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انشطة تعمل على مراعاة مجيع حقوق اإلنسان املكرَّسة يف  حركة تطوعية عاملية منظمة العفو الدولية
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من املعايري الدولية. وهي تفعل ذلك عن طريق تعزيز حقوق اإلنسان 

 عموماً، وكذلك عن طريق التحرك ضد انتهاكات معيَّنة حلقوق اإلنسان.

ة النطاق الكامل حلقوق اإلنسان اليت تعتربها كالًّ ال يتجزأ تسعى إىل تعزيز مراعا ومنظمة العفو الدولية
ويعتمد بعضها على بعض، من خالل احلمالت وأنشطة توعية الرأي العام، وكذلك من خالل تعليم حقوق 
 اإلنسان وممارسة الضغط من أجل التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ووضعها موضع التنفيذ.

تقوم بتحركات ضد بعض من أخطر انتهاكات ضد احلقوق املدنية والسياسية اليت  دوليةومنظمة العفو ال
ترتكبها احلكومات. ويتمثَّل احملور الرئيسي الذي يدور حوله نضال املنظمة ضد انتهاكات حقوق اإلنسان 

 يف: 

  إطالق سراح مجيع سجناء الرأي. وهؤالء هم  أانس اعُتقلوا بسبب معتقداهتم
الدينية أو غريها من املعتقدات النابعة من ضمائرهم، أو بسبب  السياسية أو

األصل العرقي أو اجلنس أو اللون أو اللغة أو األصل القومي أو االجتماعي 
أو الوضع االقتصادي أو املولد أو أي وضع آخر، ممن مل يستخدموا العنف 

 أو يدعوا إىل استخدامه؛

  السياسيني؛ضمان إاتحة حماكمات عادلة جلميع السجناء 
 إلغاء عقوبة اإلعدام، والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة اليت يلقاها السجناء؛ 

 ."وضع حد لعمليات القتل السياسي وحوادث "االختفاء 

تسعى أيضًا إىل دعم محاية حقوق اإلنسان بواسطة أنشطة أخرى، بينها عملها مع  ومنظمة العفو الدولية
احلكومية الدولية اإلقليمية، وعملها من أجل الالجئني، وبشأن العالقات الدولية  األمم املتحدة واملنظمات

 العسكرية واألمنية والشرطية، والعالقات االقتصادية والثقافية.

على توسيع نطاق عملها للتعامل مع االنتهاكات اليت  وطوال العقد املاضي، دأبت منظمة العفو الدولية
، بدأت املنظمة عملها يف جمال االنتهاكات اليت ترتكبها 1991ويف العام  يرتكبها فاعلون غري حكوميني.

، بدأت بتطوير العمل حول مسؤوليات الشركات 1995مجاعات املعارضة املسلحة. ومنذ العام 
، قرر أعضاء منظمة العفو 1997واملؤسسات املالية الدولية عن محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها. ويف العام 
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على املنظمة أن تستكشف مقارابت ملسؤولية الدول عن االنتهاكات اليت يرتكبها فاعلون غري الدولية أن 
حكوميني. وهذا التقرير هو الثاين يف هذه السلسلة اليت تتناول موضوعات خمتلفة يف أقاليم خمتلفة، والذي 

 أتمل املنظمة أبن يُقد ِّم إسهاماً يف النقاش الدويل حول حقوق اإلنسان.
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 إسرائيل
 انتهاك احلقوق اإلنسانية للنساء اللوايت يتم االجتار هبن من دول

 اجلنس يف إسرائيلاالحتاد السوفيييت السابق للعمل يف جتارة 
 مقدمة

يتم يف كل عام االجتار غري املشروع ابملئات من النساء من دول االحتاد السوفيييت السابق للعمل يف جتارة 
اجلنس يف إسرائيل. ويتعرَّض العديد من هؤالء النسوة إىل انتهاكات حقوق اإلنسان يف إسرائيل، مثل 

القيود اليت تُفَرض على حريتهن من قبل التجار غري الشرعيني أو االعتداءات العنيفة واالستعباد، وغريمها من 
القوادين أو غريهم من األشخاص العاملني يف جتارة اجلنس يف إسرائيل. وقد تقاعست احلكومة اإلسرائيلية 
اذ إجراءات كافية ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد هؤالء النساء يف إطار االجتار غري  عن اّت ِّ

شروع، والتحقيق يف تلك االنتهاكات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. وإضافة إىل ذلك، تشتد حمنتهن امل
بسبب غياب أي إجراء قضائي ملنح اللجوء يف إسرائيل، على الرغم من مصادقتها على اتفاقية العام 

احملتملة إىل دول  املتعلقة بوضع الالجئني. وهذا بدوره جيعل هؤالء النساء عرضة لإلعادة القسرية 1951
 يواجهن فيها خطر التعرض النتهاكات حقوق اإلنسان.

ويف السنوات األخرية، مت إيالء اهتمام متزايد ابلظاهرة العاملية لالجتار غري املشروع ابألشخاص. بيد أنه ظهر 
اه الفت للنظر من طرف اجلهات الفاعلة احلكومية، واحلكومية الدولية، العتبار االجتار اب ألشخاص نوعاً اجت ِّ

من التهريب، وابلتايل االعتقاد، خطًأ، أبنه جمرد انتهاك لقانون اهلجرة أو العمل أو القانون اجلنائي، والرتكيز 
عليه حصرًا يف اإلطار األوسع للجرمية املنظمة متعدية اجلنسية. وقد أدت هذه املقاربة بدورها إىل تبسيط 

عداد اسرتاتيجية وقائية ملكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت مفرط للظاهرة، األمر الذي أضرَّ بقضية إ
يتعرَّض هلا األشخاص الذين تتم املتاجرة هبم يف إطار عملية االجتار غري املشروع، سواء على أيدي التجار 

 غري الشرعيني أنفسهم، أو على أيدي موظفي الدولة.

(. وعلى الصعيد 1ارة اجلنس حمور اهتمام حمدَّد )كان االجتار غري املشروع ابلنساء والفتيات للعمل يف جت
العاملي، تتعرض نسبة ال أبس هبا من النساء، اللوايت يتم االجتار هبن داخل حدود الدول أو عربها للعمل يف 
جتارة اجلنس، إىل انتهاكات حقوق اإلنسان يف إطار االجتار غري املشروع. وترتاوح االنتهاكات بني 

مبا فيها التعذيب، واالستبعاد. ومع أن الفاعلني غري احلكوميني، وهم يف هذه احلالة  االعتداءات العنيفة،
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التجار غري الشرعيني أو القوادون أو غريهم ممن يعملون يف جتارة اجلنس، والذين يوف ِّرون الطلب على النساء 
نسان، فإن هذه اللوايت يتم االجتار هبن، هم عادة أكثر من يرتكب مثل هذه االنتهاكات حلقوق اإل

االنتهاكات حتدث يف بيئة ُتسه ِّل ارتكاهبا، نتيجة لتواطؤ السلطات أو سكوهتا عنها، أو يف أفضل األحوال 
 استجابتها غري الكافية.

بيد أنه حىت اليوم، ال يوجد تعريف مقبول عاملياً "لالجتار غري املشروع ابألشخاص"، انهيك عن االجتار غري 
يف جتارة اجلنس. فمعظم املعطيات اليت ترد عرب خمتلف القنوات حول االجتار غري  املشروع ابلنساء للعمل

املشروع ابلنساء للعمل يف جتارة اجلنس هي جمرد أقاويل، ومن الصعب توثيقها. كما أن حجم عملية االجتار 
ابلنساء،  (. ومع ذلك، فإنه فيما يتعلق ابالجتار2ابألشخاص كظاهرة عاملية هو أيضاً موضع جدل كبري )

 ال يوجد خالف على العناصر التالية:

  يف كل سنة تشك ِّل النساء نسبة كبرية من العدد اإلمجايل لألشخاص الذين يتم االجتار هبم، أي الذين
 يتم نقلهم من مكان إقامتهم املعتادة داخل حدود الدول أو عربها.

  إىل الشمال، ولكن أيضاً بصورة متزايد، من يتم االجتار ابلنساء يف شىت أحناء العامل، أساساً من اجلنوب
اجلنوب إىل اجلنوب؛ فقد وردت أنباء عن االجتار ابلنساء من أمريكا الالتينية إىل أورواب اجلنوبية 
والشرق األوسط، ومن جنوب شرق آسيا إىل الشرق األوسط وأورواب الوسطى والشمالية، ومن أمريكا 

، ومن أورواب الشرقية إىل أورواب الغربية؛ وهناك بوادر على ظهور اجلنوبية إىل أمريكا الشمالية وأورواب
موجة جديدة من النساء اللوايت يتم االجتار هبن للعمل يف جتارة اجلنس من دول االحتاد السوفيييت 

 (.3السابق إىل الشرق األوسط )

 ون تعريفًا فضفاضًا أبهنم جُيري النقل غري املشروع للنساء على أيدي التجار غري الشرعيني، الذين يُعرَّف
أشخاص حيققون أرابحًا غري مشروعة من تنظيم النقل غري املشروع لألشخاص أو تنفيذه أو تسهيله 

 على حنو آخر.

