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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تقريرررر المقرررررة اللاعرررة المعنيرررة باالتجرررار بالنرررلا ، ال سررريما النسرررا    
 *والطفال، عن بعثتها إلى الردن

 مذكرة من المانة  

باألشخاا،  ال يخيما النءخاا واألل،خال  األر      زارت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار 
  بنخخخاال عدخخخٍ  عخخخاةم مخخخن ا  امخخخة  2016شخخخباربايراير  4كخخخا ا  ال/اناينخخخاير      28ال،خخخمة مخخخن 

وتُخخرز املقخخررة اخلاصخخة   تخخيا التقريخخر التخخااح البدخخد ا اياخخة االجتخخار باألشخخاا،  كمخخا يخخدل عديخخ  
لعمال املهخاجرين  وجهخ  املتعخد  التاتتخات   ا خا   لاره التشريعي والءيايايت اليي حيمي ا

تدابري م اياة االجتار  و  شاا مدهأ لألشاا، املتهر هبم  وتءاتم مبا رات متناعخة   زيخا ة 
  حتءني تن،يي معايري العمل وتعايا القدرة التنايءية   الاقت  ،ء  

ر    االجتخخار بالبشخخر   غخخري    املقخخررة اخلاصخخة تعخخره عخخن قدقهخخا بشخخأ   مخخارم منهخخا تتخخا  
األر   يشخخمل باأليخخات ايخختعمل العمخخال غخخري األر  يخخني وجتاتخخل  شخخ الم   خخر  مخخن االجتخخار اخخا 
ييها االجتار ألغراض االيتعمل اجلنءي والتءال وزرع األعضاا  وتي  شخ ال تشخمل األر  يخني 

تديق العمخال املهخاجرين واملهاجرين والمجئني ومدتمءي الدهاا  وعموةل عدٍ  لك  وبالنظر    
والمجئخخخخني ومدتمءخخخخي الدهخخخخاا    البدخخخخد  ال تتخخخخي  لاريخخخخات الهخخخخرة يرصخخخخةل لدتعخخخخر  بدقخخخخة عدخخخخٍ 
األشاا، املتهر هبم وتايري ا مايخة لخم  وتشخمل  واعخي القدخق األ خر  عخدح وجخا  ايخماتيهية 

تخخخيا التخخخد   و يخخخداع ولنيخخخة ثٍد خخخةم مل اياخخخة االجتخخخار  وااليتقخخخار     جخخخرااات عمديخخخة ما خخخدة   
  الضاايا   ممجئ ال تاير لم  رية التنقل  واخن،اض معدالت املم قة    االت االجتار 

__________ 

 ُقدح تيا التقرير بعد األجل احملد   ىت يتضمن   دث التطارات   *
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وبناال عدٍ  لك  تقدح املقررة اخلاصة    ا  امة عد ال مخن التاصخيات  منهخا مخا يتعدخق  
يات الالنيخة الراميخة بالتتديق عدٍ الت اك القا ا ية الدولية الرئيءية  وتعايا التشريعات والءيا

   م اياة االجتار  وت /يخ    شخطة بنخاا قخدرات املخاحل،ني ا  خاميني  وتشخهة املقخررة اخلاصخة 
يتعدخق  ا  امة  يضال عدٍ التتدي لد/عرات   املءاعدة املقدمة    ضاايا االجتخار  ال يخيما ييمخا

املخخدن   تقخخدس املءخخاعدة     بإتا خخة يخخبل اال تتخخا  ال،عالخخة لخخم  وزيخخا ة  شخخراك منظمخخات ا تمخخة
مخخة  الضخخاايا  وتخخدعا املقخخررة اخلاصخخة ا  امخخة  يضخخال    حتءخخني  ظخخاح  قامخخة العخخدل وتخخدعيم تعاوجخخا

  بددا  املتدر من  جل معاجلة  يباه االجتار الرئيءية وزيا ة ير، الهرة اآلمنة 
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لنسرررا  تقريرررر المقرررررة اللاعرررة المعنيرررة باالتجرررار بالنرررلا ، ال سررريما ا  
 *والطفال، عن بعثتها إلى الردن

 احملتايات
 الت،اة  

 4                                                                               املقدمة واملنههية -  والل  
 4                                                                          االيتنتاجات الرئيءية -  ا يال  

 4                                                      ش ال االجتار باألشاا، ومظاتره -  ل    
 8                              جترس الهرة غري الشرعية و  ر  لك عدٍ األشاا، املتهر هبم - باا   
 10                                                   اإللار التشريعي والءيايايت واملؤيءي - جيم   
 14                                                      التعر  عدٍ األشاا، املّتهر هبم -  ال   
 15                                                                               ا ماية - تاا   
 17                                                             التاقيق واملم قة والعقاه - واو   
 19                                                                                 اجَلر - زاي   
 20                                                       اإلعا ة    الالن و عا ة اإل ماج -  اا   
 21                                                                               الاقاية - لاا   
 23                                                                      التعاو  والشراكة - ياا   

 24                                                                          ايتنتاجات وتاصيات -  ال/ال  
 24                                                                         االيتنتاجات -  ل    
 25                                                                            التاصيات - باا   

 

__________ 

 يعمم بالدعة اليت قدِّح هبا وبالعربية يقط   *
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 المقدمة والمنهجية -أوالا  
زارت املقخخخررة اخلاصخخخة املعنيخخخة باالجتخخخار باألشخخخاا،  ال يخخخيما النءخخخاا واألل،خخخال  ماريخخخا  -1

  بنخاال 2016شخباربايراير  4كخا ا  ال/اناينخاير      28  األر     ال،مة من غراتءيا مجارينارو
عدخخٍ  عخخاةم مخخن ا  امخخة  وتا خخت الايخخارة  رايخخة  شخخ ال االجتخخار باألشخخاا، األك/خخر ا تشخخارال   
البدخخد وتقيخخيم يعاليخخة التخخدابري املتاخخية مخخن ا  امخخة   يخخبيل م اياخخة االجتخخار باألشخخاا، و ايخخة 

   لألشاا، املتهر هبم   قاق اإل ءا
واجتمعت املقررة اخلاصة      ناا زيارهتخا  اخاحل،ني رييعخي املءختا  مخن وزارات العخدل   -2

والتنميخخخة االجتماعيخخخة  والدا ديخخخة  والعمخخخل  والتخخخناعة والتهخخخارة     جا خخخ  الدهنخخخة الالنيخخخة ملنخخخة 
 األر  ية لشؤو  املر ة  االجتار بالبشر  وا دس الالين لشؤو  األيرة  والدهنة الالنية 

مخخخخة  عضخخخخاا   اجلهخخخخاز القضخخخخائي  وعخخخخموة عدخخخخٍ  لخخخخك  تبا لخخخخت املقخخخخررة اخلاصخخخخة اآلراا -3
املد يخخخة واحملخخخاكم الدينيخخخة  ث مخخخة التمييخخخا واحملخخخاكم اجلنائيخخخة والنيابخخخة العامخخخة و ائخخخرة األ خخخاال  )مخخخن

م اياخخة االجتخخار بالبشخخر التابعخخة ملديريخخة األمخخن العخخاح  وزارت  ار اكرامخخةا إليخخااا النخخاجني  وو خخدة
مخخخن االجتخخخار بالبشخخخر  الخخخيت تُخخخديرتا وزارة التنميخخخة االجتماعيخخخة  ومدهخخخأ   خخخر تخخخديره منظمخخخة االحتخخخا  

    النءائي األر ن غري ا  امية   يث تءىن لا الت،اعل مة  يرا  من ضاايا االجتار  و ضاية
 لخخك  زارت قءخخم النءخخاا   مركخخا اجلايخخدة لهصخخمخم والتأتيخخل ونيخخيم األزرق لمجئخخني ومدتمءخخي 

 الدهاا الءاريني  
واجتمعخخت املقخخررة اخلاصخخة  يضخخال ام/دخخني لدمركخخا الخخالين  قخخاق اإل ءخخا  ومنظمخخات مخخن  -4

وبراجمهخا   البدخد  وتعخره ا تمة املدن  و  ريال  تبا لت اآلراا مة ل/دني لاكاالت األمم املتادة 
املقخخررة اخلاصخخة عخخن امتناجخخا لدا امخخة لدخخدعاة املاجهخخة والتعخخاو  املقخخدح وملنظمخخات ا تمخخة املخخدن 
عدٍ مءامهتها القيمة  وتي لتنٌة  يضال لضاايا االجتار اليين تقامساا معها جتارهبم عدٍ  مل منة 

االجتخخخار املعروضخخخة    خخخاه مت،شخخخية بتخخخ،ةم االجتخخخار مءخخختقبمل  وعدمخخخت املقخخخررة اخلاصخخخة بخخخأ   شخخخ ال 
  اصة   البدد  

 االستنتاجات الرئيسية -ثانياا  
 أنكال االتجار بالنلا  ومظاهره -ألف 

يااج  األر   حتديات باعتباره بدد مقتدم  وبدرجة  قل بدد عبار  لنءاام وبنات ورجال  -5
تخخد   شااصخخال متهخخرال هبخخم مخخن و وال  يتعرضخخا  لمجتخخار باألشخخاا،  ويءخختقبل  بتخخ،ت  بدخخد مق

جناه  ييا وجناه شرق  ييا ومشال  يريقيا باأليات  وقد يعر األشاا، املتهر هبخم األر   
  يضال   لريقهم    وجهاتم    وروبا  
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وجيتخخيه ماقخخة البدخخد اجلعخخرا   ا خخل املنطقخخة ووضخخع  األمخخين وتتخخني،  االقتتخخا ي يخخاق  -6
  املائخة مخن جممخاع العمخال املهخاجرين    63.5 م منهخا متخر )املتايط عماالل مهاجرين من بدخدا

  املائخخخة   والنخخخد  4.8  املائخخخة   وال،دبخخخني ) 5.3  املائخخخة   ويخخخري ال  خخخا ) 13وبخخخنعم ي  )
  وتخخخم  شخخخاا، مءخخختعدو  لدر يخخخل    األر    1)  املائخخخة  1.5  املائخخخة   وباكءخخختا  ) 3.1)

الاراعة والبناا واملمبس ) ا ل املنالق التناعية املؤتدخة   حب/ال عن ير، عمل  يضل   قطاعات
والءيا ة والضياية واخلدمات املنالية  وتءاتم ييايخة الدهخاا الءخاية الخيت يطبقهخا األر    يضخال 

  بدخ  عخد  2015  تديق املهاجرين ومدتمءخي الدهخاا بأعخدا  كبخرية    البدخد  و   وا خر عخاح 
  املائة منهم  50.7شاتال   635 324الءاريني املءهدني قرابة المجئني ومدتمءي الدهاا 

مخخخن المجئخخخني   4)  و ك/خخخر مخخخن مديخخخان يدءخخخطيين 3)عراقيخخخال  53 334  وكخخخا  تنخخخاك  يضخخخال  2)  خخخاث
ومدتمءخخي الدهخخاا   البدخخد  وعدخخٍ الخخرغم مخخن     خخاالت الهخخرة ال ت،ضخخي مجيعهخخا    االجتخخار  

الجئني ومدتمءي جلاا ومهاجرين يقعا    جاية املطخا  يإ  تناك  االت تهرة نيتدطة تضم 
 ضاايا لمجتار  

وال تقتتخخخخر  يخخخخباه االجتخخخخار عدخخخخٍ النخخخخااع وال،قخخخخر و قخخخخ  ال،خخخخر، االقتتخخخخا ية   بدخخخخدا   -7
املتخخدر  ل نهخخا تشخخمل  يضخخال ارت،خخاع الطدخخ  عدخخٍ اليخخد العامدخخة الر يتخخة واخلخخدمات اجلنءخخية   

يري اخلدمة املنالية لألير اليت يماوخم   دها بني املتايخط واملرت،خة  األر    ومثة  يضال  اجة    تا 
  اليي ال يُيكر صرا ة   قاا ني البدد  رغم العمل ب  عدخٍ  طخاق وايخة  يءخاتم ال ،الةو ظاح 

  االجتخخخار    جيعخخخل العمخخخال املهخخخاجرين مقيخخخدين بأصخخخااه عمدهخخخم عخخخن لريخخخق تتخخخاري  اإلقامخخخة 
   األر   بت،ة قا ا ية )ا ظر ال،رع باا    اه    والعمل اليت  الم البقاا

وعخخا ةل مخخا تنطخخاي  يخخالي  عمخخل املتهخخرين عدخخٍ لاريخخات  ا عخخة وا تياليخخة مخخن جا خخ   -8
وكخخيلك  صخخااه العمخل ييمخخا يتعدخخق  -وكخما تاحليخخ  بخم ضخخمري    بدخخدا  املتخدر و  األر   

يا عن لريق اإل مل بشرورب العقا   بطبيعة الاحلي،ة و اعها  و   غد  ا االت ُيءتعل الضاا
و ية رياح تاحلي  وتتاري  باتظة يُ،مض    يتامدهخا  صخااه العمخل  و ،خير الرواتخ   و 
عدح  يعها  والعمل ياعات لايدة  وا رما  مخن  يخاح الرا خة  وجيخد ال /خريو    ،ءخهم   وضخة 

ين لقخخخاا ر دخخختهم  يتتاخخخال شخخخبي  بايخخختعبا  املخخخدينني وتخخخم حيخخخاولا  تءخخخديد  يخخخا م جما،خخخةم لدمتهخخخر 
الاعخخخخا  باحلي،خخخخةم  ات  جخخخخر ثخخخخمح     وضخخخخاع ايخخخختعملية  وتت،شخخخخٍ  يضخخخخال لاريخخخخات اال ت،خخخخا  

 باجلاازات واألجار لتقييد  رية تنقل العمال املهاجرين  

__________ 

    2014التقرير الءناي لعاح ا ظر وزارة العمل    1)

 ,”Syria Regional Refugee Response“ا ظخخخخخخخخخخخر م،اضخخخخخخخخخخخية األمخخخخخخخخخخخم املتاخخخخخخخخخخخدة العديخخخخخخخخخخخا لشخخخخخخخخخخخؤو  المجئخخخخخخخخخخخني    2)
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107   

   املرجة الءابق   3)

ا ظخخخخخخخر وكالخخخخخخخة األمخخخخخخخم املتاخخخخخخخدة إلغا خخخخخخخة وتشخخخخخخخعيل المجئخخخخخخخني ال،دءخخخخخخخطينيني   الشخخخخخخخرق األ    ا يخخخخخخخن  عمخخخخخخخلا    4)
www.unrwa.org/where-we-work/jordan    
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 االتجار لغراض االستغالل في العمل -1 
عدخخخٍ الخخخرغم   و  5)عمخخخال مهخخخاجرين 324 410  كخخخا  تنخخخاك   األر   2014  عخخخاح  -9

مخن    املهخاجرين ال يتعرضخخا  مجخيعهم لمجتخخار  يخإ  ال /خري مخخن  خاالت االجتخخار بالعمخال تشخخمل 
باأليخخات عمخخاالل مهخخاجرين مخخن  وي املهخخارات املتد يخخة واملتايخخطة يعمدخخا    غالخخ  األ يخخا    

 قطاعات الاراعة والبناا والتتنية  
يخختعمل   العمخخل   قطخخاع النءخخي    وُيخخهدت مخخؤ رال  الخخة اجتخخار ماعخخاح ألغخخراض اال -10

عخخاممل مخخن بخخنعم ي     40  خخد  املنخخالق التخخناعية املؤتدخخة وتعدّخخق األمخخر بالتايّخخل   تاحليخخ  
ا تهخخاك  قخخاقهم كعمخخال اخخا يشخخّ ل اجتخخارال بالبشخخر  يدخخد  ا تخخداهبم   بخخنعم ي  مخخن ق بخخل مخخدير 

