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 מבוא. 1
 

חצי קשי מקלט המוחזק בשבי באמנסטי אינטרנשיונל מודאג מאוד לשלומם וביטחונם של פליטים ומב

במזרח סודן.  תםסביבוב (Shagarab) שגרב מחנות הפליטיםמ פובמצרים, לאחר שנחטשסיני האי 

תשלומי כופר  להוציאאנושי במהלך ניסיונות -בלתייחס לאלימות אכזרית ו נתוניםבסיני הם 

 ממשפחותיהם.

 

, עם שגרב ל חטיפות של תושבי מחנהעאמנסטי אינטרנשיונל דיווחים רבים , הגיעו לידי 1122מאז 

אל מעבר בכוח מסודן הוצאו חטפו נש ושנה. רוב אלהשהתרחשו בינואר  ותאירועים נוספים של חטיפ

שהם נמכרים בין קבוצות פשע מדווחים גבול למצרים, ברוב המקרים לאזור סיני. רוב הקורבנות ל

 שונות לאורך המסלול.

 

גיעו כופר. על פי עדויות ומידע שהמטרות יהם נסחטים לקרובשבזמן  בסיני הם מוחזקים בשבי

, יםקיצוניואכזריות אלימות  למעשינתונים תקופת השבי שלהם הם מהלך אמנסטי אינטרנשיונל, בל

אנשים שאינם מסוגלים האונס של גברים ונשים וצורות אחרות של אלימות מינית. חלק מלרבות 

 שבי.בעללות או התנאים האיומים תהכתוצאה מהם מתים . חלקיםלשלם כופר נהרג

 

הפשעים שכעסו על  ,עוררו תקרית אלימה בין פליטיםשגרב  במחנות ות, חטיפ1122בינואר 

מדווחים עליהם  מחנותה, שקורבנות ותושבי (Rashaidaשבט הרשיידה ) חברילבין  ,המתמשכים

ומבקשי מקלט חטיפות של פליטים מתרחשות ים, תי. במשך למעלה משנותלחטיפ םאחראיכמי ש

מערך של שלושה מחנות פליטים במזרח סודן, סמוך לגבול עם אריתריאה.  - לשגרב בתוך ומסביב

חדשים ברגע חציית ל חטיפות של מבקשי מקלט עגם דיווחים רבים הגיעו אמנסטי אינטרנשיונל לידי 

 גבולה המזרחי של סודן עם אריתריאה ואתיופיה.

 

 תרוב אוכלוסייהמהווים את מאריתריאה, ומבקשי מקלט טים של הקורבנות הם פלים המכריע רוב

. מאתיופיה מספר פליטים, מבקשי מקלט ומהגריםבין הקורבנות ישנם גם  2.שגרב ממחנות

מבוצעות על ידי  , החטיפותדיווחיםעל פי ה. הושפע גם כןכי מספר קטן של סודנים עולה,  דיווחיםמה

של אנשים מאריתריאה בעזרתם , לעתים קרובות מורכבות מבני שבטים מקומייםשע הרשתות פ

גם טענות על  נןיש 1.של סודןשירותי הביטחון בושיתוף פעולה או מעורבות של חברים מושחתים 

 2מאריתריאה לסודן ומצרים.בבני אדם מעורבותם של בכירים מאריתריאה בסחר 

 

חלק מהדאגות א מציג הוך זה אינו מכסה את כל ההיבטים של מצב מורכב מאוד, אך ותדרמסמך 

פליטים ומבקשי מקלט בסודן איתן מתמודדים של זכויות אדם בנוגע להפרות חמורות המרכזיות 

קץ שים לעל מנת להיעשות  יםדחופים שחייבו מאמצים חיוניים לגביובמצרים, והוא כולל המלצות 

 .ולפשעים אל

 

 



 

 

 . חטיפות למטרות כופר במזרח סודן2

 

ת שתי נשים, אתיופי ,1122בינואר  12-האמנסטי אינטרנשיונל, בערב גיע לידי על פי מידע שה

נסעו חזרה מביקור אצל חבר בבית חולים בעיר מקומית. שתי הנשים  ן, נחטפו בדרכיתואריתרא

את הרכב ותפסו עצרו חמושים גברים כאשר  - (Caro) המכונה "קארו" -בגרסה המקומית לתחבורה 

שגרב הלכו  במחנותות , שתי נשים מאריתריאה המתגורר1122ר בינוא 11-. למחרת בבוקר, באותן

 נחטפו. ןלא הגיעו ליעדן. תושבי מחנה מאמינים שה ךלכנסייה, א

 

והסביבה מאז תחילת שגרב  ממחנותשנעלמו בל דיווחים על חטיפות ואנשים יאמנסטי אינטרנשיונל ק

בים בתוך המחנה ובסביבתו, מסתובהשבנוסף לחטיפות אנשים  ,דיווחים מצביעים על כךה. 1122

מאוחר לפיהם מחנות דיווחו ששמעו צרחות בלילה, שהמבתיהם במחנה. תושבי  יםנלקחגם אנשים 

ניסו הרשיידה סמוכות, שאנשי שבט מבקשי מקלט ופליטים בבקתות התגלו כי הן היו של יותר 

 לחטוף.