  جتد أغلبية النساء اللوايت يتم االجتار هبن أنفسهن يف شرك عبودية الَدْين، أو االسرتقاق، أو ظروف
 شبيهة ابلعبودية نتيجة االجتار هبن؛

 د األسباب اليت حتف ِّز، يف النهاية، عملية االجتار غري املشروع ابلنساء، هو الطلب على عملهنأح- 
 يف جتارة اجلنس. -سواء الطوعي أو القسري
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  يتعرض العديد من النساء اللوايت يتم االجتار هبن للعمل يف جتارة اجلنس النتهاكات حقوق اإلنسان
 الناجتة مباشرة عن االجتار هبن.

 دلة على أن النسبة األقل النتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة ابالجتار حتدث يف مكان اإلقامة مثة أ
املعتادة للنساء، بينما غالباً ما تبدأ هذه االنتهاكات يف أماكن الرتانزيت، وتصبح أكثر شيوعاً يف البلد 

 املقصود.

 ،ار ابلنساء أرابحًا مالية ضخمة للتجار غري الشرعيني وابلتايل شهد مشاركة متزايدة ابطراد  حيقق االجت 
 من قبل اجلرمية الدولية املنظَّمة. 

   ،وأخرياً، منذ ُوضع االجتار ابلنساء على جدول األعمال الدويل كظاهرة عاملية يف مطلع التسعينات
كانت ردود فعل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية غري كافية، وركزت بشكل رئيسي على 

ة املنظَّمة من دون إيالء اهتمام كاف بدعم احلاجات احملددة للنساء اللوايت يتم االجتار مكافحة اجلرمي
هبن، وإعداد اسرتاتيجيات ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تُرَتكب ضدهن، والتحقيق يف هذه 

 االنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، وإجياد العالج املالئم هلا.

منظمة العفو الدولية لفت االنتباه أواًل، وقبل كل شيء، إىل انتهاكات حقوق  واستناداً إىل صالحياهتا، تود  
 اإلنسان اليت تتعرَّض هلا النساء اللوايت يتم االجتار هبن يف إطار عملية االجتار.

 منهج البحث
لفرع ، ذهب وفد يضم ممثلني لألمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية و 1999يف نيسان )أبريل( وأاير )مايو( 

املنظمة يف إسرائيل، يف بعثة استقصائية للتحقيق يف األوضاع اليت تعيشها يف إسرائيل النساء اللوايت يتم 
االجتار هبن من دول االحتاد السوفيييت السابق. وخالل زايرهتم، متكَّن مندوبو منظمة العفو الدولية من 

خمتلف املسؤولني يف وزارة العدل ووزارة  االتصال ابلعديد من املسؤولني احلكوميني وعقد اجتماعات مع
الداخلية وسجن نيف تريزا والشرطة اإلسرائيلية، فضاًل عن املسؤولني العاملني يف القنصلية الروسية. وحصل 
املندوبون على إذن إبجراء مقابالت مع عدد من النساء اللوايت يتم االجتار هبن واحملتجزات يف سجن نيف 

ن أبشخاص يعملون يف منظمات غري حكومية مثل الشبكة النسائية اإلسرائيلية واخلط تريزا. والتقى املندوبو 
الساخن للعمال األجانب يف احلجز، وأبشخاص يعملون مع النساء اللوايت يتم االجتار هبن يف إسرائيل أو 

لوزراء، ، بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إىل إيهود ابراك رئيس ا2000من أجلهن. ويف آذار )مارس( 
ويوسي بيلني وزير العدل، واناثن شرانسكي وزير الداخلية، وشلومو بن عامي وزير األمن العام، أاثرت فيها 
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بواعث قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تُرَتكب ضد النساء اللوايت يتم االجتار هبن من دول االحتاد 
ويف وقت كتابة هذا التقرير، مل تكن املنظمة قد تلقَّت  السوفيييت السابق للعمل يف جتارة اجلنس يف إسرائيل.

 أي رد من هؤالء املسؤولني.

انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تؤث ِّر على النساء اللوايت يتم االجتار هبن للعمل يف 
 جتارة اجلنس يف إسرائيل.

السنوات القليلة  على الرغم من عدم توفر إحصائيات رمسية، فإنه يسود اعتقاد على نطاق واسع أنه يف
املاضية مت االجتار آبالف النساء، بينهن بعض الفتيات، من دول االحتاد السوفيييت السابق، وُجلنب إىل 
إسرائيل للعمل يف جتارة اجلنس. ومبوجب القوانني اإلسرائيلية، تعترب مجيع هؤالء النساء، من الناحية الفعلية، 

ائيل من دون تصاريح عمل أو بواثئق مزورة، مما جيعلهن مقيمات بصورة غري شرعية. فهن يقمن يف إسر 
عرضة بشكل خاص النتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي التجار غري الشرعيني والقوادين وغريهم من 
األشخاص العاملني يف جتارة اجلنس يف إسرائيل. وقد تلَّقت منظمة العفو الدولية العديد من األنباء حول 

يتم االجتار هبن ملختلف انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل االستعباد وغريه من القيود تعر ض النساء اللوايت 
 اليت تُفرض على حريتهن، فضاًل عن التعذيب، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال اإلساءة اجلنسية.

 االستعباد واحلرمان من احلرية
عديدة، جيري، بكل معىن الكلمة، شراء تلقَّت منظمة العفو الدولية معلومات تشري إىل أنه، يف حاالت 

النساء اللوايت يتم االجتار هبن من دول االحتاد السوفيييت السابق وبيعهن لقاء مبالغ كبرية من املال، غالباً يف 
مزادات يشرتيهن فيها من يدفع أعلى سعر. وخيضع بعضهن إىل عبودية الَدْين، حيث يُرَغمن على أعمال 

فاء بديوهنن اليت تصل إىل مبالغ كبرية. ويتم اختطاف بعض النساء رغم إرادهتن يف السخرة )يف البغاء( للو 
دول االحتاد السوفيييت السابق، أو استدراجهن إىل إسرائيل بذرائع زائفة، وجُيلنب للعمل يف جتارة اجلنس. 

ل سجن النساء من ويقوم "ُمالكوهن" بتقييد حريتهن يف احلركة ملنعهن من املغادرة. ووردت أنباء عديدة حو 
قبل "مالكيهن"  يف منازل وشقق موصدة األبواب ومنعهن من اخلروج مبفردهن. وتواترت أنباء حول مصادرة 
جوازات النساء اللوايت يتم االجتار هبن، وغريها من واثئق السفر، من قبل "ُمالَّكيهن" ملنعهن من مغادرة 

اءة استخدام وسائل التعريف هبويتهن إلجبارهن على البالد. ويف بعض احلاالت، يعمد "املالكون" إىل إس
 العمل يف جتارة اجلنس.

 استخدام العنف ضد النساء اللوايت يتم االجتار هبن
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غالباً ما تتعرَّض النساء اللوايت يتم االجتار هبن إما إىل التهديد ابلعنف أو للعنف الفعلي، مبا فيه االغتصاب 
خاصة إذا رفضن ممارسة اجلنس مع الزابئن أو حاولن اهلرب. وهناك وغريه من أشكال اإلساءة اجلنسية، و 

أنباء حول إكراه النساء على ممارسة اجلنس رغمًا عنهن مع عدد كبري من الرجال يومياً. وأحيااًن يهدد 
التجار غري الشرعيني وسواهم من األشخاص العاملني يف جتارة اجلنس بقتل النساء اللوايت يتم االجتار هبن، 

ائالهتن، إذا غادرن البالد وُعدن إىل بلدان إقامتهن، أو إذا قدَّمن معلومات إىل األجهزة املكلَّفة بتنفيذ وع
 القانون، أو أدَلني بشهادهتن يف دعاوى جنائية.

 حـاالت
، زار وفد من منظمة العفو الدولية 1999يف سياق زايرته إىل إسرائيل يف نيسان )أبريل( وأاير )مايو( 

تريزا، وأجرى مقابالت مع عدة نساء، بينهن أربع حمتجزات بسبب عملهن يف جتارة اجلنس، سجن نيف 
وينتظرن ترحيلهن إىل دول االحتاد السوفيييت السابق. وكما تبني ِّ احلاالت التالية، كثريًا ما أدى رد فعل 

 يتعرضن النتهاكات حقوق السلطات إىل تفاقم املشكلة بسبب معاملة النساء اللوايت يتم االجتار هبن واللوايت
 اإلنسان كمجرمات ومقيمات بصورة غري شرعية، بداًل من معاملتهن كضحااي هلذه االنتهاكات.

