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قامئة املصطلحات والتعريفات

التعريف الدويّل: " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد االتّجار بالبرش
بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل 

السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له 
سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل" )بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وبخاصة 

النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظّمة عرب الوطنيّة، األمم 
املتحدة سنة 2000(.

التعريف الوطني: " ملقاصد هذا القانون تعني عبارة )جرائم االتجار بالبرش(: 1.استقطاب أشخاص أو 
نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغاللهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك 

من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف، 
أو بإعطاء او تلقي مبالغ نقدية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل هؤالء األشخاص، أو2.

استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عرشة متى كان ذلك بغرض استغاللهم ولو 
مل يقرتن هذا االستغالل بالتهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من الطرق الواردة يف البند )1( من 

هذه الفقرة. )القانون األردين ملنع االتّجار بالبرش رقم 9 لسنة 2009(.

آلية اإلحالة الوطنية 
)NRM(

هي إطار تعاوين تنفذ فيه الجهات الحكومية الفاعلة التزاماتها بحامية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص 
املتجر بهم وتنسيق جهودهم ضمن رشاكة اسرتاتيجية مع املجتمع املدين.

)آليّة اإلحالة الوطنية: تضافر الجهود لحامية حقوق األشخاص املتّجر بهم، منظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا، 2004(.

إجراءات العمل 
املوّحدة

األساليب املعرتف بها قانونياً أو املقررة الواجب اتباعها بشكل روتيني ألداء عمليات محددة أو يف 
حاالت معينة )قاموس مرييام وبسرت(
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الضحية املحتملة 
لإلتجار بالبرش

الشخص الذي يفرتض كونه ضحية لإلتجار بالبرش من قبل وحدة مكافحة االتجار بالبرش أو املدعي 
العام ما مل يكتسب الحكم الدرجة القطعية.

ضحايا االتجار 
بالبرش

هم األشخاص الذين أصيبوا – بشكل فردي أو جامعي- برضر نتيجة انتهاك قوانني مكافحة االتجار 
بالبرش.

الشخص املتواطئ يف االتّجار بشخص آخر )أو بالبرش( بأي شكل من أشكال االستغالل.املُّتجر بالبرش

التدابري والربامج والخدمات الرامية إىل تعايف األشخاص املتّجر بهم والتي قد تشمل - عىل سبيل املساعدة والحامية
املثال ال الحرص- السكن املالئم واملساعدة الطبية والنفسية واملادية وفرص التعليم والتدريب 

والعمل وتقديم املشورة واملساعدة القانونية. وميكن أن تقدم املنظامت غري الحكومية أو الحكومية 
أو الدولية املساعدة والتي قد تتضّمن تقديم خدمة أو عدة خدمات. )املبادئ التوجيهية لتطوير آلية 

إحالة عرب وطنية لألشخاص املتّجر بهم يف االتحاد األورويب(.

املساعدة عىل 
العودة الطوعية

الدعم اللوجستي واملايل لطالبي اللجوء الذين تم رفضهم واملهاجرين املتّجر بهم والطالب الذين 
تقطعت بهم السبل واملواطنني املؤهلني وغريهم من املهاجرين غري القادرين أو غري الراغبني يف 

البقاء يف البلد املضيف والذين يتطّوعون للعودة إىل بلدانهم األصلية. )تعريفات حول الهجرة، 
املنظمة الدولية للهجرة، 2004(

موظف من وزارة التنمية االجتامعية مسؤول عن مراقبة سلوك األحداث وفقا للقانون واإلجراءات. مراقب السلوك
)املادة )2( من قانون األحداث 2014(. وهو مسؤول أيضا عن حامية حق األطفال من ضحايا االتجار 

بالبرش.

كل من مل يتم )18( سنة شمسية كاملة.الطفل

األطفال غري 
املصحوبني 

)القرص( 

هم األطفال الذين انفصلوا عن كال والديهم وغريهم من األقارب، وال يتلّقون الرعاية من أّي شخص 
بالغ مسؤول عنهم سواء بحكم القانون أو العرف.
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تحديد وتقييم 
املصالح الفضىل 

للطفل

“هي عملية رسمية تنطوي عىل ضامنات إجرائية صارمة لتحديد مصالح الطفل الفضىل يف سياق 
اتخاذ القرارات ذات األهمية الخاصة التي تؤثر يف الطفل. ينبغي لهذه العملية تيسري مشاركة الطفل 

بالشكل املالئم ومن دون متييز، وإرشاك صانعي القرار من ذوي الخربة يف املجاالت ذات الصلة 
واملوازنة بني مختلف العوامل ذات الصلة من أجل تحديد أفضل خيار ممكن”. ويقوم بتقيمه 

املوظفون املسؤولون عن اتخاذ اإلجراءات الخاصة بالطفل.

هي وثيقة تم وضعها بشكل مشرتك من قبل مدير الحالة وضحية االتّجار بالبرش حيث يتم تحديد خطة الرعاية
األهداف واألنشطة والخدمات املصممة خصيصاً الحتياجات الفرد يف املساعدة والسالمة بشكل 

واضح.

هو نقطة االتصال األساسية للشخص املتّجر به ويقوم بتنسيق الخدمات التي تعترب رضورية لتقديم مدير الحالة
املساعدة له/لها طوال العملية برّمتها. ويعمل مدير الحالة يف إطار فريق استشاري من املهنيني 

اآلخرين عند اتخاذ قرارات بشأن خطة رعاية كل ضحية. ويتّم تعيني مديري الحاالت لضحايا االتّجار بالبرش 
يف دور اإليواء. وينبغي التمييز بني مدير حاالت دار اإليواء واإلدارة الشاملة لحاالت االتّجار بالبرش يف 

األردن التي تقع عىل عاتق وحدة مكافحة االتجار بالبرش.

ميثّل اإلجراء املتبع يف دعم الضحية يف الحصول - من خالل اإلجراءات الجزائية واإلجراءات املدنية - التعويض
عىل تعويضات مادية ومعنوية من الجاين أو الجناة و/أو من الدولة بسبب األرضار الجسدية والنفسية 

التي لحقت بالضحية واألجور التي فقدت أثناء عملية االستغالل واالتّجار.

الدولة التي يأيت منها الشخص املتّجر به.البلد األصيل

ورقة أو بطاقة شخصية تعطي بيانات تعريف )مثل االسم والعمر والجنسية والعنوان وما إىل ذلك( عن بطاقة الهوية 
شخص ما. وهي تصدر عادة من قبل مؤسسات محلية أو وطنية.

تحديد معلومات )مبارشة أو غري مبارشة( أو بيانات حساسة تتعلق بشخص محدد أو ميكن تحديده.البيانات الشخصية

العملية التي يتم بها استقرار األشخاص املتّجر بهم واستعادة رفاههم نفسياً واجتامعياً وبدنياً.التعايف
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مّدة زمنية متنح لضحايا االتّجار بالبرش للسامح لهم بالتعايف والتخلّص من تأثري مرتكبي الجرمية، مهلة التفكري
وإتاحة الفرصة لهم التخاذ قرار مستنري بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون مع السلطات املختّصة. 

