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B8-0155/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην ανθρωπιζηική καηάζηαζη ζηην 

Υεμένη 

(2016/2515(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ Υεκέλε θαη ηδίσο απηφ 

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

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

Δπηηξνπήο/Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

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

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

ησλ Γηαηξψλ Φσξίο Σχλνξα (ΓΦΣ) ζηελ Υεκέλε,  

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

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

ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ ζπλνκηιηψλ ζρεηηθά κε ηελ Υεκέλε, θαη ηελ θνηλή δήισζε, 

ηεο 2αο Οθησβξίνπ 2015, ηεο ΑΠ/ΥΔ, Federica Mogherini, θαη ηνπ Δπηηξφπνπ γηα ηελ 

Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα θαη ηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ, Φξήζηνπ Σηπιηαλίδε, ζρεηηθά κε 

ηελ Υεκέλε, 

– έρνληαο ππφςε ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ 2201 (2015), 2204 

(2015), 2216 (2015) ζρεηηθά κε ηελ Υεκέλε θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ απφθαζε 2140 

(2014), πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Υεκέλε, ε 

νπνία ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2140 (2014) ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο, 

– έρνληαο ππφςε ηηο δειψζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν εθπξφζσπνο ηεο ΔΥΔΓ ζηηο 20 

Μαξηίνπ, 26 Μαξηίνπ, 1 Απξηιίνπ, 26 Απξηιίνπ θαη 9 Ηνπλίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Υεκέλε, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Απξηιίνπ 2015, ζρεηηθά κε 

ηελ Υεκέλε, 

– έρνληαο ππφςε ηηο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ Υεκέλε, ηεο 10εο Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ηεο 

8εο Ηαλνπαξίνπ 2016, εθ κέξνπο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζεκεξηλή θξίζε ζηελ Υεκέλε είλαη απφξξνηα ηεο απνηπρίαο 

δηαδνρηθψλ θπβεξλήζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζεκηηέο πξνζδνθίεο ηνπ ιανχ ηεο 

Υεκέλεο γηα δεκνθξαηία, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ζηαζεξφηεηα θαη 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0270. 
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αζθάιεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απνηπρία απηή έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ην μέζπαζκα βίαησλ ζπγθξνχζεσλ κε ηε κε εγθαζίδξπζε κηαο 

θπβέξλεζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ελφο δίθαηνπ επηκεξηζκνχ ησλ εμνπζηψλ, θαη ηε 

ζπζηεκαηηθή παξάβιεςε πνιιψλ θπιεηηθψλ εληάζεσλ ζηε ρψξα, ηελ εθηεηακέλε 

αλαζθάιεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή παξάιπζε· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ππφ ζανπδαξαβηθή εγεζία ζηελ 

Υεκέλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο δηεζλψο απαγνξεπκέλσλ βνκβψλ 

δηαζπνξάο, έρεη νδεγήζεη ζε κηα θαηαζηξνθηθή αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία 

επεξεάδεη ηνλ πιεζπζκφ φιεο ηεο ρψξαο, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηελ πεξηνρή θαη 

απνηειεί απεηιή γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη κέιε ηνπ 

άκαρνπ πιεζπζκνχ ηεο Υεκέλεο, ν νπνίνο ήδε δηαβηψλεη ζε άζιηεο ζπλζήθεο, 

απνηεινχλ ηα πξψηα ζχκαηα ηεο ηξέρνπζαο ζηξαηησηηθήο θιηκάθσζεο·  

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απφ ηελ αξρή ηεο ζχξξαμεο ηνπιάρηζηνλ 5.979 άηνκα έρνπλ 

ράζεη ηε δσή ηνπο θαη 28.208 έρνπλ ηξαπκαηηζηεί· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηα ζχκαηα 

πεξηιακβάλνληαη εθαηνληάδεο γπλαίθεο θαη παηδηά· ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρεη ιάβεη 

αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ν αλζξσπηζηηθφο αληίθηππνο πνπ έρνπλ ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ 

νη ζπλερηδφκελεο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πνιηηνθπιαθέο, νη βνκβαξδηζκνί 

θαη ε δηαθνπή ηεο παξνρήο βαζηθψλ ππεξεζηψλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ επηζθφπεζε αλζξσπηζηηθψλ αλαγθψλ 2016 

(Humanitarian Needs Overview - HNO) πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, 

