
 إسرائيل: المستوى األول

ولقد بذلت الحكومة جهودًا جدية ودؤوبة  ،حكومة إسرائيل بالمعايير الدنيا المطلوبة للقضاء على ظاهرة االتجار بالبشر تلتزم

إسرائيل على المستوى األول. فلقد بذلت الحكومة جهودًا جادة ودؤوبة من ذلك تبقى خالل كامل الفترة المشمولة بالتقرير. وب

تشغيل المالجئ إسرائيل أيًضا دد أكبر من الضحايا. وواصلت بالتالي تحديد عخالل تحسين إجراءات تحديد هوية الضحايا و

طويلة األجل، وأحالت التأهيل الفورية و وغيرها من المرافق التي توفر للضحايا مجموعة واسعة من خدمات الرعاية وإعادة

واصلت الحكومة إجراءات مقاضاة وإدانة باإلضافة إلى ذلك، الرعاية. على تحديدهم للحصول جميع الضحايا الذين تم 

مرتكبي جرائم االتجار بالبشر ألغراض االستغالل الجنسي وحاكمت عددًا أكبر من الجناة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير 

ال أنها أدانت عدداً أقل بكثير من مرتكبي الحد األدنى من المعايير، إ كما ذكرنا السابق. وعلى الرغم من أن الحكومة استوفت

جرائم االتجار بالبشر ألغراض االستغالل الجنسي مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، واستمرت في إصدار أحكام 

. القسريالعمل اإلتجار لغرض من مرتكبي جناية . كما أنها لم تقم بمقاضاة أو إدانة أي ائمال تتناسب مع خطورة الجر تساهلةم

، فإن بعض الضحايا الذين أحالتهم المنظمات غير الحكومية ت في إجراءات تحديد هوية الضحاياوعلى الرغم من التحسينا

في صفوف المهاجرين بالبشر بعض ضحايا االتجار هوية ي حين أن الحكومة حددت يتلقوا خدمات الحماية المناسبة. وفلم 

فرضت الدولة عقوبات ، فقد وبسبب عدم كفاية إجراءات الفرز ، إال أنهيةالرعا وقدمت لهم بعضالشرعيين األفارقة غير 

الهجرة. مخالفة قوانين ، مثل لالتجاروقوعهم ضحايا ارتكبوها كنتيجة مباشرة ل مخالفات بسببعلى بعض من هؤالء الضحايا 

 .شر المحتملينالتي أدت إلى ترحيل بعض من ضحايا اإلتجار بالبسياسات بعض الكما نفذت الحكومة 

 

 توصيات إلسرائيل

عملية فرز ؛ إجراء ائم المرتكبةالمدانين بما يتناسب مع خطورة الجرتّجرين فرض عقوبات أكثر صرامة على المنوصي ب

استباقي للمهاجرين غير الشرعيين، ال سيما أولئك الذين تعرضوا لالنتهاكات في شبه جزيرة سيناء في مصر، لضمان عدم 

االتجار بالبشر من بينهم، بما في ذلك فرض عقوبة االحتجاز واالستدعاء لالحتجاز بسبب المخالفات المرتكبة معاقبة ضحايا 

بالبشر الذين تم ضحايا االتجار حقوق لالتجار بالبشر؛ تحسين عملية االعتراف الرسمي بوقوعهم ضحايا ة مباشرة لكنتيج

خدمات من أجل تسريع عملية حصولهم على المنظمات غير الحكومية، المحالين من قبل الضحايا تحديد هويتهم، يشمل 

، موظفي الشرطة والسجون، يشمل في مجال إنفاذ القانون ات المهنيةتقييم فعالية التدريبلساليب تطبيق المزيد من األالحماية؛ 

االستمرار في توفير  ل الجنسي؛بالبشر ألغراض االستغالوإنفاذ قوانين العمل واالتجار فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا 

مات المأوى والعالج الطبي والنفسي االجتماعي؛ زيادة عدد مفتشي ذلك خد، بما في بالبشر الحماية لجميع ضحايا االتجار

العمل والعاملين االجتماعيين والمترجمين الفوريين في قطاعات الزراعة والبناء والرعاية وتوفير التدريب المهني لهم؛ 

الرعاية؛ وزيادة إنفاذ حقوق العمال خدمات في قطاع العمال لحماية ل آليات شاملة التي تشمثنائية عمل اتفاقات على  التفاوض

 األجانب.

