
من األفضل القيام ببالغ كاذب بدل ترك ضحية العبودية دون عالج!

المركز لالجئين والمهاجرين
اميي ساعر – مديرة النضال ضد التجارة بالبرش

هاتف : 3177846-054  فاكس : 03-6844872

sos@hotline.org.il

كاف العوفيد
الخط الدافئ فرع تل ابيب – هاتف: 03-6883766

الخط الدافئ فرع حيفا - هاتف: 04-8643350
email@kavlaoved.org

وزارة االقتصاد
المحامية ايريس معيان، 

املسؤولة عن حقوق العامل االجانب يف العمل

هاتف: 7347230-03  فاكس: 03-7347269
ForeignR@economy.gov.il

مدير التظيم والتطبيق
قسم التوجهات والشكاوى يف قوانني العمل

هاتف: 03-7347849/50

هاتف: 354-354-800-1   فاكس: 03-6828690
Reportachifa@economy.gov.il

شرطة اسرائيل
ضابط املحققني القطري

هاتف: 5429123-02 , فاكس: 02-5898037

Khokrim@police.gov.il

وزارة العدل
وحدة تنسيق النضال ضد التجارة بالبرش

هاتف : 5425500-02    فاكس: 02-5425502

HOTLINE for REFUGEES and MIGRANTS

قد يكون 
أمامكم 
ضحية 
اإلتجار 
بالبشر

إفتحوا
أعينكم



ما هي العبودية الحديثة؟ العبودية، أو "اإلتجار بالبرش" حسب التسمية املعارصة، تتواجد يف جميع أنحاء 
العامل. ويف إرسائيل أيضا، حيث يكون ضحاياها يف معظم األحيان من األجانب واألجنبيات، والذين ال يجيدون 

سهلة  لفريسة  الضعف  هذه  يحولهم  إجتامعي.  دعم  مصدر  أية  ويفتقدوا  املحلية،  والقوانني  والثقافة  اللغة، 

اإلستغالل. بعض الضحايا هن نساء يف صناعة الجنس، ولكن من املمكن أيضا العثور عليهم يف قطاع الزراعة، 

البناء، التمريض، واألعامل املنزلية.

ظروف العبيد المعاصرين: يعمل العبيد املعارصين لساعات طويلة، ويف معظم األحيان لسبعة أيام يف 
األسبوع. ويف العديد من األحيان ال يتلقون أجرا أو أن أجرهم يكون قليل، وباإلضافة إىل ذلك فإنهم معرضني 

لظروف معيشية وظروف عمل قاسية. ويتم يف بعض األحيان تكون هنالك رقابة مشددة عىل تحركاتهم، ويتم 

حرمانهم من الحريات مثل حرية الحركة وإمكانية التواصل مع العامل الخارجي. وغالبا ما يكونوا تحت التهديد، 

ويف بعض األحيان أيضا يكونوا ضحايا للعنف الجسدي، الجنيس، أو اللفظي.

لماذا ال يميل العبيد المعاصرين لتقديم الشكاوى؟ ال مييل ضحايا العبودية إىل تقديم الشكاوى 
من تلقاء أنفسهم، وذلك بسبب وضعهم الحساس. فهم يخشون من أية عالقة مع سلطات تطبيق القانون ألسباب 

جمة: الخوف من الرتحيل، والخوف من أن ال تحمي سلطات الدولة األجانب. وكذلك صعوبات يف االتصاالت 

)اللغة( وثقافة بلد األصل التي ال تشجع عىل تقديم الشكاوى ضد السلطة، جميع هذه األسباب مجتمعة متنع 

من تقديم الشكاوى. باإلضافة إىل ذلك، دفع العديد من األجانب رسوم سمرسة باهظة الثمن من أجل الوصول 

إلرسائيل وعليهم تسديد هذه القروض التي إستلفوها. ولذلك فإنهم مرتبطني بشكل تام بأصحاب العمل، وبل 

حتى أنهم يف بعض األحيان ال يعتربون أنفسهم ضحايا.

أنظر بعمق: للوهلة األوىل ال يثري الضحايا أية إهتامم خاص. فهم يبدون كأية عامل آخرين. ولكن من ينظر 
إليهم عن قرب، بإمكانه أن يتعرف عىل مترضري العبودية. ففي العديد من األحيان، وفقط بفضل يقظة أشخاص 

من الجمهور مثلكم – مبا يف ذلك الجريان، وأصحاب األعامل، املمرضات وغريهم، والذين أثارتهم الشكوك وأبلغوا 

عن شكوكهم، تم إنقاذ الضحايا وتقديم يد العون لهم.

