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تمهيد

والقيم  السماوية،  الديانات  لمبادئ  مخالفة  على  وتنطوي  وكرامته،  االنسان  لحقوق  انتهاكا  بالبشر  االتجار  جريمة  تمثل 

وقد  عليها،  االعتداء  ومنع  حقوقه  صون  على  وحرصت  االنسان  كرمت  التي  والوطنية   الدولية  والتشريعات  ا�خالقية، 

حرصت المملكة االردنية الهاشمية على بذل مزيد من الجهود ضمن االطار التشريعي وا جرائي لمكافحة هذه الجريمة. 

واستجابًة لتوفير ا�ليات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة ، فقد قامت اللجنة الوطنية لمنع االتجار بالبشر المشكلة استناداً 

لنص المادة الرابعة من قانون منع االتجار بالبشر رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ وتعديالته ومن خالل اللجنة الفنية المنبثقة عنها 

جميع  مع  وبالتشارك  بالبشر  االتجار  حاالت  مع  للتعامل  الموحدة  العمل  وإجراءات  الوطنية  ا حالة  آلية  وتطوير  بتحديث 

الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، وذلك بهدف تلبية االحتياجات وضمان وصول الضحايا والمتضررين من جرائم االتجار 

بالبشر للعدالة، وأيضا بهدف تنسيق وتعزيز االدوار والمسؤوليات لكافة الجهات ذات الصلة في نطاق تحديد وحماية ضحايا 

االتجار بالبشر، بما في ذلك مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، ولضمان توفير االستجابة الفضلى لمكافحة جريمة االتجار بالبشر 

وفقًا للمعايير والممارسات الدولية، وتوفير الحماية والرعاية الفضلى للضحايا.

وقد اعتمد فريق العمل منهجية أكثر تطوراً بهدف توفير الدعم والحماية للمجني عليهم والمتضررين من هذه الجريمة، 

خاصة  ونماذج  بالبشر،  لالتجار  المحتملة  الضحية  على  التعرف  على  الدالة  للمؤشرات  جديدة  نماذج  إضافة  تم  حيث 

بالمستجيب ا�ول من المؤسسات ذات العالقة بالتعامل مع ضحايا االتجار بالبشر، كما تم تحديد ضابط ارتباط لكل جهة من 

الجهات المعنية بتطبيق آلية االحالة الوطنية لتعزيز وتنسيق أدوار تلك الجهات، كما تم دمج إجراءات العمل الموحدة مع 

آلية ا حالة الوطنية لتوفير االستجابة للتعامل مع حاالت االتجار بالبشر، وضمان قيام كل جهة با جراءات الُمناطة بها على 

أكمل وجه.

ء

ء

ء

 ولجنة إعداد آلیة اإلحالة الوطنیة وال تعكس بالضرورة آراء
حكومة سویسرا



االتجار بالبشر

التعريفالمصطلح

عرف قانون منع االتجار بالبشر ا�ردني رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩  وتعديالته االتجار بالبشر بأنه:

أو  بالقوة  التهديد  طريق  عن  استغاللهم  بغرض  استقبالهم  أو  إيوائهم  أو  نقلهم  أو  أشخاص  استقطاب 
استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة 

ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤالء ا�شخاص أو.

البيع والشراء والوعد بهما.

الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغاللهم ولو لم  استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون 
يقترن هذا االستغالل بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند (١) من هذه الفقرة.

تعني كلمة (االستغالل) استغالل ا�شخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو االسترقاق أو االستعباد 
أو نزع ا�عضاء أو في الدعارة أو التسول المنظم أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي.

الضحية 
أي شخص تعرض �ي صورة من صور االتجار بالبشر وصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.(المجني عليه)

ضحية االتجار
هو الشخص الذي يكون عليه عالمات أو مؤشرات واضحة قد تقوده في مرحلة الحقه إلى االستغالل. بالبشر المحتملة

المستجيبون
 ا�وائل

موظفو الجهات ا�كثر احتماًال حسب طبيعة عملهم مقابلة للضحايا بمختلف أنواعهم، ومقدمي الخدمات 
الصحية وخدمة الخط الساخن المعني بمباشرة قضايا ا تجار وغيرهم من المتلقين ا�وائل.

هو عبارة عن فريق من الجهات ذات العالقة بمكافحة االتجار بالبشر مختص بالتعامل مع ملف إدارة الحالة ويتكون فريق إدارة الحالة
من الجهات ذات العالقة وبمتابعة من اللجنة الفنية لمكافحة االتجار بالبشر المنبثقة عن اللجنة الوطنية.

ملف إدارة الحالة

ملف كامل  دارة حالة الضحية وذلك من أجل توثيق خطوات المساعدة وتسجيل المعلومات.
وينبغي أن يحتوي ملف كل حالة على المعلومات التالية، أو بعضها:

التعليمية  والخبرة  والعمل،  العائلة،  إقامة  مكان  ا سم،  تتضمن  والتي  للضحية)  الشخصية  المعلومات 
والوظيفية).

تفاصيل عن تجربة االتجار التي مر بها الضحية والتي تتضمن ا ساءات التي عانى منها.
تقييم المخاطر ا�منية.

نموذج الموافقة الخطية الطوعية للضحية على تقديم المساعدة.
الوضع الجسدي والطبي والنفسي للضحية واالحتياجات ذات العالقة بهذا الوضع.

المساعدة المطلوبة، وا�هداف وا�ولويات، واالحتياجات والرغبات للضحية، والخدمات المطلوبة، وجدول زمني.
المساعدة المقدمة، والوضع الحالي للتعافي وإعادة ا دماج، والمتابعة المطلوبة وتقييم المخاطر ا�منية 

بناًء على الطبيعة ا جرامية لالتجار بالبشر.
التطور في جمع االستدالالت والتحقيق والمقاضاة بالحالة.

االتجار بالبشر

التعريفالمصطلح

عرف قانون منع االتجار بالبشر ا�ردني رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩  وتعديالته جريمة االتجار بالبشر بأنها:

أو  بالقوة  التهديد  طريق  عن  استغاللهم  بغرض  استقبالهم  أو  إيوائهم  أو  نقلهم  أو  أشخاص  استقطاب 
استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة 

ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤالء ا�شخاص أو

بيع وشراء ا�شخاص والوعد بهما.

الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغاللهم ولو لم  استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون 
يقترن هذا االستغالل بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند (١) من هذه الفقرة.

 تعني كلمة (االستغالل) استغالل ا�شخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو االسترقاق أو االستعباد 
أو نزع ا�عضاء أو في الدعارة أو التسول المنظم أو أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي.

الضحية 
بشأن (المجني عليه) المختصة  المحكمة  من  قطعي  قرار  صدر  وقد  بالبشر  االتجار  صور  من  صورة  �ي  تعرض  شخص  أي 

قضيته.

الضحية المحتملة 
هو الشخص الذي يكون عليه عالمات أو مؤشرات واضحة قد تقوده في مرحلة الحقة للتعرض لالستغالل.لالتجار بالبشر 

المستجيبون
 ا�وائل

موظفو الجهات الذين تقتضي طبيعة عملهم أن يكونوا أول من يقابل الضحايا بمختلف فئاتهم، با ضافة الى 
من  وغيرهم  بالبشر  االتجار  قضايا  مع  بالتعامل  المعني  الساخن  الخط  وخدمة  الصحية  الخدمات  مقدمي 

المتلقين ا�وائل.

هو فريق يتألف من الجهات المعنية بمكافحة االتجار بالبشر، ويختص بالتعامل مع ملف إدارة الحالة، ويتكون من فريق إدارة الحالة
ممثلي الجهات ذات العالقة، ويتم متابعة عمله من قبل اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمنع االتجار 

بالبشر .

ملف إدارة الحالة

ملف كامل  دارة حالة الضحية، وذلك بهدف توثيق خطوات المساعدة وتسجيل المعلومات.

يجب أن يحتوي ملف كل حالة على المعلومات التالية بشكل كامل أو جزئي:

التعليمية  والخبرة  والعمل،  العائلة،  إقامة  مكان  االسم،  تتضمن  (والتي  للضحية  الشخصية  المعلومات 
والوظيفية).

تفاصيل عن حالة االتجار التي مّر بها الضحية والتي تتضمن ا ساءات االتي عانى/ عانت منها.
تقييم المخاطر ا�منية.

نموذج موافقة الضحية الخّطية والطوعية على تقديم المساعدة.
الوضع الجسدي والطبي والنفسي للضحية واالحتياجات الخاصة بهذا الوضع.

وجدول  تقديمها  المطلوب  والخدمات  ورغباتها  الضحية  واحتياجات  وا�ولويات،  وا�هداف  المطلوبة  المساعدة 
زمني لÑحداث.

وتقييم  المطلوبة  والمتابعة  ا دماج،  وإعادة  للتعافي  الراهن  والوضع  تقديمها  سيتم  تم/  التي  المساعدة 
المخاطر ا�منية بناًء على الطبيعة ا جرامية لجريمة االتجار بالبشر.

التطور في جمع االستدالالت والتحقيق والمقاضاة بالقضية.

المصطلحات 
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تعبئة أحد نماذج المؤشرات المبينة أدناه (١-٥). 

تعبئة نموذج استمارة مقابلة المستجيب ا�ول / نموذج 
رقم (٦).

لها،  التابع  المعنية  الجهة  بواسطة  االرتباط  ضابط  تبليغ 
والذي يقوم بالترتيب والتنسيق مع ضابط االرتباط من دار 

ا يواء المخصصة الستقبال الحالة بالدار.

وحدة  ارتباط  ضابط  يإشعار  ا يواء  دار  ارتباط  ضابط  يقوم 
مكافحة االتجار بالبشر بالحالة.

التحويل إلى دار ا يواء المخصصة لضحايا االتجار بالبشر مع 
بالشكل  المعبأة   (٦) والنموذج   (١-٥) النماذج  أحد 

المطلوب.

فيتم  إيواء،  إلى  بحاجة  المحتملة  الضحية  تكن  لم  إذا 
االتجار  مكافحة  وحدة  في  االرتباط  ضابط  مع  التنسيق 
إلى  (االنتقال  ا�دلة  جمع  بدور  الوحدة  لتقوم  بالبشر 
ا حالة  آلية  بمراحل  قدمًا  والمضي  الثالثة)  المرحلة 

الوطنية.

ضابط  بإبالغ  لها  التابع  الجهة  من  االرتباط  ضابط  يقوم 
االرتباط الخاص بوزارة العدل لتوثيق الحالة.

المرحلة ا�ولى: التعرف على ضحية االتجار بالبشر المحتملة:

يتم في هذه المرحلة تحديد ما 
أن  يمكن  الشخص  كان  إذا 
محتملة  ضحية  يكون/تكون  
على  بناء  بالبشر،  لالتجار 
ا�ول  المستجيب  مالحظات 
ا�ولية  للمؤشرات  للحالة 

المبينة بالنماذج من (١-٥).

مالحظات: 
    يتم إرفاق نسخة من النماذج وملف ا حالة في جميع مراحل اÕلية.

    تكون وسيلة ا بالغ بين ضباط االرتباط عبر البريد االلكتروني أو الهاتف أو تطبيق الواتس آب.

ا جراء المتخذ:

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

مراحل آلية االحالة الوطنية
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النيابة العامة

وحدة مكافحة االتجار بالبشر

السفارات والبعثات الدبلوماسية ا�جنبية بالمملكةوزارة الداخلية

وزارة التنمية 

االجتماعية

المنظمات الدولية

منظمات المجتمع المدنيوزارة العملا�جهزة االمنية

نقاط العبور الجوية والبحرية والبريةالنقابات العماليةوزارة الصحة

المرافق العامة والمدن 

الصناعية وا�ماكن الزراعية

المواطنينالخطوط الساخنة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 

المركز الوطني لحقوق االنسان

أهم الجهات وا�شخاص المعنيين بالتعرف على ضحايا جرائم االتجار بالبشر:

05



١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

نموذج (١)
مؤشرات العمل القسري أو الجبري في العمل المنزلي

ال تستطيع الضحية مغادرة مكان عملها.

تظهر عليهم دالئل تشير إلى أن هناك من يسيطر على تحركاتهم وبأن إرادتهم
 مسلوبة. 