بخخخل اكتشخخخا   جخخخم قخخخد ُكخخخيه عدخخخيهم الشخخخركة  تاقّخخخة العمخخخال    يعمدخخخاا  ءخخخاه شخخخركة معرويخخخة ق
خبتخخا، م خخا  و خخاع وكميخخة العمخخل املنتظخخر مخخنهم   األر    وواصخخل ال /خخريو  مخخنهم العمخخل   
حلخخرو  عمخخل ومعيشخخة ايخختعملية  وقخخد   قدخخت الخخديا  كخخاتدهم      خخني  غخخمق الشخخركة بتخخ،ة 

 مؤقتة لدتاقيق  عق  تبدي  بعر العمال عن  دوث ا تهاكات  قاق اإل ءا   
وتاجخخد  يضخخال  شخخارات       المجئخخني ومدتمءخخي الدهخخاا الءخخاريني  اخخن يخخيهم النءخخاا  -11

واألل،ال  اليين ال ُيءم  لم بد ال ياق العمل األر ن ُيءتمالا  لدعمخل بتخ،ة غخري قا ا يخة 
إلعالخخة  يخخرتم  مخخا يعّرضخخهم خلطخخر االجتخخار  و ُلدعخخت املقخخررة اخلاصخخة عدخخٍ معدامخخات بشخخأ   الخخة 

بأكمدها تضم ل،دني   ال/ال/ة من العمخر وقخد ُغخّرر هبخا لدعمخل   قطخاع الاراعخة بخأجر خبخس  يرة 
مل يُخدية لخا قخخط  وقخد اضخخطرتا العخاز    مااصخخدة العمخل لقخاا ا تخخال مخن صخخا   العمخل عدخخٍ 
يخخخق  حتتمخخخي بخخخ   والعديخخخد مخخخن األل،خخخال الءخخخاريني تخخخم املعيدخخخا  الا يخخخدو  أليخخخرتم ويعمدخخخا  

رة التهائخخة واخلخخدمات  بينمخخا تعمخخل البنخخات عدخخٍ وجخخ  التاديخخد  يضخخال   اخلدمخخة باأليخخات   جتخخا
املناليخخخخة والاراعخخخخة  ويتنخخخخامٍ شخخخخعار القدخخخخق مخخخخن    يتعخخخخّرض تخخخخؤالا األل،خخخخال أليخخخخا   شخخخخ ال عمخخخخل 

  األل،ال  بطرق منها االجتار هبم من ق بل من يءتعدا   اجتهم    األمن املايل 
 المنزلي االتجار لغراض االستعباد -2 

ويُقخّدر    ضخع  تخيا العخد   -عامخل منخايل مهخاجر  70 000يءتضي  األر   قرابخة  -12
ومعظمهخخم مخخن   يابيخخا و  دو يءخخيا وبخخنعم ي  ويخخري ال  خخا  -  6)مءخختادما  بتخخ،ة غخخري رمسيخخة

وال،دبني وكينيا  ويتعّرض عد  كبري منهم أل   منههي يتل   بعر ا خاالت     خد االجتخار 
اليتعبا  املنايل  و لك من جا   وكخاالت تاحليخ  ماجخا ة   بدخداجم  و   األر    ألغراض ا

 وكيلك  صااه عمدهم األر  يني  
ووق،خخخخت املقخخخخررة اخلاصخخخخة عدخخخخٍ  خخخخاالت  يخخخخياا وايخخخختعمل تءخخخخاتم بقخخخخدر  كخخخخر    الخخخخة  -13

يخخخ  االجتخخخار  اخخخا ييهخخخا  خخخاالت   خخخمل بخخخالعقا  و دخخخ  عخخخن  يخخخة األجخخخار واقتطخخخاع ريخخخاح التاحل
__________ 

    2014التقرير الءناي لعاح وزارة العمل    5)

   http://web.dos.gov.jo/?lang=enا ظر األر    وزارة العمل  ا  تاااتا    6)
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والتتخخاري  مخخن  جخخار متد يخخة والعمخخل لخخد   يخخر نيتد،خخة مخخن  قخخاره  صخخااه العمخخل و  مشخخارية 
تؤالا لقاا رات  وا د     ءن األ اال  وعموة عدٍ  لخك يعمخل العمخال املناليخا  املهخاجرو  
يخخخاعات م،رلخخخة مخخخن  و   يخخخاح را خخخة  ويتعخخخّرض عمخخخال مناليخخخا  ك/خخخريو   عدخخخٍ  يخخخدي  صخخخااه 

ا  أل   جءخخدي و ،ءخخي يخخماوخم مخخن ا رمخخا  مخخن العخخياا    الضخخره  والنخخاح عمدهخخم و يخخر تخخؤال
عدٍ بمرب املطبخ  و   شريت   والدية من ُشر  الشقق  وا بس   املنازل  واملنة من ا تال 
عدخخٍ الرعايخخة التخخاية واالتتخخال بالعخخامل اخلخخارجي  والتاخخرس واالعتخخداا اجلنءخخي واأل   الن،ءخخي  

واخلطاه املعا ي لألجا خ   و صخااه العمخل  الخيين  يعخاا  مخااالل ل ،الخة  اا    لك العنترية
عمخخال منخخاليني  يعتخخرو  تدخخك األيعخخال  ال يخخيما اال ت،خخا  مخخاازات يخخ،ر العمخخال  اضخخما اتا 

 لداتال عدٍ  دمة تضاتي قيمتها قيمة الرياح املدياعة ولت،ا ي  االت ال،رار  
 يضخال  ورال   االجتخار بالعمخال املنخاليني  ويشخمل  لخك وك/ريال ما تؤ ي وكاالت التاحلي   -14

  خخخاق     جءخخخدي و ،ءخخخي بالعمخخخال املنخخخاليني املهخخخاجرين بعخخخد وصخخخالم    األر   ب،خخخمة وجيخخخاة 
لمتيخبهم و نخيهم عخخن تخرك  صخخااه عمدهخم  و الخختظدم مخنهم  ومخخن الشخائة  يضخخال    جُيخر العمخخال 

اا مخخن االيخختعمل    وكخخاالت التاحليخخ  عدخخٍ العخخا ة  مخخا املناليخخا  الخخيين تركخخاا وحلخخائ،هم  و اشخخت 
    صااه عمدهم االيتعمليني  و العمل لد   صااه عمل ُجد  بعخد التعخرض أل    كخر 
عدخخخٍ  يخخخدي الخخخاكما  وحُيمخخخل العمخخخال املناليخخخا     خخخاالت ك/خخخرية  يضخخخال عدخخخٍ اخلدمخخخة بتخخخارة غخخخري 

 قا ا ية   بيات نيتد،ة ل،مة وجياة  
 و أل   صخااه   7)ضاايا اليين يبدعا  الشرلة حُيتهاو  عدٍ ال،ار بءب  تخروهبموال -15

العمل يعاقباجم   يا ال بتقدس بمغخات كا بخة يخّدعا  ييهخا تعرضخهم لدءخرقة  و  تدخك ا خاالت  
 يُعا  العمال     صااه عمدهم  و ُيءهنا  ويُرّ دا  عاضال عن مناهم ا ماية ووحلي،ة بديدة  

 االتجار لغراض االستغالل الجنسي -3 
ت،يد املعدامات احملدو ة املتا ة بأ  األر   بدد مقتد لمجتار بالنءاا والبنخات واألوال   -16

اليخختعملم   قطخخاع اخلخخدمات اجلنءخخية  وتشخخمل العاامخخل املءخخامهة   االجتخخار بالنءخخاا واألل،خخال 
ة ووجخخخخا  عخخخخد  كبخخخري مخخخخن العمخخخخال ألغخخخراض االيخخخختعمل اجلنءخخخخي الطدخخخ  عدخخخخٍ اخلخخخخدمات اجلنءخخخي

 املهاجرين  
والعمخخال املناليخخا  الخخيين يمكخخا  حلخخرو  عمخخل ايخختعملية  و الخخيين يبا/خخا  عخخن وحلي،خخة  -17

  ءخخن  جخخرال يتاالخخا     مهخخاجرين غخخري شخخرعيني   األر   ويااجهخخا   طخخر اال تهخخاز والطخخر   
جلنءخي   بيخات الخدعارة مخن ليا يهم معرضا  بت،ة  اصة خلطر االجتخار ألغخراض االيختعمل ا

ق بخخل وكخخما التاحليخخ   و اخلخخم   و مهخخاجرين   خخرين يقتخخدوجم لدبخخال لدعخخا   و ضخخاية     لخخك  
تءتعل وكاالت التاحلي   الة الضع  وا رما  الخيت تعيشخها النءخاا الشخابات اليختقدامهن مخن 

__________ 

ري الءخخدطات و صخخااه العمخخل    العمخخال املنخخاليني الخخيين تركخخاا عمقخخة ايخختاداح ايخختعملية بالعمخخال املنخخاليني يشخخ  7)
 اال،ارينا  و االاربنيا  ويتعّرض تؤالا العمال لدءهن والم يل 
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اليخخخة ورعايخخخة األل،خخخال بدخخخداجن عدخخخٍ  يخخخات وعخخخا  كا بخخخة بعمخخخل قخخخا ان   األر   م/خخخل اخلدمخخخة املن
واخلدمة   املطاعم  وُتتا ر جاازات ي،ر الضخاايا لخد  وصخالن وجُيخر  عدخٍ تقخدس  خدمات 
جنءية لتءديد ما عديهن من  يا  متتدة بالء،ر  و   ال الرير  يتعرضن لدضخره ويُهخد   

ركن  صخااه بالءهن   الم يل بءب  ارت اه جرائم تتتل بالهرة وا و لارية البعاا    ا تخ
  عمدهن  و بدعن الشرلة 

ويُتهر  يضال بالنءاا والبنات المجئات الءاريات ألغراض االيتعمل اجلنءي    لار  -18
الخخاواج ااملؤقخخختا  و زواج األل،خخخال وا و الخخخاواج القءخخخري بخخخأر  يني وبرجخخخال  كخخخر يخخخنال مخخخن بدخخخدا  

ا حيمدخخا  بنخخاهتن عدخخٍ الخخاواج قءخخرال اخلدخخي   ويرتخخ  تخخيه الاجيخخات ويخخطاا  ل خخن الاالخخدين ك/خخريال مخخ
هبخخد  تخخايري ا مايخخة لخخن وضخخما  مخخار  رزق األيخخرة مخخن مثخخن العخخروت  وبعخخد الخخاواج  يُخخرج     
ي خخا  مخخلل النءخخاا املتهخخر هبخخن االيخختعمل اجلنءخخي واملنخخايل  ووق،خخت املقخخررة اخلاصخخة عدخخٍ  طخخارة 

 الخة يتخاة يخارية   الءخابعة  االيتعمل الخيي قخد يمتخ  عدخٍ تخيا النخاع مخن االجتخار مخن  خمل
رجمل من األر   وبددا  اخلدخي  عدخٍ مخد  يخنتني   13عشرة من العمر ُ جرت عدٍ الاواج من 

وقخخد  امخخت الاجيخخات مخخن يخخاح    شخخهر  وكا خخت الضخخاية جُتخخر   كخخل مخخرة عدخخٍ اخلضخخاع لعمديخخة 
وتخخم والخخدهتا غخخري  -تخخرميم لعشخخاا الب خخارة   متخخاة  اصخخة   عمخخا  بإيعخخاز مخخن املتهخخرين هبخخا 

 املتاوجة وصديق لدعائدة ولبي   
 أنكال االتجار بالنلا  الخرى -4 

تاجد كيلك  شارات عدٍ وجا  االجتخار ألغخراض اإلجبخار عدخٍ التءخال  ويتعدخق األمخر  -19
بخخالمجئني ومدتمءخخي الدهخخاا  ا خخل املايمخخات و ارجهخخا وبخخبعر األر  يخخني واملتخخريني  ويقخخال    
معظخخم اجلنخخاة مخخن  يخخرا  األيخخرة  و  يخخرا  عتخخابات التءخخال املنظمخخة الخخيين جُيخخرو  النءخخاا والبنخخات 

 ٍ التءال بتارة غري قا ا ية بالشاارع معالني عدٍ تءاتل الءدطات معهم  واألوال  عد
و ضخخخخاية     لخخخخك   ُبدعخخخخت املقخخخخررة اخلاصخخخخة حبخخخخاالت اجتخخخخار بعخخخخرض  خخخخاع األعضخخخخاا يقخخخخة  -20

ضايتها  ر  يا  يقراا والجئا  ومدتمءا جلاا ياريا   وجُتر  معظم العمديخات اجلرا يخة  خارج 
خلاصخخة  الخخة  ر ن وايخخق عدخخٍ بيخخة كديتخخ  اقابخخل  عدخخٍ لخخا ُ يخخة لخخ  البدخخد  وُيخخر ت عدخخٍ املقخخررة ا

عخخخدتا عدخخخٍ  قخخخل بال،عخخخل بعخخخد    ا تخخخال عديخخخ  املتهخخخرو   يقخخخد  ضخخخة جلرا خخخة   متخخخر  تخخخل ب
   املائة من املبد  املت،ق عدي  مة املتهرين  اليين ا ت،اا بعد  لك   15 من

 نلا  المتجر بهموأثر ذلك على الالهجرة غير الشرعية  تجريم -با  
يعتمد اقتتا  األر       خد كبخري عدخٍ عمخال مهخاجرين مخن  وي املهخارات املتد يخة  و  -21

 املتايطة  ال ييما   قطاعات كالبناا والتتنية واخلدمات والاراعة واخلدمة املنالية  
ت وتقتضخخخي ييايخخخة الهخخخرة األر  يخخخة مخخخن العمخخخال الءخخخاعني    الهخخخرة االيخخختعا ة باكخخخاال -22

تاحليخخخ  لداتخخخال عدخخخٍ عمخخخل   األر    ويتعخخخنّي عدخخخٍ مجيخخخة العمخخخال املهخخخاجرين ا تخخخال عدخخخٍ 
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  وميخخن   ظخخاح  8)تتخخري  عمخخل قابخخل لدتهديخخد يخخنايال وتتخخري   قامخخة يطدبخخ  لخخم  صخخااه عمدهخخم
ال ،الخخخة تخخخيا  صخخخااه العمخخخل يخخخدطة م،رلخخخةل عدخخخٍ العمخخخال املهخخخاجرين  مخخخا يايخخخد  طخخخر تعرضخخخهم 

ا عخخخن حلخخخرو  عمدهخخخم االيخخختعملية  و يخخخروا منهخخخا  يءخخختطية  صخخخااه العمخخخل لمجتخخخارإ يخخخإ ا بّدعخخخا 
ببءالة  لعاا تتاري  عمدهم ليتبااا مهاجرين غري شرعيني معرضني لدبطالة ولدطر  مخن البدخد  
و  بعر ا االت  يايد ا تمال تعرض العمخال املهخاجرين لميختعمل    خال  دخ   صخااه 

دتا  و    خخخال ايخخختادامهم لدعمخخخل   قطخخخاع غخخخري الخخخيي العمخخخل عخخخن تخخخأمني تتخخخارحيهم  و جتديخخخ
ُمناخخخاا التتخخخري  مخخخن  جدخخخ   ويتخخخب  العمخخخال املهخخخاجرو  بءخخخب   لخخخك معرضخخخني لم تهخخخاز يخخخمة 
 قتاتا يتة  شهر ولدية غرامات عن جتاوز مدة اإلقامة املءماخم هبا   البدد ولدطر   وغالبال مخا 

  بعضخخخهم ال يتقاضخخخا  رواتخخخبهم  ييبقخخخا    يعهخخخا املهخخخاجرو   خخخىت عخخخن  يخخخة مبدخخخ  العرامخخخات أل
الءخخخهن قبخخخخل تخخخخر يدهم    بدخخخداجم  و   خخخخني تخخخخنّ  ييايخخخخة وزارة الدا ديخخخة عدخخخخٍ اإلع،خخخخاا مخخخخن 
العرامخخات   بعخخر ا خخاالت  اخخا ييهخخا  خخاالت االجتخخار باألشخخاا،   ُعدمخخت املقخخررة اخلاصخخة بخخأ  

 يمل   جراا التمات اإلع،اا قد يءتعرق   بعر األ يا  وقتال لا 
ولتشخهية تهخرة العمخال اآلمنخخة   صخدرت ا  امخة قخاا ني عمخخل جخديرة باإلشخا ة حتمخخي  -23

