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Securitatea și traficul de ființe umane în Sinai  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2014 referitoare la securitate și traficul 

de ființe umane în Sinai (2014/2630(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la traficul de ființe umane în 

Sinai, în special cazul lui Solomon W.1, Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la 

refugiații eritreeni reținuți ostatici în Sinai2 și Rezoluția sa din 6 februarie 2014 referitoare 

la situația din Egipt3, 

– având în vedere declarațiile din 11 septembrie 2013, 3 și 8 octombrie 2013, 24 decembrie 

2013, 24 ianuarie 2014 ale Vicepreședintelui / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe și politica de securitate Catherine Ashton cu privire la situația privind 

securitatea în Sinai și din 17 februarie 2014 privind atacul terorist din Sinai, 

– având în vedere publicația Europol din 3 martie 2014 intitulată „Migranți ilegali din 

Cornul Africii împreună cu sponsori europeni răpiți pentru răscumpărare și ținuți în 

Sinai”, 

– având în vedere articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului din 1950,  

– având în vedere Acordul de parteneriat ACP-UE de la Cotonou, 

– având în vedere Convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și protocolul din 

1967 la aceasta, precum și Memorandumul de înțelegere al ICNUR cu Guvernul egiptean 

din 1954, 

– având în vedere Convenția Organizației Unității Africane de reglementare a aspectelor 

specifice ale problemelor refugiaților în Africa, 

– având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse 

crude, inumane sau degradante din 1984, precum și Convenția Consiliului Europei 

privind lupta împotriva traficului de ființe umane din 2005,  

– având în vedere Protocolul Organizației Națiunilor Unite, adoptat în 2000, privind 

prevenirea, eliminarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și 

copiilor, protocol adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva 

criminalității transnaționale organizate, în special articolele 6 și 9,  

– având în vedere Declarația de la Bruxelles privind prevenirea și combaterea traficului de 

persoane, adoptată la 20 septembrie 2002, 

– având în vedere Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul 
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de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului și Directiva 

2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 

prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, 

– având în vedere articolul 2, articolul 6.1, articolul 7 și articolul 17 („Orice persoană are 

dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri”) din Pactul 

internațional privind drepturile civile și politice,  

– având în vedere Acordul de asociere UE-Egipt și în special preambulul și articolul 2 din 

acesta;  

– având în vedere articolul 89 din Constituția Republicii Arabe Egipt și Legea nr. 64 din 

2010 din această țară privind combaterea traficului de ființe umane, 

– având în vedere Legea privind combaterea infiltrării din Israel, 

– având în vedere Orientările ICNUR privind Eritreea, 

– având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul 

său de procedură, 

A. întrucât atacurile teroriste, proliferarea armelor, infiltrarea jihadiștilor străini și egipteni și 

radicalizarea unei părți a populației locale din Sinai au dat naștere unor provocări tot mai 

mari legate de securitate pentru Egipt, Israel și alte țări din regiune; întrucât situația 

privind securitatea în Sinai s-a deteriorat rapid de la răsturnarea fostului președinte 

Mohamed Morsi în iulie 2013, mai multe grupuri extremiste destabilizând condițiile de 

securitate, fiind înregistrate peste 250 de atacuri teroriste, majoritatea împotriva forțelor 

de securitate egiptene și a infrastructurii acestora, care au omorât peste 100 de persoane, 

majoritatea acestora aparținând personalului militar și al forțelor de poliție; întrucât 

atacurile teroriste în Canalul Suez și împotriva conductelor de gaz constituie, de 

asemenea, o sursă majoră de îngrijorare;  

B. întrucât infiltrările extremiste subminează eforturile menite să reinstaureze securitatea în 

Sinai; întrucât diferite grupuri teroriste afiliate la Al-Qaida sau inspirate de aceasta 

continuă să opereze în zonă; întrucât unele dintre aceste grupuri și-au extins raza 

acțiunilor teroriste dincolo de Sinai; întrucât alți militanți locali care operează în Sinai nu 

aparțin niciunui grup extremist, dar sunt beduini înarmați implicați în contrabandă și trafic 

de ființe umane;  

C. întrucât forțele armate egiptene au lansat recent operațiuni militare în Sinai pentru a 

combate grupurile teroriste și extremiste și pentru a reinstaura securitatea; întrucât 

guvernul egiptean și forțele de securitate par să fie incapabile să aducă criza de securitate 

din Sinai sub control; întrucât absența legii în regiune permite rețelelor criminale, 

traficanților de ființe umane și altor bande de infractori să își desfășoare activitatea liberi 