 

גיעו למחנות או הלפני שן אם ביסמוך לגבול, האנשים שנחטפו באזור על היו דיווחים רבים  בנוסף

לידי זמינות במחנות.  ןהגנה טובה יותר והזדמנויות כלכליות שאינבמטרה למצוא  עזבואחר של

של נציבות האו"ם גם דיווחים על אנשים שנתפסו בסמוך למרכז הקליטה הגיעו אמנסטי אינטרנשיונל 

 .להאבעיר קס( UNHCRלפליטים )

 

 1122-במזרח סודן התגברו בשנים האחרונות. ב ותחטיפהאירועי שמדווחת, נציבות האו"ם לפליטים 

לאורך הגבולות, כי אירעו  שדווח ות,מקרים של חטיפ 293נציבות האו"ם לפליטים אימתה  1121-בו

ציינה נציבות  1121-. בהלאהלנסוע לחרטום ועל מנת המחנות עזיבת במחנות הפליטים ולאחר 

מקרים בחודש של אנשים  01-ל 21בין על דיווחים מגיעים  קסאלהאל משרדה בכי  האו"ם לפליטים,

עם  4אנשים שנתפסו על ידי המשטרה בסודן.ם לובגבול בין אריתריאה וסודן. ככי נחטפו טוענים ה

אירועים. אירועים העל זמין מידע מקיף אין כי  ,גם הזאת, נציבות הפליטים של האו"ם דיווח

לנציבות שגרב מדווחים  מחנותעזבו את שי מקלט מבקשאחר להמתרחשים בסמוך לגבולות או 

שגרב או לחזור לחמוק מהחטיפה ולהגיע ל םאם אנשים שנכחו באירועים מצליחירק  האו"ם לפליטים

הם לעיתים קרובות מדרגה נציבות האו"ם לפליטים יווחים שמגיעים אל . הדעל מנת לדווח על כך

לפיכך, בסודן.  םקורבנות משוחררים בעודאם האלא  ,מידעקשה לאמת . תאו רביעי ת, שלישיהשניי

 .מספר המאומתמה תהמספר האמיתי של חטיפות ממזרח סודן גבוה משמעותייש להניח כי 

 

מבקשי מקלט  ,( מצביע על כךIOMהגירה הבינלאומי )המידע מנציבות האו"ם לפליטים וארגון 

במחנות תקופה ארוכה יותר.  המתגורריםאלו של חטיפה לעומת בסיכון גבוה יותר  חדשים נמצאים

גבולות המחנות, ובשנים תוך להישאר בעל פי דיווחים, מגיעים חדשים מביעים רצון מופחת 

פר ישלהם. מקור מקומי ס ותמסמכי הפליטמשיגים את לעזוב ברגע שהם רבים מנסים האחרונות 



 

 

ם גם ילדים שאינם קורבנות כולליהנשים צעירות.  ןכי רבים מהקורבנות ה ,לאמנסטי אינטרנשיונל

 מלווים.

 

כי  ,לישראל, אמרו לארגוני זכויות אדם ישראליםהגיעו ששוחררו ו ,חטיפות וסחר בסינימניצולים רבים 

בהסגרתם או  יםהוצבו על הגבול בין אריתריאה וסודן היו מעורבבסודן שכוחות הביטחון חברי 

פרו לאמנסטי ימחנות סה, תושבי ךכעל  בנוסף 0עין כאשר הם נתפסו. מולסוחרים, או העלימכירתם 

היות והם ( במחנות, NSS) של סודן שירות הביטחון הלאומימכי הם פחדו לבקש עזרה  ,אינטרנשיונל

 בחטיפות.היו בטוחים לגבי חלקו של שירות הביטחון הלאומי לא 

 

 עדה את מעורבותם שליסומליה ואריתריאה תאחר של האו"ם מעקב , קבוצת ה1121בדו"ח ביולי 

מתוך אריתריאה לסודן ומשם בבני אדם סחר ב, קציני צבא בכירים לרבות מספרבכירים מאריתריאה, 

 3למצרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שגרב בטיחות במחנותביטחון ו. חוסר 3

 

מהיעדר  יםומודאגהחטיפות התכופות על כשהם זועמים בינואר,  11-וב 12-בעקבות האירועים ב

לתקוף חברי שבט מקומי על מנת במקלות  וטים ומבקשי מקלט במחנה השתמש, מספר פלייטחוןהב

 7לחטיפות. םאחראיבהרחבה כמי ששנכחו בשוק במחנות. בני שבט הרשיידה מדווחים  -הרשיידה  -

ופעו  הרשיידה פתחו באש לעבר הקהלמשבט חמושים גברים , התקפהבתגובה לעל פי דיווחים, 

גם הם כי שמונה בני שבט הרשיידה נפצעו ה, דיווחים עולמה לפחות שלושה אנשים.באורח קשה 

 בלחימה. כל הפצועים הועברו לבתי חולים בקסאלה או חרטום.

 

שתי יחידות צבאיות ושתי יחידות משטרה פרשו לאחר עיכוב מסוים, הרשויות הסודניות באותו יום, 

אמנסטי לידי ה. במחנמה שהחזיר את הרגיעה  ,לתמוך במשטרה המקומיתעל מנת נוספות 

הפליטים אותם זיהו , יםחמושובהם גברים כלי רכב  71למחרת , לפיהם דיווחיםהגיעו אינטרנשיונל 

על למחנות  ושנשלח ,שבט הרשיידה, ניסו להיכנס למחנות. יחידות המשטרה והצבא הסודני כבני

 ., מנעו את כניסתםלהתמודד עם האלימותמנת 

 

ן הרשיידה ותושבי המחנות הובילו לתחושה מוגברת של חוסר והעוינות הגוברת בי ואירועים אל

סודן שלטונות במחנות גם הביעו חוסר אמון קשה הביטחון לפליטים ומבקשי מקלט במחנות. תושבי 