 وقد جرى تغيري مجيع األمساء حلماية هوية النساء املعنيات.

 حكاية آان

 ااهاتف. "ال أعرف نتيجة احملاكمة. أعرف فقط أن آرثر )القوَّاد( مطلق السراح. وقد حتدثت إليه عرب
وعندما اعتقلتنا الشرطة، مل تسمح لنا أبخذ أغراضنا معنا، وابلتايل بقيت هناك. وآرثر يعرف عنواين يف 
سانت بيرتزبرغ ورقم هاتفي، ألنه احتفظ جبواز سفري. ولدي ابنة صغرية عمرها مثاين سنوات موجودة 

 ما يريده مين". هناك. وهدد أبنه سيعثر عليَّ يف روسيا، يف منـزيل، إذا مل أفعل

عاماً، من مدينة سانت بيرتزبرغ يف روسيا االحتادية، إىل إسرائيل  31وصلت آان، وهي ُمدر ِّسة فيزايء عمرها 
. وقد مت استدراجها إىل إسرائيل إبعطائها وعدًا مبنحها 1998بتأشرية سياحية يف تشرين األول )أكتوبر( 

ضعفًا على راتبها يف روسيا  20ر، وهو مبلغ يزيد بـ دوالر أمريكي يف الشه 1000وظيفة تدر  عليها 
االحتادية. وأوضح هلا املواطن اإلسرائيلي الذي عرض عليها الوظيفة أبهنا ستعمل يف جتارة اجلنس، لكنه 

 وعدها بظروف عمل جيدة. وكانت غري مهيأة ابملرة للمعاملة اليت تنتظرها.
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قق، حيث أُخذ جواز سفرها منها واحُتجزت يف الشقة مع واسُتقبلت آان يف املطار وأُخذت إىل إحدى الش
ست نساء أخرايت من دول االحتاد السوفيييت السابق. وجرى بيعها يف املزاد مرتني. ويف املرة الثانية، ُدفع 

دوالر، وُأخذت للعمل يف حيفا، حيث احُتجزت مع امرأتني أخريني. وكانت نوافذ الشقة اليت  10,000فيها 
ا بقضبان معدنية. واندرًا ما كان ُيسمح للنساء مبغادرة الشقة، ومل ُيسمح هلن قط ابخلروج احُتجزت فيه

 مبفردهن. وكان كثري من النقود اليت يكسبنها يؤخذ منهن كغرامات، وكان قوادوهن يبتزون منهن هذا املال.

ا الشرطة للشقة اليت  ، اعُتقلت آان بسبب ممارستها الدعارة بعد مدامهة قامت هب1999ويف آذار )مارس( 
كانت حمتجزة فيها. ويف احملكمة، زعمت الشرطة أن آان وقَّعت على إفادات تعرتف فيها مبمارسة الدعارة، 
لكن مجيع الواثئق كانت ابلعربية، وهي لغة ال تقرؤها آان وال تكتبها. واكتشفت فيما بعد أهنا اهُتمت إبدارة 

 مبغى.

شهر تقريباً، ابنتظار إبعادها. وخالل ذلك الوقت، مل ُيسمح هلا  واحُتجزت آان يف معتقل كيشون طوال
مبقابلة القنصل الروسي. وبدا أن سبب اعتقاهلا هو أن السلطات أرادت منها أن تشهد ضد القواد. لكن 

 السلطات مل تُبلغها بذلك قط ومل تطلب موافقتها على أن تكون شاهدة.

 حكاية اتتياان
، بتأشرية سياحية. 1998من روسيا البيضاء )بيالروس( يف نيسان )أبريل( وصلت اتتياان إىل إسرائيل 

ساعة كعاملة تنظيف يف فندق يقع يف منتجع  12وكانت قد أُعطيت وعدًا مبنحها وظيفة تعمل فيها 
 إيالت. وأُبلغت أن الوظيفة ستدر  عليها ما يكفي إلعالة والدهتا وابنها البالغ من العمر ست سنوات.

اتتياان يف إيالت رجل زعم أنه من الفندق الذي ستعمل فيه. وأخذها إىل بيت للدعارة، حيث واستقبل 
 ُأجربت على العمل يف جتارة اجلنس رغم إرادهتا، وقيل هلا إنه جيب عليها تسديد مثن بيعها ونفقات سفرها.

ة قامت هبا الشرطة، فقد وأعدَّت اتتياان خططًا خمتلفة للهرب. وأخريًا أُطلق سراحها من املبغى بعد مدامه
اتصل صديق هلا بقنصلية روسيا البيضاء، اليت اتصلت ابلشرطة. وقُبض على اتتياان كمهاجرة غري شرعية، 

 واحُتجزت يف سجن نيف تريزا ابنتظار ترحيلها.

 وبعد ثالثة أايم من اعتقاهلا، عثرت اتتياان على ورقة جمهولة املصدر على سريرها يف السجن، حتتوي على
عبارة هتديد بقتلها ومعاقبة عائلتها إذا تكلمت عما جرى هلا. وأرادت اتتياان أن تشهد ضد معتقِّليها يف 
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إيالت، لكنها كانت خائفة من أهنا إذا فعلت ذلك، وأُعيدت إىل روسيا البيضاء، فقد يستقبلها التجار غري 
 تفاصيل املتعلقة جبواز سفرها وعنوان عائلتها.الشرعيني يف املطار أو أيتون إىل منـزهلا، ألهنم يعرفون مجيع ال

وجرى تقدمي التماس إىل قائد الشرطة يوضح أنه إذا مل حتَظ اتتياان ابحلماية، فإهنا ستتعرض خلطر كبري إذا 
أدلت بشهادهتا يف احملكمة، فردَّ أبن الشرطة اإلسرائيلية ال تستطيع ضمان سالمة أي شخص خارج 

، 1999إال احلد األدىن من احلماية. وأدلت بشهادهتا يف حزيران )يونيو(  إسرائيل، ومل يعُرض عليها
وأُبعدت يف فرتة الحقة من الشهر ذاته. وعلى الرغم من أهنا طلبت تسفريها إىل بولندا أو ليثوانيا، ومن مث 

ا مباشرة إىل السماح هلا بعبور احلدود إىل روسيا البيضاء ابلسيارة، فقد قامت السلطات اإلسرائيلية برتحيله
روسيا البيضاء. وورد أن أحد أقارهبا الذكور كان يف استقباهلا يف املطار، واقتادها إىل جهة جمهولة. وال يُعَرف 

 مصري اتتياان بعد ذلك.

 حكاية فالنتينا

"ُأصبت ابهنيار عصيب. أردت ااهروب من هذا املكان، وطلبت من أحد الزابئن مساعديت. وتبَّيَّ أنه  
منهم، وتعرضت للضرب على أيدي "مالكيَّ". عندئذ مل يعد أمامي مفر، فقد كانت  كان واحدا  

 النوافذ مزوَّدة بقضبان. وكان هناك حراس شخصيون بشكل متواصل ليال  هنارا ".

سنة، إىل إسرائيل يف آب )أغسطس(  27وصلت فالنتينا، وهي أخصائية نفسية وعاملة اجتماعية عمرها 
نت تعتقد أهنا ستعمل مندوبة إلحدى الشركات. ودبرَّ سفرها وأتشريهتا املواطن ، من مولدوفا. وكا1998

 اإلسرائيلي الذي عرض عليها الوظيفة.

واسُتقبلت فالنتينا يف املطار وأُخذت إىل فندق. ويف اليوم التايل ُأخذت منها نقودها وجواز سفرها وتذكرة 
 فيها مدة شهرين. العودة اليت حبوزهتا، واقتيدت إىل شقة مت احتجازها

"كانت األوضاع مريعة. وقد استُبقيت إحدى الفتيات للعمل يف طابق التسوية طوال مثانية أشهر. كان 
 -املكان رطبا ، وقد ُأصيبت ابلسل نتيجة لذلك. وكانت معظم الفتيات يعانَّي من أمراض خمتلفة 

وال أمتىن حىت ألعدائي أن ميروا أمراض زهرية وغريها من األمراض اليت تتعلق أبعضائهن التناسلية. 
 ابلتجربة اليت مرران هبا".

