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 2 مصر: الفئة

 

ال تمتثل الحكومة المصریة امتثاالً كامالً للحد األدنى من معاییر القضاء على اإلتجار بالبشر؛ إال أنھا تبذل 

جھوداً كبیرة لتحقیق ذلك. أظھرت الحكومة زیادة في مجھوداتھا مقارنة بالفترة التي شملھا التقریر السابق؛ 

حكومة على زیادة مجھوداتھا عن طریق تمویل اللجنة الوطنیة . وقد برھنت ال2لذلك ظلت مصر ضمن الفئة 

التنسیقیة لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة واإلتجار بالبشر، وھي لجنة تأسست حدیثاً وتتولى إدارة  جھود 

عن طریق بدء كما برھنت الحكومة على زیادة مجھوداتھا المشتركة بین الوزارات،  مكافحة اإلتجار بالبشر

من التحقیقات  والمالحقات القضائیة المتعلقة باإلتجار بالبشر، وزیادة حمالت التوعیة، وتأسیس  المزید

المحاكم في أربع محافظات وتخصیص مجموعة من وكالء النیابة للتركیز حصریاً على قضایا اإلتجار، 

صة التابعة لھا. إال ومساعدة عدد كبیر من أطفال الشوارع المعرضین لإلتجار عن طریق فرق االستجابة الخا

من المعاییر في العدید من المجاالت الرئیسیة. ولم تبلغ الحكومة عن  األدنىأن الحكومة لم تحقق الحد 

الخدمات، إن وجدت، التي قدمتھا للضحایا الذین تم التعرف علیھم. ولم تطبق الحكومة التوجیھات الخاصة 

ذلك، استمرت السلطات في معاقبة الضحایا الذین لم یتم بالتعرف على الضحایا واجراءات اإلحالة، ونتیجة ل

التعرف علیھم بسبب أعمال غیر قانونیة تم ارتكابھا كنتیجة مباشرة لتعرضھم لإلتجار بالبشر، مثل مخالفات 

 الھجرة.

 

 توصیات لمصر

لمعنیة؛ بطریقة استباقیة على ضحایا اإلتجار وإحالتھم للجھات ا للتعرفتطبیق إجراءات العمل الموحدة 

رتكابھم اعمال غیر قانونیة كنتیجة مباشرة الوضمان عدم معاملة ضحایا اإلتجار على أنھم عناصر إجرامیة 

تشمل على سبیل المثال ال  -لتعرضھم  لإلتجار بالبشر؛ وتوفیر وتخصیص موارد مناسبة  لخدمات الحمایة 

تجار بالبشر؛ وزیادة  ومتابعة لضحایا جمیع أشكال اإل -الحصر الخط القومي الساخن ومأوى مخصص 

التحقیقات والمالحقات القضائیة واإلدانات فیما یتعلق بكافة أشكال اإلتجار ومعاقبة الجناة بما في ذلك 

المسؤولین المتواطئین بعقوبات صارمة بالدرجة الكافیة؛ وزیادة برامج التدریب لجمیع المسؤولین الحكومیین 

لمتخصصة في البت في قضایا اإلتجار، وتنفیذ قانون مكافحة اإلتجار بما في ذلك القضاة في المحاكم ا

وإجراءات التعرف على الضحایا وإحالتھم للجھات المعنیة؛ وتوفیر األسس القانونیة الواضحة للمنظمات غیر 
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الحكومیة لتوفیر الخدمات للضحایا؛ وتوسیع نطاق الحمایة القانونیة والوظیفیة لتغطیة عامالت المنازل؛ 

رفع الوعي بالمحاكم المتخصصة في اإلتجار بین مسؤولي إنفاذ القانون والكوادر القضائیة؛ وتشجیع ضحایا و

اإلتجار على المساعدة في التحقیقات وعملیات المالحقة القضائیة ضد الجناة الذین قاموا باالتجار بھم؛ وزیادة 

