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 1إسرائيل: المستوى 

حتى  لحكومة في العمل بشكل جاد ومستمرتستمر ا. باألشخاصحكومة إسرائيل أدنى كافة المعايير للقضاء على االتجار  تستوفي

الحكومة جهودًا جادة ومتواصلة من خالل مقاضاة وإدانة  تبذل. األول خالل فترة إعداد التقرير لذلك ال تزال إسرائيل في المستوى

قامت وللمرة األولى منذ عدة سنوات، . المزيد من المتجرين بشكل عام والتحقيق والمحاكمة وإدانة المزيد من مرتكبي جرائم السخرة

رت للضحايا مجموعة واسعة في تشغيل المالجئ وغيرها من المرافق التي وف واستمرت، باإلعتراف بخمس ضحايا للعمل القسري

على الرغم من أن الحكومة تستوفي فقط الحد األدنى من المعايير، إال أنها . من خدمات الرعاية وإعادة التأهيل الفورية والطويلة األجل

نتهاكاتهم إسبب م بين السكان المهاجرين األفارقة بعاقبت بعض ضحايا االتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم أو لم يتم التعرف عليه

كما واصلت الحكومة تطبيق السياسات التي زادت من تعرض هؤالء السكان لالتجار، وخاصة بين النساء . لقوانين الهجرة

التي تقوم بها الحكومة إلى تأخير أو منع بعض  ر في إجراءات تحديد هوية الضحاياباإلضافة إلى ذلك، تسبب التأخي. اإلريتريات

 .ات الحماية المناسبةالضحايا من تلقي خدم

 التوصيات ذات األولوية

لمهاجرين األفارقة غير الشرعيين لضمان عدم معاقبة ضحايا االتجار بالبشر بين هؤالء السكان على أفعال غير مشروعة لفرز فعال 

ليشمل تعريف  2006تعديل قانون مكافحة االتجار بالبشر لعام . • يجبرهم بها المتجرين على ارتكابها، مثل إنتهاكات لقوانين للهجرة

فرض . • زيادة التحقيقات والمحاكمات واإلدانات لمرتكبي جرائم االتجار باألشخاص. • االتجار بالبشر بما يتوافق مع القانون الدولي

مسؤولين الحكوميين المخولين باالعتراف زيادة عدد ال. • عقوبات أشد على المتّجرين المدانين، بما يتماشى مع خطورة الجريمة

الرسمي بضحايا االتجار الذين تم التعرف عليهم، بما في ذلك الضحايا المحالون من قِبل المنظمات غير الحكومية، للسماح بوصول 

بير من إمكانية االتجار ، مما يزيد بشكل ك(من قانون منع التسلل 4المادة " )قانون اإليداع"إلغاء . • أكثر فعالية إلى خدمات الحماية

زيادة الوعي بشأن مكافحة االتجار باألشخاص والتدريب على تحديد . • باألشخاص من المهاجرين غير النظاميين من أصل أفريقي

إتاحة الوصول إلى نظام الرعاية الصحية الوطني لضحايا جميع . • هوية الضحايا لضباط الشرطة على الصعيدين اإلقليمي والمحلي

زيادة مفتشي العمل . • االتجار، بما في ذلك المأوى والعالج الطبي والنفسي واالجتماعي، طوال مدة وجودهم في إسرائيل أشكال

واألخصائيين االجتماعيين والمترجمين الفوريين في قطاعات الزراعة والبناء وتقديم الرعاية، وتزويدهم بالتدريب على إجراءات 

يفرضها لتي ف ايوظلتوم اسرلة زامة إلزلالطوات الخاذ اتخا. • بيق حقوق العمال األجانب في العملزيادة تط. • تحديد هوية الضحايا

تعيين لجنة أو لجنة فرعية . • للعمب اصحال أقبن مف يوظتوم سأي رفع ن دضمال على العمال مقابل الترخيص ولعماافي ُوظم

التدريب على تطبيق القانون، بما في ذلك مسؤولو الشرطة والسجون،  زيادة طرق تقييم فعالية. • للكنيست للتصدي لالتجار في العمال

 .في تحديد هوية الضحايا وتطبيق قوانين العمل واالتجار بالجنس



 المالحقة القضائية

 يجرم االتجار بالجنس واالتجار 2006إن قانون مكافحة االتجار بالبشر لعام . زادت الحكومة من جهودها لمحاكمة وإدانة المتجرين

