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 .זנותב עיסוקסחר בבני אדם ובעיקר בנשים ל
 

 .הקדמה
תופעת הסחר המוצגת .  הוא פשע חמור ופגיעה בזכויות האדם,הסחר בבני אדם בכלל ובנשים לצורכי זנות בפרט

 ומידת מעורבות הפשע המאורגן בה גדלו מאוד בעשורים ף התופעה היק.אינה חדשה" ודרניתעבדות מ"כ

  המחייבת טיפול דחוף של רשויות המדינה וארגונים , לתופעה עולמית בבני אדםהפכו את הסחראלה . האחרונים

מ והתפתחותן "ברההתפרקות , ליזציההגידול המדאיג בסחר בבני אדם מוסבר כחלק מתופעות הגלוב. בינלאומיים

התפתחות אמצעי התקשורת ובעיקר , )New Independent States(של המדינות העצמאיות החדשות 

 . האינטרנט בעשורים האחרונים

הסקירה תדון בקשיים . סקירה זו תציג את תופעת הסחר בבני אדם בכלל ואת הסחר בנשים לצורכי זנות בפרט

  .ותדון בקושי בקביעת אומדנים להיקף התופעהבמציאת ההגדרה המתאימה והכוללת לנושא 

סקירה זו בוחנת את הנקודות המוזכרות בספרות המצינות בעיות ותפיסות מרכזיות ביחס לתופעת הסחר בבני 

 .אדם

 :סוגיות נוספות שיוצגו בסקירה הן

 .דרכי ההברחה למדינות •

 .טיפול הרשויות •

 .התמודדות של מדינות וארגונים בינלאומיים בתופעה •

 

 

 

 .הגדרה
 

הפרסומים השונים בנושא הסחר בבני אדם ובעיקר בסחר בנשים לצורכי זנות מתקשים למצוא הגדרה מתאימה 

 .לנושא

 :  בהם, השוניםהקושי במציאת ההגדרה נובע מרבגוניות התופעה והקשריה

 ;תופעת ההגירה  הלא חוקי

 ;תופעת הזנות ועבירות מוסר

 ;הפשע המאורגן ופעולותיו

 .  השלטונותהתמודדות

  

 

 

 



 PUBLIC SECURITY MINISTRY OF                                המשרד לביטחו הפני
  

                                                                                                               Jerusalem, Israel 
 

 Victims Of Trafficking:בהחלטה, הגדרה לסחר בבני אדם ניתנה בהצעת חוק שהעביר  הקונגרס האמריקאי

2000and Violence Protection Act  ,ח בנושא תופעות חמורות של סחר "בו נקרא משרד המדינה להכין דו

 .בבני אדם

 :ךהקונגרס הגדיר תופעות חמורות של סחר בבני אדם כ

Severe forms of trafficking in persons: 

(a) Sex trafficking in which a commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion, or in 

which the person induced to perform such act has not attained 18 years of age; or 

(b) the recruitment, harboring transportation, provision, or obtaining a person for labor or 

services, through the use of force, fraud or coercion for the purpose of subjection to involuntary 

servitude, peonage, debt bondage or slavery. 

 

או כאשר האדם , במרמה או באיומים, נכפה בכוחאשר ביצוע מעשה מיני על רקע מסחרי , סחר לצורך מיני. א

 .18ששודל למעשה צעיר מגיל 

מרמה או , על ידי שימוש בכוח,  אספקה או רכישת בן אדם לצורך עמל או שירותים, הובלה, מתן מחסה, גיוס. ב

 .לשעבוד לחוב או לעבדות, איומים  במטרה לשעבדו בניגוד לרצונו

 

 .ה בפני עצמה חמורכל אחת מהןש,אדם מורכבת מרצף של עבירות חמורותניתן להיווכח שתופעת הסחר בבני 

 על מתן הגדרה והתייחסות מתאימה ה מקש,הפשעים והעברות  השונות הקשורות לסחר בבני אדםבין  החפיפה 

.  במרכביה ולכן הנטיה לטפלשלטונות לטפל בתופעת הסחר בנשים בכללותהעובדה זו מקשה על ה. לתופעה

 באופן שאינו מאפשר טיפול הולם בגורמים העוסקים בסחר באותם ,ירוש המהגרים הלא חוקייםדוגמא לכך ג