جمع البیانات فیما یتعلق باإلتجار بالبشر  حمالت التوعیة الجاریة في جمیع أنحاء البالد؛ وزیادة عملیات

 من أشكال اإلتجار. اوالتي تفصل بین عملیات اإلتجار بغرض االستغالل الجنسي والعمالي وغیرھ

 

 المالحقة القضائیة 

واصلت الحكومة جھودھا في مجال إنفاذ القانون لمكافحة اإلتجار بالبشر. ویجّرم قانون مكافحة اإلتجار لعام  

تجار بالبشر لغرض االستغالل الجنسي أو العمالي ویحدد عقوبات بالسجن تتراوح ما بین ثالث اإل 2010

سنة مع غرامات، وھي عقوبات صارمة بما فیھ الكفایة وتتناسب، فیما یتعلق باالتجار لغرض  15سنوات إلى 

ّجرم قانون الطفل رقم االستغالل الجنسي، مع تلك المقررة للجرائم الخطیرة األخرى، مثل االغتصاب. كما یُ 

، بصیغتھ المعدلة، اإلتجار لغرض االستغالل الجنسي والعمالة القسریة لألطفال ویفرض عقوبات بالسجن 12

من الدستور اإلتجار لغرض االستغالل  89و 80لمدة تصل إلى خمس سنوات على األقل. وتحظر المادتان 

 القسري والعمالة القسریة. واالستغاللالجنسي 

قضیة تتعلق بادعاءات باإلتجار بالبشر  144خالل الفترة التي یغطیھا التقریر بالتحقیق في لحكومة قامت ا 

، ولكنھا لم تفصل بین األنواع المختلفة لإلتجار. 2015في عام  21و 2016تحقیقاً في عام  23بعدد مقارنة 

عن  تجار، ولكن لم ترد تفاصیلحالة للمالحقة القضائیة بشأن مزاعم تتعلق باإل 41وقام المسؤولون بإحالة 

وھو ما یعكس  - 2017أنھا أدانت ثالثة مصریین في قضیة واحدة عام تلك القضایا. وذكرت الحكومة 

دوالر  5,640. وقد تم تغریم كل متھم من الثالثة مبلغ 2016إدانات في عام  5انخفاضاً في العدد مقارنة بـ 

سنوات على التوالي على جریمة اإلتجار لغرض  والسجن لفترات عشر سنوات وخمس سنوات وأربع

مسؤول حكومي وغیرھم  13االستغالل الجنسي. وذكرت وسائل اإلعالم والحكومة أنھ تم القاء القبض على 

لتورطھم المزعوم في جرائم اإلتجار بالبشر؛ إال أن الحكومة لم تبلغ عن جھودھا في محاكمة المسؤولین. كما 

باألشخاص  اتجار قضیةؤول مصلحة الجوازات المصریة المزعوم تورطھ في أعلنت الحكومة عن فصل مس

التقریر  غطاھالغرض العمل القسري ورشوة وذلك في المالحقة القضائیة التي بدأت خالل الفترة التي 

السابق. وقد شملت القضیة اثنین آخرین من رعایا المملكة العربیة السعودیة ولكن من غیر الواضح ما إذا كان 
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ي من المتھمین الثالثة قد تمت مالحقتھ قضائیاً. وتمت تسویة بعض قضایا اإلتجار خارج المحكمة، مما أدى أ

إلى عدم فرض عقوبة مالئمة على مرتكبي اإلتجار بالبشر. وطلبت الحكومة من الحكومة اللیبیة تسلیم أحد 

كومة في وقت الحق باعتقال االشخاص وتعاونت مع الحكومة السودانیة لتسلیم عدة أفراد؛ وقامت الح

المتھمین في كال القضیتین. ولم تفصح الحكومة عن نتائج طلبھا خالل فترة التقریر السابق بالنسبة لتسلیم أحد 

 جار محتملة.اتالمواطنین المصریین من األردن للتورط في قضیة 

عدد تلك المحاكم إلى  أضافت الحكومة أربع محاكم أخرى متخصصة للبت في قضایا اإلتجار بالبشر، لیصل

