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Сигурност и трафик на хора в Синай  

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2014 г. относно сигурността и 

трафика на хора в Синай (2014/2630(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно трафика на хора в 

Синай, в частност случая със Solomon W.1, от 16 декември 2010 г. от 16 декември 

2010 г. относно еритрейски бежанци, държани като заложници в Синай2, и от 6 

февруари 2014 г. относно положението в Египет3, 

— като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност Катрин Аштън относно положението със сигурността в Синай от 11 

септември 2013 г., 3 и 8 октомври 2013 г., 24 декември 2013 г., 24 януари 2014 г. и 

от 17 февруари 2014 г. относно терористичното нападение в Синай, 

— като взе предвид публикацията на Европол от 3 март 2014 г., озаглавена „Irregular 

migrants from the Horn of Africa with European sponsors kidnapped for ransom and held 

in Sinai“ („Незаконни мигранти от региона на Африканския рог с европейски 

„спонсори“, отвличани за откуп и държани като заложници в Синай“, 

— като взе предвид член 3 от Европейската конвенция за правата на човека от 1950 г.,  

— като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону между АКТБ и ЕС, 

— като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и 

протокола към нея от 1967 г., както и меморандума за разбирателство между 

Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и правителството на 

Египет от 1954 г., 

— като взе предвид Конвенцията на Организацията за африканско единство за 

специфичните аспекти на бежанските проблеми в Африка, 

— като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на 

жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г. и 

Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора от 2005 г.,  

— като взе предвид Протокола на ООН от 2000 г. за предотвратяване, 

противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ 

Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, и по-

специално членове 6 и 9 от него,  

— като взе предвид Брюкселската декларация относно предотвратяването и борбата с 

трафика на хора, приета на 20 септември 2002 г., 

— като взе предвид Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за издаване 

на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на 
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трафик, и Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 

2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на 

жертвите от него, 

— като взе предвид член 2, член 6, параграф 1, член 7 и член 17 („Всяко лице има 

право на законна защита срещу подобно вмешателство или накърняване“) от 

Международния пакт за граждански и политически права,  

— като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Египет, и по-

специално преамбюла и член 2 от него, 

— като взе предвид член 89 от Конституцията на Арабска република Египет и 

египетския Закон № 64 от 2010 г. относно борбата с трафика на хора, 

— като взе предвид израелския закон за борба с инфилтрацията, 

— като взе предвид насоките на ВКБООН относно Еритрея, 

— като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник, 

A. като има предвид, че терористичните нападения, разпространението на оръжия, 

инфилтрацията на чужди и египетски джихадисти и радикализирането на част от 

местното население в Синай доведоха до увеличаване на предизвикателствата, 

свързани със сигурността, за Египет, Израел и други страни от региона; като има 

предвид, че положението със сигурността в Синай бързо се влошава, предвид 

съществуването на няколко екстремистки групи, дестабилизиращи условията за 

сигурност, както и над 250-те терористични нападения, най-вече срещу египетските 

сили за сигурност и техните съоръжения, при които загинаха над 100 души, 

повечето от тях полицейски и военен персонал, след свалянето от власт на бившия 

президент Мохамед Мурси през юли 2013 г.; като има предвид, че терористичните 

нападения в региона на Суецкия канал и срещу газопроводи също са източник на 

голямо безпокойство;  

Б. като има предвид, че инфилтрацията на екстремисти подкопава усилията, насочени 

към възстановяването на сигурността в Синай; като има предвид, че различни 

свързани или вдъхновени от Ал Кайда терористични групировки продължават да 

действат в региона; като има предвид, че някои от тези групи са разширили обхвата 

на терористичните си действия извън Синай; като има предвид, че други местни 

бойци, действащи в Синай, не принадлежат към нито една екстремистка група, а 

представляват въоръжени бедуини, участващи в контрабанда и трафик на хора;  

В. като има предвид, че египетските въоръжени сили наскоро започнаха военни 

операции в Синай, за да се борят с терористичните и екстремистките групи и за 

възстановяване на сигурността; като има предвид, че египетското правителство и 

египетските сили за сигурност изглеждат неспособни да установят контрол върху 

кризата със сигурността в Синай; като има предвид, че беззаконието в региона дава 

