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شكر وتقدير

اإن جمعية �سوا – كل الن�ساء معاً اليوم وغدًا ت�سع دائماً مكافحة العنف القائم 
بالن�ساء  االجتار  ق�سية  اأن  �سك  ال  اأولوياتها.  قمة  يف  االجتماعي  النوع  على 
هذه  بقيت  وقد  ن�سان،  االإ حلقوق  وانتهاكاً  نكراء  جرمية  متثل  الفل�سطينيات 
عوام عديدة تعد يف نطاق املحرمات التي يغلفها ال�سمت. ولهذا ال�سبب،  الق�سيةالأ
واإ�سدارها  واإعدادها  الوقائع  جمع  يف  معنا  لل�سراكة  اليونيفيم  بجهود  رحبنا 
والبغاء  الفل�سطينيات  والفتيات  بالن�ساء  عنوان"االجتار  حتت  الورقة  هذه  يف 

الق�سري: مناذج لعبودية الع�سر".
الوقت  نف�سهم  الأ واملتنفذون  امل�سوؤولون  يعطي  اأن  اأعماقنا  من  نتمنى  ونحن 
لالطالع على ما جاء يف هذا التقرير ومالحظة الوقائع ال�سادمة التي يحتويها، 
واأن يدركوا اأن هذه لي�ست اإال قمة اجلبل اجلليدي واأن ثمة الكثري من اخلطوات 
 – املراأة  حقوق  لها  تتعر�ص  التي  االنتهاكات  ملعاجلة  اتخاذها  يتوجب  التي 
�سواًء تلك املو�سحة هنا اأو تلك التي ال تزال غائبة عن اإدراكنا. اإننا نتطلع باأمل 
باال�ستنتاجات  الفل�سطينيون  ال�سيا�سات  �سناع  فيه  ياأخذ  الذي  اليوم  اإىل  كبري 
والتو�سيات املهمة التي يطرحها هذا التقرير لكي نعمل معاً على جعل فل�سطني 

مكاناً اأكرث اأماناً لكل الن�ساء.
منائي للمراأة - يونيفيم على  مم املتحدة االإ اإن »جمعية �سوا« حتيي �سندوق االأ
جناز  اأن ت�سكر كل من �ساهم يف حتقيق هذا االإ الكفاح املهم وتود  التزامه بهذا 

البارز.
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مقدمة

ر�ص الفل�سطينية املحتلة. وب�سبب غياب املعلومات الدقيقة  ي�سعى هذا التقرير اإىل ا�ستك�ساف ق�سية االجتار بالن�ساء والفتيات والبغاء يف االأ
والدرا�سات والتقارير الر�سمية التي تتعامل مع هذا املو�سوع بانفتاح، فاإن هذه الورقة املوجزة ال يق�سد منها باأي �سكل اأن تقدم كدرا�سة 
البحث  الكثري مما يجب عمله حتى يف جمال  املحتلة. ويتبقى  الفل�سطينية  ر�ص  االأ امل�سكلة يف  اأوىل نحو حتديد هذه  بل هي خطوة  �ساملة، 

�سا�سيني. والتوثيق االأ

�سخا�ص، وبخا�سة الن�ساء  مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الربوتوكول املكمل ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باالأ اإن اتفاقية االأ
�سخا�ص على اأنه »جتنيد اأ�سخا�ص اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد  طفال، للعام 2000، حتدد االجتار باالأ واالأ
بالقوة اأو ا�ستعمالها اأو غري ذلك من اأ�سكال الق�سر اأو االختطاف اأو االحتيال اأو اخلداع اأو ا�ستغالل ال�سلطة اأو ا�ستغالل حالة ا�ست�سعاف، 
اأو باإعطاء اأو تلقي مبالغ مالية اأو مزايا لنيل موافقة �سخ�ص له �سيطرة على �سخ�ص اآخر لغر�ص اال�ستغالل« )بروتوكول االجتار، املادة 3اأ، 
ال�سفحة 35(1. ومع اأن م�سطلح اال�ستغالل كما ي�ستخدم يف هذا التعريف ي�سمل اال�ستغالل اجلن�سي وال�سخرة واال�سرتقاق واال�ستعباد ونزع 

غرا�ص جن�سية فقط، وهو ما ي�سار اإليه على اأنه االجتار باجلن�ص. ع�ساء، اإال اإن هذه الورقة �سرتكز اهتمامها على مو�سوع االجتار الأ االأ

�سخا�ص اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو ا�ستقبالهم يف عملية توؤدي اإىل اال�ستغالل، حتى  وفقاً لربوتوكول االجتار، يحدث االجتار عندما يتم جتنيد االأ
مر اجتارًا  �سلي وحتى نقطة الو�سول النهائية. وحتى يعترب االأ اإذا كان اال�ستغالل الفعلي، من ناحية النتيجة، ال يجري بدءًا من املكان االأ
ثبات  ح�سب الو�سف الوارد يف الربوتوكول، فاإن على ال�سحية اأن تثبت وجود نوع ما من الق�سر اأو اخلداع اأو الوجود يف حالة ا�ست�سعاف الإ

اأنها مل تعط املوافقة على العملية عن دراية.

غرا�ص جن�سية وبغاء الن�ساء، مرتابطتان ب�سكل وثيق. فالواقع يبني اأن العديد من  ال ميكن اجلدال اليوم، عموماً، باأن اجلرميتني: االجتار الأ
الفتيات والن�ساء ال�سحايا يتم االجتار بهن لهدف خمفي هو دفعهن اإىل االنخراط يف اأن�سطة بغاء ق�سري. يف العادة توعد الن�ساء بحياة اأف�سل 
يف مكان اآخر من العامل، ولكنهن، بداًل من ذلك، وما اأن يبلغن نقطة الو�سول النهائية، يجربن على اأن يبعن اأنف�سهن يف ممار�سة اجلن�ص حتى 
يتمكنجّ من �سداد ديونهن املتعلقة بتكاليف ال�سفر. اإن الن�ساء والفتيات الالتي يتم االجتار بهن ويجربن على البغاء يعتربن اأواًل وقبل كل �سيء 
مرين: االجتار والبغاء الق�سري، ك�سكل معا�سر من اأ�سكال العبودية2. اإذن  ن�سان، ولهذا ال�سبب مت حتديد كال االأ �سحايا انتهاكات حقوق االإ
فثمة عوامل تزيد من اإمكانية تعر�ص الن�ساء والفتيات لالجتار بهن واإجبارهن على البغاء، مثل الفقر وعدم امل�ساواة والتمييز، مبا يف ذلك 
ن�سان التي  العنف �سد املراأة. اإن هذه الورقة املوجزة ترتكز اإىل درا�سات حالة يف حماولتها اإلقاء ال�سوء ب�سكل موجز على انتهاكات حقوق االإ

تواجهها الن�ساء والفتيات �سحايا االجتار والبغاء الق�سري والعوامل التي تزيد درجة انك�سافهن.

اأنه من  اإليه على  الفل�سطيني ينظر  الفل�سطينية املحتلة، وال يزال املجتمع  ر�ص  االأ اأن املعلومات حول هذا املو�سوع �سحيحة جدًا يف  ومع 
املحرمات، اإال اأن امل�سكلة ال تعد جديدة متاماً وقد يكون لرتدي الو�سع ال�سيا�سي وما يتبعه من انحدار يف الو�سع االجتماعي-االقت�سادي 
مكان النظر اإىل هذه  وىل التي يختار فيها النا�ص اأن يك�سروا حاجز ال�سمت واأن يتحدثوا، وباالإ م�ساهمة يف زيادة هذه امل�سكلة. اإنها املرة االأ
ر�ص الفل�سطينية  الورقة املوجزة على اأنها خطوة اأوىل للبدء بتلبية احلاجة اإىل حماية الن�ساء والفتيات �سحايا االجتار والبغاء الق�سري يف االأ

املحتلة.

   

http://www.unodc.org/ :طفال. ميكن االطالع على ن�ص االتفاقية وبروتوكوالتها على املوقع �سخا�ص، وبخا�سة الن�ساء واالأ مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )2000(، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باالأ �   اتفاقية االأ
pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf

http://www2.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs14.( سخا�ص كق�سية ذات اأولوية� ن�سان تركز على االجتار باالأ �سكال املعا�رصة للعبودية يف اإطار مفو�سية حقوق االإ مم املتحدة على االأ 2   اإن جمموعة عمل االأ
.)htm
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بنية التقرير

واملنهجية  البحث،  هداف  الأ و�سفاً  ول  االأ اجلزء  يقدم  رئي�سياً.  جزءًا  ع�سر  اأحد  اإىل  الورقة  هذه  تنق�سم 
جراء املقابالت، والتحديات التي واجهها فريق  طالع الإ �سخا�ص الرئي�سيني ذوي االإ امل�ستخدمة، واختيار االأ
ر�ص الفل�سطينية املحتلة. فيما ي�سف اجلزء  البحث. اأما اجلزء الثاين فري�سم ال�سياق اجلغرايف-ال�سيا�سي لالأ

ر�ص الفل�سطينية املحتلة. الثالث، باخت�سار، م�سكلة االجتار بالن�ساء وا�ستغاللهن جن�سياً يف االأ

الفل�سطينية املحتلة ومنها، حيث  ر�ص  اإىل االأ البغاء واالجتار  الرابع يف ا�ستعرا�ص حركة  ي�ستفي�ص اجلزء 
الفل�سطينية  ر�ص  االأ الوطني واملحلي يف نطاق  اأف�سل لالجتار عرب  يو�سح كيف يحدث االجتار ويقدم فهماً 
املحتلة واإىل داخل اإ�سرائيل. وقد جرت يف هذا اجلزء حماولة ر�سم خريطة للحركة بناًء على احلاالت التي 

حددها فريق البحث فقط.

ويعر�ص اجلزء اخلام�ص معلومات عن خلفية الن�ساء املدفوعات اإىل البغاء كما حددتها مقابالت مع حمامني 
و�سباط �سرطة وقوادين وقوادات. اإن مكافحة االجتار واال�ستغالل اجلن�سي ت�ستدعي �سرورة معرفة من 
هن هوؤالء الن�ساء ومن اأين ياأتني. فحتى نفهم كيف يعمل االجتار واال�ستغالل اجلن�سي، من املهم اأن نعرف اإذا 
ما تعر�ست الن�ساء لال�ستغالل اجلن�سي قبل اأن يقحمن يف عامل البغاء ويف اأي �سن حدث ذلك. اإن معرفة خلفية 
هوؤالء الن�ساء التعليمية واالجتماعية واالقت�سادية اأمر اأ�سا�سي لتقدمي امل�ساعدة لل�سحايا. ويف اإطار املفهوم 

ذاته، يعر�ص اجلزء ال�ساد�ص اأي�ساً امل�سببات التي تقف وراء االجتار وممار�سة البغاء.