. سنة لإلتجار باألطفال 20سنة بالسجن بتهمة االتجار بالبالغين، والسجن لمدة تصل إلى  16في العمل وينص على عقوبات تصل إلى 

كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق باالتجار بالجنس، فأنها تتناسب مع تلك المنصوص عليها لجرائم خطيرة 

شكل ال يتوافق مع تعريف االتجار بالبشر بموجب القانون الدولي، فإن القانون لم يحدد إستخدام القوة أو ب. أخرى، مثل االغتصاب

، فإن حمل جواز سفر 1977-5737من قانون العقوبات  376Aوبموجب المادة . االحتيال أو اإلكراه كعنصر أساسي في الجريمة

 .الى خمس سنواتشخص ضد إرادته هي جريمة  تتراوح عقوبتها بين ثالث 

تحقيقًا في جرائم االتجار بالجنس المحتملة، وثماني جرائم عمل  114تحقيقًا شامالً، بما في ذلك  139، بدأت الشرطة 2018في عام 

صفر تحقيقات في العمل وتحقيقًا حول االتجار بالجنس  231جريمة محتملة لالتجار باألطفال؛ هذا مقارنةً بـ  17قسري محتملة، و 

بتهمة االتجار بالجنس للبالغين، وإثنتان بالسخرة،  13)دعوى قضائية  22، رفعت الحكومة 2018في عام . 2017ي في عام القسر

قضية لمقاضاة السخرة في عام  أيقضايا من اإلتجار بالجنس و بدون  10؛ هذا مقارنةً بـ (وسبعة بتهمة اإلتجار بالجنس لألطفال

 أيولكن وال ( واحد للعمل القسري وأربعة بتهمة االتجار بالجنس لألطفال)، أدانت الحكومة خمسة ُمتِجرين 2018في عام . 2017

قضية للسخرة في عام  أيهمة االتجار بالجنس للبالغين؛ هذا مقارنة بثالثة إدانات لإلتجار بالجنس واألطفال البالغين بدون تقضية ب

الئحة إتهام بشأن اإلنتهاكات المشتبه فيها لقوانين  175تحقيقًا جنائيًا ورفعت  1,271 باإلضافة إلى ذلك، فتحت السلطات. 2017

، (مليون دوالر 2.27)مليون شيقل إسرائيلي  8.46عقوبة، وبلغ مجموع العقوبات والتعويضات حوالي  35العمل، مما أدى إلى 

؛ كما قدمت السلطات ثالث (مليون دوالر 2.14) مليون شيقل إسرائيلي  8.01باإلضافة إلى  فرض غرامات إدارية بلغت قرابة الـ 

وأفادت الحكومة أيًضا أنها بدأت تحقيقًا مع إثنين من المسؤولين الحكوميين . لوائح إتهام ضد أرباب العمل إلنتهاك حقوق األطفال

السلطات عن حالة يزعم فيها بقيام ضابط شرطة بطلب  وقد أبلغت. يُزعم أنهما متورطان في جرائم متعلقة باالتجار واالتجار وبالبشر

ممارسة الجنس مع ضحايا االتجار بالبشر والذي تم تعيينه لتوفير الحماية لشقة إنتقالية حيث مكثوا الضحايا للشهادة ضد المتجرين 

راء تحقيق ال يزال قيد ا عن إجأبلغت الحكومة أيضً . بهم؛ كانت هذه القضية ال تزال مستمرة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير

مع مسؤول بوزارة الزراعية والتنمية الريفية، والذي سهل دخول المواطنين الجورجيين إلى إسرائيل من خالل إستخدام  اإلستمرار

 .تصريح دخول الموظف الخاص به مقابل المال من الرعايا الجورجيين أو تجارهم

ريبات مكثفة في مجال مكافحة االتجار بالبشر وورش عمل لرفع الوعي وندوات، والتي كما في السنوات السابقة، قدمت الحكومة تد

زادت الحكومة من التدريب لضمان مشاركة جميع القضاة الذين ينظرون في القضايا . مسؤول حكومي 925وصلت إلى أكثر من 

