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 الصحافة وحدة    

 2017 جویلیة
 شاملةت ولیس المحكمة تلزم ال النشرة ھذه
 

 متاجرة بالبشرال
 من الواقع إنھا تستلھم في: متاجرة بالبشرال إلى صریحة إشارة أي تضمنت ال لحقوق االنسان]االتفاقیة [األوروبیة  أن المستغرب من لیس"

 رظیح ھولكن المفھوم ھذاكذلك  یذكر ال ، والذي1948عام  في المتحدة لألمم العامة الجمعیة أعلنتھ الذي اإلنسان لحقوق العالمي عالناإل
 المادة نطاق في النظر عند بالنا عن یغیب أال ذلك، یجب من أجل".  اأشكالھ جمیع في بالعبیدمتاجرة وال سترقاقاال" 4 المادة بموجب

المرتفع  متطلباتإن مستوى ال. الحالیةالمعیشة  ظروف ضوء في تفسر حیة أداة كونھا وحقیقة ه األخیرةخصوصیات ھذاالتفاقیة،  من]1[4
 في األساسیة لقیما انتھاكات تقییم في الصرامة من أكبر قدرا وحتما بالموازاة یتطلب األساسیة والحریات اإلنسان حقوق حمایة من أجل
      2000 عام في بالیرمو بروتوكول . استنتاجاتالشیوعیة الكتلة انھیارعد ب جزئیا تمادت ه الظاھرةأوروبا، ھذ في(...).  األخیرة السنوات

رانسیف  "(.مكافحتھا وضرورة المشكلة حجمب ادولیالمتزاید  االعتراف تظھر 2005 عام في ة مكافحة المتاجرة بالبشر لمجلس أوروبااتفاقی و
 ).278-277 فقرات، 2010 جانفي  7 في الصادر ،الحكم "Russie Rantsev c. Chypre etضد قبرص و روسیا "

 متاجرة بالبشرال ضحایا بحمایة الدول زاملإ

  "Rantsev c. Chypre et Russieرانسیف ضد قبرص و روسیا "
 2010 جانفي 7

 تفعل لم القبرصیة الشرطة أن و قد قدر. 2001 مارس ھناك في للعمل تذھب قد تكان حیث قبرص في تتوفی فتاة والدكان  الطلب ملتمس
 السلطات أن كذلك واعتبر. اوفاتھ عن المسؤولین معاقبةلو الحیاة قید على تزال ال كانت حین بھا متاجرة ال من ابنتھ لحمایة بوسعھا ما كل

 .ھامتاجرة بال تھا من خطرلحمای خطوات تتخذ مول االحق ھاموتو بابنتھمتاجرة ال تجري تحقیقا حول لم الروسیة
خر الذي غرض استغالل اآلو لطبیعتھا ، نظرامتاجرة بالبشرالأن  االسترقاق، تحت نفس عنوان ،اإلنسان لحقوق األوروبیة المحكمة أشارت
یجب علیھم  .ريجبال للعمل تسخیرھاو ھاتداول یتم كسلعة نساناإل المتاجرون بالبشر یرون. حق الملكیةل شابھةم ةسلط ممارسة تفترض ،تنشده
ذلك،  على بناء. والتھدیدات العنف ھمضد نستخدموی. أرادوا حیث إلى الذھابستطیعون ی ال ما غالبا الذین ،قرب عنالضحایا  أنشطة ترصد
 توخلص. المتاجرة من النوع ھذاتمنع  اإلنسان لحقوق األوروبیة االتفاقیة من) والعمل الجبريحظر االسترقاق ( 4 المادة أن المحكمة رأت

 لم البلد ھذا أن  بدافعأوال، : من جھتین االتفاقیة من 4 لمادةا التي حملتھا إیاھا یجابیةاإل تبااللتزاما أخلت قد قبرص أن بھذا الخصوص
 أن أساس ، وثانیا، علىالفنانات لتأشیراتالساري  نظامال ت عنولدالتي  ت متاجرة بالبشرال مكافحة تتكیف مع ة إداریو ةقانونی آلیة ضعی

 أنھا تبعث على التشكیك بكل شرعیة الظروفأن  حین ، فيھامتاجرة بال من الطلب ملتمس ابنة لحمایة ملموسة خطوات أي تتخذ لم الشرطة
 روسیا جانب من االتفاقیة من 4 لمادةل انتھاكإلى وجود  أیضا من جھة أخرى المحكمة خلصت. النوع ھذا من وقائعل ضحیة تكون أن یمكن

