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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία
(2021/2981(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Σομαλία,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την Προστασία και τη 
Βοήθεια των Εσωτερικά Εκτοπισμένων Ατόμων στην Αφρική,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 
1989,

– έχοντας υπόψη το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020 της Ένωσης 
για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Σομαλίας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία 
(AMISOM), της 8ης Νοεμβρίου 2017, με την οποία ανακοινώνει την πρόθεσή της να 
δρομολογήσει σταδιακή απόσυρση των στρατευμάτων από τη Σομαλία από τον 
Δεκέμβριο του 2017, με στόχο την πλήρη απόσυρσή τους έως το 2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου Josep Borrell, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Σομαλία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2568 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 12ης 
Μαρτίου 2021, σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Σομαλία εξακολουθεί να 
επιδεινώνεται, με πολλαπλές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αστάθειας, 
των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, της επισιτιστικής ανασφάλειας, της ξηρασίας, της 
κλιματικής κρίσης και της νόσου COVID 19, που απειλούν τη σταθερότητα, την 
ανθρώπινη ευημερία και τα μέσα διαβίωσης και έχουν ως αποτελέσμα εκτοπισμούς 
μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη τη χώρα και την περιοχή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί βοήθειας έχουν προειδοποιήσει ότι η 
Σομαλία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής καταστροφής με περίπου 5,9 
εκατομμύρια ανθρώπους να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και πάνω από 2,7 
εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν επείγοντα επίπεδα επισιτιστικής 
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ανασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 800 000 
παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών που κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρή λειψυδρία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι η Σομαλία αντιμετωπίζει τη χειρότερη 
έλλειψη χρηματοδότησης εδώ και έξι χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταίροι στον 
τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας εκτιμούν ότι 7,7 εκατομμύρια Σομαλοί θα 
χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια το 2022 και ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά 
ηλικίας κάτω των πέντε ετών είναι πιθανό να υποσιτιστούν σοβαρά το 2022 εάν δεν 
παρασχεθεί αμέσως θεραπεία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πανδημία 
COVID-19 λόγω της απουσίας λειτουργικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, της 
έλλειψης αναπνευστήρων, φαρμακευτικών προμηθειών και προσωπικού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Σομαλία, όπως πολλές αφρικανικές χώρες, δεν μπόρεσε να εμβολιάσει τον 
πληθυσμό της λόγω της έλλειψης διαθεσιμότητας εμβολίων, ενώ μόνο το 3 % περίπου 
του πληθυσμού της έχει εμβολιαστεί πλήρως·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της εκπαίδευσης έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από 
την πανδημία COVID-19, καθώς πολλά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα 
εκείνων που ζουν σε χώρους εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, δεν είναι σε 
θέση να συνεχίσουν την επίσημη εκπαίδευσή τους, επειδή, για παράδειγμα, οι γονείς 
τους χάνουν τα μέσα βιοπορισμού τους και αποτελεσματικές πηγές εισοδήματός τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες ανταρτών εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη 
πηγή ανασφάλειας στη χώρα, πραγματοποιώντας αδιάκριτες επιθέσεις κατά Σομαλών 
και συμμετέχοντας σε απαγωγές και αναγκαστική στρατολόγηση παιδιών για ένοπλες 
συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1 000 άμαχοι έχουν μέχρι στιγμής 
σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε ένοπλες συγκρούσεις το 2021, με την Al-Shabaab να 
ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων μεταξύ των αμάχων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μαχητές έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους και τις στοχευμένες δολοφονίες 
κυβερνητικών αξιωματούχων σε μια προσπάθεια να διαταράξουν την εκλογική 