 

 المالحقة القضائية

من لم تقاضي أو تدين أي بشر ألغراض االستغالل الجنسي ولكنها جرين باللمالحقة المتّ استمرت الحكومة في جهودها 

ارتكاب جرائم ألحكام المتساهلة على المدانين ب؛ واستمرت الحكومة في فرض األغراض العمل القسري المتّجرين بالبشر

ألغراض االستغالل الجنسي والعمل القسري وينص االتجار  2006لعام يدين قانون منع االتجار بالبشر االتجار بالبشر. 

، وتعتبر تجار باألطفالالسنة ل 20بالسجن لمدة تصل إلى و، لالتجار بالبالغين ةسن 16 بالسجن لمدة تصل إلىعلى عقوبات 

مع فقد كانت متسقة ، الجنسي بالتحديداالستغالل العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق باالتجار ألغراض هذه 

ب القانون مثل االغتصاب. وال يتفق القانون مع تعريف االتجار بموج نصوص عليها في جرائم خطيرة أخرىمالعقوبات ال

العقوبات قانون أ ألف من 376القوة أو االحتيال أو اإلكراه كعنصر أساسي في الجريمة. وبموجب البند حيث ال يستخدم الدولي 

بالسجن لمدة تتراوح بين ثالث وخمس هي جناية يُعاقب عليها ضد إرادته ما شخص فإن حجز جواز سفر ، 1977لعام 

 سنوات.



 310، مقارنة مع التجار ألغراض االستغالل الجنسيقضية اشتباه با 231تحقيقات في ة الشرطفتحت ، 2017عام خالل 

، 2017وفي عام . العمل القسرياالتجار ألغراض جرائم في . لم تقم الشرطة بإجراء أي تحقيقات 2016تحقيقات في عام 

ببالغين ألغراض )أربعة في جرائم االتجار  لمشتبهين في ارتكاب مثل هذه الجرائم مالحقات قضائية 10شرعت الحكومة في 

جرائم لمشتبهين في ارتكاب مالحقة قضائية لم تكن هناك أي ولكن ، التجار بأطفال لنفس الغرض(وستة لاالستغالل الجنسي 

ألغراض جنسية بالبشر تجار لمرتكبي جريمة اال ، مقارنة بثالث مالحقات قضائيةالعمل القسري ألغراضبالبشر االتجار 

 ،2017عام خالل . و2016ام في ع انعدام المالحقات القضائية لمرتكبي جريمة االتجار بالبشر ألغراض العمل القسريو

لنفس التجار باألطفال بتهمة ابالغين ألغراض االستغالل الجنسي واثنان التجار ببتهمة اثالثة أشخاص )واحد تمت إدانة 

 17بالمقارنة مع هي ؛ هذه األرقام التجار بالبشر ألغراض العمل القسريلم تكن هناك أي إدانة لمرتكبي االغرض(، ولكن 

واحدة و، لنفس الغرضثمانية لالتجار باألطفال  بما في ذلك ألغراض االستغالل الجنسي،لإلتجار  16) 2016في عام  إدانة

الئحة  143وزارة الداخلية في والهجرة  لسلطة السكان التابعقسم الدعاوى القضائية  قدم، 2017في عام وسري(. لعمل القل

م تعويضات ا تتضمن تقديحكمً  114العمال األجانب الذين انتهكوا قوانين العمل التي أسفرت عن مشغلي اتهام جنائية ضد 

وفي عام أو إدانتهم بسبب جرائم العمل القسري المحتملة.  المشغلين ، لم تتم مقاضاة أي من هؤالءمالية للعمال. ومع ذلك

تراوحت بين بالبشر ألغراض االستغالل الجنسي ، أصدرت الحكومة أحكاما بحق ستة من مرتكبي جرائم االتجار 2017

مرتكبي جرية االتجار ألغراض أحد فُرضت على الخدمة المجتمعية والسجن لمدة تتراوح بين أربع وست سنوات ، في حين 

تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات أو مالحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين شهراً. لم  15قسراً عقوبة بالسجن لمدة العمل القسري 

 حكوميين متواطئين في جرائم االتجار.

