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 :ملخص

 ؾىاء لها الهاهىهُت اإلاػالجت حؿخضعي التي اإلاىظمت الجغائم مً بالبشغ الاججاع ٌػض

 في باإلوؿان الجؿُم ومؿاؾها زطىعتها إلى بالىظغ الىطني ؤو الضولي اإلاؿخىي  غلى

ُ  لظا ؛إوؿاهِخه ُ  جداو  صوع  ًظهغ الصضص هظا وفي .آلُاث مً لها ًخاح بما منها الحض الضو

مت هظه مً للحض وقغوؿا الجؼائغ مً ًل في الحٍىمُت اللجان  بين الكاعم  عؾم الجٍغ

 .الخجغبخين

مت مىظمت ؛اللجان الحٍىمُت ؛الاججاع بالبشغ :كلمات مفتاحية  .حٍغ

Abstract: 

Trafficking in human beings in an organized crime that requires 

legal treatment at both the international and national and international 

levels, given its gravity and grave prejudice human beings in its 

humanity, so states are trying to limit them with the mechanisms 

available to them. In this regard the role of the governmental 

committees in Algeria and France is to curb this crime despite the 

difference between the two experiments.  

                                                             

 اإلاؤلل اإلاغؾل. 
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  مقدمة:

ٌػض الاججاع بالبشغ زالث ؤيبر ججاعة ؾير مشغوغت في الػالم بػض ججاع الؿالح 

ػت، وجهل وعاءها غصاباث جمخلَ  واإلاسضعاث، خُث جضع ؤمىالا طائلت بصىعة ؾَغ

ت ؾلػت جباع وحشتري، وهظغا آلزاعها الىزُمت  الىكىط واإلااُ، حػلذ مً يغامت البشٍغ

و إبغام الاجكانُاث  ؾاعغذ الضُو إلى جىخُض حهىصها للحض مً هظه الظاهغة غً طٍغ

الضولُت واغخماص آلُاث لخىكُظها، والحهُهت اإلاؤإلات ؤهه بالغؾم مً الخطىع الحاصل في 

هجاُ خماًت خهىم ؤلاوؿان إال ؤن شُىع الاججاع بالبشغ ًؼصاص ًىما بػض ًىم، بل ؤن 

شغ ؾالبُتهم مً اليؿاء وألاطكاُ، الضُو الؿىُت حشهض مىحت مخصاغضة مً الاججاع بالب

وبهضع ما ًبضو ؤن الضُو الؿىُت مؿؤولت غً جغى ألامىع ججغي لػصاباث الاججاع بالبشغ 

 . يما حشاء قان اإلاإؾاة ؤلاوؿاهُت غىض الطحاًا جؼصاص ًىما بػض ًىم

لُت جصيُكها مً يخابت الضولت  -بإؾل شضًض- 2016 سجلذ الجؼائغ في حٍى

ٌُت في جهٍغ التي جظم خؿب  (1)خُى الاججاع بالبشغ طمً الكئت الثالثت 16ـ غها الألامٍغ

غ صوال ال جدترم ًلُا ؤصوى اإلاػاًير للهظاء غلى الاججاع بالبشغ وال جبظُ  ؤصحاب الخهٍغ

 .حهىصا لبلىؽ هظا الهضف، وهى الخصيُل البػُض غً جهُُم صاعم للىطؼ

بٍل خؼم مً زالُ  آلاقتبمداعبت هظه الضولُت  التزامها تجغحم الجؼائغلظا خاولذ 

ت اإلاشتريت  إؾتراجُجُتجطبُو  وطىُت في هظا اإلاجاُ وطلَ باالعجهاء باللجىت الىػاٍع

ىطىُت اللجىت ال اإلاٍلكت بخيؿُو ألاغماُ اإلاىحهت للىناًت مً الاججاع بالبشغ ومٍاقدخه إلى

 249-16الغئاس ي عنم بمىحب اإلاغؾىم  للىناًت مً الاججاع باألشخاص ومٍاقدخه اإلايشإة

غ الؿالل الظيغ، وحػلها ، 2016ؾبخمبر  26مؤعر في  زاطػت مباشغة يغص غً الخهٍغ

                                                             
ٌُت الضُو إلى زالر قئاث الكئت ألاولى هي قئت الضُو اإلاصضعة، الكئت الثاهُت هي (1) صىكذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اإلاخلهُت ؤو اإلاؿخهبلت، وجسظؼ حمُؼ الضُو اإلاصىكت في الكئت قئت الضُو الػابغة، الكئت الثالثت هي قئت الضُو 

الثالثت لػهىباث انخصاصًت حشمل اإلاؿاغضاث باؾخثىاء اإلاؿاغضاث التي هي ألؾغاض إوؿاهُت. غباطت طبػان 

