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B8-0153/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην 

Υεμένη 

(2016/2515(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ Υεκέλε θαη ηδίσο απηό 

ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Υεκέλε
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ θνηλή δήισζε, ηεο 10εο Ηαλνπαξίνπ 2016, ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο/Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθαιείαο (ΑΠ/ΥΔ), θαη ηνπ Δπηηξόπνπ γηα ηελ Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα θαη 

ηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ, Φξήζηνπ Σηπιηαλίδε, ζρεηηθά κε ηελ επίζεζε ζε θέληξν πγείαο 

ησλ ΓΦΣ ζηελ Υεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Υπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΥΔΓ) όζνλ αθνξά ηελ επαλέλαξμε ησλ 

ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ ζπλνκηιηώλ ζρεηηθά κε ηελ Υεκέλε, θαη ηελ θνηλή δήισζε, 

ηεο 2αο Οθησβξίνπ 2015, ηεο ΑΠ/ΥΔ, Federica Mogherini, θαη ηνπ Δπηηξόπνπ ηεο ΔΔ 

γηα ηελ Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα θαη ηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ, Φξήζηνπ Σηπιηαλίδε, 

ζρεηηθά κε ηελ Υεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ Υεκέλε, θαη ηδίσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 20ήο Απξηιίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηελ 

Υεκέλε θαη, ηδίσο, ηηο απνθάζεηο 2216 (2015), 2201 (2015) θαη 2140 (2014),  

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο, ηεο 10εο Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ηεο 8εο Ηαλνπαξίνπ 2016, 

πνπ απνδίδνληαη ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα 

ηελ Υεκέλε, 

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

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δξακαηηθή αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ Υεκέλε, ιόγσ ηεο 

ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ππό ζανπδαξαβηθή εγεζία, ε νπνία πεξηιάκβαλε ηε ρξήζε 

βνκβώλ δηαζπνξάο, θαζώο θαη νη πθηζηάκελεο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

αλζξσπηζηηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν πιεζπζκόο ηεο ρώξαο, έρνπλ ζνβαξέο 

επηπηώζεηο γηα ηελ πεξηνρή θαη απνηεινύλ απεηιή γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη κέιε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ ηεο Υεκέλεο, ν νπνίνο ήδε 

δηαβηώλεη ζε άζιηεο ζπλζήθεο, απνηεινύλ ηα πξώηα ζύκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

ζηξαηησηηθήο θιηκάθσζεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηνλ εθπξόζσπν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, από ηελ έλαξμε ηεο επέκβαζεο ππό 

ζανπδαξαβηθή εγεζία ζηα ηέιε ηνπ Μαξηίνπ 2015, έρνπλ ζεκεησζεί 8.119 απώιεηεο 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0270. 
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ακάρσλ – 2.795 λεθξνί θαη 5.324 ηξαπκαηίεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηα ζύκαηα 

πεξηιακβάλνληαη εθαηνληάδεο γπλαίθεο θαη παηδηά· ιακβάλνληαο ππόςε όηη έρεη ιάβεη 

αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ν αλζξσπηζηηθόο αληίθηππνο πνπ έρνπλ ζηνλ άκαρν πιεζπζκό 

νη ζπλερηδόκελεο ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πνιηηνθπιαθέο, νη βνκβαξδηζκνί 

θαη ε δηαθνπή ηεο παξνρήο βαζηθώλ ππεξεζηώλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην Γξαθείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνλ 

ζπληνληζκό ησλ αλζξσπηζηηθώλ ππνζέζεσλ (OCHA), πάλσ από 2,51 εθαηνκκύξηα 

Υεκελίηεο έρνπλ εθηνπηζηεί ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο ιόγσ ηεο ζύγθξνπζεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη 21,1 εθαηνκκύξηα άηνκα –80% ηνπ πιεζπζκνύ– ρξεηάδνληαη 

θάπνηαο κνξθήο αλζξσπηζηηθή πξνζηαζία ή ζπλδξνκή· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