 قخخاق العمخخال  اخخن يخخيهم العمخخال املناليخخا  املهخخاجرو   وتخخي األو  مخخن  اعهخخا   املنطقخخة  وقخخد 
مال  برمت مة عدة بددا  ميكرات ت،اتم  نائية )ا ظر ال،رع ياا    اه  تيءِّر الهرة وتاحلي  الع

املهاجرين من بددا  املتدر وتتي  يبمل قا ا يةل لدعرض  وعموةل عدٍ  لك  يخعت ا  امخة    
تءاية  وضاع العمال املهاجرين غري الشرعيني املاجا ين   البدد ان  تتخاري   قامخة لدخراغبني   

اإلشخخارة        البقخخاا   البدخخد وتر يخخل الخخراغبني   العخخا ة    بدخخداجم مخخن  و  مم قخخة  وجتخخدر
تعامخل األر   مخة املهخاجرين غخري الشخرعيني   خار   بعخر ا خاالت  ،يظخة بدخدا  املتخدر  يعدخخٍ 

 يبيل امل/ال  منعت ال،دبني وكينيا   وقت مضٍ رعايامها من الهرة    األر    
ما وعخخخموةل عدخخخٍ  لخخخك  تبقخخخٍ يخخخر، الهخخخرة اآلمنخخخة لديخخخد العامدخخخة املتد يخخخة املهخخخارة  ال يخخخي -24

املهاجرين ومدتمءي الدهاا البا /ني عن وحلي،ة قا ا ية  غري كاييخة  وتتهخاو  الءخدطات     ،خا  
قخخخخاا ني العمخخخخخل الءخخخخخارية بشخخخخأ  العمخخخخخال املهخخخخخاجرين  كمخخخخخا    تنظخخخخيم وكخخخخخاالت التاحليخخخخخ  املتهخخخخخرة 
باألشخخاا،  و الضخخالعة    لخخك غخخري يّعخخال  و خخا رال مخخا يُقاضخخٍ  صخخااه عمخخل العمخخال املنخخاليني 

 ب  جرائم تتتل ماازات الء،ر واإلقامة وااليتاداح والقا ا  اجلنائي  بء

__________ 

 املتعدق بتتاري   قامة العمال املهاجرين  1973ا24قا ا  اإلقامة وشؤو  األجا   رقم   8)
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 اإلطار التشريعي والسياساتي والمؤسسي -جيم 
 اإلطار التشريعي -1 
 اإلطار الدولي واإلقليمي )أ( 

يُعخخد األر   لريخخال   بروتاكخخال منخخة وقمخخة ومعاقبخخة االجتخخار باألشخخاا،  وخباصخخة النءخخاا  -25
ل الت،اقية األمم املتادة مل اياة اجلرميخة املنظمخة عخر الالنيخة )بروتاكخال االجتخار واألل،ال  امل م

باألشخخخخاا،  وعخخخخد  مخخخخن التخخخخ اك الدوليخخخخة  قخخخخاق اإل ءخخخخا   اخخخخا ييهخخخخا ات،اقيخخخخة القضخخخخاا عدخخخخٍ 
 شخخ ال التمييخخا ضخخد املخخر ة وات،اقيخخة  قخخاق الط،خخل  وقخخد صخخّدق  يضخخال عدخخٍ ات،اقيخخة العمخخل  مجيخخة

   وات،اقيخخة  يخخا  105)رقخخم  1957   وات،اقيخخة  لعخخاا العمخخل اجلخخري  29)رقخخم  1930اجلخخري  
   ملنظمة العمل الدولية  182)رقم  1999 ش ال عمل األل،ال  

اخلاصخخخخة باضخخخخة  1951ومخخخخن  واعخخخخي األيخخخخ     األر   لخخخخيس لريخخخخال   ات،اقيخخخخة عخخخخاح  -26
ضخخخة األشخخخاا، عخخخدميي املتعدقخخخة با  1954   و ات،اقيخخخة عخخخاح 1967المجئخخخني وبروتاكالخخخا لعخخخاح 

بشخأ   ،خر  خاالت ا عخداح اجلنءخية  بيخد   خ   بخرح مخة م،اضخية  1961اجلنءية  و ات،اقية عاح 
األمخخم املتاخخخدة العديخخخا لشخخخؤو  المجئخخني مخخخيكرة ت،خخخاتم حتخخخد  شخخرورب التعخخخاو    مءخخخألة المجئخخخني 

  وعخخخخموةل عدخخخخٍ  لخخخخك  مل يتخخخخّدق األر   عدخخخخٍ 2014و 2008ومدتمءخخخخي الدهخخخخاا   عخخخخامي 
الت،اقيخخة الدوليخخة  مايخخة  قخخاق مجيخخة العمخخال املهخخاجرين و يخخرا   يخخرتم  وال عدخخٍ ات،اقيخخة العمخخال ا

   و 1930الت،اقيخخة العمخخل اجلخخري   2014    و بروتاكخخال عخخاح 189)رقخخم  2011املنخخاليني  
   ملنظمة العمل الدولية  181)رقم  1997ات،اقية وكاالت االيتاداح اخلاصة  

 ياإلطار الوطن )ب( 
مخخن  يخخختار األر   االيخخختعبا  والعمخخخل اجلخخخري   13عدخخٍ التخخخعيد الخخخالين  حتظخخخر املخخخا ة  -27

 العبا ية وايتعبا  األشاا،   1929وحيظر قا ا  معتمد   عاح 
ملنخة االجتخار بالبشخر تعري،خال لخيه املماريخة شخبيهال  2009وقد اعتمد البدخد   قخا ا  عخاح  -28

)ه    ويُعاقخخخخ  املتارلخخخخا    االجتخخخخار بالبشخخخخر 3لبشخخخخر )املخخخخا ة اخخخخا جخخخخاا   بروتاكخخخخال االجتخخخخار با
   وتُ،خخرض عقابخخة  شخخد بالءخخهن يخخمة  قتخخاتا 8بالءخخهن يخخمة    اتخخا يخختة  شخخهر وبعرامخخة )املخخا ة 

عشخخر يخخناات مخخة األشخخعال وغرامخخة   ا اقخخم  اجلخخرح بخخالظرو  املشخخد ة التاليخخةإ   ا كا خخت الضخخاية 
ة  و  ا اقم خخت اجلرميخخة بااليخختعمل جنءخخي  و  خخاع األعضخخاا  امخخر ة  و ل،خخمل  و شاتخخال  ي  عاقخخ

و  ا يخخببت اجلرميخخة لدضخخاايا مرضخخال مامنخخال  و عضخخاالل  و  ا ارُت بخخت اجلرميخخة بايخختعمال  يخخداة  و 
هتديدات  و  ا كخا  اجلخان مخن  قخاره الضخاية  و وصخي   و ماحل،خال   اميخال  و عضخاال   شخب ة 

   ويخخن  9  و  ا كا خخت اجلرميخخة بطبيعتهخخا عخخابرة لداخخدو  )املخخا ة  جراميخخة منظمخخة لمجتخخار بالبشخخر
   ويمت  عدٍ جرائم االجتار اليت يرت بها 14القا ا   يضال عدٍ متا رة  يرا ات االجتار )املا ة 

 شخخخاا، اعتبخخخاريا  عقابخخخات تخخخماوخم مخخخن العرامخخخة    وقخخخ  النشخخخارب و غخخخمق الشخخخركة ومي خخخن    
    12و 11)املا تا   تمت  عديها مءؤولية جنائية
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ملنخخة االجتخخار  مي خخن االعتخخدا  بتشخخريعات   خخر  ملقاضخخاة  2009و ضخخايةل    قخخا ا  عخخاح  -29
جرائم االجتار  و اجلرائم  ات التدة  ويُعاق  قا ا  العقابات عدٍ اجلرائم اليت قد تشخ ل اجتخارال 

لءخخهن ملخخدة  قتخخاتا الخخيي يعاقَخخ  عديخخ  با -و شخخ االل   خخر  مخخن االيخختعمل م/خخلإ اال تطخخا  
الخخخخيي تمتخخخخ  عديخخخخ  عقابخخخخة  -   والءخخخخداك املنخخخخا  لدايخخخخاا 291 خخخخمث يخخخخناات وبعرامخخخخة )املخخخخا ة 

الخخخيت تمتخخخ   -   واملداعبخخخة املناييخخخة لدايخخخاا 306بالءخخخهن  قتخخخاتا يخخختة  شخخخهر  و غرامخخخة )املخخخا ة 
ة    وتمتخخخخ  عدخخخخٍ جرميخخخخة االغتتخخخخاه عقابخخخخ305عديهخخخخا عقابخخخخة بالءخخخخهن  قتخخخخاتا يخخخخنة )املخخخخا ة 

   بيخخخد    الخخخاواج يُعتخخخر 292بالءخخخهن ال تقخخخل عخخخن عشخخخر يخخخناات مخخخة األشخخخعال الشخخخاقة )املخخخا ة 
   ز  عدخٍ  لخك 308ش مل من  ش ال اجلر    الة النءاا الناجيات من االغتتخاه )املخا ة 

   بعخخر األ  خخاح اجلاائيخخة ال جتنخخة االجتخخار وال تشخخهة الضخخاايا عدخخٍ التبديخخ  اءخختعديهم  وعدخخٍ 
   ويمت  عدٍ القاا ة وا مخل عدخٍ اإلقامخة 304اديد  جُيٍرح املتارلا    البعاا )املا ة وج  الت

  بيخخت  عخخارة  و الخخم   عدخخٍ بيخخات الخخدعارة   اخلخخارج عقابخخة بالءخخهن  خخمث يخخناات وغرامخخة 
كخخل مخخن يءخختادح بيتخخ  ألغخخراض البعخخاا ومخخن يعخخّال     315    وجتخخرِّح املخخا ة318-310)املخخاا  

عدخٍ معاقبخة املتءخالني وكخل  389معيشت  عدٍ م اي  البعاا  وعموةل عدٍ  لخك  تخن  املخا ة 
شخخخهرال  و   التخخخ      12مخخخن يخخخرغم غخخخريه عدخخخٍ التءخخخال بالءخخخهن يخخخمةل تخخخماوخم بخخخني  م خخخة  شخخخهر و

 مؤيءة تءاعد املتءالني  
الخخد يا  مايخخة العمخخال  الخخيت تنطبخخق  يضخخال عدخخٍ العمخخال املهخخاجرين    قخخا ا  املعخخايري  وتخخر  -30

  ويتضخمن القخا ا     امخال 2010ا26املنّق  عممل بالقا ا  املؤقت رقم  1996ا8العمل رقم 
األل،خخخال  و  يخخخن الءا يخخخة عشخخخرة وتخخخاير ضخخخما ات    خخخال ايخخختاداح  ل،خخخال  تشخخخعيلحتظخخخر 

 ا   يضخخخال ضخخخما ات بشخخخأ   ايخخخة األجخخخار ويخخخاعات العمخخخل جخخخاوزوا الءا يخخخة عشخخخرة  ويقخخخر القخخخا
 وزارة ااايقخخة املهخخاجرين بايخختاداح وُيءخخم   اإلضخخايية الءخخاعات و جخخار األجخخر املدياعخخةواإلجخخازة 

)     12)املخخا ة  بءخخهالة تاايرتخخا عخخدح  و البدخخد   المزمخخة القخخدرات تخخااير عخخدح  خخال   العمخخل
 عدخخٍ ا تخخال لخخم وحيخخق النقابخخات    باال ضخخماح املهخخاجرين لدعمخخال ُيءخخم   لخخك  عدخخٍ وعخخموةل 
 بيخخخخد  ا اخخخخ  ال،تخخخخل  خخخخال   والتعخخخخاير األ   األجخخخخر لخخخخم ويُخخخخايٍر بدعخخخختهم ايخخخختاداح عقخخخخا 

 العخخامدني  و األر  يخخني املخخاالنني عدخخٍ املقتخخارة القطاعخخات   املءخختادمني املهخخاجرين العمخخال   
 اجلخخري  لدعمخل تعري،خال  األر  يخخة القخاا ني تتضخمن وال   12)املخا ة  لدم يخخل معرضخا  تتخاري  بخم
   ييها املتارلني ومم قة ا االت تدك حتديد املهنة  تل عدٍ التع  من جيعل ما

ومُيخخخن  العمخخخال املناليخخخا  ويئخخخات مشخخخاهبة   خخخر  مخخخن العمخخخال  ايخخخة  اصخخخة ويقخخخال لمئاخخخة  -31
وتخخنظم يخخاعات العمخخل والعطخخل وشخخرورب   الخخيت تخخنّ  عدخخٍ  يخخة األجخخار شخخهريال 2009ا90 رقخخم

اخلدمات األ خر  )اخا ييهخا اإلجخازات الءخناية واملرضخية  والرعايخة التخاية وتضخة ريخاح تتخاري  
 2003ا3اإلقامخخخخة والعمخخخخل عدخخخخٍ عخخخخاتق  صخخخخااه العمخخخخل  وحيظخخخخر قخخخخا ا  جخخخخاازات الءخخخخ،ر رقخخخخم 

ااه العمخخل  متخخا رة  صخخااه العمخخل جخخاازات الءخخ،ر  بيخخد    تخخيه القااعخخد ال يتقيخخد هبخخا  صخخ
 تطبقها الءدطات بتارة منههية  بع س ما تقتضي  املعايري الالنية والدولية   وال
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و ضخخة وكخخاالت التاحليخخ  لتنظخخيم متاايخخد يشخخد  عدخخٍ التااماهتخخا جتخخاه ا  امخخة و صخخااه  -32
  ا تخال عدخخٍ 2009ا89العمخل والعمخال  وجيخ  عدخٍ مجيخة الاكخاالت  ااجخ  المئاخة رقخم 

دات ضخخما   كمخخا    الريخخاح الخخيت ت،رضخخها لقخخاا  خخدمات التاحليخخ  ثخخدو ة  ر خخ  و يخخداع يخخن
ويمتخخخ  عدخخخٍ تاحليخخخ  عمخخخال منخخخاليني  و  الءخخخن القا ا يخخخة   و ايخخختعمل العمخخخال   و معخخخامدتهم 
معامدخخة ال   ءخخا ية   و  قدهخخم بتخخارة غخخري قا ا يخخة    بدخخدا    خخر   بطخخال ر تخخة الاكالخخة ويخخرض 

 غري ثد ة  وتُعتر تدك الضاابط بت،ة عامة غري يعالة  مجاالل   غرامات  بيد     ليات التظدم
وقخا ا   1977ا33وتنطبق  يضال قاا ني   ر   م/ل قا ا  بية األعضخاا اجلءخدية رقخم  -33

 املتعدق بالقضاا عدٍ عمل األل،ال و اية األل،ال والشباه   2014ا32األ داث رقم 
 اإلطار السياساتي -2 

   الخخيت اعتمخخدهتا 2012-2010تقخخاح االيخخماتيهية الالنيخخة مل اياخخة االجتخخار بالبشخخر ) -34
الاقايخخخة  الخخخيت تركخخخا عدخخخٍ وضخخخة  الدهنخخخة الالنيخخخة ملنخخخة االجتخخخار بالبشخخخر  عدخخخٍ  ربخخخة  عخخخائم تخخخيإ )  

ا مايخخة  الخخيت تعخخاة مءخخألة التعخخر   ييايخخات مل اياخخة االجتخخار وعدخخٍ التاعيخخة والتخخدري   و)ه 
ا وتخخايري ا مايخخة والخخدعم لدضخخاايا والضخخاايا احملتمدخخني  و)ج  املم قخخة  الخخيت تعخخاز عدخخٍ الضخخااي

يخخيا ة القخخا ا  باايخخطة  وائخخر قضخخائية متاتتخخة و عضخخاا مخخدربني   الدهنخخة الالنيخخة ملنخخة االجتخخار 
الشخراكة والتعخاو  عدخٍ التخعيد الخالين واإلقديمخي والخدويل  ويءخاور املقخررة اخلاصخة  بالبشر  و)  