مت اإلاىظمت، مؤجت  ظاهغ، خؿً ؾالمت الػىعان، حغائم الاججاع بالبشغ واإلاماعؾاث الؿلىيُت يإخض ؤشٍاُ الجٍغ

 168. ص 2009ر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت، اإلاجلض الغابؼ والػشغون، الػضص الثاوي، للبدى 
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ُ لؿلطت الىػٍغ  إطاقت اإلاهام الغئِؿُت لهظه اللجىت ، بهضف عقؼ نضعاتها ويكاءاتها ألاو

الهاهىهُت الضولُت طاث الصلت التي صضنذ غليها الجؼائغ ويظا  ألاصواثمخابػت وجطبُو 

يُت  وإغضاصاون وجباصُ اإلاػلىماث مؼ الهُئاث الىطىُت والضولُت الخػ بغامج جٍٍى

والؿؤاُ اإلاطغوح: ما مضي قػالُت حهىص اللجىت في ظل وجدؿِؿُت بهظا الخصىص.

الصالخُاث اإلامىىخت لها ؟ ؾىداُو ؤلاحابت غً ؤلاشٍالُت في ظل مهاعبت اإلاغيؼ الهاهىوي 

 شخاص بىظيرتها في قغوؿا.للجىت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع باأل

 أوال استحداث اللجىة الوطىية ملكافحة الاثجار باألشخاص 

اؾخدضر اإلاشغع الجؼائغي اللجىت الىطىُت للىناًت مً الاججاع باألشخاص 

ؾبخمبر  26مؤعر في  249 -16 بمىحب اإلاغؾىم الغئاس ي عنم  ،2016ومٍاقدخه، ؾىت 

2016(1) ُ ػض هظا ؤلاوشاء مخإزغا مهاعهت ببػع الضُو  (2)، جدذ وصاًت الىػٍغ ألاو وَُ

ججاع بالبشغ بمىحب الهاهىن ًاألعصن مثال الظي اوشإ اللجىت الىطىُت إلاٍاقدت الا الػغبُت

، ومخهضما مهاعهت بضُو ؤزغي يهطغ التي ؤوشإث اللجىت الىطىُت لالججاع 2009( (3)عنم

 .(4)2017بالبشغ ؾىت 

جإؾُا باإلااصة  الاججاع باألشخاص"" مصطلح اؾخػمل اإلاشغع في حؿمُت اللجىت

ُى مىؼ ونمؼ ومػانبت الاججاع بالبشغ ُى باليرمى لؿى -الثالثت مً بغوجًى  2000ت بغوجًى

اإلاجلـ ألاوعوبي التي اؾخػملذ مصطلح  غٌـ الاجكانُت (5)التي اؾخػملذ هظا اإلاصطلح

                                                             
للجىت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع باألشخاص، اؾبخمبر ًخػلو بئوشاء  26مؤعر في  249 -16مغؾىم عئاس ي عنم  (1)

ت الضًمهغاطُت الشػبُت، غضص ضة الغؾمُت للجهىعٍت الجؼائٍغ ش 57 الجٍغ  .2016ؾبخمبر  28، صاصع بخاٍع

جىص اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم:" جدضر لضي الىػٍغ ألاُو لجىت وطىُت للىناًت مً الاججاع باألشخاص  (2)

 ومٍاقدخه، جضعى في صلب الىص " اللجىت".

بمٍاقدت اإلاخػلو  2009لؿىت  9ذ اللجىت الىطىُت لالججاع بالبشغ في ألاعصن بمىحب الهاهىن عنم ئؤوش  (3)

ضة الغؾمُت غضص عنم  ش  4952الاججاع بالبشغ، الجٍغ  :ماعؽ 1الصاصع بخاٍع

 9002. http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/filesLwrq_ml-hwl_qn0pdf 

ش  15ذ اللجىت الىطىُت لالججاع بالبشغ في نطغ بمىحب نغاع مجلـ الىػعاء عنم ئؤوش  (4)  2017ماعؽ  8بخاٍع

ضة الغؾمُت غضص بشإن إوشاء   .2017ماعؽ  13الصاصع في  3اللجىت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ، الجٍغ

( 5 ) Article 3.a. du Protocole de Palerme, 2000 : « L’expression « traite des 

personnes » désigne le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil de 

personnes, par menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de 

contrainte, par l’enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de 

= 
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ى  (1)"الاججاع بالبشغ" ُ الؿابو هى طاجه الىاعص بالغؾم مً ؤن الخػٍغل الىاعص في البروجًى

 .(2)في الاجكانُت ألاوعوبُت إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ

، نصض مٍاقدت حمُؼ 1994ؤوشإث لجىت مٍاقدت الغم الحضًث في قغوؿا ؾىت 

و اؾخؿاللهم في الػمل  ،)(3)(ؤشٍاُ الغم الحضًث ؤو الاؾخػباص ؤو الاججاع بالبشغ غً طٍغ

ت لحهىم ؤلاوؿان، قهض ؤوشإث في ؤما قُما ًسص اللجىت الىطىُت  ماعؽ  17الاؾدشاٍع

) وجملَ مغيؼ ناهىوي غلى مؿخىي هُئت ألامم اإلاخدضة(، وُغهض لها بمٍاقدت  1947

-2014الاججاع بالبشغ في إطاع مسطط غمل وطني إلاٍاقدت الاججاع ؾير اإلاشغوع بالبشغ 

2016(4). 

  باألشخاصاللجىة الوطىية ملكافحة الاثجار  ثاهيا صالحيات

جٍلل " :الخُاتها في اإلااصة الثالثت بىصهخضص اإلاغؾىم الغئاس ي مهام اللجىت وص

اللجىت بصىعة عئِؿُت بىطؼ ؾُاؾت وطىُت وزطت غمل في مجاُ الىناًت، مً الاججاع 

 باألشخاص ومٍاقدخه وخماًت الطحاًا، وبهظه الصكت جخىلى اللجىت:

الػمل وطمان مخابػتهما بالخيؿُو مؼ الؿهغ غلى جىكُظ الؿُاؾت الىطىُت وزطت  -

 الهُئاث اإلاسخصت،

الهُام بمخابػت جىكُظ الالتزاماث الضولُت الىاشئت غً الاجكانُاث اإلاصضم غليها في  -

=                                                             
vulnérabilité, ou par d’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 

obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 

d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la 

prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation, l’exploitation comprend, au 

minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation 

sexuelle, le travail et les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à 

l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes». 

(1) Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 

dite Convention de Varsovie, adoptée le 16 mai 2005 et entrée en vigueur le 1 er 

février 2008. 

مت الاججاع بالبشغ في اإلاػاهضاث والاجكانُاث الضولُت، عؾالت   (2) ل حٍغ ؤخمض غبض الهاصع زلل مدمىص، حػٍغ

 ،ً  .48 ، ص2013ماحؿخير، ًلُت الحهىم، حامػت النهٍغ

(3) Comité de lutte contre l’esclavage moderne: http :// www.esclavagemoderne.org/ 

0038-missions/13-page.htm. 

(4) Commission nationale consultative des droits de l’homme: 

http:www.wikipedia .org/commission_nationale_consultative_des-droits_de_lhomme. 
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 هظا اإلاجاُ،

ؼ طي الصلت غبر طمان مطابهخه مؼ الالتزاماث الضولُت  - انتراح مغاحػت الدشَغ

 الىاشئت غً الاجكانُاث اإلاصضم غليها،

ُو الجهىص الىطىُت بين ألاحهؼة الحٍىمُت وؾير الحٍىمُت ويظا اليشاطاث جيؿ -

 الهطاغُت.

الدشاوع والخػاون وجباصُ اإلاػلىماث مؼ الجمػُاث والهُئاث الىطىُت والضولُت  -

 الىاشطت في هظا اإلاجاُ، 

ً وجغنُخه، -  صغم الخٍٍى

ت، -  جىظُم وشاطاث جدؿِؿُت وجىغٍى

الخيؿُو مؼ اإلاصالح ألامىُت مً زالُ حمؼ وطؼ ناغضة بُاهاث وطىُت ب -

 اإلاػلىماث واإلاػطُاث خىُ الاججاع بالبشغ، مؼ طمان خماًت الحُاة الخاصت للطحاًا،

إوشاء مىنؼ الٌترووي زاص باللجىت بؿغض وشغ اإلاػلىماث والضعاؾاث والبدىر  -

 طاث الصلت ويظا ألاغماُ اإلاىجؼة في هظا ؤلاطاع،

غ ؾىىي خُى  - وطػُت الاججاع باألشخاص في الجؼائغ ًغقؼ إلى عئِـ إغضاص جهٍغ

 الجمهىعٍت.