ويف النهاية جنحت فالنتينا ابهلروب مع امرأة أخرى ابلقفز من الطابق األول ملبىن مؤلف من شقق سكنية. 
وعادت املرأاتن إىل املبغى ملساعدة صديقة أخرى على اهلروب، وقبضت عليهن الشرطة يف مدامهة للشقة. 
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، ألنه مل تكن حبوزهتا واثئق صحيحة أو أتشرية. ومع أهنا كانت 1999النتينا يف آذار )مارس( واعُتقلت ف
مسرورة ألن الشرطة دامهت املبغى، إال أهنا كانت ّتشى اإلدالء بشهادهتا ضد الرجل الذي ابعها إىل 

وكراين إال مرة واحدة أصحاب املبغى، ألنه كان يعرف مكان وجود عائلتها يف أوكرانيا. ومل يزرها القنصل األ
عقب اعتقاهلا. ومل تكن فالنتينا تعرف إىل مىت تنوي السلطات اإلسرائيلية احتجازها، أو مىت ُتسمح هلا 

 ابلعودة إىل وطنها.

 حكاية نينا

"أريد العودة إىل وطين، لكن من املمكن أال جتري حماكمة "فالن" ]الرجل املتهم ابغتصاهبا[ قبل ستة 
"ال يُقصد أبوامر اإلبعاد إبقاء التأكد من أن "فالان " سيذهب إىل السجن".  أشهر. كذلك أريد

الشهود رهن االعتقال. وال حُيَتجز األجانب الذين ليس حبوزهتم تصاريح إال كي يغادروا إسرائيل وعلى 
 وجه السرعة".

 (4ابتيا كارمون، رئيس قسم األجانب والتأشريات يف وزارة الداخلية )

فقد أقامت يف إسرائيل من دون تصريح. وبدا واضحا  أهنا لن تديل بشهادهتا إذا مل "إهنا جمرمة. 
 حُتتجز".

 موشيه نيسان، الناطق ابسم شرطة حيفا

، بتأشرية سياحية. 1998عاماً، إىل إسرائيل يف العام  19وصلت نينا، وهي فتاة من روسيا البيضاء عمرها 
نها أُعطيت وعدًا بظروف عمل جيدة. وبعد حوايل ثالثة وكانت تعرف أهنا ستعمل يف جتارة اجلنس، لك

دوالر  1000أشهر من العمل يف دار للبغاء يف حيفا، اخُتطفت حتت هتديد السالح، وبيعت مببلغ 
أمريكي، وتعرضت للضرب واالغتصاب. وقد هربت وعادت إىل دار البغاء األول يف حماولة لكسب ما 

 هتا إىل روسيا البيضاء.يكفي من املال لتسديد مثن تذكرة عود

، اعتقلتها الشرطة يف مدامهة لنادي تدليك يف تل أبيب. وأُلقي هبا يف سجن نيف 1999ويف آذار )مارس( 
تريزا بناء على أمر برتحيلها صادر عن وزارة الداخلية. بيد أنه، على الرغم من حيازهتا جلواز سفر ساري 

ن مكتب املدَّعي العام يف حيفا أصدر أمرًا مبنعها من مغادرة املفعول وتذكرة سفر، فإنه مل يتم إبعادها، أل
إسرائيل لضمان إدالئها بشهادة يف دعوى جنائية رُفعت ضد الرجال الثالثة الذين خطفوها واغتصبوها. ويف 
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، بعد احتجازها يف سجن نيف تريزا طوال أكثر من 1999هناية املطاف، جرى ترحيلها يف حزيران )يونيو( 
 شهرين.

مت لفت انتباه خمتلف املسؤولني اإلسرائيليني إىل حمنة نينا بواسطة اخلط الساخن اخلاص ابلعمال األجانب و 
. ونفى خمتلف 1999يف احلجز، ووصلت قصتها إىل صفحات جريدة يديعوت أحرانوت يف أاير )مايو( 

. وعلَّق أحد املدَّعني املسؤولني احلكوميني الذين أجرت الصحيفة مقابالت معهم مسؤوليتهم عن احتجازها
العامني يف مكتب النائب العام للدولة يف حيفا قائاًل :"أان مل أكن أعرف أن الفتاة حمتجزة إال بعد أن 
اتصلت يب منظمة اخلط الساخن. وسأبذل قصارى جهدي كي تديل بشهادهتا يف يوم واحد حىت ميكن 

 اإلفراج عنها".

 قوق اإلنسانمسؤولية الدول مبوجب القانون الدويل حل
مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، تتحمل الدول مسؤولية محاية األشخاص ضد انتهاكات حقوق 
اإلنسان اليت يرتكبها األفراد بصفتهم الشخصية. وهذه املسؤولية مكرَّسة يف مجيع املعاهدات األساسية 

ويل اخلاص ابحلقوق املدنية ( من العهد الد1) 2حلقوق اإلنسان. فعلى سبيل املثل، تقضي املادة 
والسياسية، أبن تكفل الدولة الطرف جلميع األشخاص املقيمني يف أراضيها احلقوق اليت يضمنها العهد 
املذكور، وهو التزام، يشمل وفقًا للجنة حقوق اإلنسان، احلماية من األفعال اليت يرتكبها أفراد يتصرفون 

وجب القانون الدويل، يقتضي من الدول ممارسة الدأب (.  ويف هذا اإلطار، ومب5بصفتهم الشخصية )
الواجب ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها األفراد بصفتهم الشخصية، والتحقيق فيها ومقاضاة 
وتوفري عالج انجع هلا. فإذا تقاعست الدولة عن القيام بذلك، تُعترب مبوجب القانون الدويل مسؤولة عن 

 تايل تُعترب أهنا انتهكت التزاماهتا الدولية.هذه االنتهاكات، وابل

وفيما يتعلق ابحلرمان من احلرية، وممارسة العنف واالستعباد الذي تعرَّضت له النساء اللوايت يتم االجتار هبن 
يف إسرائيل، هناك عدة أحكام ذات صلة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان. فاملادة السابعة من العهد 

، تنص على أنه ال 1991حلقوق املدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إسرائيل يف العام الدويل اخلاص اب
جيوز تعريض أي شخص للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة. 

بعة من العهد ، وهو تفسري معتمد للمادة السا20وقد ذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم 
املذكور، أنه "من واجب الدولة الطرف تقدمي احلماية لكل شخص من خالل اإلجراءات التشريعية وسواها، 
حبسب الضرورة، ضد األفعال احملظورة يف املادة السابعة، سواء ارتكبها أشخاص بصفتهم الرمسية، أو خارج 

حُتظ ِّر املادة الثامنة من العهد املذكور  (. وإضافة إىل ذلك،6صفتهم الرمسية، أو بصفتهم الشخصية" )
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االسرتقاق، وتكفل املادة التاسعة حق الفرد يف احلرية وسالمة شخصه. وتنص املادة السادسة من اتفاقية 
، على أنه: 1999القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت صادقت عليها إسرائيل أيضاً يف العام 

ن تتَّخذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، ملكافحة مجيع أشكال "جيب على الدول األطراف أ
 االجتار ابملرأة واستغالل دعارة املرأة. 

ار هبن من دول  املؤسسات احلكومية اإلسرائيلية والنساء اللوايت يتم االجت ِّ
 االحتاد السوفيييت السابق

انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد النساء اللوايت يتم  مل تتَّخذ احلكومة اإلسرائيلية إجراءات كافية ملنع
االجتار هبن، ومل حتق ِّق يف هذه االنتهاكات أو تقاضي مرتكبيها وتعاقبهم. وعموماً، تُعاَمل هؤالء النسوة، من 
 الناحية الفعلية، كمجرمات من قبل خمتلف األجهزة اإلسرائيلية اليت حتتك هبا النساء املذكورات، بداًل من

اعتبارهن ضحااي النتهاكات حقوق اإلنسان. وهذا هو ما حيدث على الرغم من أن العديد منهن تعرضن 
النتهاكات حقوق اإلنسان مثل االسرتقاق أو التعذيب، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال اإلساءة 

ملني يف جتارة اجلنس يف اجلنسية، على أيدي التجار غري الشرعيني أو القوادين أو غريهم من األشخاص العا
إسرائيل. وحتتك النساء اللوايت يتم االجتار هبن ابلعديد من األجهزة احلكومية اإلسرائيلية املختلفة، لكن يبدو 
أنه ليس هناك سياسة حكومية متماسكة ملكافحة هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان. ويف اجتماعاهتم مع 

ولون احلكوميون عن اهتمامهم مبحنة النساء اللوايت يتم االجتار مندويب منظمة العفو الدولية، أعرب املسؤ 
هبن. ولكن، ابستثناء حالة قسم التشريع اجلنائي يف وزارة العدل، يبدو أن معظم األجهزة مل تضع سياسات 

 ملكافحة هذه االنتهاكات )أنظر فقرة التشريع اجلنائي أدانه(.