ثمانیة؛ إال أن الحكومة لم تذكر ما إذا كانت تلك المحاكم أو المحاكم الثالث المتخصصة التي تم تأسیسھا 

لمحاكمة قضایا اإلتجار في فترة التقریر السابق قد قامت فعال بمحاكمة قضایا اتجار في الفترة التي یغطیھا 

ام بتكلیف فریق متخصص من وكالء النیابة المدربین على قانون ، قام النائب الع2017التقریر. وفي عام 

مكافحة اإلتجار المصري والمواثیق الدولیة ذات الصلة للتحقیق في قضایا اإلتجار ومالحقتھا قضائیاً. وقدمت 

ة في الفترة التي غطاھا التقریر السابق. وذكرت وزار 23دورة تدریبیة تتعلق باإلتجار مقارنة بـ  41الحكومة 

من المشاركین  62قاضیاً كما أرسلت  321دورة تدریبیة عن اإلتجار بالبشر لعدد  11العدل أنھا قدمت 

مؤتمرات ذات صلة بموضوع اإلتجار. وقدم مركز الدراسات القضائیة التابع لوزارة العدل  3لحضور 

ج األساسي للمركز؛ إال أنھ لم دورات تدریبیة إلزامیة عن اإلتجار بالبشر لوكالء النیابة الجدد كجزء من المنھ

دورة تدریبیة عن مكافحة  30یعلن عن عدد المسؤولین الذین تلقوا ھذا التدریب. ونفذت وزارة الداخلیة 

اإلتجار كما أضافت اإلتجار كموضوع ضمن جمیع الدورات التي تقدم في المؤسسات األكادیمیة ومعاھد 

تحاد األفریقي. الداخلیة وقوات األمن من دول اال ین في وزارةالتدریب التابعة للحكومة، بما في ذلك المسؤول

باشر النائب العام عدة دورات تدریبیة عن مكافحة اإلتجار وتھریب المھاجرین والھجرة غیر المشروعة، 

ولكن عدد دورات مكافحة اإلتجار لم یكن معروفاً بوضوح. كما وزعت الحكومة نشرات توعیة عن االتجار 

لوكالء النیابة الذین یقومون بالتحقیق في قضایا اإلتجار، ولكنھا لم تعلن عن عدد وكالء شملت توجیھات 

النیابة الذین حصلوا على تلك النشرات. قام مركز القاھرة لتسویة النزاعات وحفظ السالم في أفریقیا، وھو 

عن جنسیة الرعایا الذین  ھیئة حكومیة، بتدریب الرعایا األجانب بشأن قضایا اإلتجار ولكنھ لم یقدم تفاصیل

 دربھم أو عن كیفیة تمویلھ لتلك التدریبات.
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 الحمایة 

ظلت مساعي الحكومة في توفیر الحمایة ضعیفة. لم تقدم الحكومة تقریراً عن عدد ضحایا اإلتجار بالبشر  

لتقریر. ولم ابالذین قامت بالتعرف علیھم أو إحالتھم للجھات المعنیة أو ساعدتھم خالل الفترة المشمولة 

عن نتائج الجھود الرامیة إلتمام التوجیھات أو  تُبلغتستكمل الحكومة وضع اآللیة الوطنیة إلحالة الضحایا أو 

دعم تدریب المسؤولین على استخدام اآللیة التي تم البدء فیھا في الفترة التي غطاھا التقریر السابق. ولم 

صوص اآللیة األساسیة إلحالة الضحایا. إال أن المراقبین تحصل الحكومة على موافقة الجھات ذات الصلة بخ

الخارجیین أشاروا إلى أن جھات إنفاذ القانون وكوادر القطاع القضائي قاموا بطریقة غیر رسمیة بالتعرف 

على الضحایا وساعدوھم على الوصول إلى خدمات غیر حكومیة. قام الخط الساخن لمكافحة اإلتجار التابع 

 65تجار محتملة، وھو عدد أقل من العدد المذكور في التقریر السابق والذي كان اقضیة  33 للحكومة بتحدید