)املبادئ التوجيهية حول حقوق اإلنسان يف حال عودة األشخاص املتجر بهم، منظمة األمن والتعاون 
يف أوروبا، 2014(

أي ترصيح أو تفويض صادر عن سلطات بلد ما بالشكل املنصوص عليه يف ترشيع تلك الدولة، ترصيح اإلقامة
يسمح ملواطن من بلد ثالث أو عديم الجنسية باإلقامة يف إقليمها.

عودة/إعادة 
الضحايا

يف سياق االتجار بالبرش، يشري هذا املصطلح إىل عملية إعادة ضحايا االتجار من البلد الذي اعتربوا 
فيه أشخاصا متجراً بهم إىل بلدهم األصيل. وميكن أن تكون العملية طوعية أو قرسية أو مدعومة 

باملساعدة أو بدال من ذلك، قرسية وغري مدعومة باملساعدة. )املبادئ التوجيهية بشأن حقوق 
اإلنسان يف عودة األشخاص املتجر بهم، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 2014(.

إجراء رسمي لتحديد وتقييم املخاطر املرتبطة بحالة الشخص املتّجر به وخطة املساعدة املستقبلية تقييم املخاطر
يف البلد األصيل و/أو بلد العبور أو بلد الوجهة.

موظفي الوزارات واملؤسسات الرسمية وغري الرسمية واملنظامت ذات العالقة الذين يقّدمون واحداً مقدمو الخدمات
أو أكرث من تدابري الدعم واملساعدة املقدمة إىل األشخاص املتّجر بهم، وقد تشمل األخصائيني 

االجتامعيني، وعلامء النفس وموظفي دور اإليواء والعاملني يف املجال الطبي أو املهنيني 
القانونيني.

دور اإليواء/
املرافق السكنية

املرافق التي توفر لضحايا االتجار الحامية واالحتياجات األساسية والخدمات االستشارية وخدمات إعادة 
التأهيل، والتي كانوا محرومني من الحصول عليها بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. )مقتبس من 

املوقع اإللكرتوين التّحاد املرأة األردنية(.

أي وثيقة هوية مطلوبة للسفر والدخول يف بلد آخر )عىل سبيل املثال جواز السفر وبطاقة الهوية وثائق السفر
والتأشرية، وما إىل ذلك(.
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املقدمة

تستند إجراءات العمل املوّحدة لتحديد وإحالة ضحايا االتجار بالبرش يف األردن إىل هياكل وإجراءات قامئة ملكافحة االتجار بالبرش، وهي 
قانون منع االتّجار بالبرش واالسرتاتيجية الوطنية ملنع االتجار بالبرش وآليّة اإلحالة الوطنية األردنية. وال تحّل إجراءات العمل املوّحدة محل أّي 
هياكل وإجراءات وطنية موجودة ملنع االتجار بالبرش. كام تهدف هذه اإلجراءات إىل البناء عىل اآلليات الوطنية والتقّدم بها خطوة أبعد نحو 

عمل أكرث تنسيقاً.

تم تبني آلية اإلحالة الوطنية األردنية لضحايا اإلتجار بالبرش يف كانون الثاين 2016 من قبل اللجنة الوطنية ملنع اإلتجار بالبرش، والتي تهدف 
اىل تنسيق جهود جميع الجهات املعنية واملختصة بتقديم الخدمات والحامية لضحايا اإلتجار بالبرش يف األردن.

تتكون آلية اإلحالة الوطنية من ست مراحل مرتابطة تعكس العملية كاملة من لحظة التعرف عىل الضحية وإحالتها:

املرحلة 1: التعرف عىل املجني عليهم واملترضرين من جرائم اإلتجار بالبرش ◄
املرحلة 2: اإلنقاذ والتحويل ◄
املرحلة 3: الحامية واملساعدة ◄
املرحلة 4: العودة الطوعية ◄
املرحلة 5: إعادة االندماج ◄
املرحلة 6: ملف حالة املجني عليهم واملترضرين من جرائم اإلتجار بالبرش ◄

تهدف إجراءات العمل املوحدة للتعرف وإحالة ضحايا اإلتجار بالبرش يف األردن إىل تفعيل التعاون بني املؤسسات، عن طريق تزويدهم 
بجميع اإلجراءات الالزمة التي يجب أن تتبع من قبل كل جهة مختصة يف عملية التعرف واإلحالة والقبول والحامية لألطفال والعودة وإعادة 
التأهيل واالندماج لضحايا اإلتجار بالبرش. بالرغم من أن هذه اإلجراءات ال تتبع بدقة هيكلة آلية اإلحالة الوطنية، إال أن هذه الوثيقة تشمل 
جميع املراحل املذكورة يف آلية اإلحالة. وقد تم تقديم رشح قصري يف بداية كل إجراء حول كيفية تطابق كل مرحلة مع مراحل آلية اإلحالة 

املختلفة.

لقد أعّدت هذه الوثيقة يف إطار عمل مرشوع “دعم رشاكة التنقل بني االتحاد األورويب واململكة األردنية الهاشمية” والذي ينفّذه املركز 
الفنيّة  اللجنة  والية  إطار  يف  الوثيقة  هذه  تطوير  عملية  أجريت  وقد  األورويب.  االتحاد  وميولّه   )ICMPD( الهجرة  سياسات  لتنمية  الدويل 
املنبثقة عن اللجنة الوطنية ملنع االتّجار بالبرش، وقد تّم تطوير هذه الوثيقة وبالتّعاون مع ضباط االرتباط املعينني من الجهات ذات العالقة 
2009 وتعديالته ويتألف الفريق املتعّدد التخّصصات املسؤول عن  استناداً للامدة رقم )4( من قانون منع االتجار بالبرش رقم )9( لسنة 

صياغة إجراءات العمل املوحدة من ممثلني من:

وزارة العدل/ مديرية حقوق اإلنسان.  ◄
وزارة العمل/ قسم تفتيش العمل بوحدة مكافحة االتجار بالبرش. ◄
وزارة التنمية االجتامعية/ قسم حامية ضحايا االتجار بالبرش ودار الكرامة. ◄
وزارة الصحة / دائرة التدريب. ◄



15

مديرية األمن/ وحدة مكافحة االتّجار بالبرش. ◄
املنظاّمت غري الحكومية ذات العالقة. ◄
خرباء االتّحاد األورويب. ◄

طريقة استخدام هذه الوثيقة

بالبرش وتقديم املساعدة لهم وإحالتهم عىل نحو  االتجار  إجراءات عمل موّحدة مصّممة من أجل تحديد ضحايا  أربع  الوثيقة  تشمل هذه 
شامل. وتقّدم إجراءات العمل املوحدة إرشادات تبني ما التدابري التي ينبغي اتخاذها، ومتى سيتّم اتخاذها، ومن هو املسؤول عن مختلف 

التدابري املوصوفة، وكيف سيتّم تنفيذ التدابري املوصوفة وكيف ستتعاون املؤسسات الحكومية واملنظاّمت األخرى أثناء التنفيذ.

