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 التقديم
 استقبال الضحايا ، بعد أن باشرتاالتجار بالبشر وخاصة النساءردنية العمل على دراسة ظاهرة ة األت جمعية اتحاد المرأبدأ

 ،واستجابة الحتياجات الضحايا ،في الجمعية ودار ايواء النساء المعنفاتفي برنامج خط االرشاد القانوني والنفسي واالجتماعي 

 دمات القانونية والنفسية والصحيةالخبدأ االتحاد بالعمل على التخطيط على المستوى المحلي واالقليمي لحمايتهن وتقديم كافة 

 : وفقا للمحاور التالية لهن  
 ،األردن)  ربع دول فحة هذه الجريمة في أعلى تكوين تحالف اقليمي لمكا بدأ االتحاد بالعمل : بناء التحالفات المحلية واالقليمية

ا في برنامج خط و التي تم التعامل معها وقتهاستقبالها أعلى الجنسيات التي تم هذه الدول بناء وتم اختيار  ،( المغرب ولبنان ،مصر

والذي تم من خالله توحيد مفهوم  ،ولالمؤتمر االقليمي األالشركاء القامة  دعوةوقام االتحاد ب . واالجتماعي والنفسي القانونياالرشاد 

ون ضمن التعريف العام لالتجار بالبشر عند توفر لتك ،وانتهاكات العمالة المنزلية الزواج المبكر االتجار بالبشر بين الشركاء، وضم  

 . عناصر ومؤشرات الجريمة
، سوريا ،فلسطين، البحرين)عضاء التحالف ليشمل تمثيل الدول التالية ونواة التحالف االقليمي بزيادة أ ، قام االتحادفي مرحلة الحقة 

 . خطة استراتيجية للتحالف االقليميولكي يتم تنظيم العمل على المستوى االقليمي بنى التحالف   ،(ليبيا ،العراق، السودان ،اليمن
 . الخطة االستراتيجية االقليميةخطط محلية في ضوء  كما عملت المؤسسات الشريكة على صياغة

  ،ردنالتحالف االقليمي من مصر، األل أعضاء وراق عمل من قبمن خالله عرض أمؤتمر اقليمي تم  االقليمي على عقدالتحالف عمل 
  تتمحور حول واقع االتجار في البلدان العربية وتأثير ،والسودانسوريا ، ايليب ،لبنان  ،اليمن ،بالمغر ،البحرين ،العراق ،فلسطين

 . وباء كورونا على وصول ضحايا االتجار للعدالة وخدمات الحماية
لت لجنة قانونية اقليمية والتي بدورها عملت على كتابة مسودة قانون ك  ش  :  االتجار بالبشرالتعديل على القوانين المتعلقة بجريمة 

ة تم تشكيل لجان قانونية محلي اكم ،خذا باالعتبار الخصوصية لكل من البلدان المستهدفةعلى المرجعيات الدولية، آ نموذجي يرتكز 

كل الجهات ة والتحالف االقليمي على ترويج هذا القانون النموذجي لعملت التحالفات المحلي . خرجت بمسودة قانون نموذجي محلي

كما عملت اللجنة القانونية . ي هذه المسودة البرلمان المغربي ليقر القانون بعدهاتبىصحاب القرار، نتيجة لذلك المعنية والبرلمانات وأ

الحماية للضحايا واجراءات فة إلى تحسين اجراءات صة بضحايا االتجار بالبشر هادعلى كتابة تعليمات خاصة بدور االيواء الخا

 . دماج للناجيات وحماية حقوقهن المادية واالنسانية اثناء وبعد االيواء نعادة االإ
ف المبني على النوع االجتماعي والعنف الموجه ندم االتحاد خدمات الحماية من العيق:  يا االتجار بالبشراتقديم خدمات الحماية لضح

عضاء في مات األخالل برنامج خط االرشاد القانوني ودار ايواء النساء المعنفات وبناء على  التعاون االقليمي بين المنظللنساء من 

الستقبال  يواء في كل من مصر والمغربإتم في  هذه المرحلة افتتاح دور  وبناء قدراتهم وكنتيجة لتبادل الخبرات ،التحالف االقليمي

كما تم العمل على تنفيذ عدد كبير من . ةعادة االتجار بهن مرة ثانيإدماجهن في المجتمع وحمايتهن من عادة اإالناجيات من الجريمة و

بناء القدرات و . الستغالل المتاجرين ةكثر عرضب للفتيات والنساء في المناطق األمحاضرات التوعية في كل من مصر والمغر

من ( عين العامينالقضاة، الشرطة والمد  )مل على بناء قدرات جهات انفاذ القانون العو م االتجار بالبشر محليا واقليميا،حول مفهو

القوانين الدولية والقانون المحلي بهدف التأكيد على استخدام القانون الحالي لمساعدة ضحايا االتجار وخالل تدريب على المفهوم، 

 . خرىقوانين أ ةة االتجار تحت هذا القانون وليس أيبالبشر قانونيا وتكييف جريم
ت الحماية والتعرف على الضحايا، ليافي التحالف حول مفهوم االتجار، آ لى العمل على بناء قدرات المؤسسات الشريكةضافة إإ

التي تقدم خدمات الحماية ليات االحالة الوطنية واالقليمة وتطوير وسائل لتفعيل االحالة الوطنية والتشارك مع الجهات المختلفة آ

 . للضحايا
حالة المحلية من خالل  توحيد جهود كل الجهات العاملة مع ليات لإلآالعمل على انشاء : تطوير نظام االحالة الوطني واالقليمي

 (. دور االيواء الحكومية ،السفارات ،الوزارات المعنية ،وحدة مكافحة االتجار بالبشر) الضحايا 
ماجهن في مجتمعاتهن عادة ادإتحالف اقليمية لحماية الضحايا و ليةير آضاء في التحالف االقليمي لتطوعالعمل مع المؤَسسات األ

 . عادة االتجار بهن بعد استعراض الخطط المحلية في كل دولةإوحمايتهن من 
ء من النسا تحليليا لحاالت  االتجار بالبشر ل واقعاوكتتويج لهذا العمل قررت الجمعية العمل على اطالق هذه الدراسة بحيث  تُمث   

 وفق ا ألنموذج اجرائي تم اعداده  2020-  2018رة  في المملكة األردنية الهاشمية، للفت والتي تعامل معها اتحاد المرأة
 حسين خدمات الحماية المقدمةمن قبل اللجنة المعنية بدراسة وتحليل هذه الحاالت للخروج  بتوصيات تساهم في ت

 . لضحايا االتجار بالبشر 
 

 مقدمة الدراسة
ة  تمس كرامة باعتبارها جريم ،لية الدانة جريمة االتجار بالبشر، وتفرق بينها وبين العبوديةتواترت االتفاقيات والمبادرات الدو

كافة  ، يحملانوعي اخالقي أ، مما يضفي على الجريمة عامالوأجساد المتاجر بهم، حيث أن موضوع االتجار هنا هو االنسان

 . القية والقانونية للتصدي للظاهرة بما يحد منهاخفئات المجتمع المسؤولية األ
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كدت من خالل عنوانها وبيان غرضها من خالل التعاون الدولي المطلوب، وفقا التفاقية باليرمو، والتي أ يتحمل المجتمع الدولي

لى طبيعة الجريمة إة ظاهرة االتجار بالبشر استنادا ساس في محاربنية، وعليه فإن المسؤولية األمحاربة الجريمة عبر الوط

، ويتمثل دور الدولة بوضع محاصرة ومالحقة العصابات الدولية تقع على عاتق الدول مجتمعة، وكذلك ،العابرة للحدود

،  فضال عن مسؤولية الدول في تسهيل االجراءات مقصد و بلدأو عبور أة للمتاجرين سواء كانت بلد مصدر التشريعات الرادع

   . حصول على محاكمات عادلةايا من الالتي تمكن الضح
لظاهرة االتجار بالبشر بل تتضافر عدة عوامل منها الفقر المدقع والجهل وغياب الوعي والمعتقدات ليس هنالك سبب واحد 

ذا ما خصصنا االتجار بالنساء فيضاف لها عتها وأثرها من واحد إلى آخر ، وإ، وتختلف بطبيلعامة والقيم التي تسود مجتمعا ماا

ط عام يسود أغلبية دول خير هو نمي في مواطنتها بينها وبين الذكور، واأل، ال تساومشترك يتعلق بنظرة دونية للمرأة عامل

لتي ، كما تؤدي بعض الممارسات العائلية وااجرينناث ضحايا االتجار بالبشر في براثن المتالعالم مجتمعة تساعد على وقوع اإل

يمكن أن تقع في  ،ها وباسلوب حياتها وزواجهاتتخذ قرارات بحق و ال تليق بكرامتها، أتجبر بعض النساء على ممارسة أعمال 

ه ن وضوح القانون الرادع لوقف هذدائرة تجريم الفعل، األمر الذي يخلق مؤشرات على أنها ضحية اتجار بالبشر، وعليه فإ

 . تجنبهاشكال االتجار التي يجب المؤشرات هو السبيل الوحيد لخلق وعي مقابل حول أ
 بالمئة من الفتيات، 19، وتاجر بهن هن نساءئة من الم  بالم 46إلى أن  2018تشير األرقام التي أصدرتها األمم المتحدة عام 

مع األخذ بعين  البشر،، تاتي هذه االرقام وفقا لتعريفات الدول لالتجار بناثهن من اإل نصف المتاجر بهم منكثر بما يعني أن أ

 ي تقرها القيم والمعتقدات العامةذا ما تم توسيع التعريف بحيث يشمل الممارسات العائلية التتزداد إ االعتبار أن النسب

 . في كل دولة
، وتختص المنظمات النسوية بالتصدي ار بالبشر عموماتتصدى المنظمات غير الحكومية لتحمل مسؤوليتها اتجاه مكافحة االتج

لى المساعدة في الكشف عن الجناة ضافة إية متابعة الضحايا وحمايتهن، باإلمسؤول ، فتتحمللظاهرة االتجار بالنساء واالطفال

 . وتقديمهم للعدالة
التدابير التي تتخذها الدول من  لىضافة إها، باإلهم عوامل الحماية قبل وقوع الجريمة وبعدوعليه فإن القوانين السارية هي أحد أ

نظومة القيم التي تحكم المجتمعات، وعليه تسقط للمؤشرات والمرتبطة غالبا بموتختلف تعريفات الدول  ،أجل محاصرة الظاهرة

دم انسجامها يؤدي إلى ن تضارب القوانين وعها تقع في تعريف االتجار بالنساء، إال أشكال والتي في حقيقتبعض المؤشرات واأل

 . تعطيل أثر هذه المؤشرات
حالة الضعف يعتبر  و استغاللر، إن أي استغالل يقع نتيجة السلطة أوكول منع ومعاقبة االتجار بالبشفي متن تعريف بروت

كثر عرضة لتلك الممارسات على خصوصية االتجار بالنساء واألطفال، باعتبارهم أ ، كما يؤكد البروتوكولاتجارا بالبشر

 . خصوصا في حاالت النكبات الطبيعية والحروب
ن يمكن أمام مؤشرات خصوصا الهيئات النسائية والنسوية، تجد نفسها أشر، ون العاملين في مجال مكافحة االتجار بالبوعليه فإ

ن اضفاء الرادع منظمات على أ، وتؤمن هذه الم في قوانين أخرىحيانا تجر  طار التعريف في القوانين المحلية، وأتخرج من ا

ضافة الفتقار قانون العقوبات باإل . عقوباتمن وجود الردع في قانون الكثر لى جريمة االتجار بالبشر يعطيها أهمية أخالقي عاأل

ة غير كافية وهي في الحقيق رها قانون مكافحة االتجار بالبشر،والتي يوف، الرامية لتوفير الحماية للضحايا من االجراءات لعديدل

العائلة، فإن قوانين الضعف التي تحصل في اطار ي فعل استغالل لحالة أ في الوقت الذي ترى فيه النسويات أن  ، فللردع العام

 . خرى تحمي صاحب السلطة في هذه الحالةأ
، ، أي ضحيته من جنسية أخرىللحدود اسواء كان االتجار عابر لذا فقد هدفت الدراسة لقراءة واقع االتجار بالبشر في األردن؛

تلف الملفات التي تحتوي على ، يتم من خاللها االطالع على مخلى البلد ألسباب متعددة، أو كانت ضحية اتجار داخليعلبت ج  

ن تتخذ االجراءات وضع الضحية في خانة المتاجر بها، ومتى  يعتبر القانون أن هذه المؤشرات كافية أل مؤشرات تستوجب

 . وتحويل المعتدي والمتاجر للعدالةالمناسبة لحماية الضحايا 
سباب التي واألنها اتجار بالبشر لفات التي صنفت على ألك المردنية، وكذاسة كافة العاملين في اتحاد المرأة األتستهدف الدر

، وتقف اء في تلك الملفاتشكال العنف التي تمارس ضد النسكما تحلل الدراسة بعض أ. للعدالة تقف خلف االخفاق في الوصول

تقع بعض الممارسات ضد ن ا بالبشر، في الوقت الذي يمكن أ، وما يعتبر اتجاراسري  ا أعند الحدود الفاصلة بين ما يعتبر عنف  

 . النساء في خانة االتجار بالبشر
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 أهمية الدراسة

التعرف على ضحايا االتجار جراءات المتخذة في مجال قش وتحلل فعالية االتنبع أهمية الدراسة من كونها تنا

ة في سبيل اتحاد المرأ هى العقبات التي تواجوالتعرف عل  ،وتقديم  المساعدة وتوفير الحماية لهن من النساءربالبش

وتقديم التوصيات في هذا  خرى ذات العالقةمن الجهات األ الوقوف على العقبات التي تواجه االتحاد وكذلك ،ذلك

 : تحقيق األهداف اآلتيةالدراسة الحالية سوف تسعى ل لذا فإن الصدد،

 بل العاملينمن ق    ،ليات التي يتم من خاللها التعرف على ضحايا االتجار بالنساءالتعرف على اآل -

 . خرىاالتجار بالنساء وحاالت العنف األز بين حاالت في اتحاد المرأة األردنية وكيفية التميي

مقدمة من العاملين في اتحاد المرأة لضحايا االتجار التعرف على اجراءات المساعدة والحماية ال -

 . شخاص وهل هي تتفق مع المعايير والمواثيق الدوليةباأل

لتعرف على ضحايا االتجار ة  في االعاملين في اتحاد المرأ هتي تواجعلى العقبات الالتعرف  -

 . بالنساء

 ي اتحاد المرأة  في تقديم المساعدة والحمايةالعاملين ف هالتعرف على العقبات التي تواج -

 . لضحايا االتجار بالنساء

 

 

 

 مشكلة الدراسة

ت االتجار بالنساء في اتحاد المرأة التعرف على حااللى اجراءات إ يمكن تلخيص مشكلة الدراسة باإلشارة

يتم  ن البعض من هذه الحاالت الحيث أ ،حايا التي تعامل معها اتحاد المرأةردنية واجراءات المساعدة والحماية للضاأل

بضحايا دة الخاصة وبالتالي ال تتلقى المساع ،خرىالتعامل معها على أنها حاالت اتجار بالنساء وإنما حاالت عنف أ

 : وعليه يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية بالتساؤل الرئيس التالي. االتجار بالبشر

اجراءات  ؟ وما هي العقبات في ردنية عقبات في التعرف على حاالت االتجار بالنساءهل يواجه اتحاد المرأة األ

 ؟ير الدوليةيفي  المعاثلى المُ ة ومساعدة ضحايا االتجار بالنساء بما يتوافق مع التطبيقات حماي
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 أسئلة الدراسة

 : لقد تم تأطير الدراسة  من خالل مجموعة من األسئلة التالية

من قبل العاملين في اتحاد المرأة  ليات التي يتم من خاللها التعرف على ضحايا االتجار بالنساءما هي  اآل -