πεξηζζόηεξα από 2,2 εθαηνκκύξηα παηδηά ππνζηηίδνληαη ή αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν 

ππνζηηηζκνύ θαη πεξίπνπ 14,4 εθαηνκκύξηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ πιένλ επηζηηηζηηθή 

αλαζθάιεηα· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο αλαθνξέο όηη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο 

έρνπλ πιήμεη κε ζηξαηησηηθνύο ζηόρνπο, όπσο λνζνθνκεία, ζρνιεία, αγνξέο, 

ζηηαπνζήθεο, ιηκέλεο θαη έλαλ θαηαπιηζκό εθηνπηζκέλσλ αηόκσλ, πξνθαιώληαο 

ζνβαξέο δεκηέο ζηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηε δηαλνκή ηεο βνήζεηαο θαη εληείλνληαο 

ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο ηξνθίκσλ θαη θαπζίκσλ ζηε ρώξα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη έλα 

λνζνθνκείν πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηνπο Γηαηξνύο Φσξίο Σύλνξα (ΓΦΣ) ζηε βόξεηα 

Υεκέλε βνκβαξδίζηεθε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε δσή 

ηνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε άηνκα, λα ηξαπκαηηζηνύλ δώδεθα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

πξνζσπηθό ησλ ΓΦΣ, θαη λα πξνθιεζνύλ ζνβαξέο δεκηέο ζε ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην πεξηζηαηηθό απηό έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε κηα ζεηξά 

επηζέζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν λαπηηθόο απνθιεηζκόο παξεκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε ζε 

δσηηθήο ζεκαζίαο αλζξσπηζηηθή βνήζεηα γηα ηνλ άκαρν πιεζπζκό πνπ ρξεηάδεηαη 

επεηγόλησο ηξόθηκα, λεξό θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθό πιηθό· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, 

ζύκθσλα κε πεγέο ηνπ ΟΖΔ, ζηελ Υεκέλε θηάλεη κόλν ην 15% ηνπ όγθνπ ησλ 

εηζαγσγώλ ηεο πξηλ από ηελ θξίζε, ζε κηα ρώξα πνπ εμαξηάηαη από ηηο εηζαγσγέο γηα 

ην 90% ηνπ εθνδηαζκνύ ηεο ζε ηξόθηκα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην 

Παγθόζκην Δπηζηηηζηηθό Πξόγξακκα, 10 από ηηο 22 επαξρίεο ηεο Υεκέλεο βξίζθνληαη 

ζην επίπεδν «έθηαθηεο αλάγθεο» όζνλ αθνξά ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα – έλα βήκα 

θάησ από ην επίπεδν «ιηκνύ»· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ιόγσ ηνπ λαπηηθνύ απνθιεηζκνύ εκπνδίδεηαη ηαθηηθά ε 

δηέιεπζε δεμακελόπινησλ πνπ κεηαθέξνπλ βελδίλε, ληίδει θαη καδνύη, κε απνηέιεζκα 

ε ρώξα λα αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα 

νπνία νδεγνύλ ζε καδηθό θιείζηκν λνζνθνκείσλ θαη ζρνιείσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ην πιένλ επείγνλ πξόβιεκα είλαη όηη ν απνθιεηζκόο έρεη νδεγήζεη ζε δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο πδξαληιηώλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ Oxfam, νη κάρεο θαη ην εκπάξγθν έρνπλ 

νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκό 3 εθαηνκκπξίσλ Υεκεληηώλ από ηελ παξνρή θαζαξνύ λεξνύ 

από ηνλ Μάξηην ηνπ 2015, απμάλνληαο ζε 16 εθαηνκκύξηα –πεξίπνπ ηα δύν ηξίηα ηνπ 

πιεζπζκνύ– ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε πόζηκν 

λεξό ή ζε εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο, κε νιέζξηεο επηπηώζεηο όζνλ αθνξά ηε 
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δηαζπνξά λόζσλ, όπσο ε ρνιέξα θαη ν ηόο ηνπ δάγθεηνπ ππξεηνύ· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ νξγάλσζε «Save the Children», λνζνθνκεία 