تنقسم الوثيقة إىل أربعة إجراءات:

إجراء العمل املوّحد 1: اإلنقاذ والتحديد األويّل.	 
إجراء العمل املوّحد 2: املساعدة والحامية.	 
إجراء العمل املوّحد 3: املساعدة عىل العودة الطوعية لضحايا االتّجار بالبرش من األجانب.	 
إجراء العمل املوّحد 4: اإلجراءات القضائية.	 

املساعدة  تقديم  لضامن  الالزمة  الخطوات  جميع  تتضّمن  التي  التدابري  من  مجموعة  من  املوّحدة  العمل  إجراءات  من  إجراء  كّل  يتألف 
والحامية الكاملتني لضحايا االتّجار بالبرش يف أّي مرحلة من مراحل اإلحالة الوطنية مع املراعاة الواجبة ملعايري حقوق اإلنسان والنهج الذي 
الخطوات  أو جميع  انخراطها يف خطوة واحدة  التدابري عىل أساس كّل حالة عىل حدى والذي قد يتطلّب  يركّز عىل الضحايا. ويتّم تطبيق 
يف العمليّة. وال يلزم تنفيذ التدابري وفقاً للرتتيب الوارد يف هذه الوثيقة، فبدالً من ذلك، قد يختار الجهات ذات العالقة - الذين سينّفذون 

اإلجراءات- التدابري التي تساهم يف تزويد الدعم والحامية عىل النحو األمثل.

الجهات التي تستهدفها إجراءات العمل املوّحدة 

بالبرش املحتملة  االتجار  تتواصل مع ضحيّة  التي  بالبرش  االتّجار  الفاعلة يف مجال منع  الجهات  العمل املوّحدة جميع  إجراءات  تستهدف 
وتشارك يف أّي مرحلة من مراحل تحديد الضحيّة أو حاميتها أو مساعدتها أو يف اإلجراءات الجنائية أو عملية العودة. ويشمل ذلك املوظفني 

واملختّصني من املؤسسات الحكومية واملنظاّمت غري الحكومية ذات العالقة، عىل النحو التايل:

وزارة الداخلية. ◄
وزارة العمل. ◄
وزارة الخارجية. ◄
وزارة التنمية االجتامعية. ◄
وزارة الصحة. ◄
مديرية األمن العام/ وحدة مكافحة االتّجار بالبرش. ◄
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النيابة العاّمة والقضاة. ◄
املؤسسات واملنظامت ذات العالقة التي تقدم املساعدة يف مجال مكافحة االتجار بالبرش. ◄
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إجراء العمل املوّحد 1: اإلنقاذ والتحديد األويل1 

يصف هذا اإلجراء مبزيد من التفصيل إجراءات املرحلة األوىل »التعرف عىل املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش« واملرحلة 
الوطنية  اإلحالة  آلية  السادسة من  املرحلة  تنفيذه مبا يتامىش مع  يتّم  األردنية. كام  الوطنية  اإلحالة  آلية  والتحويل« من  »اإلنقاذ  الثانية 
األردنيّة وهي »ملف حالة املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش«، والذي يخّول وحدة مكافحة االتّجار بالبرش تنسيق جميع 

التدابري املتعلّقة مبساعدة وحامية وإحالة ضحايا االتّجار بالبرش، وكذلك تقديم املعلومات الفردية ذات الصلة )إدارة الحاالت(.

يصف هذا اإلجراء عملية التحديد األويّل لضحايا االتّجار بالبرش املحتملني. يف سياق تحديد الهوية، وتقع املسؤوليّة الرئيسية عن التحديد 
األويّل عىل عاتق وحدة مكافحة االتّجار بالبرش يف مديرية األمن العام، وتعني كلمة »أويل« أّن الشخص يُفرتض بكونه ضحية اتّجار بالبرش، 

ولكّن هذا مل يثبت بعد. ولن يتّم تحديد وضعه الّنهايئ كضحيّة اتّجار بالبرش إاّل بعد املحاكمة.

يكون التحديد الرسمي والنهايئ للضحايا جزء من اإلجراءات الجزائية، ويجب التمييز بني التحديد األويل والرسمي. ويبدأ التحديد الرسمي إذا 
كانت لدى وحدة مكافحة االتّجار بالبرش أدلّة كافية متّكن املّدعي العام من تحديد الحالة بأنّها حالة اتّجار بالبرش ومن ثّم يوّجه االتّهامات. 

وتنتهي القضية إذا متّت إدانة مرتكب الجرمية.

 التدبري1: اإلنقاذ، والتحقيق األويل واإلحالة

يجري التحقيق األويل من قبل ضباط تحقيق وحدة مكافحة االتّجار بالبرش )يفّضل أن تكون ضابط أنثى يف حال كانت ضحيّة االتّجار بالبرش 
أنثى( بوجود مرتجم شفوي واحد )إذا لزم األمر( ومراقب سلوك يف حالة وجود طفل غري مصحوب أو إذا كان هناك شّك يف تورّط الوالدين 
يف عملية االتّجار بالبرش )املادة 10 من قانون األحداث رقم 32 لسنة 2014( وبوجود مفتش العمل من وزارة العمل يف حالة االتّجار بالبرش 

ألغراض االستغالل العاميل )يجب أن يتواجد أقّل عدد ممكن من األشخاص يف التحقيق األويّل بحيث ال يزيد عن ثالثة أشخاص(.

يشتمل التحقيق األويل واإلحالة لضحية االتجار بالبرش املحتملة عىل الخطوات التالية:

الخطوة 1: اإلبالغ عن حالة االتّجار بالبرش املحتملة، وإنقاذ الضحية املحتملة واإلحالة إىل وحدة مكافحة االتّجار بالبرش.

يجب عىل أّي شخص يبلّغ عن حالة محتملة لإلتجار بالبرش إىل وحدة مكافحة االتجار بالبرش أن يقّدم املعلومات املتعلّقة بالحالة )ما حدث 
ومتى وأين وكيف ومن كان متورّطاً(، وكذلك تفاصيل االتّصال الخاصة بالفرد / املؤسسة التي أبلغت عن الجرمية )ما مل يكن بالغاً من 

مجهول(. من ثّم، سيتّم إنقاذ ضحية االتّجار بالبرش، إذا كانت ال تزال يف بيئة استغاللية.

يف حال عدم قدرة ضحية االتّجار بالبرش املحتملة أو رفضها التّواصل ألسباب مختلفة، فإّن وحدة مكافحة االتّجار بالبرش ستتّصل باملأوى 
أويل  تحقيق  إجراء  دون  األويل  الطبي  والتقرير  اإلحالة  كتاب  معها  مرفقاً  موافقتها(  حال  )يف  إليه  املحتملة  الضحية  وستحيل  املعتمد 
مع  وبالتنسيق  مستشفى  أقرب  إىل  تحويلها  الوحدة  عىل  يجب  عاجلة،  طبية  رعاية  إىل  بحاجه  املحتملة  الضحية  كانت  وإذا  الوحدة.  يف 

1. انظر الرسم البياين إلجراء العمل املوحد )1( ص)27(
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 ضابط ارتباط وزارة الصحة، أّما بالنسبة لإلسعافات األولية للضحايا فيقوم املمرض/ املمرضة املتواجد يف العيادة الطبية التابعة للوحدة
 بإجراء الالزم.