ل،خخخمة  وليخخخة مخخخدهتا  2010أل  تخخخيه االيخخخماتيهية الالنيخخخة حلدخخخت  منخخخي اعتما تخخخا   عخخخاح قدخخخق 
يخخخنتا   يخخخاريةل  و  تنقخخخي   و رصخخخد  و تقيخخخيم آل ارتخخخا   ضخخخاا مخخخا تشخخخهده حلخخخاترة االجتخخخار مخخخن 

 حتاالت مءتمرة  
  ملءخخخألة العمخخخال 2016-2011ويتتخخخد  اإللخخخار الخخخالين مل اياخخخة عمخخخل األل،خخخال ) -35

يخنة  وتخي حلخاترة يُعتقخد  جخا از ا ت  خدة  17ماو خة  عمخارتم بخني سخس يخناات واألل،ال امل
وتعقيخخخخدال بءخخخخب  قخخخخدوح املاجخخخخة األ خخخخرية مخخخخن المجئخخخخني ومدتمءخخخخي الدهخخخخاا مخخخخن اجلمهاريخخخخة العربيخخخخة 
الءخارية  وينبعخي   حلخل تخيا اإللخار رصخد عمخل األل،خال وا خا   جخرااات مجاعيخة عدخٍ مءختا  

والتنميخخة االجتماعيخة    شخخراكة مخخة منظمخخة العمخل الدوليخخة ومنظمخخة األمخخم وزارات العمخل والتعدخخيم 
 املتادة لدط،الة )اليا يءي    

و ضايةل     لك  تؤ ر يياية البدد   جمال الهرة تأ ريال غري مقتخا    ت،شخي حلخاترة  -36
مخن بيخنهم   يا خال االجتار )ا ظر ال،رع باا  عمه   وتي قائمة عدٍ جترس العمخال غخري النظخاميني  و 

 ضاايا االجتار  
 اإلطار المؤسسي -3 

  وتي مءؤولة عن  مار منها 2009 ُ شئت الدهنة الالنية ملنة االجتار بالبشر   عاح  -37
صخخخخياغة ييايخخخخة منخخخخة االجتخخخخار واملبخخخخا ة التاجيهيخخخخة  ات التخخخخدة وايخخخختعراض التشخخخخريعات املتعدقخخخخة 

ايا بءخخخبل منهخخخا تيءخخخري بقخخخائهم   املمجخخخئ وترتيخخخ  باالجتخخخار  وتقخخخدح الدهنخخخة املءخخخاعدة    الضخخخا
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 عخا هتم    بدخداجم  وتشخخارك  يضخال     شخطة التاعيخخة والتعخاو  مخة النظخخراا عدخٍ التخعيد الخخالين 
واإلقديمخخخخخي والخخخخخدويل  وبايخخخخختطاعة الدهنخخخخخة تشخخخخخ يل جلخخخخخا  يرعيخخخخخة لمضخخخخخطمع باحلائ،هخخخخخا واقخخخخخماخم 

د،خخت بتخخياغة ايخخماتيهية ولنيخخة  وايخختاداث تاصخخيات  وُشخخ ِّدت   تخخيا التخخد  جلخخا  يرعيخخة كُ 
  لية إل الة الضاايا  ووضة الئاة بشأ  املمجئ  والتعر  عدٍ الضاايا  

ويخخر ت الدهنخخة وزيخخر العخخخدل وتضخخطدة وزارة العخخدل بخخدور  ما تهخخخا  وتضخخم الدهنخخة األمنخخخاا  -38
كا الالين  قاق اإل ءا   العامني لازارة العدل ووزارة الدا دية ووزارة العمل  وامل،اض العاح لدمر 

ول/دخخخخني لخخخخازارة التنميخخخخة االجتماعيخخخخة ووزارة التخخخخناعة والتهخخخخارة ووزارة التخخخخاة  وماحل،خخخخال يخخخخاميال   
 مديرية األمن العاح واألمني العاح لدمهدس الالين لشؤو  األيرة  

وتتتخخخخد  وزارة العمخخخخل  يضخخخخال لظخخخخاترة االجتخخخخار ألغخخخخراض االيخخخختعمل   العمخخخخل باايخخخخطة  -39
ئاهتخخخخا التاليخخخخةإ قءخخخخم العخخخخامدني   املنخخخخازل  الخخخخيي يقخخخخدح املءخخخخاعدة    العمخخخخال املنخخخخاليني ويرصخخخخد تي

وكخخخاالت التاحليخخخ  املعتمخخخدة  وقءخخخم الت،تخخخي  الخخخيي يضخخخطدة بخخخالت،تي  املنخخختظم ألمخخخاكن العمخخخل  
وقءم عمل األل،ال  اليي ينءِّق برام  ا  امة   جمال عمل األل،ال وينظم الت،تي  املتتخل 

 األل،ال وي ،ل   ،ا  قاا ني عمل األل،ال  بعمل 
   ُ شخخخئت  ا خخخل مديريخخخة األمخخخن العخخخاح لخخخازارة الدا ديخخخة و خخخدة مل اياخخخة 2013و  عخخخاح  -40

االجتخخخار بالبشخخخر  وكخخخا   لخخخك  تيهخخخة التعخخخاو  بخخخني وزاريت العمخخخل والدا ديخخخة  وتتخخخا  الا خخخدة  الخخخيت 
تنءيق وتدعيم الشراكات وجها  منخة تشعل ماحل،ني مدربني من   اريت الشرلة وت،تي  العمل  

 االجتار الالنية  ومم قة املتهرين  و اية الضاايا  
وعخخخخموةل عدخخخخٍ  لخخخخك  يخخخخؤ ي املركخخخخا الخخخخالين  قخخخخاق اإل ءخخخخا   ورال   م اياخخخخة االجتخخخخار  -41

باألشاا،     يتدقٍ  يضال ش او  بشأ  اال تهاكات املاعامخة  قخاق اإل ءخا   اخا ييهخا تدخك 
الجتار باألشاا،  ويرصد مرايق اال تهاز  ويتخا  املركخا  يضخال   كخاا الخاعي و صخدار املتتدة با

تقارير  ورية بشخأ  ا تهاكخات  قخاق اإل ءخا  ويضخطدة بأ شخطة عدخٍ التخعيد الخالين واإلقديمخي 
 والدويل  

يه وت/خين املقخررة اخلاصخة عدخٍ األر   إل شخائ  الدهنخخة الالنيخة ملنخة االجتخار بالبشخر وملخا ا خخ -42
من مبا رات   يبيل م اياة االجتار  بيد  جا ال ظت    تنءيق العمل بني اليئات ا  امية 
مخخخخا زال يشخخخخ ل حتخخخخديال يُعخخخخا  جخخخخاا منخخخخ     ت،خخخخاوت مءخخخختايات التاامهخخخخا اءخخخخألة االجتخخخخار ويهمهخخخخا 
لدماضخخاع ولتخخأ ريه عدخخٍ عمدهخخاا و عمقتخخ  بخخ   وتشخخمل  يخخباه القدخخق  يضخخال  قخخ  االجتماعخخات 

 14تظمة  وقد عدمت املقررة اخلاصة    الدهنة مل تعقد مني   شائها قبل يبة يناات يخا  املن
اجتماعخخال  بينمخخا يخخن  قخخا ا  منخخة االجتخخار عدخخٍ عقخخد اجتماعخخات كخخل  م خخة  شخخهر  وعخخموةل عدخخٍ 
 لخخك  ال تُخخيكر منظمخخخات ا تمخخة املخخدن العامدخخخة عدخخٍ م اياخخة االجتخخخار بتخخارة ثخخد ة   تركيبخخخة 

)ه  مخخن القخخا ا  عدخخٍ  م ا يخخة الت،اعخخل عدخخٍ  يخخات نيتخخ  مخخة تدخخك 6وتخخن  املخخا ة الدهنخخة  
 املنظمات  وتا ما حيدث يعمل ول ن ليس بتارة منههية  
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 التعرف على النلا  المّتجر بهم -دال 
تتم/ّخخل الاحلي،خخة الرئيءخخية ملخخاحل،ي و خخدة م اياخخة االجتخخار )املؤل،خخة مخخن مخخاحل،ني     اريت  -43

الشرلة وت،تي  العمخل  واملءخؤولني عخن شخؤو  الهخرة   التعخاو  عدخٍ حتديخد األشخاا، املّتهخر 
هبخخخم  وبايخخختطاعة العخخخامدني   قطخخخاع التخخخاة  يضخخخال حتديخخخد  خخخاالت االجتخخخار باألشخخخاا، لعخخخرض 

اا  وتم خ  املقخررة اخلاصخة بقدخق    حتديخد الضخاايا جيخري عدخٍ  يخات نُيتخ  االجتار باألعضخ
  غيخاه  جخرااات تن،يييخة ماّ خخدة  وتُعخره عخن  مدهخا      ُتتخخدر الدهنخة الالنيخة ملنخة االجتخخار 

 بالبشر  جرااات من تيا القبيل قتد اإليراع   حتديد الضاايا و ايتهم ب،عالية  كر  
ألغخخراض االيخختعمل   العمخخل  غدبيخخة ا خخاالت احملخخد ة  بيخخد    و خخدة ويشخخ ل االجتخخار  -44

    2013 خخخخخخخاالت متتخخخخخخدة بالعمخخخخخخخل   ال،خخخخخخمة مخخخخخخخن عخخخخخخخاح  705م اياخخخخخخة االجتخخخخخخخار تناولخخخخخخت 
 الخخخة يقخخخط كاخخخاالت متتخخخدة باالجتخخخار ألغخخخراض االيخخختعمل    92ُ خخخّد ت منهخخخا  2015 عخخخاح

 خخاالت  10ت،تخي  لدعمخل ُ خّد ت منهخا عمديخة  94 000  وبامل/خل  ُ جريخت   البدخد  9)العمخل
تتعدق بعمال مهاجرين متريني   منطقة صناعية مؤتدة كااالت تنطخاي عدخٍ االجتخار وُ  يدخت 

  وتبخخنّي تخخيه األرقخخاح    اجلهخخات املعنيخخة ك/خخريال مخخا تُع،خخل  10)   الدهنخخة الالنيخخة ملنخخة االجتخخار بالبشخخر
 و عناصخخر   خر  تشخخّ ل اجتخارال بالعمخخال   خاالت متخا رة جخخاازات الءخ،ر  و اال ت،خخا  بخاألجار

وال تعترتا من جرائم العمل بءب  عخدح وضخاخم مخا يشخ ل اجتخارال ألغخراض االيختعمل   العمخل 
وما يش ل قضايا   ر  متتدة بالعمل  واخن،اض النءبة املءهدة لدمتعر  عديهم من الضاايا 

م،خت  عمخل يقخط    230لاجخا   املتهر هبم ألغراض العمل مي خن    يُعخا   يضخال   جخاا منخ 
البدد بأكمد   ومل يتدق يا  القديدني منهم تدريبال كاييال لتاديد  االت االجتار بالعمخال  ويمكخا 
الت،تي   يضال   املنالق التناعية املؤتدة   يث ت ا  الايارات متااترة مقار خة بقطاعخات   خر  

 ت،تي  باأليات عندما تا ع ش او   م/ل البناا واخلدمة املنالية  يث تُن،ي عمديات ال
  /خخخخٍ مخخخخن ضخخخخاايا االجتخخخخار  48وعدخخخخٍ مخخخخد  الءخخخخنتني املاضخخخخيتني  جخخخخر  التعخخخخر  عدخخخخٍ  -45

  بيخخد     11) كخخار مخخن ضخخاايا االجتخخار ألغخخراض  خخاع األعضخخاا 7ألغخخراض االيخختعمل اجلنءخخي و
ا خة  مخا يخدل عدخٍ املعدامات املتعدقة باالجتار باألر  يني ألغراض االيختعمل اجلنءخي مل ت خن مت

   االجتخخخار باألشخخخاا،   األر   يُعتخخخر باأليخخخات مشخخخ دة  خخخ  املهخخخاجرين  ومل حُتخخخد  كخخخيلك 
 االت اجتار باألل،ال  و بالمجئني ومدتمءي الدهاا  بت،تهم يئخة تتعخرض البنخات ييهخا خلطخر 

اا زواج األل،خخخخال وا و الخخخخاواج القءخخخخري بأجا خخخخ   مخخخخا ي،ضخخخخي     خخخخاالت ايخخخختعمل منهخخخخا البعخخخخ
القءخخخري  وتخخخخا  املقخخخخررة اخلاصخخخخة التشخخخخديد عدخخخخٍ   خخخ  ال مي خخخخن ايخخخختبعا   خخخخدوث  خخخخاالت االجتخخخخار 

__________ 

 معدامات مءتقاة من اجتماع مة ل/دي مديرية األمن العاح    9)

 معدامات مءتقاة من اجتماع مة ل/دي وزارة العمل    10)

 معدامات مءتقاة من اجتماع مة ل/دي مديرية األمن العاح    11)
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باألشاا،   صخ،ا  األر  يخني والءخاريني والمجئخني ومدتمءخي الدهخاا مخن جنءخيات   خر   
 وال مي ن حتديد تؤالا الضاايا ما مل يُبيل جهد  شط لدباث عنهم  

ولنيخخال ملءخخاعدة  اخخة االجتخخار بالبشخخر  طخخال يخخا نال   تتعهخخد و خخدة م اي2013ومنخي عخخاح  -46
ضخخاايا االجتخخار عدخخٍ مخخدار الءخخاعة وليدخخة األيخخباع  وُيشخخّعل اخلخخط الءخخا ن باإل  ديايخخة والعربيخخة 
رغم    معظم املّتهر هبم   األر   يتاد ا  لعات   خر   ويتدقخٍ اخلخط الءخا ن ا خان التخابة 

املتتخدة با تهاكخات  قخاق العمخال ويتخي   دماتخ   لازارة العمل ش او  بشخأ  عخد  مخن املءخائل
ب/مخخخخخان لعخخخخخات )اإل  ديايخخخخخة  وباتايخخخخخا   دو يءخخخخخيا  والبنعاليخخخخخة  والتاغخخخخخالا   والتاميخخخخخل  والتخخخخخينية  
والعربيخخة  والنديخخة   ومخخن  واعخخي األيخخ     تخخيا اخلخخط الءخخا ن ال ُيشخخّعل  ال    وقخخات العمخخل 

ريين قخخد ال يءخخعهم االتتخخال  خخمل تدخخك الءخخاعات  ويُخخرج  مخخن  ّ  ال ي خخا  متا خخال لضخخاايا ك/خخ
ومن العاامل اإلضايية اليت تعاق  م ا يخة التعخر  عدخٍ الضخاايا  قخ  قخدرة ا يبخني عدخٍ حتديخد 
الضاايا بدقة من بني املتتدني وتاويدتم اعدامات عن ا ماية  وُيشّعل االحتا  النءائي األر ن 

 ك  قاق اإل ءا  والعن  املنايل واالجتار   يضال  طال يا نال لتاديد  االت ا تها
و ظخخرال    تخخديق العمخخال املهخخاجرين والمجئخخني ومدتمءخخي الدهخخاا    البدخخد و   ييايخخة  -47

الهرة األر  ية القائمة عدٍ  عا ة املهاجرين غري ا امدني و خائق تايخة    بدخداجم  يءخاور املقخررة 
اايا االجتار  و من اعتروا عدٍ يبيل اخلطأ مهخاجرين اخلاصة قدق من  ال يتءىن التعّر  عدٍ ض

غخخري شخخرعيني  مخخا ُيءخخ،ر عخخن تخخاقي،هم وا تهخخازتم وتخخر يدهم  ويءخختايل التعخخر  عدخخٍ الضخخاايا 
والماجخخخخة عخخخخن تخخخخر يدهم   ا مخخخخا  و عخخخخاا مركخخخخا اجلايخخخخدة لهصخخخخمخم والتأتيخخخخل  ويشخخخخري نيتتخخخخا     

رين الخخخيين ينتظخخخرو  الم يخخخل مل ُيتخخخن،اا  ا عخخخااات م،ا تخخخا    بعخخخر ضخخخاايا االجتخخخار مخخخن املهخخخاج
كضخخاايا رغخخم  بخخم  املاتتخخني عخخن تدخخك ا خخاالت  ومخخة  لخخك يخخرُيّ ل تخخؤالا األشخخاا،  و  