21,2 εθαηνκκχξηα άηνκα (ην 82% ηνπ πιεζπζκνχ) ρξεηάδνληαη πιένλ θάπνηαο κνξθήο 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, επηπιένλ, ζρεδφλ 2,1 εθαηνκκχξηα 

άηνκα, ζχκθσλα κε ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο, ππνζηηίδνληαη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πάλσ απφ 

1,3 εθαηνκκχξηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξφ ππνζηηηζκφ νμείαο κνξθήο·  

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ δηέζεζε 52 εθαηνκκχξηα επξψ σο λέα αλζξσπηζηηθή 

βνήζεηα γηα ηελ θξίζε ζηελ Υεκέλε θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο ην 

2015· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ ζα δηαζέζεη έσο θαη 2 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Μεραληζκνχ Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο ηνπ ΟΖΔ (UNVIM) γηα ηελ 

εκπνξηθή λαπηηιία ζηελ Υεκέλε, δηεπθνιχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απξφζθνπηε 

ξνή εκπνξηθψλ αγαζψλ θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Υεκέλε·  

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ηεο ππφ 

ζανπδαξαβηθή εγεζία ζηξαηησηηθήο ζπκκαρίαο ζηελ Υεκέλε έρνπλ πξνθαιέζεη ηνλ 

ζάλαην ακάρσλ, θαηά παξάβαζε ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, γεγνλφο ην 

νπνίν απαηηεί λα ιεθζνχλ φια ηα δπλαηά κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ή ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζπκάησλ κεηαμχ ησλ ακάρσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ 

πνιπάξηζκεο αλαθνξέο φηη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο έρνπλ πιήμεη κε ζηξαηησηηθνχο 

ζηφρνπο, φπσο λνζνθνκεία, ζρνιεία, αγνξέο, ζηηαπνζήθεο, ιηκέλεο θαη έλαλ 

θαηαπιηζκφ εθηνπηζκέλσλ αηφκσλ, πξνθαιψληαο ζνβαξέο δεκηέο ζηελ απαξαίηεηε 

ππνδνκή γηα ηε δηαλνκή ηεο βνήζεηαο θαη εληείλνληαο ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο ηξνθίκσλ 

θαη θαπζίκσλ ζηε ρψξα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηεζλήο ηαηξηθή αλζξσπηζηηθή 

νξγάλσζε Médecins Sans Frontières (Γηαηξνί Φσξίο Σχλνξα - ΓΦΣ) έρεη δερηεί 

επαλεηιεκκέλεο επηζέζεηο θαηά ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο κήλεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

έλα λνζνθνκείν πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο ΓΦΣ ζηε βφξεηα Υεκέλε βνκβαξδίζηεθε 

ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο ηνπιάρηζηνλ έμη 
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άηνκα, λα ηξαπκαηηζηνχλ δψδεθα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξνζσπηθφ ησλ ΓΦΣ, θαη λα 

πξνθιεζνχλ ζνβαξέο δεκηέο ζε ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

πεξηζηαηηθφ απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε κηα ζεηξά επηζέζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ιφγσ ηεο κεησκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ιηκέλσλ θαη ηεο 

ζπκθφξεζεο πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ θαηαζηξαθεί ππνδνκέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, κφλν ην 15% ηνπ πξν ηεο θξίζεο φγθνπ εηζαγσγψλ θαπζίκσλ θηάλεη 

ζηε ρψξα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ νινθιεξσκέλε θαηάηαμε ησλ 

θάζεσλ επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο (IPC) ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηζηηηζκνχ θαη Γεσξγίαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νθηψ επαξρίεο θαηαηάζζνληαη επί ηνπ παξφληνο ζην επίπεδν 

έθηαθηεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

επαξρίεο Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahj, Abyan θαη Hadramaut· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ νξγάλσζε «Save the Children», λνζνθνκεία 

ζε ηνπιάρηζηνλ 18 απφ ηηο 22 επαξρίεο ηεο ρψξαο έρνπλ θιείζεη ή επεξεαζηεί ζνβαξά 

απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ή ηελ έιιεηςε θαπζίκσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζπγθεθξηκέλα, 

έρνπλ θιείζεη 153 θέληξα πγείαο πνπ πξνεγνπκέλσο παξείραλ δηαηξνθή ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 450.000 παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, θαζψο θαη 158 

πνιπθιηληθέο πνπ παξείραλ βαζηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε ζρεδφλ κηζφ 