ويف حالة كون الضحية املحتملة طفالً يرافق مراقب السلوك الطفل يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة ويعمل بالتنسيق مع وحدة 
مكافحة االتّجار بالبرش ودار اإليواء حتى يتّم تحديد وتنفيذ حل دائم يخدم املصلحة الفضىل للطفل. وإذا مل تستطع تدابري التحديد أن تحّدد 
عمر ضحية االتّجار املحتملة بشكل قاطع، عىل الجهات ذات العالقة ومقدمي الخدمات أن يفرتضوا بأّن الشخص طفل وأن يوفّروا تدابري 

الحامية واملساعدة ذات الصلة وفقاً لذلك.

الخطوة 2. التحقيق األويل لضحية االتجار بالبرش املحتملة من أجل التأكد من أنّها حالة اتّجار بالبرش

التحقيق األويل هو أّول إجراء تقوم به وحدة مكافحة االتّجار بالبرش مع ضحية االتجار بالبرش املحتملة من أجل تقييم ما إذا كانت هناك أيّة 
مؤرشات عىل أّن الشخص قد تعرّض لجرمية االتّجار بالبرش. وهناك ثالثة رشوط هاّمة ينبغي تحّققها قبل إجراء التحقيق:

تزويد الضحايا املحتملني باملساعدة األساسية والعاجلة. . 1

توفري مرتجم فوري يف حالة عدم تحّدث الضحية املحتملة اللغة العربية.. 2

تزويد الضحية املحتملة مبعلومات حول حقوقها والتزاماتها واملساعدة املتاحة لها.. 3

يجب أن يبدأ التحقيق األويل باألسئلة املتعلّقة بعافية الضحية وسالمتها، لتحديد قدرتها البدنيّة والنفسيّة. ويجب سؤال الضحية بشكل 
منفرد بعيداً عن وجود أي شخص من البيئة االستغاللية ومن الرضوري أن تتاح الفرصة للضحيّة املحتملة لطرح األسئلة أو تقديم الطلبات.

بناء عىل املقابلة - وأي أدلة أخرى تّم جمعها أثناء عمليتي اإلنقاذ واإلحالة - تحدد وحدة مكافحة االتّجار بالبرش ما إذا كان الشخص ضحية 
محتملة أم ال. وإذا اشتبهت الوحدة يف أّن الشخص ضحيّة محتملة، فإنها تقوم بفتح ملف للحاله تتضمن املعلومات التي تّم جمعها أثناء 

التحقيق األويل ووضع رقم للملف.

الخطوة 3. إحالة الضحية املحتملة إىل مأوى يقدم املساعدة

يف حالة موافقة ضحية االتّجار بالبرش املحتملة عىل تلّقي املساعدة والحامية، تقوم وحدة مكافحة االتّجار بالبرش بإحالة الضحايا املحتملني 
إىل املأوى. وينبغي تزويد الضحايا املحتملني الذين يرفضون املساعدة مبعلومات عاّمة عن املساعدة املتاحة باإلضافة إىل تفاصيل 
االتّصال بوحدة مكافحة االتّجار بالبرش يف حال قّرروا طلب املساعدة يف املستقبل أّما األشخاص الذين مل يثبت تعرّضهم لإلتجار، لكّنهم 

يبلّغون عن جرائم أخرى، أو يظهرون الحاجة إىل مساعدة بديلة أو تدابري أمنيّة أخرى، فينبغي إحالتهم إىل مقّدم الخدمات املناسب.
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التدبري 2: الحصول عىل املعلومات واالحتياجات األساسية

يتوّخى هذا اإلجراء توفري:

مساعدة أساسية عاجلة. أ( 
معلومات إىل ضحيّة االتّجار بالبرش املحتملة عند إحالتها إىل وحدة مكافحة االتّجار بالبرش. ب( 

تتوىّل وحدة مكافحة االتّجار بالبرش مسؤولية تنفيذ هذا التدبري سواء يف توفري االحتياجات األساسية مبارشة بعد اإلنقاذ وقبل التحقيق 
األويل كالرعاية الطبية العاجلة والغذاء ومكان للراحة وبعض الخصوصية وإمكانية االتصال بأفراد األرسة. كام ينبغي تزويد الضحية املحتملة 
مبعلومات كالغرض من املحادثة وتدابري املساعدة والحامية املتاحة، واملخاوف األمنيّة الحالية، والخطوات التالية املمكنة لإلحالة، ودور 
املرتجم الشفوي وحق الضحيّة يف رفض املرتجم، وأجوبة عىل أسئلتها، وإذا رغبت ضحية االتّجار بالبرش بالعودة إىل بلدها األصيل/ مكان 

إقامتها فوراً، فيجب إبالغها بالتفصيل عن برنامج املساعدة الطوعية املدعومة.

الضحيّة  بأّن  والتأكد  بالبرش املحتملة،  االتجار  وكتابياً، وبلغة تفهمها ضحية  االحتياجات واملعلومات األساسية شفهياً  ينبغي توفري  كام 
قد فهمت کّل املعلومات املقّدمة، واملساعدة يف إعادة توجيه وتقييم جميع الخيارات املتاحة، واستخدام استامرات املوافقة، ويف 
التي تتناسب مع قدرات الطفل، ماًم ميكن مراقب السلوك بأن يشارك  اللغة  بالبرش املحتملة طفالً تستخدم  حال كانت ضحية االتّجار 
تلّقي  أو بعد  أّي يشء قبل  التوقيع عىل  بالبرش املحتملة  االتجار  أن يُطلب من ضحية  ينبغي  الطفل، وال  تلك املعلومات فيام بعد مع 

املعلومات كرشط مسبق لتلّقي املساعدة أو املعلومات للمتابعة.

التدبري 3: تقييم املخاطر األويل واالحتياجات

يف  بالبرش  االتًجار  ضحيّة  تواجهها  التي  السالمة  ومخاطر  وشيكة  صحيّة  مخاطر  أيّة  لتقييم  إجراء  هو  واالحتياجات  األويل  املخاطر  تقييم 
بالبرش  االتجار  مكافحة  وحدة  ضباط  به  ويقوم  املساعدة.  لتلقي  الفورية  وإحالتها  املحتملة  االتجار  ضحية  احتياجات  وتقييم  املستقبل 

وبالتعاون مع الرشكاء، حيُث يتّم التقييم أثناء التحقيق األويل وبعد تلّقي ضحية االتّجار بالبرش املحتملة الرعاية الطبية العاجلة. 

ويشمل تقييم املخاطر الصحية بعض املؤرشات مثل أعراض الصحة البدنية والعقلية والنفسية وإصابات سابقة أو حالية وحاالت مرضية 
معيقة أو ذات خطورة عالية واألمراض املعدية واإلدمان، أما املؤرشات الخاصة بالسالمة مثل مخاوف أمنية حالية أو سابقة تتعرض لها 

الضحية.