אמר  2997מוגנים במחנות הפליטים. פליט המתגורר במחנה מאז כרואים עצמם  םורובם אינ

באור  הם תוקפים אותנו גםחים בלילה, אבל עכשיו בטובעבר לא הרגשנו לאמנסטי אינטרנשיונל: "

 על החוטפים. ברמזויום", 

 

סודן מאריתריאה בכל חודש. עד מאי ל בני אדם נכנסים 2,111-כי כ ,פליטים מעריכההאו"ם לנציבות 

הליך עוברים מבקשי מקלט בהם , שגרב בכל חודש במחנותאיש בממוצע ביקשו מקלט  1,111 1121

מספרם של מצטרפים חדשים ירד דרמטית  1121. מאז מאי מקבלים מסמכיםוקביעת מעמד פליט 

מרתיע  שגרבכי האיום בחטיפה ב ,לאמנסטי אינטרנשיונלאמר מחנות ה. תושב במחנהרשומים 

 אנשים מלבקש הגנה שם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 . סחר מעבר לגבולות4

 

נמכרים בין כשהם ני אדם, פליטים ומבקשי מקלט שנחטפו בסודן הופכים לקורבנות סחר בבהרבים מ

 מצרים.בברוב המקרים הם מועברים בכפייה לאזור סיני  9קבוצות פשע שונות לאורך המסלול.

 

שותפים לפשע החברים  –הרשיידה שבט שנחטפו על ידי שחקנים אחרים מאשר  ,קורבנות סחר

ו במהרה הם נמכר סודני, דיווחו כי אואריתראי של סודן או נתינים אחרים ממוצא ביטחון בכוחות ה

מקרים, קורבנות סחר דיווחו כי ההמכריע של  םהרשיידה. כתוצאה מכך, ברובשל פשע הלכנופיות 

בדואים רשתות פשע של אותם ל וודן, שלאחר מכן מכרבסרשיידה של הבין קבוצות שונות ו הם נמכר

 .ותבדואי ןכנופיות הסחר בסיני הרוב במצרים. על פי דיווחים של ניצולים, 

 

נתפסו והובאו על אנשים אחרים בעוד בתחילה בשבי במזרח סודן  וכי הוחזק ,דיווחוהנחטפים בים מר

מכות ואונס, ויחס לרבות לאלימות, נתונים קבוצות. במהלך שבי זה במזרח סודן הם  מנת ליצור

קשים  במסעותפייה הקבוצות מועברות בכלאחר מכן שוביהם. מצד מזון ומים, מניעת אכזרי, כולל 

 שבועות.מספר שנמשכים מנשוא, 

 

מזון או מקבלים מעט מאוד מקלט ההפליטים ומבקשי  ,מסעותהעל פי עדויות של ניצולים, במהלך 

קשים במשאיות וכלי רכב אחרים, לעתים קרובות עם צפיפות  מים. בדרך כלל הם מועברים בתנאי

מחנק, תזונה לקויה ו/או  הוצאמתו במהלך המסעות כתחבריהם למסע כי חלקם דיווחו, אוורור לקוי. 

או קרוביהם התייבשות. ברגע שהם מגיעים לסיני, הם מוחזקים בשבי במטרה לסחוט כסף מ

תקופת מהלך אנשים נמכרים לקבוצות פשע שונות בתוך סיני בעל פי דיווחים, חלק מהקהילותיהם. 

שכבר כרו גם לאחר דיווחים על אנשים שנמהגיעו מספר אמנסטי אינטרנשיונל לידי השבי שלהם. 

חטופים מוחזקים הש ,מצביע על כךיווחים להבטיח את שחרורם. מספר רב של דעל מנת כופר שולם 

שדיווחו כי הם נמלטו  ,עיתונאים ראיינו קורבנות םמקרימספר מזרח חצי האי סיני. ב-בצפוןמתחמים ב

 9ליד רפיח. (Al-Mahadia) מהדיה-באמתחמים מ

 

משלמים אריתריאה ואתיופיה, כמו גם מהגרים מהאזור, הנמלטים מ רביםפליטים ומבקשי מקלט 

הגנה, אחר אותם אל מחוץ למדינותיהם וליעדים שונים ברחבי האזור, בחיפוש שיעבירו מבריחים ל

 2,111שבין גובה עמלות בפעמים רבות דווח על  21יותר והזדמנויות כלכליות טובות יותר.ביטחון טוב 

 ים האחרונות,תימעבר. במהלך השנסייע בדרש על ידי מבריחים כדי לכמחיר שנ דולר, 0,111-ל

 החזיקו בסופו של דברם מבריחים האמנסטי אינטרנשיונל מספר דיווחים על מקרים בהגיעו לידי 

 .האחרות למטרות סחיט ותחרוכופר או למכור אותם לקבוצות פשע סבמטרה לקבל שבויים כאנשים ב

 

 תהכולל ,קיימת רשת ענפה של קבוצות פשעביע על כך, שנל מצמידע זמין לאמנסטי אינטרנשיו

הם חמושים היטב. על פי דיווחים באריתריאה, אתיופיה, סודן ומצרים.  תהפועל ,מבריחים וסוחרים



 

 

ישראל, ערב  ות אתכוללההכופר במדינות דמי את הגובים  ,רשתות סוכניםהבנוסף, כוללות 

 רחבי אירופה.בהסעודית, ארה"ב ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בסיני ויחס אכזרי. שבי 5

 

בסיני היו נתונים המוחזקים בשבי אמנסטי אינטרנשיונל, אנשים רבים בעל פי מידע ועדויות שהתקבלו 