διαδικασία του 2021·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτες ομάδες εξακολουθούν να αποτελούν τους κύριους 
στόχους κακοποίησης και βίας, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των 
ηλικιωμένων, των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, των ΛΟΑΤΚΙ και άλλων 
μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και έμφυλη βία, καθώς και η βία 
που συνδέεται με συγκρούσεις, εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα ατιμώρητες σε 
μεγάλη κλίμακα, ιδίως σε περιοχές συγκρούσεων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών του 2021 σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, 
συνεχίστηκαν οι σοβαρές καταχρήσεις εις βάρος παιδιών στη Σομαλία, με τουλάχιστον 
1 087 παιδιά να σκοτώνονται και να ακρωτηριάζονται το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η Al-Shabaab είναι ο κύριος υπεύθυνος στρατολόγησης παιδιών, ενώ η Al-Shabaab, οι 
κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας, οι περιφερειακές δυνάμεις ασφαλείας και οι 
παραστρατιωτικές ομάδες φυλών στρατολόγησαν 1 716 παιδιά πέρυσι·
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2020, το Κοινοβούλιο στο Μογκαντίσου 
υπέβαλε νέο νομοσχέδιο για τα σεξουαλικά εγκλήματα, το οποίο επιτρέπει τον γάμο 
παιδιών, ορίζοντας το παιδί με βάση τη φυσική ωριμότητα και όχι την ηλικία, και 
συμπεριλαμβάνοντας ανεπαρκή διαδικαστική προστασία για τους επιζώντες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο νομοσχέδιο για τα σεξουαλικά εγκλήματα παραβιάζει 
τις διεθνείς και περιφερειακές υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης εξακολουθεί να περιορίζεται 
σοβαρά, με τους δημοσιογράφους και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων να απειλούνται, να κρατούνται αυθαίρετα και να στερούνται της δέουσας 
διαδικασίας και των εγγυήσεων δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
ενημέρωσης έχουν κλείσει από τις αρχές σε περιφερειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές σπανίως διερευνούν περιπτώσεις δολοφονιών ή 
επιθέσεων κατά δημοσιογράφων ή διώκουν τους δράστες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την εκλογική διαδικασία, οι δυνάμεις ασφαλείας και 
οι περιφερειακές αρχές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας, ιδίως στο 
Puntland, καθώς και η Al-Shabaab, έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά 
δημοσιογράφων μέσω εκφοβισμού, παρενόχλησης και αυθαίρετων συλλήψεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ουσιαστική 
συνιστώσα μιας δίκαιης εκλογικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν το 2021, συμπεριλαμβανομένου του βετεράνου 
δημοσιογράφου Abdiaziz Mohamud Guled, διευθυντή του Radio Mogadishu, ο οποίος 
δολοφονήθηκε από την Al-Shabaab στο Μογκαντίσου στις 20 Νοεμβρίου 2021·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 2,9 εκατομμύρια Σομαλοί έχουν 
εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Αύγουστο έως 
τον Οκτώβριο του 2021, 55 000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους, με το 80 % εξ αυτών να τρέπονται σε φυγή λόγω συγκρούσεων και το 20 % λόγω 
γεγονότων που σχετίζονται με το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετοί 
καταυλισμοί προσφύγων στην Κένυα που υποδέχονται σομαλούς πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο από την εποχή του εμφυλίου πολέμου στη Σομαλία το 1991, 
συμπεριλαμβανομένων των καταυλισμών Kakuma και Dadaab με περίπου 520 000 
καταγεγραμμένους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς δεν είναι ασφαλείς, με τις γυναίκες, τα παιδιά 
και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ ιδίως να αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενη κακοποίηση και 
βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Απριλίου 2021, η Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και η κυβέρνηση της Κένυας 
συμφώνησαν επί ενός χάρτη πορείας για μεταγενέστερο κλείσιμο των καταυλισμών 
Dadaab και Kakuma έως τις 30 Ιουνίου 2022·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες αφρικανικές 
χώρες για τους συνδικαλιστές, οι οποίοι υφίστανται συστηματικά βία και εκφοβισμό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σομαλοί εργαζόμενοι στερούνται συνεχώς τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματά τους, και ότι η υγεία και η ασφάλειά τους στην 
εργασία απειλούνται τακτικά και αμείβονται ανεπαρκώς, μεταξύ άλλων και από 
