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B8-0151/2016 

Χήυησκα τοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ στετηθά κε τελ αλζρωπηστηθή θατάστασε στε 

Υεκέλε 

(2016/2515(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ζρεηηθά κε ηελ Υεκέλε ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ ν Γεληθόο 

Γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, θ. Ban Ki-Moon, θαη ν Δηδηθόο Απεζηαικέλνο ηνπ 

ΟΖΔ ζηελ Υεκέλε, θ. Ismail Ould Cheikh Ahmed, 

– έρνληαο ππόςε ηα πνξίζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

Υεκέλε θαη ηηο δειώζεηο ηεο Αληηπξνέδξνπ / Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ ζρεηηθά κε ηελ 

Υεκέλε, θαη εηδηθόηεξα απηέο ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2015 θαη ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 

2015, 

– έρνληαο ππόςε ηηο θνηλέο δειώζεηο ηεο Αληηπξνέδξνπ/ Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ θαη ηνπ 

αξκνδίνπ γηα ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ Δπηηξόπνπ ηεο 3εο 

Ηνπιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ θξίζε ζηελ Υεκέλε θαη ηεο 10εο Ηαλνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά 

κε ηελ επίζεζε ζην θέληξν πγείαο ησλ Γηαηξώλ Φσξίο Σύλνξα ( ΓΦΣ) ζηελ Υεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο απνθάζεηο 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 

(2015), 2204 (2015) θαη 2216 (2015), 

– έρνληαο ππόςε ηηο νκηιίεο πνπ εθθσλήζεθαλ ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2015, ζηελ 7596ε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηε Μέζε Αλαηνιή,  

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ Υεκέλε, θαη εηδηθόηεξα 

απηό ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2015
1
, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 27εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

νπιηζκέλσλ κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ
2
, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε καθξνρξόληα αληηπαξάζεζε κεηαμύ ησλ Φνύηη θαη ηεο 

θπβέξλεζεο ηεο Υεκέλεο μαλάξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ 2014 θαη νδήγεζε ζηελ πξνέιαζε 

ησλ Φνύηη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2014· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη Φνύηη ζπλέρηζαλ λα 

εδξαηώλνπλ ηνλ έιεγρό ηνπο ζηελ εμνπζία θαη ζηελ επηθξάηεηα θαη θαηέιαβαλ 

ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο ρώξαο, πξνθαιώληαο ζπγθξνύζεηο, πνπ θξάηεζαλ κήλεο, θαη 

ηελ εμνξία ηνπ δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπ πξνέδξνπ ηεο Υεκέλεο Abd-Rabbu Mansour 

Hadi  

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0270. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0172. 
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Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σανπδηθή Αξαβία είλαη επηθεθαιήο ζπλαζπηζκνύ ν νπνίνο 

ηπγράλεη ηεο ζηήξημεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ζπληίζεηαη από ηα Δλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα, ην Καηάξ, ην Μπαρξέηλ, ην Κνπβέηη, ηελ Ηνξδαλία, ην Μαξόθν θαη 

ην Σνπδάλ θαη ν νπνίνο βνκβαξδίδεη ηελ Υεκέλε από ηηο 26 Μαξηίνπ 2015 ζε κηα 

εθζηξαηεία αεξνπνξηθώλ επηδξνκώλ κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Hadi ζηελ 

εμνπζία· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σανπδηθή Αξαβία έρεη επηβάιεη ζρεδόλ πιήξε 

απνθιεηζκό ζηελ Υεκέλε, κηα ρώξα πνπ εμαξηάηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο 

εηζαγσγέο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν εθ κέξνπο ηνπ ζπλαζπηζκνύ απνθιεηζκόο ζηα 

θαύζηκα θαη ε ζηνρνπνίεζε ησλ κε ζηξαηησηηθώλ ππνδνκώλ παξαβηάδνπλ ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθό δίθαην· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηή ε αληηπαξάζεζε κεηαμύ ησλ Φνύηη θαη ηεο θπβέξλεζεο 