. قبلھم من المستخدمة الوسائل أو شغلینالم ھویة لتحدید تدابیر لم تتخذو الطلب ملتمس ابنة تشغیل تم وأین متى تسعى لمعرفة أنھا لم لنقیصة
 للسلطات بالنسبة نقیصةاالتفاقیة،  من) الحیاة في الحق( 2 لمادةل قبرص قبل من انتھاك القضیة ھذه في ھناك كان أنھ أیضا المحكمة انتھت

 .الطلب ملتمس ابنة مقتل مالبسات في فعاال تحقیقا يجرت أنھا لم القبرصیة

 )7196/10" (دعوى رقم V.F.c. Franceف.ف. ضد فرنسا "
 )القبول قرار( 2011 نوفمبر 29
 إلى اترحیلھ حالة في خصیصا أنھ زعمت الطلب ةملتمس. األصلي انیجیریا، وطنھ إلى الطلب ةملتمس لترحیل إجراءاتب تتعلق القضیة ھذه

 النیجیریة السلطاتتحرك أن  دون من اھنتقاما واجھتوس منھافرت  قد كانت التي دعارةال شبكة فيأخرى  مرة یتم إدراجھا قد نھافإنیجیریا، 
 .متاجرة بالبشرلل المحتملین الضحایا طرد عدمبوجوب  ملزمة كانت فرنسا بأنثمنت و. لحمایتھاساكنا 

                                           
 : على أن وتنص اإلنسان لحقوق األوروبیة االتفاقیة من) جبريال والعمل السترقاقا حظر( 4 المادة.1
 .استعباده أو أحد ترقاقاس یجوز ال. 1"

 .اإللزامي أو جبري عملإلزام أي إنسان بتأدیة  یجوز ال. 2     
      .(...) 
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 الصحافة وحدة    

 و فرنسا في اتالنیجیری بالنساءمتاجرة ال ظاھرة ھمیةأل جیدامع إدراكھا . سیأسالت لخلل واضح في ةمقبول أن الدعوى غیر المحكمة أعلنت
 ةأن األدلة المقدمة من قبل ملتمس تاعتبر و مع ذلك. احصول على حمایتھبغرض اللسلطات ل بأنفسھنلتعریف في ا ھنوالصعوبات التي واجھت

 بالنسبة. طردھاعندما قررت  شربمتاجرة بالضحیة لشبكة ھا أن تعلمالطلب لم تكن كافیة إلثبات أن سلطات الشرطة كانت تعلم أو كان ینبغي أن 
 ومكافحة البغاء منع فیما یخص النیجیري التشریع كان إذا أنھ المحكمة نیجیریا، الحظتبدعارة  شبكة في الطلب ةملتمس إدراج إعادة خطرل

 . عودتھاعند  المساعدة الطلب ةملتمستلقى تأن  متوقعال من كبیرا، وكان تقدما أظھر أنھ ، إالعناج غیرالدعارة  شبكات
 .2012 مارس 27 في قبولال بشأن قرار ،"eIdemugia c. Francإیدمونیا ضد فرنسا ": أیضا انظر

 )40020/03 ) رقم"M. et autres c. Italie et Bulgarieم. وآخرون ضد إیطالیا و بلغاریا "
  2012 جویلیة 31

أشخاص  قریة، من في ابنتھم تم اعتقالعمل،  نع بحثلل إیطالیا إلى واجاء ھمأن وا، زعمون أصلھم من روماغاریبل ون، مواطنالملتمسون
 إجراءتقم ب لم اإلیطالیة السلطات أن أیضا ورأوا. الجنسي ستغاللوا سرقةالو العمل على أجبرتالسالح،  تھدید ، وتحت أصلھم من روما

 .الوقائع ھذه في مناسبال تحقیقال
و قد . االتفاقیة من) حظر االسترقاق والعمل الجبري( 4 لمادةل وفقا )الواضح سیأسعدم الت( مقبولة غیر المتقدمین شكاوى المحكمة أعلنت