 22כופר על ידי משפחותיהם.תשלום דמי הללהשגת ולאלימות ולאכזריות קיצוניות בזמן ההמתנה 

אובייקטים שונים, כגון שרשרות באמצעות מכות , כוללות אליםיחס לשיטות הנפוצות ביותר שדווחו ה

מהתקרה תלייה מתכת, מקלות ושוטים; שריפה בבדלי סיגריות או חפצי גומי ומתכת מחוממים; 

לעמוד במשך אילוץ ו הצתתו;בנזין על הגוף ושפיכת ; פרקי זמן ארוכיםמעוותות לתנוחות ב והעמדה

שבויים בלו מכות חשמל, או ראו יהם קכי  ,לק מהקורבנות דיווחומדבר. חהפרקי זמן ארוכים בחום 

לעיתים קרובות . כי ציפורניהם נעקרוו, כי השתינו עליהם מכות חשמל. אחרים דיווחומקבלים אחרים 

 אונס של גברים ונשים וצורות אחרות של אלימות מינית.דווח על 

 

 

 ,של גבר אריתראי גבוצלקות על 

 פלסטיקף בנשרוכי הוכה שדיווח 

 בסיני שוביובמהלך מותך  

 אמנסטי אינטרנשיונל© 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם לשלם השבויים לקרוביהלהגביר את דחיפות תחנוני לפחות בחלקו נועד  האכזרי ז כפי הנראה, יחס

 בטיח את שחרורם.שיכסף 

 

ול מזון, מים, טיפבמשך תקופות ממושכות גם בסיני נשללו על פי דיווחים, מאלו המוחזקים בשבי 

השבי שלהם,  מהלך כל תקופתב יםכבולעל היותם . שבויים רבים לשעבר דיווחו גם רפואי ומקלחות

משום שמשפחותיהם לא יכלו לשלם את  וחלק נרצחככל הנראה, לעתים קרובות לשבויים אחרים. 

 הכופר, או כדי להראות למשפחות של שבויים אחרים את רצינות האיומים. 

 

 ם הוחזקו בשבי.השבהקשים והתנאים יחס וצאה מהמתו כתאחרים דווח, כי 

 

 שגרב  בשבי בסיני במשך שמונה חודשים לאחר שנחטף ממחנהשהוחזק מאריתריאה,  אחד ניצול

 אר את הסבל שלו לאמנסטי אינטרנשיונל:י, ת1121בפברואר 



 

 

 בקשנוהבית בסיני, התלתוך אתיופים. ברגע שהגענו לראשונה  1-אריתראים ו 61 - איש 61"היינו 

 ;דוגמההפוך אותו ל. בחור אחד מאתיופיה אמר מיד שהוא לא יוכל לשלם. הם ]השובים[ רצו ללשלם

אז הם הפשיטו אותו לעינינו והחלו להכות ולדקור אותו במקלות עץ גדולים. לאחר מכן הם הכניסו 

אותו. תו הציו דלק . אחרי מכות נוספות, הם שפכו עליוהגוףמם בכל ימקל לפי הטבעת שלו. הוא ד

ותולעים התחילו לזחול. הם יא נרקבה בחדר איתנו עד שההשאירו את גופתו אחרי שהוא מת, הם 

 ".אותו בתורותהכריחו את כולנו להחזיק 

 

מעוותות,  עמידה בתנוחותמכות קשות, לרבות שבויים, ו האר את ההתעללות היומיומית שספגיהוא ת

 ברי מין.י, כולל באזור אשהוצת פרורים ובנזיןסיגריות, גכוויות מאונס של גברים ונשים, ו

 

פאתי יחד עם חבר בכי נתפס  ,פר לאמנסטי אינטרנשיונלימאריתריאה, ס 27ניצול אחר, נער בן 

מספר בני שבט הרשיידה. אחרי מסע של גברים חמושים ל ידי קבוצה של ע 1121בינואר קסאלה 

כבניין לא גמור. הוא אמר כי הוא תיאר מה ששבוי בסיני, בהוא הגיע להיות שבועות בתנאים קשים, 

היות ומספר שבי, שהייתו ב, אבל המספר השתנה במהלך ישא 40-הוחזקו איתו בשבי כבתחילה 

ו שהוחזקו כי כל אל ,פר לאמנסטי אינטרנשיונליהובאו לקבוצה. הוא סאנשים נוספים אנשים שוחררו ו

למותם של ביו הוא היה עד וונת חודשי שכי במהלך שמ ,התעללויות קשות. הוא אמרמ ובשבי סבל

 :ואר את תנאים אלי, או תנאים קשים. הוא תיחס אלים ביותרכתוצאה מרצח, שמתו שבעה אנשים 

 

ות אבלנו שתי פרוסות לחם רגיל ליום. היינו כבולים זה לזה בשרשריוק ;כולנו בחדר אחדהוחזקנו "

ם מיאותנו להישאר עירו אילצובים[ . חלק מהם ]השויחדיו חמישה אנשים-מתכת; יחד כארבעה

, היה דלי בחדר כשירותים. אפילו פעם אחת להתקלחהורשיתי ישיבה. לא בלחלוטין, בעמידה או 

למשל על  לענות אותנו שיחררו אותנו מהכבלים רק כדימותר לנו להשתמש בו פעם ביום. הם  הוהי

גוף או בחוטי מתכת. לפעמים, הם במקלות עץ בכל היכו אותי מהתקרה ... בדרך כלל, הידי תלייה 