كيف تعرفوا أن الذين أمامكم ضحايا للعبودية؟
إفتحوا أعينكم!
أنظروا بعمق! 

تحدثوا مع الشخص الذي أمامكم!

عالمات من المفترض أن تثير القلق:
1. التهديدات والعنف: هل يعاين العامل من عنف جسدي؟ جنيس؟ أو من تهديدات؟

العمل صعب  الشهر؟ هل  اليوم / يف األسبوع / يف  كم ساعة يعمل يف  2. ساعات عمل طويلة بشكل خاص: 

بشكل خاص؟

3. إنعدام العطل: هل يحصل العامل عىل عطلة أسبوعية؟ شهرية؟ أو غريها؟

الراتب كل  الراتب عادل؟ هل يغطي  العامل عىل راتب؟ هل  4. عدم دفع راتب أو راتب قليل: هل يحصل 

ساعات العمل؟

6. ظروف املعيشة: أين يقيم العامل؟ هل ميتلك غرفة مع رسير له؟

7. املظهر الخارجي: هل يبدوا العامل مبظهر مثري للقلق؟ هل يعاين من نقص يف التغذية؟ هل يتلقى عالجا طبيا 

يف وقت الحاجة؟

8. إنطباع نفيس: ما هي الحالة النفسية للعامل- هل يبدوا مكتئبا/ يئسا/ خائفا/ أو قلقا؟

9. العالقة مع صاحب العمل: هل يخىش العامل من التحدث بجانب مشغله؟ هل يبدو خائفا بجانبه؟ هل مينعه 

صاحب العمل من التواصل بحرية مع اآلخرين؟

10. األوراق الثبوتية: هل ميتلك العامل أوراقه الثبوتية )جواز سفر، تأشرية(؟

11. إهانة: هل يعاين من اإلهانات؟ هل يعاقبوه؟ هل يشتموه؟

12. السجن او مراقبة الحركة:  هل يراقب خروجه من املنزل؟ هل هنالك العديد من القفول عىل األبواب؟ هل 

ميتلك مفتاحا للمكان؟ هل سجونه؟

إىل  الوصول  إمكانية  لديه  اآلخرين؟ هل  مع  التواصل  من  العامل  مينعون  هل  الخارجي:  العامل  عن  عزل   .13

الهاتف أو لهاتف خلوي؟ هل يسمحون للعامل التحدث بحرية يف الهاتف مع أصدقائه وعائلته؟ هل بإمكانه 

لقاء أصدقائه أو الذهاب للقاءات إجتامعية؟

14. نقل من شخص آلخر دون موافقة: هل تم نقل العامل من مشغل ملشغل دون موافقته؟ هل تم بيع خدماته 

أو تأجريها ألخرين دون موافقته؟

15. رهن الديون: هل ال يدفع املشغل راتب العامل حتى ينهي دفع تكاليف إحضاره؟

أنت أيضا بإمكانك إنقاذ نفس!
أنت أيضا بإمكانك إنقاذ ضحايا العبودية من المعاناة والضيق!

قصص من الواقع

قصة ج، قارص أفريقية تم إحتجازها يف ظروف عبودية يف فرنسا يوضح الدور املركزي للمواطنني العاديني يف إنقاذ 

ضحايا العبودية. إستعبدت ج 7 أيام يف األسبوع، ولساعات عديدة يف كل يوم، وبالكاد تم السامح لها بالخروج من 

املنزل. وقد كانت مضطرة للنهوض ليال من أجل اإلعتناء بطفل أصحاب املنزل، وكانت تنام عىل البالط يف غرفته. 

إحدى الجارات التي الحظت ضائقتها قامت بإبالغ السلطات، وهكذا تم إنقاذ ج.

وهذه أيضا قصة م، عاملة أجنبية كانت تعمل يف التمريض. عملت م لعدة ساعات كل يوم، 7 أيام يف األسبوع دون 

أية عطل. كانت تنام يف غرفة الحامم بالرغم من أن مشغليها كان يسكنون يف منزل واسع يضم غرف فارغة. سمح لها 

بالخروج من املنزل من أجل القيام بواجبات املنزل فقط، كرمي القاممة وفقط برفقة املشغلني، الذين راقبوها عن 

كثب وإحتفظوا بجواز سفرها. سمح لـ م بإمتالك هاتف يسمح لها بتلقي اإلتصاالت فقط، ومل يكن بوسعها اإلتصال 

باإلمكان  القاممة هاتفا خلويا  أزمتها ووضعت بجانب حاوية  املنزل املجاور الحظت  باألخرين. عاملة أجنبية يف 

اإلتصال منه، ويضم أيضا أرقام هواتف للمساعدة. تلقت م يد العون وتم إنقاذها بنجاح.