ت ، (1)جدشابه صالخُاث اللجىت مؼ صالخُاث لجىت مٍاقدت الاججاع بالبشغ الهطٍغ

ا ؤيثر مً ؤي شيئ آزغ.  وهالخظ ؤن صالخُاتها وصوعها ًبضو اؾدشاٍع

                                                             
ت –ؤوشئذ اللجىت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ   (1) وصالخُاتها الىاعصة في اإلااصة الغابػت جدشابه  -الهطٍغ

بصالخُاث اللجىت الىطىُت لالججاع باألشخاص خُث جىص:" تهضف اللجىت إلى الهُام بضوع اإلايؿو الىطني لغصض 

ٍىن لها في ؾبُل طلَ ومىؼ ومٍاقدت الاججاع بالبشغ مً زالُ الخيؿُو مؼ الجهاث  اإلاػىُت في هظا الشإن، ٍو

 الهُام بما ًلي:

وإغضاص البرامج وآلالُاث اإلاىكظة لها بالخيؿُو مؼ الجهاث  وطؼ الخطت الىطىُت إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ، – 1

 اإلاػىُت بالضولت.

ػاث الضولُت طاث الصلت باالججاع بالبشغ وؤؾالُ -2 ب الاججاع والضعاؾاث إغضاص ناغضة بُاهاث جخظمً الدشَغ

 اإلاخػلهت بها.
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ت لحهىم ؤلاوؿان ؤيثر  في اإلاهابل جبضو ازخصاصاث اللجىت الىطىُت الاؾدشاٍع

ازخصاصها خمائُا ؤيثر مىه ونائُا ، طلَ ؤن لها صالخُت  قػالُت وصنت خُث ًظهغ

انتراح نىاهين في مجاُ خهىم ؤلاوؿان ؤو الهاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ، يما ؤنها حؿاغض 

الىػٍغ ألاُو ؤو الىػعاء بأعائها في الهظاًا التي تهم الغؤي الػام في خضوص ازخصاصها 

إطاقت إلى طلَ لها ؤن حؿترعى اهدباه البرإلاان ؤو الحٍىمت قُما ًخػلو  والضولي ، الضازلي

 .(1) باإلحغاءاث التي مً شإنها خماًت وجغنُت خهىم ؤلاوؿان

غها الؿىىي خُى وطػُت الاججاع بالبشغ إلى عئِـ  يما ؤن عقؼ اللجىت جهٍغ

خُث ؤن عقػها ًظيغها باالهخهاص اإلاىحه للهُئت الىطىُت إلاٍاقدت الكؿاص  الجمهىعٍت

غها الؿىىي إلى عئِـ الجمهىعٍت ٌػض مدضوصًت في اجساط الهغاع زالقا إلاا هى الحاُ  لخهٍغ

ضة الغؾمُت غ في الجٍغ ، يما هى الحاُ باليؿبت (2)غلُه في قغوؿا الظي ًىص غلى وشغ الخهٍغ

غها  ت لحهىم ؤلاوؿان في قغوؿا خُث ًخم وشغ جهاٍع غ اللجىت الىطىُت الاؾدشاٍع في لخهاٍع

غ ًدىانع وؤخٍام الهاهىن  .الجٍغضة الغؾمُت للجمهىعٍت الكغوؿُت يما ؤن غضم وشغ الخهٍغ

 .(3)ألازغي التي جلح غلى طغوعة طمان الشكاقُت في حؿُير الشؤون الػامت

يما ؤن اإلاغؾىم اإلايش ئ للجىت لم ًبين غالنتها بالجهاػ الهظائي في خاُ زبىث 

=                                                             

ػاث الىطىُت طاث الصلت وطمان احؿانها مؼ الاجكانُاث واإلاىازُو الضولُت التي جم الخصضًو  -3 مغاحػت الدشَغ

 غليها مً نبل الضولت.

غ ؾىىي غً حهىص الضولت في مىؼ وعصض ومٍاقدت الاججاع بالبشغ. -4  إغضاص ووشغ جهٍغ

http://www/almeezan.qa/lawView.aspx?opt&LawID=7186 

(1) Article 1-1 de loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission 

consultative des droits de l’homme : « La Commission nationale consultative des 

droits de l’homme assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de 

proposition dans le domaine des droits de l’homme, du droit international 

humanitaire et de l’action humanitaires. Elle assiste le premier ministre et les 

ministres intéressés par ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant 

de son champ de compétence tant sur le plan national qu’international. Elle peut, de 

sa propre initiative, appeler publiquement l’attention du parlement et du 

gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et 

la promotion des droits de l’homme ».  