اإليواء باملخاطر  بالبرش ستبلّغ مقّدم خدمات  االتّجار  إذا أشار تقييم املخاطر إىل رضورة توفري حامية ورعاية خاصة، فإّن وحدة مكافحة 
املحددة والتدابري الفوريّة الالزمة. حيث يتم وضع خطة تدخل تشتمل عىل برامج تعايف جسدي ونفيس حسب احتياج ضحية االتّجار بالبرش 

املحتملة يضعها كّل من دار اإليواء والوحدة والجهات ذات العالقة من خالل االجتامعات واللقاءات التشاورية. 
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إجراء العمل املوحد 2: املساعدة والحامية2 

آليّة اإلحالة الوطنية يف املرحلة الثالثة “الحامية واملساعدة” واملرحلة الخامسة “إعادة اإلندماج” واملرحلة السادسة  هذا اإلجراء  يصف 
بالبرش الصالحيات لتنسيق جميع  االتّجار  بالبرش”، والذي يخّول وحدة مكافحة  “ملف حالة املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار 

التدابري املتعلقة مبساعدة ضحايا االتّجار بالبرش املحتملني مع الرشكاء والجهات ذات العالقة. 

التدبري 1: اإلحالة لدور اإليواء 

يتم احــالة ضحــايا ) املحتملني( االتجار بالبرش عن طريق وحدة مكافحة االتجار بالبرش، مرفقاً كتاب الوحدة والتقرير الطبي األويل، ويتم 
اعطاء ملخص عن مشكلة الضحية )املحتمله( واملعلومات املطلوبة من قبل وحدة مكافحة االتجار بالبرش، ومعرفة االجراءات االوليه التي 

تم اجراءها للضحية.

التدبري 2: االستقبال يف دار االيواء

اآلمنة  اإلقامة  حيث  من  االستضافة  خدمات  الدار  توفر  كام  بالدار،  خاصة  واستالم  دخول  مناذج  وفق  )املحتمله(  الضحية  استقبال  يتم 
لضحايا االتجار بالبرش واملأكل وحقيبة تشمل االحتياجات االساسية وتعريفها مبرافق الدار والتعليامت وحقوق الضحية وواجباتها.

التدبري 3: الخدمات املتكاملة 

توفر الدار الخدمات بالتنسيق مع الجهات الرشيكة مع مراعاة خصوصية كل حالة ويتم عمل ملف الحالة لكل ضحية ) محتملة( والذي يشتمل 
عىل كافة االجراءات والتدخالت التي متت للضحية، ويعقد اجتامع متعدد االختصاصات من قبل مدير الحاله لتحديد وترتيب الخدمات التي 

تحتاجها الضحية وتشمل :

االخصائيات  تضع  حيث  االتجـار  ضحـايا  مع  التعــــامل  عىل  واملدربــات  املؤهالت  االخصائيــات  كادر  قبل  من  توفر  االجتامعية:  الخدمة 
االجتامعيات خطة التدخل باالشتــراك مــع  املنتفعـــة/املنتفع، والتي تنفــذ من خــالل جلســات اجتامعيــه فردية وجامعيه  موثقة يف ملف 

الحاله  .

الخدمة النفسية: تقدم الخدمه النفسية من قبل متخصصني وتشتمل عىل جلسات نفسية فردية وجلسات جامعية تنفذ من خاللها برامج 
واسرتاتيجيات حسب احتياج كل حالة.

إىل  اىل متابعات عالجية  بحاجة  التي  الحاالت  الصحة حيث تحول  وزارة  الرشاكة مع  الخدمات مجاناً من خالل  تقدم هذه   : الطبية  الخدمة 
املستشفيات واملراكز التابعة لهم، الجراء الفحوصات الطبيه وتقديم العالج وكتابة التقارير الطبية.

2. انظر الرسم البياين إلجراء العمل املوحد )2( ص )28(
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الخدمة القانونية: وتشمل االرشاد القانوين والرتافع القانوين التي يتم تقدميها بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدين مقدمة الخدمات 
القانونية.

الرتجمة: تتم االستعانة مبرتجم ملخاطبة الضحية )املحتمله( أو املترضر إذا كان ال يتحدث اللغة العربية، والتي تتوفر من خالل وحدة مكافحة 
االتجار بالبرش ومنظامت املجتمع املحيل والسفارات.

برنامج التدريب والتمكني االقتصادي: تهدف اىل تعزيز قدرات الضحية الذاتية وضامن اعتامدها عىل نفسها بطريقة ايجابية فعالة ومنتجة 
ويشمل عىل )الفسيفساء أو األشغال اليدوية أو التجميل أو الطبخ الرشقي ....الخ(. 

الجسدية  النفسية  األعراض  من  والتقليل  باملشكله  التفكري  من  الحد  بهدف  تقدم   : املختلفة  والتوعوية  الرتفيهية  واالنشطة  الربامج 
وتشتمل عىل السيكودراما أو الجلسات الحوارية التوعويه أو الرحالت أو الزومبا أو املسابقات الرياضية أو الرسم االسقاطي...الخ

الرعاية الالحقة : ال تنتهي الخدمات املقدمه للضحايا بعد انهاء برامج التعايف الجسدي والنفيس واالجتامعي وخروجهـــا من الدار )اعادة 
اندماج( مع بقائها داخل اململكة حيث يتم وضــــــع خطـــة أمان تشتمل عىل زيـارة واستزارة وفق برنامج ممنهج، وتقـــدم الخـدمات للضحيــة 

حسب احتياجاتهـــا وبالتنســـــيق مـــع الجهات الرشيكة مقدمة الخدمة. 
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إجراء العمل املوّحد 3: املساعدة عىل العودة الطوعية لضحايا االتجار بالبرش3 

الرابعة »العودة  الوطنيّة يف املرحلة  آليّة اإلحالة  إجراءات  أكرث  الطوعية لضحايا االتجار بتفصيل  العودة  يصف هذا اإلجراء املساعدة عىل 
الطوعية واملرحلة السادسة »ملف حالة املجني عليهم واملترضرين من جرائم االتجار بالبرش« والذي يخّول وحدة مكافحة االتجار بالبرش 

تنسيق جميع التدابري املتعلّقة مبساعدة ضحايا االتجار بالبرش )املحتملني(.

املساعدة عىل العودة الطوعية هو تدبري حامية يُعرض عىل الضحايا )املحتملني( لإلتجار بالبرش الرّاغبني يف العودة إىل بلدهم األصيل أو 
بلد اإلقامة أو عىل الذين يقّدمون طلبات للحصول عىل برنامج إعادة التوطني من خالل املفّوضية. وتشمل املساعدة املقدمة مبوجب 
هذا اإلجراء إصدار وثائق السفر واإلعداد اللوجستي للسفر وتقييم املخاطر األمنية والتنسيق مع مقدمي الخدمات يف بلد العودة. وتهدف 

جميع اإلجراءات إىل حامية ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( قبل وأثناء وبعد العودة من أجل منع إعادة االتجار بها.