ηεο Υεκέλεο, πνπ εληείλεηαη εμαηηίαο ησλ ζηξαηησηηθώλ επηδξνκώλ ηνπ ππό ηε 

Σανπδηθή Αξαβία ζπλαζπηζκνύ, πξνθάιεζε κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλζξσπηζηηθήο 

αλάγθεο ζηελ Υεκέλε· όηη 80% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Υεκέλεο - 21 πεξίπνπ 

εθαηνκκύξηα άλζξσπνη - ρξεηάδνληαη θάπνηα κνξθή έθηαθηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απειπηζηηθή ηνπο αλάγθε γηα ηξόθηκα, θάξκαθα θαη 

θαύζηκα·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη από ηα κέζα Μαξηίνπ 2015 νη ζπγθξνύζεηο έρνπλ επεθηαζεί ζε 

20 από ηηο 22 δηνηθεηηθέο πεξηνρέο, νμύλνληαο πεξηζζόηεξν ηελ ήδε νηθηξή 

αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο έλδεηαο πνπ επηθξαηεί εδώ θαη 

ρξόληα· όηη ε ζύξξαμε ζηελ ρώξα έρεη νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην 7500 πεξίπνπ αηόκσλ, εθ 

ησλ νπνίσλ ην ήκηζπ ήηαλ άκαρνη, θαη ζηνλ ηξαπκαηηζκό πεξηζζνηέξσλ ησλ 27 500· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα Ζλσκέλα Έζλε απεπζύλνπλ επείγνπζα έθθιεζε πξνο ηηο 

αξρέο θαη ηηο δηάθνξεο παξαηάμεηο λα επηηξέπνπλ ηε δηαξθή πξόζβαζε ζηηο 

πνιηνξθνύκελεο πόιεηο, νύησο ώζηε λα κπνξεί λα παξέρεηαη βνήζεηα ζηα άηνκα πνπ ηε 

ρξεηάδνληαη, δεδνκέλνπ όηη ν πόιεκνο ζηελ Υεκέλε έρεη θαηαηαρζεί ζηελ πιένλ ζνβαξή 

θαηεγνξία ησλ αλζξσπηζηηθώλ θξίζεσλ· όηη ρηιηάδεο πξόζθπγεο θαηόξζσζαλ λα 

θαηαθύγνπλ ζε γεηηνληθέο ρώξεο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ρώξα αληηκεησπίδεη αλζξσπηζηηθή θαηαζηξνθή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη θηλδύλνπ ιηκνύ· όηη νη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο , νη 

βνκβαξδηζκνί θαη ε βία εμαθνινπζνύλ λα δηώρλνπλ νηθνγέλεηεο Υεκεληηώλ από ηα 

ζπίηηα ηνπο, ελώ ν αξηζκόο ησλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ ππεξβαίλεη ηα 2,5 

εθαηνκκύξηα· όηη 7,6 εθαηνκκύξηα άηνκα ζηελ Υεκέλε ρξεηάδνληαη επείγνπζα 

επηζηηηζηηθή βνήζεηα γηα λα επηδήζνπλ· όηη ηνπιάρηζηνλ 2 εθαηνκκύξηα άηνκα 

ππνζηηίδνληαη· όηη 8 πεξίπνπ εθαηνκκύξηα άηνκα δελ έρνπλ πιένλ εμαζθαιηζκέλε θαη 

αζθαιή πξόζβαζε ζε πόζηκν λεξό εμαηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 50% ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ιόγσ ησλ ζπγθξνύζεσλ· όηη 14 πεξίπνπ εθαηνκκύξηα άηνκα δελ έρνπλ 

θαηάιιειε πξόζβαζε ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε· όηη ε θαηαζηξνθηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Υεκέλε επηδεηλώζεθε αθόκα κε ηελ 

θαηαζηξνθή ηξηώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΓΦΣ ζην Τάηδ θαη ζηε Σααληά· όηη ε έθθιεζε 

γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ππέξ ηεο Υεκέλεο γηα ην 2015 δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί παξά 

κόλν θαηά 52%·  

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη 1,3 εθαηνκκύξηα παηδηά δηαηξέρνπλ θίλδπλν ππνζηηηζκνύ όηη 

320.000 παηδηά ήδε ππνθέξνπλ από ζνβαξό ππνζηηηζκό· όηη ηνπιάρηζηνλ 1,8 

εθαηνκκύξηα παηδηά αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν, εθηόο ησλ 1,6 
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εθαηνκκπξίσλ πνπ δελ πήγαηλαλ ζρνιείν ήδε πξηλ από ηελ αξρή ησλ ζπγθξνύζεσλ·  

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη γπλαίθεο ηεο Υεκέλεο πιήηηνληαη ηδηαίηεξα από ηε δηακάρε· 

όηη άλσ ηνπ 30% ησλ εθηνπηζκέλσλ λνηθνθπξηώλ έρνπλ γπλαίθα αξρεγό· όηη ε 

Παγθόζκηα Οξγάλσζε Υγείαο έρεη πξνεηδνπνηήζεη όηη ηα θάξκαθα γηα πνιιέο ρξόληεο 

αζζέλεηεο δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκα θαη όηη ελδέρεηαη νη έγθπνη λα αληηκεησπίζνπλ 

ζύληνκα δξακαηηθά απμεκέλν θίλδπλν ζαλάηνπ θαηά ηνλ ηνθεηό·  

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπγθξνύζεηο θαη ην θελό πνπ πξνθάιεζαλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο νδήγεζαλ ζε επηθίλδπλε επέθηαζε ησλ εμηξεκηζηηθώλ νκάδσλ ζηελ ρώξα, 

θπξίσο ζηηο πεξηνρέο Abyan, Albaeda’a θαη Shabwa· όηη ε αι Κάηληα ζηελ Αξαβηθή 

Φεξζόλεζν εδξαίσζε ηελ παξνπζία ηεο ζηε δηνηθεηηθή πεξηνρή Hadhramaut θαζώο θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ ιηκέλα Al Mukalla· όηη ην Ηζιακηθό Κξάηνο ζπλέρηζε ηελ εθζηξαηεία 

επηζέζεσλ θαη δνινθνληώλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δνινθνλίαο ηνπ Jaafar 

Mohammed Saad, Γηνηθεηή ηνπ Άληελ, ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2015·  

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζπλνκηιίεο ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 

Διβεηία, από ηηο 15 έσο ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2015, κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Υεκέλεο, 

ησλ Φνύηη θαη ηεο Γεληθήο Λατθήο Δζλνζπλέιεπζεο· όηη ν Δηδηθόο Απεζηαικέλνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Υεκέλε αλαθνίλσζε, ην πξσί ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηελ 

παύζε ησλ ερζξνπξαμηώλ· όηη παξά ηελ βνύιεζε πνπ εμέθξαζαλ ηα κέξε λα επηηύρνπλ 

κηα πιήξε θαη ζπλνιηθή παύζε ησλ ερζξνπξαμηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηώλ, ε 

βία ζπλερίζηεθε· όηη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη παξαβηάζεηο, ζπζηάζεθε 

επηηξνπή ζπληνληζκνύ θαη απνθιηκάθσζεο ηεο βίαο· όηη ε αηδέληα ησλ ζπλνκηιηώλ 

πεξηειάκβαλε ηε ζπδήηεζε αλζξσπηζηηθώλ δεηεκάησλ, ηε ιήςε κέηξσλ νηθνδόκεζεο 

εκπηζηνζύλεο θαη έλα γεληθό πιαίζην πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα 

κηα ζπλνιηθή δηεπζέηεζε· όηη ε θαηάπαπζε ηνπ ππξόο παξαηάζεθε επηζήκσο έσο ηηο 28 

Γεθεκβξίνπ 2015· όηη έπξεπε λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2016 λένο 