și nepedepsiți; întrucât traficul pare să continue neîntrerupt, în ciuda ofensivei în curs a 

forțelor de securitate egiptene în Sinai; întrucât Sinaiul servește de mult timp ca rută a 

contrabandei în și din Fâșia Gaza; întrucât există îngrijorări cu privire la nereflectarea în 

media a evoluțiilor din Sinai; 

D. întrucât marginalizarea socioeconomică a populației beduine locale constituie o cauză 

majoră pentru provocările la adresa securității în Sinai; întrucât rezidenții din Sinai suferă 



 

 

de mult timp de pe urma sărăciei, a discriminării și a accesului limitat la servicii de 

sănătate și educație, fapt ce i-a alienat de autoritățile oficiale, care le neglijează situația și 

le ignoră solicitările;  

E. întrucât mii de solicitanți de azil și de migranți din Cornul Africii își părăsesc în fiecare 

lună țările de origine din cauza încălcării drepturilor omului și a crizelor umanitare; 

întrucât doar din Eritreea fug până la 3 000 de persoane în fiecare lună, potrivit 

raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului în Eritreea; întrucât, 

potrivit estimărilor, mii de oameni au fost răpiți în estul Sudanului, duși în Egipt și 

torturați în Sinai, peste 4 000 pierzându-și viața de la începutul lui 2008 și se consideră că 

aproximativ 1 000 de refugiați africani sunt ținuți în prezent în captivitate;  

F. întrucât mii de oameni își pierd viețile și dispar în Sinai în fiecare an, în vreme ce alții, 

printre care multe femei și copii, sunt răpiți în taberele de refugiați sau în zonele 

înconjurătoare, în special în tabăra de refugiați din Shagarabul sudanez, sau atunci când se 

îndreaptă către reuniuni familiale în Sudan sau Etiopia și sunt ținuți prizonieri în vederea 

răscumpărării de către traficanții de ființe umane; întrucât victimele traficanților de ființe 

umane sunt supuse celor mai dezumanizante și brutale abuzuri și violențelor, actelor de 

tortură, violurilor și abuzurilor sexuale și muncii forțare sistematice sau sunt ucise pentru 

comerțul de organe; întrucât, potrivit victimelor, vecinilor și organizațiilor din domeniul 

drepturilor omului, au fost create tabere de tortură exact în acest scop;  

G. întrucât există relatări credibile conform cărora unele forțe de securitate sudaneze și 

egiptene au ajuns la înțelegeri secrete cu traficanții de solicitanți de azil și de migranți, iar 

atât Sudanul, cât și Egiptul au eșuat aproape total în încercarea de a-i ancheta și aduce în 

fața instanței pe funcționarii responsabili, asumându-și, astfel, obligațiile în temeiul 

Convenției ONU împotriva torturii; întrucât autoritățile egiptene neagă existența unor 

astfel de cazuri;  

H. întrucât traficul cu ființe umane în Sinai este o activitate extrem de profitabilă pentru 

criminalitatea organizată; întrucât, potrivit ICNUR, au fost create rețele complexe de 

trafic în care sunt implicați traficanți de persoane, răpitori, cum ar fi grupuri aparținând 

tribului Rashaida în Eritreea și în nord-estul Sudanului, intermediari în interiorul taberelor 

de refugiați, personal militar, polițienesc și de control vamal mituit, precum și elemente 

criminale în cadrul comunităților beduine egiptene; 

I. întrucât persoanele care nu sunt în măsură să strângă suma necesară răscumpărării sunt 

adesea ucise și întrucât, chiar dacă răscumpărarea cerută este plătită, nu există garanția că 

ostaticii sunt eliberați; întrucât a apărut o nouă practică în lanțul de valoare al traficului cu 

ostaticii care nu pot strânge suma necesară răscumpărării;  

J. întrucât supraviețuitorii din Sinai au nevoie de sprijin fizic și psihic; întrucât, cu toate 

acestea, majoritatea supraviețuitorilor din Sinai sunt deținuți, sunt privați de asistență 

medicală și servicii sociale, sunt solicitați să semneze documente pe care nu le înțeleg și 

nu primesc asistență juridică în țările de destinație, iar mulți dintre ei sunt repatriați în țara 

de origine cu încălcarea principiului nereturnării;  