възможност на престъпни мрежи, трафиканти на хора и други престъпни банди да 

работят безпрепятствено и да остават ненаказани; като има предвид, че трафикът 

видимо продължава с неотслабваща сила, въпреки продължаващата офанзива на 

египетските сили за сигурност в Синай; като има предвид, че Синай отдавна служи 

за контрабанден маршрут до и от ивицата Газа; като има предвид, че съществуват 

опасения относно медийно затъмнение относно развитието на събитията в Синай; 

Г. като има предвид, че социално-икономическата маргинализация на местното 

бедуинско население е основна причина за предизвикателствата за сигурността в 



 

 

Синай; като има предвид, че жителите на Синай отдавна страдат от бедност, 

дискриминация и ограничен достъп до здравни услуги и образование, което ги е 

отчуждило от официалните органи, които пренебрегват тяхното положение и 

техните искания;  

Д. като има предвид, че всеки месец хиляди търсещи убежище лица и мигранти от 

региона на Африканския рог напускат своите държави на произход поради 

нарушения на правата на човека и хуманитарните кризи; като има предвид, че само 

Еритрея бива напускана от почти 3 000 души всеки месец, съгласно специалния 

докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Еритрея; като има 

предвид, че се счита, че хиляди души са били отвлечени в източен Судан, закарани 

в Египет и измъчвани в Синай, като повече от 4 000 от тях са починали от началото 

на 2008 г., и че се счита, че около 1 000 африкански бежанци в момента са държани 

в плен;  

Е. като има предвид, че хиляди хора умират и изчезват в Синай всяка година, докато 

други, включително много жени и деца, биват отвличани в бежанските лагери или 

околните райони, особено в суданския бежански лагер Шагараб или по пътя им към 

събиране на семейства в Судан или Етиопия, и държани като заложници за откуп от 

трафикантите на хора; като има предвид, че жертвите на трафикантите на хора 

биват малтретирани по най-нечовешки и жесток начин и подлагани на системно 

насилие и изтезания, изнасилвания и сексуална злоупотреба и принудителен труд, 

или убивани с цел търговия с органи; като има предвид, че според жертви, съседни 

региони и организации за защита на правата на човека, специално за тази цел са 

били създадени лагери за изтезания;  

Ж. като има предвид, че съществуват правдоподобни сведения, че някои членове на 

суданските и египетските сили за сигурност се договарят с трафикантите на лица, 

търсещи убежище, и на мигранти, както и правдоподобни сведения относно почти 

пълния провал на Судан и Египет в разследването и наказателното преследване на 

отговорните длъжностни лица с цел спазването на задълженията на двете държави 

съгласно Конвенцията на ООН против изтезанията; като има предвид, че 

египетските органи отричат съществуването на такива случаи;  

З. като има предвид, че трафикът на хора в Синай е изключително доходоносна 

дейност за организираната престъпност; като има предвид, че според ВКБООН са 

създадени сложни мрежи за трафик, включващи лица, превеждащи незаконно 

чужденци през границата, похитители, като например групи членове на племето 

рашаида в Еритрея и североизточен Судан, посредници в бежанските лагери, 

подкупени членове на военния и полицейския персонал и граничния контрол, както 

и престъпни елементи от египетските бедуински общности; 

И. като има предвид, че тези, които не са в състояние да съберат откупа, в често 

случаи биват убити, и дори и исканият откуп да бъде платен, няма гаранция, че 

заложниците ще бъдат освободени; като има предвид, че във веригата на трафика за 

създаване на стойност е възникнала нова практика по отношение на заложници, 

които не са в състояние да събират откупа;  

Й. като има предвид, че оцелелите в Синай се нуждаят от физическа и психическа 

подкрепа; като има предвид, че повечето оцелели в Синай обаче биват задържани, 

отказва им се достъп до медицинска помощ и социални услуги, от тях се изисква да 

подпишат документи, които те не разбират, и не получават правна помощ в 

държавите на местоназначение, като много от тях са репатрирани в държавите на 



 

 

произход в нарушение на принципа на забрана за връщане;  

K. като има предвид сведенията, че египетските органи не позволяват на ВКБООН 

достъп до лицата, търсещи убежище, и мигрантите, арестувани в Синай, и не правят 

опит да идентифицират потенциалните жертви на трафик измежду тях; като има 

предвид, че резервите от страна на Египет по отношение на Конвенцията на ООН за 

бежанците ограничават правата на бежанците но образование, социална сигурност 

и работа;  