عشُض ػواًمُت، مالخظاث ههضًت خُى اإلاغيؼ الهاهىوي للهُئت الىطىُت للىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه، مضازلت (2)

 .7للملخهى الىطني خُى جبُِع ألامىاُ، ًلُت الحهىم، حامػت ًحي قاعؽ، اإلاضًت، ص 

 .8عشُض ػواًمُت، اإلاغحؼ هكؿه، ص  (3)
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مت الاججاع بالبشغ، ولػل  ؤلاحابت غً طلَ في اإلااصة الثالثت التي خضصث صالخُاث حٍغ

"جٍلل اللجىت بصىعة عئِؿُت بىطؼ ؾُاؾت  اللجىت بٍىهه ونائُا ؤيثر مىه مٍاقدت:

، مً الاججاع باألشخاص ومٍاقدخه وخماًت الوقايةوطىُت وزطت غمل في مجاُ 

 ."الطحاًا

الهاهىهُت للطحاًا"  تما ٌؿترعي الاهدباه في لجىت الغم الحضًث "مؿإلت اإلاغاقه

مٌىىنهم مً  خُث جظؼ اللجىت جدذ جصغقهم مدامىن مخطىغىن للضقاع غنهم، ٍو

مباشغة ؤلاحغاءاث الجىائُت ؤو اإلاضهُت، بل مؿاغضتهم ؤًظا في خاُ لجىئهم للمدٌمت 

 ألاوعوبُت لحهىم ؤلاوؿان.

ت"خُث ؤن  ًهل إلى حاهب طلَ وبىكـ الضعحت مً ألاهمُت "اإلاغاقهت ؤلاصاٍع

اللجىت جغاقو إحغاءاث التي اجسظها الطحاًا لضي اإلاداقظاث ؤو الهىصلُاث ؤو لضي 

الهُئاث الػامت.ؤطل إلى طلَ اإلاغاقهت الاحخماغُت خُث جهىم اللجىت باؾخهباُ 

 .(1)الطحاًا ومؿاغضتهم في إًجاص مإوي 

جظمىذ اإلااصة الغابػت مً اإلاغؾىم : ومدى استقالليتها ثىظيم اللجىةثالثا: 

 حشٌُل اللجىت، خُث جدشٍل مً:

 ممثل غً عئاؾت الجمهىعٍت، -

- ،  ممثل غً الىػٍغ ألاُو

 ممثل غً وػٍغ الضقاع، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالشؤون الخاعحُت، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالضازلُت والجماغاث اإلادلُت، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالػضُ،  -

 باإلاالُت،ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل  -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالشؤون الضًيُت،  -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالتربُت الىطىُت، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالخػلُم الػالي والبدث الػلمي، -

                                                             
(1) Comité de lutte contre l’esclavage moderne: http :// www.esclavagemoderne. 

org/0038-missions/13-page.htm; op cit 

http://www.esclavagemoderne.org/0038-missions/13-page.htm
http://www.esclavagemoderne.org/0038-missions/13-page.htm
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 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالػمل، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالخظامً الىطني، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل بالصحت، -

 ممثل غً الىػٍغ اإلاٍلل باالجصاُ، -

 ممثل غً نُاصة الضعى الىطني، -

ت الػامت لألمً الىطني، -  ممثل غً اإلاضًٍغ

ت الػامت للحماًت اإلاضهُت، -  ممثل غً اإلاضًٍغ

 ممثل غً اإلاكدشُت الػامت للػمل،-

 ممثل غً اإلاجلـ الىطني لحهىم ؤلاوؿان، -

 ممثل غً الهالُ ألاخمغ الجؼائغي، -

 الىػٍغ ألاُو عئِـ اللجىت مً بين ؤغظائها .ٌػين 

ًمًٌ للجىت ؤن حؿخػين بإي شخص طبُعي ؤو مػىىي طي يكاءة مً شإهه ؤن 

كُضها في طلَ.  ٌؿاهم في ؤشؿالها ٍو

غلى ؤهه ٌػين  5ؤما قُما ًخػلو بخػُين ؤغظاء اللجىت قهض هصذ غلى طلَ اإلااصة 

تراح الؿلطاث التي ًيخمىن إليها لػهضة ؤغظاء اللجىت مً نبل الىػٍغ ألاُو بىاء غلى ان

  2قهغة  5مضتها زالر ؾىىاث نابلت للخجضًض، يما جىهى مهامهم خؿب ألاشٍاُ هكؿها م 

، مؼ الػلم  مً زالُ الىص ًالخظ ؤن ؾلطت الخػُين مدخٌغة لضي الىػٍغ ألاُو

ؤن اخخٍاع هظه الؿلطت بين ؤًضي حهت واخضة ًجػل مً الهُئت مجغص ؤصاة جابػت 

 لؿلطت الخىكُظًت.ل

مً حهت ؤزغي حػني قٌغة الاؾخهاللُت ؤن الهُئت ال جسظؼ ألي وصاًت وال ألًت 

ؾلطت عئاؾُت، ومػنى طلَ ؤن الؿلطت الخىكُظًت ال ًمًٌ ؤن جىحه ؤو ؤن جخضزل في 

  .(1)الصالخُاث والهغاعاث التي جخسظها الهُئت

 ت إلى ؤغظائها الضائمين،ما ًميز حشٌُلت لجىت مٍاقدت الغم الحضًث ؤهه باإلطاق

                                                             
وحه هظا الاهخهاص للجىت الىطىُت إلاٍاقدت الكؿاص، خُث ؤن وطػها لضي عئِـ الجمهىعٍت ًدىانع   (1)