 . ؟2020 – 2018ردنية وكيفية التمييز بين حاالت االتجار بالنساء خالل الفترة  األ

 العاملين في اتحاد المرأة لضحايا االتجار باالشخاصمقدمة من اجراءات المساعدة والحماية الما هي  -

 . ؟2020 – 2018والمواثيق الدولية خالل الفترة  ر يوهل هي تتفق مع المعاي

 لتعرف على ضحايا االتجار بالنساءة  في اتواجه العاملين في اتحاد المرأالتي ما هي العقبات  -

 .. ؟2020 – 2018في التعرف على الضحايا  بالنساء خالل الفترة  

 والحماية لضحايا االتجارة في تقديم المساعدة أالعاملين في اتحاد المر ما هي العقبات التي تواجه -

 .. ؟2020 – 2018خالل الفترة   بالنساء

 أهداف الدراسة

ليات  التعرف على حاالت االتجار بالنساء ام إلى تحديد المعيقات التي تواجه  آتهدف الدراسة الحالية بشكل ع

ية والتي تعامل  معها اتحاد بما يتوافق مع المعايير الدول ،وعقبات اجراءات حماية ومساعدة ضحايا االتجار بالنساء

 : ق األهداف اآلتية، وذلك من خالل تحقيردنيةالمرأة األ

نها نية  وتم تصنيفها  من قبلهم على أبيان عدد حاالت  االتجار بالنساء  التي تعامل معها اتحاد المراة االرد .1

 . 2020  –  2018حاالت اتجار بالنساء  خالل االعوام 

اتحاد المرأة من قبل العاملين في تعرف على ضحايا االتجار بالنساء ليات التي يتم من خاللها التوضيح اآل .2

 . 2020 – 2018ردنية خالل الفترة  األ

 مقدمة من العاملين في اتحاد المرأة لضحايا االتجار باالشخاصتوضيح اجراءات المساعدة والحماية ال .3

 . 2020 – 2018والمواثيق الدولية خالل الفترة    ومدى  توافقها  مع المعايير

 والحماية لضحايا االتجار بالنساءة في تقديم المساعدة أالعاملين في اتحاد المر بيان  العقبات التي تواجه .4

 . 2020 – 2018خالل الفترة  

 . لحماية والمساعدة  لضحايا االتجار بالنساءمقدمي ا الج العقبات التي تواجهالخروج بتوصيات تع .5
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  منهج الدراسة

 اعتمدتتها، فإن هذه الدراسة واإلجابة عن تساؤال الدراسة الحاليةأهداف ولتحقيق            

 . على المنهج الوصفي التحليلي

 مجال الدراسة

 ردنيةا من قبل العاملين في اتحاد المرأة األالمتعامل معه ،تجار بالنساءن مجال الدراسة قضايا االتضم  

 . 2020 – 2018خالل األعوام 

 مجتمع الدراسة وعينتها

لالتحاد خالل ة  والفروع التابعة مركز جمعية اتحاد المرأن مجتمع الدراسة من الحاالت التي تعامل معها تكو  

والغراض هذه   2020 – 2018لألعوام  نها اتجار بالبشر والتي تم تصنيفها على أ    2020 – 2018عوام  األ

تواصلت من  و فروعه مباشرة أ  واالتحاد أالة للحاالت التي راجعت ح( 99)خذ عينة مكونة من الدراسة فقط تم أ

   . بعض مؤسسات المجتمع المدني و أ القانوني والنفسي واالجتماعي خط االرشاد خالل

 مصادر البيانات والمعلومات

 بالنساءتجار اال تم الحصول على بيانات ومعلومات هذه الدراسة من خالل الوثائق الرسمية المرتبطة بقضايا

مع  وكذلك اجراء المقابالت ،في المملكة األدرنية الهاشميةردنية بشارات التابع التحاد المرأة األلي يمإ مركزلدى 

 . ردنيةوالفروع التابعة لجمعية اتحاد المرأة األ (الشلتر)الرعاية في مركز  العاملين
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  مفهوم االتجار  بالبشر 
 

 

 

 

نشاطة التاي يتعاين أن مساألة تحدياد قائماة األ ،إن من أكثر مسائل ظااهرة جارائم االتجاار بالبشار  إثاارة للجادل                 

وهاو ماا  ،الجارائمهذه جرامي واألفعال المكونة له وتبيين القوام القانوني لوتحديد أنماط السلوك اال ،للتجريمتكون محال  

ة عادم كفايا ولحسام هاذا الجادل لجهاة ،أثار جدال  حول مدى انطباق نصوص القوانين الجنائية األخرى على هذه الجرائم

 لاات عم ،بااه ماان خطااورة علااى البشااريةالنصااوص الجنائيااة القائمااة لالنطباااق علااى هااذه األنماااط الجرميااة لمااا يتصااف 

ئم ساااس للاانص التجريمااي الااذي يحقااق أقصااى درجااات الحمايااة ماان جااراالجمعيااة العامااة لألماام المتحاادة علااى وضااع األ

ف جارائم وساواالتجار باألشخاص والذي يحقق الردع العام ووقاية األفراد من االنحراف والسقوط في هذا النوع مان ال

 مان أخطار د لكاون هاذه الجريماة تعاو ،المفهوم في هذا المجال ماع التوضايح للمفاردات الاواردة باالمفهوم انشير إلى هذ

تظاااهر جريمااة تساتند علاى آماال موعاودة وشاقاء مؤكاد و ،جارائم عالمناا المعاصار باعتبارهاا جريماة  تساتغل الضاعفاء

 حيااتهم لباحقاوقهم وكارامتهم  ،مئاات اآلالف جريماة تسالب ،ن أشاكال القساربالحب والتهديد واستخدام القوة وغيرها م

 . ن العبوديةسرية  أو أشكاال  أخرى مأو دعارة ق كان ذلك عمال  جبري اأسواء  سنوي ا،

 

 

 

 : مفهوم  االتجار بالبشر بالبروتوكول: أوال  

ف االتجار بالبشر في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل ع ر     

نه على النحو بأ(  أ)المادة الثالثة الفقرةم في 2000التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 

 : التالي

هم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من خاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائتجنيد أش"     1

عطاء أو تلقي ة أو استغالل حالة استضعاف، أو باأشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلط

ويشمل االستغالل، كحد أدنى، . مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل

استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو االسترقاق أو الممارسات 

 ". عضاءالشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األ

ه أو وائيإيله أو يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنق"نه إلى أ( ج)ي نفس المادة وفي الفقرةوكذلك أشار البروتوكول ف

 ". الهبينة أع، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل الم"اتجارا باألشخاص"استقباله لغرض االستغالل 

 : من نه يتكونالتمعن بالمفهوم سابق الذكر نجد أوب

 

 

                                                 
 س ء عوووووووة ء افووووووويم   و فوووووووس ء  ر جوووووووسبروتوكووووووووق ع ووووووو  وتجووووووو  وع وتخوووووووس ء تاوووووووومل بو الووووووو و   و  و وووووووس ء   وووووووو  وء   ووووووووق  ء  جووووووو   ت وت ووووووو 1

 ,الفقرة )أ( و)ج( عن املوقع االلكتروني:3املادة : م ,2000ء  ظجس عبر ء و   س   اس 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html 

 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html
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 : األفعال .1

 هم أو استقبالهم بغرض استغاللهمخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائتجنيد أش . 

 استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامن عشر بغرض استغاللهم . 

 : الوسائل المستخدمة الرتكاب تلك األفعال .2

  القسرمن خالل التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال . 

 أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استعمال حالة ضعف . 

 عطاء أو تلقي مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤالء األشخاصأو با . 

 رة الذكل سابقترط استعمال الوسائكما أن البروتوكول ومن أجل حماية من هم دون سن الثامنة عشر لم يش     

 . االتجار بالبشرفي أفعال 

 

 ة قسارا،جنساي، أو الساخرة أو الخدمااستغالل دعاارة الغيار أو ساائر أشاكال االساتغالل ال : أغراض االستغالل .3

 . أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء

 : مفهوم  االتجار بالبشر في القانون الوطني: ثانيا  

 شاارم  والقااانون المعاادل لمنااع االتجااار بالب2009لساانة ( 9)عاارف  قااانون منااع االتجااار بالبشاار األردنااي رقاام 

 : (2)  االتجار بالبشر بأنه 2021لسنة 

 ةسااتغاللهم عاان طريااق التهديااد بااالقواسااتقطاب أشااخاص أو نقلهاام أو إيااوائهم أو اسااتقبالهم بغاارض ا 

 السالطة اساتغالل استعمالها أو غير ذلك مان أشاكال القسار أو االختطااف أو االحتياال أو الخاداع أو  أو

 ساايطرةعطاااء أو تلقااي مبااالغ ماليااة أو مزايااا لنياال موافقااة شااخص لااه با، أو سااتغالل حالااة ضااعفأو ا

 . على هؤالء األشخاص

  مكااان ذلااك بغاارض اسااتغاللهعشاارة متااى اسااتقطاب أو نقاال أو إيااواء أو اسااتقبال ماان هاام دون الثامنااة 

 (1)ة فاي البناد ك من الطارق الاواردلم يقترن هذا االستغالل بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذل ولو 

 . من هذه الفقرة

 

  رقاقاالسات استغالل األشخاص في العمل بالساخرة أو العمال قسارا أو( االستغالل ) تعني كلمة 

ستغالل الدعارة أو التسول المنظم  أي شكل من أشكال االأو االستعباد أو نزع األعضاء أو في 

 . الجنسي

                                                 
 (.3م, املدددددددددددددددددددددادة )1/3/2009تددددددددددددددددددددا ي   4952 , العدددددددددددددددددددد د م2009(   وووووووووووووووووووو س 9ء ملدنوووووووووووووووووووو  ملتووووووووووووووووووووة   تووووووووووووووووووووورو  ع وووووووووووووووووووو  ء تاووووووووووووووووووووومل بو   ووووووووووووووووووووور ( الجريدددددددددددددددددددد ة الر دددددددددددددددددددد   ,   2

 (.2, املادة) 1552, الع د  2021( لسن  10و الجري ة الر       القانون املع ل لقانزن منع االتجا   بالبشر  قم)
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 اجراءات حماية ومساعدة ضحايا االتجار بالبشر
 

 

 

 

 

 

االتجااار بالبشاار  فااي جااوهره، يخاارق حااق اإلنسااان الشااامل فااي الحياااة والحريااة والتحاارر ماان العبوديااة بجميااع           

، واتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل دعارة (1948)عالن العالمي لحقوق اإلنسان االأشكالها وهو محظور في 

، والعهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية الحقاوق السياساية (1959) ، وإعالن حقوق الطفل(1949) الغير

ماااع ( 1989)حقااوق الطفاال ، واتفاقيااة (1979)، واتفاقيااة القضاااء علااى جمياااع أشااكال التمييااز ضااد النسااااء (1979)

 182؛ االتفاقياة رقام (2002)البروتوكول التكميلي لذلك على بيع األطفال وبغاء األطفال استغاللهم في المواد اإلباحياة 

وميثاااق المحكمااة الجنائيااة الدوليااة ( 1999)أشااكال عماال األطفااال  أسااوأالمتعلقااة حظاار ( ILO)منظمااة العماال الدوليااة ل

طفال المكمل االتفاقية الجريماة تجار باالشخاص وخاصة النساء واألمنع وقمع ومعاقبة االوبروتوكول ( 1998روما، )

ن مناع و القاانون المعادل لقاانو ،(2009)لسانة ( 9)و قانون مناع االتجاار بالبشار األردناي رقام ، (2002)المنظمة لعام 

جراءات التاي يجاب اتباعهاا ماع من اال من التجربة العملية مجموعةوقد ظهر  ( 2021) لسنة( 10)بالبشر رقم االتجار 

بهااا فيمااا يتعلااق  توجيهيااة الموصااىوالمباااد  الالتااي أشااارت إلااى الكثياار منهااا المباااد ، و ،ة بعااد التعاارف عليهاااالضااحي

 : جراءات خاطئة مع الضحايا من أهمهاشية من التسرع في اتخاذ اوذلك خ  ،إلنسان واالتجار باألشخاصبحقوق ا

 

 

 : لى االتفاقيات الدوليةالحماية والمساعدة استنادا إاءات اجر: اوال

 يتم أن المهم من فإنه عليها، والتعرف الضحية تحديد يتم عندما : بالبشرنقاذ والتحويل لضحايا االتجار اال -

 حاالت من يعانون الذين الضحايا تحويل يتم أن ينبغيو ،لجسدي والنفسي والصحيا لوضعه فورا التقييم

 الطبي التقييم فإن ،مالئما ذلك يكون وعندما ،مساعدتهم يمكنهم الذين إلى األخصائيين نفسية أو طبية طارئة

 الشخصية الضحية تجربة عن الناتجة والنتائج للعواقب الممكنة االستجابة أجل من يتم أن والنفسي ينبغي

 .فردي أساس على حالته تخص التي احتياجاته تلبية وكذلك صحته وعن
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من  البروتوكول باتخاذ التدابير ( 6)من المادة ( 1)ركزت الفقرة : أو حرمتهم/ الضحايا وصون هوية  -

جراءات القانونية، الحفاظ على سرية اال: الالزمة لصون الحرمة الشخصية للضحايا وهويتهم، بوسائل منها

( ب) 2وهذه التدابير تثير مسائل مماثلة في إطار االلتزام المبين في الفقرة  ،قانونها الداخلي بالقدر الذي يتيحه

 . دالء بشهادتهم في أمانلوطنية  بشأن تمكين الشهود من االمن اتفاقية الجريمة المنظمة عبر ا( 24)من المادة 

االلتزام بتزويد من  البروتوكول على ( 6)من المادة ( 2)ركزت الفقرة :  جراءاتمشاركة الضحايا في اال -

ولكنه ال يستوجب بالضرورة  ،الضحايا بالمعلومات وإتاحة فرصة لهم لعرض آرائهم وشواغلهم إجباري

ليه في الفقرة وااللتزام األساسي بضمان تمكين الضحايا من فرصة المشاركة منصوص ع. تدابير تشريعية

 . قية الجريمة المنظمة عبر الوطنيةمن  اتفا(25)من المادة (3)

الهتمام للمادتين الء امن البروتوكول، أنه ينبغي إي( 6)من المادة (5)حددت الفقرة  : المة الضحايا الجسديةس -

من البروتوكول ( 6)ن المادة م( 5)فمقتضيات الفقرة  ،قية الجريمة المنظمة عبر الوطنيةتفامن ا( 25و 24)

االتفاقية بشأن توفير المساعدة والحماية للضحايا من ( 25و 24)الواردة في المادتين ات ة إلى االلتزامإضاف

 : والشهود، لكنها تختلف عنها في جانبين هامين

  االلتزام بإيالء االعتبار لضحايا االتجار مقصور على التدابير الالزمة لضمان سالمتهم الجسدية

بينما تشمل  من البروتوكول معظم تدابير الدعم تقديرية،( 6)من المادة ( 3) فقط، مع ترك الفقرة

 كان اإلقامة داخل البلد أو خارجهتدابير حماية الشهود المبينة في اتفاقية الجريمة المنظمة تغيير م

 . دالء بالشهادة أيضاوالقيام بترتيبات خاصة لال

 السالمة" على توفيرأن تحرص الدول "ي البروتوكول يقتصر على االلتزام الوارد ف"، 

 على اتخاذ أي تدابير تكون مناسبةااللتزام الوارد في اتفاقية الجريمة المنظمة بينما يتمثل 

 . في حدود قدرات الدولة الطرف المعنية

 

مكانية الر بهم اإلنسانية؛ فهي تتيح اتجَ الغاية من فترة التفكر المتاحة حماية حقوق األشخاص الم  : فترة التفكر  -