ζε ηνπιάρηζηνλ 18 από ηηο 22 επαξρίεο ηεο ρώξαο έρνπλ θιείζεη ή επεξεαζηεί ζνβαξά 

από ηηο ζπγθξνύζεηο ή ηελ έιιεηςε θαπζίκσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζπγθεθξηκέλα, 

έρνπλ θιείζεη 153 θέληξα πγείαο πνπ πξνεγνπκέλσο παξείραλ δηαηξνθή ζε 

πεξηζζόηεξα από 450.000 παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, θαζώο θαη 158 

πνιπθιηληθέο πνπ παξείραλ βαζηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε ζρεδόλ κηζό 

εθαηνκκύξην παηδηά θάησ ησλ πέληε εηώλ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηε UNICEF, νη ζπγθξνύζεηο ζηελ Υεκέλε είραλ 

επίζεο ζνβαξό αληίθηππν ζηελ πξόζβαζε ησλ παηδηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, δεδνκέλνπ όηη 

ζρεδόλ 2 εθαηνκκύξηα παηδηά έρνπλ βξεζεί εθηόο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο 

έρνπλ θιείζεη 3.584 ζρνιεία – ην έλα ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη 860 από απηά ηα ζρνιεία έρνπλ θαηαζηξαθεί ή ιεηηνπξγνύλ σο θαηαιύκαηα 

εθηνπηζκέλσλ αηόκσλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 θεξύρζεθε θαηάπαπζε ηνπ ππξόο ζε 

όιε ηε ρώξα, ε νπνία όκσο έθηνηε έρεη παξαβηαζηεί επξέσο, θαη ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη νη εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηα εκπόιεκα κέξε ζηα 

κέζα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015 ζηελ Διβεηία, δελ νδήγεζαλ ζε θάπνην ζεκαληηθό βήκα 

ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο ζύγθξνπζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

επαλέλαξμε ησλ εηξελεπηηθώλ ζπλνκηιηώλ ππό ηελ αηγίδα ησλ απεζηαικέλνπ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Υεκέλε, Ismail Ould Cheikh Ahmed, ε νπνία είρε 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2016, αλαβιήζεθε πξνζσξηλά ιόγσ ησλ 

ζπλερηδόκελσλ ερζξνπξαμηώλ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ηήξεζε ηεο ελ ιόγσ θαηάπαπζεο ηνπ ππξόο είλαη ε 

θαηάιιειε ιύζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ πεξαηηέξσ απώιεηεο ακάρσλ θαη ε 

θαηαζηξνθή κε ζηξαηησηηθώλ ππνδνκώλ δσηηθήο ζεκαζίαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

απηή παξέρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα επηηξαπεί πιήξσο ε πξόζβαζε ζε βνήζεηα 

έθηαθηεο αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ νη πξσηνθαλείο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο Υεκέλεο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε Σανπδηθή Αξαβία δεζκεύηεθε όηη ζα 

ρξεκαηνδνηήζεη πιήξσο έλα ηακείν έθηαθηεο αλζξσπηζηηθήο αλάγθεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ γηα ηελ Υεκέλε, ύςνπο 274 εθαη. δνιαξίσλ, αιιά κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ 

κεηαθεξζεί ρξήκαηα ζην Γξαθείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ 

αλζξσπηζηηθώλ ππνζέζεσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ηνλ Ηνύλην ηνπ 2015, ηα Ζλσκέλα 

Έζλε απεύζπλαλ έθθιεζε γηα ηε ζπγθέληξσζε πνζνύ 1,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε 11,7 εθαηνκκύξηα άηνκα, αιιά έσο ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2015 

είρε θαιπθζεί κόλν ην 43% ησλ ζπλνιηθώλ απαηηνύκελσλ πόξσλ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 2015 ε ΔΔ παξείρε πξόζζεηε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 12 