εθαηνκκχξην παηδηά θάησ ησλ πέληε εηψλ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε UNICEF, νη ζπγθξνχζεηο ζηελ Υεκέλε είραλ 

επίζεο ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη 

δηαθνπεί γηα ζρεδφλ 2 εθαηνκκχξηα παηδηά, θαζψο έρνπλ θιείζεη 3.584 ζρνιεία – ην έλα 

ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 860 απφ απηά ηα ζρνιεία 

έρνπλ θαηαζηξαθεί ή ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχκαηα εθηνπηζκέλσλ αηφκσλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, ηα Ζλσκέλα Έζλε απεχζπλαλ έθθιεζε 

γηα ηε ζπγθέληξσζε 1,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε 11,7 

εθαηνκκχξηα άηνκα, αιιά έσο ηα ηέιε ηνπ 2015 είρε θαιπθζεί κφλν ην 56% ηνπ πνζνχ 

απηνχ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 θεξχρζεθε θαηάπαπζε ηνπ ππξφο ζε 

φιε ηε ρψξα, ε νπνία φκσο έθηνηε έρεη παξαβηαζηεί επξέσο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα εκπφιεκα κέξε ζηα κέζα ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015 ζηελ Διβεηία, δελ νδήγεζαλ ζε θάπνην ζεκαληηθφ βήκα ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχγθξνπζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επαλέλαξμε 

ησλ εηξελεπηηθψλ ζπλνκηιηψλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ Δηδηθνχ Απεζηαικέλνπ ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηελ Υεκέλε, Ismail Ould Cheikh Ahmed, ε νπνία είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 14 

Ηαλνπαξίνπ 2016, αλαβιήζεθε πξνζσξηλά ιφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ ερζξνπξαμηψλ·  

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αληάξηεο Φνχζη πνιηνξθνχλ ηελ Taiz, ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε 

πφιε ζηελ Υεκέλε, εκπνδίδνληαο ηελ παξάδνζε αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Stephen O’Brien, Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο ππνζέζεηο θαη Σπληνληζηή βνήζεηαο έθηαθηεο αλάγθεο, 

πεξίπνπ 200.000 άκαρνη έρνπλ παγηδεπηεί ζηελ πφιε θαη ρξεηάδνληαη επεηγφλησο 

πφζηκν λεξφ, ηξφθηκα, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη άιια κέηξα βνήζεηαο θαη πξνζηαζίαο 

δσηηθήο ζεκαζίαο· 
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ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Αι Κάηληα ζηελ Αξαβηθή Φεξζφλεζν (AQAP) κπφξεζε λα 

επσθειεζεί απφ ηελ επηδείλσζε ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο 

αζθαιείαο ζηελ Υεκέλε, επεθηείλνληαο ηελ παξνπζία ηεο θαη απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ 

θαη ηελ έθηαζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ιεγφκελν 

Ηζιακηθφ Κξάηνο (ISIS)/Daesh έρεη εδξαηψζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ Υεκέλε θαη έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε ζηηηηθά ηδακηά, κε απνηέιεζκα λα 

ζθνησζνχλ εθαηνληάδεο άλζξσπνη· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζπκκεηέρνπλ ζε εκπφξην φπισλ 

κε ηε Σανπδηθή Αξαβία θαη άιιεο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ ην νπνίν ελδέρεηαη λα παξαβηάδεη 

ηελ θνηλή ζέζε ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ εμαγσγψλ φπισλ, ε νπνία νξίδεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα θξάηε 

κέιε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ αδεηνδφηεζεο φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ζπκβαηηθψλ 

φπισλ: ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε ρψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ θαη 

ηήξεζε ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ απφ ηελ ελ ιφγσ ρψξα· ε εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ – ηα θξάηε κέιε δελ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ εμαγσγέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ή λα παξαηείλνπλ έλνπιεο 

ζπγθξνχζεηο, ή λα επηδεηλψζνπλ πθηζηάκελεο εληάζεηο ή ζπγθξνχζεηο ζηε ρψξα 

ηειηθνχ πξννξηζκνχ· θαη ε δηαηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο εηξήλεο, αζθάιεηαο θαη 

ζηαζεξφηεηαο· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο (UNHCR), ε Υεκέλε ζπλερίδεη λα θηινμελεί γελλαηφδσξα πάλσ απφ 