، والتوصل إلى قرار على بينة من أمرهم بشأن تعافيهم من محنتهمأوا خطوات لكي يبد لضحايا االتجار

سرون جمع طار اإلجراءات الجنائية، وبذلك ييخياراتهم فيما إذا كانوا يريدون تقديم المساعدة والتعاون في إ

 . المعلومات االستخبارية عن طرائق عمل المتجرين بالبشر
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ا :  التمثيل القانوني والمساعدة القانونية - في ما تثبط عزيمة الضحايا عن المشاركة بدورهم المساعد  كثير 

مسون هم ، عندما يلوفي حينها ال تتاح لهم مشورة قانونية بسيطة سهلة المنال جراءات القانونية ألنهشتى اال

بواسطة ا من الدعم المتكامل المقدم ولذلك ينبغي إتاحة المشورة القانونية باعتبارها جزء  . المساعدة والدعم

وألن العديد من ضحايا االتجار يعتريهم الخوف من الحكومات ومن سلطاتها . برامج مساعدة الضحايا

هما جانبان هامان بصفة خاصة في هذا نية وإتاحة التمثيل القانوني لالبيروقراطية، فإن توفير المساعدة القانو

تقدم المساعدة القانونية وأجهزة ومية التي كذلك فإن تطوير الصالت الوثيقة بين المنظمات غير الحك. الصدد

عداد إأن يكون  اوينبغي أيض  . نفاذ القانون يمكن أن يسهل كذلك بقدر كبير حماية الضحايا وصون حقوقهما

 اجرائية الرسمية وغير الرسمية بشأن التعاون بين الهيئات المختلفة جزء  لبروتوكوالت الناظمة والطرائق االا

 . تكاملة بشأن تقديم المساعدة إلى الضحايامن أي إستراتيجية م

 توكول مكافحة االت  جار باألشخاصمن برو( 7)بينت المادة  : أذون اإلقامة المؤق تة أو الدائمة للضحايا -

 : مسألة وضعية الضحايا كما يلي

 اعتماد من هذا البروتوكول، تنظر كل دولة طرف في ( 6) باإلضافة إلى اتخاذ التدابير المبي نة في المادة

 خاص، في الحاالت التي تقتضي ذلك،تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا االت  جار باألش

 . بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤق تة أو دائمة

   ولة طرف االعتبار الواجب للعواملمن هذه المادة، تولي كل د( 1)لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة 

 . انيةاإلنسانية والوجد

 وضعه إلى الضحايا تحويل جدا المهم من: والتعافي لضحايا االتجار بالبشر المساعدة من خالل تقديم المأوى -

 . والحماية ة الالزم الرعاية فيها يتلقوا أن يمكن حيث مطمئنة آمنة في بيئة 

 يتعافوا لكي ،والضرورية المساعدة المالئمة يتلقوا أن يمكن حيث للضحايا معينة بيئة تقديم يعني" وإن اإليواء

 أماكن تختلف وقد ،ناجحة توطين وإعادة تأهيل إعادة عملية إنشاء قواعد في ولمساعدتهم االتجار تجربة من

 أماكن تتضمن أن ينبغي أدنى كحد ولكن, والقدرات والموارد النوع حيث من المحلي للسياق وفقا اإليواء

  : ءاإليوا

 قطاعا كامال تقدم أنء، اإليوا أماكن لبعض ويمكن ،والحمامات األساسية، المساعدة الطبية الوجبات، السكن،

  . الخدمات من
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لألشخاص  نقل أو /و وسالمة آمنة رحلة ضمان إلى العودة الطوعية تهدف إن:  إعادة الضحايا إلى أوطانهم -

 .األصلية ومجتمعاتهم دولهم إلى الوجهة مكان من بهم المتاجر

 التأكد أجل من المجتمع أو المكان األصلي في للعائلة بتقييم القيام من بد ال ،واإلعادة للعودة مسبق وكمتطلب

 المتاجر الشخص حالة تحليل من يتألف أن يجب التقييم فإن وكحد أدنى، ،المالئم الخيار هو العودة خيار أن من

 بالعائلة القيام باالتصال يجب كما ،)االتجار وضع في وقوعه في مشاركة العائلة كانت مثال، هل ) به

 االندماج إعادة فإن الحاالت، بعض وفي ،بشكل أفضل والحالة الوضع تقييم يتم لكي مرات عدة وزيارتها

من  سيتمكنون حيث مجتمعهم، أو عائلتهم إلى المتاجر األشخاص خالل إعادة من تتحقق أن يمكن الناجحة

 البيئة نفس في وضعه تعني أحيانا المتاجر به الشخص عودة تكون قد ولكن ،كامل بشكل منتجة حياة عيش

 المجتمع أو العائالت كانت الحاالت من العديد وفي، سابقا االتجار وقوعه في في ساهمت التي والظروف

 إلى العودة على مطلقا الضحية رغاما يتم أن ينبغي وال ،االتجار عملية في مباشر بشكل األصلي متورطة

 أن الضحايا تضمن أن المنظمات على فإن بهم، المتاجر األشخاص حقوق احترام ومن أجل ،األصلي مكانه

 .خطيا بالموافقة اإلعالم يكون أن يمكن واضح، كما بشكل بالموافقة الضحية إعالم على وبناء   طوعا، يعودون

 في اإلقامة مثل بديلة؛ خيارات فإن الضحية، سالمة على بعض المخاطر تفرض اإلعادة عملية أن وبما     

 هي العودة تكون عندما حاالت وفي ،فيها النظر يتم أن ينبغي ثالثة، بالد في التوطين إعادة الوجهة أو بالد

 أن يمكن وكيف عودتهم عند الضحايا لمساعدة تقديمه يتم أن يمكن على ما التركيز من بد فال الوحيد، الخيار

 مساعدة تنظيم أجل من الالزم الوقت وإن، الرعاية استمرار لضمان والمجتمع األصلي البلد مع يتم التنسيق

 األوراق لتأمين كل وقت ويلزم ،حالة بكل أيضا ويتعلق بلد، كل في الظروف على سوف يعتمد طوعية عودة

 ،توازنهم يستعيدوا كي للضحايا ولتوفير الفرصة والطبي النفسي لالستقرار أيضا اوقت ويحتاج الالزمة،

 .مطمئنة بيئة آمنة في خياراتهم يختاروا ولكي

قبل أن ت تاح لهم فرصة لكي يثبتوا أنهم  ،قد يواجه ضحايا االت  جار باألشخاص الترحيل: عدم ترحيل الضحايا  -

، كثيرا  ما ال يوجد إلى جانب االجراءات الجنائية بشأن وفي كثير من البلدان ،كانوا بالفعل ضحايا اتجار

ناة، ا ر بمقتضاها وضع شخص ما بأنه الج  ، "ضحية اتجار"جراءات قضائية أو إدارية رسمية يمكن أن يتقر 

م القيام بها في المستقبلن ترحيل ضحية ما قد يؤد ي إلى االكما إ عالوة . ضرار بنجاح مالحقة جنائية ي عتز 

من المادة ( ب\ 2) من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظ مة، والفقرة ( 25)من المادة ( 3)على ذلك، فإن الفقرة 

من بروتوكول مكافحة االت  جار باألشخاص، تقتضيان من الدول األطراف ضمان إتاحة اإلمكانية ( 6)

ناةدواعي قلقهم في مراحل مناسبة من اللضحايا لعرض آرائهم و قامة تجاه الج  وقد  ،جراءات الدعوى الم 

 . إلى حين الوصول إلى تلك المراحل رجاء عمليات الترحيليتطل ب ذلك إ
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 ،الوجوه متعددة األمد طويلة مرحلة هي االندماج إعادة مرحلة إن: إعادة االندماج لضحايا االتجار بالبشر -

 والمدنية واالقتصادية الجوانب االجتماعية كل في فاعل كعضو حياته استئناف من الشخص تمكين وتهدف إلى

 لدى الضعف تقليل على تعمل أن الناجحة االندماج إعادة وينبغي علىالمجتمع،  في والثقافي والسياسية

 .لالتجار ضحية مجددا يسقطوا كي ال الضحايا

 تطوير أجل من الدعم بهم لألشخاص المتاجر يقدم تقوية منهج خالل من الناجحة االندماج إعادة وتتحقق 

هذه  مراحل جميع في حياتهم بخصوص القرارات يتخذون جعلهم ومواردهم، وكذلك الشخصية مهاراتهم

 االندماج إعادة مساعدة أنواع ومن ،الضحايا مساعدة يتضمن ناجحة اندماج إلعادة المفتاح وإن ،العملية

  : ييل ما

 التعليم والتدريب في القانونية والمساعدة المالية والمساعدة والطبية والمساعدة الصحية الرعاية خدمات

 والبرامج المالية، اإلعانات الوظائف، في الدخل والتعيين توليد ونشاطات الصغيرة والمشاريعالمهني 

 . السكن وترتيبات واإلسكان الموسعة

 

 

لضاحايا االت  جاار بالبشار  حاق فاي الحصاول :  والتعحوي اقعة على ضححايا االتجحار بالبشحر جبر األضرار الو -

الاذي عاانوه علاى ياد المت جار، أو ألنهام لام ( المعناوي)على تعويض من المت جر عان األذى الجسادي أو العقلاي 

روا للقيام به أو على الخادمات التاي كاان علايهم  يتلق وا أي  مبلغ مما كان يجب أن ي دفع لهم على العمل الذي س خ 

ن صول على التعويض مهم لضحايا االت  جار باألشخاص، ال بسبب العوالح. أن يقد موها نصر المالي الذي يتكاو 

ا وذلك تعبيرا عن تساليم بصافة رسامية علاى أن أمارا غيار مشاروع  منه فحسب، بل بسبب معناه الرمزي أيض 

اء األذى قد حدث لهم وأنه يشك ل خطوة أولى في التغل ب على محنة الصدمة النفساية التاي أ وقعات بهام ما ن جار 

 . من إساءة المعاملة التي عانوها على أيدي المت جرين بالبشر

 

 

 : احتياجات األطفال الخاصة : ثانيا

ضهم وزيادة بهم المت جر األطفال يعانيه الذي النفسي واالجتماعي والنفسي الجسدي إن الضرر         لالستغالل تعر 

 والبرامج والسياسات القوانين في بهم المت جر البالغين  صاألشخا أوضاع عن باالستقالل أوضاعهم معالجة يستدعيان

 بهم، المت جر باألطفال المتعلقة جراءاتاال جميع في األول االعتبار تولى أن يجب الف ضلى الطفل ومصالح ،والتدخالت
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االجتماعية أو غيرها من المؤسسات ذات العالقة في هذا المجال  الرعاية مؤسسات جراءاتاال هذه اتخذت سواء

من البروتوكول على أنه (  6)من المادة (4)وسوف نورد في هذا المبحث احتياجات األطفال الخاصة وتنص الفقرة 

لمساعدة  يتعين على كل دولة طرف أن تأخذ احتياجات األطفال الخاصة بعين االعتبار، لدى النظر في التدابير الالزمة

وفي الحاالت التي ال يكون فيها عمر الضحية معروفا على وجه اليقين وتكون هناك فيها . وحماية ضحايا االتجار

أسباب تدعو إلى االعتقاد بأن الضحية طفل، يجوز للدولة الطرف، بالقدر الممكن بموجب قانونها الداخلي، أن تعامل 

وإضافة إلى ذلك، لعل الدولة الطرف تود . هل إلى أن يتم التحقق من سن  الضحية بصفته طفال وفقا التفاقية حقوق الطف

ى والمباد  التوجيهية الموص ،من المباد ( 8) والتي حدد العديد منها في المبدأ النظر في اتخاذ التدابير التاليةأيضا 

 : صواالتجار باألشخا بها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان

 

 

 

 : االت جار ضحايا األطفال هوية تحديد في لإلسراع جراءاتاال سريان .أ

 الضحايا هوية تحديد عملية أهمية أسباب أخرى مواضع في باالتجار المتعلقة التوجيهية والمباد  المباد  وتوض ح

 :االتزام   األطفال، من الضحايا ذلك في بما المناسب، الوقت وفي سليم بشكل هويتهم تحديد من يجعل الذي والسبب

 الشخص ذلك حرمان إلى األرجح على يؤد ي قد صحيح، بشكل به المتاجر الشخص على التعرف في الفشل  

لَزمة الدول تكون وعليه .حقوقه من المزيد من  . فعلي ا تنفيذه وكفالة النحو، هذا على تعريفه إمكان بكفالة م 

 د إذا أو اإلطالق، على به المت جر الطفل على التعرف يتم لم إذا د   ا باعتباره صحيح غير بشكل ح   جنائي ا مهاجر 

با أو مخالف ا أو  ،له المكفولة بالحقوق التمتع على الطفل ذلك قدرة على مباشر بشكل سيؤث ر ذلك فإن مهر 

 جانب من والحماية والدعم بالمساعدة االلتزامات من كبيرة مجموعة عنه تنشأ التحديد أن هو ذلك في والسبب

 . الدولة

 على تؤث ر التي باالتجار المتصلة الجرائم ومالحقة التحقيق نجاح يعوق االتجار ضحية الطفل تحديد في الفشل 

ا ذلك ي فضي أن ويمكن ،األطفال  التي الظروف في مثال وذلك عقوبة، أو إدانة أو صحيح غير اتهام إلى أيض 

 . مشد دة جريمة باألطفال االتجار فيها يكون

 المناسبتين، والحماية المساعدة االتجار ضحايا لألطفال توفَّر يجب أن : بهم المتاجر األطفال ودعم حماية .ب

 المناسبتين والحماية المساعدة وتشمل ،الخاصة واحتياجاتهم وحقوقهم ضعفهم حاالت وجه أكمل على وتراعى

 خدمات على الحصول إلى باإلضافة اآلمن، والملجأ والغذاء، األمن، قبيل من الفورية، الدعم تدابير توفير
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 الطفل لعمر مالئمة المقدَّمة الخدمات تكون أن وينبغي ،االجتماعية والخدمات واإلرشاد الصحية الرعاية

 إلى والدعم المساعدة أشكال كل تقدَّم أن وينبغي ،الثقافية أو اإلثنية هويته أو جنسه، ونوع الخاصة واحتياجاته

بين أكفاء أخصائيين خالل من األطفال  األشخاص كل على المنطبقة التالية بالمباد  التنويه ويجدر ومدرَّ

 :السياق هذا في بهم المتاجر

 بوضعه متصلة جرائم أي بسبب يحاكم أال وينبغي األشكال، من شكل بأي به المتاجر الطفل تجريم عدم ينبغي . 