درا�سات  خالل  من  حتديدها  مت  كما  االجتار  ميار�سون  الذين  �سخا�ص  لالأ عامة  �سورة  ال�سابع  اجلزء  يقدم 
الثامن  اجلزاأين  يف  ول�سحاياه  االجتار  ميار�سون  الذين  �سخا�ص  لالأ حالة  درا�سات  تناول  مت  كما  احلالة. 
الناحية  البغاء من  غرا�ص  بالب�سر الأ م�ساألة االجتار  العا�سر  ذلك، ويتناول اجلزء  اإىل  �سافة  والتا�سع. وباالإ

�سرائيلية واملمار�سات املجتمعية. القانونية بناًء على الت�سريعات الفل�سطينية واالإ

�سباب اجلذرية التي جتعل الن�ساء الفل�سطينيات معر�سات لالجتار باجلن�ص  واأخريًا، وبناًء على حتليل االأ
بال�سيا�سات يف اجلزء  التي ت�ساهم يف ا�ستمرار ا�ستغاللهن اجلن�سي، يتم عر�ص تو�سيات متعلقة  والعوامل 

احلادي ع�سر.
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اجلزء األول: 

األهداف واملنهجية

هداف العامة لهذا البحث، وكذلك املنهجية التي مت توظيفها للتعرف على م�سكلة االجتار بالب�سر  ول نظرة تف�سيلية اإىل االأ يعر�ص اجلزء االأ
ر�ص الفل�سطينية املحتلة وقيا�ص مداها من خالل عدد من درا�سات احلالة. والبغاء يف اأو�ساط الفتيات والن�ساء يف االأ

األهداف العامة:  .1

هلية  ر�ص الفل�سطينية املحتلة يف م�ساعدة املنظمات االأ يتمثل الهدف العام للدرا�سة حول االجتار بالفتيات والن�ساء وممار�ستهن للبغاء يف االأ
ر�ص  ن�سان. لتقييم الوجود احلقيقي مل�سكلة االجتار بالن�ساء يف االأ يف تطوير ا�سرتاتيجيات ملعاجلة مثل هذه االنتهاكات البالغة حلقوق االإ
�سخا�ص ميار�سون االجتار،  باء يبيعون بناتهن، وثالث حاالت الأ الفل�سطينية املحتلة وقيا�ص مداها، مت تناول �ست درا�سات للحالة )اثنتان الآ
وحالة المراأة تعمل يف البغاء( بهدف ك�سر ال�سمت حول الق�سية مع الرتكيز على م�سارات االجتار املحتملة: من ال�سفة الغربية اإىل القد�ص، 

ومن غزة اإىل القد�ص، ويف نطاق ال�سفة الغربية.

املنهجية:  .2

ن�سطة املتتابعة واملتوازية للخروج  لتحقيق هدف هذه الدرا�سة، مت اإجراء عدد من االأ
بتقرير نهائي متكامل يت�سمن حتلياًل نوعياً وتو�سيات بتدخالت م�ستقبلية من جانب 
البدء  هلية املحلية والدولية. واعتمد ذلك يف  االأ احلكومة وكذلك من جانب املنظمات 
دبيات واإجراء مقابالت مبا�سرة مع اأ�سخا�ص  على جمع البيانات من خالل مراجعة االأ
ذوي اطالع قام بتحديدهم فريق البحث. كما مت اإعداد ا�ستمارة، على النحو امل�سروح 
بالتف�سيل يف امللحق رقم 1، لكي ي�ستخدمها العاملون يف امليدان وتقوم بتعبئتها الن�ساء 

املتجّجر بهن والن�ساء العامالت يف البغاء الق�سري.

ر�ص الفل�سطينية املحتلة.  مراجعة األدبيات: اأجري بحث مكثف عن اأدبيات رمادية وتقارير من�سورة حول االجتار بالب�سر والبغاء يف االأ
مكان العثور على درا�سات اأو اأوراق بحثية حمددة تتناول هذا املو�سوع. وكان م�سدر املعلومات الوحيد الذي مت  اإال اأنه مل يكن باالإ

احل�سول عليه من ال�سحف املحلية حول احلاالت املبلغ عنها لعائالت تبيع بناتها.

جمال عقد 11 مقابلة مبا�سرة مع  مقابالت مبا�سرة مع اأ�سخا�ص ذوي اطالع: مت باالإ
اأ�سخا�ص ذوي اطالع للح�سول على معلومات حول حاالت االجتار التي قامت هذه 
�سخا�ص املطلعون �سباط �سرطة وحمامني  الدرا�سة بتحديدها. وت�سمن هوؤالء االأ

عن ال�سحايا و�سائقي �سيارات اأجرة واأ�سحاب فنادق.

االستمارة: مت اإعداد ا�ستمارة تف�سيلية )امللحق رقم 1( جلمع معلومات حمددة عن خلفية 
�سا�ص للمقاالت املبا�سرة مع  الن�ساء العامالت يف البغاء. وقد و�سعت هذه اال�ستمارة االأ

الشكل رقم 1: املنهجية املستخدمة يف الدراسة

مراجعة األدبيات

مقابالت مباشرة

استمارة

الشكل رقم 2: أنواع األشخاص ذوي االطالع

أصحاب فنادقضباط شرطة

أشخاص ذوو اطالع

سائقو سيارات أجرة   نساء مّتجر بهن     محامون
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�سخا�ص ذوي االطالع. االأ

تناولت اال�ستمارة ق�سايا متعلقة بالو�سع االجتماعي-االقت�سادي للن�ساء املتجّجر بهنجّ وعالقتهن مع القوادين وو�سع عائالتهن، وكذلك �سورة 
�سخا�ص الذين ميار�سون االجتار. عامة عن االأ

التحديات والعقبات أمام البحث:  .3

التحليل.  وعمق  البيانات  جمع  عملية  على  اأثرها  تاركة  الدرا�سة،  هذه  اإجراء  م�سار  اعرت�ست  والعقبات  التحديات  من  متنوعة  جمموعة 
تي: مكان تلخي�ص هذه التحديات يف االآ وباالإ

واحدة. حالة  با�ستثناء  البغاء  ممار�سة  يف  املنخرطات  والن�ساء  بهن  املتجّجر  الن�ساء  مع  املبا�سرة  املقابالت  ترتيب  �سعوبة   ·

الق�سية. حول  ال�سرطة  من  املعلومات  جمع  �سعوبة   ·

معهم. الق�سية  ملناق�سة  والقوادات  القوادين  اأو  ال�سرطة  �سباط  مع  الجتماعات  الرتتيب  �سعوبة   ·

البيانات. جمع  عن  والتوقف  البحث  إيقاف  “ُن�سحوا” با والذين  امليدانيني،  الباحثني  اإىل  وجهت  التي  التهديدات   ·
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اجلزء الثاني: 

السياق اجلغرايف-السياسي

املحتلة،  الفل�سطينية  ر�ص  االأ يف  االجتار  ق�سية  تناول  عند 
احلايل  اجلغرايف-ال�سيا�سي  ال�سياق  فهم  من  اأواًل  بد  ال 
خرية  االأ ربعني  االأ عوام  االأ خالل  الفل�سطينية.  را�سي  لالأ
را�سي  لالأ �سرائيلي  االإ الع�سكري  لالحتالل   )2006-1967(
الغربية(،  القد�ص وال�سفة  الفل�سطينية )قطاع غزة و�سرقي 
ر�ص  مار�ست اإ�سرائيل �سيا�سة تقييد حرية احلركة يف نطاق االأ
اإليها  الدخول  حرية  تقييد  وكذلك  املحتلة،  الفل�سطينية 
واخلروج منها. ت�سمن ذلك ن�سب نقاط التفتي�ص الع�سكرية 
الطرق  على  واحلواجز  واخلنادق  الرتابية  وال�سواتر 

والبوابات والطرق االلتفافية وبناء اجلدار.

ن�سانية بوجود  يف عام 2007، اأفاد مكتب تن�سيق ال�سوؤون االإ
ما ي�سل جموعه اإىل 561 عائقاً مادياً يقيد حركة حوايل 2.4 
واإىل  �سا�سية  االأ اخلدمات  اإىل  وو�سولهم  فل�سطيني  مليون 
عائالتهم.3 وقد اأدت �سيا�سة القيود على احلركة اإىل الو�سع 
عدة  وجود  مع  املحتلة  الفل�سطينية  ر�ص  لالأ الراهن  املجزاأ 
وحتى  واالقت�سادية  الدميوغرافية  الناحية  من  فوارق 
غزة  قطاع  بني  الف�سل  على  اإ�سرائيل  عملت  اإذ  القانونية، 
وال�سفة الغربية وف�سلهما عن �سرقي القد�ص. كما عملت على 
عدة  اإىل  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  املجتمعات  تفتيت 
املراكز  اأن  كما  معزولة.  مناطق  واإيجاد  منف�سلة  كانتونات 
واخلليل  اهلل  ورام  نابل�ص  الرئي�سية:  املدن  يف  احل�سرية 
واأريحا، قد اأ�سبح من ال�سعب الو�سول اإليها ب�سبب القيود 
على  بخندق  حماطة  املثال،  �سبيل  على  فاأريحا،  امل�سددة. 
نقطتي  عرب  ال�سري  حركة  كل  توجيه  ويجري  جوانب  ثالثة 

تفتي�ص.

املجتمعات  املرور عرب  اأ�سبح  املعقد،  غالق  االإ بوجود نظام 
�سرائيلية. الفل�سطينية يعني املرور اأواًل عرب ال�سلطات االإ

�سرائيلية  االإ امل�ستوطنات  تو�سيع  ذلك، يجري  اإىل  �سافة  باالإ
ي�ستخدمها  خا�سة  طرق  بناء  ويجري  الغربية.  ال�سفة  يف 
اإىل  اأدى  مما  الغربية،  ال�سفة  نطاق  يف  فقط  امل�ستوطنون 
الفل�سطينيون  �سكانها  يعاين  معزولة  �سغرية  جيوب  ت�سكل 
من �سعوبة كبرية يف املرور عرب اأعداد متزايدة من العوائق 

ملجرد اأن يتمكنوا من التنقل يف حميط جمتمعاتهم.

 Office for Coordination of the Humanitarian Affairs  �
 (OCHA), OCHA Closure Update October 2007, p.
1, http://www.ochaopt.org/documents/ClosureUpdatt
teOctober2007.pdf
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اجلزء الثالث:

 االجتار بالنساء والبغاء يف األرض الفلسطينية احملتلة: نشاط ضيق النطاق 

ر�ص  يحدد هذا اجلزء، باخت�سار، خ�سائ�ص م�سكلة االجتار بالن�ساء والبغاء يف االأ
من  �سا�ص  باالأ اجلزء  لهذا  املعلومات  على  احل�سول  ومت  املحتلة.  الفل�سطينية 

جرة. املقابالت مع ال�سرطة واملحامني و�سائقي �سيارات االأ

ر�ص  غياب البيانات اإلحصائية: من ال�سعب قيا�ص م�ستوى االجتار والبغاء يف االأ
ر�ص.  الفل�سطينية املحتلة بدقة كونه ميثل م�سكلة غري مرئية، بل خمفية حتت االأ
اأن�سطة ال اأخالقية وح�سب، بل تعترب ال قانونية مبوجب كل  وهي لي�ست جمرد 
ر�ص  االأ يف  امل�سكلة  حجم  تقديرات  اإن  �سرائيلية.4  واالإ الفل�سطينية  القوانني  من 
الفل�سطينية املحتلة متباينة، بالنظر اإىل العدد املحدود من درا�سات احلالة التي ال 
تظهر اإال يف ال�سحف املحلية وخطوط امل�ساعدة عرب الهاتف التي تديرها منظمات 
اأية منظمة حكومية اأو اأهلية بتجميع  اأهلية و�سجالت ال�سرطة. وال تقوم راهناً 
عن  ف�ساًل  اخل�سو�ص.  هذا  يف  امل�سجلة  احلاالت  كل  واأر�سفة  دقيقة  اإح�ساءات 
�سل. ولذلك فثمة نق�ص وا�سح  ذلك، ينكر العديد منها وجود هذه امل�سكلة من االأ

يف املعلومات الدقيقة والتقارير الر�سمية التي تتناول هذه الق�سية.