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αλλοδαπούς αναδόχους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική διαδικασία επρόκειτο αρχικά να ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο του 2021 με προεδρικές εκλογές· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η 
εκλογική διαδικασία διακόπτεται συνεχώς, λόγω καθυστερήσεων από τα ομοσπονδιακά 
κράτη μέλη στη διεξαγωγή εκλογών για τα μέλη και των δύο σωμάτων του 
Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Σομαλίας, το οποίο με τη σειρά του θα εκλέξει τον 
Πρόεδρο της Σομαλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο περισσότερο καθυστερεί η 
εκλογική διαδικασία, τόσο περισσότεροι πόροι θα εκτρέπονται από σημαντικές εθνικές 
προτεραιότητες, όπως η αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι των φυλών πρόκειται να εκλέξουν συνολικά 
275 βουλευτές στην Κάτω Βουλή, ενώ τα πέντε πολιτειακά νομοθετικά σώματα της 
Σομαλίας έχουν ήδη εκλέξει και τους 54 γερουσιαστές στην Άνω Βουλή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αρχές έχουν δεσμευτεί να ολοκληρώσουν τις εκλογές στην Κάτω Βουλή 
έως τις 24 Δεκεμβρίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιόπιστη ολοκλήρωση των 
εκλογικών διαδικασιών θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας 
και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Σομαλίας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 26 % των εκλεγέντων στην Άνω Βουλή είναι γυναίκες, 
γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη στην πορεία της Σομαλίας προς την ισότητα των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να 
επιτευχθεί η συμφωνηθείσα ποσόστωση 30 % για την Κάτω Βουλή και να επιτευχθεί η 
πλήρης ένταξη των γυναικών στη διαδικασία λήψης πολιτικών, κοινωνικών και 
οικονομικών αποφάσεων στη Σομαλία·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες και 
στην οργάνωση των εκλογών έχει εμποδίσει την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Νοεμβρίου 2021, το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την απόφαση 2607 (2021), με την οποία ανανεώνεται το 
εμπάργκο όπλων στη Σομαλία·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της AMISOM από τον ΟΗΕ θα λήξει στις 31 
Δεκεμβρίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας 
και η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην αναδιαμόρφωση 
αποστολής υπό την ηγεσία της ΑΕ, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2568 (2021) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2020, το Συμβούλιο παρέτεινε τις εντολές 
των δύο αποστολών του στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) στη Σομαλία, της αποστολής της ΕΕ για την οικοδόμηση δυνατοτήτων 
(EUCAP) στη Σομαλία και της εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ (EUTM) στη 
Σομαλία, καθώς και της επιχείρησης ATALANTA, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Νοεμβρίου 2021, η Σομαλία κήρυξε τον απεσταλμένο 
της ΑΕ Simon Mulongo ανεπιθύμητο πρόσωπο και τον διέταξε να εγκαταλείψει τη 
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χώρα εντός επτά ημερών, κατηγορώντας τον για συμμετοχή σε δραστηριότητες που 
ήταν ασύμβατες με την εντολή της AMISOM·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δέσμευσε 286 εκατ. EUR για τη Σομαλία στο πλαίσιο του 
εθνικού ενδεικτικού προγράμματος για την περίοδο 2014-2020, εστιάζοντας στη 
στήριξη του κράτους δικαίου, της ασφάλειας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της 
εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 η ΕΕ διέθεσε 45,3 εκατ. EUR για τη 
χρηματοδότηση ανθρωπιστικών έργων στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένων 2,8 εκατ. 
EUR για τη στήριξη της ανάπτυξης του εθνικού εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-
19, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παρέχουν από κοινού πάνω 
από το 35 % της συνολικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη 
Σομαλία· καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τις αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων, εργαζομένων στον 
ανθρωπιστικό τομέα, δημοσιογράφων, εκλογικών αξιωματούχων και της AMISOM από 
τρομοκρατικές ομάδες, ιδίως την Al-Shabaab· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στις 
διάφορες συγκρούσεις στη Σομαλία να θέσουν αμέσως τέλος στις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προσαγωγή των 
υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης σε δίκαιες δίκες· ζητεί μετ’ επιτάσεως τον 
τερματισμό των εχθροπραξιών και, όποτε αυτό είναι δυνατόν, την επιδίωξη 
ολοκληρωμένου διαλόγου για την αντιμετώπιση των πολιτικών διαφορών·