إذا بلغ رب العمل عن فقدانهم على الرغم من استمرارهم بالتواجد في منزله. 

يتعرضون للعنف أو تهديدهم هم أو أفراد عائالتهم بالعنف. 

يبدو عليهم الخوف أو القلق.

مهددون بتسليمهم إلى السلطات.

ليس لديهم وثائق سفر أو أية وثائق إثبات شخصية.

يسمحون �شخاص آخرين بالتحدث نيابة عنهم عندما يوجه إليهم الحديث مباشرة.

يتلّقون أجورا زهيدة أو ال يدفع لهم أي أجر.

يعملون لساعات طويلة.  

ليس لديهم أيام إجازات.

يعيشون في ظروف سكن سيئة أو متدنية الجودة.

ال يتمكنون من تلقي الرعاية الطبية. 

ليس لديهم مساحة خاصة لÚقامة والنوم.

يعانون من إصابات تبدو بأنها ناتجة من تعرضهم العتداء.

ليس لديهم ثقة بالسلطات.

بدائل ا�جابة

النعم

قام وسطاء بدفع ا�موال نيابة عنهم للوصول إلى بلد المقصد، وهم مضطرين 

للعمل أو تقديم الخدمات في بلد المقصد لسداد هذه المبالغ للوسطاء.
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

نموذج (٢)
مؤشرات دالة على ضحايا االستغالل الجنسي

ال تستطيع الضحية مغادرة مكان عملها.

هناك من يسيطر على تحركاتهم وبأن ارادتهم مسلوبة. 

يتعرضون للعنف أو تهديدهم هم أو أفراد عائالتهم بالعنف. 

يعانون من إصابات تبدو بأنها ناتجة عن تعرضهم العتداء.

يبدو عليهم الخوف أو القلق.

ليس لديهم ثقة بالسلطات.

يسمحون �شخاص آخرين بالتحدث نيابة عنهم عندما يوجه إليهم الحديث مباشرة.

يتلّقون أجوراً زهيدة أو ال يدفع لهم أي أجر.

يعملون لساعات طويلة جداً على مدى فترات زمنية طويلة. 

ليس لديهم أيام إجازات.

يعيشون في ظروف سكن سيئة أو متدنية الجودة.

ال يتمكنون من تلقي الرعاية الطبية. 

قام وسطاء بدفع ا�موال نيابة عنهم للوصول إلى بلد المقصد، وهم مضطرين
 للعمل أو تقديم الخدمات في بلد المقصد لسداد هذه المبالغ للوسطاء.

ال يعرفون من لغة بلد المقصد سوى الكلمات المتصلة بالجنس باللغة
المحلية أو لغة الزبائن التي يتعاملون معهم.

مهددون بتسليمهم إلى السلطات.

ليس لديهم وثائق سفر أو أية وثائق إثبات شخصية.

بدائل ا�جابة

النعم

لديهم تصور بأنهم مكبلون بالديون.

يكونون من أي فئة عمرية، على الرغم من تفاوت هذه الفئات العمرية حسب ٢١
المكان والسوق.

وجود ما يدل على التعرض لالستغالل الجنسي االلكتروني. ٢٢

تكون معظم مالبسهم من النوع الذي يُرتدى عادة للعمل في مجال الجنس.١٨

يوجد على أجسادهم وشم أو عالمات أخرى تشير إلى "الملكية" من جانب١٩
 مستغليهم.

وجود ما يدل على عدم تمكن الضحايا المحتملين من رفض ممارسة الجنس ٢٠
دون وقاية و/أو ممارسة مصحوبة بالعنف.



١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

نموذج (٣)
مؤشرات دالة على ضحايا االستغالل في العمل

يعيش الضحايا على شكل جماعات وفي نفس مكان العمل وال يغادرون تلك
 ا�ماكن إال نادراً أو ال يغادرونها مطلقًا.

يعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن مثل المباني الزراعية أو الصناعية.

ليس لديهم عقد عمل.

ساعات عملهم طويلة.

ال يرتدون مالبس تتناسب مع العمل الذي يمارسونه أي قد يفتقرون إلى 
المعدات الواقية أو المالبس الدافئة.

مهددون بالتسليم للسلطات.

ال يوجد بحوزتهم وثائق سفر أو أية وثائق إثبات شخصية

يسمحون �شخاص آخرين بالتحدث نيابة عنهم عندما يوجه إليهم الحديث مباشرة.

يتلّقون أجراً زهيداً أو ال يدفع لهم أي أجر.

ليس لديهم أيام إجازات.

ال يتمكنون من تلقي الرعاية الطبية. 

قام وسطاء بدفع ا�موال نيابة عنهم للوصول إلى بلد المقصد، وهم مضطرين
 للعمل أو تقديم خدمات في بلد المقصد لسداد هذه المبالغ للوسطاء.

يعاقبون بفرض الغرامات.

يعانون من إصابات تبدو بأنها ناتجة عن تعرضهم العتداء.

ليس لديهم ثقة بالسلطات.

بدائل ا�جابة

النعم

يفتقرون إلى التدريب ا�ساسي والرخص المهنية.
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

نموذج (٤)
مؤشرات دالة على ضحايا التسّول المنظم

يكونون أطفاًال أو مسّنين، يتسولون غالبًا ما يتواجدون في ا�ماكن العامة 
والطرقات وا شارات الضوئية وأماكن التجمعات والمناسبات. 

يكونون أطفاًال يبيعون سلعًا زهيدة الثمن. 

ينتمون إلى عصابات مؤلفة من أعضاء من نفس الجنسية.

مهددون بتسليمهم إلى السلطات.

تظهر عليهم إعاقات جسدية أو إصابات وهمية.

يرتدون مالبس قديمة لكسب تعاطف الناس.

يتواجدون لساعات طويلة تحت أشعة الشمس وفي ظروف جوية غير مناسبة. 

يتعرضون لÚهانة أو إساءة المعاملة أو التهديد أو العنف.

يعيشون في ظروف سكن سيئة أو متدنية الجودة.

ال يتمكنون من تلقي الرعاية الطبية. 

ليس لديهم وثائق السفر أو أية وثائق إثبات شخصية.