قضیة. وقد أشار المراقبون إلى أن المكالمات التي تلقاھا الخط الساخن لم یتم عادة الرد علیھا خالل الساعات 

محتملة لإلتجار قد تم إرسالھم  قضیة 41المحددة للعمل. ولم تذكر الحكومة ما إذا كان أي من الضحایا في الـ 

شكوى  33للنائب العام أو عدد الذین تم إحالتھم للجھات المعنیة أو حصلوا على رعایة وحمایة من بین الـ 

جتماعي مساعدات طبیة ونفسیة لعدد بالبشر.  قدمت وزارة التضامن اال التي تلقاھا الخط الساخن لإلتجار

منھم في عائالتھم خالل فترة التقریر. ولم تذكر  397عادة دمج من أطفال الشوارع كما قامت بإ 4,004

الحكومة كم من ھؤالء االطفال كانوا ضحایا لإلتجار أو الجھات التي قامت بتمویل تلك الخدمات. شاركت 

اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة واإلتجار بالبشر في خمس دورات تدریبیة عن 

 بالبشر والقوانین ذات الصلة للعاملین الجدد بالھیئة وقامت منظمة غیر حكومیة بتقدیم الدورات. اإلتجار

ساھم ضعف اجراءات التعرف على الضحایا وآلیات اإلحالة في تعرض بعض الضحایا للعقاب من جانب  

عرضة ضحایا السلطات على أعمال تم ارتكابھا كنتیجة مباشرة للوقوع في براثن اإلتجار، مما ترك ال

حتجاز والترحیل بسبب الھجرة غیر الشرعیة أو مخالفات التوظیف. وقد ذكرت اللجنة الوطنیة التنسیقیة لال

حایا اإلتجار باإلقامة لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة واإلتجار بالبشر أن وزارة الداخلیة سمحت لض

ما إذا كان أي من الضحایا قد حصل على وضع ندماج داخل المجتمعات المحلیة ولكنھا لم تذكر وإعادة اال

اإلقامة خالل فترة التقریر. وبینما تقوم الحكومة بإعفاء الالجئین وطالبي اللجوء من كافة رسوم التواجد بعد 

 / 64ن انتھاء تصاریح اإلقامة، إال أنھا لم تطبق بعد مثل ھذه اإلعفاءات على ضحایا اإلتجار. یحظر قانو

). 22تجریم ضحایا اإلتجار بسبب أفعالھم ویضمن إعادتھم ألوطانھم "بطریقة سریعة وآمنة" (المادة  2010
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وفي بعض الحاالت التي تتضمن ضحایا أجانب، رغم أن الحكومة لم توجھ إلیھم أیة اتھامات تتعلق بالھجرة 

 ً   لحین ترحیلھم.غیر المشروعة أو العمل بدون تصریح، إال أنھا احتجزت الضحایا إداریا

وفي حین یكفل قانون مكافحة اإلتجار حمایة الشھود في جرائم اإلتجار، ذكر المراقبون بأنھ ال یوجد برنامج  

رسمي لحمایة الشھود وال توجد إجراءات لحمایتھم، األمر الذي أدى إلى قیام الضحایا بسحب االتھامات خوفاً 

تاجروا بھم، خاصة أفراد األسرة. ولم تذكر الحكومة ما إذا من التعرض لالنتقام والضغوط من جانب الذین 

كانت قد قامت بتوفیر الحمایة ألي من الشھود خالل فترة التقریر. كما أعاق استمرار قیود التمویل قدرة 

الحكومة على توفیر خدمات الحمایة المالئمة للضحایا. لم یتوفر لدى الحكومة خدمات مأوى مخصصة على 

ضحایا اإلتجار، ولكن المالجئ النسائیة التي تدیرھا الحكومة كانت مفتوحة أمام ضحایا وجھ التحدید ل

اإلتجار. إال أن المراقبین ذكروا أن خدمات اإلیواء كانت سیئة وكان بعضھا غیر راغب في وضع الضحایا 