تنظم وحدة مكافحة االتجار بالبرش إجراءات العودة الطوعية لضحايا االتجار بالبرش )املحتملني( بالتنسيق مع الجهات الرسمية والغري رسمية 
ذات العالقة من أجل تأمني العودة الطوعية اآلمنة. وإذا خشيت ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( األذى أو الرضر يف بلد العودة، فيمكنها 
التقّدم بطلب للحصول عىل الحامية الدوليّة وبرنامج إعادة التوطني من خالل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف األردن. 

التدبري 1: تقديم املعلومات إىل ضحايا االتجار بالبرش )املحتملني( حول برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية

)املحتملة(،  بالبرش  االتجار  أن تفهمها ضحية  الطوعية شفوياً وخطيّاً، وبلغة ميكن  العودة  برنامج املساعدة عىل  تقّدم املعلومات عن 
وبعد تقديم املعلومات، يجب إتاحة الوقت للضحية )املحتملة( التخاذ قرارها استناداً إىل املخاطر املرتبطة بالعودة ومبجرد اتّخاذ الضحية 
)املحتملة( قرارها النّهايئ، يقوم مدير الحالة يف املأوى بإبالغ وحدة مكافحة االتجار بالبرش بذلك وينبغي توثيق القرار يف ملف الحالة. ويف 
حالة كون الضحية طفالً، يتّصل مدير الحالة مبراقب السلوك من أجل توفري املعلومات املتعلقة بعودة الطفل، ومناقشة أي آثار ميكن أن 

تسبّبها عودة الطفل عىل سالمته وعافيته مع مراعاة مصلحة الطفل الفضىل.

تزويد ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( باملعلومات التالية عن برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية وبالتنسيق مع املنظامت ذات العالقة:

يتلقى ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( قبل املغادرة مشورة حول الوضع يف بلد العودة وتدابري املساعدة املتاحة من خالل برنامج . 1
املساعدة عىل العودة الطوعيّة وإجراءات املساعدة يف النقل مبا يف ذلك وثيقة السفر. ويجب أفهام ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( 

برضورة االتصال باملؤسسات الوطنية لبلد العودة )السفارة، وزارة الداخلية، الخ( من أجل تسهيل عودته الطوعية.

تقديم املساعدة أثناء مرحلة النقل )مبا يف ذلك؛ بدالت السفر وإعادة االندماج( فضال عن املساعدة الطبية.. 2

االستقبال يف بلد العودة والنقل الداخيل والدعم املتعلّق بالصحة ورصف منح العودة أو منح إعادة التوطني، واملساعدة يف إعادة . 3
اإلدماج. 

3. انظر الرسم البياين إلجراء العمل املوحد )3( ص)29(
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التدبري 2: تقييم املخاطر قبل العودة

يتم تقييم املخاطر املتعلّقة بعودة ضحايا االتجار بالبرش )املحتملني( كجزء من التقييم الشامل للمخاطر وتقوم به وحدة مكافحة االتجار 
بالبرش استنادا إىل املعلومات التي يوفّرها مدير الحالة يف املأوى واملقدمة من الضحية ومن املنظامت غري الحكومية ذات العالقة يف 
بلدان العودة. والتي تتبادل هذه املعلومات مبارشة مع املنظامت ذات العالقة يف األردن وتقع عىل عاتق وحدة مكافحة االتجار بالبرش 

مسؤولية االلتزام باملعلومات وتحليلها وإعالم الضحية )املحتملة( مبستوى ونوع املخاطر التي قد تواجهها.

التدبري 3: طلب املشاركة يف برنامج املساعدة عىل العودة.

بعد أن تتلقى ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( جميع املعلومات الالزمة املتعلقة بعملية العودة واالنتهاء من تقييم املخاطر واتخاذها 
قرارها بالعودة الطوعية، تقوم وحدة مكافحة االتجار بالبرش بتنظيم موعد بني الضحية )املحتملة( مع إحدى املنظامت التي تقدم برامج 
املساعدة عىل العودة الطوعية حيث يقوم موظفو هذه املنظامت بتعبئة استامرة خاصة وإفهام الضحية )املحتملة( مبحتوياتها والغرض 
منها وإذا وافقت الضحية )املحتملة( عىل رشوط العودة تقوم بتوقيع االستامرة ويكون لها الحق يف االنسحاب من الطلب يف أي وقت.

التدبري 4: الدعم يف الحصول عىل الوثائق

تتوىّل وحدة مكافحة االتجار بالبرش املسؤولية الرئيسية عن تجديد أو الحصول عىل وثائق السفر لضحية االتجار بالبرش )املحتملة( حيث تتّصل 
الوحدة مع السفارات املعنيّة لجمع املعلومات عن إجراءات التجديد أو إصدار بدل فاقد. حيث تقوم الوحدة مبرافقة الضحية )املحتملة( إىل 
سفارة بلدها من أجل تقديم طلب الحصول عىل وثيقة السفر أو تجديدها، ومبجرّد إصدار الوثيقة تقوم الضحية )املحتملة( باستالمها. وال 
ينبغي أن يذكر أن طالب الوثيقة هو ضحية إتجار بالبرش )محتملة(، ألّن ذلك قد يؤّدي إىل مالحقات جنائيّة أو إجراءات إدارية يف بلد العودة.

إدارة  بالبرش مع  االتجار  وحدة مكافحة  تتواصل  األردن،  )املحتملة( يف  بالبرش  االتجار  لبلد ضحية  أو قنصليّة  وجود سفارة  حالة عدم  يف 
اإلقامة والحدود يف مديرية األمن العام ليتم مخاطبة وزارة الداخلية التي تقوم بدورها مبخاطبة وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني للتواصل 
مع البلد األصيل للضحية )املحتملة( لتزويدهم بالوثائق الالزمة. ويف بعض الحاالت، ترُشك الوحدة املنظامت ذات العالقة يف األردن 

وبلد األصل للضحية )املحتملة( لتسهيل وترسيع إجراءات الحصول عىل الوثائق املطلوبة.

التدبري 5: تنظيم السفر

ميثّل هذا التدبري التنظيم اللوجستي للسفر بتعاون وثيق مع املنظامت املستقبلة يف بلد العودة مع األخذ يف االعتبار سالمة ضحية 
االتجار بالبرش )املحتملة( وآرائها ومخاوفها. حيث تقع املسؤولية الرئيسية فيام يتعلق بالتنظيم العميل للسفر عىل عاتق وحدة مكافحة 
االتجار بالبرش مبا فيها مرافقة الضحية للمطار، ويف بعض الحاالت، وألسباب جديّة تتعلّق بالسالمة، قد تتّم مرافقة ضحية االتجار بالبرش 

)املحتملة( من نقطة املغادرة إىل نقطة الوصول وبالتنسيق مع املنظامت ذات العالقة يف األردن وبلد العودة.
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التدبري 6: التعاون مع مقدمي الخدمات يف بلدان العودة

يكون التعاون الوثيق بني املنظامت ذات العالقة يف األردن وبلدان العودة أمراً هاّماً جداً لتحقيق عودة ناجحة. ويشمل تبادل املعلومات - 
مبوافقة رصيحة من ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( - فيام يتعلق بسالمة الضحية وأمنها قبل وبعد العودة، فضال عن الخدمات املتاحة 

عند العودة وجميع وسائل السفر.