 .אנשים

 

 

 .היקף הסחר בנשים בעולם
 עבודה לא  העיקרי הואמכיוון שאופי התופעה, היקף הסחר בבני אדם בעולםעל לא ניתן לקבל מספרים מדויקים 

 .ו בהםחוקית וללא אישורים מתאימים של עובדים רבים שסחר

 :הארגון הבינלאומי להגירה מסביר את חוסר המידע הקונקרטי על היקף התופעה

 . האופי המחתרתי והבלתי חוקי של הסחר •

 . חוסר החקיקה נגד הסחר במדינות רבות •

 . חשש הקורבנות לדווח על ניסיונם לרשויות •

 .חוסר הפניית משאבים ממשלתיים לאיסוף מידע וחקירת היקף התופעה •

 .ומים בנושא מציינים כי לא ניתן לקבל הערכה מספרית מדויקת על היקף התופעהרוב הפרס
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 נשים שהובאו לבריטניה לצורכי 71 ידוע על 1998 אומר שבשנת 2000 הבריטי משנת Home Officeמחקר של ה

אולם החוקרים רושמים כי בעיית הסחר בנשים חבויה ולא ניתן להגיע על המספר האמיתי של נשים , זנות

 1420 ל142 כי מדובר בתופעה הרבה יותר רחבה של בין ,על פי עיבוד נתונים ומידע, החוקרים מעריכים. נסחרוש

 .נשים נסחרו בתקופה שנבחנה

 

 . מתוך נתונים שנאספו במשרדיו ברחבי העולם2001פרסם נתונים באפריל ) IOM(ארגון ההגירה העולמי 

 :IOM להלן מבחר נתונים שרוכזו בידי 

 נשים 1178 - דווח כי סבורים ש,אפריקאי בנושא- בכינוס פאןObasanjo שנשא נשיא ניגריה  בנאום •

 . לדצמבר1999ניגריות היו קורבנות ההגירה וגורשו חזרה למדינה בין מרץ 

 2000-1999בשנים , 2000-1998 נשים נסחרו בין השנים 3582 רשות ההגירה של גאנה סבורה כי  •

 . נשים535הוחזרו לגאנה 

 .2000 נשים וילדים במבצע חצי שנתי נגד המסחר בבני אדם בשנת 123000טרת סין הצילה מש •

ארגונים ,  נשים נסחרו בעשור החולף400000 משרד הפנים של אוקראינה העריך כי כ1998 בשנת  •

 נשים מתוכם 185 בלבד הוחזרו לאוקראינה 2000באוקטובר . לא ממשלתיים טוענים כי המספר גדול בהרבה

 .היו באמצע שנות העשרים לחייהן 120

 .למדינותיהםמרצונן  קורבנות הסחר לחזור 703 הארגון סייע ל 2000 בשנת  •

 

המידע נאסף . ח מקיף על תופעת הסחר בנשים ברחבי העולם"ב דו" פרסם משרד המדינה של ארה2001ביולי 

רבים על מנת לאמוד את היקף ב עמדו בקשר עם גורמים "נציגי ארה. ב ברחבי העולם"על ידי נציגויות ארה

בין הגורמים שעמדו עמם בקשר לאיסוף . התופעה ולבחון את מדיניות הממשלות השונות בעולם בטיפול בבעיה

). NGO(נציגי ארגונים לא ממשלתיים ו, קורבנות, רשויות הגירה  ואכיפת חוק, משטרה, נציגי ממשלה: הנתונים

פרסומים בתקשורת ודוחות של ארגוני ,  ממשלות וארגונים בינלאומייםנציגי הממשל סרקו דוחות שפורסמו על ידי 

 זאת בנוסף למידע שנאסף מקהילת המודיעין וגורמי ממשל נוספים של ,זכויות האדם וארגוניים לא ממשלתיים

 .ב המעורבים באופן כלשהו בטיפול בתופעה"ממשלת ארה

 בשנה בעיקר נשים וילדים 50,000 ל 45,000ן ב בלבד היקף הסחר בבני אדם הוא בי"ההערכה היא כי בארה

 . בשנה700,000והיקף התופעה בעולם 
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 .נתיבי הסחר
אזור שאליו . הגירה בעולםההסחר העולמי בבני אדם מתבצע בנתיבים משתנים  בהתאם למידת האכיפה ודפוסי 