تقار إلى تدریب فأن یتفاقم وضع الضحایا نظراً لال في تلك المالجئ نظراً لمخاوف متعلقة بالسالمة وخشیة

جتماعي بالتوسع في برنامج یستھدف األطفال حایا. وقد قامت وزارة التضامن االالعاملین وحمایة الض

وحدة متنقلة  17یل المعرضین للخطر ممن ھم بدون مأوى، بما في ذلك األطفال العاملین، من خالل تشك

ة لتوفیر الرعایة الطبیة والنفسیة ستجابة السریعة تشمل اخصائیین في الطوارئ الطبیمزودة بفرق لال

باإلضافة إلى الخدمات الترفیھیة. وقام المجلس القومي للمرأة بتنفیذ حملة لزیادة عدد النساء اللواتي بحوزتھن 

 بطاقات للرقم القومي الالزمة للحصول على الخدمات الحكومیة.

نف الجنسي والبدني، ولكنھا لم تذكر ما استمرت الحكومة في تشغیل العدید من المرافق التي تخدم ضحایا الع 

إذا كانت تلك المرافق قد ساعدت ضحایا اإلتجار خالل الفترة التي یغطیھا التقریر. وقد ذكرت المنظمات غیر 

تجار محتملین االحكومیة أن بعض أفراد تطبیق القانون اتصلوا بھا طلباً للمساعدة في التعرف على ضحایا 

من إجراءات  ت خاصة بحاالت معینة ولم تكن جزءمات، ولكن تلك الجھود كانوإحالتھم للحصول على الخد

رسمیة منظمة. واصلت الحكومة االعتماد على المنظمات الدولیة والمجتمع المدني لتمویل المساعدات المقدمة 

، للضحایا، وفي بعض الحاالت، أقرت علناً وتعاونت مع منظمات غیر حكومیة في جھودھا لمساعدة الضحایا

مساعدات مالیة لتلك المنظمات، األمر الذي أثر على قدرتھا على تقدیم خدمات  -بدورھا  -ولكنھا لم تقدم 

الحمایة للضحایا. وعالوة على ذلك، أعاق القانون المصري بشأن المنظمات غیر الحكومیة إجراءات الموافقة 

عرقل جھودھا الرامیة إلى توفیر الخدمات والتسجیل القانوني للمنظمات غیر الحكومیة العاملة في مصر، مما 

 األساسیة للضحایا.
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 الوقایة من االتجار 

واصلت الحكومة جھودھا لمنع اإلتجار بالبشر. تبنت الحكومة منھجاً حكومیاً شامالَ ضد اإلتجار بالبشر عن  

ستخدمة حمالت طریق اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة واإلتجار بالبشر، م

، قامت الحكومة بتعیین موظفین بكافة 2017التوعیة العامة والتدریبات وأنشطة بناء القدرات. وفي عام 

المناصب باللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة واإلتجار بالبشر وخصصت لھا 

لمكافحة اإلتجار بما في ذلك حمالت التوعیة  الموارد، األمر الذي مكنھا من البدء في التخطیط لجھود منظمة

وتدریب العاملین في العدید من الوزارات. وقامت اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الھجرة غیر 

، بمن فیھم طلبة ومعلمین 1740دورة تدریبیة وحملة توعیة، استفاد منھا  35الشرعیة واإلتجار بالبشر بتنفیذ 

واإلتجار بالبشر كتیبات للجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة ومھاجرین. كما وزعت ا

لھیئات الحكومیة المشاركة في خدمات التعرف على ضحایا اإلتجار أو إحالتھم للجھات إعالمیة على ا

التنسیقیة المعنیة، بما في ذلك كتیب إعالمي للمصریین المسافرین للعمل بالخارج. وقامت اللجنة الوطنیة 

لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة واإلتجار بالبشر بنشر رسائل على مواقع التواصل االجتماعي حول 