 أو السجون أو الشرطة، مراكز زنازين ذلك في بما احتجاز مرفق في به المت جر الطفل وضع عدم ينبغي

 حدة، على حالة كل في األطفال باحتجاز يتعلق قرار أي اتخاذ وينبغي ،باألطفال الخاصة االحتجاز مراكز

 .الفضلى المصالح لمبدأ الكامل االعتبار إيالء مع

 امشروط   ذلك يكون أال   وينبغي ،حقوقهم من حقا   ذلك باعتبار بهم المتاجر لألطفال والدعم الرعاية توفير ينبغي 

 . مع الجهات المختصة الطفل بتعاون األوقات من وقت أي في

 المصالح يخدم وبشكل الطبية  المساعدة ذلك في بما والحماية، الرعاية تلقي على األطفال إجبار عدم ينبغي 

 . الضحية للطفل الفضلى

 علىأن ( 6) التوجيهي المبدأ من( 6)تضمنت الفقرة :  الطفل آراء واحترام المعلومات على الحصول في الحق .ت

 المسائل جميع في بحرية اآلراء تلك عن يعرب أن ” المستقلة أفكاره تكوين على القادر للطفل تكفل أن الدول

 أهمية من تستحقه ما الطفل آراء إيالء مع األسرة، إلى إعادته باحتمال المتعلقة القرارات سيما ال تهمه التي

  .نضجه ودرجة هلسن   وفق ا

 

 بالنسبة خاصة بأهمية يتسم الحق هذا ولكن الخصوصية، حق بهم المت جر لألشخاص : الخصوصية في الحق .ث

 خصوصية حماية عدم أما. نالقانو لهم يكفلها التي والحماية والدعم بالرعاية يمدهم حيث الضحايا لألطفال

 إحساس إلى تؤدي أن يمكن أنها كما واالنتقام، التخويف مخاطر زيادة إلى تؤدي أن فيمكن الضحايا األطفال

 . واإلهانة بالمذلة الطفل

حالما يكتشف هذا األخير، لكي يرافق الطفل طوال العملية بكاملها إلى أن يتم  : تعيين وصي للطفل الضحية .ج

وينبغي في حدود اإلمكان تعيين الشخص  ،التوصل إلى حل دائم يخدم مصالح الطفل الفضلى وتنفيذ ذلك الحل

 . العملية بكاملهاذاته وصيا على الطفل الضحية طوال 
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 أسرة عن البحث مسألة (8) التوجيهي المبدأمن ( 4)ت الفقرة تناول : الشمل وجمع األسرية األصول عن البحث .ح

 الدول من يطلببحيث  ،أسرهم من بأفراد غير المصحوبين االتجار ضحايا باألطفال يتعلق فيما الضحية

 للمخاطر تقدير إجراء وبعد ،عليهم والعثور أسرهم أفراد لمعرفة خطوات اتخاذ في تنظر أن وغيرها

 أسرهم مع بهم المت جر األطفال شمل جمع إعادة تسهيل إلى تهدف تدابير اتخاذ ينبغي الطفل، مع والتشاور

 .لهم أفضل ذلك يعتبر عندما

ا األسرة مع الشمل جمع يعتبر خاصة، بصفة الصغار األطفال يخص وفيما ا عنصر   ضمان في األحيان أغلب في هام 

 إيجابية بطريقة األسرة مع الشمل جمع مسائل تتناول أن الدول من الدولي القانون يتطلب لذلك  . "الطفل مصلحة”

 في احتجازهم أو مالجئ في األطفال وضع إلى األسرة عن البحث في التأخيرات تؤدي أن وعاجلة ويمكن وإنسانية

ا انتهاكا   يعد مما مقبولة، غير طويلة لفترات أخرى مرافق  .اإلنسانية لحقوقهم مباشر 

 

 : االتجار ضحايا األطفال توطين إعادة .خ

ا (11(  المبدأ وضع وينبغي في هذا الصدد  .بهم المتاجر لألشخاص ) اإلمكان قدر والطوعية  (اآلمنة العودة هو معيار 

 بأن القول المعقول من فيها يكون التي الحاالت في أوطانهم إلى إلعادتهم قانونية بدائل بهم المتاجر األشخاص منح

ا تشك ل إعادتهم ا خطر   .أسرهم أمن أو أمنهم على جسيم 

 المتعلقة التوجيهية والمباد  المباد  فإن واألطفال، البالغين من بهم المت جر على القدر بنفس تنطبق األحكام هذه أن ومع

 بالقرارات يتعلق فيما خاصة عناية إلى يحتاجون األطفال بأن تعترف الصلة، ذات الصكوك معظم وكذلك باالتجار،

 أوطانهم إلى بعودتهم الخاصة

 وكرامة حقوق تراعي مالئمة رعاية ترتيبات” اتخاذ إلى وغيرها الدول على( 5)في الفقرة ( 8) التوجيهي المبدأ ويؤكد

 العودة هذه تكون ال عندما أو ممكنة أسرته إلى اآلمن الطفل عودة فيها تكون ال التي الحاالت في “به المت جر الطفل

 . الطفل لمصلحة أفضل

 وجه على منه ( 5) في الفقرة(8) التوجيهي المبدأ يتناول : ثالث بلد في التوطين إعادة أو المحلي االندماج .د

 من مطلوب الحاالت هذه وفي ،الطفل مصلحة في أو ممكنة اآلمنة العودة فيه تكون ال الذي الوضع ،التحديد

وتوضح  ،به المت جر الطفل وكرامة حقوق تراعي مالئمة رعاية ترتيبات” إقامة ضمان وغيرها الدول

 ،“األجل الطويلة الرعاية لترتيبات”  األساسية العناصر بشأن مهمة معلومات فلليونيس التوجيهية الخطوط

ز إذ ، والتعليم االجتماعية والخدمات واالجتماعي يالنفس والدعم الصحية الرعاية على الحصول أهمية ت بر 

 ،ثالث بلد في الضحية للطفل اآلمن االستقرار إعادة ضمان في الحاسمة الجوانب اأيض   المباد  تلك وتحد د

 . المطلوب الخيار هو هذا كان إذا
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ضمان تجنب االتصال المباشر بين الطفل الضحية  : تجنب االتصال المباشر بين الطفل الضحية والجاني .ذ

 ،طوال التحقيقات، وكذلك طوال المالحقة القضائية وجلسات المحاكمة إن أمكن ذلكوالجاني المزعوم، 

وللطفل الضحية الحق في أن يحاط علما على نحو كامل بالمسائل األمنية واإلجراءات الجنائية قبل أن يقرر 

وأثناء  ،ىما إذا كان سيشهد أم ال في اإلجراءات الجنائية، ما لم يكن ذلك مناوئا لمصالح الطفل الفضل

اإلجراءات القانونية، من الضروري التأكيد بشدة على حق األطفال الشهود في التمتع بضمانات قانونية 

وينبغي اتخاذ تدابير حماية خاصة بشأن األطفال الضحايا الذين يوافقون على اإلدالء بالشهادة  ،وحماية ناجعة

 . ضمانا لسالمتهم

توفير مالجئ مناسبة لألطفال الضحايا من أجل تجنيبهم احتماالت  : توفير مالجئ مناسبة لألطفال الضحايا .ر

وينبغي إيواء األطفال الضحايا على وجه الخصوص في مالجئ آمنة ومناسبة، . التعرض لإليذاء من جديد

 . يراعى فيها سنهم واحتياجاتهم الخاصة 

خاصة من أجل ضمان  إرساء ممارسات خاصة بشأن تعيين العاملين وبرامج تدريب : برامج تدريب خاصة .ز

تفهم األفراد المسؤولين عن رعاية األطفال الضحايا وحمايتهم الحتياجات أولئك األطفال، فضال عن ضمان 

 . مراعاتهم للفوارق الجنسانية وامتالكهم المهارات الالزمة لمساعدة األطفال وضمان صون حقوقهم

 ال باإلضاافة إلاى إجاراءات الحماياةمان األطفا كل هاذه اإلجاراءات مهماة جادا بخصاوص ضاحايا االتجاار باألشاخاص

 . والمساعدة للضحايا بشكل عام والموضح بالمبحث سابق الذكر
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 : ردني حماية والمساعدة وفقا للقانون األاجراءات ال : رابعا

إليواء المجناي في المادة السابعة منه اعتماد دار واحدة أو أكثر (  2009)لسنة ( 9)لقد حدد القانون االردني رقم  -1

عليهم والمتضاررين مان جارائم االتجاار بالبشار بنااء  علاى تنسايب اللجناة العلياا ساابقة الاذكر وأعطاى صاالحية 

 الصااالحية للجنااة بإصاادار نظااامكمااا أن القااانون فااي ذات المااادة أعطااى . اعتماااد هااذه الاادار لمجلااس الااوزراء

 : ما يلي يحدد

 أسس الدخول إلى دار اإليواء والخروج منها . 

 برامج التعافي الجسدي والنفسي واالجتماعي المقدمة لنزالئها . 

 طريقة إدارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها . 

 : ضاف بعض اجراءات الحماية ومنهامعدل لقانون منع االتجار بالبشر أال 2021لسنة ( 10) ن القانون رقمكما أ -2

بين أنه تكفل الجهات المختصة حينما أمكن حماية المجني عليهم  (12)المادة  من( أ)في الفقرة  -

صحيا  ى تهئية الظروف المناسبة لمساعدته ورعايتهالنفسية والجسدية والمعنوية وتعمل عل وسالمته

كما تسهل عودته  ،عادة تاهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون انسانيتهوتعليميا واجتماعيا وإونفسيا 

 . من وسريع مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفلو آحعلى ن إلى وطنه

ن تكفل بين القانون المعدل أنه على الجهات المختصة حيثما أمكن أ( 12)المادة من ( ب)وفي الفقرة  -

 : للمجني عليه الحقوق التالية

 ل والتحقيق والمحاكمة لبيان وضعه والتعرف اتاحة الفرصة له في جميع مراحل االستدال

  .عن الجناة لتعرف على هويته وجنسيته وعمره لضمان ابعادهوا عليه وتصنيفه

 االقامة المؤقتة في المملكة الى حين استكمال االجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة . 

 الحصول على المساعدة القانونية الالزمة.  

 توفير الترجمة المناسبة . 

  الضرر المادي والمعنويتوفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر. 

 االلتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة االتجار بالبشر في حدود القانون. 

  ومن يلزم من ذويه هماكن مناسبة لأتوفير . 

 منية الالزمة له ولذويهحماية األتوفير ال . 

 سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها ون وجدوا أإه تامين االتصال بذوي . 
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من  اي  القانون الصالحية للمدعي العام أن يقرر وقف مالحقة أ عطىأ( 12)من المادة ( ج)وفي الفقرة  -

ا من جرائم االتجار بالبشر ي  تضررين من جرائم االتجار بالبشر أو إذا تبين ارتكابه أالمجني عليهم والم

أو شارك  ريمة االتجار بالبشرذا ارتكب جنحة مرتبطة بجو إأض عليها و تدخل بها أو حر  شارك أو أ

 . ض عليهاو حر  أ بها

في جميع مراحل االستدالل والتحثيث والمحاكمة تتخذ االجراءات  من القانون بينت أنه( 13)المادة  في -

 . مرم التقنية الحديثة حماية للشاهد إذا لزم األالكفيلة لحماية الشاهد مع امكانية استخدا

 ومساعدة المجني عليهم والمتضررينوضع نص يتعلق بانشاء صندوق لحماية ( 14)في المادة  -

 . من جرائم االتجار بالبشر 
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 تحليل البيانات
 واالحصائيات والمقابالت
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 : ردنيةتي تعاملت معها جمعية اتحاد المرأة األالحاالت ال : أوال  

 
 : الحاالت التي تعامل معها الفروع -أ

 بقعة والوحدات والخالدية والرمثاالسلط وال) عينة الدراسة التي تعاملت معها الفروع

 وحسب ما وردت 2020- 2008حالة  خالل االعوام ( 49) والبالغ عددها( واربد وحطين

هو كانت كما   لالتجار بالبشرمن الفروع والتي تم تصنيفها من قبلهم على أنها حاالت محتملة 

 :  أدناه( 1) مبين بالجدول

 (1)الجدول 

 2020-2018عوام  عامل معها الفروع لألللحاالت  التي ت يالتوزيع التكرار

 التكرار نوع الحالة  

 7 فرع السلط 
 9 فرع البقعة
 8 فرع الوحدات
 5 ديةفرع الخال
 2 فرع الرمثا

 8 ربد فرع إ
 10 فرع حطين

 49 االجمالي
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 : يلي فريق الدراسة ما لفات الواردة من الفروع  تبين لدىوبدراسة جميع الم

 : فرع السلط .1

 . من الجنسية السورية( 1)ردنية ومنها من الجنسية األ( 6)  ،حاالت( 7)كانت عينة الدراسة  -

 : أدناه( 2)حسب ما هو مبين بالجدول  اتضح من دراسة الملفات  -

 (2)الجدول 

 التوزيع التكراري ألعداد الحاالت  حسب التصنيف والجنسية لفرع السلط

 التصنيف
 الجنسية

 عنف اجتماعي 
 سريوخالف أ

االستغالل 

 بالدعارة
زواج 

 جبري
 المجموع

 6 1 1 4 األردنية
 1 1 0 0 السورية

 7 2 1 4 جمالياال

%57.16 النسبة المئوية  14.28%  28.56%  100%  

 

 (التصنيف ) االت التي تعامل معها فرع السلط تبعا  للعدد والجنسية ونوع االنتهاكتصنيف الح( 2)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن . 2020-  2018خالل األعوام 

 جي وقضايا تتعلق بالدعم القانونيسري وعائلي وتحرش زواالتحاد لخالف أ حالة راجعت( 4)  -

 %57.16واالستشارة القانونية والدعم النفسي وبنسبة 

 %14.28عمال الدعارة وبنسبة لة تتعلق باستغالل الزوج لها في أحا( 1) -

 %28.56حالة تتلق بالزواج الجبري وبنسبة ( 2) -

من الحاالت التي  قُي مت من  %( 42.8حاالت وبنسبة  3ضحايا محتملين بلغت )ة اتجار بالبشر هن حاالت شبأي أ

 . نها اتجار بالبشر على أ قبلهم
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 : فرع البقعة .2

 . من الجنسية المصرية( 1)ردنية ومنها من الجنسية األ( 8)حاالت  ( 9)كانت عينة الدراسة  -

 : أدناه( 3)حسب ما هو مبين بالجدول اتضح من دراسة الملفات  -

 (3)الجدول 

 الحاالت  حسب التصنيف والجنسية لفرع البقعةالتوزيع التكراري ألعداد 

 التصنيف
 الجنسية

 عنف اجتماعي 
 سريوخالف أ

االستغالل 

 بالدعارة
 المجموع تسول

 8 0 1 7 األردنية

 1 1 0 0 المصرية 

 7 1 1 7 جمالياال

%77.8 النسبة المئوية  11.1%  11.1%  100%  

 

 (التصنيف ) االنتهاك عوون للعدد والجنسية تبع ا فرع البقعةالت التي تعامل معها تصنيف الحا( 3)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن. 2020-  2018خالل األعوام 

 تتعلق بالدعم القانونياالتحاد لخالف اسري وعائلي وتحرش زوجي وقضايا  حاالت راجعت( 7)  -

 %77.8واالستشارة القانونية والدعم النفسي وبنسبة 

 %11.1عمال الدعارة وبنسبة في أ لة تتعلق باستغالل الزوج لهاحا -

 %11.1لق باالستغالل بالتسول وبنسبة عحالة تت -

 . (من مجموع الحاالت %  22.2حالة  وبنسبة  2ضحايا محتملين بلغت  )ة اتجار بالبشر هن حاالت شبأي أ
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 : فرع الوحدات .3

 ردنية جميعها من الجنسية األ(  8)دراسة كانت عينة ال -

 : أدناه( 4)حسب ما هو مبين بالجدول اتضح من دراسة الملفات  -

 (4)الجدول 

 التوزيع التكراري ألعداد الحاالت  حسب التصنيف والجنسية لفرع الوحدات

 التصنيف
 الجنسية

 عنف اجتماعي 
 سريوخالف أ

 المجموع زواج جبري

 8 1 7 األردنية

 8 1 7 جمالياال

%87.5 النسبة المئوية  12.5 100%  

 

 (التصنيف ) نوع االنتهاكتبعا  للعدد والجنسية  و ت التي تعامل معها فرع الوحدات تصنيف الحاال( 4)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن. 2020-  2018خالل األعوام 

 جي وقضايا تتعلق بالدعم القانونيسري وعائلي وتحرش زوحاالت  راجعت الفرع  لخالف أ( 7)  -

