 مؤسسات املجتمع املدين
 واملنظامت الدولية و املركز

الوطني لحقوق االنسان

 بعد إقرار االسرتاتيجية 
الوطنية

 مؤسسات املجتمع
املدين، واملنظامت الدولية

عدد الكوادر املدربة

الهدف الفرعي الثاين:

النتيجة املتوقعة:

 تدريب املدعني العامني
 والقضاة تدريباً متخصصاً

 حول التحقيق يف قضايا
االتجار بالبرش

 حلقة نقاشية   تضم
 املجلس القضايئ ووزارة

 العدل إلبراز أهمية تخصيص
 قضاة مدربني لحاالت االتجار

بالبرش

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش ومؤسسات املجتمع

 املدين

 وزارة العدل واملجلس
القضايئ

 بعد ثالثة أشهر من اعتامد
 القانون الجديد ملنع االتجار

بالبرش

 بعد خمسة أشهر من اعتامد
 القانون الجديد ملنع االتجار

 بالبرش

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش ومؤسسات املجتمع

املدين

 وزارة العدل واملجلس
القضايئ

 عدد القضاة واملدعني
 العامني املدربني،عدد

 حاالت االتجار بالبرش
 املخصصة للقضاة

املتخصصني

تقرير ورشة العمل

عدد املشاركني

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

.

. )

 ضامنات املحاكمة العادلة للضحايا املحتملني من جرائم االتجار بالبرش والعمل القرسي.

 السعي لتوفري التخصص للقضاة يف مجال االتجار بالبرش.
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 مخاطبة رئيس املجلس
 القضايئ لغايات إمكانية
 تخصيص قضاة لقضايا

االتجار بالبرش

 التدريب لحث موظفي إنفاذ
 القانون عىل استخدام

 تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية
 املغلقة عىل نطاق أوسع

 كدليل أثناء التحقيقات
 واملالحقات القضائية إن

أمكن

 عقد دورات تدريبية تشمل
 جميع املحافظات تستهدف

 مراقبي السلوك
 واألخصائيني االجتامعيني،
 حول مفاهيم جرائم االتجار
بالبرش وصوالً إىل العدالة

 وزارة العدل واملجلس
القضايئ

وزارة العدل، وزارة الداخلية

 وزارة التنمية االجتامعية،
 وزارة الداخلية، وزارة العدل،

 وزارة العمل واملنظامت
 الدولية   ومؤسسات

 املجتمع املدين

مستمر

 السنة الثانية: من شهر من 3
إىل 4

 السنة االوىل والثانية: من
شهر 4 إىل 17

 وزارة العدل واملجلس
القضايئ

 وزارة العدل، وزارة الداخلية
 بالدعم من واملنظامت

 الدولية ومؤسسات
املجتمع املدين

 وزارة التنمية االجتامعية
 ووزارة الداخلية ووزارة العدل،

 واملنظامت الدولية
 ومؤسسات املجتمع

 املدين

 عدد القضاة املتخصصني
املعينني

كوادر مدربة 

عدد املوظفني املدربني

الهدف الفرعي الثالث:

النتيجة املتوقعة:

الهدف الفرعي الرابع:

النتيجة املتوقعة:

النشاطات

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

الجدول الزمني

 تعزيز سالمة املجني عليهم واملترضرين/ الشهود من خالل إجراء املقابالت عن بعد أثناء املحاكامت.

 ضامن حسن معاملة املجني عليهم واملترضرين/ الشهود أثناء التحقيق واملالحقة القضائية.

تطوير آليات وتقنيات التحقيق االستباقي.
 

 تعزيز سالمة املجني عليهم واملترضرين / الشهود من خالل إجراء املقابالت عن بعد أثناء املحاكامت.
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 تعزيز األدلة التي تجمع من خالل تبادل املعلومات بني األردن والدول األخرى التي تم إبرام مذكرات تفاهم معها بشأن
حاالت االتجار بالبرش عرب الوطنية

املحور الرابع : الرشاكة والتعاون الدويل

الغاية االسرتاتيجية: تحسني التعاون الدويل للحد من حاالت االستغالل العاميل
الهدف اإلسرتاتيجي االول : التعاون الدويل للحد من حاالت االستغالل العاميل

الهدف الفرعي االول:

النتيجة املتوقعة:

الهدف الفرعي الثاين:

النتيجة املتوقعة:

 تقديم اقرتاح بشأن إبرام
 مذكرات تفاهم ثنائية بني

 األردن ودول األصل للعاملة
 والدول املستقبلة للعاملة

 األردنية لتنظيم تبادل
 املعلومات بقضايا االتجار

بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش، ووزارة الخارجية

 وشؤون املغرتبني ووزارة
 العدل ووزارة الداخلية ووزارة

العمل

 استكامل اإلجراءات الرسمية
إلقرار مذكرات التفاهم

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش، وزارة الخارجية

 وشؤون املغرتبني ووزارة
 العدل ووزارة الداخلية ووزارة

العمل

 السنة األوىل: من شهر 1
إىل 2 من تاريخ اإلقرار

 السنة األوىل: شهر 3 من
تاريخ اإلقرار

 وزارة الخارجية وشؤون
 املغرتبني

 ووزارة العدل
ووزارة الداخلية ووزارة العمل

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش، وزارة الخارجية

 وشؤون املغرتبني ووزارة
 العدل ووزارة الداخلية ووزارة

العمل

 مذكرة التفاهم / اقرتاح
االتفاق الثنايئ

مذكرات جاهزة للتوقيع

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات

.

  تعزيز التعاون الدويل مع البلدان مصدرة العاملة بشأن تبادل املعلومات بخصوص قضايا االتجار بالبرش.

   تعميم مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بني األردن والبلدان املصدرة للعاملة.

   زيادة الوعي بالبلدان املصدرة للعاملة واملربم معها مذكرات تفاهم.



54

الهدف اإلسرتاتيجي الثاين: التعاون الدويل بشأن تفعيل النهج التشاريك يف مجال منع االتجار بالبرش
الهدف الفرعي االول:

النتائج املتوقعة:

الهدف الفرعي الثالث:

النتيجة املتوقعة:

 الطلب من وزارة الخارجية 
 وشؤون املغرتبني تعميم

 املذكرات عىل جميع
سفاراتنا خارج اململكة

 إقامة تعاون وتنسيق
 رسميني مع مؤسسات

 املجتمع املدين
 واملنظامت الدولية العاملة

مع الالجئني يف األردن

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

 التعميم عىل السفارات
 االجنبية بإعالمنا بأية إحالة

للقضاء ملواطنني أردنيني

القيام بحمالت توعية

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

مستمر

السنة األوىل: الشهر 3 إىل 9

مستمر

مستمر

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش، وزارة الخارجية

 وشؤون املغرتبني ووزارة
الداخلية ووزارة العمل

 وزارة الخارجية وشؤون
 املغرتبني

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش، وزارة الخارجية

 وشؤون املغرتبني ووزارة
الداخلية ووزارة العمل

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

 انخفاض حاالت ومخالفات 
 االتجار بالبرش

 عدد املنظامت التم تم
 االتصال معها، عدد

 املنظامت املتعاونة مع
الحكومة

عدد التعاميم 
 عدد الحاالت

عدد حمالت التوعية

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

. 1

.2

.٣

املزيد من التعاون بني الجهات الخارجية ذات العالقة 

توفري قاعدة بيانات للمجني عليهم واملترضرين من الجنسيات األجنبية 

.تسهيل إجراءات العودة للمجني عليهم واملترضرين 

ضامن عدم تعرض الفئات املستضعفة لالتجار بالبرش.
 

تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات املعنية دولياً وداخلياً.
 

  تعزيز التعاون مع البعثات املعتمدة بشأن تسهيل العودة الطوعية اآلمنة.
 

؛

؛
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 إعالم السفارات عن رعاياها
 يف حال االشتباه بحاالت