 تقييم يديم ملا   ا كا ت عا هتم يت ا   منة وما   ا كا اا معرضني خلطر االجتار هبم جمد ال  

 الحماية -ها  
 المالجئ -1 

جتخخار املعخخٍم  عدخخيهم  و احملتمدخخني بنخخاا عدخخٍ   الخخة مخخن و خخدة تخخايّر ا مايخخة لضخخاايا اال -48
  كخا  ضخاايا االجتخار يُنقدخا     مركخا 2016م اياة االجتار بالبشر  وقبخل كخا ا  ال/اناينخاير 

  خامي لأليخرة واملتخا ة  وتخا مركخا نيتخ  لضخاايا العنخ  اجلنءخان يُقخدح الرعايخة  يضخال    
النءخخخاا وال،تيخخخات مخخخن ضخخخاايا االجتخخخار  يضخخخال    املدهخخخأ الخخخيي يخخخديره النءخخخاا املّتهخخخر هبخخخن  وحُتخخخال 

االحتخخخا  النءخخخائي األر ن  وتخخخا مدهخخخأ يخخخايّر ا مايخخخة له خخخاث مخخخن ضخخخاايا اإليخخخياا والعنخخخ   كمخخخا 
 ُيءدي  ليهن  دمات املشارة و عا ة التأتيل  

اكرامخخةا لدنخخاجني     ار2016وتخخدير وزارة التنميخخة االجتماعيخخة  منخخي كخخا ا  ال/اناينخخاير  -49
من االجتار  ويايّر تيا املدهأ  اليي    عدٍ   شائ  قا ا  منة االجتار بالبشر  حلخرو  معيشخة 
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امخخخر ة ورجخخخل ول،خخخل  و  وقخخخت زيخخخارة املقخخخررة اخلاصخخخة  كخخخا  مجيخخخة الضخخخاايا  100ممئمخخخة لناخخخا 
    12)ائة   امل 17  املائة  وكينيا ) 73املتعر  عديهم   ا ال معظمهن من بنعم ي  )

ويخخاّو  الضخخاايا املتعخخر  عدخخيهم  و احملتمدخخا  خبخخدمات قا ا يخخة ولبيخخة و ،ءخخية و خخدمات  -50
 عم   ر  بالتعاو  مة اإل ارات ا  اميخة واملنظمخات غخري ا  اميخة واملنظمخات الدوليخة  ويُقيِّخد 

س الخخخدعم عمخخخَل مخخخاحل،ي املمجخخخئ املت،خخخا ني واملدتخخخامني عخخخدح وجخخخا   جخخخرااات تن،يييخخخة ما خخخدة لتقخخخد
الشخخامل  اخخا    لخخك تاويخخد ضخخاايا االجتخخار بخخدعم  ،ءخخي وقخخا ان مقخخدح مخخن مخخاحل،ني مخخدربني  
وعدخخٍ يخخبيل امل/خخال  يناخخدر ضخخاايا االجتخخار املقيمخخا    املمجخخئ مخخن بدخخدا  متناعخخة ويتاخخد ا  
 لعات نيتد،ة  ومة  لك ال ياجد مممجخا  مت،رغخا  ملءخاعدهتم ياميخال   تدخك املمجخئ  ز  عدخٍ
 لك    مدة البقاا   املدهأ قترية  ءبيال  )شهرا  قخابم  لدتهديخد  وغخري كاييخة مخن   إلعخا ة 
تأتيخخل الضخخاايا  وال تءخخم  ملخخن يريعخخا  مخخنهم قضخخايا اجتخخار بخخأ  يبقخخاا   املدهخخأ عدخخٍ مخخد  يخخمة 

لعامخخل اإلجخخرااات القضخخائية الطايدخخة  وك/خخريال مخخا يخخيكر األ تخخائيا  واألشخخاا، املّتهخخر هبخخم تخخيا ا
 باعتباره من  يباه االمتناع عن التقاضي  و  يقارب الدعاو  القضائية  

ومثخخخخة مءخخخخألة   خخخخر  قخخخخد ت/خخخخري قدقخخخخال  كخخخخر وتخخخخي تقييخخخخد  ريخخخخة تنقخخخخل الضخخخخاايا املشخخخخمالني  -51
باملءاعدة اليين ال ُيءم  لخم اعخا رة املدهخأ  ال بتخابة مخاحل،ني   الشخرلة  وتقخال الءخدطات 

اإل ءا     يممة األشاا، املّتهر هبم تي الداية الرئيءي ليا اإلجراا  واملركا الالين  قاق 
ويءخخخاور املقخخخررة اخلاصخخخة قدخخخق أل  تخخخيه املمجخخخئ تعخخخا ل   الااقخخخة مراكخخخا اال تهخخخاز وأل  تخخخدابري 

 ا ماية ت،ضي    املايد من ا تهاكات  قاق اإل ءا  لدضاايا  
ويءتطية البعر من منظمات ا تمخة املخدن تخايري ا مايخة واملءخاعدة لضخاايا االجتخار   -52

وعدٍ يبيل امل/ال  ُيءتعا  هبا عدٍ تقدس املءاعدة القا ا ية و ش ال   ر  مخن املءخاعدة  و    
كخا   لخخك   العالخخ  عدخخٍ  يخات نيتخخ   وتأمخخل املقخخررة اخلاصخة    يُن،خخي املشخخروع الخخيي تنظخخر 

ة التنمية االجتماعية من  جل جت ني املنظمات غري ا  امية مخن   ارة املمجخئ ا  اميخة يي  وزار 
ويقال لدمعايري الدوليخة  و لخك مخة مراعخاة  مخار منهخا ا تياجخات الضخاايا وقخدرات املنظمخات غخري 
ا  امية وايتقملا اليايت  وال يءة منظمات ا تمة املدن   الاقت ا اضر   الة األشاا، 
املّتهر هبم    املدهأ ا  خامي    ال ُيءخم  بخد ال  لخك املدهخأ  ال بنخاال عدخٍ   الخة مخن و خدة 
م اياخخة االجتخخار  بيخخد    بايخختطاعة الا خخدة   الخخة الضخخاايا    املمجخخئ الخخيت تخخديرتا املنظمخخات 

ظمخات غري ا  امية  وتأمل املقررة اخلاصة    يتءىن    قره وقت تعايا التعخاو  ال،عخال مخة من
 ا تمة املدن  

وعخخموة عدخخٍ  لخخك  تتعهخخد  قابخخة وكخخاالت التاحليخخ   قامخخة غخخري رمسيخخة لدعمخخال املهخخاجرين  -53
العالقني  ان ييهم ضاايا االجتار احملتمدني  وتدقت املقخررة اخلاصخة مخن الضخاايا روايخات متءخقة 

اخلاصخخة متامءخخة  عخخن تخخدن حلخخرو  اإلقامخخة    لخخك املريخخق الخخيي ال يقخخدح  ي  دمخخة  واملقخخررة

__________ 

 معدامات مءتقاة من اجتماع مة ل/دي وزارة التنمية االجتماعية    12)
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ملشروع وزارة العمل الرامي      شاا مدهأ جديد لدعمال املنخاليني  وبامل/خل  تخايّر يخ،ارات بعخر 
البدخخدا   م/خخل بخخنعم ي  ويخخري ال  خخا وال،دبخخني  مخخأو  مؤقتخخال ومءخخاعدة لعمالخخا املءخختعدني  اخخن 

 ايتعمليني  ييهم ضاايا االجتار اليين حيتما  بالء،ارة بعد ال،رار من  صااه عمل 
 عدم تجريم النلا  المتَّجر بهم -2 

 تاجد  اعة ييايية قاية حنا جترس املهاجرين غري الشخرعيني ومم قختهم  مخا قخد يتءخب  -54
لضخخاايا االجتخخار     خخار يخخدبية غخخري مقتخخا ة  رغخخم  قخخرار مبخخد   ايخخة املٍتهخخر هبخخم مخخن التهخخرس   

مخن قخا ا   12جتخار  و املمتبخة عدخٍ تدخك التخ،ة )املخا ة  لار اجلرائم املتتدة بتخ،تهم ضخاايا لم
منخخة االجتخخار بالبشخخر   وُيتخخدر النائخخ  العخخاح األمخخر بعخخدح التهخخرس عدخخٍ  يخخات يُخخرا   ا خخاالت  
وخيضة تيا األمر ملاايقة جلنة  ائمة مؤل،ة من رئيس النيابخة العامخة بتخ،ت  رئيءخال لدهنخة وقاضخيني 

ا دخس القضخائي  وتاجخد معدامخات  ات متخداقية م،ا تخا     من ث مة التمييخا يعينهمخا رئخيس
املهاجرين من ضاايا االجتار اليين ي/بت ا تهاكهم قخا ا  اإلقامخة )بتهخاوز املخدة املءخماخم هبخا   
تتارحيهم  و بتادُّ   صااه عمدهم عن ايتتدار التتاري  م/مل  ال يءخت،يدو  مخن اإلع،خاا 

تءخخخب  جتخخخرس األشخخخاا، الخخخيين يقيمخخخا  عمقخخخات جنءخخخية   و ضخخخاية     لخخخك ي 13)مخخخن الم يخخخل
 وحُيتمل    ي ا اا مرغمني عدٍ البعاا كيلك    ين ضاايا االجتار اجلنءي عن  بم  الشرلة  

و تيهخخخخخةل لخخخخخيلك  خيشخخخخخٍ ال /خخخخخري مخخخخخن املهخخخخخاجرين غخخخخخري الشخخخخخرعيني االتتخخخخخال بالءخخخخخدطات  -55
 عنخخخدما حيخخق لخخخم  لخخك  و  الااقخخخة ويتهنبخخا  التمخخات ا مايخخخة القا ا يخخة ويخخخبل اال تتخخا    خخىت

يؤ ي تيا النه     جترس الضاايا بءب  جرائم ارُت  َبت     ناا االجتار هبم وينبعي  ال يعتخروا 
    14)مءؤولني عنها

 التحقيق والمالحقة والعقاب -واو 
يضطدة ماحل،ا و دة م اياخة االجتخار بالتاقيقخات األوليخة    خاالت االجتخار  و لخك  -56
لتعخاو  مخخة و خدة الشخخرلة املعنيخة بالءخخيا ة وا اياخخة البعخاا ومخخة م،تشخي العمخخل واملءخخؤولني   با

قطخخاع التخخاة  وبنخخاال عدخخٍ  تيهخخة التاقيخخق  خيدخخ  النائخخ  العخخاح       الشخخا  املعخخين ضخخاية 
  لمجتار وحيتاج    ا ماية  وحييد     املدهأ  ويرية قضية االجتخار    احمل مخة  ويُر خل الشخا

 عدٍ ال،ار    ال  د  النائ  العاح        ليس ضاية  
وتءدم املقررة اخلاصة باجلها  املبيولة   يبيل التاقيق   قضايا االجتار  يقخد  ُظمخت  -57

عخخخخدة  ورات تدريبيخخخخة و  شخخخخطة لتبخخخخا ل التهخخخخاره مخخخخة  ظخخخخراا  وليخخخخني ووضخخخخة  ليخخخخل تخخخخدري  بشخخخخأ  
و  مخخة االحتخخا  األوروك وم تخخ  األمخخم املتاخخدة املعخخين التاقيخخق   قضخخايا االجتخخار  و لخخك بالتعخخا

__________ 

 Between a Rock and a Hard Place: migrantءخاعدة القخا ا  و قخاق اإل ءخا   ا ظخر مركخا التم خني لدم  13)

workers’ caught between employers’ abuse and poor implementation of the law - the status of 

domestic workers and Egyptian workers in Jordan (2012)   

 حبقاق اإل ءا  واالجتار بالبشر  ا ظر املبا ة والتاجيهات املتعدقة   14)
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باملادرات واجلرميخة  يخعيال    اتبخاع جخ  ماٍ خد   التعامخل مخة قضخايا االجتخار  بيخد    عخد ال مخن 
العاامخل يعخخاق التاقيخخق ب،عاليخخة ويخخرعة   قضخخايا االجتخار  وتشخخمل تدخخك العاامخخل التنءخخيق احملخخدو  

هخخارات المزمخخة ل،تخخل قضخخايا االجتخخار عخخن قضخخايا العمخخل والهخخرة بخخني وكخخاالت اإل ،خخا  و قخخ  امل
وغريتا من اجلرائم  و اال تهاكخات  ويتخأ ر التاقيخق  يضخال اادو يخة االتتخال باألشخاا، املٍتهخر 
هبخخم بءخخب  عاائخخق الدعخخة  وعخخموة عدخخٍ  لخخك   ُبد عخخت املقخخررة اخلاصخخة حبخخاالت عديخخدة كخخا  ييهخخا 

قضائية   عدلاا عخن ر يهخم يُأعيخدوا     ولخاجم بعخد    تعرضخاا الضاايا يرغبا    رية  عاو  
لدتاايخخ  مخخن قبخخل الشخخرلة ويقخخال لم عخخااات  و ُبد عَخخت املقخخررة اخلاصخخة  يضخخال بخخأ  قضخخايا االجتخخار 
بالعمخخال ك/خخريال مخخا تءخخا  عخخن لريخخق الايخخخالة  اخخا يشخخمل اإلعخخا ة    الخخالن  وتءخخديد األجخخخار 

 خخخائق الايخخخة  و لعخخخاا العرامخخخات امل،روضخخخة بءخخخب  جتخخخاوز مخخخدة اإلقامخخخة بال امخخخل  و جائيخخخال و عخخخا ة و 
 املنتا، عديها   التتري   

و تيهة  لك تا     ء  املم قة منا،ضة  وت،يد النيابة العامة بأ  املم قة مشَ َدت   -58
إ  خخمث منهخخا بشخخأ  االيخختعمل   العمخخل اجلخخري وااليخختعبا  2015  عخخاح  يخخبة قضخخايا اجتخخار

  بيخد  15)املنايل  و مث بشأ  االيختعمل اجلنءخي  وقضخية بشخأ  االجتخار ألغخراض  خاع األعضخاا
   املم قات القضائية مل ت،ر   ال     مث   ا ات   قضايا ايتعمل العمال  وصدر   م 

تءخخخخن  جتخخخخاح املم قخخخخة   قضخخخخية وا خخخخدة  وال تخخخخاال القضخخخخايا األ خخخخر  قيخخخخد بخخخخرااة   قضخخخخيتني  ومل ي
  ،ت ييها القرارات  مخاح احملخاكم األعدخٍ  رجخة يأقخل  خىت مخن ايُتؤ    ما ا االت اليت  16)احملاكمة

تدك اليت رُيعت ييها  عاو  قضائية  وعدٍ يبيل امل/ال  مل ت،تل ثخاكم التمييخا    ال،خمة مخن 
   ال   يخخخبة قضخخخايا اجتخخخار   خخخمث منهخخخا بشخخخأ  االجتخخخار بالعمخخخال  2015ح    عخخخا 2012عخخخاح 

  وتءدِّط املقررة اخلاصة الضاا  17)و مث بشأ  االيتعمل اجلنءي  ووا دة بشأ   اع األعضاا
عدخخخخٍ    اإلجخخخخرااات املتاخخخخية    خخخخق وكخخخخاالت التاحليخخخخ  تظخخخخل ثخخخخدو ة بخخخخالنظر     ور تدخخخخك 

بالعمخخخخخال املهخخخخاجرين  ال يخخخخيما العمخخخخخال املنخخخخاليني  ومخخخخة  لخخخخخك الاكخخخخاالت ومشخخخخاركتها   االجتخخخخار 
وكالخخخخخة تاحليخخخخخ    خخخخخر     14وكالخخخخخة تاحليخخخخخ  و يقخخخخخا   شخخخخخارب  24ال ظخخخخخت بتقخخخخخدير  غخخخخخمق 