ب�سبب النق�ص يف اإتاحة املعلومات واملوارد، يكون من ال�سعب التحقق من اأية 
يف  بها  ي�سرح  احلاالت  فهذه  والبغاء.  بالن�ساء  االجتار  حول  اإح�سائية  بيانات 
خرى. وال يجري طرح اأ�سئلة حول "من" و"ماذا"  الغالب يف معزل الواحدة عن االأ
هناك  ويظل  والبغاء.  جن�سية  غرا�ص  الأ باالجتار  مر  االأ يتعلق  عندما  و"ملاذا" 

�سا�سيني.  الكثري جدًا مما يجب عمله، حتى يف جمال البحث والتوثيق االأ

ال�سرطة  و�سجالت  ال�سحف  تقارير  يف  والبغاء  االجتار  حاالت  عن  ي�سرح 
�سا�ص. ويبدو اأنه مل ي�سبق اأن جنح اأحد يف اإجراء مقابالت حتى مع عدد �سغري  باالأ
من الن�ساء اللواتي اجتر بهن اأو اأجربن على ممار�سة البغاء. ويقوم امل�سوؤولون 
عن اإنفاذ القانون، اإىل جانب بع�ص مقدمي اخلدمات االجتماعية، باإجراء مقابالت 
مع فتيات ون�ساء حاملا يتم اعتقالهن اأثناء مداهمة بيوت بغاء حملية اأو من خالل 
خطوط امل�ساعدة عرب الهاتف التي تديرها منظمات اأهلية. اإال اأنه ال تتوفر حالياً 
ر�ص  اأية درا�سات بحثية عن التجارب التي متر بها �سحايا االجتار والبغاء يف االأ

الفل�سطينية املحتلة.

ن�سطة غري  نشاط ضيق النطاق: على الرغم من اأن االجتار والبغاء يعدان من االأ
موجودان  اأنهما  يبني  الواقع  اأن  اإال  املحتلة،  الفل�سطينية  ر�ص  االأ يف  القانونية 
ويبدو اأنهما يعمالن ب�سكل ن�ساط غري ر�سمي �سيق النطاق ولي�ص كن�ساط معقد 

ومنظم.

الفتيات والن�ساء من  بناًء على احلاالت التي حددتها هذه الدرا�سة، يتم تي�سري 
وال�سقق  امل�ستاأجرة  واملنازل  الفنادق  يف  البغاء  وبيوت  املرافقة،  خالل خدمات 
هذه  من  العديد  ويوجد  املنازل.  تنظيف  �سركات  خالل  من  وحتى  اخلا�سة، 

�   يرجى الرجوع اإىل اجلزء العا�رص من هذه الدرا�سة لالطالع على مزيد من التفا�سيل حول الق�سية كما حتددها الت�رصيعات 
الفل�سطينية واالإ�رصائيلية.

فندق للبغاء في البلدة القدمية ملدينة القدس

يوجد يف البلدة القدمية ملدينة القد�ص فندق 
�سغري للبغاء. كان الفندق يواجه اأزمة مالية 

عوام القليلة املا�سية، و�سمن جهود  على مدى االأ
العثور على م�سدر اإ�سايف للدخل، اأخذ الفندق 
يعمل كبيت بغاء، حيث ياأتي معظم زبائنه من 

القد�ص، اإىل جانب اأفراد من ال�سلطة. وقد مت جلب 
14 فتاة وامراأة يف �سن ترتاوح بني 14-28 عاماً 
من ال�سفة الغربية وقطاع غزة ب�سكل غري قانوين. 

وهن يعملن يف الت�سول نهارًا ويف البغاء لياًل.

ت�ستويف »املدام« 200 �سيكل مقابل ا�ستخدام 
الغرفة، فيما يدفع الزبون للمراأة املبلغ الذي يراه 

منا�سباً. وهذا املبلغ يرتاوح عموماً من 30 اإىل 
200 �سيكل وفقاً ملدى »جمال املراأة وخربتها«.

�سرائيلية مالك املكان واتهم  اعتقلت ال�سرطة االإ
إدارة بيت بغاء. اإال اأن الق�سية اأغلقت بعد  با

8 �ساعات من بدء التحقيق ومت اإبعاد الن�ساء 
الفتيات اإىل ال�سفة الغربية وقطاع غزة بعد 

اتهامهن بالتواجد يف اإ�سرائيل ب�سكل غري قانوين 
مبا اأنهن ال ميلكن ما يلزم من ت�ساريح �سادرة 

�سرائيلية. عن ال�سلطات االإ

»قبل فرتة، حلت فتاة من نابل�ص يف فندقي ملدة 
�سهر. وقالت اأنها ممر�سة تعمل يف م�ست�سفى يف 

القد�ص وتكون مناوبتها دائماً يف الليل. ولكن تبني 
لنا فيما بعد اأنها كانت تعمل موم�ساً يف م�ستوطنة 

اإ�سرائيلية يف القد�ص. اأنا اأ�سمع بالكثري من 
احلاالت لن�ساء فل�سطينيات من ال�سفة الغربية 

يعملن يف البغاء يف �سرقي القد�ص. وميكن اأن اأوؤكد 
لكم حتى اأن البلدة القدمية ملدينة القد�ص تعج 

ببيوت البغاء.«
�ساحب فندق يف القد�ص
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ماكن، واإن كانت تختلف يف طريقة عملها وبنيتها واإدارتها. االأ

بع�ص امل�سالح التي تتمتع مبكانة قانونية تخفي وراءها مرافق للبغاء يتم فيها 
تقدمي خدمات جن�سية للرجال. وقد اأكدت م�سادرنا اأن هناك بع�ص احلاالت لفنادق 
و�سركات تنظيف م�سجلة قانونياً تكون يف الواقع بيوت بغاء �سرية تت�سمن خمتلف 
اأ�سكال اأن�سطة البغاء غري القانونية التي تقدم للرجال. »على �سبيل املثال، ميكن 
للزبون اأن يت�سل ب�سركة تنظيف تعمل اأي�ساً ك�سركة خدمات جن�سية، فيتم اإر�سال 

امراأة اإليه لتنظف املنزل املحدد. وبعد التنظيف، متار�ص املراأة اجلن�ص اأي�ساً.«5

و�سقق  منازل خا�سة  من  انطالقاً  تعمل  بغاء خفية  موؤ�س�سات  اأي�ساً  هناك  اأن  اإال 
اأو  »املدامات«  با�سم  اإليهن  ي�سار  فل�سطينيات  ن�ساء  �سا�ص  باالأ تديرها  �سرية 
مر على م�سلحة �سرية تعرف با�سم »خدمات البغاء  »القوادات«. ينطبق هذا االأ
يعود  اإ�سرائيل  يف  البغاء  يف  يعملن  ن�ساء  الغربية  ال�سفة  اإىل  وجتلب  املتنقلة« 
اأ�سلهن اإىل اأوروبا ال�سرقية، وخا�سة رو�سيا واأوكرانيا. »تقوم �سيارة كبرية بنقل 
املوم�سات واإي�سالهن اإىل منازل زبائن حمددين اأو تلتقط هوؤالء الزبائن وتو�سلهم 
يقومون مبمار�سة اجلن�ص. ويف بع�ص  م�ساكنهم حيث  منتزهات عامة بجوار  اإىل 

وقات، تنام املوم�ص مع جمموعة من الرجال.«6 االأ

كرث لفتاً لالنتباه يف تطور البغاء حملياً  تعترب �سقق البغاء ال�سرية اأحد الظواهر االأ
ر�ص الفل�سطينية املحتلة. وحالياً، اإىل حد ما هو معلوم، ال توجد �سبكات بغاء  يف االأ

منظمة ووا�سعة النطاق. 

مع ذلك، يفاد باأن جمموعة من اأربع ن�ساء فل�سطينيات يدرن بيوت بغاء يف �سرقي 
ال�سقق من  غالبية هذه  املجاورة. وتدار  امل�ستوطنات  القد�ص، وكذلك يف  وغربي 
اأعدادًا  اأن  اإال  قبل ن�ساء يعرفن با�سم »املدام«، وبع�سهن كن موم�سات �سابقات، 
متزايدة من الن�ساء ال�سابات يجدن يف هذا الن�ساط طريقة �سهلة جلني دخل مرتفع. 

ثرياء يف املجتمع. ويف العادة، تتوجه هذه ال�سقق نحو خدمة فئة االأ

منذ عام 2001، اكت�سفت ال�سرطة 8 بيوت بغاء يف رام اهلل، وال بد اأن هذا الرقم 
عن  دقيقة  تقديرات  اأية  حالياً  توجد  فال  ذلك،  ومع   .2007 العام  حتى  ازداد  قد 

عددها.

الورقة  لهذه  امليدانيني  الباحثني  ا�ستنتاجات  اأن  اإىل  �سارة  االإ جتدر  واأخريًا، 
يف  والبغاء  االجتار  اأن  عن  تك�سف  االطالع  ذوي  �سخا�ص  االأ مع  واملقابالت 
يف  وخا�سة  احل�سرية،  املناطق  يف  غالباً  ينموان  املحتلة  الفل�سطينية  ر�ص  االأ
يف  رئي�سي  ب�سكل  البغاء  بيوت  وتوجد  والقد�ص.  اهلل  رام  هما  رئي�سيتني  مدينتني 
�سرائيلية واملخيمات، ويف غربي القد�ص  �سرقي القد�ص، مبا يف ذلك امل�ستوطنات االإ
اأن هناك  اإذ  ب�سكل خا�ص  الن�ساط  بالغة  القد�ص  �سرقي  واملحيط. وتعترب منطقة 

عدة بيوت بغاء معروفة تديرها ن�ساء يف البلدة القدمية ملدينة القد�ص.

�   مت احل�سول على املعلومات من خالل حمادثة اأجراها الباحث امليداين يف �سيارة اأجرة عامة من القد�ص اإىل رام اهلل.
�   ح�سل الباحث امليداين على هذه املعلومات من ال�رصطة.

جرة هم زبائن  »العديد من �سائقي �سيارات االأ
ثابتني لبيوت البغاء، بل وينقلون املوم�سات 

اإىل اأماكن عملهن. اإال اأنه من ال�سعب على املرء 
ماكن بنف�سه دون اأن تتوفر له  اأن يجد هذه االأ

االت�ساالت املنا�سبة. تتواجد معظم بيوت 
البغاء هذه يف �سرقي وغربي القد�ص، وكذلك يف 

�سرائيلية املجاورة.« امل�ستوطنات االإ
�سائق �سيارة اأجرة من رام اهلل

»نقلت طالبات مدر�سة خمتلفات ثالث مرات اإىل 
املكان ذاته يف و�سط رام اهلل، مما اأثار ا�ستغرابي. 

وعندما �ساألت اأحد اأ�سحاب الكراجات هناك عن 
املكان، قال يل اأنه بيت بغاء خا�ص تديره امراأة 

ا�سمها اأم ز. ومعظم الفتيات الالتي يعملن هناك 
طالبات مدار�ص. واأعرف اأي�ساً عن جمموعة من 

الن�ساء يف خميم يف رام اهلل يقدمن خدمات اجلن�ص 
عرب الهاتف. يعمل اأزواجهن داخل اإ�سرائيل، 

واأغلب زبائنهن من عمال الكراجات.«
�سائق �سيارة اأجرة من خميم اجللزون، رام اهلل

أب فلسطيني يبيع ابنتيه في طولكرم:

في �� حزيران/يونيو ��00، باع أب من طولكرم 
ابنتيه البالغتني من العمر �� و�� عاماً إلى 

أخوين يبلغان من العمر �� و�� عاماً من مخيم 
قدورة في رام اهلل مقابل ���0 ديناراً أردنياً,

هذا الرجل، وهو أب لثالثة أبناء غير هاتني 
البنتني، يعمل في سوق اخلضار والفواكه 

)احلسبة( في رام اهلل حماالً، أما األم فهي ربة 
بيت. يعمل الفتيان في سوق البيرة حمالني 
أيضاً، ووالدهما متزوج من ثالثة نساء وميلك 

بسطة في سوق اخلضار والفواكه.