 320ن وحلقات دراسية ألكثر موورش عمل لرفع الوعي  بالبشر وفير تدريب شامل لمكافحة االتجاراستمرت الحكومة في ت

األطفال ألغراض االتجار بحول من ضباط الشرطة  130ل مهني تدريبنظمت الحكومة  ،مسؤواًل. باإلضافة إلى ذلك

إلى ضباط التحقيق جنسي ألغراض االستغالل الالجرائم المتعلقة باالتجار باألطفال ن ، ووزعت مواد عاالستغالل الجنسي

 والمخابرات وجميع مراكز الشرطة في البالد.

 

 الحماية

وبالرغم من زيادة الحكومة لجهود الحماية، إال أنها استمرت في معاقبة ضحايا االتجار المحددين والمحتملين بين السكان 

المهاجرين األفارقة بسبب انتهاكات الهجرة، وبالتالي منع هؤالء الضحايا من الوصول إلى خدمات الحماية المناسبة. وواصلت 

لى نطاق واسع للوزارات المعنية. وأحال المسؤولون الحكوميون عحديد هوية الضحايا الحكومة نشر المبادئ التوجيهية لت

مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت المنظمات  خالل الفترة المشمولة بالتقرير المزيد من ضحايا االتجار المحتملين إلى الشرطة

فردًا في  73ضحايا االتجار إلى ب الشرطة اإلسرائيليةت ولقد اعترفغير الحكومية هي المصدر الوحيد إلحالة الضحايا إليها. 

ت . وكان2016ضحية تم تحديدهم في عام  47وهو ما يمثل زيادة من  -رجالً  49امرأة و  24بما في ذلك  - 2017عام 

 والذي سمح كذلك للضحية الين وضع الضحية الرسمي لالتجاراألفراد المحالشرطة هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح 

، لم يُصرح سوى ضابط شرطة واحد في البلد ل معظم الفترة المشمولة بالتقريربالوصول الكامل إلى خدمات الحماية. وخال

، عيّنت الحكومة في كانون الثاني / يناير يرات كبيرة. واعترافا بهذا النقصمما أدى إلى تأخالضحايا وفحص طلباتهم بمقابلة 

سريع العملية. وباإلضافة إلى ذلك، خالل الفترة طلبات الضحايا ومعالجتها بقصد تضابطي شرطة متفرغين لمعالجة  2018

لوضع إجراء سريع مؤسسة التأمين الوطني بالتنسيق مع  بالبشر لمكافحة االتجار قطرية، قامت الوحدة الالمشمولة بالتقرير

، أفادت إحدى قة بوضع الضحية. ومع ذلكت المتعللتحديد ضحايا االتجار بكفاءة أكبر والقضاء على تراكم مئات الطلبا

المنظمات غير الحكومية بأن معيار إثبات الهوية الذي تقدمه الشرطة الوطنية الفلسطينية إلحالة الضحايا من المنظمات غير 

، مما أعاق الجهود المبذولة لالعتراف رسمياً من خالل طلب شهادة الشهود 2017م الحكومية أصبح أكثر صرامة في عا

 ضحية حددتها منظمة غير حكومية ذات. 37ما ال يقل عن الرعاية المناسبة وتقديم 

استمرت الحكومة في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الوقائية لضحايا جميع أشكال االتجار. وواصلت الحكومة تشغيل 

 18سريراً لضحايا االتجار من الذكور، وشققاً انتقالية تضم  35بالنساء، وملجأ يضم سريراً لضحايا االتجار  35ملجأ يضم 

 وتم بموجب القانون منح مح لسكان المأوى بالمغادرة بحريةسُ ولقد سريراً للضحايا اإلناث وستة أسّرة للضحايا من الذكور. 