 %87.5واالستشارة القانونية والدعم النفسي وبنسبة 

 %12.5حالة تتعلق باستغالل بالزواج الجبري  وبنسبة  -

 . (من مجموع الحاالت %  12.5حالة  وبنسبة  1ضحايا محتملين بلغت  )ة اتجار بالبشر هن حاالت شبأي أ
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 : فرع إربد  .4

فريقيا أمن جنوب ( 1)الية ومن الجنسية البنغ( 2)األردنية ومنها من الجنسية ( 4)، ( 8)ة كانت عينة الدراس -

 وغندية من الجنسية األ( 1)نسية السورية ومن الج( 1)و

 : أدناه( 5)حسب ما هو مبين بالجدول اتضح من دراسة الملفات  -

 (5)الجدول 

 التوزيع التكراري ألعداد الحاالت  حسب التصنيف والجنسية لفرع إربد

 التصنيف 
 الجنسية

عنف 

اجتماعي 

وخالف 

 سري أ

عمل جبري 

 (منازل)
فسخ عقد 

 العمل 
 المجموع

 3 0 0 3 األردنية

 1 0 0 1 السورية
 1 1 0 0 البنغالية
 2 1 1 0 األوغندية
 1 0 0 1 جنوب افريقيا

 8 2 1 5 جمالياال

%62.5 النسبة المئوية  12.5%  25%  100%  

 

 (التصنيف  ) وع االنتهاكون والجنسيةا للعدد تبع  فرع إربد  معها ت التي تعاملحاالتصنيف ال( 5)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن. 2020-  2018خالل األعوام 

هل لتقديم الدعم النفسي واالستشارة القانونية ت  راجعت الفرع  لخالف مع الزوج أو خالف مع األحاال( 5) -

 % 62.5والمساعدة القانونية  وبنسبة 

 %25وبنسبة  د العمل قبل انتهاء تصريح العمل عق حالة أجل فسخ وانهاء( 2) -

 %12.25حالة تتعلق باالستغالل بالعمل الجبري بالمنازل  دعم مادي   وبنسبة  -

 . (من مجموع الحاالت %  12.25حالة  وبنسبة  1ضحايا محتملين بلغت )اتجار بالبشر  أي أن حاالت شبهة
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 : فرع حطين   .5

 من الجنسية الفلسطينية  ( 1)ردنية ومنها من الجنسية األ( 9)  ،(10) كانت عينة الدراسة -

 : أدناه( 6)حسب ما هو مبين بالجدول اتضح من دراسة الملفات  -

 (6)الجدول 

 التوزيع التكراري ألعداد الحاالت  حسب التصنيف والجنسية لفرع حطين

 التصنيف 
 الجنسية

عنف 

 اجتماعي

وخالف 

 سري أ

عمل 

بالسخرة 

 (منازل)

استغالل 

 بالدعارة
 المجموع

 9 1 1 7 األردنية

 1 0 0 1 فلسطينية 

 10 1 1 8 جمالياال

%80 النسبة المئوية  10%  10%  100%  

 

 

 (التصنيف  ) وع االنتهاكونتبعا  للعدد والجنسية  حاالت التي تعامل معها فرع حطينتصنيف ال( 6)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن. 2020-  2018خالل األعوام 

هل لتقديم الدعم النفسي واالستشارة القانونية ت  راجعت الفرع  لخالف مع الزوج أو خالف مع األحاال( 8) -

 % 80والمساعدة القانونية  وبنسبة 

 %10وبنسبة ستغالل بالدعارة من قبل الزوج   حالة تتعلق باال -

 %10حالة تتعلق باالستغالل بالعمل الجبري بالمنازل  وبنسبة  -

 . (من مجموع الحاالت %  20حالة  وبنسبة  2ضحايا محتملين بلغت  )ة اتجار بالبشر هن حاالت شبأي أ
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 : فرع الخالدية    .6

 من الجنسية الفلسطينية  ( 3)ردنية ومنها من الجنسية األ( 2) ، (5)ة كانت عينة الدراس -

 : أدناه( 7)حسب ما هو مبين بالجدول اتضح من دراسة الملفات  -

 (7)الجدول 

 التكراري ألعداد الحاالت  حسب التصنيف والجنسية لفرع الخالديةالتوزيع 

 التصنيف 
 الجنسية

عنف 

اجتماعي 

وخالف 

 سري أ

 ابتزاز  تحرش
خالف 

 ميراث
 المجموع

 2 1 0 0 1 األردنية

 3 0 1 1 1 سورية 

 5 1 1 1 2 جمالياال

%40 النسبة المئوية  20%  20%  20%  100%  

 

 

 ( التصنيف  ) كوع االنتهاتبعا  للعدد والجنسية  ون التي تعامل معها فرع الخالدية تصنيف الحاالت ( 7)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن. 2020-  2018خالل األعوام 

هل لتقديم الدعم النفسي واالستشارة القانونية ت  راجعتا الفرع  لخالف مع الزوج أو خالف مع األحاال( 2) -

 % 40والمساعدة القانونية  وبنسبة 

 %20حالة تتعلق بطلب بالتحرش   وبنسبة  -

 %20حالة تتعلق بقضايا الميراث    وبنسبة  -

 %20وبنسبة  حالة تتعلق باالبتزاز والصور  -

 (من مجموع الحاالت %  00حالة  وبنسبة  0بلغت ( ضحايا محتملين  )اتجار بالبشر  الت شبهةن حاأي أ
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 : فرع الرمثا .7

 ردنيةحالة جميعها  من الجنسية األ(  2)كانت عينة الدراسة  -

 : التالي( 8)حسب ما هو مبين بالجدول اتضح من دراسة الملفات  -

 

 (8)الجدول 

 التوزيع التكراري ألعداد الحاالت  حسب التصنيف والجنسية لفرع الرمثا

 التصنيف 
 الجنسية

عنف 

اجتماعي 

وخالف 

 سري أ

 المجموع تحرش

 1 1 1 األردنية

 1 1 1 جمالياال

%50 النسبة المئوية  50%  100%  

 

 ( التصنيف ) كوع االنتهاون تبعا  للعدد والجنسية فرع الخالدية التي تعامل معها تصنيف الحاالت ( 8)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن. 2020-  2018خالل األعوام 

هل لتقديم الدعم النفسي واالستشارة القانونية راجعت الفرع  لخالف مع الزوج أو خالف مع األ   حالة -

 % 50والمساعدة القانونية  وبنسبة 

 %50حالة تتعلق بطلب بالتحرش   وبنسبة  -

  .من مجموع الحاالت%  00حالة  وبنسبة  0بلغت ( ضحايا محتملين  )ة اتجار بالبشر هن حاالت شبأي أ
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 ب الجنسية ونوع االنتهاكمعها الفروع في عينة الدراسة حس تملخص الحاالت التي تعامل .8

 : لى تحليل فريق عمل الدراسة استنادا إ

 (9)الجدول 

 معها الفروع طبقا لتحليل فريق الدراسة حسب الجنسية ونوع االنتهاك تالتوزيع التكراري للحاالت التي تعامل

 نوع االنتهاك 
 الجنسية

ي 
ئل
عا
ف 
ال
خ

وأ
ي
سر

 

ش
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ت
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ث
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ف 
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ل  
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ز

 

ل 
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س
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ا

ل
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لت
با

 

 المجموع

 38 0 2 1 3 0 1 0 1 30 األردنية

 5 0 1 0 0 0 0 1 1 2 السورية

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 المصرية

 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 البنغالية

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 جنوب افريقيا 

 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 األوغندية

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 فلسطينية 

 49 1 3 2 3 2 1 1 2 34 جمالياال

 

 تبعا  للعدد والجنسية  ل معها مركز جمعية اتحاد المرأةتصنيف الحاالت التي تعام( 9)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن. 2020-  2018خالل األعوام ( التصنيف ) كونوع  االنتها

 سري وعائلي وتحرش زوجي، لخالف أاالتحادحالة راجعت فروع االتحاد عينة الدراسة ( 40)  -

 الخ .. وفسح عقد العمل   وابتزاز وقضايا تتعلق بالدعم القانوني واالستشارة القانونية والدعم النفسي 

 %81.63وبنسبة 

 (والتزويج الجبري والتسولالدعارة   ،العمل الجبري  )االتجار بالبشر علق بمؤشراتحاالت تت( 9) -

 %18.37وبنسبة 
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 : ةعامل معها مركز جمعية اتحاد المرأالحاالت التي ت -ب

عوام حالة  خالل األ( 50)والبالغ عددهامعها مركز جمعية اتحاد  عينة الدراسة التي تعامل توبيب -1

 : المركز   كانت كما يليوحسب ما وردت من  2020- 2008

 (10)الجدول 

 للحاالت  كما وردت من المركز  يالتوزيع التكرار

 التكرار نوع الحالة  

 48 استغالل بالعمل المنزلي 
 2 استغالل بالدعارة

 50 االجمالي

 

 

 

 : فريق الدراسة مايلي فات الواردة من المركز   تبين لدىوبدراسة جميع المل -2

 (11)الجدول 

 التوزيع التكراري للحاالت التي تعامل معها المركز  طبقا لتحليل فريق الدراسة حسب الجنسية ونوع االنتهاك

 نوع االنتهاك 
 الجنسية
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 المجموع

 36 1 0 0 16 0 2 3 11 2 وغنديةاأل

 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 الغانية

 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 ثيوبيةاال

 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 الفلبينية

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ردنية األ

 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 اليةالبنغ

 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 الكاميرون 

 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 الكينية 

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 السورية

 50 1 3 2 23 1 2 4 12 2 المجموع

%4 النسبة المئوية  24%  8%  4%  2%  46%  4%  6%  2%  100%  
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( التصنيف  ) كاالنتها للعدد والجنسية ونوع تبع ا ت التي تعامل معها مركز االتحادتصنيف الحاال( 11)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن. 2020-  2018خالل األعوام 

 فات لقانون العمل سواء ساعات عملنهن مخالوتبين أتم احالتهم  من منظمات المجتمع المدني  تين حال -

 %4جور   وبنسبة أو  أ

حيل من باشرة من خالل خط االرشاد ومنها أهن في االتحاد منها من راجع االتحاد محالة  تم إيواؤ( 12) -

لى ة لفترة عقد العمل وتريد العودة إنها غير منهيوتبين أ ،العمل ومنها أحيل من الجهات الرسميةزارة و

 %24نهاء عقد العمل من تلقاء نفسها وبنسبة قبل انتهاء العقد وهي التي تريد ابالدها 

و من أستخدام و أحيلت من خالل مكاتب االاجع االتحاد من خالل خط االرشاد أالبعض منها رحاالت ( 5) -

 %10قبل وزارة العمل ولذلك من أجل السفر ولعدم وجود مكان اليوائها بسبب جائحة كورونا  وبنسبة 

 %2لى بالدها  وبنسبة جل العودة الطوعية إسفر والحالة تود وثيقة السفر من ألق بحجز جواز العحالة تت( 2) -

 % 46لق بحاالت اتجار بالبشر في صورة العمل الجبري المنزلي لعامالت منازل  وبنسبة عحالة تت( 23) -

 % 4لق بحاالت اتجار بالبشر في صورة االستغالل في الدعارة  وبنسبة عحالة تت( 2) -

ا من قبل منظمات لق بترك مكان العمل لفترة من الزمن ومن ثم رغبتها بالسفر فتم إحالتهعحالة تت( 3) -

 % 6وبنسبة   يواءالمدني أو خط االرشاد باالتحاد من أجل اإلالمجتمع 

ى الحالة وتود المساعدة المالية أو القانونية من أجل إزالة قامة علحالة تتعلق بوجود  غرامات اإل( 1) -

 %2لى بالدها وبنسبة الغرامات والعودة إ
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 الفروع في عينة الدراسة و ةامل معها مركز  جمعية اتحاد المرأملخص الحاالت التي تع -3

 : لى تحليل فريق عمل الدراسةتنادا إحسب نوع  االنتهاك اس

 (12)الجدول 

 تحاد المراة و الفروع ت التي تعامل معها  مركز جمعية االتوزيع التكراري للحاال

 طبقا لتحليل فريق الدراسة حسب نوع االنتهاك

نوع 

 االنتهاك 
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 المجموع

 99 1 2 1 1 34 1 3 3 5 25 1 2 4 14 2 المجموع

النسبة 

 المئوية
2.02 14.14 4.04 2.02 1.01 25.53 5.05 3.03 3.03 1.01 34.34 1.01 1.01 2.02 1.01 100%  

 

 كاالنتها لنوعتبعا   عامل معها مركز جمعية اتحاد المرأة والفروعتصنيف الحاالت التي ت( 12)يبين الجدول 

 : حيث يتضح أن. 2020-  2018حسب تصنيف فريق الدراسة  خالل األعوام ( التصنيف )

تقريبا من مجوع الحاالت عينة %(  34.34)حالة  وبنسبة ( 34)حاالت المحتملة لالتجار بالبشر كانت ال -

ستغالل بالعمل الجبري في لكل من اال(  25)حيث كانت هنالك ضحايا محتملين ( 99)الدراسة والبالغ عددها 

 . استغالل بالتسول( 1)اج جبري وووز(  3)حالة لالستغالل بالدعارة  ( 5)و المنازل

جل السفر واالعفاء العمل قبل انتهائه وااليواء من أ اولة انهاء عقدمخالفة قانون العمل ومح) الحاالت االخرى -

 (الخ  .. سري والتحرش واالبتزازوترك العمل  وقضايا الخالفات األسرية والعنف األ من الغرامات

 .تقريبا من مجموع الحاالت(  % 65.36)حالة وبنسبة ( 65)كانت 
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ردنية من قبل العاملين في اتحاد المرأة األ االتجار بالنساءليات التي يتم من خاللها التعرف على ضحايا اآل  : ثانيا

 : 2020 – 2018ة التمييز بين حاالت االتجار بالنساء خالل الفترة  يوكيف

خالل   ومن املف( 99)باالطالع على ملفات الحاالت عينة الدراسة في المركز والفروع والبالغ عددها          

ردنية والعاملين بالفروع والمعنيين بالتعامل مع الحاالت حيث جمعية اتحاد المرأة األعاملين في مركز المقابالت مع ال

اثنتين من العامالت  بالفروع شخاص من العاملين بالمركز  وأ( 8)اشخاص كان منهم ( 10)ابلتهم بلغ عدد الذين تم مق

 :  حيث

ل بالدعارة حيث االستغالل بالتسول واالستغالالعاملين في مركز االتحاد في تحديد صور تبين  قدرة ومهارة  -

حالة ( 1)حاالت استغالل بالدعارة و( 5)من عينة الدراسة والتي كانت %( 100)بنسبة  كانت مهارة الفروع 

وتصنيف فريق فروع وكذلك تطابقها تبعا لتحليل استغالل بالتسول تبعا لتصنيف العاملين بالمركز وال

  . الدراسة

ليات التعرف على ضحايا االتجار بالبشر تتم بناء على مؤشرات ليست مكتوبة حسب صور االستغالل يتم آ -

نماذج متاحة لجميع المتعاملين وإنما معلومات   حسبقبل جميع المتعاملين مع الحاالت، التعامل معها من 

ابلتها من خالل الدورات مؤشرات مبنية على خبرات سابقة ومعلومات تلقتها العينة التي تم مقشخصية و

 . التدريبة التي تلقوها بالسابق

جور وحاالت فسخ العقد بين ا بين المخالفات والجرائم استناد ا إلى قانون العمل فيما يتعلق باألهنالك خلط م -

حيث اتضح  ،جانب وقانون العقوباتخالفات قانون الجوازات وقانون اإلقامة وشؤون األطرفي العقد وم

انين األخرى سابقة الذكر من خالل وليست القو، تصنيف هذه الحاالت  ضمن قانون مكافحة االتجار بالبشر

قامة استنادهم إلى مؤشر أو مؤشرين تتعلق بحجز جواز السفر أو التاخر بدفع األجور أو عمل تجديد إذن اإل

كما  للتجار بالبشر لةنها حالة محتمة على أأخرى حتى يتم تصنيف الحال في مؤشرات ولم يتم  ربطهالخ ا. . 