γύξνο ζπλνκηιηώλ, ν νπνίνο όκσο αλαβιήζεθε·  

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Υεκέλε είλαη κηα από ηηο θησρόηεξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ· όηη 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ην 50% ησλ Υεκεληηώλ δνύζε ήδε θάησ από ην όξην 

ηεο θηώρεηαο, ηα δύν ηξίηα ησλ λέσλ ήηαλ άλεξγνη θαη νη βαζηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

βξίζθνληαλ ζηα πξόζπξα ηεο θαηάξξεπζεο·  

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζύξξαμε έρεη πξνβιεζεί σο δηακάρε κεηαμύ Σηηηώλ θαη 

Σνπληηώλ ζε κηα απόπεηξα λα θαιπθζνύλ νη πξαγκαηηθέο γεσπνιηηηθέο αηηίεο πνπ 

θξύβνληαη από πίζσ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σανπδηθή Αξαβία θαηεγνξεί ηνπο 

Φνύηη όηη ηπγράλνπλ ηεο ζηήξημεο ηνπ Ηξάλ θαη ηνπο ζεσξεί απεηιή γηα ηε ζανπδηθή 

αζθάιεηα· όηη ν πεξίπινθνο ραξαθηήξαο ηεο ζύγθξνπζεο ζηελ Υεκέλε παξνπζηάδεη 

ζηνηρεία πνιέκνπ δη' αληηπξνζώπσλ ζε κηα ρώξα κε έληνλε παξνπζία νκάδσλ ηεο Αι 

Κάηληα, κε απνζρηζηηθά θηλήκαηα θαη αληάξηεο Σηίηεο Εαΐληη ζην Βνξξά θαη κάρεο 

αλάκεζα ζε Φνύηη θαη έλνπιεο νκάδεο ζην Νόην· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ επέβαιε εκπάξγθν όπισλ θαη πεξαηηέξσ θπξώζεηο εηο 

βάξνο αξρεγνύ ησλ Φνύηη, πνπ είλαη γηνο ηνπ πξώελ Πξνέδξνπ Σαιέρ· όηη, παξάιιεια, 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, όπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηζπαλία, ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε 

Γεξκαλία ζπλερίδνπλ λα πσινύλ όπια ζηε Σανπδηθή Αξαβία· όηη ηόζν ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην όζν θαη ε Ηζπαλία έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά ηηο παξαδόζεηο όπισλ· όηη ε 

Σανπδηθή Αξαβία είλαη ν κεγαιύηεξνο πειάηεο όπισλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαη 
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όηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ν κεγαιύηεξνο πξνκεζεπηήο όπισλ ζηηο ρώξεο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ· όηη ν ζπλαζπηζκόο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εμνπιηζκώλ θαηήγγεηιε όηη ην εκπόξην απηό παξαβηάδεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ πνπ απνξξένπλ από ηε ζπλζήθε γηα ην εκπόξην όπισλ, ηελ θνηλή ζέζε ηεο 

ΔΔ γηα ηηο εμαγσγέο όπισλ θαη ηα ελνπνηεκέλα θξηηήξηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα 

ηηο εμαγσγέο όπισλ·  

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ΖΠΑ έρνπλ ηελ ζηξαηησηηθή αεξνπνξηθή βάζε ηνπο ζηελ al-

Annad ηεο Υεκέλεο θνληά ζηε λόηηα πόιε al-Houta, από όπνπ νη Ακεξηθαλνί έδσζαλ 

εληνιή γηα επηζέζεηο κε κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε θαηά ππόπησλ κειώλ ηεο ηνπηθήο 

νξγάλσζεο ηεο Αι Κάηληα· όηη νη επηζέζεηο ησλ ΖΠΑ κε κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε 

θαη νη εμσδηθαζηηθέο εθηειέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Υεκέλε από ην 2002 

έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ρώξα απηή· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα (OHCHR) νη επηζέζεηο κε κε 