267.000 πξφζθπγεο, ελψ ζηηο αθηέο ηεο εμαθνινπζνχλ λα θηάλνπλ πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο απφ ην Κέξαο ηεο Αθξηθήο, νη νπνίνη αλήιζαλ ζε 92.446 ην 2015, έλαλ απφ 

ηνπο πςειφηεξνπο αξηζκνχο ζπλνιηθψλ εηήζησλ αθίμεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2015 θαηαγξάθεθαλ ζηελ Υεκέλε 95 ζάλαηνη ζηε ζάιαζζα, 

ελψ ζην ηξέρνλ έηνο έρνπλ ήδε ζεκεησζεί 36· 

ΗΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο, πεξίπνπ 170.000 άηνκα έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ Υεκέλε απφ ηα ηέιε 

Μαξηίνπ 2015, εθ ησλ νπνίσλ ην 43% είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ην 40% ππήθννη 

ηεο Υεκέλεο θαη ην 17% ππήθννη ηεο Σνκαιίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελ ιφγσ 

έμνδνο πξνο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Τδηκπνπηί, ε Αηζηνπία, ην 

Οκάλ, ε Σανπδηθή Αξαβία, ε Σνκαιία θαη ην Σνπδάλ, ππνγξακκίδεη ηελ πεξηθεξεηαθή 

δηάζηαζε ηεο ηξέρνπζαο ζχγθξνπζεο ζηελ Υεκέλε· 

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

θαηάζηαζεο ζηελ Υεκέλε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ επξεία επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα 

θαη ζνβαξφ ππνζηηηζκφ, αδηάθξηηεο επηζέζεηο θαηά ηνπ ακάρνπ πιεζπζκνχ, ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κειψλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη θαηαζηξνθή 

ησλ κε ζηξαηησηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ππνδνκψλ ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ 

αεξνπνξηθψλ επηδξνκψλ απφ ηνλ ζπλαζπηζκφ ππφ ζανπδαξαβηθή εγεζία, ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηελ μεξά θαη ησλ βνκβαξδηζκψλ, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο εθθιήζεηο 

γηα εθ λένπ παχζε ησλ ερζξνπξαμηψλ· επαλαιακβάλεη ηε δέζκεπζή ηνπ λα 

εμαθνινπζήζεη λα ζηεξίδεη ηελ Υεκέλε θαη ηνλ ιαφ ηεο· 

2. θαηαδηθάδεη έληνλα ηηο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ηνπ ππφ ζανπδαξαβηθή εγεζία 

ζπλαζπηζκνχ θαη ηνλ λαπηηθφ απνθιεηζκφ πνπ έρεη επηβιεζεί ζηελ Υεκέλε, ελέξγεηεο νη 
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νπνίεο έρνπλ ήδε πξνθαιέζεη ρηιηάδεο ζαλάηνπο, έρνπλ απνζηαζεξνπνηήζεη πεξαηηέξσ 

ηελ Υεκέλε, θαηαζηξέθνπλ ηηο πιηθέο ππνδνκέο ηεο ρψξαο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ θαη εμηξεκηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ φπσο ην ISIS/Daesh θαη ε AQAP, θαη έρνπλ επηδεηλψζεη ηελ ήδε θξίζηκε 

αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε· θαηαδηθάδεη, επίζεο, έληνλα ηηο απνζηαζεξνπνηεηηθέο θαη 

βίαηεο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη Φνχζη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε πνιηνξθία ηεο 

πφιεο Taiz, ε νπνία είρε επίζεο δξακαηηθέο αλζξσπηζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο· 

3. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα αλαιεθζεί ζπληνληζκέλε αλζξσπηζηηθή δξάζε ππφ ηελ εγεζία 

ηνπ ΟΖΔ, θαη παξνηξχλεη φιεο ηηο ρψξεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θάιπςε ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ αλαγθψλ· παξνηξχλεη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε λα επηηξέςνπλ ηε 

δηέιεπζε θαη ηελ παξάδνζε επεηγφλησο αλαγθαίαο βνήζεηαο, φπσο ηξφθηκα, θάξκαθα, 

θαχζηκα θαη άιιεο απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο, κέζσ δηαχισλ ηνπ ΟΖΔ θαη δηεζλψλ 

αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη επείγνπζεο αλάγθεο ησλ 

ακάρσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο 

νπδεηεξφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο· ππελζπκίδεη φηη, ζην πιαίζην απηφ, είλαη 