 .الجنائية في تدريب إلزامي على الجرائم الجنسية واالتجار بالبشر



 الحماية

ظت الحكومة على مستوى حماية قوي وشامل؛ ومع ذلك، فإن سياسات وإجراءات تحديد هوية الضحايا منعت بعض ضحايا حاف

واصلت الحكومة تعميم المبادئ . اإلتجار بالبشر، وخاصة من بين السكان األفارقة المهاجرين، من تلقي خدمات الحماية المناسبة

 105، أبلغت الحكومة عن تلقي 2018في عام . نطاق واسع على الوزارات ذات الصلة التوجيهية لتحديد هوية ضحايا االتجار على

من . منها ما ال تزال معلقة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 30إحالة من الضحايا من المنظمات غير الحكومية والمصادر الحكومية، 

وهو ما  -رجاًل  18امرأة و  41بمن فيهم  -شخًصا  59التجار الرسمي لـ لمنحت الحكومة وضع ضحية ، من اإلحاالت 105بين 

وكان من بين الضحايا الذين تم تحديدهم خمسة من الذكور من ضحايا العمل . 2017ضحية تم تحديدهم في عام  73نخفاًضا عن إيمثل 

كانت وحدة تنسيق مكافحة االتجار . ثمانية سنواتتم التعرف عليهم من قبل الحكومة خالل  نأول ضحايا العمل القسري الذي -القسري 

دة الذي تتمتع بسلطة منح ة الحكومية الوحيئهي الهي -التي تتألف من ضابطي شرطة  -بالبشر التابعة للشرطة الوطنية اإلسرائيلية 

ثنين فقط من ضباط إألن  نظًرا. اإلعتراف بهم كضحية لالتجار بالبشر، مما أتاح للضحية الوصول الكامل إلى خدمات الحماية األفراد

الشرطة الوطنية اإلسرائيلية قد أُذن لهما بمراجعة طلبات الضحايا في جميع أنحاء البالد، فقد أخرت العملية بشكل كبير وصول 

 وضعتمنظمات غير الحكومية أن الحكومة عالوة على ذلك، ذكرت ال. في أمس الحاجة إليها همالضحايا إلى خدمات الحماية التي 

معيارا صارما لألدلة لإلعتراف بالضحية بشكل رسمي، والذي يتطلب شهادات شهود العيان والتواريخ والتفاصيل من الضحايا، 

ضحية توجهوا للمنظمات غير الحكومية من أجل الحصول على اإلعتراف بحالتهم، وبالتالي الحصول  18والذي منع ما ال يقل عن 

عالوة على ذلك، لم تقدم بعض المنظمات غير الحكومية حاالت االتجار من مجتمع المهاجرين . 2018على الرعاية المناسبة في عام 

غير الشرعيين اإلريتري والسوداني بسبب هذا المعيار الصارم والمجافزة بحيث يمكن أن تتسبب عملية تقديم الطلبات بالصدمة 

، بالتنسيق مع إدارة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر لت الوحدةولمعالجة بعض هذه الشواغل، واص. للضحايا دون اإلعتراف بحالتهم

مسار إجراء سريع اكثر نجاعة لضمان اإلعتراف بهم  والمنظمات غير الحكومية، بإتخاذ المساعدة القانونية التابعة لوزارة العدل

 .كضحايا لالتجار 

ضحايا االتجار وتشجيع الضحايا على المساعدة في  لكاإستمرت الحكومة في تقديم مجموعة واسعة من خدمات الحماية لجميع أش

التحقيق مع المتجرين بهم ومالحقتهم، لكنها لم تشترط مشاركتهم في قضايا المحاكم كشرط لتلقي التأشيرات والحماية والمساعدة؛ 

سريراً  35إستمرت الحكومة في تشغيل مأوى يتسع لـ . إنتظار إجراءات المحاكمةأثناء يمكن للضحايا إختيار مغادرة البالد في 

سريراً للضحايا من اإلناث  18سريراً لضحايا االتجار بالرجال، وشقق إنتقالية تضم  35لضحايا االتجار بالنساء، ومأوى يتسع لـ 

نح جميع الضحايا المقيمين في تم السماح لسكان المأوى بالمغادرة بحرية، وبموجب القانون، تم م. وستة أِسّرة للضحايا من الذكور