وعلَّقت جلنة حقوق اإلنسان على معاملة النساء اللوايت يتم االجتار هبن عند فحصها للتقرير األويل إلسرائيل 
 (. وذكرت اللجنة أهنا:7حول تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )

حضار العديد منهن نتيجة "أتسف ألن النساء اللوايت جُيَلنب إىل إسرائيل ألغراض الدعارة، واللوايت يتم إ
اد ِّعاءات كاذبة أو ابإلكراه، ال تتم محايتهن كضحااي لالجتار غري املشروع، وإمنا ميكن أن يتحملن عقوابت 
على وجودهن غري املشروع يف إسرائيل عن طريق ترحيلهن. ومتنع مثل هذه املقاربة هلذه املشكلة هؤالء 

اك حقوقهن مبوجب املادة الثامنة من العهد املذكور. وتوصي النساء، فعلياً، من طلب اإلنصاف بسبب انته
اللجنة ببذل جهود جادة ملالحقة التجار غري الشرعيني ومعاقبتهم، ووضع برامج إلعادة أتهيل الضحااي، 

اذ إجراءات قانونية ضد املذنبني".  وضمان متك نهم من اّت ِّ
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 التشريعات اجلنائية ذات الصلة
لي، ال تعترب ممارسة مزاولة الدعارة خمالفة للقانون، لكن القانون جُير ِّم العديد من مبوجب القانون اإلسرائي

األنشطة املصاحبة للدعارة، مثل القوادة )أي العيش من دخل البغي( أو االحتفاظ مبكان ألغراض البغاء. 
من قانون العقوابت )ب(  202أما االجتار ابلنساء إبدخاهلن إىل إسرائيل، فليس خمالفًا للقانون. والفقرة 

تعترب حتريض املرأة، طواعًا أو قسراً، على مغادرة إسرائيل بقصد ممارسة للبغاء يف اخلارج، عماًل خمالفاً 
، أهنا وضعت مسودة تعديل 1999للقانون. وقد أبلغت وزارة العدل مندويب منظمة العفو الدولية يف العام 

حملها نصاً جيعل حتريض شخص على مغادرة الدولة اليت  )ب( ليحلَّ  202لقانون العقوابت يستبدل الفقرة 
يقيم فيها ملمارسة الدعارة يف اخلارج عماًل خمالفًا للقانون. وعند كتابة هذا التقرير، مل يكن هذا التعديل قد 

 أصبح قانوانً على يبدو.

ون أو غريهم من إن العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها التجار غري الشرعيني أو القواد
األشخاص العاملني يف جتارة اجلنس إبسرائيل، من قبيل االعتداء واالغتصاب واخلطف والسجن الزائف، هي 
جرائم جنائية. فاملادة العاشرة من قانون العقوابت تتناول اجلرائم املتعلقة ابلدعارة والفحش. فمثاًل، مبوجب 

كراه أو املخدرات أو املسكرات أو التهديدات أو ، يعترب استخدام الشخص للقوة أو اإل 201الفقرة 
اخلداع، حلمل امرأة على ارتكاب الدعارة، أو احتجازها رغمًا عنها من أجل محلها على ممارسة الدعارة، 
جرمية جنائية يُعاَقب عليها ابلسجن مدة تصل إىل مخس سنوات. وقد أعدَّت وزارة العدل تعديالت على 

ابت أشد تصل إىل السجن سبع سنوات على دفع شخص إىل ممارسة الدعارة يف قانون العقوابت تُوقع عقو 
ظروف ُمشد ِّدة للعقوبة، من قبيل ارتكاب اجلرمية عن طريق استخدام القوة أو اللجوء إىل وسيلة أخرى من 

 وسائل الضغط أو التهديد ابستخدامها.

ارة العدل تعكف على إعداد نص لتجرمي العبودية وشراء األشخاص وبيعهم ليست جرائم جنائية. وورد أن وز 
 شراء األشخاص وبيعهم.

، اعتمد الكنيست )الربملان اإلسرائيلي( قانون املساواة للمرأة، الذي تنص الفقرة 2000ويف آذار )مارس( 
)ب( منه على أن كل امرأة تستحق احلماية من العنف، واملضايقة اجلنسية، واالستغالل اجلنسي، واالجتار  6

 . ويشري تعليق مرفق ابلقانون إىل أن الدولة هي اليت جيب أن تقد ِّم احلماية.بشخصها

 القوانَّي املتعلقة ابلتوقيف واالعتقال واإلبعاد
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يعطي القانون اإلسرائيلي، حالياً، وزير الداخلية سلطات واسعة إلبعاد األجانب املقيمني بصورة غري شرعية، 
ر الداخلية أن ُيصدر أمر إبعاد حبق أي شخص يقيم يف إسرائيل من واحتجازهم ابنتظار ترحيلهم. وجيوز لوزي

دون تصريح إقامة. وحيق للُمبَعد أن يقد ِّم استئنافاً إىل وزير الداخلية خالل ثالثة أايم من إصدار أمر اإلبعاد،  
ويستطيع كما ميكنه الطعن فيه أمام حمكمة العدل العليا. وعقب صدور أمر اإلبعاد، ميكن احتجاز املبَعد. 

األخري تقدمي طلب إخالء سبيله بكفالة إىل جلنة يف وزارة الداخلية. وال متلك احملاكم اإلسرائيلية الصالحية 
 القضائية ملنح الكفالة.

وردًا على طعن يف احملكمة العليا قدَّمته مجعية احلقوق املدنية يف إسرائيل، وهي منظمة غري حكومية 
أهنا ستعد  قانواًن جديدًا حول إبعاد األجانب  1999يلول )سبتمرب( إسرائيلية، أعلنت احلكومة يف أ

املقيمني بصورة غري شرعية، يتضمن أحكامًا تُنظ ِّم عملية التوقيف واالعتقال وتنص على إجراء مراجعة 
 قضائية. وقد مت وضع القانون، ولكنه مل يُقدَّم إىل الكنيست بعد.

 االعتقال واإلبعاد على صعيد املمارسة
ينتهي األمر ابلعديد من النساء، اللوايت يتم االجتار هبن، يف احلجز نتيجة املدامهات اليت تقوم هبا الشرطة 
اإلسرائيلية لبيوت الدعارة وأندية التدليك. وعادة ما يتم اعتقال النساء املذكورات وتبليغهن أبمر ترحيل 

ة للبقاء يف إسرائيل. وحيق هلؤالء النساء، صادر عن وزير الداخلية على أساس أنه ليس لديهن أتشرية صاحل
شأهنن شأن غريهن من املبعدين، تقدمي استئناف ضد أمر اإلبعاد هذا أو ضد احتجازهن، إىل وزير 
الداخلية، أو الطعن يف ذلك القرار أمام احملكمة العليا. ووفقًا جلمعية احلقوق املدنية يف إسرائيل، اندرًا ما 

فاً. وال تتوفر مساعدة قانونية للمبعدين، على الرغم من أهنم قد ال ميلكون املوارد املالية يقد ِّم املبعدون استئنا
للطعن يف أوامر اإلبعاد. وكما تقول مجعية احلقوق املدنية يف إسرائيل: "خيلق هذا الوضع أيضًا إمكانية 

جعة قضائية ألمر اإلبعاد االعتقال مدة غري حمددة للشخص الذي صدر حبق ِّه أمر إبعاد، من دون إجراء مرا
(. وجيب على املبَعد أن يبادر إىل الطعن أبمر 8أو لالعتقال، يف غياب أي شكوى يتقدم هبا املعتَقل" )

اإلبعاد، حىت وإن كان غري قادر على التخاطب بسبب احلواجز اللغوية، أو االفتقار إىل املعلومات األساسية 
 املوارد املالية اليت متك ِّنه من دفع نفقات التمثيل القانوين.بشأن اإلجراءات الالزمة، أو عدم توف ر 

ووفقاً للحكومة اإلسرائيلية، ال جيوز احتجاز املبعدين إال كمالذ أخري، بعد أن يكون وزير الداخلية قد نظر 
قر ِّ يف إجراءات أقلَّ تقييداً، مثل اإلقامة اجلربية، أو إيداع سند كفالة، أو احلضور بصورة منتظمة إىل م

(. ويف احلقيقة، يبدو أن وزير الداخلية ال يفحص قرارات احتجاز النساء 9الشرطة، وما شابه ذلك" )
اللوايت يتم االجتار هبن على أساس كل حالة على حدة، كما ال يبدو أنه يتم إيالء اعتبار هلذه البدائل. 
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االت املعزولة اليت مت فيها إخالء سبيل فاالعتقال هو العرف السائد. وتعلم منظمة العفو الدولية بعدد من احل
مثل هؤالء النساء بسند كفالة وإدخاهلن مالجئ خمصصة للنساء اإلسرائيليات اللوايت يتعرضن للعنف 

 العائلي، ويتم ذلك عادة عندما يكنَّ على استعداد للتعاون مع الشرطة.