επαλδξσκέλα αεξνζθάθε ζθνηώλνπλ πεξηζζόηεξνπο ακάρνπο παξά εηθαδόκελνπο 

ηξνκνθξάηεο/ κέιε ηεο νξγάλσζεο Αι Κάηληα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη έσο ζήκεξα, 

ζύκθσλα κε ην Γξαθείν Δξεπλεηώλ Γεκνζηνγξάθσλ, ηνπιάρηζηνλ 424 άηνκα, κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ νθηώ παηδηά, έρνπλ ζθνησζεί ζε παξόκνηεο απνζηνιέο από ηελ αξρή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ην 2002·  

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν πξώελ πξόεδξνο Σαιέρ ζεσξείην ζύκκαρνο ησλ ΖΠΑ θαη 

εηζέπξαμε εθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα βνήζεηα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ζηξαηνύ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα ελ ιόγσ όπια ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηά ηνπ ιανύ ηεο Υεκέλεο θαη ηώξα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζε 

δηάθνξεο νκάδεο· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Υεκέλεο, ζηελ είζνδν ηεο Δξπζξάο 

Θάιαζζαο, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο Γηώξπγαο ηνπ Σνπέδ θαη ηνλ Κόιπν ηνπ Άληελ 

είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο από ηελ άπνςε ησλ ζπνπδαίσλ ζαιάζζησλ δηαδξνκώλ θαη 

ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ· 

1. εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ αμηνζξήλεηε θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηελ Υεκέλε, όπνπ 21 πεξίπνπ εθαηνκκύξηα Υεκελίηεο ρξεηάδνληαη 

επεηγόλησο αλζξσπηζηηθή βνήζεηα· θαιεί όια ηα εκπιεθόκελα κέξε λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ αζθαιή, ηαρεία θαη αλεκπόδηζηε πξόζβαζε γηα ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο ζε όιεο ηηο πιεηηόκελεο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο, εηδηθόηεξα ζην Τάηδ.  

2. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Ζλσκέλα Έζλε λα 

επηηύρνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο γηα ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη γηα ηελ απνηπρία 

ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ λα δηαζέζνπλ ηα ρξήκαηα ηα νπνία ππνζρέζεθαλ θαηά ηηο 

δηαζθέςεηο ησλ δσξεηώλ· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηα θξάηε κέιε θαη ηε 

δηεζλή θνηλόηεηα λα ζπκθσλήζνπλ επεηγόλησο γηα κηα ζπληνληζκέλε αλζξσπηζηηθή 

δξάζε ππό ηνλ ΟΖΔ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ νη αλζξσπηζηηθέο αλάγθεο ζηελ 

Υεκέλε, θαη παξνηξύλεη όια ηα θξάηε κέιε λα ζπκβάινπλ ζηηο πξνζπάζεηεο απηέο· 

3. θαηαδηθάδεη ηελ ρξήζε βίαο θαηά ησλ άκαρσλ πνιηηώλ από ηελ πιεπξά όισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξώλ, ηόζν ησλ ηξνκνθξαηώλ όζν θαη ησλ άιισλ ελόπισλ νκάδσλ, ε 

νπνία νδήγεζε ηελ ρώξα ζε ζνβαξή αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη πξνθάιεζε ηνλ 

ηξαπκαηηζκό θαη ζάλαην πνιπάξηζκσλ πνιηηώλ θαη ηνλ εθηνπηζκό κεγάινπ αξηζκνύ 
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αηόκσλ· εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ ζπκπόληα θαη ηα ζεξκά ηνπ ζπιιππεηήξηα ζηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ· 

4. θαηαδηθάδεη ηηο ζηξαηησηηθέο επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηελ Υεκέλε ν ζπλαζπηζκόο 

ππό ηελ εγεζία ηεο Σανπδηθήο Αξαβία, όπσο θαη ηνλ λαπηηθό απνθιεηζκό πνπ 

επηβιήζεθε από ηε Σανπδηθή Αξαβία ζηνπο ιηκέλεο ηεο Υεκέλεο· είλαη πεπεηζκέλν όηη 