2. υπενθυμίζει ότι μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ειρήνη στη Σομαλία μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της κοινωνικής ένταξης και της καλής διακυβέρνησης που 
βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καλεί, επομένως, τους 
ηγέτες της Σομαλίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της 
εκλογικής διαδικασίας της χώρας και να ολοκληρώσουν τη διεξαγωγή αδιάβλητων και 
χωρίς αποκλεισμούς εκλογών για την Κάτω Βουλή πριν από το τέλος του 2021, ούτως 
ώστε οι προεδρικές εκλογές να μπορέσουν να διεξαχθούν το συντομότερο δυνατόν· 
υπογραμμίζει ότι η εκλογική διαδικασία πρέπει να προχωρήσει ειρηνικά, σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως στις 27 Μαΐου 2021· ζητεί 
επιπλέον από τους ηγέτες της Σομαλίας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να 
απόσχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις πολιτικές εντάσεις ή 
τη βία, προκειμένου να εδραιωθεί η σταθερότητα και να μη δοθεί η ευκαιρία στην Al-
Shabaab να αποκτήσει πολιτική επιρροή· ζητεί τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και της εκλογικής 
περιόδου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της 
ελευθερίας της κυκλοφορίας, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης· καταδικάζει κάθε 
υπερβολική χρήση βίας από τις κυβερνητικές δυνάμεις κατά της αντιπολίτευσης ή 
εναντίον διαδηλωτών· προειδοποιεί για τυχόν περαιτέρω πρωτοβουλίες που οδηγούν σε 
παράταση προηγούμενων εντολών χωρίς την ευρεία υποστήριξη των σομαλικών 
ενδιαφερόμενων φορέων και αντιτίθεται σε τυχόν παράλληλες διαδικασίες ή μερικές 
εκλογές·

3. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν επειγόντως 



RC\1244053EL.docx 8/11 PE699.896v01-00 }
PE699.901v01-00 }
PE699.907v01-00 }
PE699.910v01-00 }
PE699.912v01-00 }
PE699.914v01-00 } RC1

EL

την ανθρωπιστική βοήθεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και να παράσχουν πρόσθετη 
βοήθεια για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, ιδίως μέσω της κοινής χρήσης 
εμβολίων και της παροχής βασικών ιατρικών εφοδίων και φαρμακευτικών προϊόντων· 
υπογραμμίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να βοηθήσει, κάνοντας ό,τι χρειάζεται για 
να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία COVID-19 στη Σομαλία και την περιοχή, μεταξύ 
άλλων μέσω της μεγαλύτερης διανομής εμβολίων και της ενίσχυσης της ικανότητας 
παρασκευής εμβολίων·

4. καλεί τις αρχές της Σομαλίας να σταματήσουν όλες τις αυθαίρετες συλλήψεις και να 
απελευθερώσουν όλα τα άτομα που υφίστανται παράνομη και αδικαιολόγητη κράτηση, 
να καταπολεμήσουν τις πράξεις παρενόχλησης και εκφοβισμού αμάχων από τις 
δυνάμεις ασφαλείας, τους πολιτικούς και τις τοπικές αρχές, και να διασφαλίσουν ότι οι 
υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν· επιμένει ότι οι αρχές πρέπει να σταματήσουν τις 
εκτελέσεις που διατάσσονται από στρατιωτικά δικαστήρια, να εγκρίνουν μορατόριουμ 
και να καταργήσουν τη θανατική ποινή· παροτρύνει την κυβέρνηση της Σομαλίας να 
ενισχύσει το κράτος δικαίου και να θεσπίσει ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα, καθώς και να εξασφαλίσει αποζημιώσεις για τα θύματα εξωδικαστικών και 
υπερβολικών βιαιοπραγιών· παροτρύνει τις αρχές της Σομαλίας να εγκρίνουν ταχέως 
την πολιτική προστασίας των αμάχων και τον εθνικό νόμο για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, και να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τους διεθνείς 
κανόνες και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των προσφύγων και των εσωτερικά 
εκτοπισθέντων στη Σομαλία και για την ευημερία τους· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς 
εταίρους να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας για την 
παροχή προστασίας, βοήθειας και βιώσιμων λύσεων σύμφωνα με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις· χαιρετίζει την επικύρωση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της 
Σομαλίας της Σύμβασης της Αφρικανικής Ένωσης για την Προστασία και τη Βοήθεια 
των Εσωτερικά Εκτοπισμένων Ατόμων στην Αφρική και ζητεί από την Επιτροπή να 
βοηθήσει τη Σομαλία να αναπτύξει εθνικά νομικά πλαίσια και να διασφαλίσει την 
ασφάλεια των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων, με ιδιαίτερη 
προσοχή στα πλέον ευάλωτα άτομα, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα που 
ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας, 
κακοποίησης και παραβιάσεων·

6. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις κοινωνικές και οικονομικές ζημίες που 
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων 
καιρικών φαινομένων και της εισβολής ακρίδων· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της 
Σομαλίας στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) το 
2021 για μια δίκαιη μετάβαση με βάση τον κοινωνικό διάλογο και την ιεράρχηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της 
Σομαλίας· ζητεί την ανάληψη επείγουσας δράσης και την ορθή εφαρμογή σχεδίων 
δράσης για την πρόληψη ή τον μετριασμό καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, 
όπως το σχέδιο δράσης του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) για την 
κρίση των ακρίδων της ερήμου·
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7. εκφράζει τη λύπη του για τις επιθέσεις τρομοκρατικών ομάδων κατά εργαζομένων στον 
ανθρωπιστικό τομέα, την καταστροφή υποδομών και την εκτροπή της βοήθειας· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
πρόσβαση για την έγκαιρη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που έχουν 
ανάγκη σε ολόκληρη τη Σομαλία·

8. αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραμάτισε η AMISOM στην εδραίωση της ασφάλειας 
έναντι της απειλής που συνιστούν η Al-Shabaab και οι ένοπλες ομάδες της 
αντιπολίτευσης· εκφράζει την υποστήριξή του στο σχέδιο μετάβασης της Σομαλίας 
(STP) όσον αφορά τις επιχειρήσεις της AMISOM, και ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή του· 
καλεί τους βασικούς φορείς της Σομαλίας στον τομέα της ασφάλειας να καταλήξουν σε 
συμφωνία σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους, το μέγεθος και τη σύνθεση μιας 
μελλοντικής AMISOM που θα αποσκοπεί στη στήριξη της μετάβασης στον τομέα της 
ασφάλειας στη Σομαλία, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή του STP· 
ζητεί την ενίσχυση της εθνικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας προκειμένου να 
προστατευθεί ο πληθυσμός· καλεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας, την 
AMISOM και τις συμμαχικές δυνάμεις να διασφαλίσουν ότι οι στρατιωτικές τους 
εκστρατείες κατά της Al-Shabaab διεξάγονται με αυστηρή τήρηση του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9. υπογραμμίζει ότι οι σομαλικές αρχές θα πρέπει να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας στη χώρα τους, αλλά δεν είναι ακόμη σε θέση να το 
πράξουν στον αγώνα κατά της Al-Shabaab και των ένοπλων ομάδων της 
αντιπολίτευσης· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό, σύμφωνα με την απόφαση 2568 
(2021) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να αναπτυχθεί επειγόντως 
ένα σχέδιο σχετικά με τη μορφή της αναδιαρθρωμένης παρουσίας της ΑΕ μετά το 2021· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρωταρχική ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών, της ΑΕ 
και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 
σχεδίου, με την υποστήριξη διεθνών εταίρων·