ا ميكن أن حُتتجز أخرايت طوال وتقضي بعض النساء فرتات قصرية جدًا من الوقت رهن االعتقال. بينم
أشهر. ويف اآلونة األخرية، جرى تقليص فرتة احتجاز النساء اللوايت يتم االجتار هبن بشكل ملموس، ويعود 
ذلك ابلدرجة األوىل إىل الضغط الذي مارسته املنظمات غري احلكومية اإلسرائيلية احمللية. واآلن جيري إبعاد 

نيف تريزا خالل أسبوعني. لكن تظل هناك حاالت ميكن فيها إبقاء معظم النساء احملتجزات يف سجن 
النساء عدة أشهر رهن االعتقال، ألن وزارة العدل أصدرت أمرًا مينعهن من مغادرة البالد إىل أن يدلني 

 بشهاداهتن يف دعاوى جنائية.

بعد أن حتصل على وثيقة  وتعتمد فرتة االعتقال على جمموعة متنوعة من العوامل. وال ميكن إبعاد امرأة إال
سفر صاحلة وتذكرة سفر. وال متلك نساء عديدات واثئق سفر صاحلة عندما يتم إلقاء القبض عليهن، ألن 
التجار غري الشرعيني أو القوادين يكونون قد صادروها؛ ويف حاالت أخرى، تكون واثئق السفر مزوَّرة. ويف 

ن ُتصدر قنصليات بالدهم واثئق سفر جديدة هلن، وأحياانً هذه احلاالت، يرتتب على النساء االنتظار إىل أ
حيدث أتخري يف إصدار واثئق السفر اجلديدة، وخاصة إذا مل تكشف املرأة اليت جرى االجتار هبا عن هويتها 
احلقيقية منذ البداية. وعادة تُلزِّم وزارة الداخلية املبعدات بدفع نفقات العودة إىل بلداهنن األصلية. وإذا 

ن عن الدفع، عندئذ تدفع وزارة الداخلية تلك النفقات. ويف املاضي، كان حيدث أتخري طويل يف عجز 
عملية اإلبعاد، ألن وزارة الداخلية كانت تزعم أهنا تفتقر إىل املوارد املالية، لكن يبدو أن الوضع قد تغريَّ يف 

 اآلونة األخرية.

اص ابحلقوق املدنية والسياسية، فقد مت احتجاز النساء ( )أ( من العهد الدويل اخل2)10ويف انتهاك للمادة 
اللوايت يتم االجتار هبن وينتظرن إبعادهن، مع اجملرمات املداانت يف سجن نيف تريزا، وهو سجن النساء 
الوحيد يف إسرائيل، أو مت أيضاً احتجازهن مع املتهمات املعتقالت ابنتظار احملاكمة يف السجن نفسه أو يف 

لشرطة، ريثما يتم ترحيلهن. وميكن أن تدوم فرتات االعتقال يف حجز الشرطة مع املعتقالت مراكز حجز ا
اجلنائيات عدة أسابيع، وورد أن أوضاع احلجز سيئة للغاية. وقد التقى مندوبو منظمة العفو الدولية مبسؤويل 

أنثى مبعدة قد احُتجزت  900سجن نيف تريزا خالل البعثة اليت ذهبوا فيها، وأبلغهم املسؤولون أن حوايل 
ابملائة منهن، ومجيعهن تقريباً من  70و 60يف السجن خالل السنوات اخلمس املاضية. وقد عملت ما بني 

 18فتاة تقل أعمارهن عن  20و 10دول االحتاد السوفيييت السابق، يف جتارة اجلنس، وضمنهن ما بني 
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الحتاد السوفيييت السابق، ممن عملن يف جتارة امرأة من دول ا 17عاماً. ويف وقت الزايرة، كانت هناك 
 اجلنس، رهن االعتقال يف نيف تريزا.

ويف اآلونة األخرية، بدأ سجن نيف تريزا ابحتجاز النساء اللوايت يتم االجتار هبن يف زانزين منفصلة عن 
رحيلهن. وتقتضي السجينات اجملرمات. وال يوجد يف  إسرائيل مركز خمصَّص إليواء النساء اللوايت ينتظرن ت

مسوَّدة قانون أعدَّهتا وزارة العدل أبن تقوم احلكومة اإلسرائيلية إبنشاء بيوت خاصة الحتجاز األجانب 
 املقيمني بصورة غري شرعية يف غضون سنتني من سراين مفعول القانون.

شديدة. بيد أنه  وقد تعرَّض العديد من النساء املعتقالت اللوايت يتم االجتار هبن لصدمات جسدية ونفسية
ال تتوفر لتلك النساء خدمات معدَّة خصيصًا هلن، مثل املساعدة اهلادفة إىل تلبية احلاجات احملددة للنساء 
اللوايت يتم االجتار هبن من دول االحتاد السوفيييت السابق أو من دول أخرى. وأصرَّ مسؤولو سجن نيف تريزا 

حاجاهتن اجلسدية والنفسية. إال أن اخلدمات املتوفرة يف سجن نيف  على توف ر اخلدمات الطبية الالزمة لتلبية
ترييزا مصمَّمة للسجينات احملكومات من املواطنات اإلسرائيليات، وابلتايل غري مناسبة لتلبية حاجات النساء 

 اللوايت يتم االجتار هبن، انهيك عن حاجات أولئك اللوايت تعرَّضن النتهاكات حقوق اإلنسان.

 لقانونتطبيق ا
اعرتف املسؤولون يف الشرطة اإلسرائيلية ومكتب النائب العام للدولة ملنظمة العفو الدولية أبنه من الصعب 
إجراء حتقيقات والقيام مبالحقات قضائية حبق األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات حقوق اإلنسان ضد 

احلصول من السلطات اإلسرائيلية على  النساء اللوايت يتم االجتار هبن. ويف احلقيقة، مل تستطع املنظمة
إحصائيات تتعلق بعدد التحقيقات اجلنائية اليت فُتحت أو على معطيات حول املالحقات القضائية أو 
اإلداانت يف دعاوى تتضمن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد هؤالء النساء. بيد أن منظمة العفو 

ة عن النساء اللوايت زعمن أهنن مواطنات من روسيا الدولية استطاعت احلصول على إحصائيات رمسي
امرأة.  132، مت إبعاد 1998االحتادية، واملبعدات من إسرائيل بسبب عملهن كبائعات هوى. ويف العام 

 وميث ِّل هذا الرقم زايدة تقارب املائة ابملائة على السنة السابقة.

ملفًا يف الشرطة،  550، مت فتح 1997أنه يف العام وأبلغ ممث ِّلو الشرطة اإلسرائيلية منظمة العفو الدولية 
 650، واليت تغطي جرائم البغاء والفحش، ومت فتح 1977من قانون العقوابت للعام  10مبوجب املادة 
. بيد أنه مل يتضح كم من هذه امللفات يتعلق ابلنساء اللوايت يتم االجتار هبن. كما 1998ملفًا يف العام 

لية منظمة العفو الدولية أن حتقيقات أخرى ضد التجار غري الشرعيني والقوادين قد أبلغت الشرطة اإلسرائي



 انية للنساء اللوايت يتم االجتار هبن من دول االحتاد السوفيييت السابق للعمل يف جتارة اجلنس يف إسرائيلانتهاك احلقوق اإلنسإسرائيل:                          19/23
 

 

 

 

فُتحت مبوجب أبواب أخرى من قانون العقوابت ابلنسبة جلرائم مثل االعتداء واخلطف واحليازة غري املشروعة 
 جلوازات سفر، لكنها مل تستطع تزويد منظمة العفو الدولية أبي إحصائيات.

القوانني والسياسات املعمول هبا يف إسرائيل، وخاصة التطبيق الصارم لقوانني اهلجرة ضد  وال تشجع خمتلف
النساء اللوايت يتم االجتار هبن، على املالحقة القانونية لألشخاص الذين يعتدون على النساء ويغتصبوهنن 

شى العديد من وحيتجزوهنن بصورة غري مشروعة، و/أو ينتهكون حقوقهن اإلنسانية بطريقة أخرى. وّت
النساء تقدمي شكاوى لدى الشرطة اإلسرائيلية أو اإلدالء بشهاداهتن يف الدعاوى اجلنائية، ألهنن خيشني 
التعرض للسجن أو اإلبعاد، حيث يتكبَّدن أحياانً خسارة اقتصادية فادحة. كما تواجه النساء خطر التعر ض 

 الشرعيني أو القوادين، سواء يف إسرائيل أو يف ملزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي التجار غري
، أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أهنا لن تقبض على األجانب املقيمني بصورة غري 1998اخلارج. ويف العام 

شرعية، والذين يتقدمون بشكاوى لدى الشرطة، إال إذا كان هناك سبب آخر للقبض عليهم غري جمرد 
 وجودهم غري القانوين يف البالد.