 لالتجار بالبرش املحالة
للقضاء

 تفعيل آلية التنسيق بني 
 الدول مع األردن لتبادل

 املعلومات الخاصة
باملتاجرين

 وزارة الخارجية وشؤون
املغرتبني مع وزارة العدل

 وزارة الخارجية وشؤون
 املغرتبني  واللجنة الوطنية

ملنع االتجار بالبرش

 املتابعة مع السفارات
 املعنية لقضايا االتجار

بالبرش بخصوص رعاياها

 إنشاء قاعدة بيانات
 متخصصة للمتاجرين

بالجرائم عرب الوطنية

 مخاطبة السفارات األجنبية
 يف األردن لتسهيل تأمني

 الوثائق الخاصة بالعودة
 للمجني عليهم واملترضرين

  يف حالة العودة الطوعية

 وزارة الخارجية وشؤون
املغرتبني وزارة الداخلية

مؤسسات املجتمع املدين

 وزارة الخارجية وشؤون
 املغرتبني بالتعاون مع وزارة

العدل

 اللجنة الوطنية ملنع  االتجار
بالبرش

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش

املنظامت ذات العالقة

 وزارة الخارجية وشؤون
 املغرتبني

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش

 وزارة الخارجية وشؤون
املغرتبني

املنظامت ذات العالقة

 وزارة الخارجية وشؤون
 املغرتبني بالتعاون مع وزارة

العدل

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش

املنظامت ذات العالقة

 عدد السفارات التي تم
إعالمها

آلية تنسيق مفعلة

عدد املخاطبات 

قاعدة بيانات 

عدد املخاطبات 

الهدف الفرعي الثاين:

النتيجة املتوقعة:

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

    توفري قاعدة بيانات للمتاجرين بالبرش عرب الوطنية.

    الحد من جرائم االتجار بالبرش عرب الوطنية.
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 تبادل الخربات واملامرسات
 الدولية حول منع جرمية

 االتجار بالبرش يف إطار منع
 الجرمية عرب الوطنية و

 االستفادة من مجال القدرات
 التحقيقية يف مجال مكافحة

االتجار بالبرش

 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش واملنظامت الدولية

املتخصصة ووزارة العدل

 وزارة العدل واملجلسمستمر
 القضايئ ووزارة الداخلية
 ووزارة الخارجية وشؤون
املغرتبني ووزارة العمل

 عدد اللقاءات، املشاركني،
 املواد والدورات التدريبية و

الزيارات

الهدف الفرعي الثالث:

النتيجة املتوقعة:

 الهدف االسرتاتيجي الثالث: تعزيز االستجابة الوطنية ملنع االتجار بالبرش، وتوسيع نطاق التشاركية مع مؤسسات
املجتمع املدين

الهدف الفرعي االول:

النتائج املتوقعة:

مؤرشاتاملوارد املالية والبرشيةالنشاطات الجدول الزمنينطاق / تحديد املسؤوليات

. 1

.2

.٣

.٤

تحسني التنسيق بني الجهات ذات العالقة مبنع االتجار بالبرش 

تحسني فعالية دور مقرر اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش 

تعزيز االتصاالت والتنسيق بني اللجنة الفنية ملنع االتجار بالبرش ومؤسسات املجتمع املدين ملنع االتجار بالبرش

.زيادة فعالية التعاون التشغييل يف مجال مساعدة املجني عليهم واملترضرين 

؛

؛

؛

تفعيل و تعزيز دور مقرر اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش لتحسني استدامة الجهود املبذولة يف منع االتجار بالبرش.
 

 تعزيز التعاون الدويل بني مؤسسات إنفاذ القانون يف مجال منع االتجار بالبرش وفقاً للمواثيق واملعايري الدولية.
 

 تعاون فاعل بني جهات إنفاذ القانون يف التحقيقات الجنائية وجمع وتبادل املعلومات واملامرسات الفضىل.
 



57

الهدف الفرعي الثاين:

النتيجة املتوقعة:

 تقديم مساعدة معززة وأكرث فعالية إىل املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش، عىل أساس النهج القائم
 عىل الحقوق

 عقد اجتامعات دورية للجنة
 الفنية وإعداد محارض اجتامع

لتقدميها للجنة الوطنية

 مقرر اللجنة الوطنية ملنع 
 االتجار بالبرش بنص القانون

 تقديم تقارير دورية للجنة
 الوطنية فيام يتعلق بالجهود
املبذولة مبنع االتجار بالبرش