 تقريبا %( 25.25) حالة وما نسبته( 99)حالة  من أصل ( 25)حيث شكلت   التالي، (13)هو مبين بالجدول 

 

 

 (13)الجدول 
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 ة و الفروع ت التي تعامل معها  مركز جمعية اتحاد المرأالتوزيع التكراري للحاال

 خرىللقوانين األ
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 ءمل جوع

 25 1 2 1 3 2 14 2 ءمل جوع

%25.25 ء   خس ء ئو س  

 

والعائلي والخالفات الزوجية وبعض حاالت محاوالت  تهاكات المتعلقة بالعنف األسرينهنالك خلط ما بين اال -

االنفصال نتيجة عنف الزوج وما بين حاالت االتجار بالبشر المربوطة بصور االستغالل المحددة بقانون 

حيث تم  تصنيف البعض منها   ةلفروع التابعة لجمعية اتحاد المرأمكافحة االتجار بالبشر وخصوصا في ا

 هحالة وما نسبت( 24)حيث شكلت   أدناه(  14)تجار  بالبشر  كما هو مبين بالجدول لال على أنها حالة محتملة

ا من حاالت عينة تقريب  %( 24.24) ينة الدراسة الخاصة بالفروع ونسبةتقريبا  من الحاالت ع%( 48.98)

 . الدراسة جميعها

-  

 (14)الجدول 

 الفروع لحاالت التي تعامل معها  التوزيع التكراري ل

 سريمتعلق بالخالف العائلي والعنف األلتحليل فريق الدراسة حسب االنتهاك الطبقا 

 

 هاك تاالن
فرع 

 السلط 
 فرع
 البقعة 

فرع 

 الوحدات
فرع 

 الخالدية
فرع 

 الرمثا
فرع 

 حطين
فرع 

 إربد
 المجموع

 خالف عائلي أو
 سريالعنف األ

4 7 7 2 1 8 5 34 

النسبة المئوية من عدد 

 الحاالت بالفروع
 تقريبا%  69.38  

النسبة المئوية من عدد 

 الحاالت المدروسة جميعها
تقريبا% 34.34  
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 : 2020 – 2018ة والفروع التابعة لها للحاالت  خالل الفترة  لمساعدات  المقدمة من قبل جمعية اتحاد المرأا: ثالثا

 : المساعدات المقدمة بالفروع للحاالت  .أ

 : المساعدات المقدمة للحاالت بالفروع عينة الدراسة أدناه( 15)يبين الجدول 

 (15)الجدول          

 المساعدة  المقدمة من الفروع للحاالت                        

ع نو

 المساعدة 
 الفرع

مجموع 

 الحاالت
دعم 

 نفسي
استشارة 

 قانونية
مساعدة 

 قانونية
مساعدة 

 اجتماعية 

مين تأ

فرصة 

 عمل 

تدريب 

 مهني
 إقامة ب
 الشلتر 

المساعدة 

لى بالعودة إ

 بلد الحالة

اصالح 

 العالقة
مساعدة 

 مالية 

 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 الخالدية 

 3 0 0 0 0 0 7 0 7 7 7 السلط

 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 الرمثا

 0 0 3 1 0 0 8 2 8 8 8 إربد

 3 2 0 0 3 2 10 2 10 10 10 حطين

 4 0 0 0 0 0 8 2 8 8 8 الوحدات

 2 2 0 0 0 2 9 0 9 9 9 البقعة

 12 4 3 1 3 4 49 6 49 49 49 المجموع  

 

 : نأريق الدراسة فل عاله تبينباالطالع على الجدول أ

 حالة تلقت مساعدة دعم نفسي( 49)جميع الحاالت في عينة الدراسة والبالغ عددها  -

 . ومشورة قانونية  ومساعدة اجتماعية

 . لى ذلكنظرا لحاجتها إقت مساعدة قانونية حاالت تل( 6) -

 . حاالت تلقت فرصة تدريب مهني( 3) -

 . مين فرصة عمل بعد التدريب المهني للبعض منهاحاالت بتأ( 4)تم مساعدة  -

 .زواجوجية بين األزحاالت تم اصالح العالقة ال( 4) -
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 . حالة تمت االقامة بالشلتر( 1) -

 : ة  للحاالتالمساعدات المقدمة بمركز جمعية اتحاد المرأ -ب

 : ة  عينة الدراسةات المقدمة للحاالت بمركز جمعية اتحاد المرأالمساعد أدناه( 16)يبين الجدول 

 (16)الجدول          

 المساعدة  المقدمة في للحاالت التي تعامل معها المركز                        

 نوع المساعدة
 المقدمة

 
 العدد

 50 دعم نفسي

 37 ستشارة قانونية ا

 49 بالشلتر قامةاإل

 50 دعم اجتماعي

 20 مساعدة قانونية

 13 مساعدة صحية

 6 مساعدة مالية 

 3 تعاقدية/ زوجية / صالح العالقةا

 4 تدريب مهني

 5 كف طلب تعميم ترك العمل

 9 الحصول على تذاكر سفر

 6 جورتحصيل األ

 9 تحصيل جواز السفر من صاحب العمل 

 3 قامة تجاوز اإللمساعدة بازالة  غرامات ا

 45 لى بالدها المساعدة بالعودة إ

 

 

 : نأراسة يق الدرفأعاله تبين ل( 16)باالطالع على الجدول 

 التي تعامل معها مركز اتحاد المرأة األردنية  والبالغ عددهاجميع الحاالت في عينة الدراسة و -

 . جتماعيتلقت مساعدة دعم نفسي  ودعم ا حالة( 50)

  . مساعدة االقامة بالشلترحالة تلقت ( 49) -

 . خدمة الرعاية الصحية حالة تلقت( 13) -
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 . حاالت تلقت مساعدات مالية( 6) -

 مساعدة قانونية من  العاملين بجمعية االتحادحاالت تلقت ( 5)حالة  تلقت مساعدة قانونية منها ( 20) -

 ،ة القانونيةحاالت من مركز العدل للمساعد( 4)من مركز تمكين للمساعدة القانونية  و( 8)و

  . من مؤسسة العون القانوني( 1)نسان وق اإلمن المركز الوطني لحقو (2)و

 . و عالقة العملالعالقة إما الزوجية أ حاالت تم اصالح( 3) -

 . امهني احاالت تلقت تدريب( 4) -

  . منيةتم كف طلب ترك العمل بالمراكز األحاالت ( 5) -

 . السفرها بالحصول على تذاكر تحاالت تم مساعد( 9) -

 . جورتها بالحصول على األحاالت تم مساعد( 6) -

 . ها بالحصول على جواز السفر من صاحب العملتحاالت تم مساعد( 9) -

  . زالة الغرامات المتعلقة باالقامةحاالت تم المساعدة بإ (3) -

  . لى بالدهاتها بالعودة إحالة تم مساعد(  45) -
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 : الفروع في عينة الدراسةو ةجمعية اتحاد المرأملخص المساعدات التي قدمها  مركز   -ت

 : المساعدات المقدمة للحاالت بالفروع عينة الدراسة أدناه( 17)يبين الجدول 

 (17)الجدول 

 والفروع المساعدة  المقدمة في للحاالت التي تعامل معها المركز       

 نوع المساعدة
 المقدمة

 
 العدد

 99 دعم نفسي

 86 ستشارة قانونية ا

 50 االقامة بالشلتر

 99 دعم اجتماعي

 26 مساعدة قانونية

 13 مساعدة صحية

 18 مساعدة مالية 

 7 تعاقدية / زوجية / صالح العالقةا

 7 تدريب مهني

 5 كف طلب تعميم ترك العمل

 9 الحصول على تذاكر سفر

 6 جورتحصيل األ

 9 تحصيل جواز السفر من صاحب العمل 

 3 قامة غرامات تجاوز اإلالمساعدة بإزالة  

 46 لى بالدها المساعدة بالعودة إ

 4 توفير فرصة عمل
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 : ة والفروع التابعة لها أثناء التعامل مع الحاالترأتحاد المالجهات التي تعاونت معها  جمعية ا: رابعا

ة بأن جمعية اتحاد المرأحالة  تبين ( 99)راسة والبالغة من خالل اطالع فريق الدراسة على الحاالت عينة الد

 : الجهات التالية تعاملت مع

 . حالة تم إحالتها للوحدة الستكمال جمع االستدالالت( 1): وحدة مكافحة االتجار بالبشر  -

  . يواءلإل  حاالت( 4: )مديرية العاملين بالمنازل –وزارة العمل  -

 اإليواء والمركز تابع الحالةحاالت أ حيلت من المركز ألجل ( 8): مركز تمكين للمساعدة القانونية -

 . بكافة جوانبها

  .حاالت في مجال المساعدة القانونية( 5): مركز العدل للمساعدة القانونية  -

 . حالة للمساعدة القانونية( 1): مؤسسة العون  -

 . حالة في مجال المساعدة القانونية( 2): نسانالمركز الوطني لحقوق اإل -

 .مجال جمع االستالالت والحماية للحالة وتتبع الحالة جنائيا حاالت في( 4:) سرة إدارة حماية األ -

 . حاالت للمساعدة في كف طلب ترك العمل عن بعض العامالت( 5): المراكز االمنية  -

 . قامة عن الحاالتالغرامات المتعلقة بتجاوز مدة اإلزالة حالة إل( 2): قامة والحدود ارة اإلإد -

 . للحاالتخراج جواز سفر إل: بع  السفارات  -

  .يواء بعض الحاالتإلعادة جواز السفر من أصحاب العمل وإل: مكاتب التوظيف -

 . دعاء العامالتعاون مع اال تم  حالة( 1) -
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 : والحماية لضحايا االتجار بالنساءة في تقديم المساعدة أالعاملين في جمعية اتحاد المر اجهالعقبات التي تو: خامسا

 ردنيةاألالعاملين في جمعية اتحاد المرأة المقابالت بأن هنالك مجموعة من العقبات تواجه  أظهرت

 : في تقديم المساعدة والحماية لضحايا االتجار بالنساء ومنها

 دى الشرطة  والنيابة والقضاء حيثمتابعة الشكوى لعدم رغبة الكثير من الحاالت ب : 

دنية ال يرغبن جات من أشخاص يحملون الجنسية األرو المتزوأمن الجنسية األردنية أو السورية، الحاالت  -

من العار  او خوفا على األبناء أو خوفا من األهل أما خوف  إ ،وى لدى الشرطة والنيابة والقضاءبمتابعة الشك

 ،حاالت من عينة الدراسة( 5)الغة ومواجهة المجتمع كما في حاالت االتجار بالبشر الغراض الدعارة والب

ينة حاالت من ع( 3)حالة من عينة الدراسة وحاالت التزويج الجبري والبالغة ( 1)و التسول والبالغة أ

 . بالبشر نها ضحايا محتملة لالتجار الدراسة  والتي وضحت ظاهرة بأ

ردنية ال يرغبن بمتابعة الشكوى لدى الشرطة االت من الجنسية األوبعض الححاالت عامالت المنازل  -

لى بالدها باسرع وقت بعد الحصول على الحقوق المالية ووثائق السفر والنيابة والقضاء وترغب بالعودة إ

( 25)صل المنازل من أ حالة لالستغالل بالعمل الجبري في( 24)من صاحب العمل حيث بلغت هذه الحاالت 

استنادا إلى قانون العمل أو قانون العقوبات أو قانون الجوازات . فريق الدراسةعرف عليها من قبل حالة تم الت

( 18)جانب حيث بلغت هذه الحاالت حسب تحليل فريق الدراسة كما بالجدول أو قانون اإلقامة وشؤون األ

 : هدناأ

 (18)الجدول 

 خرىالفروع  للقوانين األت التي تعامل معها  مركز جمعية اتحاد المرأة و التوزيع التكراري للحاال

 ء رتهوك روع 
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 ءمل جوع

 25 1 2 1 3 2 14 2 ءمل جوع

%25.25 ء   خس ء ئو س  
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وى لدى و العنف االجتماعي  بمتابعة الشكلقة بالعنف األسري أغبة الحاالت المتععدم ر -

ن البعض انقطع االتصال بهن بعد تلقي المشورة الشرطة والنيابة والقضاء حيث أ

الذي لعنف الجسدي والنفسي تقديم شكوى با انونية والدعم النفسي والبعض رفضنالق

 : اهدنأ( 19)ول دحيث بلغت الحاالت كما هو موضح بالج لحق بهن

 

 

 

 

 (19)الجدول 

التوزيع التكراري للحاالت التي تعامل معها  الفروع طبقا لتحليل فريق الدراسة حسب االنتهاك 

 سري والتي ال ترغب بتقديم شكوىمتعلق بالخالف العائلي والعنف األال

 

 هوك تء ر
 رع 

 ء  لط 

  رع

 ء خق س 

 رع 

 ء وحيءت

 رع 

 ء  و ييس

 رع 

 ء رعثو

 رع 

 حطي 

 رع 

 إمل ي
 ءمل جوع

خالف عوئلي أو ء   ف 

 سري ء  
4 7 7 2 1 8 5 34 

ء   خس ء ئو س عن عيد 

 ء حو ت ء يملوسس جج  هو
% تقر خو34.34  

 

 

 

 

مجتمع المدني الردنية من بعض منظمات عند إحالة الحاالت إلى الشلتر في جمعية اتحاد المرأة األ

ية التي تتعلق رادم بكافة االجراءات القانونية واإلالمنظمة ويكون االتحاد ال يعل ن الحالة تتابع منإف

 . ومنها على سبيل المثال الحاالت المحالة من مركز تمكين ومركز العدل والعون ،بها



46 

 

 ة تحاد مراجعمنية مما يتطلب من موظف جمعية االتعميم ترك العمل لدى المراكز األ وجود

 . زالة هذه العقبة التي تعيق عودة الضحية الى بالدها بسرعةمنية أكثر من مرة إلمراكز األال

  ةأمرفي جمعية اتحاد ال ين/ وجود غرامات على بعض العامالت، عندها تواجه العامالت 

قامة المبالغ المترتبة على الغرامات أو اللجوء من خالل اإل مينزالة الغرامات أو تأإالصعوبة في 

 . زالة الغراماتر االبعاد وعدم العودة الطوعية إللقرا

 ردنية للتعامل مع حاالتلوطنية المعدة من قبل الحكومة األحالة اعدم تطبيق آلية اإل 

 . االتجار بالبشر

 ن محاوالت انتحارحيانا يواجهووأخاللها ال يسمح للنساء بالعمل  والتي: طول فترة التقاضي 

 . نظرا لذلك، للنساء

 نصوص قانونية قوية تتعلق بحماية عدم تطبيق القانون بالشكل السليم رغم احتوائه على 

  . ومساعدة الضحية

 ر على خطة المساعدةثرجمين في كثير من الحاالت مما يؤنقص المت: الترجمة . 