يتلّقون أجراً زهيداً أو ال يدفع لهم أي أجر.

بدائل ا�جابة

النعم
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

نموذج (٥)
مؤشرات دالة على الضحايا ا�طفال

ال يتمكنون من االتصال بوالديهم أو أوصيائهم أو أقاربهم.

يبدو عليهم الخوف ويتصرفون بطريقة ال تتفق مع السلوك النمطي لÑطفال 
في سّنهم.

ال يتمكنون من الحصول على التعليم.

ال يتوّفر لهم وقت لّلعب.

ليس لهم أصدقاء في سنهم خارج نطاق العمل.

يمارسون عمًال غير مالئم لÑطفال.

ليس لديهم وثائق سفر أو أية وثائق إثبات شخصية.

وجود مالبس بمقاسات مالبس ا�طفال من تلك التي يرتديها العاملين في
 ا�عمال اليدوية أو في مجال الجنس.

وجود لعب وأسّرة ومالبس لÑطفال في أماكن غير مناسبة مثل بيوت  الدعارة
 والمصانع.

يعيشون في ظروف سكن سيئة أو متدنية الجودة.

ال يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية. 

يعيشون بعيداً عن باقي ا�طفال وفي أماكن سكن متدنية الجودة.

يسمحون �شخاص آخرين بالتحدث نيابة عنهم عندما يوجه إليهم الحديث مباشرة.

بدائل ا�جابة

النعم
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 اليوم

نموذج (٦)
استمارة مقابلة من قبل المستجيب ا�ول

بيانات الضحية المحتملة

11

المدينة الساعةالتاريخ

االسم 

نوع الوثيقة/ رقمها

الجنس

المهنة

الهاتف

العنوان

الجنسية 

تاريخ ا صدار

تاريخ الميالد

الحالة االجتماعية

البريد ا لكتروني

بيانات (المشتبه به) 

االسم 

نوع الوثيقة/ رقمها

الجنس

المهنة

الهاتف

العنوان

الجنسية 

تاريخ ا صدار

تاريخ الميالد

الحالة االجتماعية

البريد ا لكتروني



12

مالحظات المستجيب ا�ول

١

٢

٣

٤

٥

٦

التوقيعاالسم الجهة



المرحلة الثانية: ا�يواء والحماية والمساعدة  
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تأتي هذه المرحلة بعد تحديد الضحية (المحتملة) والتعرف عليها من قبل الجهات المعنية وإنقاذها. تتضمن هذه المرحلة تحويل 

حسب  المطلوبة  والمساعدة  الحماية  وتوفير  بالبشر،  االتجار  لضحايا  المخصصة  ا يواء  دار  يكون  ما  عادة  آمن،  مكان  إلى  الضحية 

للضحية  المقدمة  الخدمات  وتشمل  الُمحيلة،  الجهة  قبل  من  المختصة  الدار  مع  والتنسيق  المحتملة،  الضحية  حالة  مقتضيات 

المحتملة على ما يلي: 

١.  ا�يواء: تقوم دار ا�يواء المكلفة بالقيام بهذه المهمة، من حيث: 

أ. االستقبال والتقييم ا�ولي: 

استقبال الحالة بمقر دار ا يواء.   

توفير الترجمة عند الحاجة.

بيان الوضع العام للحالة من خالل مالحظة المؤشرات ا�ولية البارزة بناء على شكل االستغالل الحاصل (موظفي دار ا يواء 

– منسق الحالة).

ومكان  نظيفة  ومالبس  أساسية  نظافة  وأدوات  ماء  (غذاء،  للحالة  ا�ساسية  الحاجات  بتوفير  ا يواء  دار  موظفو  يقوم 

للّراحة، وبعض الخصوصّية وإمكانّية االتّصال بأفراد ا�سرة...الخ).

ب . ما بعد التقييم ا�ولي: 

القبول المبدئي للحالة مع بيان أسباب قبول الحالة. 

تقديم الرعاية الطبية الالزمة عند الحاجة، سواء في دار ا يواء أو بالتنسيق مع ضابط االرتباط في وزارة الصحة، وذلك لترتيب 

إجراءات تقديم المساعدة والرعاية الطبية الالزمة.

أخذ موافقة الضحية على السير بإجراءات آلية ا حالة الوطنية حسب النموذج (٧) المرفق بعد توضيحه.

ج . تقييم المخاطر حول الحالة: 

يقوم ضابط االرتباط بدار ا يواء بالتنسيق مع ضابط االرتباط في وحدة مكافحة االتجار بالبشر، بتقييم المخاطر التي تحيط 

بالحالة حسب نموذج (٨) المرفق.

في حال الضحية المحتملة:

والمساعدة  المشورة  لتقديم  للحالة  محاٍم  تعيين   -

القانونية الالزمة حسب ما هو مبين ادناه.

-  إحالة النماذج (٦ و٧ و٨ و٩) وأحد النماذج (١-٥) ونتيجة 

المقابلة إلى وحدة مكافحة االتجار بالبشر من خالل التنسيق 

مع ضابط االرتباط في الوحدة.

وا�يذاء  السفر  جواز  حجز  مثل  االستضعاف:  حالة  في 

وغير ذلك: 

تبني فريق آلية ا حالة ملف إدارة الحالة ويتم ا حالة للجهات 

المعنية صاحبة االختصاص.

في الحاالت العمالية: مثل ا�ُجور ...إلخ.

إدارة  ملف  لتنسيق  العمل  وزارة  في  االرتباط  ضابط  إبالغ 

الحالة. 

د . المقابلة ا�ولية: 

يقوم منسق الحالة في دار ا يواء بإجراء المقابلة ا�ولية حسب النموذج المرفق رقم (٩).

في حال كانت الضحية طفل، تقوم وزارة التنمية االجتماعية بتعيين مراقب سلوك، حيث يقوم منسق الحالة بدار ا يواء 

بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية والقضاء في هذا الشأن.

اعتماد نتيجة المقابلة ا�ولية واتخاذ ا جراءات المناسبة كما يلي:



مالحظات: 

إذا لم تكن الضحية بحاجة إلى إيواء، يقوم ضابط االرتباط في وحدة مكافحة االتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختلفة سابقة الذكر 
لتقديم المساعدات أعاله.