ε επέκβαζε ηεο Σανπδηθήο Αξαβίαο απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθεί 

ζηελ πεξηνρή θαη όηη ην γεγνλόο απηό δελ κπνξεί λα νδεγήζεη παξά κόλν ζε 

πεξηζζόηεξε νδύλε γηα ηνλ πιεζπζκό ηεο Υεκέλεο θαη ζε βαζύηεξε δηαίξεζε κεηαμύ 

ησλ ζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή·  

5. εθθξάδεη ηε βαζύηαηε αλεζπρία ηνπ γηα ηε δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ ε αι Κάηληα ζηελ 

Αξαβηθή Φεξζόλεζν θαη ην Ηζιακηθό Κξάηνο λα επσθειεζνύλ από ηελ επηδείλσζε ηεο 

πνιηηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο αζθάιεηαο ζηελ Υεκέλε· ππελζπκίδεη 

όηη όιεο νη ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο είλαη εγθιεκαηηθέο θαη δελ δηθαηνινγνύληαη, 

αζρέησο από ζθνπηκόηεηα θαη από ην πόηε, πνύ θαη από πνηνλ δηαπξάηηνληαη· 

6. εθθξάδεη ηελ εθηίκεζή ηνπ θαη επαλαιακβάλεη ηελ πιήξε ππνζηήξημή ηνπ γηα ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ ΖΔ θαη ηνπ Δηδηθνύ Απεζηαικέλνπ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ζηελ 

Υεκέλε· επαλαιακβάλεη όηη κόλν κηα πνιηηηθή ιύζε κπνξεί λα ππάξμεη γηα ηε ζύξξαμε 

ζηελ Υεκέλε· θαιεί ινηπόλ όια ηα κέξε ζηελ Υεκέλε λα πάςνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη 

όιεο ηηο κνλνκεξείο ελέξγεηεο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε δηαπξαγκαηεύζεηο ρσξίο 

απνθιεηζκό θαλελόο ππό πεκελίηηθε θαζνδήγεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε 

εηξήλε ζηε ρώξα· είλαη πεηζκέλν όηη νπνηαδήπνηε καθξνπξόζεζκε ιύζε πξέπεη λα 

αγγίμεη ηηο ππνθείκελεο αηηίεο ηεο θηώρεηαο θαη αζηάζεηαο ζηε ρώξα, θαζώο θαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο ζεκηηέο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ πεκελίηηθνπ ιανύ· 

επηβεβαηώλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε θάζε εηξελεπηηθή πνιηηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο θπξηαξρίαο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο 

Υεκέλεο·  

7. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ έιιεηςε πξνζνρήο εθ κέξνπο ηεο δηεζλνύο 

θνηλόηεηαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα ηε ζύξξαμε ζηελ Υεκέλε·  

8. απνξξίπηεη νπνηαδήπνηε μέλε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηε ρώξα, είηε από ηνπο 

Σανπδάξαβεο, είηε από ηνπ Ηξαλνύο, Άξαβεο ή ηε Γύζε· πξνεηδνπνηεί γηα ηνλ θίλδπλν 

θιηκάθσζεο ησλ ζξεζθεπηηθώλ πνιέκσλ· ππνγξακκίδεη όηη ν πόιεκνο ζηελ Υεκέλε δελ 

είλαη απιά κηα ζύξξαμε αλάκεζα ζε Σηίηεο θαη Σνπλίηεο· θαηαγγέιιεη ηε ρξήζε ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ δηαθνξώλ γηα ηελ ππνθίλεζε πνιηηηθώλ θξίζεσλ θαη πνιέκσλ 

κηζαιινδνμίαο· 

9. ππελζπκίδεη ζε όια ηα κέξε ηελ επζύλε πνπ έρνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζπκκόξθσζε 

πξνο ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην θαη ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ, κε ζηνρνπνίεζε κε 