 .5ومهخظُاث الاؾخهاللُت. عشُض ػواًمُت، مغحؼ ؾابو، ص 
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ن، مترحمين، ؤطباء، طلبت، جدشٍل اللجىت ؤًظا مً مخطىغين )مدامين، هكؿاهُي

ت لحهىم ؤلاوؿان  .(1)ومخهاغضًً( غلى الػٌـ مً طلَ جخجلى اللجىت الىطىُت الاؾدشاٍع

ممثلي اإلاىظماث ؾير الحٍىمُت ومً ؤشخاص طوي زبرة في الهُئاث  بدشٌُلت مً

ومً شإن طلَ حؿهُل غمل  (2)بالبرإلاان، وغظى مً مجلـ الامت الحهىنُت، وهائب

ًاث الىانػت غليها، واإلاهضعة غلى إًجاص  اللجىت في خماًت خهىم ؤلاوؿان مً الاهتها

 الحلُى الىانػُت. 

 اجتماعات اللجىةرابعا: 

ؤشهغ بىاء غلى اؾخضغاء مً  3ججخمؼ اللجىت في صوعة غاصًت، مغة واخضة ًل 

 .(3)عئِؿها

يما ًمًٌ للجىت ؤن ججخمؼ في صوعاث ؾير غاصًت بىاء غلى اؾخضغاء مً عئِؿها ؤو 

ًهضم عئِـ اللجىت بػض ًل بػض ًل صوعة  .2قهغة  6 اصةاإلاؤغظائها  1/3بطلب مً زلث 

 ُ غا إلى الىػٍغ ألاو  .(4)جهٍغ

ت للجىت جهضم ال غا ؾىىٍا  الكغوؿُت –حهىم ؤلاوؿان الىطىُت الاؾدشاٍع جهٍغ

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الكغوؿُت، هكـ الحاُ باليؿبت للجىت مؿخهال، و  ٍيشغ في الجٍغ

ا ًيشغ غلى مىنػها الالٌترووي. غا ؾىٍى  الىطىُت إلاٍاقدت الغم الحضًث التي حػض جهٍغ

الفروسية في  –حقوق إلاوسان الوطىية الاستشارية للجىة الدور خامسا: 

                                                             
(1) Comité de lutte contre l’esclavage moderne, op cit. 

(2) Article 1-9 de loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission 

consultative des droits de l’homme: « Elle est composée de représentants des 

organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droit de 

l’homme, du droit international humanitaire ou de l’action humanitaire, d’experts 

siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce domaine, de 

personnalités qualifiées, de représentants des principales confédérations syndicales, 

du Défenseur des droits, ainsi que d’un député, d’un sénateur et d’un membre du 

Conseil économique, social, et environnemental désignés par leurs assemblées 

respectives ».  

 الكهغة ألاولى. 6اإلااصة  (3) 

ؤحاُ جبلُـ ألاغظاء خُى الاحخماغاث خُث هصذ غلى:"غلى ٌػض عئِـ اللجىت حضُو  7اإلااصة جظمىذ  (4)

بلؿه إلى ًل غظى نبل زمؿت غشغ ) ش الضوعة".15ؤغماُ الاحخماغاث ٍو  ( ًىما مً جاٍع
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 قاهون العقوبات الفروس يمكافحة الاثجار بالبشر فيما يتعلق بتعديل هصوص 

تلجىت الجماعؽ  اصًا في ل الىطىُت الاؾدشاٍع حهىم ؤلاوؿان في قغوؿا صوعا ٍع

عاء التي ؤبضتها، خُث طلبذ  مجاُ مٍاقدت الاججاع بالبشغ هلمـ طلَ مً زالُ آلاآ

مت  اللجىت طغوعة مطابهت هصىص ناهىن الػهىباث الكغوس ي في مؿالت حػٍغل حٍغ

مت الاججاع بالبشغ يظا مؼ الخىحُه الاججاع بالبشغ وقها  الجكانُت مىؼ ومػانبت ونمؼ حٍغ

 . (2)غلى ؾبُل اإلاثاُ(1) 2011 36ألاوعوبي عنم /

مت الاججاع بالبشغ  كه لجٍغ اؾخجاب اإلاشغع الكغوس ي لغؤي اللجىت وحػل حػٍغ

 639-2003مً الهاهىن عنم  32مطابها إلاا حاء في الىصىص الضولُت، خُث غّضُ اإلااصة 

اإلاؤعر في  711-2013، زم حػضًل اإلااصة ألاولى مً الهاهىن عنم 2003ماعؽ  18اإلاؤعر في 