أن قام  الالحقة وذلك بعد  الوطنية  ا حالة  آلية  ا يواء وإجراءات  بإجراءات  السير  أُوافق) على  / ال  (أُوافق  أدناه  الموقع  أنا 
منسق الحالة بشرحها لي وبلغة أفهمها، وقد فهمتها تمامًا، وعليه جرى التوقيع تحريراً في      /          /

المترجم اسم الحالة: منسق الحالة (موظف دار ا يواء)

التوقيع:التوقيع (بصمة ا بهام): التوقيع:
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٢. المشورة والمساعدة القانونية: 
يقوم ضابط االرتباط التابع لدار ا يواء بتوفير المشورة والمساعدة القانونية الالزمة وذلك بالتنسيق مع ضابط االرتباط في 

نقابة المحامين أو منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العالقة.

٣. المساعدة الطبية: 
أو منظمات  الصحة  وزارة  االرتباط في  بالتنسيق مع ضابط  الطبية  المساعدة  بتوفير  ا يواء  دار  االرتباط في  يقوم ضابط 

المجتمع المدني أو المتعاونين من المجتمع والجهات ذات العالقة. 

٤. المساعدة النفسية والدعم االجتماعي: 
يقوم العاملين في دار ا يواء بتوفير المساعدة النفسية والدعم االجتماعي من خالل قيام ضابط االرتباط في دار ا يواء 

ذات  والجهات  المجتمع  المتعاونين من  أو  المدني  المجتمع  أو منظمات  الصحة  وزارة  االرتباط في  بالتنسيق مع ضابط 

العالقة. 

٥. إعادة التأهيل والتدريب: 
توفير برامج التأهيل والتدريب إن أمكن من خالل دار ا يواء أو من خالل قيام ضابط االرتباط في دار ا يواء بالتنسيق مع ضابط 

االرتباط في المؤسسة العامة للتدريب المهني، أو منظمات المجتمع المدني أو المتعاونين من المجتمع والجهات ذات 

العالقة. 

نموذج  (٧)
نموذج الموافقة على المضي قدمًا بإجراءات ا�حالة الوطنية



نموذج (٨)
التقييم ا�ولي للمخاطر المحيطة بالحالة

اسم الحالة:
الرقم المرجعي:

المخاطر الصحية

إصابات سابقة أو حالية (إيذاء للنفس، أفكار انتحارية أو محاوالت انتحار...)

أعراض الصحة العقلية أو النفسية (مشاكل في الذاكرة، البكاء المتكّرر والقلق والغضب واضطراب ا جهاد 
والعدائية، والعدوان وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة...)

أعراض بدنية (صداع، تعب، نوبات دوار، ألم في الظهر، أو ألم في المعدة أو البطن، التهاب في الجلد، مشاكل 
في الرؤية، نزالت برد، مشاكل في التنفس، ألم ا�سنان ..)

حاالت مرضّية معيقة أو ذات خطورة عالية ...أذكرها -----------------------------------

ا�مراض المعدية (السل، والتهاب الكبد B، بما في ذلك ا�مراض المنقولة جنسيًا)

إدمان (الكحول، المخدرات ...)

المخاطر ا�منية 

مخاوف أمنية حالية وسابقة

مخاوف بخصوص سالمة أفراد ا�سرة أو ا�صدقاء أو المعارف

مواقع غير آمنة في المملكة أو في البلدان ا�صلية

اسم الموظف:

المسمى الوظيفي:

التوقيع:

التاريخ:

مخاطر أخرى  ----------------------------------------------------

مخاطر أخرى  ------------------------------------------------------
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نموذج (٩)

استمارة مقابلة أولية

البيانات الشخصية للحالة

السجل الوطني/
رقم ا قامة

االسم:الساعةالتاريخاليوم

نوع
 الوثيقة

السجل 
المدني:

مكان وتاريخرقمها
ا صدار

الجنسية الديانة 

الهاتف 
او البريد 

االلكتروني

العنوان:

رقم جواز 
السفر

مكان وتاريخاسم ا�م
الوالدة

الحالة 
االجتماعية

المهنة

رقم تصريح 
العمل

رقم ا قامة

بيانات جهة ا�حالة إلى دار ا�يواء 

ا حالة من
 القضاء 

(اسم الجهة 
والرقم والتاريخ)

ا حالة من 
النيابة

 (اسم الجهة 
والرقم والتاريخ)

ا حالة من 
السفارة 
المعنية 

 (اسم الجهة
 والرقم والتاريخ)

ا حالة من 
وزارة العمل

 أوالتنمية
 االجتماعية

 (اسم الجهة
 والرقم والتاريخ)

ا حالة من 
الداخلية

 (اسم الجهة
 والرقم والتاريخ)

ا حالةمن
 ا�من العام 
 (اسم الجهة

 والرقم والتاريخ)

ا حالة من 
منظمات 

ا حالة من
 المنظمات

 الدولية

ا حالة 
من

 وزارة
 الصحة

أخرى ا حالة 
من

المركز
 الوطني

ا حالة 
من

وزارة
 الخارجية

 و شؤون
 المغتربين

مراجعة الضحية
 دار ا يواء من 

تلقاء نفسها
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المجتمع
 المدني

لحقوق
 ا نسان



ملخص ا�فعال والوسائل المستخدمة والهدف (الغرض –االستغالل)

الوسائل االفعال

التهديد بالقوه استقطاب 

استعمال القوه نقل 

احتيال 

خداع 

استغالل
 السلطة 

استغالل 
حالة 

الضعف 

إعطاء أو تلقي
أو الوعد بمزايا
 لنيل موافقة 

شخص له
 سيطرة

 على الضحايا 

استقبال

إيواء 

غير ذلك من
 أشكال ا جبار

االستغالل

عمل جبري أو قسري

أُخرى (أذكرها)إنشاءاتورشصناعةزراعةمنازل
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عمل بالسخرة

منازل

التسول المنظم 

الدعارة أو االستغالل الجنسي (أذكرها) --------------------------------

نزع ا�عضاء (أذكرها) --------------------------------

الممارسات الشبيهة بالرقاالسترقاقاالستعبادعبودية الدين

أُخرى (أذكرها)إنشاءاتورشصناعةزراعة
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التقييم بعد المقابلة ا�ولية