על האצבעות היו שמים תיל אותי מהתקרה במשך שעות. לפעמים, הם גם תלו שלי ו ייםת הידקשרו א

להתקשר למשפחות שלנו ... הם הכריחו אותנו לי מכות חשמל. במהלך העינויים, הם נותנים שלי ו

להשפיל לנו אמרו מהם ]השובים[ זה קרה כמעט כל יום. חלק  ;באותו חדרבפנינו אנסו את הנשים 

 ."ו את זהש, בזמן שהם עמבט

 

דולר. חודשים לאחר שחרורו, היו צלקות נראות לעין על  17,111למה יקהילתו ששהוא שוחרר לאחר 

 שמונה חודשים.במשך כבול על כך שהיה עדותו  שתאמו אתקרסוליו, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 עליו רואים  27בן  הקרסול של ילד אריתראי

כבילה מחודשים של שלדבריו הן תוצאה  צלקות

 על ידי שוביו בסיני

 אמנסטי אינטרנשיונל© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כי קבלו שיחות  ,דיווחו 1122ינואר ב 12-ב שגרביים מארבע הנשים שנחטפו מתקרובי משפחה של ש

 כופר.דמי דורשים את  ןבשבי בסיני, מצרים, וכי שוביה ותמוחזקשאמרו כי הן טלפון מהקורבנות 

 

שהיא  םפרה להיבפברואר. היא ס 21-בהתקשרה לבני משפחתה בינואר  12-אחת הנשים שנחטפו ב

פרה לאמנסטי ישחרורה. אמה סתמורת דולר  21,111הרשיידה, שמבקש שבט נחטפה על ידי 

 אינטרנשיונל:

 

 דולר 13,333לי חמישה ימים כדי לנסות ולמצוא יש עזרה. היא אמרה לי שבכתה וביקשה "הבת שלי 

להאכיל בשביל אפילו כסף ין לנו הכסף כדי לשלם להם, אין לנו את אחרת הם יהרגו אותה. לא רק שא

 את ילדיה".

 

 ,לקחת אחריות על הילדים של בתהכדי מאריתריאה  השהגיע -מאז שיחה זו אמה של האישה 

ח הצליחזרה לאריתריאה ואמנסטי אינטרנשיונל לא  -לאחר החטיפה שנשארו ללא אפוטרופוס 

 . גורלה של בתה אינו ידוע.שובלתקשר איתה 

 

פרה לאמנסטי אינטרנשיונל כי היא יס ,1122נחטף מוקדם יותר בינואר ש ,שתו של גבר אריתראייא

בינואר. לדברי ילד שהיה עד  21-בלה שיחת טלפון דומה. האיש נחטף ליד ביתו במחנות, בבוקר היק

למכוניתם. כעבור עשרה ימים הוא יסו אותו בכוח הכנותפסו אותו חמושים גברים לתקרית, ארבעה 

 41,111ביקשו . חוטפיו הכי הוא מוחזק בשבי בסיני וכי הוא הוכה ועונ ,התקשר לאשתו ואמר לה

 . הם איימו להרוג אותו אם לא יקבלו את הכסף.דולר

 

 



 

 

 פרה לאמנסטי אינטרנשיונל:ישתו סיא

אף אחד חוץ ממני. אין אתיופיה[, ל אריתריאה בין]מלחמה אחיותיו מתו ב ת"ההורים שלו מתו, שלוש

 מה לעשות". תלא יודעכבר להאכיל את ארבעת ילדיי. אני יכולה אין לי כסף, אני בקושי 

 

בתחילת  שגרב מאזור פהמאריתריאה, שנחטנוספת אישה לפיו בל מידע יאמנסטי אינטרנשיונל ק

אכזרי. האישה מיחס תוצאה כ 1122בפברואר  22-והועברה בכפייה לסיני, מתה ב 1122ינואר 

השאיר אותה כשהיא נתפסה בכוח והיא נאלצה לוסרה רגל והרגל התותבת שלה ה תהייתה קטוע

מה איתה מוטב שיעשו 'ולכן להם היא אמרה לחוטפיה שאין לה איך לשלם על פי דיווחים, מאחור. 

ומנעו סיגריות, תה באמצעות כוומכות קשות, הלשון שלה נספגה האישה הייתה דווח כי  '.שהם רוצים

ל המוות במהלך שגרב עקרוביה בל ההודיעשהוחזקה עמה בשבי מים ומזון. אישה אחרת ממנה 

 אישה.אותה לקרובי משפחתה של שיעבירו את החדשות שיחת טלפון, על מנת 

 

 המוחזקיםילדה בת שמונה ואביה, עם שיחת טלפון אית הקליטה אריתר ה, פעיל1122פברואר בסוף 

 לחם אחת כלפרוסת "ים אותה ושמאכיל ה במקלות ואש"תארה ש"הוכיכיום בשבי בסיני. הילדה ת

 הפעיללפר יבמהלך השבי שלהם. אביה סשנפטרו שלושה אנשים כבר ראתה אמרה כי . היא יומיים"

מכות חשמל. הוא אמר שהוא, מקבלת אמה ראתה את שעות לאחר ש 14איך הבת שלו בכתה במשך 

ונמכרו בין שלוש קבוצות שונות בין קסאלה  1122תפס בכוח במזרח סודן בתחילת ינואר אשתו ובתו נ

 סיני.ל

 

על פי מידע שהגיע לידי אמנסטי אינטרנשיונל, קורבנות חטיפה וסחר, ובכלל זה ילדים צעירים, 

ם חלקלהגיע לקהיר, טופלו באכזריות ונאנסו בשבי בסיני.והצליחו  1122ואר רפבבבינואר ושוחררו ש

 כופר עבור שחרורם.דמי דולר כ 41,111מו עד ישל

 

לאחר  , מגיעיםאנושי בסיני-בלתייחס אנשים שהיו קורבנות לחטיפה, סחר ולעיתים קרובות, 

 סיני נמצאים כעת בישראל.מישראל, מצרים או אתיופיה. רוב הקורבנות ששוחררו ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . המלצות6

 

רוב קורבנות ההתעללויות מצרים. תוך ך אתיופיה וסודן למאריתריאה דרסחר עובר כיום מסלול ה

מספר בסיני ששוחררו נמצאים כעת בישראל, בעוד חלק נמצאים במצרים ומעטים יותר באתיופיה. 