 إجراءب تقم لم اإلیطالیة السلطات أن المحكمة ذلك، وجدت ومع. البشر من ةالمزعوم متاجرة بالبشرال وجود إلثبات دلیل أي وجدی القدرت أنھ 
 تم التي الفیال في الجماعي واالغتصاب العتداءل عرضة تكانقاصر، الابنتھم،  أنبالمقدمة من طرف الملتمسین  الشكوى في فعال تحقیق
أخیرا، . اإلجرائي الجانب في االتفاقیة من) المھینة أو الالإنسانیة المعاملة حظر( 3 للمادة انتھاكصت إلى وجود لخ فقد ولذا. فیھا عزلھا
 .ىاألول الطلب ةملتمس تخلیصل اإلیطالیة السلطات اتخذتھا التي اإلجراءات بسبب االتفاقیة من 3 للمادة انتھاك عدم المحكمة وجدت

 )20658/11 رقم( " .Uni-RoyaumeF.A.cف.أ.ضد المملكة المتحدة "
 )القبول قرار( 2013 سبتمبر 10

 اترحیلھ أن خصوصا اشتكت. الدعارة ممارسة على توأجبر المتحدة المملكة إلى ابھمتاجرة ال تم قد اأنھ تزعمالجنسیة،  ةغانی، الملتمسة 
 التقطت أن بعد أنھ أیضا وزعمت. تاجروا بھا مسبقا أو آخرینسواء الذین  المتاجرین أیدي في مجددا الوقوع لخطر ھاعرضی سوف غانا إلى

  التزام البریطانیة لسلطاتل ، كانتلھما ضحیة كانت التي الجنسي واالستغالل بالبشرمتاجرة ال بسبب المتحدة المملكة في االیدز فیروس
 .الالزم الطبي العالج تلقي أجل من البالد في بالبقاء الھ للسماح إیجابي
حظر ( 4 و) المھینة أو الالإنسانیة المعاملة حظر( 3 المواد على الطلب ةملتمس قبل من المقدمة وىالشك قبولعدم  المحكمة أعلنت

 الشكاوى جمیع إلنفاذ العلیا المحكمة لدى الطعن ھایمكن كان الطلب ةملتمس أنالمحكمة  أضافت قد. االتفاقیة من) االسترقاق والعمل الجبري
. المحلیة االنتصاف سبل ستنفدت لم ةملتمسفال لالستئناف،  إذن على حصولال العلیا المحكمة من طلبت لم ألنھا نظرا. االتفاقیة عن قدمتھا التي
 .االتفاقیة من 1 فقرة 35 المادة بموجب ةمقبول غیر بالتالي الدعوى توكان

 )71545/12 رقم( "L.E.c. Grèceل. أ. ضد الیونان "
 2016 جانفي 21
 لغرض متاجرة بالبشرال ضحیة بأنھا تاعترف. الیونانیة األراضي على محتجزة للبغاء ةنیجیری مواطنة من بشكوى تتعلق القضیة ھذه

و . الوضع ھذاب العدالة تعترف حتى اوضعھ عن السلطات أبلغت أن بعد أشھر تسعة لالنتظار ذلك مع تاضطر المعنیةالجنسي،  االستغالل
 االتفاقیة من) والعمل الجبري حظر االسترقاق( 4 المادة بموجب یجابیةاإل ھاالتزامات الیونانیة الدولة أن خرقالخصوص،  وجھعززت على 

 . الحكم ھذا كاانتھأدى إلى  قد
 قد النقائص من عددا أن خصوصا قدرتو. االتفاقیة من) حظر االسترقاق والعمل الجبري( 4 لمادةل انتھاك إلى وجود المحكمة خلصت

و  التأخیرات من العدید أیضا وجدتفقد والقضائیة،  اإلداریة اإلجراءاتب یتعلق وفیما. القضیة ھذه في نظروال األولي التحقیق فعالیة شابت
 الحق( 1 فقرة 6 للمادة انتھاكإلى و جود  الحالة ھذه في المحكمة خلصت كما. الیونانیة للدولة اإلجرائیة بااللتزامات یتعلق فیما النقائص

 شرط تستوف لم و بالنسبة لدرجة المحكمة مفرطا كان اإلجراءات طول أن مقدرةاالتفاقیة،  من) معقولة زمنیة فترة خالل عادلة محاكمة في
 القانون في غیاب بسبب االتفاقیة، وذلك من) الفعال االنتصاف في الحق( 13 للمادة انتھاكا المحكمة وأخیرا، وجدت". معقولة زمنیة فترة"

 .معقولة زمنیة فترة غضون في محاكمةال في احقھب العقوبة على الحصول الطلب ةملتمسل لوسیلة تتیح الداخلي
 )58216/12رقم ( "J. et autres c. Autricheج. و أخرون ضد النمسا "