εθαηνκκπξίσλ επξώ γηα ηελ θξίζε ζηελ Υεκέλε θαη ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηώζεώλ ηεο 

ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ ζα δηαζέζεη έσο θαη 2 

εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Μεραληζκνύ Διέγρνπ θαη Δπηζεώξεζεο ηνπ 

ΟΖΔ (UNVIM) γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία ζηελ Υεκέλε, δηεπθνιύλνληαο κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν ηελ απξόζθνπηε ξνή εκπνξηθώλ αγαζώλ θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ 

Υεκέλε· 
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1. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηε ζνβαξή επηδείλσζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

θαηάζηαζεο ζηελ Υεκέλε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από επξεία επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα 

θαη ζνβαξό ππνζηηηζκό, αδηάθξηηεο επηζέζεηο θαηά ηνπ ακάρνπ πιεζπζκνύ, ηνπ 

ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κειώλ αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, θαη θαηαζηξνθή 

ησλ κε ζηξαηησηηθώλ θαη ηαηξηθώλ ππνδνκώλ ιόγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ 

αεξνπνξηθώλ επηδξνκώλ, ησλ ζπγθξνύζεσλ ζηελ μεξά θαη ησλ βνκβαξδηζκώλ, παξά 

ηηο επαλεηιεκκέλεο εθθιήζεηο γηα εθ λένπ παύζε ησλ ερζξνπξαμηώλ· επαλαιακβάλεη ηε 

δέζκεπζή ηνπ λα εμαθνινπζήζεη λα ζηεξίδεη ηελ Υεκέλε θαη ηνλ ιαό ηεο· 

2. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα αλαιεθζεί ζπληνληζκέλε αλζξσπηζηηθή δξάζε ππό ηελ εγεζία 

ηνπ ΟΖΔ, θαη παξνηξύλεη όιεο ηηο ρώξεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θάιπςε ησλ 

αλζξσπηζηηθώλ αλαγθώλ· παξνηξύλεη όια ηα εκπιεθόκελα κέξε λα επηηξέςνπλ ηε 

δηέιεπζε θαη ηελ παξάδνζε επεηγόλησο αλαγθαίαο βνήζεηαο, όπσο ηξόθηκα, θάξκαθα, 

θαύζηκα θαη άιιεο απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο, κέζσ δηαύισλ ηνπ ΟΖΔ θαη δηεζλώλ 

αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη επείγνπζεο αλάγθεο ησλ 

ακάρσλ πνπ πιήηηνληαη από ηελ θξίζε, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο 

νπδεηεξόηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο· ππελζπκίδεη όηη, ζην πιαίζην απηό, είλαη 

απαξαίηεην λα δηεπθνιπλζεί πεξαηηέξσ ε πξόζβαζε εκπνξηθώλ πινίσλ ζηελ Υεκέλε· 

3. θαιεί όια ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζύγθξνπζε λα επηηξέςνπλ ηελ ειεύζεξε θαη 

απξόζθνπηε πξόζβαζε ησλ κειώλ αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηεο αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο γηα ηνλ πιεζπζκό ηεο Υεκέλεο, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη επεηγόλησο βνήζεηα 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαη, σο εθ ηνύηνπ, δεηεί κηα αλαθσρή γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί θαηεπεηγόλησο ζσηήξηα βνήζεηα ζηνπο Υεκελίηεο· 

4. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο όιεο ηηο πιεπξέο λα ζπκκνξθσζνύλ κε ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθό δίθαην θαη ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ θαη λα απέρνπλ από ηελ άκεζε 

ζηόρεπζε κε ζηξαηησηηθώλ ππνδνκώλ, ηδίσο ηαηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ 

πδξνδόηεζεο, θαζώο θαη από ηε ρξήζε κε ζηξαηησηηθώλ θηηξίσλ γηα ζηξαηησηηθνύο 

ζθνπνύο· 

5. ππελζπκίδεη ζε όια ηα κέξε όηη ηα λνζνθνκεία θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό 