تقدم هذه المالجئ خدمات إعادة التأهيل لمدة عام، بما في ذلك التدريب على العمل . تأشيرات عمل غير مقيدة - B1المالجئ تأشيرات 

جميع الضحايا  أحالت الشرطة الوطنية اإلسرائيلية. والدعم النفسي واالجتماعي والعالج الطبي والتدريب اللغوي والمساعدة القانونية

خدمات إعادة التأهيل بدالً من ذلك في المركز  واستغلوالكن رفض  البعض دخول الملجأ إلى المالجئ،  59الذين تم تحديدهم وعددهم 

ضحية، باإلضافة إلى ستة أطفال من الضحايا؛ ساعد  52، ساعد ملجأ النساء 2018في عام . الذي تديره الحكومة النهاري /  اليومي

كان معظم الضحايا في ملجأ الرجال إثيوبيون . طفالً  17رجالً وامرأة، من بينهم  35ضحية؛ ساعدت الشقق االنتقالية  45لرجال ملجأ ا



، زادت الحكومة من خدمات إعادة 2018إستجابةً لزيادة عدد أطفال ضحايا االتجار بالبشر المقيمين في المالجئ في عام . وإريتريون

واصلت وزارة الشؤون االجتماعية تشغيل مركز يومي في تل أبيب لضحايا االتجار من الذكور . في المالجئالتأهيل الخاصة بالطفل 

قدم المركز النهاري الخدمات . واإلناث الذين كانوا ينتظرون مكانًا في ملجأ أو اختاروا عدم اإلقامة في ملجأ أو أنهوا سنة في ملجأ

، وتم تدريب األخصائيين االجتماعيين في المركز على تحديد األفراد المعرضين لإلتجار النفسية واالجتماعية والمساعدات الغذائية

من الضحايا من الذكور واإلناث، وجميعهم من المهاجرين األفارقة غير  236، قدم المركز خدمات إلى 2018في عام . مجدداً 

إلى ذلك، بالنسبة لضحايا االتجار بالبشر الذين إختاروا  باإلضافة. طفل من الضحايا 100الشرعيين معظمهم من إريتريا، وكذلك إلى 

عدم البقاء في المالجئ، واصلت الحكومة بتقديم خطاب رسمي يحميهم من اإلعتقال المحتمل بسبب إنتهاكهم لقوانين الهجرة وتوفير 

يا االتجار بالبشر الذين يعيشون في السابق لم يكن يحق لضحا. أرقام االتصال في حاالت الطوارئ للمالجئ والوزارات ذات الصلة

خارج المالجئ الحصول على تغطية طبية مجانية في مختلف المرافق الصحية التي تمولها الحكومة؛ ومع ذلك، وافقت وزارة الصحة 

وسَّعت الحكومة أيضاً من رعاية النساء وطب . على توفير عالجات طبية محدودة في مرفق واحد لهؤالء الضحايا 2018في عام 

من ضحايا االتجار من  94، قدمت الحكومة الرعاية الطبية إلى 2018في عام . األسنان لضحايا االتجار المعترف بهم في المالجئ

 .الرجال والنساء

 بانتظامواصلت إدارة المساعدة القانونية التابعة لوزراة العدل بتقديم المساعدة القانونية المجانية لضحايا االتجار، وقام الموظفون 

طلبات للمساعدة القانونية لمساعدة  109، تلقى الفرع 2018في عام . بزيارة المالجئ ومراكز االحتجاز لتقديم االستشارات القانونية

، أصدرت 2018في عام . مهاجر غير شرعي قد يكونون قد تعرضوا لالتجار في سيناء 52ضحايا االتجار المحتملين، بما في ذلك 

تأشيرة تمنع ترحيل  28كما أصدرت . تمديد للتأشيرة لضحايا االتجار بالجنس والعمالة 36ول مرة و أل  B1تأشيرة  15الحكومة 

سمحت الحكومة لضحايا االتجار بالعمل أثناء التحقيق ومحاكمة . 2018ضحايا االتجار وتمديد تأشيرات الدخول هذه في عام 

الممتلكات واألموال المصادرة من المتجرين لمساعدة الضحايا، أي  استخدملم يقبل صندوق المصادرة الحكومي، الذي . المتجرين بهم