ζηξαηησηηθώλ ππνδνκώλ θαη πξόβιεςε αζθαινύο θαη αλεκπόδηζηεο πξόζβαζεο ζηε 

ρώξα γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο νξγαλώζεηο· εθθξάδεη ζνβαξή αλεζπρία γηα ηηο 

θαηαγγειίεο πεξί ρξήζεο παηδηώλ ζηξαηησηώλ από δπλάκεηο ησλ Φνύηη, ησλ Ansar Al-

Sharia θαη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο· δεηεί λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο νη 

ππεύζπλνη απηώλ ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνύο 

αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ· 
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10. θαηαδηθάδεη ηελ αλνρή θαη ηελ ζπλελνρή ηεο ΔΔ σο πξνο ηηο δηθηαηνξίεο ηεο πεξηνρήο· 

επηθξίλεη έληνλα ηνλ ξόιν πνπ έπαημαλ νη δηάθνξεο δπηηθέο επεκβάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηώλ ζηελ ππόζαιςε ηεο επηδείλσζεο ησλ ζπξξάμεσλ ζηελ πεξηνρή· δειώλεη όηη δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη ζηξαηησηηθή ιύζε ζηηο ζπγθξνύζεηο ζηελ πεξηνρή· αληηηίζεηαη ζηε 

ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο "επζύλεο πξνζηαζίαο", θαζώο απηή παξαβηάδεη ην δηεζλέο δίθαην 

θαη δελ παξέρεη επαξθή λνκηθή βάζε πνπ λα δηθαηνινγεί ηε κνλνκεξή ρξήζε βίαο· 

11. επηθξίλεη κε ζζέλνο ην εληαηηθό εκπόξην όπισλ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ κε δηάθνξεο 

ρώξεο ηεο πεξηνρήο, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο 

Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο· δεηεί ηελ άκεζε αλαζηνιή ησλ κεηαθνξώλ όπισλ θαη ηεο 

ζηξαηησηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηε Σανπδηθή Αξαβία θαη ηνπο εηαίξνπο ηεο ζηνπο 

θόιπνπο ηεο ζπκκαρίαο · θαιεί ην Σπκβνύιην, σο πξνο απηό ην ζέκα, λα ειέγμεη θαηά 

πόζνλ ππήξμαλ παξαβηάζεηο ηνπ ελσζηαθνύ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο εμαγσγέο 

όπισλ θαη λα ζεζπίζεη απζηεξά κέηξα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απόιπηε ηήξεζε ηνπ 

θώδηθα απ' όια ηα θξάηε κέιε· 

12. εθθξάδεη ηελ έληνλε αληίζεζή ηνπ ζηε ρξήζε κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ γηα 

εμσδηθαζηηθέο θαη εμσεδαθηθέο εθηειέζεηο· δεηεί ηελ απαγόξεπζε ηεο ρξήζεο κε 

επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ γηα ηνλ ζθνπό απηό, ζύκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ 

ςήθηζκα ηεο 27εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νπιηζκέλσλ κε 

επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ, ην νπνίν δεηεί, ζηελ παξάγξαθν 2, ζηνηρεία (α) θαη (β) 

(από ηελ Ύπαηε Δθπξόζσπν, ηα θξάηε κέιε θαη ην Σπκβνύιην) 'λα αληηηαρζνύλ ζηελ 

πξαθηηθή ησλ εμσδηθαζηηθώλ ζηνρεπκέλσλ δνινθνληώλ θαη λα ηελ απαγνξεύζνπλ' θαη 

'λα δηαζθαιίζνπλ όηη ηα θξάηε κέιε, ζύκθσλα κε ηηο λνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, δελ 

δηαπξάηηνπλ παξάλνκεο ζηνρεπκέλεο δνινθνλίεο νύηε δηεπθνιύλνπλ ηέηνηεο 

δνινθνλίεο από άιια θξάηε'· 

13. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο, ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ 

κειώλ, ηελ Κπβέξλεζε ηεο Υεκέλεο θαη ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο ηνπ 

Κόιπνπ θαζώο θαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. 