وعملیات اإلتجار وقد وصلت ھذه الرسائل ألكثر من ملیون شخص خالل فترة  النظامیةمخاطر الھجرة غیر 

إلعالمیة المصریة من حیث مستوى التقریر، كما تشاركت اللجنة مع وزارة الداخلیة في تقییم البرامج ا

ب على العمالة تصویر مشكلة اإلتجار بغرض تعزیز وتحسین حمالت التوعیة المستقبلیة التي تتناول الطل

ستغالل الجنسي التجاري. كما وفرت الحكومة كتیبات إعالمیة عن اإلتجار للعمال القسریة وأنشطة اال

ي قیامھم بخرق قوانین العمل، بما في ذلك اإلتجار. وذكر المھاجرین المحتملین وأرباب العمل المشكوك ف

المراقبون أن المعلومات المتعلقة بالخط الساخن لمكافحة اإلتجار لم تكن مدرجة في حمالت التوعیة ولم ترد 

أیة تقاریر عما إذا كان ھناك إحاالت للمالحقة الجنائیة بسبب اإلتجار لغرض العمالة القسریة أو االستغالل 

سي. ورغم أن الحكومة تقوم بترخیص ومراقبة ھیئات التوظیف العمالیة، إال أن عملیات اإلنفاذ ال یتم الجن

تتبعھا ومن ثم فمن غیر الواضح عدد قضایا اإلتجار التي تم التعرف علیھا ومالحقتھا قضائیاً. وقد قامت 

تحذیراً رسمیاً،  509صدرت منشأة، وأ 3,388الحكومة خالل الفترة التي شملھا التقریر بالتفتیش على 

من أرباب العمل. والزالت الحكومة تواصل رفع التوعیة بمشكلة الزواج  61وحررت محاضر شرطة ضد 

المبكر لألطفال ولكن من غیر الواضح ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أیة اجراءات ضد حاالت الزواج 

 لحاالت مع السائحین ألغراض الجنس التجاري."الموقت" أو "زواج الصیف" للفتیات، والذي یتم في معظم ا
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الحكومة أن الدبلوماسیین المصریین قد تلقوا تدریبات على حقوق اإلنسان ومعلومات عن قوانین  ذكرت 

العمل واالرشادات الخاصة بمكافحة اإلتجار ضمن الدورات التي یحصلون علیھا قبل مغادرة البالد. كما قام 

وھو مؤسسة حكومیة، بعقد ثالثة محاضرات في مقره الرئیسي حول  معھد الدراسات الدبلوماسیة،

موضوعات تتعلق باإلتجار بالبشر. وافادت الحكومة بأنھا تقوم بتدریب جمیع الجنود على التعرف على 

ضحایا اإلتجار والتعامل معھم ولكنھا لم تذكر كیفیة تمویل تلك التدریبات أو عدد الجنود الذین تم تدریبھم. 

الحكومة دورات تدریبیة إلزامیة على مكافحة اإلتجار للمواطنین المصریین العاملین بالخارج ضمن وقدمت 

 بعثات حفظ السالم.

 

 أنماط االتجار بالبشر 

كما ورد خالل الخمس سنوات الماضیة، فإن مصر ھي بلد َمصدر وعبور ومقصد للرجال والنساء واألطفال 

ألطفال المصریین . ویتعرض ايالجنس االستغالل غراضجار ألرضون للعمالة القسریة واإلتالذین یتع

والعمالة القسریة اثناء الخدمة المنزلیة، والتسول في الشوارع، والعمل  يالجنس االستغالل غراضلإلتجار أل

الزراعي. ویقوم أفراد من منطقة الخلیج، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة 

ویت بشراء النساء والفتیات المصریات لغرض الزواج "المؤقت" أو "زواج الصیف" ألغراض الجنس والك

والعمالة القسریة؛ وعادة ما یتم تسھیل  يالجنس االستغالل غراضي، ویشمل ذلك حاالت من اإلتجار ألالتجار

لصفقات. وتحدث السیاحة تلك الترتیبات عن طریق أھالي الضحایا وسماسرة الزواج الذین یتربّحون من تلك ا

بدافع ممارسة الجنس مع األطفال بصفة أساسیة في القاھرة، واإلسكندریة، واألقصر. ویتعرض الرجال 

المصریون للعمالة القسریة في قطاعات البناء، والزراعة، والوظائف والخدمات ذات األجور المتدنیة في 

 البالد المجاورة.