 .כי מין לצוריתסחרמינוצל על ידי יוזמי המסחר בבני אדם להגירה , הגירה גדולה וחוקיתה

 בעקבות זעזוע פנימי או חיצוני כאשר , במשבר כלכלי ופוליטי קשהשרויותבדרך כלל הסחר מתבצע ממדינות ה

, אנשים יחפשו מפלט לרווחה במקום אחר. החוק והכלכלה אינם מסוגלים להגן על תושבי האזור, סדרי השלטון

 . חשבון זכויות האדם של קורבנותיהםמפלט זה ינוצל על ידי גורמים עבריינים במטרה לעשות רווחים על

לעיתים הסחר הוא בתוך אזור , רווחה כלכליתהמאופיינים בנתיבי הסחר הם מאזורים מוכי בעיות ורעב לאזורים 

 .מסוים

 .דרום מזרח אסיה ומערב אירופה, ת"המזה: הגירה מאפריקה אל

 .לאוסטרליה ויפן: הגירה מדרום מזרח אסיה

 .דרום מזרח אסיה ודרום אפריקה, יפן, צפון אמריקה, ת"למזה: יכונההגירה מאסיה הצפונית והת

 .ת יפן ודרום מזרח אסיה"מזה, לצפון אמריקה: הגירה ממזרח אירופה

 .מערב אירופה, יפן, לצפון אמריקה: הגירה מאמריקה הלטינית 

 

 

 .קורבנות הסחר-אופן גיוס העובדים
 ברובן רמייה והבטחות , שונותלעבודתם בדרכים" גויסו ",ות זנמטרתשים שנסחרו לנובעיקר " נסחרו"האנשים ש

 .שווא לעבודה אך גם בדרכים נוספות

, ל על מנת להרוויח בכבוד"מדובר בעיקר באנשים ממדינות הנתונות במשבר כלכלי ופוליטי אשר מקווים לנסוע לחו

 . לעסוק בתעשיית המין ולהרוויח סכומים גבוהיםוא

 

 :דרכי גיוס העובדים
 .חטיפה והברחה מהמדינה בה נמצאים העובדים אל מדינות היעד. א

 .ל"ריקודים ומשק בית בחו, פאר-פרסום מודעות בעיתונות ובאינטרנט על עבודות או. ב

 .ל על ידי מכר או קרוב"הבטחת עבודה ותנאים טובים בחו. ג

 .לתגמולים ולתנאיי המחייהתוך הבטחות שקריות בנוגע , שמדובר בעבודה בעסקי המיןנשים בידיעה גיוס . ד

 .ל לצורך נישואים לאחר שידוך"נסיעה לחו" כלה בהזמנה. "ה
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 .אופן ההגירה וחוקיותה
 לכמה קטגוריות אל מדינות היעד, האנשים שסחרו בהם,  של העובדים הזריםניתן לחלק את דרכי הכניסה

 :עיקריות

 

 .והישארות במדינה באופן לא חוקי" היעלמות"לאחר מכן , אשרת תייר או עובדבכניסה חוקית . 1

 .זהות בדויהבאישורים מזויפים או בכניסה . 2

חציית , במכולות במשאיות, דרך הים:  ללא ביקורת משרד ההגירה ומשטרת הגבולותת היעדל מדינאהברחה . 3

רים עוברות את הגבול המדברי בין מצהלמשל פורסם בארץ על תפיסת נשים (גבולות באזורים לא מסודרים 

 ).לישראל

 
 

 .יחס המעבידים לעובדים הנסחרים
ומקורות אחרים מצירים תמונה עגומה לגבי  NGO  ,התמונה המצטיירת מהמידע שמתקבל מקורבנות התופעה

מוחרם דרכונו על , לאחר שקורבן הסחר הגיע אל מדינת היעד. על ידי המחזיקים בהם, "נסחרים"היחס לו זוכים ה

 . על עבודתו שכרחי תחת איומי אלימות וכפייה וללא תשלום, ד מקבל תנאי חיים עלוביםידי נציג הסוחרים והעוב

 זה הופכים תשלום זה לחובהמעבידים , העובדים שילמו כסף רב למארגנים על מנת שיעבירו אותם למדינת היעד