املرحلة التحضريية

يجب أن تتضمن املعلومات التي قدمتها املنظامت ذات العالقة يف األردن إىل املنظامت ذات العالقة يف بلدان العودة ما ييل:

اسم ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( وتاريخ امليالد ومكان اإلقامة يف بلد العودة.	 

الوضع الصحي لضحية االتجار بالبرش )املحتملة(.	 

تقارير تقييم املخاطر.	 

موجز مخترص الحتياجات املساعدة.	 

التاريخ والوقت املتوقّعان للمغادرة، إن وجد.	 

معلومات أخرى.	 

يتطلب من املنظامت املستقبلة تزويد املنظامت يف األردن باملعلومات التالية:

التأکيد علی أن ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( مؤهلة أو غري مؤهلة للحصول علی مساعدة إعادة اإلدماج.	 

إذا كانت ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( مؤهلّة، فأّي نوع من املساعدة ميكن تقدميه.	 

يتّم تقديم املعلومات املتعلقة فيام إذا كان هناك أي مخاطر تتعلق بسالمة ضحية االتجار بالبرش )املحتملة(.	 

طلب أي معلومات إضافية، إذا لزم األمر.	 

مرحلة السفر

لضامن العودة الطوعية اآلمنة لضحية االتجار بالبرش )املحتملة(، يتطلّب استمرار تبادل املعلومات بني املنظامت ذات العالقة يف األردن 
وبلدان العودة توافر ما ييل:
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بيانات السفر )وسائل السفر، اسم الناقل، رقم الرحلة(، وتاريخ ووقت الوصول إىل الوجهة النهائية.	 

يتعلق 	  اللحظة األخرية فيام  إذا حدث أي تغيريات يف  املنظامت املستقبلة.  إىل  تأكيد فوري  إرسال  الفعلية، يجب  بعد املغادرة 
بالجدول الزمني، فينبغي اإلشارة إليها.

اسم )أسامء( املرافقني، إن وجد.	 

التأکيد علی أّن ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( سيتّم استقبالها عند نقطة الوصول ومن قبل من، إذا أمكن ذلك.	 
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إجراء العمل املوحد 4: اإلجراءات القضائية4 

يصف هذا اإلجراء عملية التحديد الرسمي للضحية والذي يبدأ بالتحقيق يف الجرمية من قبل املدعي العام وينتهي مبجرد صدور قرار حكم 
قطعي. كام يصف التدابري الرضورية لضامن سالمة ضحية االتجار بالبرش )املحتملة(، وحصولها عىل حقوقها قبل وأثناء وبعد املحاكمة 

ويكّمل اإلجراءات املوصوفة يف آلية اإلحالة الوطنية األردنية املرحلة الثالثة » الحامية واملساعدة«.

فيام ييل التدابري املتعلقة بحامية ضحية االتجار بالبرش )املحتملة( يف اإلجراءات القضائية:

التدبري 1: التحديد الرسمي )التكييف القانوين(

التي تّم جمعها، وإفادة ضحية االتجار بالبرش )املحتملة(، يتم توفري  الّداعمة  العام مع جميع األدلة  بعد إحالة ملف القضية إىل املدعي 
ضامنات املحاكمة العادلة يف جميع مراحل الدعوى )التحقيق و املحاكمة(.

وباالستناد إىل البينات املتوفرة يف ملف القضية يصدر املّدعي العام ما إذا كانت وقائع القضية قد قّدمت بشكل كاٍف وإذا كان الجرم 
انتهاء  القانونية ويشكّل ذلك  باإلجراءات  الشأن والسري  بهذا  العام قراره  أم ال. يصدر املدعي  بالبرش  االتجار  املبلّغ عنه حالة من حاالت 

التحقيق، وبدء مرحلة املحاكمة. 

مبجرّد إصدار املحكمة حكام نهائيا )قطعياً( يف القضية الجزائية وثبوت جرم االتجار بالبرش يتّم اعتبار ضحية االتجار املحتملة كضحية اتجار 
بالبرش.

التدبري 2: الحامية واملساعدة أثناء املحاكمة

مراعاة  مع  بحقوقها  واملطالبة  املحاکمة  يف  للمشارکة  املحتملة  بالبرش  االتجار  ضحية  إعداد  إلی  املحاکمة  أثناء  الحامية  تدابري  تهدف 
الظروف النفسية ومخاطر السالمة التي قد تواجهها. والتي تشمل تقديم معلومات حول املحاكمة.

تقوم املحكمة بإرسال تبليغ إىل ضحية االتجار بالبرش املحتملة، وتطلب منه املثول أمام املحكمة يف التاريخ املحّدد للجلسة مع املمثل 
القانوين او يقوم املدعي العام بإبالغ وحدة مكافحة االتجار بالبرش عن موعد املحاكمة ويتم مرافقة الضحية إىل املحكمة من قبل الوحدة، 

ويتم إتخاذ اإلجراءات القانونية لحني صدور القرار القطعي.

4. انظر الرسم البياين إلجراء العمل املوحد )4( ص)30(
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إجراء العمل املوحد -1 اإلنقاذ والتحديد األويل

 +962 6 5530266, 
+962 6 5530265 

ctuleader@yahoo.com
إجراء 

التحقيق األويل

إذا رفضت ضحية االتجار بالبرش املحتملة التعاون مع وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش ألي سبب من األسباب، 
ستقوم الوحدة بإحالتها إىل املأوى إلتاحة املزيد من الوقت للتفكري .

وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش اإلبالغ

إذا كان يعتقد أن الضحية املحتملة 
هي طفل:

االحتياجات األساسية
الرعاية الطبية العاجلة
والطعام واملاء... إلخ.

املعلومات
خيارات املساعدة والحامية، 

واملخاوف األمنية، واستخدام 
مرتجم، والعودة الطوعية املشمولة 

باملساعدة... إلخ.

وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش / 
املستجيب األول تذكر!التقديم

1
اكتشاف حالة 
إتجار محتملة

2
بعد اإلحالة 
األولية

3
بعد اتخاذ 
قرار إيجايب 
بشأن الوضع 
املحتمل لحالة 
ضحية اإلتجار

يجب إبالغ وزارة التنمية االجتامعية 
وتعيني مراقب سلوك.

يجب توفري الرتجمة إذا كانت الضحية 
املحتملة ال تتكلم اللغة العربية.