חוק הבאופן דרמטי עם השלמת גדר הגבול בין ישראל למצרים ויישום ירד האנשים שנכנסים לישראל 

 . 1121למניעת הסתננות מיוני 

 

נגד  ותלמאבק בהפר יםלאומיה ציםאת המאמ תלאורך המסלול חייבות לשפר משמעותימדינות 

ליוזמות או"ם ובארגונים בינ"ל ב ןלהגדיל את מעורבותחייבות מהגרים, מבקשי מקלט ופליטים, ו

 להתמודד עם חטיפה וסחר בבני אדם באזור.על מנת הגירה 

 

 סודן

לטפל בבעיה של  במטרהה על ידי הרשויות בסודן מאמצים שננקטו עד כבאמנסטי אינטרנשיונל מכיר 

חשודים. עם זאת, הארגון מספר , לרבות המעצרים וההעמדה לדין של שגרבחטיפות ממחנות 

 ,במחנותמחוסר ביטחונם ובטיחותם , ושגרב מחנותבתוך ובאזור החטיפות התמשכות מ מזועזע

מעורבות או ל טענות בנוגעיוחד הבמ ותמדאיגבנוסף את פגיעות התושבים לחטיפה וסחר. ו חריפהש

בחטיפה ובסחר של פליטים ומבקשי  של סודןשל אנשי שירות הביטחון הלאומי מצידם שיתוף פעולה 

 מקלט.

 

 אמנסטי אינטרנשיונל קורא לממשלת סודן ל:

הגירה הבינלאומי וסוכנויות של הבשיתוף עם ארגון  21אמנסטי אינטרנשיונל קורא לרשויות בסודן,

 ל בבעיה זו, כמו גם סוכנויות אזוריות ובינלאומיות אחרות:ופילט ותועלהפהאו"ם 

  להבטיח את ביטחונם של פליטים ומבקשי מקלט בסודן, ואלו הנמצאים בסיכון להתעללות על

כעדיפות נקטו צריכים לכלול ייסודן. צעדים שבתוך ומחוץ לידי סוחרים וקבוצות פשע בדרך, 

 ם שגרבפליטיהבמחנות מים ומתמשכים מצעי אבטחה הולפיתוח והיישום המיידי של אאת ה

 בקסאלה; של נציבות האו"ם לפליטים וסמוך למרכז הקליטה

  סחרעל מנת לקבוע ש, ניסוחכרגע בשלב הנמצאת חקיקה לאומית נגד סחר, אישור לזרז 

לכלול  יםבסחר. אלו צריכלמאבק עבירה פלילית ולספק אמצעים משמעותיים אחרים  הוא

והגירה לנושאי סחר, כמו גם צעדים המתייחסים להגנה משטרה אנשי שות בקרב לפתח רגי

 קורבנות סחר;בתמיכה לו

 מעורבות או שיתוף לגבי כל הטענות של  תלויות-לנהל חקירות מהירות, אפקטיביות ובלתי

אנשי כוחות הביטחון הסודנים בחטיפה של פליטים, מבקשי מקלט  מצידם של פעולה 

בהליכים העומדים לעמוד לדין ראיות קבילות, אנשים חייבים מצאו די כאשר ייומהגרים. 

 , ללא עונש המוות;ןבסטנדרטים בינלאומיים למשפט הוג

  כל האנשים שהיו מעורבים בעבירות של להעמדתם לדין של מאמצים משמעותיים לקיים

 חטיפה וסחר בבני אדם;



 

 

 כי ליכי מקלט הוגנים ויעילים וגישה להיקבלו קורבנות סחר נם ודא כי מבקשי מקלט שהילו

 המקלט שלהם.בחינת בקשת הליך במהלך בכפייה מהחזרה הם מוגנים 

 

 מצרים

סחר, אלימות ויחס פני מתחת שיפוטה או  הבשטחמי שנמצא ממשלת מצרים מחויבת להגן על כל 

 22אחרות. והתעללויותאכזרי 

 

במעצר בגין להיות ממשיכים , במצרים, קורבנות התעללות בסיני, יחד עם מבקשי מקלט אחרים

הגירה צריך להיות מוטל אך ורק בנסיבות החריגות ביותר על  בקרהלמטרות עבירות הגירה. מעצר 

 .מצבו האישי של הפרט הנידון בכל מקרה בפני עצמועל הערכת בהתבסס ו

 

 אמנסטי אינטרנשיונל קורא לרשויות במצרים:

 ת ות המתמשכיולום את ההתעללולבבמטרה מאמצים דחופים ומשמעותיים ב לנקוט

 פליטים, מבקשי מקלט ומהגרים באזור סיני;ב

 