 ملين وخصوصا بمجال عمل الضحايا المحت لين باالتحادعدم تعاون بعض الجهات مع العام

 . وتعميم ترك العمل والغرامات
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 النتائج والتوصيات
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 النتائج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بالفروع النتائج المتعلقة : أوال

 حاالت ( 9)كانت  بالفروع عينة الدراسة  ن الحاالت المحتملة لالتجار بالبشربينت الدراسة أ .1

نها ضحايا محتملة لالتجار فت من قبل العاملين بالفروع على أحالة صن( 49)فقط من أصل 

حيث كانت هنالك  تقريبا من مجموع الحاالت عينة الدراسة %(  18.37)وبنسبة بالبشر 

حالة ( 2)الجبري و حاالت للتزويج ( 3) لكل من االستغالل بالدعارة و( 3)ضحايا محتملين 

حالة لالستغالل بالتسول وتوزعت على الفروع ( 1)و ازللالستغالل بالعمل الجبري في المن

 : ليعلى النحو التا
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  لة للتزويج الجبريحا( 2)حالة لالستغالل بالدعارة و( 1: )فرع السلط 

  . من مجموع الحاالت التي تعامل معها الفرع %(43)وبنسبة 

  حالة لالستغالل بالتسول( 1)حالة لالستغالل بالدعارة و( 1: )فرع البقعة 

 . من مجموع الحاالت التي تعامل معها الفرع%( 22.2)وبنسبة 

  من مجموع الحاالت%( 12.25)بنسبة لتزويج جبري وحالة ( 1: )فرع الوحدات 

 . التي تعامل معها الفرع

 (12.5)الجبري بالمنازل وبنسبةحالة  لالستغالل بالعمل ( 1: )ربد فرع إ% 

 . من مجموع الحاالت التي تعامل معها الفرع

 حالة( 1)حالة لالستغالل بالعمل الجبري في المنازل و( 1: )فرع حطين 

 . من مجموع الحاالت التي تعامل معها الفرع %( 20)لالستغالل بالدعارة وبنسبة 

 ي حالةال يوجد أ: الخالدية وفرع الرمثا فرع .  

البشر والمتعلقة ن هنالك خلط في المفاهيم والمصطحات المتعلقة باالتجار بسة أالدرابينت  .2

ا المتعلقة بقانون العقوبات األردني خرى لدى الفروع  وخصوصتهاكات األنبالمخالفات واال

ن العمل ونظام العاملين بالمنازل وقانون الجوازات وؤوقانون العمل وقانون اإلقامة وش

خالف ق عليها هذه القوانين من كانت الحاالت التي تنطبحيث  ،اللكترونيةوقانون الجرائم ا

حالة من ( 40)حيث  واالبتزاز عائلي وتحرش وابتزاز وحاالت فسخ عقد العمل والميراث 

 علما بأنه، من مجموع الحاالت%( 81.63)وبنسبة حالة عينة الدراسة للفروع  ( 49)أصل 

  ،نها حاالت محتملة لالتجار بالبشرفروع على أتم التعامل معها من قبل العاملين بال

 : وزعت على الفروع على النحو التاليوت

    (57.16)حالة تتعلق بعنف أسري وعائلي   وبنسبة ( 4: )فرع السلط% 

 . من مجموع الحاالت التي تعامل معها الفرع 
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  (77.8)حاالت  تتعلق بعنف أسري وعائلي   وبنسبة ( 7: )فرع البقعة% 

  . من مجموع الحاالت التي تعامل معها الفرع

  (87.5)حاالت  تتعلق بعنف أسري وعائلي   وبنسبة ( 7: )فرع الوحدات% 

  . من مجموع الحاالت التي تعامل معها الفرع

 وعائلي ت تتعلق بعنف أسريحاال(  5)حاالت منها ( 7): ربد فرع إ 

 %(25) حالة  تتعلق  بفسخ عقد العمل  وبنسبة ( 2) و %(62.5)وبنسبة 

 . من مجموع الحاالت التي تعامل معها الفرع

 (80)حاالت  تتعلق بعنف أسري وعائلي   وبنسبة ( 8: )فرع حطين% 

  . من مجموع الحاالت التي تعامل معها الفرع

  ليأسري وعائتتعلق بعنف حالة  ( 2)حاالت منها ( 5): فرع الخالدية ، 

 %(100)وبنسبة  خالف ميراث ( 1)و بتزازحالة ا( 1)حالة تحرش و( 1)و

  . التي تعامل معها الفرع من مجموع الحاالت

  حالة ( 1)و تتعلق بعنف أسري وعائلي  حالة ( 1)حالة منها ( 2): الرمثا فرع

  . الفرعمن مجموع الحاالت التي تعامل معها %( 100)وبنسبة   ،تتعلق بالتحرش

 :  ةبمركز جمعية اتحاد المرأالنتائج المتعلقة : ثانيا 

%(  50)وبنسبة  حالة( 25)لالتجار بالبشر كانت وضحت الدراسة أن الحاالت المحتملة أ -1

حيث كانت هنالك ضحايا ( 50)وع الحاالت عينة الدراسة والبالغ عددها متقريبا من مج

حالة لالستغالل ( 2)الجبري في المنازل ولكل من االستغالل بالعمل (  23)محتملين 

 : بالدعارة  موزعة على النحو التالي

 (16 )تتعلق باالستغالل بالعمل الجبري وغنديةحالة كانت من الجنسية األ 

 . نازلمفي ال

 (2 )نازلمفي ال تتعلق باالستغالل بالعمل الجبري حالة كانت من الجنسية الغانية 
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 (1 ) تتعلق باالستغالل بالعمل الجبري االثيوبيةحالة كانت من الجنسية 

 . نازلمفي ال

 (1 )ستغالل بالعمل الجبريحالة كانت من الجنسية الفلبينية تتعلق باال 

 . نازلمفي ال

 (1 )تتعلق باالستغالل بالعمل الجبري اليةحالة كانت من الجنسية البنغ 

 . نازلمال في

 (1 ) تتعلق باالستغالل بالعمل الجبري رونيةيالكامحالة كانت من الجنسية 

 . نازلمفي ال

 (1 )تتعلق باالستغالل بالعمل الجبري حالة كانت من الجنسية الكينية 

 . نازلمفي ال

 (1 )ردنية  تتعلق باالستغالل بالدعارةحالة كانت من الجنسية األ . 

 (1 )حالة كانت من الجنسية السورية   تتعلق باالستغالل بالدعارة . 

مصطحات المتعلقة باالتجار بالبشر خلط في المفاهيم والال زال هناك  هنالدراسة أبينت   -2

ا المتعلقة بقانون العقوبات وخصوص  ،ىخرهاكات األنتوالمتعلقة بالمخالفات واال

ن العمل ونظام العاملين بالمنازل وقانون وؤاألردني وقانون العمل وقانون اإلقامة وش

ق عليها هذه حيث كانت الحاالت التي ينطب، كترونيةالجوازات وقانون الجرائم االل

 القوانين من خالف عائلي وتحرش وابتزاز وحاالت فسخ عقد العمل والميراث 

وبنسبة  ،المركزبحالة عينة الدراسة ( 50)حالة من أصل ( 20)كانت  ،واالبتزاز

 بالمركزتم التعامل معها من قبل العاملين  علما بأنه  ،من مجموع الحاالت%( 40)

 : ينها حاالت محتملة لالتجار بالبشر  وتوزعت على الفروع على النحو التالعلى أ

 (4 )علق بمخالفة قانون العملت تتحاال . 
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 (12 )عقد العمل قبل انتهاء مدة العقد لق بفسخعحالة تت 

 . وهي مخالفة لقانون العمل

 (2 )زات اوهي مخالفة لقانون جو لق بحجز جواز السفر عحالة تت

 . السفر

 (1 )لق بترك مكان العمل دون إشعار وهي مخالفة بقانون عحالة  تت

  . العمل

 (1 )رامات وهي مخالفة لقانون االقامةحالة تتعلق بمخالفة الغ 

 . وشؤون االجانب 

 : ة االتحاد والفروع عينة الدراسة يعمحتملة بمركز جمليات التعرف على الضحايا البآالنتائج المتعلقة : ثالثا 

العاملين في االتحاد  والفروع فيما يتعلق  أوضحت الدراسة أن هنالك مهارة عالية لدى -1

ستغالل بالتسول واالستغالل بالتزويج واال ات  االستغالل الجنسي في الدعارةبمؤشر

التعرف على جميع الحاالت في عينة الدراسة من قبل  حيث شكلت عملية ،الجبري

والتي جاءت متطابقة مع عمليات حاالت ( 9)التحاد والبالغ عددها ا  الفروع ومركز

 : موزعة على النحو التالي%( 100)التعرف والفرز من قبل فريق الدراسة بنسبة

 (5 )حاالت تتعلق بمؤشرات االستغالل الجنسي في الدعارة . 

 (1 )حالة تتعلق بمؤشرات االستغالل بالتسول . 

 (3 ) حاالت تتعلق باالستغالل بالتزويج الجبري . 

 

العاملين في االتحاد  والفروع فيما يتعلق  زال هناك ضعف لدى ال هنبينت  الدراسة أ -2

حيث  الحاالت التي تعامل معها االتحاد والفروع  ،  بمؤشرات  االستغالل بالعمل الجبري

التعرف على الحاالت في  حالة  شكلت عملية( 99)حالة من أصل ( 47)في هذا المجال 

لبشر ء حاالت محتملة لالتجار باعينة الدراسة من قبل الفروع ومركز االتحاد على انها
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جاءت عمليات التعرف والفرز من قبل فريق الدراسة ألغراض العمل الجبري بينما 

 : موزعة على النحو التالي

 (25 )حالة تتعلق بمؤشرات االستغالل بالعمل الجبري .  

 (2 )بساعات العمل ةتتعلق بمخالفات قانون العمل  والمتعلق حالة . 

 (2 )حالة تتعلق بمؤشر حجز جواز السفر وهي مخالفة لقانون جوازات السفر . 

 (14 )حالة تتعلق بانهاء عقد العمل وهي مخالفة لقانون العمل . 

 (3 )ؤشرات تتعلق بمخالفة قانون العملحالة تتعلق بترك مكان العمل وهي م . 

 (1 )قامةتتعلق بغرامات مخالفة شروط اإلقامة وهي مخالفة لقانون اإل حالة . 

تتم بناء  المحتملة  ليات التعرف على ضحايا االتجار بالبشربأن آ اتضح من الدراسة  -3

على مؤشرات ليست مكتوبة حسب صور االستغالل يتم التعامل معها من قبل جميع 

وإنما معلومات  شخصية  ،متعاملينلحسب نماذج متاحة لجميع ا ،المتعاملين مع الحاالت

مؤشرات مبنية على خبرات سابقة ومعلومات تلقتها العينة التي تم مقابلتها من خالل و

 . ة التي تلقوها بالسابقيالدورات التدريب

والعائلي  هاكات المتعلقة بالعنف األسريتنهنالك خلط ما بين االن أوضحت الدراسة بأ -4

والخالفات الزوجية وبعض حاالت محاوالت االنفصال نتيجة عنف الزوج وما بين 

االتجار بالبشر المربوطة بصور االستغالل المحددة بقانون مكافحة االتجار  مؤشرات 

حيث صنفت على أنها  ،ةلتابعة لجمعية اتحاد المرأبالبشر وخصوصا في الفروع ا

( 99)حالة من أصل ( 34)حيث شكلت  ،ها ليست كذلكنمؤشرات لالتجار بالبشر رغم أ

 . تقريبا%( 34.34)حالة عينة الدراسة وبنسبة 

 ة االتحاديبمركز جمع المحتملة بتقديم المساعدة والحماية للضحايا النتائج المتعلقة : رابعا

 :  عينة الدراسة والفروع
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ضم االمكانيات المتاحة تحاول جاهدة دنية بينت الدراسة  بأن جمعية اتحاد المرأة األر -1

ق ر الدولية ولكن هنالك عدة معيقات تتعليوفقا للمعاي فضل الخدمات للضحايا،أ تقديم 

حالة الوطنية في المملكة والتي تضمن الشراكة وسليم آللية اإل يبعدم توفير تطبيق فعل

، حيث قدمت خلة في تقديم المساعدات للضحاياالفاعلة بين جميع الجهات المتدا

 : اعدات التالية للضحاياالمس

  ة ق د م لها مساعدة دعم نفسيعينة الدراس( 99)جميع الحاالت والبالغ عددها 

 . جتماعيودعم ا

 (86 ) ستشارة عينة الدراسة قدم لها مساعدة ا( 99)حالة من الحاالت ال

 . قانونية

 (50 )قامة بالشلترقدم لها خدمة اإل( 99)الحاالت ال حالة من . 

 (26 ) قدم لها خدمة المساعدة القانونية( 99)الحاالت الحالة من .  

 (18 ) قدم لها خدمة المساعدة المالية( 99)حالة من الحاالت ال . 

 (13 )قدم لها خدمة المساعدة الصحية( 99)حالة من الحاالت ال .  

 (9 )لها خدمة الحصول على تذاكر السفرقدم ( 99)حاالت من الحاالت ال 

 . صاحب العملتحصيل جواز السفر من و

 (7 ) قدم لها خدمة تدريب مهني وخدمة إصالح ( 99)حاالت من الحاالت ال

  . العالقة الزوجية والتعاقدية

 (6 )جور من أصحاب تها بتحصيل األتم مساعد( 99)حاالت  من الحاالت ال

 . العمل

 (5 )ها بكف طلب  تعميم ترك العملتتم مساعد( 99)حاالت من الحاالت ال . 
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 (3 ) الة الغرامات المتعلقةم مساعدتها بازت( 99)الحاالت الحاالت من 

  . قامةبتجاوز اإل

 (46 )لى بالدهامن الحالة تم مساعدتها بالعودة إ حالة . 

 (4 )ها بتوفير فرصة عملتتم مساعد( 99)حاالت من الحاالت ال . 

 أفضل المساعدات للضحايا المحتملة  ن  هنالك معيقات تعيق تقديملدراسة  بأبينت ا -2

 : برزهاومن أ

حالة الوطنية للتعامل مع ضحايا االتجار بالبشر في المملكة والتي تحدد أدوار عدم تفعيل آلية اإل -أ

حالة الوطنية لية اإلآللضحايا  في جميع مراحل  الجهات المختلفة في تقديم المساعدات الالزمة

 : والتي تتمثل في

المحتملة والتي تحدد مؤشرات  التعرف على ضحية االتجار بالبشر: المرحلة األولى -

 . على الضحايا المحتملة وأدوار الجهات ذات العالقة بالتعرف التعرف

 (التوثيق الرسمي لضحايا االتجار بالبشر  ) اإلنقاذ واإليواء: المرحلة الثانية -

 . يواء والخدمات التي تقدم داخل الدوروالتي تحدد دور اإل 

والتي تحدد أدوار  ،(التحديد الرسمي والقانوني)التحقيق والمقاضاة : المرحلة الثالثة -

ن تتعاون معها في تقديم منظومة الة الجنائية والجهات التي يمكن أجهات منظومة العد

 . يائية تضمن محاكمة عادلة وتعويض للضحاعدالة جنا

والتي تحدد إجراءات الحماية والمساعدة للضحايا : الحماية والمساعدة: رحلة الرابعةالم -

 . طار النظريير الدولية والتي تم اإلشارة إليها في اإلتوافق مع المعايبما ي

والتي تستند على رغبة : بالبشرالطوعية لضحايا االتجار  العودة: المرحلة الخامسة -

  . دوار الجهات المختلفة في هذه المرحلةوتحدد أ الضحية
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الضحية وادماجها والتي تمثل تمكين : دماج  المجتمعينإعادة اال: المرحلة السادسة -

ب ما هو محدد في االطار النظري بالمجتمع خوفا من إعادة االتجار بها مرة أخرى حس

  . دوار الجهات ذات العالقةوأ

و عدم اضطالع لقة في حماية ومساعدة الضحايا أعدم تفعيل تطبيق النصوص القانونية المتع -ب

 : الكثير منها من الجهات ذات العالقة ومنها على سبيل المثال

من   ( أ)لفقرة ا ،المعدل لقانون منع االتجار بالبشر 2021لسنة ( 10) القانون رقم ما حدده -

النفسية  بين أنه تكفل الجهات المختصة حيثما أمكن حماية المجني عليه وسالمته( 12)المادة 

صحيا ونفسيا  ورعايته ى تهئية الظروف المناسبة لمساعدتهوالجسدية والمعنوية وتعمل عل

وتعليميا واجتماعيا واعادة تاهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون انسانيته كما تسهل عودته 

 . من وسريع مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفلإلى وطنه على نحو آ

ه على الجهات المختصة حيثما معدل أنبين القانون ال( 12)من المادة ( ب)الفقرة  تهما حدد -

 : قوق التاليةن تكفل للمجني عليه الحأ أمكن

 ل والتحقيق والمحاكمة لبيان وضعه والتعرف اتاحة الفرصة له في جميع مراحل االستدال

  . عن الجناة بعادهوجنسيته وعمره لضمان ا هعلى هويت عليه وتصنيفه والتعرف

 ين استكمال االجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة إلقامة المؤقتة في المملكة لحا . 