مت تبليغ السلطات الفلسطينية عن هذه 
احلالة بعد عام من قيام األب ببيع ابنتيه )في 

�/�/��00( بعد أن نقلت إحدى الفتاتني إلى 
املستشفى وهي تعاني من نزيف حاد واكتشف 

فيما بعد من خالل حتقيقات الشرطة أنها 
حامل.

مت اعتقال الفتيني وحبسهما ملدة شهر. ثم مت 
إغالق القضية وتزويج الفتاتني إلى الفتيني. 

وهما لم تتواجدا أثناء جلسات احملكمة. ولم 
تستفسر املدرسة، طوال فترة غيابهن،ا عن 

سبب اختفائهما.

شخص من ذوي االطالع املشاركني في البحث
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اجلزء الرابع: 

خارطة حركة االجتار إىل داخل األرض الفلسطينية احملتلة ومنها إىل اخلارج

اإن  اأن نعرف كيف يتم عبور احلدود واأين وملاذا.  تعد احلركة عن�سرًا حمورياً يف عملية االجتار. وحتى نفهم كيف يتم االجتار، من املهم 
غرا�ص اال�ستغالل اجلن�سي. االجتار باجلن�ص يت�سمن عبور احلدود االحتادية والدولية، �سواًء ب�سكل قانوين اأو غري قانوين، الأ

�سرائيلي الذي  �سا�ص اإىل االحتالل االإ ر�ص الفل�سطينية املحتلة يعد مهمة معقدة. وذلك يعود باالأ ومع ذلك، فاإن تناول مو�سوع االجتار يف االأ
�سرائيلية يف داخل ال�سفة  را�سي الفل�سطينية من خالل ن�سب نقاط التفتي�ص وبناء امل�ستوطنات والطرق االلتفافية االإ اأحدث تفتيتاً جغرافياً لالأ
ر�ص الفل�سطينية املحتلة، اإىل جانب عدم حتكم البلد املحتل  الغربية. وقد اأدى ذلك اإىل عدم وجود حدود معرتف بها دولياً بني اإ�سرائيل واالأ
باحلدود التي يتم حتديدها ب�سكل تع�سفي، وغياب دولة فل�سطينية، وتفتيت الوحدة اجلغرافية ما بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة و�سرقي 

القد�ص.

را�سي الفل�سطينية )مثاًل، بني بيت حلم ورام اهلل(، فاإن على الن�ساء املتجّجر بهن اأن  يف هذا ال�سياق، حتى عندما يحدث االجتار يف نطاق االأ
يتعلق بوجود  اأنه  فطاملا  املحتلة،  الفل�سطينية  ر�ص  االأ نطاق  الفعل يف  واإن مت  وبالتايل، حتى  �سرائيلية.  االإ التفتي�ص  نقاط  يعربن من خالل 
�سلطات خمتلفة، اأي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية واإ�سرائيل، فاإن الفعل يرقى اإىل �سفة االجتار الدويل. ويف تواٍز مع ذلك، فاإن االجتار الذي 
ر�ص الفل�سطينية املحتلة، �سواًء من ال�سفة الغربية اأو من غزة، اإىل اإ�سرائيل يعترب اأي�ساً اجتارًا دولياً. وعلى عك�ص ذلك، عندما  يجري من االأ
ر�ص الفل�سطينية املحتلة مرورًا ب�سلطة واحدة فقط وهي ال�سلطة الفل�سطينية، فاإن الق�سية تعترب اجتارًا  يتم االجتار بال�سحايا يف نطاق االأ

داخلياً.

اإن التعامل مع االجتار بالب�سر عرب احلدود الوطنية يتطلب نهجاً خمتلفاً باملقارنة مع االجتار الذي يحدث داخل بلد ما، حيث يتم بيع ال�سحايا 
بوا�سطة اأفراد عائالتهن من خالل اإ�ساءة ا�ستغالل النفوذ واملوقع مقابل مردود اقت�سادي. ومع ذلك، فاإن تبعات ذلك على ال�سحايا من ناحية 
�سواأ من منظور اأنها عملية “مملوكة حملياً” لالجتار بالب�سر. ولهذا  ن�سان تعد متكافئة، بل يحتمل اأن تكون االأ اال�ستغالل وانتهاك حقوق االإ
ال�سبب ال ينبغي ترك ال�سحايا من الن�ساء والفتيات و�ساأنهن ملجرد اأنهن ال يقعن �سمن تعريف االجتار عرب الوطني. ومع ذلك، فينبغي اأن يتم 
نه يق�سر االجتار بالب�سر على احلاالت التي يتوفر فيها عن�سران:  هنا اإبراز �سمة مهمة يف هذا اخل�سو�ص. فقد وجه النقد اإىل الربوتوكول الأ
اأولهما اأن الن�ساط يجب اأن يجري بوا�سطة ع�سابات اإجرامية منظمة، وثانيهما اأنه يجب اأن يتخطى احلدود الوطنية. واأب�سط تبعات هذا 
ال�سكل من التف�سري اأن االجتار الداخلي ال يعترب واقعاً �سمن نطاق بروتوكول بالريمو. غري اأن هناك حركة قوية على امل�ستوى الدويل ال تتفق 
مع التف�سري ال�سيق لربوتوكول بالريمو الذي يرى االجتار على اأنه جرمية متخطية للحدود الوطنية ترتكبها ع�سابات اإجرامية منظمة، مما 

طار القانوين ملالحقة حاالت االجتار الداخلي. ي�سع االجتار الداخلي خارج نطاقه. لذلك، ميكن فهم تعريف بالريمو على اأنه ي�سع اأي�ساً االإ

يف اخلال�سة وعلى نحو ما ت�سري اخلارطة اأعاله، توجد اأربعة اأمناط رئي�سية حلركة االجتار، وهي:

الغربية ال�سفة  اإىل  اإ�سرائيل  من   ·
القد�ص و�سرقي  اإ�سرائيل  اإىل  الغربية  ال�سفة  من   ·

الغربية ال�سفة  نطاق  يف   ·
اإ�سرائيل اإىل  غزة  قطاع  من   ·
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تل أبيبرام اهلل
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غرا�ص جن�سية وملمار�سة البغاء مهمة تتطلب  اإن مكافحة االجتار بالفتيات والن�ساء الأ
فهماً وا�سحاً للق�سية. وحتى يتم تقدمي م�ساعدة فعالة لل�سحايا، ال بد من معرفة: من 
هن هوؤالء ال�سحايا، ومن اأين ياأتني، وهل كن �سحايا اأي �سكل من اال�ستغالل اجلن�سي 
قبل الدخول يف عامل البغاء اأم ال، واإذا كن تعر�سن ملثل هذا اال�ستغالل، ففي اأي عمر، 

وكذلك ما هي خلفيتهن التعليمية واالجتماعية واالقت�سادية.

يقدم هذا اجلزء معلومات عن خلفية الن�ساء اللواتي اأجربن على ممار�سة البغاء. هذه 
املعلومات مت ا�ستخال�سها من املقابالت مع بع�ص ال�سحايا وحماميهن وم�سوؤويل اإنفاذ 

القانون وحتى القوادين والقوادات.

اأوائل  يف  ال�سحايا  غالبية  توجد  هنا،  املعرو�سة  احلالة  درا�سات  ح�سب  العمر: 
الع�سرينات من عمرهن، مع اأن عمر ال�سحية يف بع�ص احلاالت التي �سرح عنها كان 

ربعينات من العمر. 12 و15 عاماً فقط اأو كانت ال�سحايا يف الثالثينات اأو االأ

خالل  من  للن�ساء  التعليمية  اخللفية  تقييم  بدقة  يتم  اأن  ال�سعب  من  كان  التعليم: 
ن فريق البحث مل يتمكن من االلتقاء بهن وجهاً لوجه. واعتمدت املعلومات  املقابالت الأ
ذات ال�سلة على ما قاله العاملون يف اإنفاذ القانون واملحامون والقوادون الذين متت 
من  �سا�ص  باالأ جامعيات  طالبات  ال�سحايا  غالبية  اأن  للده�سة  املثري  ومن  مقابلتهم. 
اأن هناك عددًا من  كما  الفل�سطينية وياأتني من عائالت م�ستقرة.  الكليات واجلامعات 
احلاالت التي مت حتديدها، يف رام اهلل على وجه اخل�سو�ص، لفتيات مراهقات يف �سن 

املدر�سة يعملن يف البغاء.

�سل: العديدات من الن�ساء اللواتي ميار�سن البغاء يف احلاالت التي  مكان ال�سكن واالأ
مت حتديدها جئن من نابل�ص وجنني واخلليل ورام اهلل والرام والقد�ص وقطاع غزة. 
وبع�ص الن�ساء املتجّجر بهن اإىل ال�سفة الغربية عرب اإ�سرائيل يعود اأ�سلهن اإىل اأوروبا 

ال�سرقية، وخا�سة رو�سيا واأوكرانيا.

للن�ساء  فيها  والبحث  حتديدها  مت  التي  احلاالت  معظم  عائالتهن:  مع  العالقات 
�ساءة وعنف من قبل عائالتهن،  املتجّجر بهن والعامالت يف البغاء �سبق واأن تعر�سن الإ
العنف  من  للهروب  كو�سيلة  البغاء  اإىل  يلجاأن  اإفاداتهن  ح�سب  وهن  باء.  االآ وخا�سة 
�ساءة التي يواجهنها يف منازلهن. وقد تبني من املقابالت املبا�سرة الثالث مع ن�ساء  واالإ
الن�ساء  حول  االطالع  ذوي  �سخا�ص  االأ من  جتميعها  مت  التي  واملعلومات  بهن  متجّجر 
على  واأجربن  م�ستمر  ب�سكل  لل�سرب  تعر�سن  الن�ساء  هوؤالء  اأن  البغاء  يف  العامالت 
املدر�سة يف �سن  اأو على ترك  العريف(7  النكاح  اأو من خالل  قانوين  ب�سكل  )اإما  الزواج 

ولئك الالتي مل يكملن تعليمهن. مبكرة بالن�سبة الأ
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikah_ العنوان على   Wikipedia يف  الوارد  التعريف  �  ح�سب 
بالزواج  بااللتزام  نف�سي” ويتعهدان  “زوجتك  الزوجان عبارة  يردد  العريف هو زواج دون عقد ر�سمي، حيث  “الزواج   ،urfi
�سالمية ال تعرتف   اأمام اهلل. ويف العادة، يتم تدوين ورقة ت�سهد باأن االثنني قد تزوجا ويوقع عليها �ساهدان. اإن غالبية البلدان االإ
اأن احلكومة مل تعرتف  اإىل  بالنظر  العريف  الزواج  “قانوين” يف حالة  اأن حت�سل على طالق  املراأة  العريف. وال ت�ستطيع  بالزواج 

�سل.”. بقانونية الزواج باالأ

اجلزء اخلامس: 

خلفية الضحايا

ر بها من الضفة الغربية إلى  رواية امرأة ا تجّ
إسرائيل:

مكان السكن: نابلس

السن: ��

احلالة الزواجية: متزوجة

عدد األطفال: �

هربت س. من بيتها بعد أن تعرضت 
لالغتصاب على يد عم زوجها. والتقت برجل 

كان يّتجر بالنساء من الضفة الغربية إلى 
إسرائيل، وخاصة إلى تل أبيب. وقد استغل 

هذا الشخص هشاشة وضع املرأة، فأقنعها 
بأن تعمل عنده. وأمكن عبورها من خالل 

نقاط التفتيش اإلسرائيلية باستخدام 
بطاقة هوية إسرائيلية مزورة.