 تنظيم اجتامعات ربع سنوية
 للجنة الوطنية وإعداد محرض

 االجتامع وتقديم تقرير عن
التقدم املحرز سنويا

 تطوير إجراءات االتصال
 الداخيل ألعضاء اللجنة الفنية

ملنع االتجار بالبرش

وزارة العدل
 اللجنة الفنية ملنع االتجار

بالبرش

وزارة العدل

وزارة العدل

 السنة األوىل: الشهر 1 إىل 3
من تاريخ اإلقرار

 السنة األوىل: الشهر 1 إىل 3
من تاريخ اإلقرار

بشكل دائم

 السنة االوىل: من شهر 1
إىل 12

وزارة العدل

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش

وزارة العدل

متويل خارجي

عدد االجتامعات الدورية

 محارض االجتامع

 اجتامعات تعقد دورياً،
 جداول أعامل االجتامع،

 قامئة املشاركني، تقارير
االجتامعات

 إجراءات نظام االتصاالت 
الداخلية

 صياغة وإمتام إجراءات
 العمل املوحدة لتحديد هوية

 وإحالة املجني عليهم
 واملترضرين من جرائم

االتجار بالبرش يف األردن

 أعضاء اللجنة الفنية ملنع
 االتجار بالبرش ومؤسسات

 املجتمع املدين
واملنظامت الدولية

 عقد اجتامع للجنة الوطنية
 لعرض إجراءات العمل

املوحدة واعتامدها

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

 السنة االوىل: من شهر 1
إىل 12

 السنة الثانية: من شهر 13
إىل 14

 املوارد البرشية: اللجنة
 الفنية ملنع االتجار بالبرش

 ومؤسسات املجتمع
 املدين واملنظامت الدولية

 املوارد املالية: املركز
 الدويل لتطوير سياسات

الهجرة

وزارة العدل

 تم تطوير املسودة النهائية
إلجراءات العمل املوحدة

تبني إجراءات العمل املوحدة

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

.

 توزيع املهام واألدوار واملسؤوليات ضمن آلية اإلحالة الوطنية بشكل واضح واالتفاق عليها بني جميع األطراف املعنية.
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الهدف الفرعي الثالث:

النتيجة املتوقعة:

 وضع إطار مناسب يهدف إىل إضفاء الصبغة الرسمية عىل التعاون بني الحكومة ومؤسسات املجتمع املدين، و
 املنظامت الدولية ورابطات األعامل ذات الصلة واتحادات العامل

 تحسین التعاون والتنسيق بني الحكومة ومؤسسات املجتمع املدين، واملنظامت الدولية ورابطات األعامل ذات الصلة
واتحادات العامل

 وضع معايري الختيار الخرباء
 االستشاريني، للمشاركة يف
 اجتامعات اللجنة الفنية ملنع

االتجار بالبرش

 صياغة وتحديث إجراءات
 العمل املوحدة لدور إيواء

 املجني عليهم واملترضرين
 من جرائم  االتجار بالبرش، من

 أجل إمكانية إنشاء مراكز
جديدة يف املستقبل

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

وزارة التنمية االجتامعية

 إرشاك املمثلني الجتامعات
 اللجنة الفنية ملنع االتجار
 بالبرش عند الحاجة، وعىل

األقل مرتني يف السنة

 اعتامد إجراءات العمل
 املوحدة لدور إيواء للمجني

 عليهم واملترضرين من
 جرائم االتجار بالبرش

 اللجنة الوطنية  ملنع االتجار
 بالبرش واللجنة الفنية ملنع

االتجار بالبرش

 وزارة التنمية االجتامعية
 واللجنة الفنية ملنع االتجار

بالبرش

 السنة األوىل: الشهر 1 إىل 3
من تاريخ اإلقرار

 السنة االوىل: من شهر 1
إىل 12

بشكل دائم

 السنة الثانية: من شهر 13
إىل 14

وزارة العدل

 املوارد البرشية: وزارة التنمية
 االجتامعية املوارد

 املالية: املركز الدويل
لتطوير سياسات الهجرة

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
بالبرش

 اللجنة الوطنية ملنع االتجار
 بالبرش بالتنسيق مع وزارة

التنمية االجتامعية

وضع معايري االختيار

 تطوير املسودة النهائية 
إلجراءات العمل املوحدة

جداول أعامل االجتامع؛
قامئة املشاركني؛

محرض االجتامع

إقرار إجراءات العمل املوحدة

النشاطات

النشاطات

املوارد املالية والبرشية

املوارد املالية والبرشية

مؤرشات

مؤرشات

نطاق / تحديد املسؤوليات

نطاق / تحديد املسؤوليات

الجدول الزمني

الجدول الزمني

.

.
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 نحو أردن خاٍل من االتجار بالبرش ومناهض 
ودولياً وإقليمياً  محلياّ  له 