لمدة قدمت هذه المالجئ ولقد عمل غير مقيدة. وهي تأشيرات  - B1 من نوع تأشيراتيع الضحايا المقيمين في المالجئ جم



والمساعدة  احدة خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك التدريب المهني والدعم النفسي والعالج الطبي والتدريب اللغويسنة و

جأ وبدالً لكن بعضهم رفض دخول الملو، الذين تم تحديدهم إلى المالجئ 73جميع الضحايا الـ ولقد أحالت الشرطة القانونية. 

بما في ذلك  ،ضحية 41ملجأ النساء أوى ، 2017عام  خالللحكومة. التابع للتأهيل في مركز من ذلك استخدم خدمات إعادة ا

، بينهم ثمانية أطفال. وكان معظم رجالً وامرأة 24لشقق االنتقالية اأوت ؛ وضحية 57ملجأ الرجال وأوى ؛ أربعة أطفال

االجتماعية إدارة مركز يومي في تل أبيب  خدماتريتريين. وواصلت وزارة الاإلثيوبيين ومن اإلالضحايا في ملجأ الرجال 

من الذكور واإلناث الذين كانوا إما ينتظرون مكاناً في ملجأ أو اختاروا عدم اإلقامة في ملجأ. وقدم بالبشر لضحايا االتجار 

يب العاملين االجتماعيين في المركز على التعرف على ، وتم تدرت نفسية واجتماعية ومعونة غذائيةالمركز النهاري خدما

 .تلقي الخدمات في المالجئوإحالتهم إلى األفراد المعرضين لخطر االتجار 

مركزاً لضحايا االتجار  12من الرجال والنساء. وقامت الحكومة أيضاً بتشغيل  256قدم المركز خدمات لـ   2017عام خالل 

 350ساعدت الحكومة ولقد ؛ مات الطبية وخدمات إعادة التأهيلالخديشمل  طفال البالغين،األألغراض االستغالل الجنسي من 

ن الذيو، بالنسبة إلى ضحايا االتجار الذين تم تحديدهم . باإلضافة إلى ذلك2017عام  خاللهذه المراكز من خالل شخًصا 

بسبب انتهاك قوانين من االعتقال المحتمل  خطاب رسمي يحميهمبمنح ، واصلت الحكومة اختاروا عدم البقاء في المالجئ

الذين تم تحديد ذات الصلة. كما يحق لضحايا االتجار الوزارات و المالجئبالتصال في حاالت الطوارئ لالهجرة وأرقام 

طبية مجانية لمدة عام واحد في مختلف المرافق الصحية التي تمولها رعاية يعيشون خارج المالجئ الحصول على و هويتهم

 من ضحايا االتجار من اإلناث والذكور. 106، قدمت الحكومة الرعاية الطبية لـ 2017عام خالل الحكومة. 

، تلقى 2017. في عام ارواصلت إدارة المعونة القانونية التابعة لوزارة العدل تقديم المساعدة القانونية المجانية لضحايا االتج

ممن يشتبه مهاجرا غير شرعي  125، بما في ذلك لمساعدة ضحايا االتجار المحتملينطلبًا للمساعدة القانونية  202الفرع 

 19وافقت على و B1 مبدئية من نوع تأشيرة 20، أصدرت الحكومة 2017في عام ولالتجار في سيناء. بوقوعهم ضحايا 

تأشيرة  65. كما أصدرت ألغراض االستغالل الجنسي والعمل القسريضحايا االتجار من  19لطلب لتمديد تأشيرة اإلقامة 

لمساعدة . وواصلت الحكومة تشجيع الضحايا على ا2017عام  خاللتمديداً لهذه التأشيرات  25تمنع ترحيل ضحايا االتجار و

يمكن للضحايا . ومساعدةالعلى تأشيرات الدخول وشرط للحصول مشاركتهم كحدد لكنها لم تو، جرينفي التحقيق ومالحقة المتّ 