بعد فترة من العمل في البغاء، انخرطت س. 
في اخملدرات وحملت أيضاً من الرجل ذاته. 

وبعد أن نشب خالف بينهما، قامت بطعنه، 
مما أدى بها إلى السجن حيث وضعت وليدها. 

وبعد أن أفرج عنها، أعيدت إلى الضفة 
الغربية من جديد.
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وعالقات  العنف  وكذلك  االجتماعية-االقت�سادية،  و�ساع  االأ اأن  بحاث  االأ اأظهرت   
�سرة، �سواًء خالل  اال�ستغالل اجلن�سي التي عانت منها ال�سحايا من قبل اأحد اأفراد االأ

فرتة �سبابهن اأو زواجهن، تعد اأ�سباباً مهمة اأدت اإىل ا�ستغاللهن جن�سياً.

العوامل االجتماعية-االقتصادية ذات األثر يف االجتار والبغاء. تلعب 
االقت�سادي  مان  االأ غياب  مثل  املحددة،  االجتماعية-االقت�سادية  العوامل  بع�ص 
اإىل  والن�ساء  الفتيات  دفع  يف  اإما  رئي�سياً  دورًا  والفقر،  البطالة  م�ستويات  وارتفاع 
ممار�سة البغاء اأو جعلهن معر�سات ب�سدة لال�ستغالل على يد اأ�سخا�ص يجندونهن 

للبغاء اأو يتجرون بهن.

غالبية  اأن  على  تقليدي،  وب�سكل  الفل�سطينية،  ال�سرطة  ت�سر  ذلك،  من  الرغم  على 
باملقارنة  الذاتية  »اإرادتهن«  بكامل  بذلك  يقمن  البغاء  اأعمال  املنخرطات يف  الن�ساء 
املوارد  اإىل  ال�سعب وحاجتها  ب�سبب و�سعها االقت�سادي  اأقلية جترب على ذلك  مع 
املالية. ال تقت�سر نتيجة ذلك على الو�سول اإىل تف�سري غري دقيق للحقائق فقط، بل 
باإجراء  القانون  اإنفاذ  امل�سوؤولني عن  اإنه يعرب عن نظرة خطرية جدًا. فعدم رغبة 
�سخا�ص الذين ميار�سون االجتار واأخذ املمار�سات االجتماعية  حتقيق ومالحقة لالأ
التزام  اإىل  ال�سحايا  هذه  يدفع  االعتبار  يف  ال�سحايا  جتاه  اجلنائية  والت�سرفات 

ال�سمت. وكل ذلك ي�ساعد ممار�سي االجتار على موا�سلة عملهم بح�سانة كاملة.

بحاث اأي�ساً اأن بع�ص ال�سحايا  العنف وعالقات االستغالل اجلنسي. اأثبتت االأ
كنجّ قد اجنررن اإىل جتارة اجلن�ص اإما يف مرحلة مبكرة جدًا من اأعمارهن اأو مررن يف 
عالقات ا�ستغالل جن�سي من قبل اأحد اأفراد عائلتهن اأو اأثناء زواجهن. وبالتايل فاإن 
ح�سا�ص بال�سعف وفقدان القوة  هو ما يحولهن اإىل اأهداف لال�ستغالل  االنك�ساف واالإ

اجلن�سي.

غياب الشبكات االجتماعية والبيوت اآلمنة. اإن غياب ال�سبكات االجتماعية 
منة باملقارنة مع ت�ساعد م�سكلة االجتار بالن�ساء وا�ستغاللهن اجلن�سي  والبيوت االآ
يفاقم امل�سكلة، حيث ال جتد ال�سحية اأمامها �سوى القليل جدًا من البدائل عند مواجهة 

و�سع اقت�سادي �سعب اأو عنف على يد اأحد اأفراد العائلة.

اللواتي  الفل�سطينيات  الن�ساء  ن  الأ للبغاء تعد م�سكلة،  الو�سمة االجتماعية  اأن  كما 
يجدن  قد  املحتلة  الفل�سطينية  ر�ص  االأ اإىل  اإعادتهن  وتتم  اإ�سرائيل  اإىل  بهن  يتجّجر 

اأنف�سهن منبوذات من جمتمعاتهن وعائالتهن.اجلزء السابع: 

اجلزء السادس: 

ار والبغاء أسباب االجتجّ

حوار بني امرأتني تلسان في املقعد األمامي لسيارة 
أجرة على الطريق من القدس إلى رام اهلل

أثناء تواجدي في سيارة أجرة عامة تتجه من 
القدس إلى رام اهلل، سمعت عرضاً محادثة 

بني امرأتني فلسطينيتني. كانت إحداهما 
في حوالي األربعني من عمرها ترتدي احلجاب 
وحتمل طفالً أثناء حديثها إلى املرأة اجلالسة 

بجوارها.

كانت تقول لها: »ذهبت قبل أيام للحصول 
على شهادة والدة لطفلي الوليد، ولكن 

املوظف رفض حتى احلديث معي. حاولت 
أن أشرح له أن زوجي في السجن منذ عدة 

سنوات بتهمة االحتيال وحيازة اخملدرات.

لدّي طفالن باإلضافة إلى هذا الطفل الوليد. 
التقيت بامرأة )و.( في السوق ووعدت بأن 

تساعدني في العثور على عمل. بعد فترة، 
بدأت أعمل عندها في تقدمي خدمات جنسية 

للرجال مقابل املال ولكني حملت من أحد 
الزبائن ورفضت و. أن تساعدني. وبدالً من 

ذلك، دفعتني إلى ترك العمل وهددتني لكي 
ال أخبر أحداً عنها. وهكذا تركت العمل وال 
أعرف ما ميكنني عمله. ذهبت إلى اخلدمات 

االجتماعية في القدس ولكنهم لم يتمكنوا 
من مساعدتي كذلك. عشت في عناتا لفترة 

من الزمن واآلن أنا أقيم في بيت حنينا.«

باحث ميداني
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صورة عامة لألشخاص الذين ميارسون االجتار

الربوتوكول  الوطنية،  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  مم  االأ اتفاقية  ح�سب 
للعام  طفال،  واالأ الن�ساء  وبخا�سة  �سخا�ص،  باالأ االجتار  ومعاقبة  وقمع  ملنع  املكمل 
ينخرطون  اأفراد  اأنهم  على  االجتار  ميار�سون  الذين  �سخا�ص  االأ تعريف  يتم   ،2000
يف »جتنيد اأ�سخا�ص اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد 
اأو  االحتيال  اأو  االختطاف  اأو  الق�سر  اأ�سكال  من  ذلك  غري  اأو  ا�ستعمالها  اأو  بالقوة 
اخلداع اأو ا�ستغالل ال�سلطة اأو ا�ستغالل حالة ا�ست�سعاف، اأو باإعطاء اأو تلقي مبالغ 
مالية اأو مزايا لنيل موافقة �سخ�ص له �سيطرة على �سخ�ص اآخر لغر�ص اال�ستغالل” 

)الربوتوكول اخلا�ص باالجتار، املادة 3اأ، �ص. 35(.8

ذوي  �سخا�ص  االأ مع  البحث  هذا  مقابالت  ك�سفت  املحتلة،  الفل�سطينية  ر�ص  االأ ويف 
�سخا�ص الذين ميار�سون االجتار تبدو متجان�سة تقريباً: ن�ساء  االطالع اأن �سورة االأ
معظم  يف  لهن  �سبق  العمر،  من  اخلم�سينيات  اأوائل  اأو  ربعينيات  االأ يف  فل�سطينيات 
احلاالت اأن عملن يف البغاء اأو تعر�سن اإىل عالقات ا�ستغالل جن�سي من قبل اأحد اأفراد 
العائلة اأو الزوج اأو ع�سن يف و�سع اقت�سادي �سعب اأجربهن على ممار�سة البغاء اأو 

غرا�ص جن�سية. كنجّ �سحايا لالجتار الأ

�سخا�ص الذين ميار�سون االجتار  خرى ال�سائعة التي ت�سف �سورة االأ من اجلوانب االأ
كما حددتها احلاالت التي ك�سف عنها هذا البحث ما يلي:

متزوجات  البحث  هذا  يف  حتديدهن  ومت  االجتار  ميار�سن  اللواتي  الن�ساء   ·
ويعرف اأزواجهن وعائالتهن بطبيعة عملهن.

اأنهني  فاأغلبهن  ما.  حد  اإىل  منخف�ص  حتديده  مت  الذي  التعليم  م�ستوى   ·
عدادية فقط. املرحلة الثانوية اأو االإ

م�سادرنا  خالل  من  حتديدهن  ومت  االجتار  ميار�سن  اللواتي  الن�ساء  كل   ·
�سبق واأن عملن يف البغاء قبل اأن يتحولن اإىل قوادات، والعديد من الن�ساء 
الحقاً  يتحولن  اأن  املتوقع”  “من  القوادات  هوؤالء  ل�سالح  يعملن  الالئي 
من  اأعلى  يبدو  تعليمهن  م�ستوى  اأن  اإال  امل�ستقبل.  يف  االجتار  ممار�سة  اإىل 
كانت  حتديدها  مت  التي  احلاالت  من  العديد  اأن  اإذ  احلاليات،  القوادات 

خلريجات جامعيات.

�سخا�ص،  مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )2000(، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باالأ �   اتفاقية االأ
طفال. ميكن االطالع على ن�ص االتفاقية وبروتوكوالتها على املوقع: وبخا�سة الن�ساء واالأ
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يعتبر نشاط و. من أكبر أنشطة جتارة اجلنس 
في فلسطني. تبلغ و. من العمر �� عاماً 

وهي قوادة أمية تقيم حالياً في بيت حنينا، 
ولكن أصلها من اخلليل ومتلك بطاقة هوية 

مقدسية. تدير و. � بيوت بغاء في القدس 
الغربية والشرقية. ويندرج أغلب عملها 
ضمن خدمات املرافقة التي تقتصر على 

القدس وتل أبيب. وهي تدير فندقاً صغيراً في 
القدس الشرقية، حيث تأتي غالبية النساء 

العامالت هناك من الضفة الغربية.
تعمل و. في جتارة اجلنس منذ ��-�0 عاماً. 
وهي متزوجة ولديها � أطفال: أربعة أبناء 
وابنة كانت في التاسعة من عمرها وقت 

إجراء البحث. زوجها يعمل في إسرائيل 
ويعرف عن نشاطها. وهي تغادر املنزل مبالبس 

الئقة وبرفقة ابنتها الصغيرة، ثم تبدل 
مالبسها حاملا تصل إلى القدس. كانت 
في السابق، إلى جانب تشغيل النساء 

في البغاء، متارس هذا النشاط بنفسها 
وتستقبل زبائن خاصني بها، ولكنها لم تعد 

تفعل ذلك هذه األيام.
متلك و. عالقات قوية جداً وتستطيع 

االجتار بالنساء إلى أي مكان في إسرائيل 
باستعمال بطاقات هوية إسرائيلية مزورة. 
بل إن مصادرنا تؤكد أن لها ارتباطات جيدة 
مع مسؤولي إنفاذ القانون، إذ لم يسبق أن 

اعتقلت أو وجهت إليها اتهامات على الرغم 
من الشكاوى التي ترد إلى الشرطة حول 

عملها.