  المساعدة القانونية الالزمةالحصول على .  

 توفير الترجمة المناسبة . 

 توفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي . 

 االلتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة االتجار بالبشر في حدود القانون . 

 ماكن مناسبة له ومن يلزم من ذويهوفير أت . 

  األمنية الالزمة له ولذويهتوفير الحماية .  

 سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها وتأمين االتصال بذويه إن وجدوا أ . 
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ضحية االتجار  بكونها والتي تكون الضحايا قد ارتكبتها  ،قامةاميم ترك العمل ومخالفات شروط اإلتع -ث

تفعيل النص القانوني  م عدوكذلك  ،صليمام العودة السريعة إلى البلد األأ اوالتي تكون عائق بالبشر

الصالحية من القانون والتي أعطت  ( 12)من المادة ( ج)الفقرة المتعلق بهذه الحاالت حيث حددت 

تضررين من جرائم االتجار بالبشر أو ي من المجني عليهم والمللمدعي العام أن يقرر وقف مالحقة أ

ذا ارتكب إو من جرائم االتجار بالبشر أو شارك أو تدخل بها أو حرض عليها أ اكابه أيذا تبين ارتإ

 . و حرض عليهاو شارك بها أحة مرتبطة بجريمة االتجار بالبشرأجن

 ،ت االيواء واستخراج تذاكر السفرعدم توفر الموارد الكافية من أجل مساعدة الضحايا في خدما -ج

لى عدم فرها بالجهات الرسمية وهذا يعود إوكذلك عدم تو ،على سبيل المثال لضمان العودة الطوعية

( 10)من القانون رقم  ( 14)في المادة  وجود صندوق وطني لحماية ومساعدة الضحايا والذي ورد 

تضررين يتعلق بانشاء صندوق لحماية ومساعدة المجني عليهم والم اضع نص  وَ حيث  ،2021لسنة 

 . نالنور لغاية اآل رَ يمن جرائم االتجار بالبشر  والذي لم 

ن  هنالك  تفاوت بالمعرفة  من قبل العاملين بمركز جمعية االتحاد الدراسة  بأ  تبين -3

و القانون الوطني أ لكووالفروع باجراءات حماية ومساعدة الضحايا الواردة بالبروتو

 . والمحددة باالطار النظري للدراسة

متابعة الشكوى لدى الشرطة  عدم رغبة الكثير من الحاالت في وضحت الدراسة أ -4

 . والنيابة والقضاء  وكذلك تقديم كافة المساعدات للضحايا

 

 : النتائج المتعلقة بالجهات التي تعامل معها مركز  جميعة االتحاد والفروع عينة الدراسة : خامسا  

ة للتعاون مع الجهات جادة وفاعلة من جمعية اتحاد المرأن هنالك محاولة بأأوضحت الدراسة  -1

 : فضل المساعدات للضحايا  حيث تعاونت  مع وغير الحكومية لتقديم أ الحكومية

 حالة تم إحالتها للوحدة الستكمال جمع االستدالالت( 1: )وحدة مكافحة االتجار بالبشر . 

  حاالت  لاليواء( 4: )مديرية العاملين بالمنازل –وزارة العمل .  



58 

 

  والمركز تابع الحالة  ،جل االيواءيلت من المركز ألححاالت أ  ( 8: )القانونيةللمساعدة مركز تمكين

 . بكافة جوانبها

 حاالت في مجال المساعدة القانونية( 5: )مركز العدل للمساعدة القانونية .  

 حالة للمساعدة القانونية( 1: )مؤسسة العون . 

 قانونيةحالة في مجال المساعدة ال( 2: )نسانالمركز الوطني لحقوق اإل . 

 حاالت في مجال جمع االستالالت والحماية للحالة وتتبع الحالة جنائيا( 4)  : إدارة حماية االسرة . 

  حاالت للمساعدة في كف طلب ترك العمل عن بعض العامالت( 5: )المراكز االمنية . 

 الحاالتقامة عن الغرامات المتعلقة بتجاوز مدة اإلزالة حالة إل( 2: )رة االقامة والحدودإدا . 

 خراج جواز سفر للحاالتإل: بعض السفارات . 

 صحاب العمل واليواء بعض الحاالتعادة جواز السفر من أإل: مكاتب التوظيف .  

 (1 )دعاء العامتم التعاون مع اإل ةحال . 

من  ملين باالتحاد باالجراءات المتخذةن الجهات التي يتم التعاون معها ال تعلم العاالدراسة  بأ أظهرت -2

لحالة ايواء ال خردم توفر مكان آنما يتم االيواء بالشلتر فقط لعوإ ،بلهم والتطورات على ملف الحالةق

 . محتملة نما هي حالةيهم وخصوصا إذا كانت غير مؤكدة بأنها حالة اتجار بالبشر وإلد
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 التوصيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 للمتعاملين مع الحاالت تتناسبل ضرورة وجود مؤشرات واضحة ومحددة لصور االستغال .1

بة وتكون ضمن بدائل اجابات مع صور االستغالل بالمملكة وتكون هذه المؤشرات واضحة ومكتو

 : و ال وتكون مثالبنعم أ

 (. قطاع المنازل) الجبري االستغالل بالعمل  حاالت مؤشرات 

  (لىالك  ) عضاءاالستغالل في نزع األ مؤشرات حاالت .  

   االستغالل الجنسي  والدعارةمؤشرات  حاالت .  

 (قطاع الزراعة) مؤشرات حاالت   االستغالل بالعمل الجبري .   

 (قطاع االنشاءات) مؤشرات  حاالت  االستغالل بالعمل الجبري . 

   (قطاع الصناعة) الستغالل بالعمل الجبريامؤشرات حاالت .   

 (الليليةقطاع النوادي ) مؤشرات حاالت  االستغالل بالعمل الجبري . 
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 ميع  المتعامليناول جللمصطلحات المتعلقة باالتجار بالبشر تكون بمتن وضح الئحة توضحية .2

  . ردنيةمن جمعية اتحاد المرأة األ مع الحاالت

والتفاعل بين الجهات  حالة الوطنية بمراحلها المختلفة لضمان التعاونآلية  اإلوتعديل  تفعيل ضرورة .3

الخدمات أفضل  وتضمن تقديم، المتعلق بحاالت االتجار بالبشر بالشكل السليمدارة الملف المختلفة إل

 . ونماذج محددة للتعرف على الحاالت للضحايا

وكذلك مع وزارة الداخلية  ،من العام لتسهيل اجراءات فك تعميم ترك العملمخاطبة مديرية األ .4

وقف بتفعيال للنص القانوني المتعلق  ضحايا االتجار بالبشرمن الغرامات المتعلقة باالقامة للالعفاء 

من  يًّاذا تبين ارتكابه أأو إ ،م االتجار بالبشرمن المجني عليهم والمتضررين من جرائ ي   مالحقة أ

ة مرتبطة بجريمة ذا ارتكب جنحجرائم االتجار بالبشر أو شارك أو تدخل بها أو حرض عليها أو إ

 . و شارك بها او حرض عليهااالتجار بالبشر أ

 عامين مختصين وقضاء مختصعين ن مد  يفي تعيجلس التقاضي لالستعجال مخاطبة م .5

 . بقضايا االتجار بالبشر لتقليل فترة التقاضي للتحقيق 

من منظمات المجتمع المدني من أجل تطبيق النصوص ييد وتحالفات كيل جماعات ضغط وتأتش .6

( 10)والقانون المعدل رقم ( 2009)لسنة ( 9)القانونية الخاصة بقانون مكافحة االتجار بالبشر رقم

وخصوصا النصوص المتعلقة باجراءات حماية ومساعدة الضحايا والنصوص ( 2021)لسنة 

 : المتعلقة بالتعرف على الضحايا وهي

 : نهتنص على أوالتي ( 2021)لسنة"( 10)رقم من القانون  (12)المادة  من( أ)الفقرة   -

والجسدية النفسية  حماية المجني عليهم وسالمتهتكفل الجهات المختصة حيثما أمكن  ن أنهبي  "  

وتعليميا صحيا ونفسيا  ناسبة لمساعدته ورعايتهة الظروف المئيوالمعنوية وتعمل على ته

هيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون انسانيته كما تسهل عودته إلى وطنه واجتماعيا واعادة تأ

 : ريع مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفلمن وسعلى نحو آ

 : نهوالتي تنص على أ( 2021)لسنة"( 10)من القانون رقم ( 12)من المادة ( ب)الفقرة   -

 : ن تكفل للمجني عليه الحقوق التاليةأ مكنعلى الجهات المختصة حيثما أ " 
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 والتعرف عليه ل والتحقيق والمحاكمة لبيان وضعه اتاحة الفرصة له في جميع مراحل االستدال

  . عن الجناة بعادهاعلى هويته وجنسيته وعمره لضمان  وتصنيفه والتعرف

 لى حين استكمال االجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمةاإلقامة المؤقتة في المملكة إ . 

 الحصول على المساعدة القانونية الالزمة .  

 توفير الترجمة المناسبة . 

 لتعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنويتوفير السبل المشروعة للحصول على ا . 

 االلتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة االتجار بالبشر في حدود القانون . 

 ر أماكن مناسبة له ومن يلزم من ذويهتوفي . 

 توفير الحماية األمنية الالزمة له ولذويه .  

 جنسيتهاسفارة الدولة التي يحمل  وتامين االتصال بذويه إن وجدوا أ . 

الجهات التي تتعاون معها جمعية اتحاد المرأة األردنية سواء كانت حكومية  توقيع مذكرات تفاهم مع -7

ضطالع االتحاد على تفاصيل الحالة المحولة من تلك الجهة تضمن او منظمات مجتمع مدني بحيث تأ

  . لالتحاد

حماية ومساعدة الضحايا استنادا  رئيس اللجنة الوطنية النشاء صندوق مخاطبة وزير العدل بصفته -8

والتي تنص ( 2021)لسنة ( 10) من قانون منع االتجار بالبشر المعدل رقم(  14)نص  المادة لى إ

 . على انشاء صندوق لحماية ومساعدة المجني عليهم والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر

 العالقة والقوانين االخرى ذات الخاص باالتجار بالبشر دورات تدريبية للعامين بالقانون عقد   -9

 الخ  . . جانب والجوازاتكقانون العمل وقانون اإلقامة وشؤون األ

  . عقد دورات تدريبية للعاملين على كيفية التعرف على الضحايا -10

 م الخدمة والمساعدة للضحاياعقد دورات تدريبية للعاملين على كيفية تقدي -11

  . فضل الممارسات الدوليةوفق أ

حالة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ريبية للعاملين على كيفية تطبيق آلية اإلعقد دورات تد -12

 . نظمات المجتمع المدني ذات العالقةوم ميةالحكو
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 المراجع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الكتب

 وبخاصاة النسااء واألطفاال، مناع وقماع ومعاقباة االتجاار باألشاخاص، الدليل التشاريعي لتنفياذ بروتوكاول -

اال التفاقيااة   : عاان الموقااع االلكترونااي ،األماام المتحاادة لمكافحااة الجريمااة المنظمااة عباار الوطنيااةالمكم 

guide.pdf-crime-organised-https://www.unodc.org/tldb/pdf/Arabic 

 : االتفاقيات      

 لمكافحااااااااااااااة الجريمااااااااااااااة المنظمااااااااااااااة عباااااااااااااار الوطنيااااااااااااااة اتفاقيااااااااااااااة األماااااااااااااام المتحاااااااااااااادة -

الادورة  25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعياة العاماة لألمام المتحادة 

 : عاااان الموقااااع االلكتروناااي ،2000ناااوفمبر/ تشاااارين الثاااااني 15الخامساااة والخمسااااون المااااؤر  فاااي 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/CorgCRIME.html 

 ،1927آذار  9: وتاااريخ باادء النفاااذ ,1926أيلااول  25وقعاات فااي جنيااف يااوم  ،االتفاقيااة الخاصااة بااالرق -

  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b028.html: عن الموقع االلكتروني

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Arabic-organised-crime-guide.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/CorgCRIME.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b028.html
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 ،م1930سنة  التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية( 29)االتفاقية الخاصة بالسخرة رقم  -

 : عن الموقع االلكتروني  ،م1932والتي تم العمل بها عام 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b031.html 

 (. 182رقااام )اتفاقياااة بشاااأن حظااار أساااوأ أشاااكال عمااال األطفاااال واإلجاااراءات الفورياااة للقضااااء عليهاااا  -

  ،17/06/1999اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 

ع والتصديق يوعرضت للتوقاعتمدت ، اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير -

 1949ديسمبر / كانون األول 2، يوم (4-د) 317لألمم المتحدة  بموجب قرار الجمعية العامة واالنضمام،

 . م1951يوليه / تموز 25: تاريخ بدء النفاذ

لألمم  والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامةاعتمدت وعرضت للتوقيع  ،اتفاقية حقوق الطفل -

  م.1990سبتمبر / أيلول 2: تاريخ بدء النفاذ1989 نوفمبر / تشرين الثاني 20المؤر  في  44/25المتحدة 

 لألمام المتحاادة بموجاب قارار الجمعياة العاماة اعتماد ونشار علااى الماأل ،وق اإلنسااناإلعاالن العاالمي لحقا -

 . م1948ديسمبر  / كانون األول 10المؤر  في ( 3-د)ألف  217

 م.1985الجريمااة وإساااءة اسااتعمال الساالطة لعااام  لضااحايا إعااالن بشااأن المباااد  األساسااية لتااوفير العدالااة -

  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b049.html: عن الموقع االلكتروني

التوجيهية الموصى بها فيما المباد  والمباد  ، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة -

 . 210ص، مرجع سابق ،2010جنيف ، نيويورك ،بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص يتعلق

األطفاال فاي البغااء وفاي الماواد البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل  -

 263اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعياة العاماة لألمام المتحادة  ،باحيةاإل

 م،2002يناااير  18دخاال حيااز النفاااذ فااي  2000مااايو / أيااار 25الاادورة الرابعااة والخمسااون المااؤر  فااي 

  : عن الموقع االلكتروني

بروتوكااول منااع وقمااع ومعاقبااة االتجااار باألشااخاص، وبخاصااة النساااء واألطفااال، المكماال التفاقيااة األماام  -

 : عاااان الموقااااع االلكترونااااي، م2000المتحاااادة لمكافحااااة الجريمااااة المنظمااااة عباااار الوطنيااااة لسااااتة 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b031.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b049.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html
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 4952العدد  ،"م2009لسنة ( 9)قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم " ،الجريدة الرسمية -

 (10)منع االتجار بالبشر رقمن القانون المعدل لقانو" و الجريدة الرسميةأ ،م1/3/2009تاريخ 

 . 1552العدد  ،2021لسنة 

 : البيانات  واالحصائيات

 . األردنيةة بشارات التابع لجمعية اتحاد المرأيملي احصائيات وبيانات مركز إ -

 : المقابالت

  . ة االردنية والفروع التابعة للجمعيةيواء في جمعية اتحاد المرأمن العاملين في دار اإل(   10)مع مقابلة  -

 

 