 2017 ینایر 17
 العمل تاترك ین،تفلبینی نتاالمواطن ، وھمالتمستانالم. المزعوم متاجرة بالبشرال حول النمساویة السلطات قبل من التحقیقب القضیة ھذه ارتبطت

اموا وق اسفرھم جوازات خذوا منھمأ قد العمل أصحاب أن تا، وزعمكجلیسات أو المنازل في كخادمات المتحدة العربیة اإلمارات دولة في
. الھرب من أخیرا تمكنوافیینا،  وفي. أخذوھم معھم فیینا، حیث في قصیرةتھم الإقام خالل ةالطریق معاملتھم بنفس في ، واستمروااباستغاللھم

 قبل من المرتكبة الجرائم لمحاكمة مختصة غیر نفسھا السلطات واعتبرت. عملھم أرباب ضد النمسا في جنائیة قامتا بتقدیم شكوى، بعدھا
 العمل یتاضح تاكان ابأنھ و ثمنا الملتمستان. النمسا في حدث ما بشأن إجراءات  إتخاذمتابعة أو دون  شكوىال وصنفت الخارج في لتمسینالم

 وجھ على ذكرتاو. الصدد ھذا في اادعاءاتھم في وشامل فعال تحقیق إجراءتقم ب لم النمساویة السلطات أن و،  متاجرة بالبشروال الجبري
 ما في لتحقیقبا أیضا ملزمة الدولي القانون في تكان النمساویة السلطات وأن بمعزل إلیھ النظر یمكن ال النمسا في حدث ما أن الخصوص

 .الخارج في حدث
عدم  إلى ت، وخلص متاجرة بالبشرلل) تانمحتمل( یتانضح صفتھمب لتمستینالم حمایةب أدت واجبھا قد النمساویة السلطات بأن قضت المحكمة
 على والحظت. االتفاقیة من) المھینة أو الالإنسانیة المعاملة حظر( 3 لمادةا انتھاك عدمإلى  و) ريجبال العمل حظر( 4 لمادةا انتھاك

 دولة في لالستغالل اتاتعرض ابأنھم ادعاءاتھما في أو الفلبین في الملتمستین توظیف في لتحقیقا النمسالزم ت ال االتفاقیة أن التحدید وجھ
 متاجرة بالبشرالفیما یخص  العالمیة القضائیة والیتھا قامةإ الدول تفرض على ال االتفاقیة من 4 المادةو ھذا ألن المتحدة،  العربیة اإلمارات

 المعقول من التي التدابیر جمیع اتخذت قد السلطات أن إلى المحكمة النمسا، خلصت في حدث ماب أیضا یتعلق وفیما. الخارج في ةرتكبالم
 قبل من تم االستماع لھماالدولة،  قبل من المدعومة الحكومیة غیر المنظمات إحدى من ، بمساعدةملتمستینال. القضیة مالبسات في امنھ ھاتوقع

 المعلومات عن الكشف ماعلیھ ممنوعا ، كانالحمایتھم. النمسا في والعمل اإلقامةب تصاریححصلتا على و خاصا تدریبا مدربینشرطة  ضباط
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المتاجرة بالبشر-نشرة الموضوع   
 

 

 الصحافة وحدة    

 ، وبالنظراكافی كانت فیینا في اإقامتھم بشأن اادعاءاتھمب ما یتعلق في الذي أجري التحقیق ذلك، فإن إلى وباإلضافة. ابھم الخاصة الشخصیة
 مواجھة مثل الحالة ھذه في أخرى تدابیرذت اتخ قد تكانما  إذاو. معقوال كانت  السلطات المتاحة، تقدیر واألدلة، أسبابھا القضیة وقائع إلى

أي  ھناك یكن أوال، لم: للنجاح معقول احتمال أي تقدم ال التدابیر ھذه ، فإن لتمستینالمدعاءات المزعومة ضدھم من طرف لال العمل أصحاب
، الحادثة وقوعمن  عام نحو بعد لتمستان تقدمتا للشرطةالمتحدة، والم العربیة اإلمارات ودولة النمسا بینالمتبادل  تعاون القضائيلل نائيث اتفاق

 .طویلة فترة منذ البالد غادروا قد العمل أصحاب أن حین في
 "Chowdury et autres c. Grèce" الیونان ضد وآخرون تشودري