 . אינם משחררים אותם ואינם משלמים להם עד אשר החוב הטופח יוחזר,עובדים הלש

 . כליאה וכיבוי סיגריות על הגוף, ווחים על תופעות של אונס ואלימותקורבנות מד

זאת בנוסף להפחדת , ל פגיעה בקורבן או בבני משפחתו במידה וידווח או יסיע לרשויות כנגד הסוחריםשאיום 

 .בשהייה בלתי חוקית וזנות) את הקורבנות(הקורבנות שהרשויות יראו בהם עבריינים ויענישו אותם 

 .אליה יוכלו לפנות ולקבלת סיועבלא כתובת מתאימה ו חיים בפחד הקורבנות

 
 .יחס הרשויות לנשים הנסחרות

 באופן לא חוקי במדינה ולכן הם , למעשה,הם נמצאיםש  היא העובדה קורבנות הסחר המרכזיות שלאחת בעיות

 .הממשל רואה בהם עבריינים השוהים במדינה ללא אישור. מועדים לגירוש

ואין לו אפשרות לתבוע , שות את המהגר הלא חוקי וזה אינו מקבל את התשלום עבור עבודתוהרשויות מגר

 .פיצויים מהאנשים שהחזיקו בו

לדוגמא רשות , בעיה נוספת היא חוסר תאום ושיתוף פעולה בין כל הגורמים השותפים להתמודדות בתופעה

כדי יל התביעה באותה מדינה זקוקה לזר הגירה תהיה מעונינת לגרש את הזר השוהה ללא היתרים כאשר במקב

 .את עדותושימסור 

מעמד של עד מדינה או להשתתף , מדינות מסוימות חוקקו חוקים המאפשרים לקורבן ההגירה לקבל ויזה זמנית

 .שיוכלו להעיד נגד שוביהןכדי בתוכנית להגנת עדים 



 PUBLIC SECURITY MINISTRY OF                                המשרד לביטחו הפני
  

                                                                                                               Jerusalem, Israel 
 

שה די לעצור את תופעת הסחר באנשים  כי אינה עו,2000 במאי , אמנסטי ארגוןממשלת ישראל הואשמה על ידי

כמו כן הואשמה הממשלה כי היא עוצרת את הנשים שנתפסו ללא אישור והן מוחזקות . ובעיקר נשים לצורכי מין

מהווה ,  מאשימה אמנסטי את ישראל , מעצרם.עד אשר יוכלו להעיד נגד אותם האנשים אשר סחרו בהם, במעצר

 .פגיעה בזכויות האדם

 
 . המאורגןמעורבות הפשע

ח משרד המדינה ודוחות נוספים מציינים את מעורבותם הגדולה של "דו, ב"ח של ארגוני המודיעין של ארה"דו

 .ארגוני פשע מאורגן העוסקים בסחר בבני אדם

 הכרוך בפחות סיכונים מעבירות אחרות בהם סחר ,ארגוני הפשיעה גילו כי מדובר במקור הכנסה נוח יחסית

בנוסף . דינות רבות אינם גבוהים או שאין חקיקה מתאימה המאפשרת לטפל בסוחריםהעונשים במ. בסמים

הסחר בבני אדם מהווה . להברחת האנשים ושיעבודם יכולים למכור את הקורבנות לאחר מכן לגורמים נוספים

 . םמינדבך נוסף בפעילות הפשע המאורגן לצד סוגי פשיעה בינלאומיים נוספים בהם הלבנת הון וסחר בס

 

 

 .המשפט הבינלאומי וארגונים בינלאומיים
.  נמצא על סדר היום של מדינות העולם וארגונים בינלאומיים,תופעת הסחר בבני אדם והסחר בנשים וילדים בפרט

, ארגונים בינלאומיים רבים פועלים כנגד תופעת הסחר בבני אדם. ם אמנה בנושא" קיבלה עצרת האו2000בשנת 

במטרה למגר . , פעולה בין לאומי עקב אופיו המיוחד הגלובלי והחוצה גבולות של הפשעזאת על מנת ליצור שיתוף

 .את התופעה ולסייע לקורבנות

 

 :להלן דוגמאות לפעולות הארגונים

 