    عقاه مم قتها بتهم االجتار   2015 عاح
ومن املشاكل األ ر  املؤ رة   التاقيخق وال،تخل   قضخايا االجتخار احملتمدخة  قخ  قخدرة  -59

لعخخامني ومخخاحل،ي و خخدة م اياخخة االجتخخار بالبشخخر عدخخٍ تن،يخخي قخخا ا  منخخة االجتخخار بالبشخخر  النخخااه ا
رغخخخم التخخخدري  املقخخخٍدح  كخخخيلك يخخخؤ ر عخخخدح وضخخخاخم مخخخا يشخخخ ل اجتخخخارال ألغخخخراض العمخخخل اجلخخخري   
التاقيق وال،تل   قضايا االجتار احملتمدة ويُ،ضي    اهتاح اجلناة     ا تهم مرائم   ر  تمت  

 عقابات       عديها

__________ 

   تااات مقٍدمة من الدهنة الالنية ملنة االجتار بالبشر    15)

 معدامات مءتقاة من اجتماع مة النائ  العاح     16)

   تااات مقٍدمة من ث مة التن،يي    17)
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و كرت الءدطات  يضخال عخدح تعخاو  الضخاايا مخة يخدطات   ،خا  القخا ا  باعتبخاره   خد  -60
األيخخباه الرئيءخخية الخن،خخاض  ءخخ  املم قخخة  وتشخخري املقخخررة اخلاصخخة       املءخخاعدة ينبعخخي    

ل الت، خخري تُقخٍدح    الضخاايا بتخر  النظخر عخخن تعخاوجم مخة الءخدطات  ل نهخخا تُخرز    ق َتخر ُمَهخ
)شخخخخهرا  مخخخخة  م ا يخخخخة التمديخخخخد  ولخخخخال مخخخخدة احملاكمخخخخات وثدو يخخخخة املشخخخخارة والتم/يخخخخل القخخخخا ا يني 
و دمات الممجة الش،اية واملعدامات املتا ة عن القضية     جا    بس الضاايا   املمجئ 
 وعخخخخدح قخخخخدرهتم عدخخخخٍ العمخخخخل تنخخخخاك و خخخخايهم مخخخخن التعخخخخّرض لم تقخخخخاح عنخخخخد التبديخخخخ  عخخخخن املتهخخخخرين 
واال تهخخاز بءخخب  جخخرائم متتخخدة بخخالهرة  والم يخخل  عاامخخل تايخخد مخخن  خخين ضخخاايا االجتخخار عخخن 
التعاو  مة يدطات اإل ،ا   ويش ِّل تراكم العرامات النامجة عن جتاوز مدة اإلقامة املءخماخم هبخا 

عخخن   التتخخاري  عدخخٍ مخخد  يخخمة اإلجخخرااات القا ا يخخة م/بطخخال قايخخال   خخر ي/خخين العمخخال املهخخاجرين 
 متابعة اإلجرااات القضائية  

 الَجبر -زاي 
يشخخ ل التعخخاير والتتخخاي  جخخااال ال يتهخخا  مخخن ُيخخُبل اال تتخخا  ال،عالخخة الخخيت ينبعخخي     -61

  و  األر    ال ين  قا ا  منة  18)تتاخم لضاايا االجتار ااج  القا ا  الدويل واملعايري الدولية
 ير    الضاايا  االجتار بالبشر بالتاديد عدٍ تقدس التعا 

ومة  لخك  مي خن لدضخاايا ريخة  عخاو  مد يخة وجنائيخة عدخٍ  خدة لدمطالبخة بخالتعاير   -62
عدٍ ايماض  جم واعا  حبقخاقهم ويءخت،يدو  مخن املءخاعدة القا ا يخة  بيخد    املعدامخات املتعدقخة 

نائيخة يقتضخي تعخاو  بتدك الدعاو  غخري متا خة  وربخط اجلَخر بإ ا خة اجلنخاة   الخدعاو  املد يخة واجل
الضاايا   العمديات القضائية وحيال  و   تخال الضخاايا املمتنعخني عخن  قامخة الخدعاو  عدخٍ 
املتهرين هبم والضاايا اليين ت،شل قضاياتم   احمل مة عدٍ اجَلر والتعاير  ز  عدٍ  لك    

 يخخل  تيهخخةل ضخخاايا االجتخخار بالعمخخال الخخيين يريعخخا  قضخخايا عدخخٍ  صخخااه عمدهخخم يتعرضخخا  لدم 
إللعخخاا  صخخااه العمخخل تتخخاري  عمدهخخم و قخخامتهم  و مخخاح تخخيه العقبخخات  خيتخخار ضخخاايا ك/خخريو  

 التادي عن  قاقهم   املطالبة بالتعاير  ىت و   كا ت قضاياتم وجيهة  
ومخخن  واعخخي الت،خخامل    مخخن الخخاار    شخخاا صخخندوق لتخخايري التعخخاير لألشخخاا، املتهخخر  -63

ندوق لخخا يتخخا ر مخخن  صخخال م تءخخبة  و ثتخخدة مخخن جخخرائم االجتخخار الخخاار  هبخم  ومي خخن جتايخخل التخخ
    14 كرتا   قا ا  منة االجتار بالبشر )املا ة 

وتشخخخمل عناصخخخر اجلخخخر ال،عخخخال كخخخيلك  تا خخخة مهدخخخة لدت، خخخري والتعخخخا  لدضخخخاايا املتعخخخر   -64
ة اخلاصخة    الشخهرين عديهم  و امل،مضني  يءخت،يدو   ملخا مخن اخلخدمات المزمخة  وتخر  املقخرر 

الديين يقضيهما الضاايا املتعر  عديهم   املدهأ ا  امي يمة ال ت ،ي لدتعا  )و   كا  من 
املم خخخن جتديخخخد اإلقامخخخة    خخخاالت ايخخخت/نائية   وبخخخالنظر     دا خخخة عهخخخد املدهخخخأ  مل ت خخخن مجيخخخة 

__________ 

صخخٍ هبخخا واملبخخا ة التاجيهيخخة ييمخخا مخخن املبخخا ة املا  9  مخخن بروتاكخخال االجتخخار بالبشخخر واملبخخد  التخخاجيهي 6)6املخخا ة   18)
 يتعدق حبقاق اإل ءا  واالجتار بالبشر  
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ويقخخدح املءخخاعدة القا ا يخخة   خخدمات املءخخاعدة املهنيخخة والن،ءخخية واالجتماعيخخة متخخاايرة وقخخت الايخخارة 
   الضاايا عد  صعري مخن املنظمخات غخري ا  اميخة  املاجخا ة   عمخا  باأليخات  مخا يخؤ ر   

 تعا  الضاايا املاجا ين  ارج العاصمة  
وير  املقرر اخلا،     ينبعي من  الضاايا تتري   قامة  ائمة  و مؤقتخة وتتخري  عمخل  -65

 شخ ال اجلخر املنايخ   و لخك عدخٍ األقخل ليدخة مهدخة الت، خري ومخدة مخن  باعتبار التتري  شخ مل 
اإلجرااات اجلنائية  و املد ية  و اإل ارية   و  ىت ل،مة  لال    ال تعارض العا ة مخة املتخا  
ال،ضدٍ لدضاية  وتيا األمر مهم بت،ة  اصة    الة األر    يث  غدبية األشاا، املتهر 

باتظخة إلعالخة  يخرتم   بدخداجم  و  تخيه  دخد لدعمخل و يعخاا ريخامال هبم  شاا، تاجروا    الب
الظخخرو   يخخرج     يتعخخرض األشخخاا، املتهخخر هبخخم لمجتخخار مخخرة   خخر  لخخد  عخخا هتم    ال يخخاال 

 الءب  األيايي لمجتار والداية    الهرة   ي ال،قر وا عداح ال،ر،  قائمني  
 الة ضاايا االجتار بالعمال  ايم ا  األجخار وتشمل يبل اجلر األ ر   ال ييما    -66

غري املدياعخة  ورغخم    قخا ا  منخة االجتخار بالبشخر ال يخن  عدخٍ  لخك  جيخاز لضخاايا االيختعبا  
املنخخايل وااليخختعمل   اخلدمخخة املناليخخة بتخخ،ة  اصخخة ريخخة شخخ او  عدخخٍ  صخخااه العمخخل ووكخخما 

،خخخة مخخخن ل/دخخخني لخخخازارة العمخخخل ووزارة الدا ديخخخة التاحليخخخ   مخخخاح جلنخخخة تءخخخاية النااعخخخات العماليخخخة املؤل
ومديريخخة ا خخدو  واإلقامخخة ووكخخاالت التاحليخخ  والءخخ،ارات املعنيخخة وتيئخخات   خخر   وتءخخاعد و خخدة 

 بعر الضاايا عدٍ حتتيل  جارتم غري املدياعة    يضال م اياة االجتار 

 اإلعادة إلى الوطن وإعادة اإلدماج -حا  
متخخري ضخخاايا االجتخخار كايخخة  وي خخا   لخخك بإعخخا هتم    بدخخد تشخ ل اإلعخخا ة    الخخالن  -67

  بيد    من غري الااضخ  مخا تخي  جخرااات اإلعخا ة  19)منشئهم  و    بدد   ر خيتارو   ويقبدهم
وما تي الضما ات القائمة ل ،الة يممة الضاايا وعدح ت رار ثنتهم  وليس من الااض   يضال 

 ضاايا املعنيني من تقدس لدبات الدهاا  تي اإلجرااات املتا ة لتم ني ال ما
ويعاق عد  من العاامل اإليراع    عخا ة ضخاايا االجتخار املتعخر  عدخيهم     ولخاجم   -68

و شخخار مجيخخة األشخخاا، املتهخخر هبخخم الخخيين  خخا  تهم املقخخررة اخلاصخخة وتخخم   ا تظخخار الم يخخل    
الخخخخازراا لدبخخخخات ايخخخخم ا   جخخخخارتم غخخخخري املدياعخخخخة لتعخخخخاة وزارة الدا ديخخخخة  و جمدخخخخس  لخخخخال املخخخخدة المزمخخخخة

 )ه 34وشط  ما تراكم من غرامات من جراا جتاوز مخدة اإلقامخة املءخماخم هبخا   التتخاري  )املخا ة 
من قخا ا  اإلقامخة   وقخال معظمهخم  جخم ي،ضخدا  العخا ة مخن  و  ا تخال عدخٍ مخالم والباخث 

من ا تظار ا تخال عدخٍ مءختاقاهتم   عن ير، عمل   ر    بددتم  و   م ا    ر  بدالل 
بخخنق  تعخخاو  الءخخ،ارات وااليتقخخار    املخخال الخخمزح لتعطيخخة  ،قخخات الءخخ،ر      يضخخال وتتخخأ ر العخخا ة 

__________ 

   )ج  من قا ا  منة االجتار 5املا ة   19)
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بدخخخداجم  وتخخخيكر املقخخخررة اخلاصخخخة بخخخأ   عخخخا ة ضخخخاايا االجتخخخار     ولخخخاجم ينبعخخخي    ت خخخا   منخخخة 
    20)ولاعية قدر اإلم ا 

ملتعدقة بإعا ة اإل ماج متا ة  ومة  لك  تيّكر املقخررة اخلاصخة بخأ  ومل ت ن املعدامات ا -69
من  ق األشاا، املتهر هبم  حب م وضعهم كضاايا     يءت،يدوا من  عخا ة اإل مخاج كهخاا 
مخخخن بقخخخائهم   البدخخخد  و    يعخخخا وا    بدخخخداجم   كنخخخ  األمخخخا   وتقدخخخل املءخخخاعدة عدخخخٍ  عخخخا ة 

ار مرة   ر   وعموة عدٍ  لك  يءاور املقررة اخلاصة القدق اال دماج ا تماالت تعرضهم لمجت
أل   عخخا ة   مخخاج األشخخاا، املتهخخر هبخخم   ا تمخخة األر ن ليءخخت م ريخخة ال   القخخا ا  وال   

 املمارية   

 الوقاية -طا  
 التوعية العامة -1 

من التدابري الرامية    منة االجتار باألشخاا،  و لخك باأليخات  ا يت ا  امة عد ال  -70
مخخخخن  خخخخمل  خخخخمت التاعيخخخخة واملنشخخخخارات املاجهخخخخة    العمخخخخال املهخخخخاجرين باإل  ديايخخخخة وباتايخخخخا 

  كخخخيلك ايخخخُتاد مت ويخخخائط اإلعخخخمح كخخخالرا يا  21)  دو يءخخخيا والتاغخخخالا  والءخخخريم  ية والعربيخخخة
دتاعية اءائل االجتخار  وتءخاتم املنظمخات غخري ا  اميخة واملنظمخات والتد،ايا  واملااقة الشب ية ل

   شخخر املعدامخخات  و ُظِّمخخت     يضخخال الدوليخخة واملركخخا الخخالين  قخخاق اإل ءخخا  وبعخخر الءخخ،ارات 
مجيخخخخة احملايظخخخخات   شخخخخطة لبنخخخخاا قخخخخدرات مخخخخاحل،ي   ،خخخخا  القخخخخا ا  واملخخخخاحل،ني ا  خخخخاميني والءخخخخدطة 

و صخخخااه العمخخخل ووكخخخاالت التاحليخخخ  )اخخخا ييهخخخا تدخخخك املاجخخخا ة    القضخخخائية والعمخخخال املهخخخاجرين
املنخخالق التخخناعية املؤتدخخة  والمجئخخني ومدتمءخخي الدهخخاا  ورغخخم زيخخا ة االتتمخخاح باملءخخألة   عربخخت 
اجلهخخخات املعنيخخخة عخخخن قدقهخخخا  زاا صخخخعابة ضخخخما  وعخخخي األشخخخاا، املتهخخخر هبخخخم  و ولئخخخك املعرضخخخني 

 االيتعمل  و صااه العمل  ووكاالت التاحلي   وعيال  خلطر االجتار  و ش ل   ر من  ش ال
 بالبشر وب ي،ية تدقي املءاعدة   اا يعتر اجتارال  تامال 
وتشخخخخمل تخخخخدابري الاقايخخخخة الخخخخيت تءخخخختهد  المجئخخخخني ومدتمءخخخخي الدهخخخخاا تءخخخخهيل الخخخخاواج  -71

التءخهيل  لد  احملاكم الدينية ويدطات التءهيل املد يخة     يقدخ  والطمق   املايمات جما ال 
ا تماالت زواج األل،الاالاواج القءري والخاواج االيختعبا ي والخاواج الخيي يتاخال    ايختعمل 

 خخخدمات املشخخخارة املتعدقخخخة باملاخخخالر املقم خخخة بخخخالعا ة    الخخخة المجئخخخني  جنءخخخي  وتءخخخد   يضخخخال 
ارية  ال ييما ومدتمءي الدهاا اليين خيتارو  العا ة من تدقاا   ،ءهم    اجلمهارية العربية الء

النءخخخاا العازبخخخات واألل،خخخال غخخخري املتخخخاابني  و املن،تخخخدني عخخخن  ويهخخخم  وتشخخخيد املقخخخررة اخلاصخخخة 
بالتعخخخاو  بخخخني الءخخخدطات األر  يخخخة وم،اضخخخية شخخخؤو  المجئخخخني وتشخخخهعها عدخخخٍ تضخخخمني التخخخدري  

__________ 

    املاصٍ هبا واملبا ة التاجيهية ييما يتعدق باالجتار بالبشر ا ظر املبا ة  20)
م اياخخخخة االجتخخخخار بالبشخخخخر   األر   ا ظخخخخر الدهنخخخخة الالنيخخخخة ملنخخخخة االجتخخخخار بالبشخخخخر  التقريخخخخر الخخخخالين األول بشخخخخأ    21)

(2009-2013     
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وينبعخي  املقدح    املاحل،ني العامدني   املايمات ماضاع حتديد  االت االجتار  و ا تماالتخ   
لخخخد  وصخخخال المجئخخخني ومدتمءخخخي الدهخخخاا    األر    حتديخخخد يخخخر، التقديخخخل         خخخد مخخخن 