حقيق التفترة ا اختيار مغادرة البالد في انتظار إجراءات المحاكمة. كما سمحت الحكومة لضحايا االتجار بالعمل خالل أيضً 

ين متجرّ رة من الستخدم الممتلكات واألموال المصاديالذي  ندوق المصادرة الحكوميخصص صقد لو جرين بهم.ومحاكمة المتّ 

 .2017عام خالل دوالر( للضحايا  255،530شيكل ) 886، 960 لمساعدة الضحايا

 التي جرائمالبب تثني عن مقاضاة ضحايا العمل القسري بس 2017من عام نشرت الحكومة مبادئ توجيهية جديدة في أيار و

سارية ألغراض االستغالل الجنسي ال؛ وكانت هناك مبادئ توجيهية مماثلة لضحايا االتجار فترة استغاللهمأثناء  وهاارتكب

من المهاجرين وبالتحديد  -، واصلت الحكومة معاقبة بعض ضحايا االتجار فترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلكبالفعل قبل بداية ال

جة مباشرة لتعرضهم لالتجار كنتي -يرة سيناء في مصر ستغالل في شبه جزتعرض بعضهم لال، الذين شرعييناألفارقة غير ال

بين من بشكل استباقي فرزهم فعالة لتحديد الضحايا أو  آلية، افتقرت الحكومة إلى ل معظم الفترة المشمولة بالتقرير. خالبهم

ة دون محاكمة ة سنقوانين الهجرة لمدلضحايا بسبب انتهاكات العديد من ال، احتجزت السلطات هؤالء السكان، ونتيجة لذلك

ة العتقال ولوت بأنها منشأة مفتوحلحالحكومة وصف . على الرغم من ونعوجيفسهارونيم سجون وحولوت أو إدانة في منشأة 

مركز احتجاز بحكم الواقع بسبب موقعها يصفونها بأنها ولوت حالمنظمات غير الحكومية وسكان إال أن بعض ، "المتسللين"

 .المحتجزين فيها حركةد المفروضة على الصحراء والقيو البعيد في

 االتجارفحص ظاهرة ستبياًنا منقًحا للمسؤولين الستخدامه في وزعت سلطة السكان والهجرة ا، 2017تشرين األول في و

 ضحيةوجود ادعاءات ب السلطة في أي ، لم تحقق. ومع ذلكالمحتجزين في حولوتالمهاجرين غير الشرعيين بالبشر بين 

، كما أنها لم 2017أوائل عام الضحية هوية حكومية الغير حولوت بعد أن حددت إحدى المنظمات  واحدة على األقل في

ثة نجحت منظمة الخط الساخن للمهاجرين في إطالق سراح ثال، . خالل الفترة المشمولة بالتقريرتحاول اإلفراج عن الضحية

حصلت المنظمة على إعفاءات من  کماسرائيلية بأنهم ضحايا لالتجار. سهارونيم بعد أن حددت الشرطة اإل رجال من سجن

ً  26حولوت ل في زالحتجاا المنظمة أيًضا من السلطة استدعاء  لبتاطو .رجاًل إضافيًا بعد أن حددت الشرطة بأنهم ضحايا

مسؤولون أفاد و .التجارعتراف بهم كضحايا لطلباتهم لالفي  حولوت في حين قيام الشرطة بالنظر ثالثة مهاجرين إلى

أعراض شديدة ظهور سبب يالحتجاز قد لستدعاء االحكوميون والمنظمات غير الحكومية أن االحتجاز أو التهديد باالعتقال أو 

، سوء المعاملةالذين عانوا من  مهاجرينبين ال -بما في ذلك االكتئاب والخوف واضطرابات األكل  -لإلجهاد ما بعد الصدمة 



منشأة حولوت الكنيست خطة إلغالق  تأقر 2017من عام في كانون األول والتجار في سيناء. عرضة لكان بعضهم و

سلطة السكان  إلى بلدان ثالثة ؛ كما أصدرت قد يكون بعضهم من ضحايا االتجارالذين  ترحيل جميع المهاجرين المحتجزينو