ا وجنوب شرق آسیا وشرق أفریقیا للعمالة القسریة في الخدمة ویخضع الرجال والنساء من جنوب آسی 

المنزلیة، والبناء، والتنظیف والتسول. تتعرض عامالت المنازل األجنبیات من اندونیسیا والفلبین وسریالنكا 

وبنغالدیش وإثیوبیا اللواتي ال تشملھن قوانین العمل المصریة بشكل كبیر للعمل القسري، إذ یعانین من 

عمل طویلة، ومصادرة جوازات سفرھن، واحتجاز أجورھن وحرمانھن من الطعام والرعایة الطبیة،  ساعات

كما یتعرضن لإلیذاء البدني والنفسي. وتتعرض النساء والفتیات، بمن فیھن الالجئات والمھاجرات من آسیا 

في مصر. والیزال  يالجنساالستغالل غراض الكبرى والشرق األوسط لإلتجار أل وإفریقیا جنوب الصحراء
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لعمل القسري الالجئون السوریون الذین استقروا في مصر عرضة بشكل متزاید لالستغالل، بما في ذلك ا

والتي قد تؤدي إلى  -، وصفقات الزواج من الفتیات يالجنس االستغالل غراضلألطفال، واإلتجار أل

والعمل القسري. ویتعرض المھاجرون  يالجنس االستغالل غراضل الجنسي، بما في ذلك اإلتجار ألاالستغال

غیر الشرعیین وطالبو اللجوء من القرن األفریقي، الذین یمرون عبر مصر في طریقھم إلى أوروبا، بشكل 

متزاید لالستغالل على طول طریق الھجرة ھذا. وقد ذكر المراقبون وجود زیادة في عدد ضحایا اإلتجار من 

ھ من غیر الواضح ما إذا كان ذلك نتیجة لزیادة الحاالت التي تم بین المھاجرین من غرب أفریقیا، رغم أن

 التعرف علیھا أم بسبب الزیادة الفعلیة في عدد الحاالت.

االختطاف سترقاق الجنسي وتھریب األفراد والحاالت من العمالة القسریة واال آالف 2013وقعت حتى عام 

ى أیدي جماعات إجرامیة. والحظت المنظمات الدولیة فارقة في شبة جزیرة سیناء علواالبتزاز للمھاجرین اال

، ویرجع ذلك جزئیاً الستمرار 2015انحسار تدفق ھؤالء المھاجرین إلى سیناء بدرجة كبیرة في عام 

أن تلك الجماعات اإلجرامیة قد انتقلت من بالعملیات العسكریة للجیش المصري. وتوحي التقاریر السردیة 

مع لیبیا؛ حیث الیزال المھاجرون عرضة لنفس االنتھاكات بما في ذلك اإلتجار. سیناء إلى الحدود المصریة 

بما في  -إال أن منظمات غیر حكومیة اسرائیلیة أشارت إلى أن جماعات البدو في سیناء استأنفت االنتھاكات 

ا، قامت . ووفقاً لشھادات الضحای2015ضد طالبي اللجوء على نطاق محدود في عام   -ذلك جرائم اإلتجار 

من طالبي اللجوء السودانیین على العمل في القطاع الزراعي، وقطع  61جماعات البدو بإجبار حوالي 

ذلك الضرب والحرمان من  وشملاألشجار، وزراعة الماریجوانا؛ وقد اساءت ھذه الجماعات بدنیاً للضحایا، 

لضحایا كأسرى لفترة شھر في المتوسط الطعام والماء وابتزاز المال إلطالق سراحھم. وكان البدو یحتجزون ا

 .قبل إخالء سبیلھم

 