 .2018طلبات جديدة لتمويل المساعدة في عام 

الحكومة بمبادئ توجيهية تثبط مقاضاة ضحايا االتجار بسبب أعمال غير مشروعة أجبرهم بها المهربون على إرتكابها أثناء  احتفظت

ومة بالتحقق بشكل منهجي من االتجار غير المشروع بين السكان المهاجرين األفارقة غير الشرعيين، ومع ذلك، لم تقم الحك. استغاللهم

. قوانين الهجرة انتهاكاتونتيجة لذلك ربما عاقبت السلطات الضحايا مجهولي الهوية وبعض الضحايا الذين تم التعرف عليهم بسبب 

، الذي يطالب أرباب العمل بإيداع (من قانون منع التسلل 4المادة " )إليداعقانون ا"الحكومة في تطبيق  استمرتعلى سبيل المثال، 

في صندوق يديره  -بما في ذلك أجور ضحايا االتجار بالبشر المحددة  -نسبة مئوية معينة من أجور المهاجرين غير الشرعيين 

فة عقوبات إلى الصندوق عن كل يوم يظل فيه المهاجرون ال يمكن الوصول  إليه حتى مغادرتهم البالد؛ يمكن للحكومة أيًضا إضا

أفادت المنظمات غير الحكومية أن بعض أرباب العمل حجبوا األجور في الصندوق ولم يودعوها . المهاجر في البالد بدون تأشيرة

إلى السوق  -وخاصة النساء اإلريتريات  -عالوة على ذلك، أفادت المنظمات غير الحكومية أن هذا القانون قد دفع المهاجرين . أبدًا

، أغلقت الحكومة مركز إحتجاز حولوت وأفرجت عن 2018في مارس . السوداء، بما في ذلك الدعارة، مما زاد من تعرضهم لالتجار

، أطلقت 2018باإلضافة إلى ذلك، في أبريل . جميع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين، لكنها لم ترحلهم قسراً كما أعلنت سابقًا



أولئك المشتبه في إرتكابهم  باستثناءجميع المهاجرين اإلريتريين من سجن سهرونيم،  -بموجب أمر من المحكمة العليا  -الحكومة 

، لكن أفادت منظمة غير إستباقي بحثًا عن مؤشرات لالتجارلم تقم الحكومة بفحص المحتجزين المفرج عنهم بشكل . جرائم جنائية

الحكومة في تحفيز المهاجرين  استمرت .ما ال يقل عن خمسة من ضحايا االتجار بالبشر من بين المفرج عنهم حكومية عن تحديد

دوالر وتذكرة  3500األفارقة غير الشرعيين لمغادرة إسرائيل طواعية إلى دول ثالثة في إفريقيا، من خالل تزويد المهاجرين بمبلغ 

لك، أكدت المنظمات غير الحكومية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن طائرة مدفوعة إلى أوغندا أو رواندا؛ ومع ذ

أفادت منظمة دولية أنه اعتباًرا من يونيو . المهاجرين الذين وصلوا إلى أوغندا أو رواندا لم يحصلوا على حقوق اإلقامة أو العمل

ية للحث على الترحيل، ألن الذين رفضوا المغادرة ، ولكن تم تخفيض التدابير القسر"الطوعية"عمليات النقل  استمرت، 2018

 .لم يكن باإلمكان إحتجازهم من قبل السلطات اإلسرائيلية وتم تجديد تصاريحهم" طوًعا"

 منع

واصلت الوحدة . الحكومة في بذل جهود كبيرة لمنع ورفع مستوى الوعي باالتجار بالبشر بين المسؤولين الحكوميين والعامة استمرت

نسيق جهود مكافحة االتجار بفعالية بين الوزارات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة خالل بت لمكافحة اإلتجار بالبشرلوطنية ا

في وسائل اإلعالم  بانتظامفي الظهور  NATU -مسؤولو الوحدة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر واستمرالفترة المشمولة بالتقرير، 

، وافقت الحكومة على خطة عمل وطنية جديدة مدتها خمس سنوات، لتحل محل خطتها لعام 2019في يناير . لزيادة الوعي باالتجار

؛ تضمنت الخطة الجديدة التركيز على العمل القسري، وآليات تحديد هوية الضحايا، وضع القيود على األعمال التجارية 2007