 ة.لتنفيذ هذه الخط تمهيدية إجراءات 2018كانون الثاني في والهجرة 

 الردع

االتجار بالبشر بين العامة والمسؤولين الحكوميين. وواصلت في بذل جهود حثيثة للوقاية وزيادة الوعي بالحكومة تستمر 

تنسيق جهود مكافحة االتجار بشكل فعال بين الوزارات المعنية والمنظمات غير  لمكافحة االتجار بالبشر قطريةالوحدة ال

ظاهره بانتظام في وسائل اإلعالم للتوعية بالوحدة على الظهور  مسؤولو دأب، والحكومية خالل الفترة المشمولة بالتقرير

الخطة المقرر أن تستبدل كافحة االتجار لمقطرية مشروع خطة عمل  الوحدة العمل على، لم تستكمل . ومع ذلكبالبشر االتجار

جلسة استماع  16بانتظام وعقدت دعارة . واجتمعت اللجنة الفرعية للكنيست المعنية باالتجار بالنساء وال2007القائمة منذ عام 

حكومة ، مولت وزارة الصحة دراسة أجرتها عيادة صحية تديرها ال2017في عام وومناقشة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 

 مهني تدريبالحكومة ونظمت في مجتمع المهاجرين اإلريتريين. ظاهرة الدعارة حكومية لدراسة إحدى المنظمات غير الو

، أقرت الكنيست تعديالً على قانون العمال 2017في حزيران و. بالبشرمكافحة االتجار لبعض موظفيها الدبلوماسيين حول 

 ، بما في ذلكخطيرةإذا أدين صاحب العمل بجريمة شغيل عمال أجانب لت إلغاء رخصة صاحب العملينص على جانب األ

 عمل ومترجممفتش  261، التي وّظفت والخدمات االجتماعيةرفاه أصدرت وزارة العمل والولقد االتجار بالبشر.  جريمة

ً وفرضت  1223، متعاقد خالل عمليات التفتيش الروتينية ائية واحدة أدت إلى شكوى جنقدمت و غرامة 45تحذيراً إداريا

أشارت ، . ومع ذلك2017عام خالل العمل على مشغلين النتهاكهم قوانين ساعة من الخدمة المجتمعية  100بعقوبة الحكم 

تطبيق رصد من أجل وخاصة في قطاعي البناء والزراعة  ال يوجد ما يكفي من مفتشي العملأنه بالمنظمات غير الحكومية 

، ذكرت المنظمات غير الحكومية أن الحكومة لم تقم بتنظيم شركات القوى كاف. باإلضافة إلى ذلكبشكل قوانين العمل وإنفاذ 

البناء وتقديم الرعاية للعمل القسري في قطاعات التي جندت األجانب م تكافح الشبكات اإلجرامية العاملة بشكل فعال ول

 .دعارةوال

. البناءقطاع إسرائيل للعمل في ألف عامل صيني بدخول  20وقعت الحكومة اتفاقية ثنائية للسماح ل 2017نيسان من عام في 

وهو االمر ، دوالر 1000رسوم للمشغلين الحاصلين على تراخيص توظيف تصل إلى غير أن االتفاق يتطلب من العمال دفع 

كمل الحكومة خطة لمنع استغالل العمال ستالقسري. لم تلعمل الذي قد يراكم المزيد من الديون عليهم ويجعلهم أكثر عرضة ل

ت التوظيف في قطاع وكاالسلطة السكان والهجرة فيما يتعلق ب إجراءاتتنص . والزراع قطاعلعمل القسري في لالتايلنديين 

على أوضاع مقدمي عن اإلشراف  مسؤولك كل وكالة بتوظيف عامل اجتماعي مرخصعلى واجب قيام  تقديم الرعاية

 العمل.لقوانين انتهاكات أي ، وإلبالغ السلطات المختصة عن لرعاية األجانب، بما في ذلك الزيارات المنزليةا

 تشغيل خط ساخن على مدار الساعة لمساعدة العمال األجانبإحدى المنظمات غير الحكومية بلتعاون مع تواصل الحكومة با