Л. като има предвид, че много от семействата на жертвите живеят в държави – членки 

на ЕС; като има предвид, че съгласно последната публикация на Европол някои 

държави – членки на ЕС съобщават за случаи на изнудвания на територията на ЕС 

от името на бедуински организирани престъпни групировки в Синай; като има 

предвид, че е в интерес на ЕС да знае кои криминални организации участват в 

процеса на изнудване;  

М. като има предвид, че според данни на ВКБООН в Израел живеят 53 000 търсещи 

убежище лица от Африка, влезли в страната през Египет от 2005 г. насам; като има 

предвид, че преди юни 2012 г. средно 1500 лица, търсещи убежище, са влизали в 

Израел всеки месец през Синай, докато съгласно данните на органите в Израел 

броят им значително е намалял през 2013 г. вследствие на завършването на 

оградата по протежение на границата между Израел и Египет; като има предвид, че 

ВКБООН изрази опасения във връзка с неотдавнашното изменение на закона за 

борба с инфилтрацията, което още повече ограничава правата на търсещите 

убежище лица; 

Н. като има предвид, че ЕС неведнъж е приканвал Египет и Израел да развият и 

подобрят качеството на помощта и закрилата, предлагани на търсещите убежище и 

на бежанците, пребиваващи или преминаващи през тяхна територия; като има 

предвид, че на 7 ноември 2013 г. длъжностни лица от Судан потърсиха помощта на 

ЕС във връзка с трафика;  

1. Осъжда неотдавнашните терористични нападения срещу силите за сигурност и 

цивилни лица в Синай; изразява дълбоката си загриженост по повод на 

продължаващото влошаване на положението във връзка със сигурността в Синай и 

призовава за увеличаване на усилията, полагани от временното правителство на 

Египет и от силите за сигурност за възстановяване на сигурността в съответствие с 

международното право и международните стандарти по отношение на употребата 

на сила и на полицейски структури, с подкрепата на международната общност; 

изразява загриженост, че продължаващите вълнения може да окажат 

дестабилизиращ ефект върху Египет като цяло през текущия период на преход;  

2. Изразява дълбоката си загриженост по повод на докладваните случаи на трафик на 

хора в Синай и осъжда най-категорично ужасните злоупотреби, на които са 

подложени жертвите на трафикантите; изразява своята силна солидарност с 

жертвите на трафика на хора в Синай и с техните семейства и подчертава още 

веднъж отговорността на правителствата на Египет и на Израел в борбата с трафика 

на хора в тази област; отбелязва усилията на органите, и подчертава, че всяка 

военна и правоприлагаща операция от страна на египетските сили за сигурност в 

Синай следва да включва действия, насочени към спасяване на жертвите на 

трафикантите на хора, към защита и подкрепа на тези жертви, особено на жени и 

деца, за да се гарантира, че те няма отново да се превърнат в жертви, както и 

арестуването и преследването на трафикантите и на всички служители, които се 



 

 

съюзяват с тях, за да бъдат подведени под отговорност; 

3. Припомня, че една от основните причини за кризата е маргинализацията на 

бедуините в Синай; счита, че всяко възможно решение на кризата следва да 

включва цялостна програма за развитие, насочена към подобряване на социално-

икономическото положение и на условията на местното бедуинско население, 

включително на достъпа му до полицията и въоръжените сили, както и участието 

му в политическия процес; 

4. Призовава египетските органи да спазват собствените си закони за борба с трафика 

на хора, които гарантират на жертвите на трафик имунитет срещу съдебно 

преследване и достъп до помощ и защита, както и член 89 от новата конституция, 

който забранява всички форми на робство и потисничество и насилствена 

експлоатация на хора, и да спазват напълно в националното си законодателство 

принципите на конвенциите, по който Египет е страна, отбелязва указа за създаване 

на национален координационен комитет за борба с незаконната миграция, издаден 

на 9 март 2014 г. от министър-председателя на Египет; призовава египетските 

органи да събират и публикуват статистически данни относно жертвите на трафик;  