ومع ذلك، لم تخصص الحكومة أموااًل . ة أنشطة االتجار عبر اإلنترنتآليات جديدة لمكافح استخداموالتوريد التي تسهل االتجار، و

جلسة  11، وعقدت بانتظاماللجنة الفرعية للكنيست المعنية باالتجار بالنساء والبغاء  اجتمعت. إضافية للتنفيذ الكامل للخطة الجديدة

لم تعقد . ر الحكومية خالل الفترة المشمولة بالتقريرومناقشة، وقامت بزيارتين ميدانيتين لمراكز الدعم التي تديرها المنظمات غي

 .الكنيست أي جلسات إستماع حول تهريب العمال

 261 استخدمت، أصدرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية والخدمات االجتماعية، التي 2018في األشهر التسعة األولى من عام 

غرامة، وعالجت شكوى  60تحذيًرا إداريًا، وفرضت  681تفتيش الروتينية، من مفتشي العمل والمترجمين المتعاقدين أثناء عمليات ال

واصلت المنظمات غير الحكومية اإلبالغ عن عدم وجود عدد . جنائية واحدة شملت شخصين أسفرت عن غرامات النتهاكات العمل

باإلضافة إلى ذلك، ذكرت . فيه الكفايةتطبيق قوانين العمل بما وكاف من مفتشي العمل، خاصة في قطاعي البناء والزراعة  لرصد 

المنظمات غير الحكومية أن الحكومة ال تنظم بشكل فعال شركات القوى العاملة، وال تكافح الشبكات اإلجرامية التي جندت األجانب 

للسماح بتشغيل العمال مع الفلبين  الحكومة إتفاقيتين للعمل الثنائي، وقعت 2018في عام . في مجاالت البناء وتقديم الرعاية والبغاء

ال تنطبق االتفاقية الجديدة على اآلالف من مقدمي الرعاية الفلبينيين الذين يعملون بالفعل . الفلبينيين في قطاع تقديم الرعاية وفي الفنادق

ائية مع ستة حافظت الحكومة على إتفاقيات عمل ثن. في البالد، على الرغم من أنها سمحت لهم بالوصول إلى الخط الساخن للشكوى

من العمال المهاجرين األجانب بالوصول إلى  25358من أصل  11114، قام 2018في عام . بلدان أخرى للعمل الزراعي والبناء



، ال يمكن توظيف العمال األجانب في مجاالت البناء 2018ذكرت الحكومة أنه إعتباًرا من ديسمبر . إسرائيل من خالل هذه االتفاقيات

أفادت المنظمات غير الحكومية أن إتفاقيات إسرائيل مع جمعيات أرباب العمل الصينية . الثنائيةن خالل اإلتفاقيات والزراعة إال م

دوالر كرسوم وتكاليف  30000الـ   قرابةالخاصة تتطلب من العاملين في مجال البناء أن يدفعوا لمقدمي التوظيف المرخصين 

لم تكمل الحكومة خطة لمنع إستغالل الطالب من البلدان النامية الذين . عمل القسريتوظيف، مما قد يزيد من ديونهم وتعرضهم لل

وفقًا إلجراءات سلطة السكان والهجرة وسلطة الحدود الخاصة بوكاالت التوظيف في . عانوا من العمل القسري في الصناعة الزراعية

ي اجتماعي مرخص مسؤول عن اإلشراف على ظروف قطاع تقديم الرعاية، فقد استمرت في مطالبة كل وكالة بتوظيف أخصائ

 .مقدمي الرعاية األجانب، بما في ذلك الزيارات المنزلية وإبالغ الجهات ذات الصلة حول إنتهاكات العمل

ساعة لمساعدة العمال األجانب الذين كانوا في  24واصلت الحكومة، بالتعاون مع منظمة غير حكومية بتشغيل خط ساخن على مدار 

الصينية، التايالندية، البلغارية، الروسية، : مترجًما فوريًا في تسع لغات 11الخط الساخن  استخدم. يل بموجب االتفاقيات الثنائيةإسرائ

مكالمة، معظمها من عمال الزراعة  2332، تلقى الخط الساخن 2017في عام . النيبالية، السنهالية، الرومانية، األوكرانية والتركية

من العمال المهاجرين الموثقين الذين عملوا  74000لم يكن هناك خط ساخن مماثل لما يقرب من . التايالنديين وعمال البناء الصينيين