وكثرياً ما تكون النساء اللوايت يتم االجتار هبن غري مستعدات لإلدالء بشهاداهتن أمام احملاكم اإلسرائيلية ضد 
األفراد الذين انتهكوا حقوقهن اإلنسانية. وقد سلَّط أحد املدَّعني العامني الذين أجرت منظمة العفو الدولية 

ابملائة تقريبًا من الدعاوى اليت ُمثَّل فيها  90يف  مقابلة معهم الضوء على خطورة املشكلة، موضحًا أنه
االد ِّعاء، وتضمنت نساء مت االجتار هبن، رفضت النساء اإلدالء بشهاداهتن يف احملكمة على الرغم من أهنن 
أدَلنْي إبفادات سابقة إىل الشرطة اإلسرائيلية أو إىل مكتب النائب العام للدولة. وعادة ما يُعلنَّ أهنن 

معادايت"، وابلتايل ُيسمح إلفاداهتن السابقة أبن تعترب دلياًل مقبواًل يف احملكمة. وقد أثنت  "شاهدات
عوامل خمتلفة النساء اللوايت يتم االجتار هبن عن اإلدالء بشهاداهتن. فإذا أُمرت امرأة ابإلدالء بشهادهتا، فإهنا 

رتة أطول من تلك اليت تقضيها عندما ال تتعرض خلطر احتجازها ريثما يتم إبعادها، يف معظم احلاالت، لف
تديل بشهادهتا. ولدى مكتب النائب العام للدولة اخليار يف استخدام إجراء الشهادة اليت تسبق احملاكمة، 
الذي يسمح للمرأة اليت يتم االجتار هبا أبن تديل بشهادهتا يف احملكمة قبل بدء احملاكمة، وإبعادها على وجه 

لون يف مكتب النائب العام للدولة ملنظمة العفو الدولية عن مزيج من املشاعر بشأن السرعة. وأعرب املسؤو 
هذا اإلجراء، إذ إنه غالبًا ما يكون الطعن يف الشهادة اليت تسبق احملاكمة أسهل على حماميي الدفاع من 

لعام هذا اخليار الطعن يف الشهادة اليت يتم اإلدالء هبا خالل احملاكمة. ومع ذلك، استخدم مكتب النائب ا
 يف بعض احلاالت.

كذلك، فإن اخلوف على سالمتهن الشخصية وسالمة عائالهتن قد يثين النساء اللوايت يتم االجتار هبن عن 
اإلدالء بشهاداهتن. واعرتف مسؤولون يف مكتب النائب العام ملنظمة العفو الدولية أبهنم ال يستطيعون أتمني 
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خيشني تعر ضهن للرتهيب يف إسرائيل أو يف اخلارج إذا ما أدلني بشهاداهتن يف احلماية هلؤالء النساء اللوايت 
 احملاكمات. فال يوجد نظام حلماية الشهود يف إسرائيل.

وقد وصفت آان، اليت وردت قصتها آنفا، ملنظمة العفو الدولية كيفية إحضارها إىل احملكمة لإلدالء بشهادهتا 
 ضد قوادها. 

جزان يف كيشون )مركز االعتقال( طوال هذه املدة؛ فاالد ِّعاء أراد منا اإلدالء "اآلن أعرف ملاذا احتُ 
بشهادتنا يف حماكمة "فالن". لكن مل يبلغنا أحد بذلك يف حينه. ومل يسألنا أحد عما إذا كنا نريد أن 

وقد ُأخذان إىل  …نشهد ضده أم ال. ومل نعرف أننا سنكون شهودا . فنحن مل نوافق على ذلك قط
عة احملكمة وحنن مكبالت ابلقيود. ومل يبلغوان إال يف قاعة احملكمة: "اآلن أننت شاهدات. وعليكن قا

قول احلقيقة وال شيء غري احلقيقة. وقد سجلناكن فورا  كشاهدات ملصلحة الشرطة. ويف احلقيقة لسنا 
 حباجة إىل طلب اإلذن منكن كي نفعل ذلك. ولكننا مل نقل أي شيء يف احملكمة."

عد ذلك، جرى استجوابنا يف قسم الشرطة يف حيفا. وسألوان:"ملاذا مل تقلن شيئا  يف احملكمة؟ فقلنا: "ب
ألنه مل يطلب أحد موافقتنا على أن نكون شاهدات. فـ "فالن" يعرف عنواين يف سانت بيرتزبرغ ورقم 

هددوين أبنه  هاتفي، ألنه احتفظ جبواز سفري. ولدي ابنة صغرية عمرها مثاين سنوات هناك. وقد
 سيعثر عليَّ يف بييت يف روسيا، إذا مل أفعل ما يريد".

 اإلعادة القسرية
أبلغ مسؤول يف وزارة الداخلية منظمة العفو الدولية أن الوزارة ال تقوم مبحاولة، قبل عملية اإلبعاد، لتقرير ما 

د عودهتا إىل بلدها األصلي. إذا كانت املرأة اليت يتم االجتار هبا ستتعرض النتهاكات حقوق اإلنسان عن
وينطبق الشيء نفسه حىت عندما تقد ِّم هذه املرأة معلومات إىل الشرطة اإلسرائيلية أو تديل بشهادهتا يف 

 إجراءات جنائية.

إن مثل هذه املقاربة تشك ِّل انتهاكاً، من جانب إسرائيل، ملبدأ عدم اإلعادة القسرية املعهود. وهذا املبدأ، 
املتعلقة بوضع الالجئني ويف صكوك أخرى، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب  1951فاقية العام املكرَّس يف ات

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة، ومبادئ األمم املتحدة املتعلقة ابملنع 
موجزة، والتحقيق فيها، وإعالن الفعال لعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام التعسفي وإبجراءات 

األمم املتحدة اخلاص حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، حيظر طرد أي شخص إىل دولة، حيث 
توجد أسس جوهرية لالعتقاد أنه سيواجه فيها خطر التعرض النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، ضمنها 
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عسفي أو إبجراءات موجزة. وعلى وجه العموم، هناك التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام الت
لة أبن أتخذ بعني االعتبار أوضاع حقوق اإلنسان يف دولة العودة، واملخاطر اليت  واجب على الدولة املرسِّ

 يواجهها الشخص املعين يف هذا اإلطار، قبل أن تقر ِّر طرد أي شخص.

حكومة إسرائيل يف إاتحة الفرصة هلؤالء النساء للتمتع وهذا يعين ضمناً أن هناك التزامات معيَّنة ترتتب على 
. 1951أبي حقوق هلن يف احلماية الدولية حبسب ما تنص عليها اتفاقية األمم املتحدة لالَّجئني للعام 

ووفقاً للمبادئ التوجيهية لقانون الالجئني، فإنه جيب توفري التسهيالت الضرورية للذين يود ون تقدمي طلبات 
جل رفع قضاايهم إىل السلطات املختصة، وإاتحة الفرصة هلم لالتصال مبندوب املفوض السامي جلوء من أ

 لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

وميكن لبعض أولئك النساء اللوايت سيتم إبعادهن املطالبة ابحلصول على وضع الالجئ، وذلك وفقاً للتعريف 
. ورمبا يكون لديهن أساسًا زعم 1951الالجئني للعام الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بوضع 

ابخلوف من االضطهاد يستند إىل أسس جيدة، بسبب عدم أتمني الدولة احلماية هلن إذا كان هناك دليل 
على أهنن سيتعرضن، لدى عودهتن، إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان ال تريد الدولة، أو ال تستطيع، محايتهن 

ستخدام العنف ضد النساء اللوايت يتم االجتار هبن ويُراد إعادهتن إىل بلدهن األصلي، منها. إن األدلة على ا
ومنها تقاعس الشرطة عن التدخل حلمايتهن، أو األدلة على أنه ال يتم التعامل مع استخدام العنف ضدهن  

النساء هن كقضية خطرية تتعلق ابلسياسة العامة، ميكن ]هلذه األدلة[ أن تدعم االستنتاج أبن هؤالء 
 الجئات يستحققن احلماية الدولية.