دار كرامة 

وحدة مكافحة االتجار بالبشر

ا�جهزة ا�منية

وزارة الصحة

المتعاونون من مؤسسات

 المجتمع المدني 

السفارات والبعثات

 ا�جنبية في المملكة

المنظمات الدوليةوزارة التنمية االجتماعية

 اتحاد المرأة ا�ردنية

مركز تمكين 

نقابة المحامين 

وزارة العمل

دور ا يواء المعتمدة

مركز العدل للمساعدة القانونية 

في حال الضحية المحتملة: 
في حاالت االستضعاف وحاالت العمالة (الخروج من اÕلية)(القبول حسب آلية ا حالة الوطنية)

في حاالت االستضعاف مثل حجز جواز السفر أو الضرب ...إلخ: تبني فريق 
آلية ا حالة ملف إدارة الحالة يتم ا حالة للجهات المعنية. 

(اسم الجهة المحال إليها)-----------------------------
في الحاالت العمالية مثل عدم دفع ا�ُجور ...إلخ: إبالغ ضابط االرتباط 
بوازرة العمل للحالة  حالتها إلى الجهة صاحبة االختصاص في الوزارة 

(اسم الجهة المحال إليها)-----------------------------

إبالغ ضابط االرتباط بوحدة مكافحة 
االتجار بالبشر بالحالة وتحويل الحالة إلى 

الوحدة. 

اسم الموظف
 (منسق الحالة في دار ا يواء)

المسمى الوظيفي

التاريخ

التوقيع

القرار

الجهات المعنية با�يواء وتقديم الحماية والمساعدة:



المرحلة الثالثة: جمع ا�دلة والتحقيق والمقاضاة
 (التحديد الرسمي والقانوني):
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الضحية  كانت  وإذا  بالبشر،  االتجار  مكافحة  وحدة  إلى  ا يواء  دار  قبل  من  الحالة)  (ملف  إحالة  يتم  الملف،  بإرسال  الوحدة  تقم  لم  إذا 

المحتملة ال ترغب بالحصول على ا يواء، أو ليست بحاجة إلى إيواء فتنظر وحدة مكافحة االتجار بالبشر بالملف، ومن ثم  تحول من قبل 

الوحدة للنيابة العامة المختصة ومن ثم إلى القضاء المختص، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (١٢) من قانون منع االتجار بالبشر رقم 

إتاحة   ومنها  الحقوق  من  مجموعة  عليه  للمجني  تكفل  أن  أمكن  حيثما  المختصة  الجهات  على  بأنه  وتعديالته    ٢٠٠٩ لسنة   (  ٩)

الفرصة له في جميع مراحل االستدالل والتحقيق والمحاكمة، لبيان وضعه والتعرف عليه وتصنيفه، والتعرف على هويته وجنسيته 

وعمره لضمان إبعاده عن الجناة.

إجراءات تقوم بها الجهات ذات العالقة وكما يلي:

أوًال:  وحدة مكافحة االتجار بالبشر

١. القيام بجمع ا�دلة والمقابالت ا�ولية للضحية المحتملة بهدف إثبات وجود حالة اتجار بالبشر من عدمه.

٢. تأمين الحماية ا�منية الالزمة إذا كانت الضحية المحتملة بحاجة إلى حماية مع مرافقتها أثناء جلسات المحاكمة      

     وإيداعها في إحدى دور ا يواء.

٣. اعتماد نتيجة جمع ا�دلة والمقابالت من حيث:

أ - إذا كانت الحالة ضحية مفترضة لالتجار بالبشر:

- يقوم ضابط االرتباط في وحدة مكافحة االتجار بالبشر بإبالغ ضابط االرتباط من النيابة العامة لترتيب استالم الملف 

    واالطراف لدى النيابة العامة المتخصصة حسب االختصاص المكاني.

- إبالغ ضابط االرتباط في وزارة العدل لتوثيق القضية، وعمل إحصائيات لهذه القضايا ومخرجاتها بشكل دوري 

    بالتنسيق مع النيابة المختصة.

-  إذا امتنعت الحالة عن متابعة الشكوى فيتم استكمال ا جراءات بإيداع ملف الحالة إلى النيابة المتخصصة  صدار  

    القرار المناسب من قبلهم، ويتم إخطار المدعي العام قبل العودة الطوعية للحالة إذا كانت أجنبية.

ب - إذا كانت الحالة ليست ضحية اتجار  بالبشر مثل (حالة استضعاف أو حالة عمالية):

- حالة عمالية مثل عدم دفع ا�جور...إلخ: يتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التخاذ االجراء المناسب وتخرج 

    من آلية ا حالة الوطنية.

- حالة االستضعاف مثل حجز جواز السفر والضرب...إلخ: تقوم النيابة العامة بإحالة الحالة إلى المحكمة المختصة أو 

    الجهة المعنية بحالة االستضعاف التخاذ ا جراء المناسب وتخرج من آلية ا حالة الوطنية.

- في كلتا الحالتين أعاله: يقوم موظف المتابعة لدى المدعي العام المختص والجهة المحال إليها الملف بإبالغ 

    ضابط االرتباط من وزارة العدل للتوثيق الدوري.
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ثانيًا: النيابة العامة المختصة:

١. القيام بالتحقيق االبتدائي وسماع شهادة الضحية المحتملة  ثبات وجود حالة اتجار بالبشر من عدمه.

٢. اعتماد نتيجة التحقيق ا�ولي من حيث:

 أ .  إذا كانت نتيجة التحقيق ا�ولي ضحية مفترضة لالتجار بالبشر:

- يقوم كاتب المتابعة لدى المدعي العام المختص بإبالغ ضابط االرتباط من المحكمة المختصة لترتيب استالم الملف 

     وا�طراف لدى المحكمة المختصة حسب االختصاص المكاني.

-  إبالغ ضابط االرتباط بوزارة العدل بالحالة للتوثيق الدوري.

- إذا امتنعت الحالة عن متابعة الشكوى فتعقد الجهات ذات العالقة جلسة تشاورية (مؤتمر حالة) لالتفاق على ا جراء 

    القانوني المتبع وإجراءات الحماية وتقديم المساعدة الالزمة.