الضفة عامل فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات اإلسرائيلية في  131000في إسرائيل من خالل التجنيد الخاص، وال لحوالي 

، أطلق مكتب حماية الطفل خًطا ساخنًا مجانيًا للمخالفات عبر اإلنترنت ضد األطفال، لكن لم تحتفظ 2018في نوفمبر . الغربية

كما حافظت الحكومة على خط ساخن للطوارئ للنساء . الحكومة  بخط ساخن منفصل لألطفال المحتملين لضحايا جميع أشكال االتجار

واصلت الحكومة جهودها للحد من الطلب على . 2018سن الدعارة، لكنها لم تقدم بيانات عن عملياتها في عام والفتيات اللواتي يمار

 .أعمال الجنس التجارية، بما في ذلك السياحة الجنسية

 الخطوط العامة لإلتجار بالبشر

يهاجر العمال األجانب، . إسرائيلكما ورد في السنوات الخمس الماضية، يستغل تجار البشر الضحايا المحليين واألجانب في 

ومعظمهم من جنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي السابق والضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل للقيام 

، أشارت بيانات 2018إعتباًرا من أكتوبر . بأعمال مؤقتة في البناء والزراعة وتقديم الرعاية؛ يتعرض بعض هؤالء العمال للسخرة

عامل  215,000من الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم إلى وجود 

عامل أجنبي غير قانوني، بما في ذلك العمال الفلسطينيون، في إسرائيل والمستوطنات اإلسرائيلية في  129,000أجنبي قانوني و 

من  روس واألوكرانيين في قطاع البناءيعاني العمال األجانب، وخاصة الرجال األتراك والصينيين والفلسطينيين وال. ربيةالضفة الغ

يتقاضى بعض أرباب العمل في قطاع البناء عموالت شهرية بشكل غير قانوني . إنتهاكات لحقوق العمل وإنتهاكات اإلتجار بالعمال

، وفي كثير من الحاالت يقوم أرباب العمل بتعيين عمال فلسطين بصورة غير قانونية في أماكن يفرضونها على العمال الفلسطينيين

يُخِضع الُمتِجرون بعض الرجال والنساء التايالنديين للعمل القسري في القطاع . عمل أخرى؛ هؤالء العمال هم عرضة للعمل القسري

عطلة، ويحتفظون بجوازات سفرهم، ويعانون من الصعوبة راحة أو  لساعات طويلة بدون أيامالزراعي في إسرائيل، حيث يعملون 



يقوم بعض الُمتِجرين في القطاع الزراعي بتجنيد طالب من . في تغيير أرباب العمل بسبب القيود المفروضة على تصاريح العمل

إجبارهم على العمل في الصناعة فور البلدان النامية للمشاركة في برنامج للدراسة الزراعية على حساب تأشيرات الدخول للطالب، و

مقدمو الرعاية معرضون بشدة للعمل القسري بسبب عزلتهم داخل المساكن الخاصة . عملية اإلتفاقيات الثنائية واستغاللوصولهم، 

عاية لرسوم إلى الحماية بموجب قانون العمل؛ تشير المنظمات غير الحكومية المحلية إلى أن المتجرين يعرضون مقدمي الر وافتقارهم

التوظيف المفرطة وعقود العمل االحتيالية وساعات العمل الطويلة ومصادرة جوازات السفر واألجور المنخفضة والعنف البدني 

الذين يعيشون في  -في بعض الحاالت  -والتحرش واالعتداء الجنسيين والحرمان من رواتب نهاية الخدمة وسوء السكن بما في ذلك 

يمثل مقدمو الرعاية األجانب الحصة األكبر من جميع العمال األجانب الشرعيين في البالد؛ الغالبية . ب العملنفس الغرفة مثل صاح

أدت سياسة الحكومة في رفض طلبات اللجوء السريعة إلى إنخفاض عدد الطلبات المقدمة . العظمى من هؤالء العمال هم من النساء

تقوم : فقد تم إستبدالهم بأعداد متزايدة من العمال الروس والمولدوفيين وفقًا للنمط نفسه من الطلبات األوكرانية والجورجية؛ ومع ذلك،