απαξαίηεην λα δηεπθνιπλζεί πεξαηηέξσ ε πξφζβαζε εκπνξηθψλ πινίσλ ζηελ Υεκέλε· 

4. θαιεί φια ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζχγθξνπζε λα επηηξέςνπλ ηελ ειεχζεξε θαη 

απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ κειψλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο Υεκέλεο, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη επεηγφλησο βνήζεηα 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δεηεί κηα αλαθσρή γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί θαηεπεηγφλησο ζσηήξηα βνήζεηα ζηνπο Υεκελίηεο· 

5. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο φιεο ηηο πιεπξέο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθφ δίθαην θαη ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ θαη λα απέρνπλ απφ ηελ άκεζε 

ζηφρεπζε κε ζηξαηησηηθψλ ππνδνκψλ, ηδίσο ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ 

πδξνδφηεζεο, θαζψο θαη απφ ηε ρξήζε κε ζηξαηησηηθψλ θηηξίσλ γηα ζηξαηησηηθνχο 

ζθνπνχο·  

6. ππελζπκίδεη ζε φια ηα κέξε φηη ηα λνζνθνκεία θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

πξνζηαηεχνληαη ξεηά βάζεη ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ θαη φηη ε ζθφπηκε 

ζηφρεπζε ακάρσλ θαη κε ζηξαηησηηθψλ ππνδνκψλ ζπληζηά έγθιεκα πνιέκνπ· ηνλίδεη 

φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βειηησζεί ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηδξνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζε 

πεξίπησζε επηζέζεσλ· απεπζχλεη έθθιεζε γηα ηελ ακεξφιεπηε θαη αλεμάξηεηε 

δηεξεχλεζε φισλ ησλ θαηαγγειιφκελσλ παξαβηάζεσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεπηαίσλ επηζέζεσλ ελαληίνλ ππνδνκψλ θαη πξνζσπηθνχ 

αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ·  

7. θαιεί ηελ ΔΔ λα πξνσζήζεη απνηειεζκαηηθά ηε ζπκκφξθσζε πξνο ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθφ δίθαην, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ· 

ηνλίδεη, ηδίσο, φηη ε ΔΔ πξέπεη, ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κε ηε Σανπδηθή 

Αξαβία, λα εγείξεη ην δήηεκα ηεο ππνρξέσζεο ζπκκφξθσζεο πξνο ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθφ δίθαην· θαιεί ην Σπκβνχιην, ζε πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ δηάινγνο δελ 

έρεη απνηέιεζκα, λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη θπξψζεσλ γηα 
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θξάηε ή κεκνλσκέλα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ε Σανπδηθή Αξαβία, επηπιένλ ησλ πθηζηάκελσλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ησλ Φνχζη·  

8. θαιεί ην Σπκβνχιην λα επαλεμεηάζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηελ θνηλή 

ζέζε ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ εμαγσγψλ φπισλ, φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο 

φπισλ πξνο ηε Σανπδηθή Αξαβία θαη άιιεο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ, θαη εηδηθφηεξα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

βαζίδνπλ ηηο απνθάζεηο αδεηνδφηεζεο, κεηαμχ άιισλ, ζηα εμήο θξηηήξηα: ζεβαζκφο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε ρψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηήξεζε ηνπ δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ απφ ηελ ελ ιφγσ ρψξα· ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα 

ηειηθνχ πξννξηζκνχ – ηα θξάηε κέιε δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ εμαγσγέο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ή λα παξαηείλνπλ έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, ή λα επηδεηλψζνπλ 

πθηζηάκελεο εληάζεηο ή ζπγθξνχζεηο ζηε ρψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ· θαη ε δηαηήξεζε 

ηεο πεξηθεξεηαθήο εηξήλεο, αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο·  

9. ηνλίδεη φηη ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα επηιπζεί κφλν κε πνιηηηθφ ηξφπν, ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θαη έπεηηα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο· θαιεί φια ηα εκπιεθφκελα κέξε λα 

ζπκκεηάζρνπλ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ζε πλεχκα θαιήο πίζηεο, ζε έλα λέν γχξν 

εηξελεπηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ· ππνζηεξίδεη ηελ 

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

πξαγκαηνπνίεζε εηξελεπηηθψλ ζπλνκηιηψλ κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ΟΖΔ· 

10. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο γηα 

Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα 

θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηνπ Σπλδέζκνπ Αξαβηθψλ Κξαηψλ, θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο Υεκέλεο. 