وإضافة إىل أي حقوق ميكن أن تتوفر مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لالَّجئني، فإن على احلكومات التزام عام 
بعدم اإلعادة القسرية للشخص إىل وضع حُيتمل أن يواجه فيه خطر التعر ض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو 

املهينة لديها، وفقًا ألحكام عدم اإلعادة القسرية مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب. ويف  الال إنسانية أو
الواقع، فإن املرأة اليت لديها حجة تقول إبهنا ستواجه خطر التعرض النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان إذا 

فاقية األمم املتحدة أعيدت إىل بلدها األصلي، فإن من حقها أن تتوقع احلماية بشكل معقول إما مبوجب ات
املتعلقة بوضع الالَّجئني، أو اتفاقية مناهضة التعذيب، أو أن تتوقع، على األقل، شكاًل من أشكال احلماية 
مبوجب الربامج اإلنسانية. وإضافة إىل ذلك، مثة قلق من أن أولئك النساء اللوايت يدلني بشهاداهتن يف 

مشاركتهن كشاهدات، لدرجة أكرب من اخلطر إذا متت إعادهتن إجراءات جنائية قد يُعر ِّضن أنفسهن، مبجرد 
إىل بلدهن األصلي. ويبدو من املعقول القول إن هذا ميكن أن يؤدي إما إىل طلب اللجوء، أو أهنن 
يستحققن النظر يف وضعهن مبوجب الربامج اإلنسانية للحصول على حق البقاء يف إسرائيل مبوجب معايري 

مساح الدولة املضيفة ابهلجرة، أو عدم وجود إجراءات قضائية لطلب اللجوء لديها، اهلجرة. ويف حالة عدم 
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عندئذ جيب أن تتمكن أولئك النساء املعرَّضات للخطر من االستفادة من برامج إعادة التوطني لدى مكتب 
 ة لالجئني(.املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )كأحد احللول الثالثة الرئيسية للحماية الدولي

 توصيات منظمة العفو الدولية
يرتتب على احلكومة اإلسرائيلية، مبوجب القانون الدويل، واجب ممارسة الدأب الواجب يف منع انتهاكات 
حقوق اإلنسان املرتَكبة ضد النساء اللوايت يتم االجتار هبن، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. 

ذت احلكومة اإل سرائيلية بعض اخلطوات ملكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان، وخاصة يف حقل وقد اّتَّ
التشريع، لكن هذه اإلجراءات مل تكن كافية. ويف ضوء التزامات احلكومة مبوجب القانون الدويل، تقد ِّم 

 منظمة العفو الدولية التوصيات التالية:

 احلكومية، السيما وزارة الداخلية، وإدارة  على احلكومة اإلسرائيلية إجراء مراجعة لكيفية معاجلة األجهزة
السجون اإلسرائيلية، والشرطة اإلسرائيلية، ومكتب النائب العام للدولة، النتهاكات حقوق اإلنسان 

 املرتكبة ضد النساء اللوايت يتم االجتار هبن يف إسرائيل.

 سرتاتيجية عامة بني أجهزهتا استناداً إىل نتيجة هذه املراجعة، جيب على السلطات اإلسرائيلية أن تضع ا
تكفل وجود رد منسَّق وفعال من قبل خمتلف األجهزة املعنية على انتهاكات حقوق اإلنسان اليت 

 تتعرض هلا النساء اللوايت يتم االجتار هبن.

 وبوجه خاص، على احلكومة اإلسرائيلية القيام مبا يلي:

 اًل غري قانوين.َسن  تشريع جيعل االسرتقاق وشراء األشخاص وبيعهم عم 

  ضمان أن تعامل قوانينها اجلنائية ونظامها القضائي اجلنائي النساء اللوايت يتم االجتار هبن واللوايت يقعن
 ضحااي النتهاكات حقوق اإلنسان كضحااي وشاهدات حمتمالت وليس كمجرمات.

 تهاكات ومقاضاة إيالء اعتبار إلنشاء وحدة متخصصة ُتكلَّف حتديدًا بتويل التحقيق يف هذه االن
مرتكبيها، وذلك هبدف تعزيز القدرة اإلمجالية إلسرائيل على التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان 

 اليت تُرتَكب يف إطار عملية االجتار غري املشروع، ومقاضاة مرتكبيها.
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 يُزعم أهنم ارتكبوا  إن تقد ِّم إىل العدالة، وفقًا ملعايري احملاكمات العادلة املعرتف هبا دولياً، أولئك الذين
انتهاكات حلقوق اإلنسان ترتاوح بني االسرتقاق وغريه من القيود على احلرية، وبني التعذيب مبا فيه 

 االغتصاب وسواه من االعتداءات اجلنسية، على النساء اللوايت يتم االجتار هبن؛

 ،وخاصة املوظفون يف وزارة  إعداد برامج لزايدة الوعي وللتدريب، خمصصة للموظفني احلكوميني املعنيني
الداخلية والشرطة اإلسرائيلية وإدارة السجون اإلسرائيلية ومكتب النائب العام للدولة. وجيب أن تستند 
هذه الربامج إىل مقاربة أتخذ بعني االعتبار حقوق اإلنسان، فضاًل عن قضااي تنفيذ القانون، وتتضمن 

ين منها النساء اللوايت يتم االجتار هبن، وابلتايل معلومات حول انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تعا
 تشد ِّد على وجوب معاملتهن كضحااي النتهاكات حقوق اإلنسان وليس كمجرمات؛

  اذ خطوات تضمن سالمة ضحااي هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق النساء اللوايت اّت ِّ
داهتن يف الدعاوى اجلنائية املقامة يف إسرائيل يقد ِّمن معلومات إىل الشرطة أو اللوايت يدلني بشها

 واخلارج.

  ،زايدة التعاون الدويل، وال سيما التعاون مع حكومات دول االحتاد السوفيييت السابق ودول الرتانزيت
ملكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد النساء اللوايت يتم االجتار هبن. وإن مشاركة سفارات 

فيييت السابق وقنصلياهتا يف إسرائيل جيب أن تركز على مسألة التعاون الدويل لزايدة دول االحتاد السو 
الوعي مبحنة أولئك النساء اللوايت يقعن ضحااي النتهاكات حقوق اإلنسان وحاجاهتن. وجيب عقد 
 ندوة للموظفني اإلسرائيليني وموظفي السفارات والقنصليات التابعة لدول االحتاد السوفيييت السابق

لة؛  لتحديد جماالت التعاون بني الدول املتلقية واملرسِّ

 عدم احتجاز النساء اللوايت يتم االجتار هبن إال كمالذ أخري؛ 

  ضمان احتجاز النساء اللوايت يتم االجتار هبن يف أوضاع تتماشى مع جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية
 أو السجن؛ مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز

 افتتاح دار إلقامة النساء اللوايت يتم االجتار هبن ريثما يتم إبعادهن أبسرع ما ميكن؛ 

  ضمان حصول النساء اللوايت يتم االجتار هبن على اخلدمات املناسبة، ومن بينها املساعدة القانونية
 واإلرشاد النفسي واخلدمات الطبية؛
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 تقدمي التسهيالت الضرورية للنساء اللوايت يتم االجتار هبن وفقًا للمبادئ التوجيهية لقانون الالجئني ،
واللوايت يرغنب يف تقدمي طلبات لل جوء، لتمكينهن من رفع قضاايهن إىل السلطات املختصة، وإاتحة 

 الفرصة هلن لالتصال مبمثل للمفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
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 هوامش
 شمل الفتيات أيضاً.كلمة "النساء" يف هذه التقرير ت ( 1)

وفقًا لتقرير املقر ِّر اخلاص املعين ابلعنف ضد املرأة، املقدَّم إىل الدورة السادسة واخلمسني للجنة حقوق  ( 2)
ألف  50اإلنسان التابعة لألمم املتحدة: فقد "زعمت وزارة خارجية الوالايت املتحدة مؤخرًا أن مثة 
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ألف امرأة جُيلنب إىل أورواب الغربية وحدها. وتُقد ِّر  500إن تقديراهتا تشري إىل االجتار غري املشروع بـ 

األمم املتحدة أنه يتم االجتار أبربعة ماليني شخص كل عام. بيد أن هذه األرقام غري جديرة ابلثقة. 
للطبيعة السر ِّية لعملية االجتار، فإن من الصعب، إن مل يكن من املستحيل، احلصول على  ونظراً 

إحصائيات موثوق هبا. وكذلك، فإن عدم وجود تعريف واضح ملمارسة االجتار غري املشروع يضع قيداً 
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؛ و"االجتار غري املشروع والدعارة: االستغالل املتنامي للنساء املهاجرات من أورواب 1995لندن 

، عند موقع اإلنرتنت 1995الوسطى والشرقية"، املنظمة الدولية للهجرة، 
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