اجلزء  السابع: 



االجتار بالن�ساء والفتيات الفل�سطينيات والبغاء الق�سري

 مناذج لعبودية الع�سر

��

يعر�ص هذا اجلزء، باخت�سار، درا�سة حالة واحدة حول امراأة متار�ص االجتار وتدعى وتقدم احلالة تفا�سيل عن خلفية الن�ساء املتجر بهن 
وزبائنهن ونوع الرعاية الطبية التي يتلقينها، اإىل جانب العنف الذي اختربنه. كل املعلومات التي ترد هنا تعتمد على بيانات جمعها الباحثون 

امليدانيون من اأ�سخا�ص ذوي اطالع.

ن�ساء ميار�سن البغاء. غالبية الن�ساء اللواتي يعملن لدى و. ياأتني من خلفيات وعائالت متعلمة، واأعمارهن ترتاوح بني 16-45 عاماً، وهن 
غالباً طالبات يف كليات وجامعات فل�سطينية. وت�سري م�سادرنا اأي�ساً اإىل اأن 10% من الن�ساء اللواتي يعملن لدى و. ياأتني من القد�ص. وغالبيتهن 

زوجات هربن من عائالتهن. ومن الطبيعي بالن�سبة لهن اأن يجتذبن فتيات اأخريات يعرفنهن لالن�سمام اإىل الن�ساط الذي ميار�سنه.

ت�سمح و. للفتيات والن�ساء الالتي يعملن لديها ويقمن معها بالعودة اإىل منازلهن مرة كل اأ�سبوعني اأو ثالثة، اإذ اأن عائالتهن ال تعرف اأنهن 
طفال اأو املطاعم. ويف حال حدوث  ينخرطن يف اأن�سطة البغاء، بل تعتقد العائالت اأن بناتها ميار�سن وظائف »الئقة« يف اأماكن مثل ريا�ص االأ

م�سكلة يف اإقناع العائلة، تتدخل و. لتوؤكد للعائلة اأن ابنتهم تعمل لديها ب�سكل قانوين.

تعود الفتيات والن�ساء العامالت لدى و. اإىل عائالتهن اإال اإذا مت ا�ستدعاوؤهن عند طلب اأحد الزبائن اأن يبقني برفقته. وتقيم فتاة واحدة اأو 
اثنتني فقط يف منزل و. ب�سكل دائم. وغالبية هوؤالء الن�ساء يرتدين احلجاب لكي ال يرثن االنتباه، ولكن ما اأن يدخلن اإىل املنزل يكون عليهن اأن 

يغرين مالب�سهن ويرتدين مالب�ص مثرية.

يذاء والعنف الذي ميار�ص �سد هوؤالء الن�ساء. اإال اأنهن جميعاً قد تعر�سن  العنف واالختيار. ثمة درجات وم�ستويات خمتلفة من الق�سر واالإ
لالنتهاك واال�ستغالل اجلن�سي والعنف. ومتنعهن و. من التحدث اإىل الرجال، وال ي�ستطعن ا�ستعمال الهاتف اأو االت�سال باأي �سخ�ص دون 
علمها. على العموم، عندما تدخل امراأة يف جتارة اجلن�ص وتعمل لدى و.، تكون ملزمة باأن تبقى ملدة 3-4 �سنوات، واإذا كان الطلب على 
املراأة عالياً من قبل الزبائن، فال ي�سمح لها باأن ترتك العمل. ويف حال اأن حاولت الهروب، تهددها و. باأن تخرب اأهلها واأن توزع �سورًا لها وهي 

متار�ص اأن�سطة جن�سية.

اجلزء الثامن: 

“املعتدون” – دراسة حالة

الرعاية الطبية. ال يتوفر فح�ص وك�سف �سحي للفتيات والن�ساء العامالت يف البغاء 
مرا�ص املنقولة باجلن�ص. وو�سيلتهن الوحيدة للوقاية من هذه  لدى و. للك�سف عن االأ
مرا�ص تتمثل يف ا�ستعمال الواقي املطاطي )الكوندوم( اأثناء اللقاء اجلن�سي. واإذا  االأ
ال�سرورة  القد�ص عند  ا�ستدعاء طبيب من  بنف�سها. ويتم  و. بعالجهن  تقوم  مر�سن 
التي يختارها مقابل خدماته. واإذا حدث  وت�سمح له و. مبمار�سة اجلن�ص مع املراأة 

واأن حملت اإحدى الن�ساء، ترف�ص و. م�ساعدتها وجتربها على مغادرة بيت البغاء.

الزبائن. يرتاوح الزبائن من رجال اأعمال اأثرياء يف اأوا�سط العمر اإىل �سباب عاديني. 
بع�ص  يقوم  وعندما  اخلارج.  يف  وتنتظر  الزبون  اإىل  تذهب  عندما  املراأة  و.  ترافق 

الزبائن من مدن اإ�سرائيلية بطلب ن�ساء، يقوم مبرافقتهن رجال ممن تثق و. فيهم.

التي  املراأة  يد  اإىل  منها  �سيكل  وينتهي احلال مبائة  �سيكاًل،  عادة 300  الزبون  يدفع 
امراأة. وهي ال تقبل  لطلب  الزبون مع و. هاتفياً  العادة، يت�سل  قدمت اخلدمة. ويف 

زبائن جدد اإال اإذا اأتوا من خالل اأحد زبائنها القدامى.
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تبلغ ف. س. من العمر �� عاماً، وهي امرأة 
مصرية متلك شقتني في الرام، حيث تشغل 

نساًء من الرام ونابلس أساساً في البغاء.
تعد ف. س. املعيل الوحيد لعائلتها. وكانت 
في الرابعة عشرة من عمرها عندما تزوجت 
وغادرت مصر لتقيم في فلسطني، ولكنها 
تعرضت لالغتصاب على يد شقيق زوجها. 
ال ميلك زوجها أية معارضة لعملها ويغادر 

الشقة كلما كان لديها زبائن.
محام من القدس
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الن�ساء املتجر بهن وعالقاتهن بعائالتهن  لن�ساء فل�سطينيات اجتر بهما. وهما ت�سفان خلفية  يعر�ص هذا اجلزء، باخت�سار، درا�ستي حالة 
�سباب الرئي�سية التي اأجربتهن على ممار�سة البغاء. كل املعلومات التي ترد يف هذا اجلزء  وكذلك بالقوادين والقوادات. كما يتم هنا تناول االأ

اأدناه تعتمد على مقابالت مبا�سرة اأجراها الباحثون امليدانيون مع الن�ساء املتجر بهن.

اجلزء التاسع: 

»الضحايا« – دراستا حالة

دراسة احلالة األولى: رواية امرأة إ تر بها من القدس

مكان الوالدة: القدس
السن: ��

احلالة الزواجية: متزوجة
عدد األطفال: � 

اإ. امراأة فل�سطينية يف �سن 23 عاماً، اأجربها والدها على الزواج 
زوجها  واغت�سبها  ع�سرة.  ال�ساد�سة  يف  كانت  عندما  عنها  رغماً 
يف ليلة الزفاف وتركها تنزف. تعرتف اإ. اأنه على الرغم من اأنها 
اأنها كانت يف دخيلتها م�سرورة لرتكها  اإال  الزواج،  اأجربت على 
نها كانت تتعر�ص اإىل �سرب عنيف من والدها ب�سكل  منزل اأهلها الأ
حول  احلزام  يربط  “كان  قائلة:  باأ�سى  ذلك  اإ.  تو�سح  يومي. 
غماء.  عنقي وي�سيقه ببطء اإىل اأن اأح�ص باالختناق واأ�ساب باالإ
كان يجربين على النوم يف القبو ويرتكني اأحياناً ملدة اأ�سبوع دون 
لكي  التا�سع  ال�سف  بعد  املدر�سة  ترك  على  اأجربين  كما  طعام. 
�سرائيليني. كانت عالقتي باأمي جيدة،  اأعمل يف تنظيف املنازل لالإ
ولكنها هي اأي�ساً كانت تتعر�ص اإىل �سوء معاملة من اأبي، وخا�سة 

عندما كانت حتاول اأن ت�ساعدين«.

مع  اأهلها،  مع  بقائها  مقابل  جرة  االأ تدفع  اأن  اأي�ساً  اإ.  على  كان 
اأن ملكية املنزل تعود لعائلتها. وقد اجتهت اإىل منظمات ن�سوية 

خمتلفة طلباً للم�ساعدة، ولكن مل تنجح اأية منها يف م�ساعدتها.

يف  والدي  عن  يختلف  ال  زوجي  اأن  اكت�سفت  تزوجت،  اأن  »بعد 
�سيء، اإذ كان يلجاأ هو اأي�ساً اإىل العنف ب�سكل متوا�سل.«

وقعت اإ. يف عالقة حب مع �سقيق زوجها. وعندما عرفت حماتها 
�سرائيلية  بذلك �سربتها ب�سدة، مما جعل اإ. تتجه اإىل ال�سرطة االإ
التي قامت ب�سجن زوجها. بعد ذلك، نقلت اإ. اإىل بيت اآمن، حيث 
اأية  لها  ولي�ص  اأ�سبوع  كل  اأطفالها  ترى  وهي  تعليمها.  وا�سلت 

عالقة بزوجها.

توا�سل اإ. �سرد ق�ستها وكيف التقت بقوادتها: »بعد اأن هربت من 
املنزل للمرة الثانية، التقيت ب�سابني من القد�ص ال�سرقية عر�سا 
ي�سالين  باأن  ووعداين  معهما.  اإ�سرائيل  �سمال  اإىل  اأنتقل  اأن  عليجّ 

اإىل  انتقلت  البداية،  يف  وعمل.  ماأوى  تاأمني  يف  لت�ساعدين  بامراأة 
على  بعد  فيما  �سرة  االأ هذه  وعرفتني  ال�سمال،  يف  درزية  اأ�سرة 
 13 �سن  يف  ابنة  لديها  عاماً   30 �سن  يف  مطلقة  امراأة  وهي  �ص.، 
امراأتني  مع  املنزل  يف  ت�ساركت  عكا.  يف  بغاء  بيت  ومتلك  عاماً، 
اإ�سرائيليتني، وقبل اأن اأغادر جاءت امراأتان اأخريان من ال�سمال 

للعمل لدى �ص.«

»كنت ممنوعة من مغادرة املنزل وكانت �ص. تلبي كل احتياجاتي. 
وكنت ممنوعة من االت�سال باأي �سخ�ص اأو امتالك هاتف حممول. 
بداأت اأ�ستقبل الزبائن ولكن مل تكن �ص. تعطيني اأية نقود. كانت 
اأتذكر  اأعود  ال  اأنني  درجة  اإىل  الكحول  �سرب  على  جتربين  �ص. 
العادة  يف  يرتاوح  ذلك  كان  ولكن  الليلة.  تلك  عا�سرت  رجاًل  كم 
املطاطي  الواقي  ي�ستعملوا  اأن  عليهم  كان  تقريباً.   10 اإىل   5 من 
)الكوندوم( ولكن بع�سهم كان ينام معي دون ا�ستعمال اأي نوع 
من احلماية. ومل تاأخذنا �ص. اإىل اأي طبيب مطلقاً، بل كانت تركز 
اهتمامها على نظافتنا ورائحتنا وكانت جتلب لنا مراهم وزيوت 

و�سابون معطر.«

اأنام مع  اأن  مرة  �سهور وعندما رف�ست   8 البغاء ملدة  »مار�ست 
اأحد الزبائن، ات�سلت �ص. باأبي. فجاء اأبي ووجدين اأنا وابنة �ص. 
يف الفرا�ص مع رجلني. يف البداية، مل اأتعرف على اأبي ولكن بعد 
اأن اأدركت ما الذي يحدث، حاولت االنتحار بوا�سطة ك�سر نافذة 
احلمام، ولكن اأبي والرجلني اأم�سكوا بي. عندما عدت اإىل املنزل، 
اأن  اإىل  بعنف  و�سربني  بالكامل  مالب�سي  خلع  على  اأبي  اأجربين 
. وعندما حت�سنت حالتي، هربت وذهبت اإىل ال�سرطة  اأغمي عليجّ

من.« التي حولتني اإىل هذا البيت االآ
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دراسة احلالة الثانية: رواية فتاتني باعهما والدهما من خالل 
زواج عرفي

مكان السكن: اخلليل
السن: �� و�� عاماً

احلالة الزواجية: متزوجتان
عدد األطفال: � 

رجال  اإىل  متكرر  ب�سكل  والدهما  باعهما  �سقيقتان  و�ص.  اأ. 
فل�سطينيني داخل اإ�سرائيل من خالل الزواج العريف وهما يف �سن 
كرث  الأ العادة  يف  ي�ستمر  العريف  الزواج  يكن  ومل  عاماً.  و14   13
الوالد، عموماً، يجربهما على  اأ�سهر. وكان  اأو ثالثة  من �سهرين 
احل�سول على الطالق، فياأخذ املال وامل�ساغ الذي كان ي�سرتيه 

لهما الزوجان ومن ثم تعودان للعي�ص مع والدهما من جديد.