شبكات من وكاالت القوى العاملة بتجنيد العمال إلى إسرائيل من خالل عملية إحتيالية للحصول على حق اللجوء وفرض رسوم 

اإلسرائيليين  ن بعض األطفال البدواتم اإلبالغ . ة لالستغاللعلى العمال وبيعهم مستندات مزيفة؛ هؤالء العمال عرض باهظةوساطة 

 .قد كانوا عرضة للعمل القسري، ويعانون من ساعات عمل طويلة وعنف بدني

إعتباًرا من تشرين . المهاجرون وطالبي اللجوء من إريتريا والسودان معرضون بدرجة كبيرة لالتجار بالجنس والعمالة في إسرائيل

مهاجر وطالب لجوء أفريقي موجودين في إسرائيل، وجميعهم تقريباً من إريتريا أو  31,000، كان هناك 2018( أكتوبر)األول 

وفقًا للمنظمات غير الحكومية، أصبح هؤالء المهاجرون وطالبو اللجوء عرضةً بشكل متزايد لالتجار بعد تنفيذ الحكومة . السودان

ن الضائقة االقتصادية بين النساء في هذه الفئة من السكان، وخاصة النساء اإلريتريات، إ. لقانون اإليداع الذي قلص أجر هؤالء السكان

. ، دخل آالف المهاجرين األفارقة إلى إسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء2007منذ عام . تزيد بشكل كبير من تعرضهن لالتجار بالجنس

الى الصفر  وانخفضت، 2011في عام  17000روتهم أكثر من إنخفض تدفق هؤالء المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل، وبلغت ذ

تم اختطاف العديد من هؤالء المهاجرين في سيناء وتعرضوا لسوء المعاملة الشديدة، بما في ذلك السخرة واالتجار . 2017في عام 

 .بالجنس، على أيدي الجماعات اإلجرامية في سيناء قبل وصولهم إلى إسرائيل

. والبدو اإلسرائيليون والنساء والفتيات الفلسطينيات والنساء األجنبيات عرضة لالتجار بالجنس في إسرائيل األطفال اإلسرائيليون

يستخدم المتاجرون مواقع التواصل االجتماعي  بما في ذلك تطبيقات المواعدة والمنتديات وغرف الدردشة على اإلنترنت ومجموعات 

طفل إسرائيلي من  3000أن هناك قرابة الـ  2018كرت منظمة غير حكومية في عام الفيسبوك، الستغالل الفتيات في الدعارة؛ ذ

البدو اإلسرائيليون والنساء والفتيات الفلسطينيات من الضفة الغربية معرضين لالتجار بالجنس . ضحايا االتجار بالجنس في إسرائيل

منهم سناً؛ هؤالء النساء والفتيات يتعرضن لإليذاء الجسدي والعمالة بعد أن يجبرهن أفراد األسرة على الزواج من الرجال األكبر 

تشير المنظمات غير الحكومية إلى أن بعض الرجال والصبيان الفلسطينيين من ذوي . والجنسي والتهديدات بالعنف والحركة المقيدة

االستغالل الجنسي، بسبب إفتقارهم إلى الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر في إسرائيل عرضة لإليذاء و

يتم استغالل بعض النساء والفتيات من . الوضع القانوني والقيود المفروضة على أهلية العمل للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل

جنسيا في النساء المتحوالت . المتحولين جنسياً في إسرائيل ألغراض الدعارة من أجل الحصول على الرعاية التي تؤكد الجنس



يُخضع . سنة، وبعضهم يهربون من المنزل 13الدعارة يستغلن جنسيا بعض األطفال المتحولين جنسيا الذين ال تتجاوز أعمارهم الـ 

الُمتِجرون النساء من أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي السابق والصين وغانا، وكذلك الرجال والنساء اإلريتريين، إلى االتجار 

 -وال سيما في مدينة إيالت الساحلية الجنوبية  -سرائيل؛ بعض النساء يصلن بتأشيرات سياحية للعمل عن طيب خاطر بالجنس في إ

يقال إن بعض المتجرين يقومون بتجنيد ضحايا االتجار بالجنس بعروض عمل مزيفة أو إحتيالية . لكن تجار الجنس يستغلونهم فيما بعد

 .نًا من خالل مواقع التوظيف الشرعيةأو مضللة على شبكة اإلنترنت، وأحيا