 : ם"האו
 קיבלה העצרת הכללית את האמנה כנגד הפשע הבינלאומי המאורגן והפרוטוקול הנלווה כנגד 2000בנובמבר 

מטרת האמנה והפרוטוקול למנוע את תופעת הסחר .  ונשים וילדים לצורך זנות בפרטתופעת הסחר בבני אדם

ליצור שיתוף פעולה בין . להגן ולסייע לקורבנות הסחר תוך שמירה על זכיות האדם של הקורבנות, בבני אדם

 .המדינות במלחמה בתופעה

והפרוטוקול שואף לסייע , לותבאמנה ובפרוטוקול הוגדרה הבעיה כחלק מפעולות הפשע המאורגן חוצה הגבו

 .לקורבנות תוך פיקוח על החקירה התביעה והענשת העבריינים

 

 : ם"ארגוני או
Centaur for International Crime Prevention) CICP( 

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) UNICRI( 
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 . עיבודו ושיתוף פעולה במענה לתופעה, רתו איסוף ידע ומידע פרויקט בינלאומי שמט1999הציגו במרץ 

זאת על מנת ליצור , מידת הסחר, התוכנית מורכבת משלושה שלבים שמטרתם איסוף מידע על נתיבי הסחר

 . כיצד ללחום בתופעהBest Practicesנוגע לסחר בבני אדם ומאגר שלהמאגר מידע עולמי 

 . ח הסופי" יוצג הדו2002 המדינות יציגו את תוכניותיהם ובשנת

 

OSCE-ייצוב"במסגרת הסכם ל) 2000דצמבר ( כוח משימה ם הקי: ארגון לביטחון ושיתוף פעולה אירופאי "

Stability Pact) (מועצת , ם"כוח המשימה פועל לצד ארגונים בינלאומיים נוספים בהם האו. דרום מזרח אירופה

, שיתוף פעולה באכיפת החוק נגדה, גברת המודעות לתופעהה: משימתם. ארגון ההגירה הבינלאומי, אירופה

הכוח שואף לדאוג . שינוי חוקים וסיוע בהחזרת קורבנות למדינותיהם, מניעה, תוכניות סיוע והגנה לקורבנות

סיוע ליצירת מכניזם לשיתוף פעולה בתוך , שהממשלות יפעלו כנגד הסחר ותופעותיו ולדרבן אותם לפעול בנושא

 .ברת שיתוף הפעולה הבינלאומי והאזוריהמדינות והג

 

 התמודדות המדינות
ח "הדו.  בוחן את התמודדות המדינות בטיפול בבעיית הסחר בבני אדם2001ח האמריקאי שפורסם ביולי "הדו

לשלוש קבוצות על פי רמת הטיפול ) סחרו בהםנמדינות אשר ידוע על מאות נשים ש(חילק את המדינות שנבחנו 

 . ח על המדינות משלוש הקבוצות"להלן כמה דוגמאות מתוך הדו,  התופעהוהחקיקה לצמצום

 . השלישית של מדינות שאינן מטפלות באופן הולם בבעיההח זה ישראל היא ברשימ"על פי דו

 .ואיזו חקיקה נעשתה בנושא, ח בחן בעיקר אילו מקרים התגלו"הדו

 

 :ח"להלן בתרגום חופשי מתוך הדו
 

 .המדינות מהקבוצה הראשונ
 

 בריטניה
קיימים חוקים המטפלים בעבירות , אין בבריטניה חקיקה מפורשת נגד הסחר. בריטניה היא מדינת יעד לסחר

הממשלה . הרשויות בבריטניה אינן  מטפלות בקורבנות התופעה  כעבריינים. הנכללות בתופעת הסחר בבני אדם

משלה מסיעת לתוכניות מניעה והגברת מנת ומעודדת גופים לא ממשלתיים העוסקים בתופעה ובנוסף המממ

אין בממשל מכניזם קבוע לעבודה משותפת של הרשויות אולם . המודעות מעבר לגבולותיה ובעיקר בבלקן

 . עובדות בשיתוף פעולהנוגעות בדבר הרשויות ה

 

 .גרמניה
ים מפורשים הממשלה קבעה חוק. NIS של סחר בנשים בעיקר ממדינות היגרמניה היא מדינת הגירה ויעד עיקר