 2017 مارس 30
 أثینا في 2013 عام وأوائل 2012 عام أواخر بین ما وظیفھمت تم - مواطن من بنغالدش 42 -المتقدمون الیونان،  في عمل تصریح بدون

 ظروف في یشغلونھم وكانوا أجورھم لم یدفعوا لھم العمل أرباب. مانوالدا في الفراولة مزارع أكبر في للعمل الیونان من أخرى رجاءوأ
 منعب ملزمة كانت الدولة أن أیضا ذكرواو. اإللزامي أو الجبري لعملل ھمتعرض لتمسونالم وزعم. مسلحین حراس رقابة قاسیة، تحت مادیة

 .العمل أرباب ومعاقبة الغایة لھذه وقائیة تدابیر اتخاذب، بالبشرمتاجرة اللحالة  خضوعھم
 جانب من الفعالة الحمایة یستفیدوا من لم لتمسینالم أن مقدرةاالتفاقیة،  من) ريجبال العمل حظر( 2 فقرة 4 للمادة انتھاكا المحكمة وجدت
 نأ الى ةالجبري، مشیر والعمل متاجرة بالبشرال ضمن كان الطلبملتمسي  حال أن التحدید وجھ على المحكمة وأشارت. الیونانیة الدولة

 حالة لمنع التزاماتھاب قد أخلت الحالة ھذه في الدولة أن أیضا المحكمة ورأت. متاجرة بالبشرال جوانب من جانب ھو العمل في االستغالل
 . متاجرة بالبشرال عن المسؤولین ومعاقبة الجرائم المرتكبة في فعالیةب التحقیق و الضحایا وحمایة متاجرة بالبشرال

 رخصة اإلقامة الالجئ یةوضع

 )49113/09 رقم("Uni-L.R.c. Royaume" المتحدة المملكة ضد ل.ر.
 )اإلشعاع قرار( 2011 جوان 14

 ملھىفي  الدعارة ممارسة على أجبرھاالذي  بتنظیم من ألبانيالمتحدة،  المملكة إلى إیطالیا من بھامتاجرة ال تتم قد أنھ الطلب ةملتمس تدعإ
 ألبانیا إلى المتحدة المملكة من ترحیلھا أن وادعت. اسمھ عن یكشف لم ملجأ في للعیش ھربتو قد . تحصلت علیھ الذي المال كل وجمع لیلي

 و قسترقااال حظر( 4 و) المھینة أو الالإنسانیة المعاملة حظر( 3 و) الحیاة في الحق( 2 المادتین مع تعارضت معاملة لخطر ھاعرضی
 .االتفاقیة من 8 و) ستعباداال
 اوابنتھ الطلب ةملتمس أن أساس على االتفاقیة من) شطب( 37 للمادة وفقا ،المعروضةالقضایا طلبھا من سجل  شطب قررت محكمةال

 كذلك البریطانیة الحكومة وافقت. ألبانیا إلى اترحیلھم یتم خطر في أن  أي یعد ھناكیعد  لم و المتحدة المملكة في الجئ یةوضع على احصلت
 .اریفوالمص بالتكالیف یتعلق فیما مبلغ للملتمسة دفعت بأن

 )30815/09 رقم( " D.H. c. Finlande" فنلندا.ضد د .ج
 )الشطب قرار( 2011 جوان 28

ألنھ،  مقدیشو من وفر. 2007 نوفمبر في قارب متن على إیطالیا إلى ، وصل1992عام  موالید من صومالي مواطن ، وھوالطلب ملتمس
 الذین االثیوبیین الجنود طرف من أین كان معرضا للقتلللدولة،  اإلداري الھیكل انھیار بعد الجیش صفوفل لالنضمام اضطر كان حسب قولھ،

الشتاء،  فصل في 2007 عام في روما شوارع في اإلیطالیة السلطات تركتھو قد . الشباب الصومالیین الجنود وقتل اعتقال یحاولون كانوا
 خصوصا من طرفالشارع،  في ولفظیا جسدیا لالعتداء والبرد، وتعرض الجوع من باستمرار یعاني كانو. موارد أو مساعدة أي دون من

 أن اعتبر الملتمس. 2010 فیفري في رفض للجوء طلبا قدم فنلندا، حیث إلى بھمتاجرة ال تتم. المساعدة طلب قد كان أینمیالن،  شرطة
 .ذویھ بدون قاصرا كان نھأ االتفاقیة، خاصة من 3 لمادةل خالفا المھینة أو الالإنسانیةالمعاملة  خطرل ستعرضھ إیطالیا إلى عودتھ