K. întrucât, potrivit relatărilor, autoritățile egiptene nu permit accesul ICNUR solicitanților 

de azil și migranților arestați în Sinai și nu încearcă să identifice eventuale victime ale 

traficului printre aceștia; întrucât rezervele emise de Egipt privind Convenția ONU 

privind statutul refugiaților limitează drepturile refugiaților la educație, asistență socială și 



 

 

muncă;  

L. întrucât numeroase familii ale victimelor trăiesc în state membre ale UE; întrucât, potrivit 

ultimei publicații a Europol, mai multe state membre au fost informate cu privire la 

șantaje organizate pe teritoriul UE în numele unor organizații criminale beduine din Sinai; 

întrucât este în interesul UE să știe care sunt organizațiile criminale implicate în aceste 

șantaje;  

M. întrucât, potrivit cifrelor ICNUR, Israelul primește 53 000 de solicitanți de azil africani 

care au intrat în țară prin Egipt din 2005; întrucât, înainte de luna iunie 2012, în medie 1 

500 de solicitanți de azil intrau în Israel în fiecare lună prin Sinai, și întrucât, potrivit 

autorităților israeliene, această cifră s-a redus în mod semnificativ în 2013 datorită zidului 

ridicat de-a lungul frontierei israelo-egiptene; întrucât ICNUR a exprimat preocupări cu 

privire la recenta modificare a legislației israeliene împotriva infiltrațiilor, care limitează 

și mai mult drepturile solicitanților de azil; 

N. întrucât UE a invitat în mod repetat Egiptul și Israelul să dezvolte și să îmbunătățească 

calitatea asistenței și protecției oferite solicitanților de azil și refugiaților care locuiesc pe 

teritoriul lor sau îl tranzitează; întrucât la 7 noiembrie 2013 responsabili sudanezi au cerut 

ajutorul UE pentru a combate traficul cu ființe umane;  

1. condamnă recentele atentate teroriste care au avut loc în Sinai împotriva forțelor de 

securitate și civililor; se declară extrem de preocupat de noua degradare a situației de 

securitate din Sinai și cere guvernului egiptean să își intensifice eforturile, iar forțelor de 

securitate să restabilească securitatea în conformitate cu dreptul internațional și normele 

internaționale privind utilizarea forței și intervenției polițienești, cu sprijinul comunității 

internaționale; își exprimă îngrijorarea cu privire la continuarea tulburărilor care pot avea 

un efect destabilizator asupra Egiptului în ansamblu într-o perioadă de tranziție;  

2. își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la cazurile de trafic cu ființe umane semnalate 

în Sinai și condamnă cu cea mai mare fermitate abuzurile atroce la care sunt supuse 

victimele traficanților; își exprimă profunda solidaritate cu victimele traficului cu ființe 

umane din Sinai și cu familiile acestora și subliniază încă o dată responsabilitatea 

guvernelor egiptean și israelian de a combate acest fenomen în regiune; ia act de 

eforturile autorităților și subliniază că orice operațiune militară sau de aplicare a legii a 

forțelor de securitate egiptene în Sinai trebuie să includă acțiuni menite să salveze 

victimele traficanților cu ființe umane, să protejeze și să ajute aceste victime, în special 

femeile și copiii, să se asigure că aceștia nu devin din nou victime și să aresteze și să 

aducă în fața justiției traficanții și toți responsabilii cu securitatea aflați în înțelegere 

secretă cu aceștia, pentru a fi trași la răspundere; 

3. reamintește că una din cauzele profunde ale crizei o reprezintă marginalizarea beduinilor 

din Sinai; remarcă faptul că orice soluție eventuală a crizei ar trebui să includă un 

program de dezvoltare complet destinat să îmbunătățească statutul și condițiile socio-

economice ale populației beduine locale, inclusiv accesul acesteia la poliție și armată, 

precum și participarea sa la procesul politic; 

4. invită autoritățile egiptene să respecte propria legislație împotriva traficului cu ființe 

umane, care garantează imunitatea victimelor față de urmărirea penală și accesul la 

asistență și protecție, precum articolul 89 din noua constituție, care interzice sclavia și 

toate formele de opresiune și exploatare forțată a ființelor umane, și să aplice pe deplin în 



 

 

legislația națională principiile convențiilor la care Egiptul este parte; ia act de decretul 

publicat la 9 martie 2014 de primul ministru egiptean, care înființează un comitet național 

de coordonare însărcinat cu lupta împotriva imigrației clandestine; invită autoritățile 

egiptene să colecteze și să publice statistici privind victimele traficului cu ființe umane;  