בגרמניה . פה מיניתינגד המסחר בבני אדם והשוותה את העונשים לאותם העונשים הקבועים לעבירות אונס ותק

הנשים מקבלות מקלט ושירותים .  המסיעים לקורבנות הסחר בנשיםKOKרשת של ארגונים לא ממשלתיים בשם 
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. ןכן יוכלו להעיד נגד אלו שסחרו בהלאחר תקופה זו יגורשו מהמדינה אלא אם . לתקופה של ארבע שבועות

הממשלה ממנת ומפרסמת פרסומים רבים .  מקומיNGOבמידה ויוחזרו למדינות המוצא שלהם יקבלו סיוע מ

 .המתריעים על התופעה

 

 .ספרד
קורבנות המסחר . מדינת הגירה ויעד לנשים הנסחרות בעיקר על רקע מיני אך גם לצורכי עבודה בתנאים מחפירים

המשלת מסיעת . מדינות הסהרה וצפון אפריקה וממזרח אירופה, צות מרכז אמריקה ואמריקה הדרומיתבאות מאר

זרים ללא מסמכים . לפרסומים והגברת מודעות לנושא במדינה ובארצות המוצא בעיקר באמריקה הלטינית

ום ההליך המשפטי מתאימים אשר יסכימו להעיד נגד מעבידיהם ושולחיהם יקבלו אישורי מגורים זמניים  עד לסי

 יום 40המדינה יכולה להחזיק זר במעצר עד . ואז יוכלו לבחור בין חזרה למדינת המוצא שלהם או להישאר בספרד

מנת ארגונים לא ממשלתיים מהממשלה מסיעת ומ. זרים יקבלו טיפול רפואי במקרה חירום. בהם ידונו בגירושו

 .המסיעים לקורבנות הסחר

 

 .השניהמדינות מקבוצת המדינות 
 

 .ברזיל
ב אירופה ויפן בעיקר לעסקי המין אך גם לעבודות "הנסחרים לישראל ארה, מהווה מדינת מוצא לסחר בבני אדם

 בתיאום שיתוף הפעולה בין ,ברזיל עושה מאמצים לצמצם את התופעה למרות הקשייםבממשל ה. ביתיות כפויות

הפעולות הכלולות בסחר ומתייחס כלפיהם בחומרה החוק הפלילי אוסר חלק מ. הממשל המרכזי וממשלי המדינות

קורבנות הסחר אינם מקבלים יחס של עבריינים אך גם אינם זוכים לסיוע ממשלתי הולם עקב חוסר . כמו אונס

הממשלה מסיעת לארגונים לא ממשלתיים העוסקים בנושא ובנוסף משתתפת במגוון פעילויות . משאבים

ם "ברזיל אירחה את הכנס הראשון של הארגון האו. לצמצום התופעהמשרדי ן ופרסומים ויש לה קמפיין  פרסום בי

 .2000למניעת פשיעה ופיקוח על סמים שעסק בסוגיה בנובמבר 

 

 .צרפת
דרום אמריקה מזרח אירופה ו, מדינת מוצא ויעד לנשים הנסחרות לצורכי מין ועבודות בכפייה ממדינות אפריקה

NIS .אותם הקורבנות  מטופלים כזרים בלא אישורים ועלולים להיעצר , בנות התופעהאין תוכניות הגנה וסיוע לקור

הממשלה מעודדת את הקורבנות . הם יכולים לקבל אישור שהיה זמני כאשר מגישים בקשה למקלט, ולהיכלא

הממשלה עובדת בשיתוף פעולה עם מדינות אחרות וארגונים לא . להגיש תלונה נגד המעורבים בניצולם

בתי המשפט דנו . זאת במסגרת האיחוד האירופאי,  הממשלה תומכת בפעולות הנלחמות בתופעה.ממשלתיים

 .ופסקו נגד אנשים שעסקו בסחר בנשים וניצולם
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 .יפן
 בעיקר לצורכי ניצול ,יפן היא מדינת יעד עבור נשים נסחרות מתאילנד פיליפינים והמדינות העצמאיות החדשות

ישנו שיתוף פעולה בין .  בין מעבידיהם" חוזיהם" הנשים נסחרו בתוך יפן במכירת ן עדויות שאותןכמו כן ישנ, מיני