سبع لغات: الصينية والتايالندية إلى مترجم فوري  11الخط الساخن ي يعمل فإسرائيل بموجب اتفاقات ثنائية. الموجودين في 

، غالبيتها من مكالمة 1،398، تلقى الخط الساخن 2017عام خالل والرومانية.  والبلغارية والروسية والنيبالية والسنهالية

بيانات عن  وفرلكنها لم تو، الدعارةللنساء والفتيات في خط ساخن تواصل الحكومة تشغيل عمال الزراعة التايالنديين. كما 

ية لألغراض التجارية الجنس الخدماتواصلت الحكومة جهودها للحد من الطلب على ولقد . 2017عام الخط خالل  عمل

غارة على مؤسسات التي  19نفذت الشرطة اإلسرائيلية حملة ضمت ، 2017من عام في أيلول ووالتصدي للسياحة الجنسية. 

رعاية أسفرت عن اعتقال شخصين ونقل خمسة أطفال إلى لألطفال ألغراض تقديم الخدمات الجنسية  يشتبه باستغاللها

حثت ، 2018 من عام. وفي شباط 2017عام  خاللا خمس بيوت للدعارة الخدمات االجتماعية. وأوقفت الحكومة مؤقتا أيضً 

العالمية التابعة لألمم نة أخالقيات منظمة السياحة وزارة السياحة ممثلي صناعة السياحة اإلسرائيلية إلى التوقيع على مدو

 .بالبشر دابير لمنع االتجارشمل تالتي ت المتحدة

 

 نظرة عامة على ظاهرة االتجار بالبشر

جار تشكل وجهة لتهريب النساء والرجال من ضحايا االتإسرائيل إلى أن على مدى السنوات الخمس الماضية  أشارت التقارير

 التجارضحايا ا، ، وكذلك بلد مصدر للرجال والنساء، وإلى حد أقل األطفالعمل القسريالجنسي أو البهدف االستغالل 



من جنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا بشكل أساسي ، لعمال األجانباويستمر داخل إسرائيل. ألغراض االستغالل الجنسي 

الرعاية. بعض هؤالء خدمات و ت في البناء والزراعةمؤقبشكل إسرائيل للعمل ، بالهجرة إلى واألراضي الفلسطينية الشرقية

 .هم ضحايا للعمل القسريالعمال 

ً غير  18،059وشرعيًا عامالً أجنبيًا  88،171، أفادت الحكومة اإلسرائيلية بوجود 2018اعتباًرا من يناير  عامالً أجنبيا

البناء في إسرائيل من انتهاك ومخالفة حقوقهم  عقطاألجانب في ل العماايعاني في إسرائيل. يشمل العمال الفلسطينيين ، شرعي

بخصم بشكل غير قانوني و اءفي قطاع البنيقوم بعض المشغلين . تشمل بعض هذه المخالفات العمل القسري، وفي العمل

ة العمال الفلسطينيين بصورشغيل بتالمشغلين ، وفي كثير من الحاالت يقوم أجور العمال الفلسطينيينرسوم وعموالت من 

للعمل بعض الرجال والنساء التايلنديين  يتم إجبار. عمل القسريغير قانونية في أماكن عمل أخرى. هؤالء العمال عرضة لل

تم احتجاز ، وياستراحات أو أيام عطلة دوناجهون ظروف ساعات العمل الطويلة في قطاع الزراعة في إسرائيل ويوالقسري 

يعتبر العاملين في سبب القيود المفروضة على تصاريح العمل. والمشغلين بتغيير جوازات سفرهم ويواجهون صعوبة في 

عدام حمايتهم بموجب معرضون بشدة للعمل القسري بسبب عزلتهم داخل مساكن خاصة وانمجال خدمات الرعاية الصحية 

التوقيع على  ،مفرطة رسوم توظيفدفع لضطرون ؛ أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية أن مقدمي الرعاية يقانون العمل

والتحرش الجنسي وسوء ، العنف الجسدي عدم تلقي أجورهم، جوازات السفرحجز ، ساعات عمل طويلة، عقود عمل احتيالية