5. Подчертава значението на оказването на защита и съдействие на лица, оцелели в 

Синай, като обръща специално внимание на медицинската, психологичната и 

правната подкрепа; призовава всички засегнати приемащи държави да 

предотвратяват задържането лицата, оцелели в Синай, да въведат подобрени 

системи за откриване на жертвите, да им осигурят достъп до справедливи и 

ефективни процедури за предоставяне на убежище и до Върховния комисариат за 

бежанците на ООН, да извършат оценка на всички случаи на индивидуална основа 

и да избягват принудителното отвеждане на лица, оцелели в Синай, в нарушение на 

принципа на забрана за връщане; призовава за пълен достъп на агенциите на ООН и 

организациите за защита на правата на човека до областите, засегнати от 

контрабандата и трафика на хора в Синай и за пълен и безпрепятствен достъп, 

който трябва да бъде предоставен на местата за задържане, използвани за 

задържане на лицата, търсещи убежище, и на бежанците;  

6. Приветства решението на Върховния съд на Израел от 16 септември 2013 г. да 

отмени разпоредбата на закона за борба с инфилтрацията, която позволява 

автоматично задържане, но призовава Израел да отмени своя закон от 10 декември 

2013 г., който позволява безсрочно задържане на лица, търсещи убежище; 

призовава органите на приемащите страни да се отнасят към лицата, търсещи 

убежище, и към бежанците в съответствие с международното право в областта на 

правата на човека;  

7. Припомня, че систематичните и широко разпространени нарушения на правата на 

човека в Еритрея принуждават всеки месец хиляди жители на Еритрея да напускат 

страната си; припомня на органите на Судан задължението им да гарантират 

сигурността на бежанците и на търсещите убежище, както и висшия им приоритет 

незабавно да разработят и приложат устойчиви и адекватни мерки за сигурност в 

бежанския лагер Шагараб; 

8. Подчертава значението на предприемането на координирани регионални действия 

по възстановяване на сигурността и борба с трафика на хора в Синай и призовава за 

засилване на международната подкрепа и за усилено сътрудничество в тази област 

между правителствата на Египет, Израел, Либия, Етиопия, Еритрея и Судан, както 

и със съответните организации, включително многонационалните сили и 



 

 

наблюдателите на ООН;  

9. Насърчава ЕС и неговите държави членки да подкрепят всички усилия, насочени 

към борбата срещу трафика на хора в Синай, в съответствие с техните 

международни задължения за борба срещу трафика на хора; призовава Комисията 

да подчертае зачитането на правата на човека в своите отношения с правителството 

на Еритрея; подчертава още веднъж поканата, отправена от ЕС за оказване на 

съдействие на органите да развият и подобрят качеството на помощта и закрилата, 

предоставяни на търсещите убежище и на бежанците, живеещи или преминаващи 

през тяхна територия; приветства призива на правителството на Судан за 

подпомагане от страна на ЕС; 

10. Призовава заместник-председателя и върховен представител и Комисията да 

отредят най-висок приоритет на тази тема в дневния ред на политическия диалог с 

Египет, Израел и Судан, както и активно да работят съвместно с ВКБООН за 

създаване на група за действие с държави, участващи в различните етапи на 

веригата на трафика, включително източниците, транзитните държави и държавите 

на местоназначение; 

11. Изразява дълбоката си загриженост във връзка с докладите относно изнудвания, 

които се извършват в рамките на ЕС; ето защо припомня на органите на ЕС 

отговорността им да предприемат действия и призовава министрите на външните 

работи и министрите на правосъдието на ЕС да предприемат подходящи мерки; 

призовава институциите на ЕС да окажат натиск над Израел и Египет, за да 

предприемат мерки за борба с трафика в Синай и да дадат тласък на изпълнението 

на предстоящите препоръки на Европол; 

12. Приветства усилията на някои лидери на бедуински общности и дейностите на 

организациите за защита на правата на човека в Египет и Израел, които предоставят 

помощ, съдействие и медицински грижи на жертвите на трафикантите на хора в 

Синай, и призовава международната общност и ЕС да продължат да предоставят 

финансиране на проекти в региона, ръководени от НПО; 

13. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния 

представител/заместник-председател на Комисията, на Съвета и на Комисията, на 

правителствата и парламентите на държавите членки, на правителствата на Египет, 

Израел, Еритрея и Судан, на парламента на Египет, на израелския Кнесет, на 

Народното събрание на Судан, на Националното събрание на Еритрея, на 

генералния секретар на Организацията на обединените нации и на Съвета на ООН 

по правата на човека. 