ח האמריקאי טיפול ממשלת יפן אינו נותן מענה "על פי הדו. ארגוני פשיעה יפנים וסינים בסחר בסינים בעלי חובות

ים בפורנוגרפיה הדיאט הציג חוק נגד העוסק.  אולם הממשלה עושה מאמצים להילחם בסחר בנשים, הולם לבעיה

בנוסף  ניתן לטפל בסוחרים בעבירות על חוק העבודה ועבירות פליליות , של ילדים וחוק נגד שיעבוד בעקבות חוב

 ים רשויות אכיפת החוק הגבירו את מאמציהן לחשוף רשתות ומוסדות העוסק,על פי משרד החוץ. כמו חטיפה

. רייניות העוסקות בזנות או כמהגרות לא חוקיותנשפטות כעבה בקורבנות הסחר  הואלעיתים הטיפול. בסחר

.  אין סיוע ממשלתי לארגונים לא ממשלתיים, המסייעת לקורבנות הסחרNGO -ו, טוקיו המממנתתמלבד ממשל

ממשלת יפן משקיע מאמצים וכסף בהדרכה בסיוע . אין כוח משימה פורמלי או עבודה בין משרדית לטיפול בבעיה

יפן עובד בשיתוף מדינות אחרות אולם רשויות ההגירה נמצאו איטיות ב לממשה. וצאובשיתוף פעולה במדינות המ

 .   בתגובתם לפעילות לא חוקית הקשורה לסחר בנמליה הבינלאומיים של יפן

 

 .מדינות מקבוצת המדינות השלישית
 .לבנון

עבודות ביתיות בעבוד  באות ל הן סבורות כיהנשים,חדשותהמדינות העצמאיות המדינת יעד לעובדות מאתיופיה ו

 .אך נדרשות לעבוד בכפייה ולעיתים מנוצלות מינית

אין לה חקיקה בנושא והיא איננה חתומה , אין ממשלת לבנון מכירה בכך שיש בעיה של סחר בבני אדם בתחומה

 .ע לקורבנות הסחר ולארגונים לא ממשלתייםיאין הממשל מסי. על אמנות בינלאומיות הנלחמות בתופעה

 

 .רוסיה
, צפון אמריקה וצפון אסיה, ת"בעיקר למערב אירופה אך גם למזה, רוסיה היא מדינת מוצא לסחר לצורכי זנות

העדר ב בעיקר ,אין הממשל הרוסי עושה די על מנת למגר את התופעה. סחר בתוך שטחי רוסיהקיים בנוסף 

הטיפול בתופעה . א בעיהבשנה האחרונה הכירה ממשלת רוסיה שהסחר הו. משאבים הדרכה וחקיקה מתאימה

 לעומתם ,הטיפול בבעיה יצירתיבהם ישנם אזורים . שונה באזורים השונים ובין הממשל המרכזי לממשל המקומי

למעט סחר ( קשה ואהטיפול בבעיה במסגרת החוק הקיים ה.  שיש בעיה בעובדהבאזורים אחרים מתקשים להכיר

, יצאו מרוסיה מרצונם החופשי על מנת לחפש רווחה כלכליתבעיה נוספת היא העובדה שקורבנות רבים ). בילדים

קורבנות הסחר מקבלים סיוע ממרכזי טיפול באלימות . הממשל יכול לתבוע את יוזמי הסחר בעיקר על מרמה

. הממשל הרוסי בקשר עם מדינות אחרות על מנת ללמוד על התופעה וכיצד למגרה. NGOמשפחה ממשלתיים ו

 .הראשונות שחתמו על האמנה נגד הפשיעה הבינלאומית והסחר בבני אדםרוסיה היא בין המדינות 
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  .אלבניה
קורבנות הסחר הן בעיקר נשים מאלבניה מולדביה ורומניה , אלבניה היא בעיקר מדינת מוצא לסחר בבני אדם

, תופעההממשל אינו עושה די למגר את ה. בלגיה והולנד, מערב אירופה, יון, הנסחרות לתעשיית המין באיטליה

החוק אוסר .  צעדים אך בהעדר משאבים ושחיתות בכל רמות הממשל התוצאות אינן מספקותנקוטהממשל החל ל