تعمل اجلنءخخي  م/خخل ايخخختعبا  ا تمخخاالت االجتخخار والظخخرو  امل،ضخخخية    ايخختعمل العمخخال وااليخخخ
 ني  املد ي
ت  وعخخموة عدخخٍ  لخخك  تعخخره املقخخررة اخلاصخخة عخخن يخخرورتا ملخخا مسعتخخ  عخخن  يخخة ا  امخخة يخخ -72

يخخخاق عمدهخخخا والءخخخماخم لمجئخخخني ومدتمءخخخي الدهخخخاا اماريخخخة ضخخخروه   خخخر  مخخخن   شخخخطة  عالخخخة 
  مخخخا يخخخيا،  مخخخن  خخخدة  22)2018-2016الخخخيات باايخخخطة  طخخخة االيخخختهابة األر  يخخخة لد،خخخمة 

التخخاترات االجتماعيخخة ويعخخاز التمايخخك االجتمخخاعي  ويتخخا ٍ مشخخروع  خخا جي   خخر تامخخة تن،يخخيه 
المجئخني  تا خة يخر، عمخل لمجئخني ومدتمءخي الدهخاا   قطخاعي وزارة العمل وم،اضخية شخؤو  

عدخخٍ ا تخخال عدخخٍ  الاراعخخة وصخخناعة املمبخخس   املنخخالق التخخناعية املؤتدخخة  و لخخك بإعخخا تهم ماليخخال 
 تتاري  العمل  

وتتم/خخخل ايخخخماتيهية وقائيخخخة   خخخر    التتخخخدي لدطدخخخ   مخخخا يعخخخين بالدرجخخخة األكخخخر     -73
   عدٍ ايتعمل العمال املهاجرين  ان ييهم العامدا    اخلدمة املنالية  الءياق األر ن  الطد

ومخخن الخخخمزح  كخخخيلك  تخخخايري ضخخخما ات ألصخخااه العمخخخل الخخخيين ت بخخخدوا  ،قخخخات جلدخخخ   -74
عمخخال منخخاليني  هبخخد  وضخخة  خخد لظخخاترة  هخخا جخخاازات الءخخ،ر  وجيخخري   تخخيا التخخد   قخخاس 

اه العمخخل  ومثخخة كخخيلك  اجخخة مايخخة      كخخاا يبعخخث عدخخٍ الت،خخامل بشخخأ   قخخرار تخخأمني ألصخخا
الخخاعي بأشخخ ال االجتخخار األ خخر   اخخا ييهخخا االجتخخار الخخدا دي واالجتخخار باألل،خخال واالجتخخار ألغخخراض 

 االيتعمل اجلنءي  
 الهجرة اآلمنة -2 

ال تخخخاير لاريخخخات الهخخخرة ا اليخخخة  ايخخخة كاييخخخة مخخخن التعخخخرض لميخخختعمل واالجتخخخار لدقخخخاة   -75
 املهاجرة  اليت تشمل المجئني ومدتمءي الدهاا  العامدة 

و  تخخخيا الءخخخياق  ال بخخخد لخخخألر      يخخخاير مايخخخدال مخخخن يخخخر، الهخخخرة اآلمنخخخة   ي الهخخخرة  -76
القا ا ية واملرحبة وغري االيتعملية      را     حياره ب،عالية الطد  عدخٍ ايختاداح عمخال مي خن 

  اية وتعايا  قاق العمال كاية  ان ييهم املهاجرو  ايتعملم و   ي،ي بالتاامات  با ماح و 
 الشراكات بين القطاعين العام واللا  -3 

يتنامٍ عدٍ التعيد العاملي منة االجتار باايطة شراكات بخني القطخاعني العخاح واخلخا،   -77
وا خخخيت  وائخخخر األعمخخخال  عخخخن لريخخخق  ليخخخات التنظخخخيم الخخخيايت  كاملءخخخؤولية االجتماعيخخخة لدشخخخركات  

  طاات منها الءعي      ما يميل اإلمدا  اخلاصة هبا من العمل اجلري  

__________ 

    /http://www.jrpsc.org ا ظر  22)
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   2017-2008ت املقخررة اخلاصخة بخالتعر  عدٍخ ابر خام  عمخل  يضخلااألر  ا )رّ وقد يخ -78
وتخخا بر خخام  تن،خخخيه وزارة العمخخل   شخخخراكة مخخة منظمخخة العمخخخل الدوليخخة ومؤيءخخخة التمايخخل الدوليخخخة 

لت العامدخخة   قطخخاع املمبخخس معخخايري العمخخل وحتءخخني حلخخرو  العمخخل ويتخخا ٍ حتءخخني امت/خخال املنشخخ
يءخخخخية واأل اا االقتتخخخخا ي  وتم خخخخ    تخخخخيا التخخخخد     القخخخخدرة ابخخخخالتاازي مخخخخة تعايخخخخا القخخخخدرة التن

التنايءية لشركات قطاع املمبس األر ن  ا ل يدءدة التاريد العاملية كا خت ماضخاع تقيخيم عدخٍ 
أليايخخخية وقخخخاا ني العمخخخل الالنيخخخة  ال يخخخيما ييمخخخا يتتخخخل بخخخالتمييا  يخخخات معخخخايري العمخخخل الدوليخخخة ا

 خدمات املشخارة   يضخال والعمل اجلري وعمل األل،ال واألجار ويخاعات العمخل والعقخا   وتقخدح 
   23)والتخخدري  ييمخخخا يتعدخخخق ب ي،يخخخة حتءخخني االمت/خخخال بتنميخخخة التعخخخاو  عدخخٍ مءخخختا  م خخخا  العمخخخل

وتشهة املقررة اخلاصة عدخٍ ايختاداح تدخك األ وات لتاديخد و جخاا  خاالت االجتخار بالعمخال   
 قطاع النءي   و  يائر املنشلت الالنية والدولية واملتعد ة اجلنءيات   األر    

باايخطة مبخا رات عماليخة تركخا عدخٍ  وعموة عدٍ  لك  يعاة االجتار باألشاا،  يضخال  -79
لعمل   شركات صناعة املمبس  كاضخة اقائمخة  تبيخةا لدشخركات الالنيخة  ات حتءني حلرو  ا

الءهمت اإلجيابيخة   ميخدان التخدري  وااليختاداح وترتيخ  املنظمخات املادخة بالتااماهتخا ااجخ  
 قا ا  العمل  

 التعاون والشراكة  -يا  
 التعاون مع المجتمع المدني -1 

  م اياخخخة االجتخخخار   امسخخخال  دن والتعخخخاو  معهخخخا  ورال يخخخؤ ي  يخخخهاح منظمخخخات ا تمخخخة املخخخ -80
باألشاا،  وتقمخم االيماتيهية الالنية مل اياة االجتار بالبشر تن،يخي بعخر األ شخطة بالتعخاو  
مخخة منظمخخات ا تمخخة املخخدن املخخاو ة باملعخخار  واملهخخارات املطدابخخة  ول خخن ال يشخخارك   الااقخخة  ال 

ات  وعدخخخٍ  يخخخات نيتخخخ     الدهنخخخة الالنيخخخة ملنخخخة االجتخخخار عخخخد  ثخخخدو  جخخخدال مخخخن تخخخيه املنظمخخخ
بالبشخخخر  وتءخخخاتم     خخخد مخخخا    عمخخخال منخخخة االجتخخخار  ال يخخخيما تقخخخدس املءخخخاعدة    الضخخخاايا  

بد من ا ا   طاات يارية لتعايخا اإللخار القخا ان والخدعم املقخدح  لتم خني جمماعخة  كخر مخن  وال
تمخخة املخخدن مخخن املءخخامهة     شخخطة منهخخا تخخايري ا مايخخة مقخخدمي اخلخخدمات احملتمدخخني ومنظمخخات ا 

واملءخخخاعدة لدضخخخاايا بءخخخبل منهخخخا   ارة املمجخخخئ و يخخخداا املشخخخارة    الضخخخاايا وتخخخايري التخخخدري  
 املهين  

 التعاون الدولي واإلقليمي والثنائي -2 
بدخدا  م/خل   برح األر   عد ال من ميكرات الت،اتم بشأ  تهرة العمال واالجتخار هبخم مخة -81

  دو يءخخيا ويخخخري ال  خخا وال،دبخخخني ومتخخر  وتخخخا يعمخخل عخخخن ك/خخ  مخخخة يخخ،ارات   خخخر    البدخخخد  

__________ 

   http://betterwork.org/jordan/?page_id=30#sthash.WSZHUxJ0.dpuf ا ظر  23)
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ويءخت،يد األر   كخخيلك مخخن التعخخاو  مخخة األمخخم املتاخخدة واملنظمخخات الدوليخخة واإلقديميخخة   جمخخاالت 
 م/ل التدري  ومءاعدة ضاايا االجتار واإلعا ة    الالن والتاعية 

دويل  يءت،يد األر   من تبا ل املعدامخات واملماريخات اجليخدة   جمخال وعدٍ التعيد ال -82
 -م اياخخخخة االجتخخخخار مخخخخة املنظمخخخخة الدوليخخخخة لدشخخخخرلة اجلنائيخخخخة )اإل مبخخخخال  وشخخخخرلة الشخخخخراكة األورو 

متايطية  وباتت قدرات مديرية األمن العاح   جمايل التاقيق والتاديل متماشية ومعايري االحتخا  
    24)2010  بعد تن،يي بر ام  تا مة   عاح ISO 17025ر الدويل األوروك واملعيا

 مخخخخا عدخخخخٍ التخخخخعيد اإلقديمخخخخي  ييشخخخخارك األر   بنشخخخخارب   صخخخخياغة ات،اقيخخخخة منخخخخة االجتخخخخار  -83
 بقمخخخة املتعدقخخخة الءخخخداك قااعخخخد مدو خخخة   مخخخ  االجتخخخار ضخخخمن   يضخخخال بالبشخخخر  وقخخخد يخخخاتم األر   

 جيبخايت مدو خة) عخد  و دي  الندي احمليط غره   الء،ن ضد املءد  والءطا القرصنة  عمال
    الءداك لقااعد

 استنتاجات وتوعيات -ثالثاا  
 االستنتاجات -ألف 

تسرررلم المقرررررة اللاعرررة برررالجهود التررري يبرررذلها الردن فررري سررربيل منرررع ومكافحرررة  -84
ووحرردة االتجررار بالنررلا ، كمررا يتبررين مررن إنشررا  اللجنررة الوطنيررة لمنررع االتجررار بالبشررر، 

مكافحررة االتجررار بالبشررر التابعررة لمديريررة المررن العررام، ودار  كرامررة  لحمايررة النرراجين مررن 
االتجررررارو وترررروفر قرررروانين العمررررل أيارررراا الحمايررررة للعمررررال المهرررراجرين، بمررررن فرررريهم العمررررال 
المنزليرررون، وترررنّ  علرررى تفتررريل العمرررل فررري المنشررررت التجاريرررة وداخرررل السرررر المعيشرررية، 

ظيفو بيد أنه يتعين تحسين التنفيذ إلى جانر  الرعرد المنرتظم ومعاقبرة وتنظم وكاالت التو 
الجنرراةو وتسرراهم مبررادرات مررن قبيررل  عمررل أفاررلاالردن ، واعتمرراد المنشرررت التجاريررة 
ضرمن  القائمرة الذهبيررة ، وترتير  المنظمررات المللرة بالتزاماتهررا بموجر  قررانون العمرل فرري 

  القدرة التنافسية للمنشرت في الوقت نفسهوزيادة تحسين تنفيذ معايير العمل وتعزيز 
ويُنظرررر إلرررى االتجرررار بالنرررلا  فررري الردن علرررى أنررره ظررراهرة تقررروم بالسرررا  علرررى  -85

اسررتغالل غيررر الردنيررين فرري العمررل، دون إيررال  اهتمررام كبيررر لنرركال االتجررار الخرررى، بمررا 
ذي يمكرن أن يشرمل فيها االتجرار لغرراض االسرتغالل الجنسري والتسرول وزرض العارا ، الر

الردنيررين والمهرراجرين والالجوررين وملتمسرري اللجررو و وفرري غيرراب اسررتراتيجية وطنيررة محدثررة 
  لمكافحة االتجار وإجرا ات تنفيذية موحدة، يصع  معالجة ظاهرة االتجار معالجة منّسقةو

__________ 

 Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010, Country ا ظخر االحتخا  األوروك  24)

Report: Jordan, joint staff working paper. Available from http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:52011SC0648   
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وبالنظر إلى تدفق العمال المهاجرين والالجوين وملتمسي اللجو  إلى البلد، يُطبِّرق  -86
الردن سياسررة تقييديررة فرري مجررال الهجرررة تركررز علررى اإلسررراض فرري ترحيررل المهرراجرين غيررر 
الشرعيين دون إتاحة فرعة لتحديرد ضرحايا االتجرار بدقرة وتقرديم المسراعدة إلريهمو ويظرل 

م والمشرررمولين بالمسررراعدة منلفاررااو وبالمثرررل، تظرررل نسررربة عرردد الارررحايا المتعررررف علرريه
 المالحقة في قاايا االتجار منلفاة جداا بسب  نق  وضوح قوانين منع االتجار، مرا يرديم

  حالة إفالت المتجرين من العقاب ويعوق وعول الاحايا إلى العدالةو
ر فري المالجرئ وتشعر المقررة اللاعة أيااا بقلرق نرديد لن إقامرة ضرحايا االتجرا -87

قد تصل إلى حد االحتجازو وعالوةا على انتهاك حقوق اإلنسان الساسرية المتصرلة بحريرة 
، يشرركل ذلررك خطررراا علررى رفرراه النررلا  المعنيررينو  25)التنقررل والحمايررة مررن االحتجرراز

ويحتراج موظفرو المالجرئ، رغررم الترزامهم بمهنرتهم، إلرى ترردري  متلصر  وبنرا  للقرردراتو 
ذكررا  الرروعي، تالحررل أن الوقايررة رة اللاعررة بجهررود الحكومررة فرري سرربيل إوإذ تسررّلم المقررر 

تزال فري مراحلهرا الولرى وال تسرتهدف جميرع الفورات المعرضرة لللطرر، بمرن فري ذلرك  ال
الالجورون وملتمسرو اللجررو  الموجرودون خررارج المليمرات، والعمررال المنزليرون، وأعررحاب 

  العمل، ووكاالت التوظيفو

 التوعيات -با  
فرري ضررو  االسررتنتاجات المعروضررة أعرراله، وبررروح التعرراون والحرروار، تقرردم المقررررة  -88

  اللاعة إلى الردن التوعيات التالية:
اإلسررررراض فرررري التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة لحمايررررة حقرررروق العمررررال  )   

 2011المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقرة بالعمرال المنرزليين، 
؛ 1930التفاقيرة العمرل الجبرري،  2014(؛ وبروتوكول منظمة العمل الدولية لعرام 189)رقم 

(؛ 181)رقرم  1997واتفاقية منظمرة العمرل الدوليرة بشركن وكراالت االسرتلدام اللاعرة، 
 1954، واتفاقيرة عرام 1967اللاعة بوضع الالجورين وبروتوكولهرا لعرام  1951واتفاقية عام 

بشكن خفض حاالت انعدام  1961بشكن وضع النلا  عديمي الجنسية، واتفاقية عام 
  الجنسية؛
إبررررام اتفاقرررات ثنائيرررة ومتعرررددة الطرررراف لتبرررادل المعلومرررات والمسررراعدة  )ه  

القانونية ولامان العودة اآلمنرة، وتنفيرذ تلرك االتفاقرات حيثمرا ُوجردت، بغيرة التصردي فري 
  الساسية لالتجار بالنلا ؛إطار جهد مشترك لألسباب 

  العمل مع بلدان المصدر من أجل ضمان الوقاية والتوعيةو )ج  

__________ 

(25  OHCHR, Human Rights and Human Trafficking Fact Sheet No. 36, pp. 18–19, and report of the 
Working Group on Arbitrary Detention (A/HRC/22/44), paras. 55 and 57   
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 وبلصو  اإلطار الوطني، توعي المقررة اللاعة بما يلي: -89
االتجار بالبشر وغير ذلك مرن السياسرات  مكافحةقانون  تنقيحب التعجيل )   