 שלטונות מצרים:על בפרט, 

 בסיני; לרבותזכויות אדם ברחבי מצרים, את אכיפת חוקי  לחזק 

 זיהוי של מצבי לרבות סחר בבני אדם, של הגירה לטפל בסוגיות להכשיר אנשי משטרה ו

 קורבנות;ה סחר ומודעות לצרכי

 לעצור את ראיות קבילות, די יש כאשר זכויות אדם, והפרת דיווחים על חטיפה, סחר ו לחקור

רטים בינלאומיים, ללא עומדים בסטנדהבמשפטים מהירים והוגנים החשודים ולהעמידם לדין 

 עונש המוות;

  אשר מזרח חצי האי סיני,-בצפוןים במתחמים מוחזקהבני ערובה על דיווחים מיידית לחקור 

ר כל האנשים המוחזקים בשבי וצעדים לשחרב. לנקוט פומביכבר דווח בם חלק מיקומם של

 ולוודא שהם מקבלים טיפול רפואי מיידי וגישה להליכי מקלט הוגנים ויעילים;

 ובסיני. אל ותת אחריותעללוסחר והלהגן ולתמוך בקורבנות במטרה מאמצים ניכרים  לעשות 

בסיני,  ותפרות אחרסחר והלקורבנות סיוע י ואמצעים לזיהוהצבה והטמעה של חייבים לכלול 

התאם ושירותי שיקום אחרים ב תסוציאלי-מתן גישה לתמיכה רפואית ופסיכולרבות 

 סטנדרטים בינלאומיים;ל

  ואשמו בכניסה יאו ייעצרו סחר, לא לשהיו קורבנות מסמכים -חסרימבקשי מקלט להבטיח כי

על בהתבסס מקרים החריגים ביותר ורק בייעצרו חוקית, ולהבטיח כי מבקשי מקלט -לא

 ;ה פרטנית של מצבםהערכ

 גישה להליכי מקלט ניתנת סחר, לשהיו קורבנות  ואללרבות כל מבקשי המקלט, להבטיח כי ל

 הם מוגניםכי (, וUNHCRהוגנים ויעילים ולמשרדו של הנציב העליון לענייני פליטים )

 ;שלהםבמהלך בחינת הליך בקשת המקלט בכפייה מהחזרה 



 

 

  הגירה הבינלאומי המלא עם גופים בינלאומיים אחרים, ובכלל זה ארגון באופן פעולה לשתף

תואם זכויות הל בבעיה זו באופן ופילט ותבמאמצים ויוזמ ,והאו"ם וממשלות אזוריות אחרות

 אדם;

 פליטים וארגונים רלוונטיים אחרים גישה האו"ם להגירה הבינלאומי, נציבות הארגון לספק ל

 הפרעה למתקני כליאה המשמשים להחזקת מבקשי מקלט ופליטים בסיני.-אמלאה ולל

 

 אריתריאה

הפרות שיטתיות ונרחבות של זכויות אדם של אנשים באריתריאה, ובעיקר הפרקטיקה של גיוס כל 

 המדינה מדי חודש.הימלט מאריתראים ל גורמים לאלפי, מוגבל-בלתי בוגרים לשירות לאומימה

 

 קורא לממשלת אריתריאה:אמנסטי אינטרנשיונל 

 בקנה אחד עם יעמוד אזוריים להתמודדות עם סחר הודא שכל שיתוף פעולה במאמצים לו

עם באריתריאה, הבזכויות האדם של יפגע בשום אופן לא בינלאומיים והסטנדרטים החוק וה

 , בפרט, חופש התנועה;לרבות

 של חטיפה עבירות ב לחקור את הטענות בדבר מעורבותם של פקידים בכירים מאריתריאה

את האחראים בהליכי משפט מהירים והוגנים העומדים בסטנדרטים עמיד לדין וסחר, ולה

 בינלאומיים, ללא עונש מוות.

 

 ישראל

מערכות משופרות לזיהוי היות ת לוישראל חייבלכמדינת יעד של קורבנות סחר והתעללות בסיני, 

 .הולמיםעילים ושירותי תמיכה גישה להליכי מקלט הוגנים וי םקורבנות, ולספק לה

 

חוק התחת "ממשיכים להיעצר מבקשי מקלט בישראל, לרבות קורבנות התעללות בסיני,  פיאל

משך שלוש שנים או יותר לכל מי שנכנס לישראל ללא היתר לעצור למניעת הסתננות". החוק מאפשר 

מוטל אך ורק בנסיבות צריך להיות הגירה מטרות בקרה על והוא חל על מבוגרים וילדים. מעצר ל

 .מצבו האישי של הפרט הנידון בכל מקרה בפני עצמועל הערכת בהתבסס החריגות ביותר ו

 

במיוחד כתוצאה מאלימות  יםפגיעלרבות הנחשבים לשבי ממושך, שהיו נתונים בנוסף, אנשים 

טיפול  למתןאינו מקום מתאים  כליאהוטיפול. מתקן  יחס, דורשים רמות מוגברות של התאכזרותו

 כזה.