- يصدر المدعي العام المختص أمر ا يواء الرسمي للضحية المحتملة.

- يمكن استخدام وسائل الربط ا لكتروني في سماع شهادة الضحية والشهود  بعاد الضحية عن المشتبه به قدر ا مكان.

ب . إذا كانت الحالة حالة استضعاف أو حالة عمالية:

- حالة عمالية مثل عدم دفع ا�جور ...إلخ: يتم إحالة الملف إلى رئيس قسم تفتيش العمل في الوحدة التخاذ ا جراء 

    المناسب وتخرج من آلية ا حالة الوطنية.

- حالة االستضعاف االستضعاف مثل حجز جواز السفر والضرب...إلخ: تقوم النيابة العامة بإحالة الحالة إلى المحكمة 

     المختصة أو الجهة المعنية بحالة االستضعاف التخاذ ا جراء المناسب وتخرج من آلية ا حالة الوطنية.

- في كلتا الحالتين أعاله: : يقوم موظف المتابعة لدى المدعي العام المختص والجهة المحال إليها الملف بإبالغ ضابط 

     االرتباط من وزارة العدل للتوثيق الدوري.

ثالثًا: المحكمة المختصة:

١. اتخاذ إجراءات المحاكمة لدى المحكمة المختصة للضحية المحتملة  ثبات وجود حالة اتجار بالبشر من عدمه.

٢. اعتماد نتيجة التحقيق والمحاكمة من حيث:

 أ . إذا كانت نتيجة التحقيق ا�ولي ضحية مفترضة لالتجار بالبشر:

- يصدر قرار بالحكم استنادا إلى قانون مكافحة االتجار بالبشر ومن ثم المرور بمراحل التقاضي.

- إبالغ ضابط االرتباط بوزارة العدل بالحالة للتوثيق الدوري (عمل إحصائية بمخرجات المحاكمة).

ب . إذا كانت الحالة حالة استضعاف أو حالة عمالية:

- حالة عمالية مثل عدم دفع ا�جور وما شابه: يصدر قرار الحكم وتخرج من آلية ا حالة الوطنية.

- حالة االستضعاف االستضعاف مثل حجز جواز السفر والضرب وما شابه: يصدر قرار الحكم وتخرج من آلية ا حالة الوطنية

- في كلتا الحالتين أعاله: يقوم ضابط االرتباط في القضاء والجهة المحال إليها الملف بإبالغ ضابط االرتباط من وزارة العدل 

للتوثيق الدوري.

وحدة مكافحة االتجار بالبشر

النيابة العامة

القضاء المتخصص

 (المجلس القضائي)

الجهات المعنية بمرحلة التحقيق والمقاضاة (التحديد الرسمي):



المرحلة الرابعة: العودة الطوعية للضحية   
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تهدف هذه المرحلة إلى مساعدة الضحية وتمكينها من العودة االختيارية إلى بلدها ا�صلي، وفي هذه الحالة تأخذ الجهات ذات العالقة 

عدة إجراءات:

أوًال:  عقد جلسة تشاورية (مؤتمر حالة):

ثانيًا: إذا كانت الضحية أجنبية:

    الهدف من الجلسة:  وضع خطة للعودة الطوعية للضحية بعد إجراء تقييم المخاطر.

    المشاركون في الجلسة:   ممثلون من فريق آلية ا حالة الوطنية حسب الحالة.

أ - في حال الرغبة بالعودة الطوعية إلى البلد ا�صلي، يقوم ضابط االرتباط في دار ا�يواء بما يلي:

التنسيق مع ضابط االرتباط في وحدة مكافحة االتجار بالبشر ووزارة الداخلية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين،  زالة 

التي تعيق العودة الطوعية للضحية مثل: تعميم ترك العمل أو غرامات تجاوز مدة ا قامة أو عدم توفر  العقبات 

حسب  لمتابعتها  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  مع  التنسيق  يتم  الجئ،  الضحية  كانت  إذا  السفر.  وثيقة 

إجراءاتها الداخلية الستخراج وثيقة السفر الخاصة بالضحية، في حال كان إبالغ السفارة قد يعرض حياة الضحية للخطر.

التنسيق مع الجهة المختصة  حضار تذاكر السفر.

الصحي  الوضع  كان  إذا  أمكن،  إن  الرحلة  مسار  في  الضحية  لمرافقة  الصحة  وزارة  في  االرتباط  ضابط  مع  التنسيق 

للضحية يتطلب ذلك.

التنسيق مع ضابط االرتباط في وزارة الخارجية لترتيب استقبال الضحية في بلد العودة إذا كان ا�مر يتطلب ذلك.

الدولية الستمرار  الدولية مثل منظمة الهجرة  التنسيق مع ضابط االرتباط في وزارة العدل، للترتيب مع المنظمات 

بلدها  في  المجتمعي  االندماج  إعادة  برامج  وكذلك  ذلك،  إلى  بحاجة  الضحية  كانت  إذا  والتعافي،  التأهيل  برامج 

ا�صلي.

إبالغ ضابط االرتباط بوزارة العدل بالحالة للتوثيق الدوري.

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ب. في حال الرغبة بالمغادرة إلى بلد آخر (بلد ثالث /إعادة توطين)، يقوم ضابط االرتباط في دار االيواء بما يلي:

التنسيق مع ضابط االرتباط في وحدة مكافحة االتجار بالبشر ووزارة الداخلية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بهدف 

إزالة العقبات التي تعيق إعادة توطين الضحية، كتعميم ترك العمل أو غرامات تجاوز مدة ا قامة أو عدم توفر وثيقة 

اجراءاتها  حسب  لمتابعتها  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  مع  التنسيق  فيتم  الجئ،  الضحية  كان  إذا  السفر. 

الداخلية  خراج وثيقة السفر الخاصة بالضحية، في حال كان إبالغ السفارة قد يعرض حياة الضحية للخطر.

التنسيق مع الجهة المختصة  حضار تذاكر السفر إن أمكن ذلك.

الصحي  الوضع  وإذا كان  أمكن  إن  الرحلة  الضحية في مسار  لمرافقة  الصحة  وزارة  االرتباط في  التنسيق مع ضابط 

للضحية يتطلب ذلك.