. مع مشغلهمي نفس الغرفة يعيش العمال ففي بعض الحاالت ظروف سكن سيئة و، نهاية الخدمة ، الحرمان من مكافأةالمعاملة

ً للحكومة  منهم من  %80مقدم رعاية أجنبي في إسرائيل،  49،100 حوالي 2017اإلسرائيلية، كان هناك في يونيو وفقا

في البالد. تقوم شبكات من وكاالت القوى العاملة بتجنيد شرعيين العمال األجانب الإجمالي من  %57هؤالء النساء. يشكل 

ت لجوء مزورة وتفرض عليهم رسوم وساطة باهظة وتبيعهم طلباإسرائيل من خالل من أوكرانيا وجورجيا للعمل في العمال 

 هؤالء العمال عرضة لالستغالل.ويعتبر ؛ وثائق مزيفة

تجار ألغراض االستغالل الجنسي والعمل ن بشكل كبير لاليمعرضكال الجنسين المهاجرين اإلريتريين والسودانيين من يعتبر 

غير مهاجر  38.000 % من أصل72فإن  ،2017 أيلولاعتباًرا من ، ليةدوحدى المنظمات الفي إسرائيل. وفقاً إلالقسري في 

طالبي ، أصبح هؤالء المهاجرون ون. ووفقًا للمنظمات غير الحكوميةمنهم سودانيو %20إريتريون و شرعي في إسرائيل

األجور لهؤالء  تقلل من صافي 2017أيار في جديدة بعد تطبيق الحكومة لسياسة بهم عرضة بشكل متزايد لالتجار اللجوء 

. لقد تزيد من تعرضهن لالستغالل الجنسيه المجموعات السكانية النساء في هذالتي تعاني منها . فالضائقة االقتصادية عمالال

اجرين الذين تدفق هؤالء المهولقد تراجع عبر شبه جزيرة سيناء.  2007منذ عام  إسرائيلإلى دخل آالف المهاجرين األفارقة 

 مهاجرين ، بشكل كبير إلى صفرمهاجر 17،000مع دخول أكثر من  2011ه عام ذروتبعد أن بلغ يل، يصلون إلى إسرائ

، وأيًضا لالستغالل الجنسي في سيناءللتعرض والتعذيب الشديدين العديد من هؤالء المهاجرين لقد تعرض . و2017عام  خالل

 الجماعات اإلجرامية في سيناء قبل الوصول إلى إسرائيل. بعضيد والعمل القسري على 

ضحايا ، اإلضافة إلى رجال ونساء إريتريين، بد السوفييتي السابق والصين وغانانساء من أوروبا الشرقية واالتحاقع الت

خاطر في  تأشيرات سياحية للعمل عن طيببواسطة ؛ بعض النساء يصلن في إسرائيلألغراض االستغالل الجنسي لالتجار 

. ويقال إن بعض الُمتِجرين ا من قبل تجار الجنسالحقً  نلهولكن يتم استغال مدينة إيالت الساحلية الجنوبية ال سيما في -الدعارة 

، أحيانًا من أو مزورة أو مضللة على اإلنترنت عمل كاذبةمن خالل  يالجنسألغراض االستغالل ضحايا االتجار ب وقعوني

لشرعية. تشير المنظمات غير الحكومية إلى أن بعض األشخاص من ذوي الميول الجنسية المثلية خالل مواقع التوظيف ا

بسبب وضعهم القانوني والقيود عرضة لإليذاء واالستغالل هم سرائيل الجنسيين الفلسطينيين في إوالثنائية والمتحولين 

ن األشخاص المتحولين جنسيا اإلسرائيليين معرضون المفروضة على أهلية العمل للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. كما أ

للعمل في الدعارة من خالل عض المتحّولين يتم استغالل ب. كل كبير للوقوع ضحايا لالتجار ألغراض االستغالل الجنسيبش

، نةس 13ال المتحولين جنسيا في سن بعض األطفويتم استغالل  استغالل حاجتهم لتحمل تكلفة الرعاية الطبية الباهظة.

 ، في تجارة الجنس.المنزل معظمهم هاربون منو