10. ζητεί από όλους τους ξένους παράγοντες να μην θέσουν σε κίνδυνο τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες για την οικοδόμηση του κράτους και της ειρήνης, προωθώντας τη 
σταθερότητα και, ταυτόχρονα, διατηρώντας την ενότητα της χώρας· υπενθυμίζει σε όλα 
τα μέρη το συνεχιζόμενο εμπάργκο όπλων που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη εκπροσώπηση των γυναικών στις 
βουλευτικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να απαιτείται μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην 
επίλυση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης· ζητεί την πλήρη, ισότιμη 
και ουσιαστική συμμετοχή και συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα 
με τον Χάρτη των Γυναικών της Σομαλίας·

12. καταδικάζει τη συνεχιζόμενη σεξουαλική και έμφυλη βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών στη Σομαλία και ζητεί συνεχείς και συντονισμένες εθνικές προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία και της εφαρμογής της Σύμβασης 
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αριθ. 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τη βία και την 
παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, την οποία έχει κυρώσει η Σομαλία, την 
κύρωση της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών και τη θέσπιση προοδευτικής νομοθεσίας κατά του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων τόσο σε κρατικό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο· 
παροτρύνει την κυβέρνηση της Σομαλίας να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την 
πρόληψη της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και παιδιών·

13. καλεί τις αρχές της Σομαλίας να καταργήσουν τις διατάξεις του τροποποιημένου νόμου 
του 2020 για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος περιορίζει σοβαρά την ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης και δεν συμμορφώνεται με τα 
διεθνή πρότυπα για την ελευθερία της έκφρασης·

14. εκφράζει τη λύπη του για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και 
προσωπικού των μέσων ενημέρωσης που διαδραματίζουν νόμιμο ρόλο στην 
οικοδόμηση του κράτους και στην εκλογική διαδικασία, και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να εκτελούν το έργο τους χωρίς φόβο ή εκφοβισμό· καλεί τις αρχές της Σομαλίας να 
διεξαγάγουν και να ολοκληρώσουν τις έρευνες σχετικά με τις δολοφονίες όλων των 
δημοσιογράφων το 2021, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του Jamal Farah 
Adan, και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη·

15. παροτρύνει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας και τα ομόσπονδα κράτη μέλη 
της να κηρύξουν, χωρίς καθυστέρηση, μορατόριουμ στη σύλληψη και τη φυλάκιση 
δημοσιογράφων κατά την άσκηση των δημοσιογραφικών τους καθηκόντων, όπως 
προτείνεται από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα και την Εθνική Ένωση Σομαλών 
Δημοσιογράφων, καθώς και να θέσουν τέλος στη συνεχιζόμενη χρήση του παλαιού και 
παρωχημένου ποινικού κώδικα της Σομαλίας για την τιμωρία των δημοσιογράφων και 
τον περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της 
έκφρασης·

16. καλεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας, τα ομοσπονδιακά κράτη μέλη της 
και τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσουν ότι οι ξένες ή πολυεθνικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στη Σομαλία σέβονται πλήρως, τηρούν και εφαρμόζουν τις 
διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες νομικές πράξεις, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού συντάγματος και των νόμων της Σομαλίας, 
καθώς και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να τεθούν στο στόχαστρο τα οικονομικά της Al-Shabaab και να αποτραπεί η παράνομη 
παραγωγή εσόδων, μεταξύ άλλων από πρώτες ύλες·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, 
στον Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο της Σομαλίας, στον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.
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