رخصة  ملتمس الدعوى منح تم ھأن أساس على االتفاقیة من) شطب( 37 للمادة وفقا، من سجل القضایا المعروضة القضیة شطبت المحكمة
 .النزاع أصل الشكوى قد تم حلھ أن فقد اعتبرت وبالتالي. الطردب معرض ألمر یعد لم وأنھ فنلندا في دائمة إقامة

  )13950/12 رقم( " Uni-O.G.O c. Royaumeأو.غ.أو. ضد المملكة المتحدة "
 )الشطب قرار( 2014 فیفري 18

 من حقیقي لخطر ایعرضھ نیجیریا إلى اترحیلھ أن ت، وزعممتاجرة بالبشرلل ضحیة كان اأنھ ادعت، ةنیجیری ةمواطن ي، وھملتمسة الدعوى
 .أخرى مرةلمتاجرة بالبشر ل ضحیة الوقوع

 صفة منحت قد ملتمسةال أن إلى ةاالتفاقیة، مشیر من) شطب( 37 للمادة ،وفقا الدعوى من سجل القضایا المعروضة شطب قررت محكمةال
 كانت ذلك،إضافة إلى . للطرد التعرض خطر من مزید ھناك لم یعد لذلك و المتحدة المملكة في ةمحدود غیرلمدة  إقامة رخصةو الالجئ

 . متاجرة بالبشرلل ضحیة تكان الطلب ةملتمس بأن اعترفتقد  البریطانیة السلطات

 معھم والمتواطئین متاجرین بالبشرال ضد الدول المتخذة من طرف التدابیر

 االتفاقیة من) األسریةو لحیاة الشخصیةا احترام في الحق( 8 المادة المسائل من زاویة
  "Kaya c. Allemagneكایا ضد ألمانیا "

 2007 جوان 28
و  األسوأ متاجرة بالبشرالمحاولة  بینھا من بتھم عاما، أدین ثالثین لمدة ألمانیا في یعیش تركي مواطن وھو الملتمس، ،1999 عام في

ا بسبب تركی إلى ألمانیا من ترحیلھ المحكمة السجن، أمرت في عقوبتھ مدة ثلثي قضى أن ، بعد2001عام  في. المشدد االعتداءالضرب و 
 حیاتھعلى  أثر قد األلمانیة األراضي من طرده أن الدعوى صاحب اشتكى.  العام للنظام خطیرا تھدیدا یمثل یبقىأن في  خطر كبیروجود 
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المتاجرة بالبشر-نشرة الموضوع   
 

 

 الصحافة وحدة    

 .األسریةوشخصیة ال
متوافق  الطلب لتمسم طرد قدرت أنو. االتفاقیة من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 لمادةا نتھاكاعدم إلى  المحكمة خلصت

 .إلیھا العودة استطاع النھایة في نھأذكر ألمانیا، و في الكفایة فیھ بما خطیرة جرائم بارتكاب أدین قد كان بدافع أنھتفاقیة، اال مع

  1 رقم البروتوكول من) الملكیة حمایة( 1 المادة من زاویة المسائل
  " c. BelgiqueTasتاس ضد بلجیكا "

 )القبول قرار( 2009 ماي 12
 ملتمسال. وضعیة غیر مستقرة ممن ھم في األجانب واستغالل متاجرة بالبشربال تتعلق جریمةفي  مبنى استخدم مصادرةتضمنت  القضیة ھذه

 . التفاقیةل 1 رقم البروتوكول من) الملكیة حمایة( 1 المادة خصیصا علىاعتمد 
 استخدام" تنظیم عند الدول إلى یعود الذي التقدیر لھامش نظرا. خلل واضح في التأسیس بسب مقبول غیربأن الطلب  المحكمة أعلنت

 احترام في الطلب لتمسم حق في التدخل بأن اإلجرامیة، وقضت الظواھر مكافحة سیاسة إطار في سیما العامة"، ال للمصلحة وفقاممتلكات ال
ھو و،  الذین ھم في وضعیة غیر مستقرةاألجانب  و استغالل متاجرة بالبشرال مكافحة والمنشود، وھ المشروع الھدف مع متناسب غیر ممتلكاتھ

 .العامة المصلحة ما یتوافق مع

 والوثائق النصوص

 .أوروبا لمجلس مكافحة المتاجرة بالبشرموقع األنترنت  في بشكل خاص انظر
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