املخاطر الوشيكة أو املستقبلية املتعلقة بالسالمة واملخاطر الطبية 
واالحتياجات الفورية املحتملة للضحية

وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش التقييم

املخاطر األولية وتقييم االحتياجات

تقرر وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش أن القضية هي ضحية محتملة لإلتجار بالبرش

• بناء عىل مؤرشات آلية اإلحالة الوطنية لإلتجار بالبرش
• املحادثة األوىل مع الضحية / التحقيق األويل

• األدلة التي ُجِمَعت

نقل ضحية اإلتجار املحتملة إىل املأوى للحصول عىل املزيد من 
املساعدة

وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش اإلحالة

يجب تزويد األفراد الذين يرفضون 
املساعدة مبعلومات عامة عن 

املساعدة املتاحة فضالً عن تفاصيل 
االتصال الخاصة بوحدة مكافحة 

اإلتجار بالبرش، يف حال قرروا التامس 
املساعدة يف املستقبل. 

يجب إبالغ وزارة العمل بالحاالت 
املحتملة لالستغالل يف العمل.

تذكر!
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إجراء العمل املوحدة -2 املساعدة والحامية

املأوى

تعيني مدير الحالة

تنقل وحدة مكافحة اإلتجار 
بالبرش ضحية اإلتجار املحتملة تذكر!النقل

توفري املعلومات
- تعليامت املأوى

- خدمات املساعدة املتاحة
- املسؤوليات يف املأوى

جمع املعلومات
- امللف الشخيص للحالة يف املأوى

- البيانات الشخصية
- منوذج املوافقة املوقع من قبل 

ضحية اإلتجار بالبرش

مدير الحالة يف املأوى اإلبالغ

1
بعد التحديد األويل 
لضحية اإلتجار 
بالبرش املحتملة

2
أول 3 أيام 
يف املأوى

يجب توفري الرتجمة إذا كانت الضحية 
املحتملة ال تتكلم اللغة العربية.

يتم تحديث ملف الحالة باستمرار، أثناء وجود ضحية اإلتجار بالبرش املحتملة 
يف املأوى وأثناء إعادة اإلدماج بعد الخروج من املأوى)الرعاية الالحقة(.

مدير الحالة 
يف املأوى

التقييم

تقييم سالمة واحتياجات 
الضحية املحتملة من خالل 

اجتامع متعدد االختصاصات من 
الجهات ذات العالقة

مدير الحالة يف املأوى التقديم 3
بعد توقيع ضحية 
اإلتجار بالبرش 
املحتملة عىل 
منوذج املوافقة 
وموافقتها عىل 
خطة الرعاية

يجب أن يتابع مدير الحالة رصد وتقييم 
ما بعد الرعاية لوضع ضحية اإلتجار 
بالبرش املحتملة، حتى ولو غادرت 

املأوى.

وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش

تطوير خطة التدخل

مقدمي خدمات املساعدة والرعاية

أي خدمات أخرى مطلوبة تم تحديدها يف خطة الرعاية

 ال ميكن تنفيذ خطة الرعاية إال
 باملوافقة املبنية عىل االطالع لضحية 

اإلتجار بالبرش املحتملة.

الرعاية
 الطبية

املساعدة اإلقامة
االجتامعية / 

النفسية

االستشارة 
القانونية

تذكر!

تذكر!
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إجراء العمل املوحد 3 - املساعدة عىل العودة الطوعية لضحايا االتجار بالبرش

وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش

املنظامت ذات العالقة

تقديم املعلومات حول برنامج العودة الطوعية لضحية اإلتجار بالبرش 
)املحتملة(.

مدير الحالة يف املأوى تذكر!اإلبالغ 1
بعد تعبري ضحية 
اإلتجار املحتملة 
عن رغبتها يف 
العودة 

ويجب أن تستند جميع عمليات 
عودة ضحايا اإلتجار بالبرش 

)املحتملني( عىل مبدأ الطوعية 
واملوافقة املستنرية

2
بعد أن تتخذ 
ضحية اإلتجار 
املحتملة 
قراراً مستنرياً 
بالعودة 

التقييم

يف حالة عودة طفل ضحية لإلتجار 
بالبرش، يجب إبالغ وزارة التنمية 

االجتامعية ومراقب السلوك 
والتشاور معهم يف جميع مراحل 

العودة الطوعية

هام!
وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش

سلطات بلد العودة

تقييم املخاطر قبل العودة

املنظامت ذات العالقة

عودة ضحية اإلتجار بالبرش )املحتملة( إىل بلد العودة.

تتخذ ضحية اإلتجار بالبرش )املحتملة( قراراً مستنرياً بالعودة استناداً إىل 
املعلومات املتعلقة بعملية العودة الطوعية وتقييم املخاطر

التنظيم

استكامل منوذج استامرة العودة 
الطوعية مع ضحية اإلتجار بالبرش 

)املحتملة(

الحصول عىل وثائق السفر من 
يجب متابعة عودة طفل ضحية لإلتجار سفارة البلد األصيل

بالبرش فقط إذا كانت عودة الطفل 
ملصلحته ومع إيالء االعتبار الكامل 

لرغباته الشخصية

تذكر!

وحدة مكافحة اإلتجار بالبرشاملنظامت ذات العالقة

مدير الحالة يف املأوى

املنظامت 
ذات العالقة

وحدة مكافحة 
اإلتجار بالبرش

سلطات بلد العودة تنظيم السفر
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إجراء العمل املوحد 4 - اإلجراءات القضائية

تجمع كل األدلة الداعمة ذات الصلة بالقضية، و تحال إىل
 املدعي العام

يقيم املدعي العام وقائع القضية وإذا كانت الجرمية املبلغ عنها هي 
حالة إتجار بالبرشويصدر قراره ليتم السري باالجراءات القضائية. 

وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش التحقيق

الحامية 

1
بعد إحالة ضحية 
اإلتجار بالبرش 
)املحتملة( 

إذا رغبت ضحية اإلتجار بالبرش 
املحتملة يف تقديم إفادة، فيجب أن 
تكون عىل علم بحقوقها مبا يف ذلك 

الحقوق بتعويض املطالبة وتلقي 
املعلومات بشأن إجراءات املحكمة.

يف حال كانت ضحية اإلتجار بالبرش 
طفل، يتخذ يتواجد مراقب السلوك 

يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة 
وتقديم تقرير بتوصياته مراعياً 

املصلحة الفضىل للطفل.

اإلبالغ

2
خالل الفرتة 
التجريبية

يجب توفري الرتجمة إذا كانت الضحية 
املحتملة ال تتكلم اللغة العربية.

توفري تحديثات منتظمة لضحية اإلتجار بالبرش املحتملة حول القضية 
حتى يتم التوصل إىل الحكم النهايئ.

مدير الحالة 
يف املأوى

ممثل قانوين

توفري املشورة 
القانونية واملعلومات 

حول املحاكمة 
لضحية اإلتجار بالبرش 

املحتملة

خبري نفيس

توفري الدعم
 النفيس

التقييم املستمر 
للمخاطر عىل ضحية 

اإلتجار بالبرش 
املحتملة عند 

شهادتها

وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش

تبليغ ضحية اإلتجار بالبرش املحتملة 
ومدير الحالة مبوعد الجلسة للمثول أمام 

املحكمة

املمثل القانوينمدير الحالة يف املأوى

تذكر!

هام!

تذكر!