م الاججاع بالبشغ (3)2013ؤوث  5  .(4)قُما ًخػلو بخجٍغ

وطؼ اإلاشغع الكغوس ي همىطج ناهىوي مً اإلاخصىع مػه ؤن ًىصب الاججاع بالبشغ 

اث الكغوس ي اإلاػضُ مً ناهىن الػهىب 1-225/4هص اإلااصة  غلى شخص واخض وطلَ في

هص غلى ؤن الجاوي الظي ًغجٌب ؾلىى الاججاع بالبشغ لِـ طاجه هى الظي ًدهو نصض 

غٌـ ما حاء في ؤخٍام اإلااصة الغابػت مً اجكانُت باليرمى التي هصذ غلى  (5)الاؾخؿالُ

                                                             
(1) Directive 2011/36/UE du parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce 

phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 

2002/629/AJI du Conseil. La définition de la traite figure à l’article  . 

(2) CNCDH, 22 mai 2014, Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le 

système prostitutionnel, JORF n° 0136 du 14 juin 2014, texte n° 70, parag.10.  

(3) Loi n° 2013-    du   aout      portant diverses dispositions d’adaptation dans 

le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des 

engagements internationaux de la France, JORF n° 0181 du 6 aout 2013 page 13338. 

http ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cid. 

(4) Rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, La lutte contre la 

traite et l’exploitation des êtres humains, La documentation française,     , p 21 

مً ناهىن الػهىباث الكغوس ي غلى ؤهه:" الكػل الظي يهضف إلى ججىُض شخص ؤو  4الكهغة  225اإلااصة  غّغقذ (5)

باله في مهابل مٍاقإة ؤو ؤي ميزة ؤزغي ؤو وغض بمٍاقإة بهصض وطػه جدذ جصغقه ؤو ههله ؤو اًىائه ؤو اؾخه

جصغف الؿير ولى لم ًًٌ مػغوقا ؾىاء للؿماح باعجٍاب طض هظا الصخص حغائم البؿاء ؤو ؤقػاُ الػىل ؤو 

و إحباع هظا الاغخضاءاث الجيؿُت ؤو اؾخؿالله في الدؿىُ ؤو وطػه في ظغوف غمل ؤو إًىاء جخػاعض مؼ يغامخه ؤ

مائت  150000الصخص غلى اعجٍاب حىاًاث ؤو حىذ الاججاع بالبشغ، ٌػانب بالسجً ؾبؼ ؾىىاث وؾغامت 

= 
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ً ؤو اإلاجغمين ألاصلُين ت لحهىم  (1)غهاب اإلاخاحٍغ لظا طالبذ اللجىت الىطىُت الاؾدشاٍع

مؼ الىصىص الضولُت جدضًضا مؼ  1الكهغة  225وؿان طغوعة جطابو هص اإلااصة ؤلا

مت الاججاع  اجكانُت باليرمى خُث حاء في عؤي اللجىت جدضًض ؤقظل للغيً اإلااصي لجٍغ

بالبشغ، ؾىاء مً زالُ جدضًض الكػل الظي ٌشٍل اججاعا بالبشغ بضنت يما هى الحاُ في 

مصطلح  اإلاٍىهت للغيً اإلااصي " ألاقػاُ التي خضصث اإلااصة الغابػت مً اجكانُت باليرمى 

ل،  و التهضًض..."  إًىاءالاججاع بالبشغ ٌػني ججىُض، ههل، جدٍى ؤو اؾخهباُ ألاشخاص بطٍغ

هظا مً حهت، مً حهت  225بظلَ قهي ؤشمل مً ناهىن الػهىباث الكغوس ي في اإلااصة 

ؤزغي طلبذ اللجىت طغوعة جدضًض الىؾائل اإلاؿخػملت في حغائم الاججاع بالبشغ خُث 

بئصعاج اؾخؿالُ الحاحت  1-4الكهغة  225انترخذ اللجىت طغوعة حػضًل اإلااصة 

 الاحخماغُت والانخصاصًت للطحُت طمً ؤقػاُ الاججاع بالبشغ.