 ה לממשל ישבנוסף, הממשל פועל להקים מרכז משימה נגד התופעה. על הסחר והעונש זהה לעונש על אונס

קים אשר יסכימו להעיד כנגד מהגרים לא חו, קורבנות התופעה. תוכניות חינוכיות קטנות היקף כנגד הסחר

 .יע לקורבנות האלבנים החוזרים למדינהיהממשל אינו מס. התופעה יקבלו אישור להישאר עד תום ההליך הפלילי

 

 
 .ישראל

דרום אפריקה וכמה מדינות , ברזיל, טורקיה, NISמקורם ב. ישראל היא מדינת יעד לסחר בבני אדם ובעיקר נשים

היא לא עשתה  פרסום רחב היקף או פעלה בדרכים אחרות ,  למגר את התופעההממשלה אינה עושה די. באסיה

ח מוזכר " בדו.לצמצם את התופעהכדי אין שיתוף פעולה רשמי בין ישראל למדינות אחרו . למנוע את הבעיה

 הצעת חוק משנת 2000הכנסת העבירה בשנת . שבמקרה מסוים ישראל ואוקראינה פעלו במשותף כנגד הסחר

קורבנות הסחר . כאשר מדובר בקטין העונש כפול, העונש מקביל לעונש על אונס, סר סחר בבני אדם האו1997

קורבנות המוכנים להעיד כנגד העבריינים .  בנפרד מהאסירות הרגילות, בכלא מיוחד לנשיםןנעצרות עד לגירוש

אולם כמה , ניצלו אותםאך אין הרשויות מעודדות את הקורבנות לתבוע את אלו ש, מקבלים דחייה של גירושם

NGOה.  מנסים לעודד את הקורבנות לנקוט בפעולהNGO מאשימים את הממשלה בכך שאינה עושה די למגר 

בשיתוף פעולה עם מנהלי בתי הבושת ) באופן אישי(כמה קורבנות האשימו  קציני משטרה . את התופעה

  . המסיעים לקורבנות הסחרNGOהמשלה נותנת סיוע זעום ל. והסוחרים



 PUBLIC SECURITY MINISTRY OF                                המשרד לביטחו הפני
  

                                                                                                               Jerusalem, Israel 
 

 .ים לקריאהמקורות מומלצ
 

• Trafficking in Persons Report- U.S Department of State (July 2001) 

• Stopping Traffic: Exploring the Extant of, and responses to, trafficking in woman for 

sexual exploitation in the UK, Police Research Series 125, Liz Kelly Linda Regan. 

• Trafficking in Woman: Innovatory of Information Needs and Available Information. (Jan 

2000) Citizenship and Immigration Canada. 

 

 אתרים באינטרנט העוסקים בנושא:
 

Australian Institute of Criminology :au.vgo.aic.www://http 

 

: Citizenship and Immigration Canadahttp//:ca.gc.cic.www 

 

: Coalition Against Trafficking in Womanhtm.catw/catw/hughes/wms/artsci/edu.uri.www://http 

 .על המצב במדינות ברחבי העולם Fact bookבאתר , אתר המוקדש לנושא הסחר בנשים לצורך זנות-אקדמי

 

IOM (International Organization for Migration):  http://www.iom.int 

 שא סחר בבני אדםאתר בנו-מופיע תת, אתר של הארגון העולמי להגירה-ארגון בינלאומי
 

OECD: http://www.oecd.org 

 .אתר על תופעת ההגירה ועובדים זרים לא חוקיים בעולם-בו תת-ארגון בינלאומי

 

OSCE: http://www.osce.org 

 .ח משימה לטיפול בתופעההקימו כו, ארגון הביטחון ושיתוף פעולה האירופאי

 

U.S Department of State: http://usinfo.state.gov/topical/global/traffic 

 .ב ובעולם"בו מידע על התופעה בארה, ב"משרד החוץ של ארה

 

UN Office for Drug Control and Crime Prevention: http://www.odccp.org 

 . להילחם בתופעהם"מופיע בו פרסום על פרויקט בינלאומי בחסות האו, ם”ארגון של האו

 

: Office of woman Development-USAIDhtm.1q/pubs/wid/gov.usaid.www://http 

 .אתר העוסק בנושאי נשים- בו תתב"ארגון הסיוע של ממשל ארה

 