5. subliniază importanța de a proteja și ajuta supraviețuitorii din Sinai, acordând o atenție 

deosebită sprijinului medical, psihologic și juridic; cere toate țărilor de destinație vizate să 

evite detenția supraviețuitorilor din Sinai, să instituie sisteme performante de identificare 

a victimelor, să le furnizeze acestora acces la proceduri de azil echitabile și eficace, iar 

ICNUR, să evalueze individual toate cazurile și să evite deportarea supraviețuitorilor din 

Sinai cu încălcarea principiului de nereturnare; cere ca agențiile ONU și organizațiile 

pentru apărarea drepturilor omului să aibă acces complet la zonele vizate de traficul cu 

ființe umane din Sinai și ca acestea să beneficieze de acces liber la centrele de detenție 

folosite pentru solicitanții de azil și refugiați;  

6. salută decizia Curții supreme din Israel din 16 septembrie 2013 de a abroga legea privind 

prevenirea infiltrărilor care prevedea detenția automată și cere Israelului să abroge și 

legea sa din 10 decembrie 2013 care permite detenția nelimitată a solicitanților de azil; 

invită autoritățile din țările de destinație să acorde solicitanților de azil un tratament 

conform dreptului internațional al refugiaților și drepturilor omului;  

7. reamintește că încălcarea sistematică și generalizată a drepturilor omului în Eritreea 

obligă mii de eritreeni să părăsească țara în fiecare lună; reamintește autorităților 

sudaneze obligația care le revine de a asigura securitatea refugiaților și a solicitanților de 

azil și prioritatea de a elabora și pune în aplicare imediat măsuri de securitate durabile și 

adecvate în tabăra de refugiați de la Sharagab; 

8. subliniază importanța unei acțiuni regionale coordonate pentru restabilirea securității și 

combaterea traficului cu ființe umane în Sinai și cere mărirea ajutorului internațional și 

consolidarea cooperării în acest domeniu dintre guvernele din Egipt, Israel, Libia, Etiopia, 

Eritreea și Sudan, precum și cu organizațiile internaționale relevante, inclusiv forța 

multinațională și observatorii ONU;  

9. încurajează UE și statele sale membre să sprijine toate eforturile care vizează combaterea 

ciclului traficului cu ființe umane din Sinai, în conformitate cu obligațiile lor 

internaționale în acest domeniu; cere Comisiei să pună accent pe respectarea drepturilor 

omului în relațiile sale cu guvernul eritreean; subliniază încă o dată faptul că UE a propus 

asistență autorităților în dezvoltarea și îmbunătățirea calității asistenței și protecției oferite 

solicitanților de azil și refugiaților care locuiesc pe teritoriul lor sau îl tranzitează; salută 

cererea de ajutor din partea guvernului sudanez; 

10. invită VP/ÎR și Comisia să acorde o prioritate absolută acestei chestiuni în dialogul politic 

cu Egiptul, Israelul și Sudanul și să coopereze activ cu ICNUR pentru înființarea unui 

grup de acțiune format din statele implicate în diferitele niveluri ale lanțului traficului cu 

ființe umane, printre care țările de origine, tranzit și destinație;  

11. este profund îngrijorat de rapoartele privind șantajele care au loc pe teritoriul UE; 

reamintește, în aceste condiții, autorităților UE că le revine responsabilitatea de a acționa 

și a invita miniștrii afacerilor externe și de justiție din UE să ia măsurile care se impun; 

invită instituțiile UE să facă presiune asupra Israelului și Egiptului pentru ca aceste țări să 

ia măsuri de combatere a traficului cu ființe umane în Sinai și să promoveze 



 

 

implementarea viitoarelor recomandări ale Europol; 

12. salută eforturile depuse de unii lideri ai comunității beduine și activitățile organizațiilor 

pentru drepturile omului în Egipt și Israel, care oferă ajutor, asistență și tratament medical 

victimelor traficanților cu ființe umane din Sinai, și invită comunitatea internațională si 

UE să continue finanțarea proiectelor conduse de ONG-uri în regiune;  

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor egiptean, 

israelian, eritreean și sudanez, Parlamentului egiptean, Knesset-ului israelian, Adunării 

Naționale Sudaneze, Adunării Naționale Eritreene, Secretarului General al Națiunilor 

Unite și Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. 

 