ومعاقبة االتجار بالنلا ، وبلاعة ذات الصلة بما يمتثل متطلبات بروتوكول منع وقمع 
النسا  والطفالو وينبغي أن يتوّخى التنقيح أموراا منهرا توضريح الفصرل برين وسرائل االتجرار 
وأغراضررهو ويجرر  أن يركررز أيارراا علررى نهررق قررائم علررى حقرروق اإلنسرران وأن يمررنح الاررحايا 

ميرة فري الردن فرري المقيمرين فري المالجرئ حريرة التنقرل وإمكانيررة البقرا  والعمرل بصرورة نظا
انتظررار نتيجررة إجرررا اتهم القانونيررة وبعررد انتهررا  اإلجرررا اتو ويجرر  أن يكفررل كررذلك عرردم 
تجرررريم الارررحايا فررري جميرررع الجررررائم المرتكبرررة فيمرررا يتصرررل بصرررفتهم كارررحايا، ومرررنحهم 
تعويارررات، وإنرررراك منظمرررات المجتمرررع المررردني بصرررفة رسرررمية فررري اللجنرررة الوطنيرررة لمنرررع 

 االتجار بالبشر؛
بلررررورة وزيرررررادة خيرررررارات الهجررررررة اآلمنررررة وقنررررروات االسرررررتلدام القرررررانوني،  ه ) 

والتسررليم برركن الررنهق المتبررع حاليرراا إلدارة الهجرررة، ال سرريما فيمررا يتعلررق برركثر نظررام الكفالررة 
وانتررداب العمررال المهرراجرين بواسررطة بعررض وكرراالت التوظيررف عديمررة الاررمير، قررد يسرراهم 

 طة المتجرين؛أحياناا في تهيوة ظروف مالئمة لنش
إنفاذ لوائح العمل بغية تروفير حمايرة أكبرر للعمرال المهراجرين، بمرن فريهم  )ج  

العمررال المنزليررون، وكرررذلك لالجوررين وملتمسرري اللجرررو  البرراحثين عررن عمرررل، وذلررك وفقررراا 
للمعايير القانونية الدوليرةو وينبغري أياراا ضرمان التفتريل المترواتر داخرل السرر والقطاعرات 

 ة لحدوث االتجار؛ الكثر قابلي
تنقررريح وإنفررراذ لررروائح تنظيميرررة عرررارمة لوكررراالت التوظيرررف، وإجررررا  رعرررد  )   

منرررتظم لنشرررطة الوكررراالت المررررخَّ  لهرررا فعرررالا، واتلررراذ إجررررا ات فوريرررة لسرررح  رخصرررها 
 ومالحقتها حيثما ثبت ضلوعها في أنشطة غير قانونية تتصل باالتجار بالنلا ؛ 

 (2012-2010يجية الوطنية لمكافحة االتجرار بالبشرر )تقييم نتائق االسترات )ه  
والررردرو  المسرررتفادة منهرررا؛ واإلسرررراض، بعرررد التشرررراور مرررع جميرررع الجهرررات المعنيرررة، فرررري 
اسررتكمال واعتمرراد خطررة عمررل وطنيررة تتبررع نهجرراا قائمرراا علررى حقرروق اإلنسرران ومركررزاا علررى 
الارحايا، وتروخي الوضروح فرري تحديرد الهرداف والمسررؤوليات والمؤنررات الالزمرة لقيررا  

  محددة لتنفيذها؛التقدم المحرز، وتلصي  ميزانية 
إجرررا  دراسررة أساسررية وطنيررة بالتعرراون مررع معاهررد بحثيررة مسررتقلة والشررركا   )و  

الثنائيين والمجتمع المدني بهدف توثيق نطراق االتجرار واتجاهاتره علرى المسرتوى الروطنيو 
وينبغرري أن تتنرراول الدراسررة جميررع أنرركال االتجررار بالنررلا  وأسرربابه ونتائجرره، ال سرريما 

الجوين وملتمسي اللجو  داخل المليمات وخارجها، وكذلك االتجرار الرداخلي االتجار بال
  بالردنيين؛
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وضع نظام منهجي ومنسرق لجمرع البيانرات يتارمن بلردان منشرك الارحايا  )ز  
وجنسرهم وأعمرارهم وطبيعرة االتجرار ونوعره؛ وينبغري أن يتارمن النظرام أياراا معلومرات عرن 

 نس  المالحقة والعقوبات المفروضةو المتجرين وبيانات بشكن التحقيقات و 
 وبلصو  تحديد الهوية والتدري  وبنا  القدرات، توعي المقررة اللاعة بما يلي: -90

اإلسراض في اعتماد إجرا ات تنفيذية موحردة للتعررف علرى جميرع أنركال  )   
االتجررار وإحالررة الاررحايا، وتحديررد عالمررات تنبيرره ومؤنرررات يجرر  البحرر  عنهررا عنررد فرررز 

الاررعفا ، ومرررنهم أردنيررون ومهررراجرون ال يحملررون وثررائق هويرررة والجوررون وملتمسرررو نررلا  ال
   ؛جنسيةلجو  وعديمو 

ضمان إمكانية التعرف علرى ضرحايا االتجرار، حترى فري حرال إقرامتهم فري  )ه  
مراكز الحتجاز المهاجرين، سعياا إلى تجن  إعادتهم إلى بلدانهم وإلى وقوعهم ضحية من 

 جديد؛
أدوات ومؤنرررات مناسرربة لتمكررين مفتشرري العمررل مررن التعرررف علررى  بلررورة )ج  

ضررررحايا االتجررررار فرررري أثنررررا  تفترررريل العمررررل، فرررري قطاعررررات منهررررا الزراعررررة والبنررررا  وعررررناعة 
المالبس، وداخل السر، على أن يقترن ذلك بتدابير لتوفير الحماية الفورية لاحايا العمل 

 الجبري؛
ة بعناعرررر االتجرررار لتمكرررين السرررلطة توضررريح الجوانررر  القانونيرررة المتعلقررر )   

 القاائية من إنفاذ القانون؛
التوعية بالفرق بين حاالت االتجار وحاالت أخرى، بما فيها الهجررة غيرر  )ه  

الشرررعية وانتهاكررات قرروانين العمررل وممارسررة البغررا ، لتيسررير تعرررف مرروظفين اللرر  المررامي 
 تعرفاا دقيقاا على الاحايا؛

برررامق ترردري  نرراملة بشرركن االتجررار بالنررلا  بغيررة المارري فرري ترروفير  )و  
تنميررة المعررارف وإذكررا  الرروعي لرردى جميررع الجهررات المعنيررة، بمررن فيهررا موظفررو الشررررطة 
والهجرررررة والجمررررارك والبحريررررة ومفتشررررو العمررررل والنررررواب العررررامون والقارررراة والمحررررامون 

مرررردني وأعررررحاب العملاالمنشرررررت التجاريررررة ووكرررراالت التوظيررررف ومنظمررررات المجتمررررع ال
 ووسائ  اإلعالم؛

 تدري  جميع مقدمي اللدمات المعنيين بمساعدة ضحايا االتجار ورعايتهمو )ز  

وبلصو  خدمات الدعم المقدمرة إلرى ضرحايا االتجرار، توعري المقرررة اللاعرة  -91
 بما يلي: 
حمايرررة ومسررراعدة جميرررع ضرررحايا االتجرررار، بمرررن فررريهم ضرررحايا االتجرررار  )   

 المنزلية، واحترام حقوق اإلنسان اللاعة بهم احتراماا تاماا؛لغراض العمل واللدمة 
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إقرررار مبررردأ المسررراعدة المالئمررة وغيرررر المشرررروطة، بمررا فررري ذلرررك الررردعم  )ه  
االجتمررراعي والنفسررري والطبرررري والقرررانوني، فاررررالا عرررن تررروفير خرررردمات الترجمرررة التحريريررررة 

ر بالنرلا و ويجر  أن ( مرن بروتوكرول االتجرا6)6والشفوية فري المالجرئ، وفقراا للفقررة 
تقررردم تلرررك المسررراعدة إلرررى جميرررع الارررحايا سررروا ا أكررران مصررردر اإلحالرررة هرررو الشررررطة أم 
المنظمررات غيررر الحكوميررةو وينبغرري أن ُيكفررل للاررحايا الموجررودين داخررل المالجررئ حريررة 

 التنقل والوعول إلى فر  العمل واإلقامة في البلد؛
دين علرررررى تمويرررررل كررررراف إعطرررررا  الفارررررلية لمقررررردمي اللررررردمات المعتمررررر )ج  

ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمسكلة االتجار بالنلا  وتمكين هرذه الجهرات مرن 
إدارة المالجئ وتقديم المساعدة الشاملة، كالدعم االجتماعي والنفسي والطبري والقرانوني، 

 فاالا عن خدمات الترجمة التحريرية والشفوية، إلى ضحايا االتجار؛
يلررة قابلررة لالسررتمرار لاررحايا االتجررار غيررر الررراغبين فررري ترروفير حلررول بد )   

العودة إلى بلدانهم خوفاا من الجزا  أو المشقة أو التعرض لالتجار مجدداا، بغيرة تمكيرنهم 
 من البقا  والعمل بصفة قانونية في الردن، بسبل منها منح تصاريح إقامة وعمل خاعة؛ 

اضرررحة لتجنررر  تكررررار محنرررة بلرررورة أدوات تقتررررن برررضجرا ات وضرررمانات و  )ه  
ضررحايا االتجررار فرري أثنررا  إعررادتهم إلررى أوطررانهم وإعررادة إدمرراجهم فرري الردن أو فرري بلررد 

 المصدر أو بلد ثالٍ ؛
عنرررى بمسررركلة تُ علرررى مررردار السررراعة  ةمجانيررر ةسررراخن وطضرررمان إتاحرررة خطررر )و  
 اعليهرشغل بلغات الارحايا المحتملرين التري قرد تكرون لغرتهم الوحيردة ويشررف تُ االتجار و 

 موظفون يتحدثون لغات متعددة وتلقوا تدريباا متلصصاا في مجال االتجار بالنلا ؛
الحفرررال علرررى تعررراون وثيرررق مرررع المنظمرررات الدوليرررة واإلقليميرررة، وبلاعرررة  )ز  

المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية نؤون الالجوين، ومع البعثات الدبلوماسية، لتكمين عودة 
نشروهم، مرع إيرال  االعتبرار الواجر ، حسر  االنطبراق لاررورة ضحايا االتجار إلى بلدان م

 توفير الحماية الدولية للاحايا وتطبيق مبدأ عدم الطرد؛
 إنشا  عندوق وطني لتمويل ملط  تعوياات نامل خا  باحايا االتجار؛ )خم  
ضررمان اعتمرراد إجرررا ات مناسرربة لتقيرريم مصررالح الطفررل الفاررلى فرري أثنررا   )رب  

الت والحماية والمساعدة وقبل اتلاذ أي قرار بشركن إعرادة الطفرل إلرى مرحلة تحديد الحا
 بلدهو 

 وبلصو  المالحقة، توعي المقررة اللاعة بما يلي:  -92
تحسررين نظرررام إقامررة العررردل حرعرراا علرررى اإلسررراض فررري إجرررا  التحقيقرررات  )   

هرق قرائم والفصل في قاايا االتجار مع ضمان حق الفراد في محاكمة عادلرة تمشرياا مرع ن
 على حقوق اإلنسان إزا  استجابات العدالة الجنائية؛
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ضررمان ترروفير الحمايررة الواجبررة للاررحايا والشررهود عنررد الفصررل فرري قاررايا  )ه  
 االتجار قبل المحاكمة وفي أثنائها وبعد انتهائها تجنباا لالنتقام؛

ضمان دمق مصرالح الطفرل الفارلى فري عرميم اسرتجابة العدالرة الجنائيرة  )ج  
 القاايا التي تهم الطفال؛  في

 تعزيز قدرة موظفي السلطة القاائية على الفصل في قاايا االتجار؛ )   
النظر في إنشا  دوائرر متلصصرة داخرل المحراكم الجنائيرة واأو النيابرات  )ه  

 العامة حرعاا على تحقيق نتائق أفال في قمع االتجار باالستعانة بموظفين قاائيين مدربينو 
 و  الوقاية، توعي المقررة اللاعة بما يلي:وبلص -93

مااعفة الجهود الرامية إلى التوعية بجميرع أنركال االتجرار بالنرلا ،  )   
لغراض منها االستعباد المنزلي والعمل الجبري واالستغالل الجنسري، لتحسرين فهرم عامرة 

ظيررررف النرررا  والمهرررراجرين والالجورررين وملتمسرررري اللجرررو  وأعررررحاب العمرررل ووكرررراالت التو 
  للسلوك الذي يشكل اتجاراا؛

إجرررا  دراسررات استقصررائية لتقيرريم أثررر حمررالت التوعيررة فرري جميررع أنحررا   )ه  
البلررد وخاعررة فرري المنرراطق الترري تتركررز فيهررا أعررداد كبيرررة مررن ضررعاف الحررالو وعررالوة علررى 

 ذلك، ينبغي إتاحة مواد التوعية بلغات متعددة؛
تمكرررين المنظمرررات غيرررر الحكوميرررة، بسررربل منهرررا زيرررادة التفاعرررل وتررروفير  )ج  

 الموال، بهدف إنراكها في التوعية بظاهرة االتجار وتناول الشكاوى المتعلقة باالتجار؛ 
اإلسررررراض فرررري إقرررررار ترررركمين مناسرررر  لفائرررردة أعررررحاب العمررررل بغيررررة منررررع  )   

 الممارسات التي تشكل اتجاراا بالنلا ؛
ير منررع االتجررار فرري جميررع أنشررطة اإلعررالم والمشررورة والتوعيررة دمررق تررداب )ه  

 الموجهة إلى الالجوين وملتمسي اللجو  داخل المليمات وخارجها؛ 
دمرررق أدوات تحديرررد حررراالت االتجرررار ضرررمن عمليرررات الفررررز والتسرررجيل  )و  

والمسررراعدة اللاعرررة برررالالجوين وملتمسررري اللجرررو  السررروريين الرررذين يصرررلون إلرررى الردن، 
 ما المقيمين منهم في المليمات؛سي ال

مواعرررلة التعررراون مرررع مفوضرررية نرررؤون الالجورررين ودائررررة الحررروال المدنيرررة  )ز  
والمحاكم الدينية بغية منع زواج الطفال واأو الزواج القسري الذي يمكن أن يتسرب  فري 

 االستعباد الجنسي والبغا  القسري، وذلك بضتاحة التسجيل المجاني؛
إلررى فررتح سرروق العمررل أمررام الالجوررين وملتمسرري اللجررو   مواعررلة السررعي )خم  

  بهدف تجن  استغالل هذه الفوة الاعيفة لغراض العمل والجنسو
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  وبلصو  العمل مع المنشرت التجارية، توعي المقررة اللاعة بما يلي: -94
توعيررة المنشرررت بظرراهرة االتجررار بالبشررر وتشررجيعها علررى الحفررال علررى  )   

 من االتجار، بطرق منها وضع آليات وأدوات للتنظيم الذاتي؛ سلسلة إمداد خالية
اعتماد وإنفاذ لوائح عارمة بشكن وكاالت التوظيف، والتحقق بانتظرام مرن  )ه  

أنشرررطة الوكررراالت المعتمررردة بالفعرررل، وسرررح  رخصرررها ومقاضررراتها فررري حرررال ضرررلوعها فررري 
 نشاط غير قانوني يتصل باالتجار بالنلا ؛

رات الموجودة كبرنامق العمل الالئق التابع لمنظمة العمل استلدام المباد )ج  
الدوليرررة مرررن أجرررل التصررردي لالتجرررار بالنرررلا  لغرررراض اسرررتغاللهم فررري العمرررل، ودمرررق 
تحديررد حرراالت االتجررار ككحررد المؤنرررات المسررتلدمة العتمرراد المنشرررت ضررمن  القائمررة 

 عملو الذهبية  وترتي  المنظمات المللة بالتزاماتها بموج  قانون ال
    