πξνζηαηεύνληαη ξεηά βάζεη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ θαη όηη ε ζθόπηκε 

ζηόρεπζε ακάρσλ θαη κε ζηξαηησηηθώλ ππνδνκώλ ζπληζηά έγθιεκα πνιέκνπ· ηνλίδεη 

όηη είλαη ζεκαληηθό λα βειηησζεί ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα αληηδξνύλ πην απνηειεζκαηηθά ζε 

πεξίπησζε επηζέζεσλ· απεπζύλεη έθθιεζε γηα ηελ ακεξόιεπηε θαη αλεμάξηεηε 

δηεξεύλεζε όισλ ησλ θαηαγγειιόκελσλ παξαβηάζεσλ ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεπηαίσλ επηζέζεσλ ελαληίνλ ππνδνκώλ θαη πξνζσπηθνύ 

αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ· θαιεί ηελ ΑΠ/ΥΔ λα δξνκνινγήζεη πξσηνβνπιία γηα ηελ 

θήξπμε επξσπατθνύ εκπάξγθν όπισλ θαηά ηεο Σανπδηθήο Αξαβίαο, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνλ ζνβαξό ραξαθηήξα ησλ ελ ιόγσ θαηαγγειηώλ θαη ην γεγνλόο όηη ε 

ζπλερηδόκελε πώιεζε όπισλ πιεξνί ηα θξηηήξηα 2, 4 θαη 6 ηεο θνηλήο ζέζεο 

2008/944/ΚΔΠΠΑ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2008· 

6. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα εληζρύζνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπο 

ζην ζρέδην αλζξσπηζηηθήο αληαπόθξηζεο γηα ηελ Υεκέλε, ώζηε λα θαιπθζνύλ νη 
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απαηηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην 2016· παξνηξύλεη ηελ ΔΔ λα αζθήζεη πίεζε ζε 

όινπο ρνξεγνύο βνήζεηαο γηα λα ηεξήζνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο θαη λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηηο δεζκεύζεηο ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε· 

7. ππελζπκίδεη ζηελ ΑΠ/ΥΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ επεηγόλησο ηελ 

θαηάιιειε ζηήξημε, ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ, γηα έλα δηεζλέο ζρέδην γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ εθνδηαζκνύ ηεο Υεκέλεο ζε λεξό, ην νπνίν ελδέρεηαη λα απνδεηρζεί ζεκαληηθό 

βήκα πξνο ηελ επηηπρή νινθιήξσζε κηαο ελδερόκελεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

εληζρύνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηε δπλαηόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ λα βειηηώζεη ηε 

γεσξγία, λα εμαζθαιίζεη ηελ ηξνθή ηνπ θαη λα αλνηθνδνκήζεη ηε ρώξα· 

8. ηνλίδεη όηη ε ζύγθξνπζε κπνξεί λα επηιπζεί κόλν κε πνιηηηθό ηξόπν, ρσξίο 

απνθιεηζκνύο θαη έπεηηα από δηαπξαγκαηεύζεηο· θαιεί όια ηα εκπιεθόκελα κέξε λα 

ζπκκεηάζρνπλ, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη ζε πλεύκα θαιήο πίζηεο, ζε έλα λέν γύξν 

εηξελεπηηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ· ππνζηεξίδεη ηηο άνθλεο 

πξνζπάζεηεο ηνπ Δηδηθνύ Απεζηαικέλνπ ηνπ ΟΖΔ, Ismail Ould Cheikh Ahmed, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εηξελεπηηθώλ ζπλνκηιηώλ γηα ηελ Υεκέλε, κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ 

ΟΖΔ, ζύκθσλα κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Γηάζθεςεο Δζληθνύ Γηαιόγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο απνθάζεηο 2140 θαη 2216· 

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

Δπηηξνπή, ηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα 

Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα 

θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ηνλ 

Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

ηνπ Σπλδέζκνπ Αξαβηθώλ Κξαηώλ, θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο Υεκέλεο. 