 خاثمة

ٌػض إوشاء لجىت مٍاقدت الاججاع باألشخاص في الجؼائغ خضًثا حضا، وزطىة  

مت الاججاع بالبشغ زاصت في ظل ألاوطاع ؤلانلُمُت التي  غملُت حاصة للحض مً حٍغ

ً ؾير ال شغغُين، خُث ًيخظغها غمل حشهضها اإلاىطهت في ظل جضقو الالحئين واإلاهاحٍغ

باإلمٍان الاؾخكاصة مً زبرة اللجان اإلاخسصصت ، إال ؤهه وعؾم ؤنها ججغبت خضًثتشام، 

 .في هظا اإلاجاُ

جكػُل  غس ى ؤن ٌؿاهم في -الكغوؿُت –مً ججغبت اللجان  اونض اؾخػغطىا حاهب  

مً لحظت  صوع اللجىت في مٍاقدت حغائم الاججاع بالبشغ مً خُث الخضماث اإلاهضمت لهم

الخػغف غليهم ولحين غىصتهم طىاغُت ؤو إغاصة اهضماحهم باإلاجخمؼ ، وإلاا ال اؾخدضار 

 . ػىٍظهم غً ألاطغاع التي جلحو بهمصىضوم زاص إلاؿاغضة ضحاًا الاججاع بالبشغ وح

=                                                             

مت الاججاع بالبشغ ألؾغاض الخجاعب الطبُت ) صعاؾت مهاعهت(، مجلت اإلادهو الحلي  وزمؿىن ؤلل ًىعو" حٍغ

  .55، ص 2016للػلىم الهاهىهُت والؿُاؾُت، الػضص الغابؼ، الؿىت الثامىت 

(1) Rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, op cit, 

p 56. 
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 ائمة املراجعق

 مراجع باللغة العربية -أ 

 أوال: املقاالت

غباطت طبػان ظاهغ، خؿً ؾالمت الػىعان، حغائم الاججاع بالبشغ واإلاماعؾاث  .1

مت  ، مؤجت للبدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت  اإلاىظمتالؿلىيُت يإخض ؤشٍاُ الجٍغ

 .186-159ص ص  .2009والاحخماغُت، اإلاجلض الغابؼ والػشغون، الػضص الثاوي، 

للهُئت الىطىُت للىناًت مً  عشُض ػواًمُت، مالخظاث ههضًت خُى اإلاغيؼ الهاهىوي .2

الكؿاص ومٍاقدخه، مضازلت للملخهى الىطني خُى جبُِع ألامىاُ، ًلُت الحهىم، 

 . 9 -1 حامػت ًحي قاعؽ، اإلاضًت، ص

 الرسائل  ثاهيا:

مت الاججاع بالبشغ في اإلاػاهضاث  .1 ؤخمض غبض الهاصع زلل مدمىص، حػٍغل حٍغ

ً،  الحهىم، حامػتوالاجكانُاث الضولُت، عؾالت ماحؿخير، ًلُت    .2013النهٍغ

 املراسيم الرئاسيةثالثا: 

للجىت الىطىُت اؾبخمبر ًخػلو بئوشاء  26مؤعر في  249 -16مغؾىم عئاس ي عنم  .1

ت الضًمهغاطُت إلاٍاقدت الاججاع باألشخاص،  ضة الغؾمُت للجهىعٍت الجؼائٍغ الجٍغ

ش 57الشػبُت، غضص   .2016ؾبخمبر  28، صاصع بخاٍع

 القاهون املقارن:رابعا: 

ضة، عصن() ألا  اإلاخػلو بمٍاقدت الاججاع بالبشغ  2009لؿىت  9ناهىن عنم  .1  الجٍغ

ش  4952الغؾمُت غضص عنم   ، غلى اإلاىنؼ الخالي: 2009ماعؽ  1الصاصع بخاٍع

http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/filesLwrq_ml-hwl_qn0pdf 

ش  15نغاع مجلـ الىػعاء عنم  .2 اللجىت الىطىُت  إوشاءبشإن  2017ماعؽ  8بخاٍع

ضة الغؾمُت غضص )نطغ( إلاٍاقدت الاججاع بالبشغ  ماعؽ  13الصاصع في  3، الجٍغ

2017. 

 راجع باللغة ألاجىبية:م -ب
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1- Lois: 

1- loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission 

consultative des droits de l’homme. 

2-Loi n° 2013-711 du 5 aout 2013 portant diverses dispositions 

d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit 

de l’Union européenne et des engagements internationaux de la 

France, JORF n° 0181 du 6 aout 2013 page 13338. 

http ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cid. 

2- Rapports: 

 . Rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, La 

lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains, La 

documentation française, 2015. 
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1-  CNCDH, 22 mai 2014. Avis sur la proposition de loi renforçant 

la lutte contre le système prostitutionnel, JORF n° 0136 du 14 juin 

    . 

4-Directives: 

 . Directive 2011/36/UE du parlement européen et du Conseil du 

5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains 

et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes 

et remplaçant la décision-cadre 2002/629/AJI du Conseil 