ن 18 عاماً، روت للباحثني امليدانيني  �ص. التي تبلغ من العمر االآ
عريف.  بزواج  رجاًل   12 حلوايل  تزويجي  »مت  باأ�سى:  حكايتها 
اأن  وحاولت  بحملي  علمت  زوجته  ن  الأ زوج  اآخر  من  وهربت 
حترقني. مت و�سع طفلي يف ح�سانة يف بيت جاال ومل اأمتكن من 
روؤيته اأبدًا. عندما �ساأبلغ �سن 18 عاماً، �ساأ�سطر اإىل مغادرة هذا 
اإىل عائلتي ولي�ص لديجّ  اأعود  اأن  من، ولكني ال ا�ستطيع  البيت االآ
مكان اأذهب اإليه. قبل عام، اأخذين اأقربائي وزوجوين من ابن عمي 
ال  نه  الأ الطالق  على  اأجربين  القا�سي  ولكن  حلمايتي،  كو�سيلة 
اأن  وبعد  خري.  االأ قانوين على طالقي من زوجي  دليل  اأي  يوجد 
يتزوجني  اأن  ابن عمي  اآخر زواج عريف، رف�ص  الطالق من  نلت 

من جديد.«

خري ثم  اأي�ساً من والدها وعادت لتبحث عن زوجها االأ اأ.  هربت 
نابل�ص. مدينة  يف  ال�سجون  اأحد  يف  موجودة  ن  االآ وهي  قتلته. 

من  جن�سية  لغايات  بالب�سر  االجتار  ق�سية  اجلزء  هذا  يعر�ص 



�0

ال�سرطة عند تعاملها مع  اأن يو�سح موقف  �سرائيلية واملمار�سات االجتماعية. كما يحاول  الفل�سطينية واالإ للت�سريعات  منظور قانوين وفقاً 
حاالت االجتار والبغاء.

ر�ص الفل�سطينية املحتلة، تتكون  جنبي الذي تعر�ست له االأ الت�سريعات الفل�سطينية واملمار�سات االجتماعية. بالنظر اإىل تاريخ االحتالل االأ
ر�ص الفل�سطينية، وخا�سة: )1( القوانني املوحدة  الت�سريعات الفل�سطينية راهناً من جمموعة من القوانني ال�سارية على اأجزاء خمتلفة من االأ
ر�ص الفل�سطينية املحتلة، )2( وقانون العقوبات  التي اأ�سدرها املجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني منذ العام 1996 والتي ت�سري على كامل االأ
ردين رقم 16 للعام 1960، والذي ال يزال ي�سري على ال�سفة الغربية، )3( وقانون العقوبات امل�سري رقم 58 للعام 1937، والذي ال يزال  االأ
ر�ص الفل�سطينية املحتلة، ولكن ال تتوفر موؤ�سرات تدل متى �ستكون  ينطبق على قطاع غزة. وجتري حالياً �سياغة قانون عقوبات جديد لالأ
ال�سيغة النهائية جاهزة وال ميكن التنبوؤ باإمكانية اإجنازها باعتبار اأن اأعمال املجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني ال تزال معطلة يف الوقت الراهن. 

ردين وامل�سري �ساريني. مور اجلزائية، يظل قانونا العقوبات االأ مر باالأ وبالتايل، فعندما يتعلق االأ

�سخا�ص الذين ميار�سون االجتار اأو ميلكون بيوت البغاء واأولئك الذين ي�ستاأجرون بيوت  يظهر حتليل هذه القوانني اأن املخالفني، مثل االأ
البغاء اأو ي�ساعدون يف اإقامتها واأولئك الذين يدفعون الفتيات والن�ساء اإىل االنخراط يف اأعمال البغاء، يتعر�سون للعقاب. وتختلف العقوبة 

ح�سب نوع املخالفة وميكن تو�سيحها فيما يلي:

�سخا�ص الذين يدفعون اأو يحاولون دفع الن�ساء اإىل ممار�سة البغاء يعاقبون باحلب�ص ملدة ترتاوح من �سهر اإىل 3 �سنوات اإىل  املادة 310: االأ
جانب دفع غرامة ترتاوح من خم�سة اإىل خم�سني دينارًا اأردنياً.

�سخا�ص الذين يجربون الن�ساء على ممار�سة البغاء با�ستخدام التهديد اأو العقاقري اأو اخلداع يعاقبون باحلب�ص ملدة ترتاوح  املادة 311: االأ
من �سنة اإىل 3 �سنوات.

�سخا�ص الذين ي�ستاأجرون اأو ي�ساعدون يف اإقامة بيت بغاء اأو يعملون يف بيت كهذا يتعر�سون اإىل احلب�ص  املادة 312: مالكو بيوت البغاء واالأ
ملدة ت�سل اإىل 6 اأ�سهر اأو يغرمون مببلغ 100 دينار اأردين اأو يتعر�سون اإىل كال العقوبتني معاً.

املادة 313: اأي رجل يجرب امراأة على ممار�سة البغاء مبقابل مايل يعاقب باحلب�ص ملدة ترتاوح من 6 اأ�سهر اإىل �سنتني.

املادة 314: اأية امراأة تقود امراأة اأخرى اأو توؤثر فيها اأو جتربها على ممار�سة البغاء تعاقب باحلب�ص ملدة �سنة اأو تغرم مببلغ ي�سل اإىل 50 
دينارًا.

املادة 315: اأي �سخ�ص يجرب امراأة بغري ر�ساها على ممار�سة البغاء اأو ي�ستبقيها يف بيت بغاء يعاقب باحلب�ص ملدة ترتاوح من �سهرين اإىل 
�سنتني.

ردين  االأ العقوبات  قانون  على  يعتمد  الذي  الفل�سطيني  القانون اجلنائي  يف  العر�ص  االغت�ساب وهتك  ين�ص على جترمي  ذلك،  اإىل  �سافة  باالإ
رقم 16 للعام 1960. ال يوجد قانون منف�سل يتناول مو�سوع االغت�ساب بالتحديد. وح�سب القانون اجلنائي الفل�سطيني، يعترب االغت�ساب 
يالج اجلن�سي بدون ر�سا. كما اأن اإجبار الزوج زوجته على املعا�سرة ال يعترب »اغت�ساباً«. وتن�ص املادتان 292  جرمية عندما يت�سمن االإ
و294 على اأن عقوبة االغت�ساب هي احلب�ص ملدة 10 �سنوات اإذا كانت ال�سحية غري قادرة ج�سدياً على الدفاع عن نف�سها و7 �سنوات اإذا كانت 
خرى. ومع ذلك، فال تعترب الق�سية بحكم االغت�ساب اإذا وجد الر�سا من جانب ال�سحية  دون �سن اخلام�سة ع�سرة و5 �سنوات يف احلاالت االأ

اأو اإذا كان الفاعل هو الزوج.

اجلزء العاشر: 

التشريعات واملمارسات االجتماعية
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ف�ساًل عن ذلك، ين�ص القانون على اأن املراأة التي متار�ص الزنا تعاقب ملدة ترتاوح من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني. اأما فيما يخ�ص الرجل، فينبغي 
اأن يكون الفعل قد مت يف بيت الزوجية حتى ياأخذ �سفة اجلرمية.

يف عام 2004، اتخذ اجلهاز الق�سائي الفل�سطيني عددًا من التدابري القانونية الوقائية ملعاجلة ق�سايا العائالت التي جترب بناتها على الزواج 
الق�ساة ورئي�ص  التميمي قا�سي  ال�سيخ تي�سري  اأ�سدر  الفل�سطينية املحتلة واأحياناً على االجتار والبغاء. وقد  ر�ص  من رجال من خارج االأ
على للق�ساء ال�سرعي تعميماً )امللحق رقم 2( موجهاً اإىل الق�ساة ال�سرعيني، مع توجيه ن�سخة منه اإىل وزارة �سوؤون املراأة، للتثبت  املجل�ص االأ

من توافر بع�ص ال�سروط عند اإمتام عقد الزواج. وهي كالتايل:

موافقة املخطوبة.  -
التاأكد من جتاوز املخطوبة الثامنة ع�سرة من عمرها.  -

قامة الذي �سيقيم فيه الزوجان بعد الزواج. -   التاأكد من حمل االإ
يدز(. التاأكد من اإجراء الفحو�ص الطبية الالزمة قبل الزواج ومن خلو الرجل من مر�ص نق�ص املناعة )االإ  -

التاأكد من عدم وجود موانع �سرعية وقانونية متنع الزواج.  -

�سرائيلية ذات ال�سلة مبو�سوعنا هي قانون العقوبات للعام 1977 وتعديله للعام 2000، وقانون  التشريعات اإلسرائيلية. الت�سريعات االإ
موال، وغريها. ح�سب قانون العقوبات للعام 1977، فاإن »بيع اأو �سراء �سخ�ص بهدف  جرامية، وقانون منع غ�سيل االأ مكافحة املنظمات االإ
دفعه اإىل البغاء اأو الو�ساطة يف بيع اأو �سراء �سخ�ص لهذه الغاية يعاقب باحلب�ص ملدة 16 عاماً«. كما اأن »دفع �سخ�ص ملغادرة الدولة التي 

يقيم فيها بهدف دفعه اإىل البغاء يعاقب باحلب�ص ملدة 10 �سنوات«.9

غرا�ص البغاء« بدءًا باإجراء فح�ص كامل لظروف  �سرائيلية بفتح حتقيق بخ�سو�ص جناية »االجتار بالب�سر الأ على العموم، تقوم ال�سرطة االإ
تواجد املراأة يف اإ�سرائيل. وعندما تكون املراأة قد دخلت اإ�سرائيل ب�سكل غري قانوين، يتم اإبعادها اإىل املكان الذي اأتت منه على الفور. وح�سب 

�سرائيلي، فاإن موافقة املراأة على ممار�سة البغاء ال حتول دون احلظر املفرو�ص على االجتار.10 نظام الق�ساء االإ

اإىل جانب عدم حتكم البلد املحتل  ر�ص الفل�سطينية املحتلة،  اإ�سرائيل واالأ اأن عدم وجود حدود معرتف بها دولياً بني  اإىل  �سارة  وتنبغي االإ
باحلدود التي يتم حتديدها ب�سكل تع�سفي، وغياب دولة فل�سطينية، وتفتيت الوحدة اجلغرافية ما بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة و�سرقي 
القد�ص، كل ذلك قد اأدى اإىل �سعف وعدم فاعلية يف مكافحة االجتار بالن�ساء. فال�سلطتان ال تتوا�سالن وال تن�سقان ال�سيا�سات اأو اال�سرتاتيجيات 

فيما بينهما ملكافحة االجتار بالن�ساء وا�ستغاللهن اجلن�سي.