 -

 -

 -



وحدة مكافحة االتجار بالبشر 

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الصحة 

منظمة الهجرة الدولية

وزارة الداخلية  

السفارات

دار ا يواء 

وزارة العمل

المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

المركز الوطني لحقوق ا نسان 

مركز تمكين 

نقابة المحامين 

المتعاونون من مؤسسات 

المجتمع المدني 

وزارة العدل 

- الجهات المعنية بمرحلة العودة الطوعية للضحية
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التنسيق مع ضابط االرتباط في وزارة الخارجية لترتيب استقبال الضحية في بلد العودة إذا كان ا�مر يتطلب ذلك.

استقبال  لترتيب  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  مع  للتنسيق  العدل  وزارة  في  االرتباط  ضابط  مع  التنسيق 

الضحية في البلد الثالث، واستمرار برامج التأهيل والتعافي، إذا كانت الضحية بحاجة إلى ذلك، وكذلك استمرار برامج 

إعادة االندماج المجتمعي في البلد الثالث.

إبالغ ضابط االرتباط بوزارة العدل بالحالة للتوثيق الدوري.

 -

 -

 -



المرحلة الخامسة: إعادة ا�دماج
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والمدنية  واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  كل  في  فعال  كعضو  حياتها  استئناف  من  الضحية  تمكين  إلى  المرحلة  هذه  تهدف 

والسياسية والثقافية في المجتمع، وتقوية معنويات الضحايا كي ال يتم استغاللهم مجدداً كضحية لالتجار بالبشر.

أوًال: عقد جلسة تشاورية (مؤتمر حالة):

ثانيًا: : إذا كانت الضحية مواطنًا أو مواطنة محلية، يقوم فريق آلية ا�حالة الوطنية المشارك في الجلسة التشاورية

(مؤتمر الحالة)،بما يلي:

ثالثًا: إذا كانت الضحية أجنبية:

الهدف من الجلسة: وضع خطة  عادة إدماج الضحية مجتمعيًا.

المشاركون في الجلسة: ممثلون من فريق آلية ا حالة الوطنية حسب الحالة.

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

الرعاية  خدمات  لترتيب  الصحة،  وزارة  في  االرتباط  ضابط  ومع  بالبشر،  االتجار  لمكافحة  الفنية  اللجنة  مع  التنسيق 

الصحية إذا كانت الضحية بحاجة إلى ذلك.

وزارة  أو  والتعلم  التربية  وزارة  مع  للتنسيق  العدل،  وزارة  في  بالبشر  االتجار  لمكافحة  الفنية  اللجنة  مع  التنسيق 

التعليم العالي والبحث العلمي لترتيب إجراءات استكمال التعليم إذا كانت الضحية بحاجة إلى ذلك.

التنسيق مع اللجنة الفنية لمكافحة لالتجار بالبشر، ومع المؤسسة العامة للتدريب المهني لترتيب إجراءات التدريب 

المهني إذا كانت الضحية بحاجة إلى ذلك إن أمكن.

التنسيق مع اللجنة الفنية لمكافحة االتجار بالبشر و ديوان الخدمة المدنية، لترتيب إجراءات التعيين إذا كانت الضحية 

بحاجة إلى ذلك إن أمكن. 

التنسيق مع اللجنة الفنية لمكافحة االتجار بالبشر، ومع الجهة المعنية لترتيب إجراءات خدمات المشاريع الصغيرة إذا 

كانت الضحية بحاجة إلى ذلك إن أمكن.

إبالغ ضابط االرتباط بوزارة العدل بالحالة للتوثيق الدوري.

أ - في حال الرغبة للبقاء في المملكة:

 إتاحة الفرصة للضحية للبحث عن عمل وتقديم المشورة المناسبة لها وفقًا للتشريعات الوطنية الناظمة لذلك.

 التنسيق مع رئيس قسم تفتيش العمل في وحدة مكافحة االتجار بالبشر للتحقق من حصول الضحية على تصريح 

عمل وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في وزارة العمل.

إبالغ ضابط االرتباط بوزارة العدل بالحالة للتوثيق الدوري.



وحدة مكافحة االتجار بالبشر 

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الصحة 

منظمة الهجرة الدولية 

وزارة الداخلية

السفارات

دار ا يواء 

وزارة العمل

المفوضية السامية لشؤون الالجئين

وزارة التربية والتعليم 

مركز تمكين 

نقابة المحامين 

المتعاونون من مؤسسات 

المجتمع المدني 

وزارة العدل

وزارة التعليم العالي والبحث
 العلمي

الجهات المعنية بمرحلة إعادة االدماج
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 -

 -

ب- في حال الرغبة بالعودة إلى بالدها أو المغادرة إلى بلد آخر، يقوم ضابط االر تباط في وزارة العدل بما يلي:

التنسيق مع منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية، الستمرار برامج التأهيل والتعافي إذا كانت الضحية بحاجة 

إلى ذلك، وبرامج إعادة االندماج المجتمعي في بلدها ا�صلي.

التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين الستمرار برامج التأهيل والتعافي إذا كانت الضحية بحاجة إلى ذلك، 

وبرامج إعادة االندماج المجتمعي في البلد الثالث.

يشكل فريق وطني Õلية ا حالة الوطنية للتنسيق فيما بينهم  دارة ملف الحالة لحاالت االتجار بالبشر، ويتمثل
 الفريق من الجهات التالية :

المجلس القضائي/النيابة العامة.   .١
وزارة العدل.  .٢

وزارة الداخلية.  .٣
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.  .٤

مديرية االمن العام /إدارة البحث الجنائي /وحدة مكافحة االتجار بالبشر.  .٥
وزارة التنمية االجتماعة /دار كرامة اليواء ضحايا االتجار بالبشر.   .٦

وزارة العمل.  .٧
وزارة الصحة.   .٨

المركز الوطني لحقوق االنسان.  .٩
المجلس الوطني لشؤون االسرة.  .١٠

منظمات المجتمع المدني ذات العالقة.  .١١

أعضاء الفريق الوطني Òلية ا�حالة الوطنية 

المؤسسة العامة للتدريب المهني