 

 אמנסטי אינטרנשיונל קורא לממשלת ישראל:

  אישית ההערכה ה הכל מבקשי המקלט שבמקראת ממעצר בישראל לשחרר לאלתר

נחיצות המעצר. כל החלטה לעצור מבקשי מקלט המפורטת שלהם לא התקיימה בחינה של 

ל הערכה עולהתבסס  מעצרהתמיד לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים הנוגעים לחוקיות צריכה 



 

 

כי רשויות מדינה חייבות להוכיח בכל מקרה  ,. המשפט הבינלאומי מבהירמפורטתאישית 

 ;ה שהמעצר הוא הכרחי ומידתי למטרהומקר

  להליכי מקלט הוגנים ויעילים והם מיידית כל מבקשי המקלט מקבלים גישה להבטיח כי

המקלט נת בקשות במהלך הליך בחיבכפייה או גירוש למדינות שלישיות החזרה מוגנים מ

 ;שלהם

 יישם אותה אחרות בסיני, ולהתעללויות לכונן מערכת מקיפה ושקופה לזיהוי קורבנות סחר ו

 ;בתחומי המדינהשכבר מי אל הגבול ומגיעים על מי ש

 ם יסוציאלי-פסיכום רפואיים, אחרות גישה לשירותי והתעללויותספק לקורבנות סחר ל

 בינלאומיים. אחרים העומדים בתקניםושירותי שיקום 

 

 שיתוף פעולה אזורי

להילחם בסחר בבני אדם ולהגן על מבקשי על מנת מאמצים ניכרים נדרשים מכל המדינות באזור 

לא מדינית -ם ברמה. אבל מאמצימהתעללויותפרות של זכויות אדם והמקלט, פליטים ומהגרים מ

 -לות לאורך מסלול הסחר בין כל הממש רבשיתוף פעולה ותיאום נחוצים יכולים לקרות בבידוד. 

 לסחר.יעיל להשיג מענה על מנת  –אתיופיה, סודן ומצרים 

 

 אמנסטי אינטרנשיונל קורא לכל הממשלות לאורך נתיבי הסחר:

  לפתח נהלים להגברת התיאום היעיל באכיפת זכויות אדם ושירותי הגירה, במיוחד על מנת

 על קורבנות סחר; לזהות ולעצור סוחרים במהירות, ולזהות, לסייע ולהגן

  להבטיח כי שיתוף פעולה בין מדינות עומד בחוק ובסטנדרטים בינלאומיים, ואינו פוגע בשום

 חופש התנועהעם התייחסות מיוחדת ל, מבקשי מקלט ופליטיםשל  ובביטחוןבזכויות אופן 

 והזכות לבקש מקלט.
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 The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) estimates that there are 

approximately 89,000 refugees in East Sudan, of which 99.4% are Eritrean. Approximately 30,000 of those 

currently live in Shagarab camps. This includes new arrivals but also Eritreans who fled to Sudan during the 

Eritrean war of Independence against Ethiopia (between the 1960s and early 1990s). The political repression and 

prospect of decades of conscription in national service continue to cause around 3,000 people to flee Eritrea 

every month. According to UNHCR, a large proportion of them leave Eritrea via Sudan.  

2 See p. 8 and footnote 5 

3 See p. 8 and footnote 6 

4 UNHCR, ‘Refugees and the Rashaida: human smuggling and trafficking from Eritrea to Sudan and Egypt’, March 2013, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/human%20smuggling%20and%20trafficking%20from%20Eritrea%20to

%20Sudan%20and%20Egypt.pdf   

5 See, for example, Physicians for Human Rights-Israel and the Hotline for Migrant Workers, ‘Tortured in Sinai, Jailed in Israel: 

Detention of Torture and Slavery Survivors under the Anti Infiltration Law’, (http://www.scribd.com/doc/112198648/Tortured-

in-Sinai-Jailed-in-Srael-Eng) or, There have also been reports in a smaller number of cases of the complicity or involvement in 

kidnappings of Sudanese security forces stationed on the border between Ethiopia and Sudan. 

6 UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea, ‘Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea pursuant to Security 

Council resolution 2002 (2011)’, (July 2012). http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/545  

7 Rashaida are often mentioned in testimonies of residents of Shagarab camps, families of victims who have been kidnapped 

and those who have escaped from captivity. They are a tribe of traditionally nomadic camel pastoralists who are found in 

Eritrea and eastern Sudan among other locations. In Sudan, many are based close to the border with Eritrea in an area called 

Mastora. 

8 Trafficking in persons is “the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat 

or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of 

vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over 

another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution 

of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the 

removal of organs.” Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Article 3(a)).  

9 See, for example, “Stand in the Sinai”, a series of documentaries available at: 

http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2012/09/26/stand-in-the-sinai-now-online/.  

10
 Smuggling is “the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal 

entry of a person into a state party of which the person is not a national”, Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, 

Sea and Air, supplementing the UN Convention against Transnational Organised Crime (2000). 

11 Many of the victims come from poor families who face significant difficulties in raising sufficient money to pay the ransom. 

The families of many victims are refugees themselves in countries where they have limited or no economic opportunities; 

many of the families still reside in Eritrea, where a large proportion of the population are conscripted indefinitely into national 

service, with a monthly wage that is inadequate to meet a family’s basic needs. The economy in Eritrea is in a dire state. 

Therefore, many families of victims have to go to extreme lengths to raise the money, selling property and belongings, raising 

money from their communities and other activities.   

12 Sudan is a State-party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, and the Convention 

Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa. 

13 Egypt is a state party to several international Conventions directly relevant to human trafficking and to the rights of asylum-

seekers and refugees, including the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children (ratified in 2004) and the 1951 UN Convention Relating to the Status of Refugees (ratified in 1981). The Egyptian 

authorities are further subject to national laws on trafficking, including Law 64 of 2010 on Combating Trafficking in Human 

Beings (Anti-Trafficking Law), adopted by the People’s Assembly on 2 May 2010 and published in the Official Gazette on 9 
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May 2010; and Implementing Regulations of the Anti-Trafficking Law, Prime Minister Decree 3028 of 2010, 6 December 2010.   

 