إن اإ�سرائيل ب�سفتها ال�سلطة القائمة باالحتالل لي�ست م�سوؤولة فقط عن تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي  وفق هذا ال�سيناريو، فا
طراف الفل�سطينية ذات ال�ساأن، مثل الق�ساة  طرف فيها يف املناطق التي تخ�سع ل�سيطرتها،11 ولكن عليها اأي�ساً اأن ال تعيق اأو متنع حركة االأ
و�سباط ال�سرطة واملحامني ومقدمي اخلدمات االجتماعية والرعاية ال�سحية، بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة واإ�سرائيل ويف نطاق كل منها 
�سرائيلي يقيد حق الن�ساء الفل�سطينيات يف ال�سعي اإىل احل�سول على  داء مهام عملهم وم�سوؤولياتهم املهنية. اإن االحتالل االإ اأثناء �سعيهم الأ
معاجلة قانونية عندما يقعن �سحية جرمية ما، وذلك من خالل القيود املفرو�سة على عمل جهاز الق�ساء اجلنائي الفل�سطيني. هناك اأمثلة 
عديدة على ذلك، اأحدها هو اأن املحاكم الفل�سطينية ت�ستطيع النظر يف الق�سايا التي تن�ساأ يف منطقة اأ ومنطقة ب، وت�ستثنى من ذلك منطقة ج 
حيث ال متلك املحاكم الفل�سطينية ال�سالحية لتنفيذ اأحكامها الق�سائية. اإن ذلك ي�سع عائقاً خطريًا اأمام حتقيق اإدارة فعالة لنظام العدالة 
الفتيات  يذاء اجلن�سي واال�ستغالل اجلن�سي �سد  االإ اأعمال  بارتكاب  املتهمني  املحتلة، وخا�سة عند حماولة معاقبة  الفل�سطينية  ر�ص  االأ يف 

والن�ساء.

 Leah Gruenpeter Gold and Nissan Ben Ami, on behalf of the Awareness Center (Machon Toda`a), Representative of the IAF in   �
 Israel, National NGOs report to the annual UN Commission on Human Rights: Evaluation of National Authorities activities and Actual facts on
.the Trafficking in Persons for the purpose of prostitution in Israel, April 2004, page 12

�0    املرجع ال�سابق، �ص ��-��.
لكرتوين ر�ص الفل�سطينية املحتلة”، واملتاح على املوقع االإ ��   انظر الراأي اال�ست�ساري ملحكمة العدل الدولية: “التبعات القانونية لبناء جدار يف االأ

 http://www.icjcij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm، الفقرة ��2.
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�سباب الكامنة والعوامل التي جتعل الن�ساء الفل�سطينيات  بناًء على حتليل درا�سات احلالة التي عر�ست يف هذه الورقة املوجزة، مبا يف ذلك االأ
عر�سة لالجتار والبغاء الق�سري، يجري هنا تقدمي التو�سيات العملية التالية ملنظمات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات احلكومية الفل�سطينية:

ن تقوم مبا يلي: اإن منظمات املجتمع املدين مدعوة الأ

الفتيات  اأن تتم معاملة  الق�سري كعنف جن�سي ويكفل  البغاء  الفل�سطيني ي�سنف  الت�سريعي  املناداة ب�سن قانون من قبل املجل�ص   .1
والن�ساء ك�سحايا للجرمية ولي�ص كجناة.

ر�ص الفل�سطينية املحتلة واإليها. غرا�ص جن�سية من االأ اإعداد بحث جديد ومعمق ي�ستك�سف اأبعاد ق�سية البغاء واالجتار بالب�سر الأ  .2

غرا�ص جن�سية يف �سوء توفر فهم م�سرتك للم�سطلحات امل�ستخدمة يف  توثيق حاالت البغاء الق�سري واالجتار بالفتيات والن�ساء الأ  .3
ن�سان. ويتوجب بناء اآليات تعاون وتن�سيق بني منظمات املجتمع املني يف ر�سد احلاالت وتوثيقها. اإطار قانون حقوق االإ

غرا�ص  الفل�سطينية التي تتعامل مع البغاء الق�سري واالجتار بالن�ساء والفتيات الأ تكوين �سبكة عمل بني منظمات املجتمع املدين   .4
جن�سية ومنظمات املجتمع املدين يف اخلارج، مبا ي�سمل املنظمات يف البلدان التي تاأتي منها احلاالت وتلك التي ت�ستقبلها.

5.  دعم احلركات الدولية التي تنادي بتبني تعريف اأكرث �سمولية ملفهوم “االجتار بالب�سر”، بحيث يغطي االجتار الداخلي.

ن تقوم مبا يلي: كما اأن املوؤ�س�سات احلكومية الفل�سطينية مدعوة الأ

�سياغة قانون، مب�ساركة ن�سطة من منظمات املجتمع املدين الفل�سطينية، وبخا�سة املنظمات الن�سوية، لكي يتبناه املجل�ص الت�سريعي   .6
الفل�سطيني، ي�سنف البغاء الق�سري كعنف جن�سي ويكفل اأن تتم معاملة الفتيات والن�ساء ك�سحايا للجرمية ولي�ص كجناة.

اال�ستغالل  �سحايا  والفتيات  الن�ساء  حلماية  الالزمني  والتوجيه  بالتدريب  وتزويدهم  الفل�سطينيني  القانون  اإنفاذ  م�سوؤويل  دعم   .7
ن�سانية. اجلن�سي والتعامل معهن باحرتام حلقوقهن االإ

ن تقوم مبا يلي: كما اأن منظمات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات احلكومية الفل�سطينية مدعوة معاً الأ

الق�سري  بالبغاء  املتعلقة  الق�سايا  الرجال والن�ساء وال�سباب حول  ت�ستهدف  للتوعية  برامج  اإعداد  اتخاذ تدبري وقائي من خالل   .8
ن�سانية، وكذلك اأثر البغاء واالجتار على ال�سحايا. واالجتار الب�سر وحقوق املراأة االإ

منة، من اأجل حماية الن�ساء والفتيات �سحايا البغاء واالجتار وتي�سري اإعادة  اإقامة وتعزيز خدمات الدعم، مبا يف ذلك البيوت االآ  .9
دجمهن يف املجتمع.

اجلزء احلادي عشر: 

توصيات



االجتار بالن�ساء والفتيات الفل�سطينيات والبغاء الق�سري

 مناذج لعبودية الع�سر

��

امللحق رقم 1:
استمارة مجع املعلومات 

معلومات حول اال�ستمارة

تاريخ تعبئة اال�ستمارة: ______________                

من ال�ساعة ________ اإىل ال�ساعة ______

الباحث/ة  امليداين/ة:  _______________                        

املكان:_________________________

معلومات �سخ�سية 

العمر: 

مكان الوالدة:

مهني اأكادميي  ثانوي   اإعدادي  ابتدائي  م�ستوى التعليم: 

* مطلقة   * متزوجة  *عز باء  الو�سع االجتماعي: 

* ال العدد _________  * نعم  اأوالد: 

ممتاز جيد جدًا    �سيئ  جيد  الو�سع االقت�سادي: 

* ب�سحة جيدة * ب�سحة غري جيدة  * حتتاج لعالج دائم  و�سعها ال�سحي: 

*ال  * نعم   هل تلب�ص احلجاب: 

* ال  هل لديها هوية / اأوراق ثبوتية:  * نعم    نوعها ________  

عالقتها مع القواد 

اأين هي موجودة اليوم؟ ___________

ما هو نوع عملها؟ _____________

�سا�سي للعائلة؟  * نعم     * ال    من ي�ساعدها ______  هل هي املعيل الوحيد/ االأ

كيف تقوم برعاية نف�سها: ..............................................................................................................................
..........................................

يف اأي �سنة بداأت عملية االجتار بها؟ ___________

كيف بداأت عملية االجتار بها؟ ..........................................................................................................................
..............................................

ما هو طول الفرتة؟  ___________________________

كيف مت الو�سول اإليها؟ _______________________________________

*  ال هل وعدها القواد ب�سيء؟ * نعم    ما هو؟ _______________ 

* ال هل ح�سلت على ما مت وعدها به؟  * نعم  

* ال هل مت الكذب عليها؟ * نعم  

اإذا كان اجلواب نعم، كيف �سعرت؟  ______________________________
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* ال * نعم   هل حاولت اخلروج من االتفاق؟ 

* ال كم؟ ___________  * نعم  هل مت الدفع لها؟ 

اإذا  كان اجلواب ال، من ح�سل على املال؟ ___________

 ما هو نوع العالقة بينها وبني القواد؟ _________________

ما هو مدى اعتمادها على القواد؟ ______________________________

*ال * نعم    هل هي موجودة اليوم يف خطر؟ 

اإذا كان اجلواب نعم، ماذا تخطط اأن تعمل؟ _____________________  

*ال ي �سكل من اأ�سكال العنف؟  * نعم    هل تعر�ست الأ

ما هو �سكل العنف؟ ____________________________

من هو املعتدي؟ _____________________________

متى ______________

اأين؟______________

* ال * نعم   بالغ عن املعتدي؟  هل قامت باالإ

ممتاز جيد جدًا    جيد  �سيئ  ما هو و�سعها املعي�سي الذي يوؤمنه عملها؟  

* ال * نعم   هل تخ�سع لفحو�سات طبية؟ 

*ال * نعم   ما هي؟ ____________  هل ت�ستعمل اأية و�سائل وقاية؟ 

*ال * نعم     هل تعي حقوقها؟ 

هل لديها طموح؟ _____________________________________

معلومات عن العائلة:

كم عدد اأفراد العائلة؟ _______________________

اأين تقيم عائلتها؟ ___________________________

�سيئة    جيدة    جيدة جدًا  ممتازة ما هو نوع عالقتها مع العائلة قبل �سرائها؟  

�سيئة    جيدة    جيدة جدًا  ممتازة ما هو نوع عالقتها مع العائلة بعد �سرائها؟  

* ال هل يعلم اأحد من العائلة عن و�سعها؟   * نعم   من ______________ 

*ال اإذا كان اجلواب نعم،  هل قدم لها اأي نوع من امل�ساعدة؟   * نعم   

ما هو نوع امل�ساعدة؟ _____________________
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�سئلة ترتكز على ما يلي: اإذا كانت احلالة متعلقة بتجارة الن�ساء من ال�سفة الغربية اإىل القد�ص، فاالأ

معلومات عن القواد:

مكان ال�سكن _____________

اجلن�ص:    - ذكر         - اأنثى

العمر:  _________________

اجلن�سية: ______________   

م�ستوى التعليم:     - ابتدائي         - ثانوي        - جامعي      - مل يتعلم اأبدًا  

منذ متى وهو ميار�ص هذا العمل؟ _________________

و�سعه/ها  االجتماعي:       عزباء\ اأعزب         متزوج\ة         مطلق\ة 

* غري معروف * ال   هل لديه/ا  اأوالد؟  * نعم   

* غري معروف * ال   * نعم    هل مت اعتقاله/ا من قبل ال�سرطة؟  

كيف يتم الو�سول اإىل الفتيات؟....................................................

ما هي الطرق التي ي�ستخدمها/ ت�ستخدمها ل�سراء الفتيات؟ ..........................
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امللحق رقم 2:


