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Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία (2017/2962(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Μαΐου 2017, σχετικά με τον καταυλισμό 

προσφύγων του Dadaab1, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της 

Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, της 15ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις 

επιθέσεις στο Μουκντίσο της Σομαλίας, καθώς και τη δήλωση της εκπροσώπου της 

ΑΠ/ΥΕ, της 30ής Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την επίθεση στη Σομαλία, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με 

τη Σομαλία, 

– έχοντας υπόψη την παρέμβαση της ΕΕ, της 27ης Σεπτεμβρίου 2017, στην 36η σύνοδο 

του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον διαδραστικό διάλογο με τον 

ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για τη Σομαλία, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2372 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η 

οποία εγκρίθηκε στις 30 Αυγούστου 2017, και την απόφαση 2383 (2017), η οποία 

εγκρίθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2017, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 9ης Μαΐου 2017 και της 5ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με 

τη Σομαλία, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 15ης Οκτωβρίου 

2017, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στο Μουκντίσο, 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0229. 



 

 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης 

(ΑΕ), της 15ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την επίθεση στο Μουκντίσο, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία 

(AMISOM), με τις οποίες καταδικάζονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 14ης και της 

28ης Οκτωβρίου 2017, 

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της διεθνούς διάσκεψης για τη Σομαλία, που 

πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 11 Μαΐου 2017, 

– έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με την 

εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, της 1ης Ιουνίου 2017· 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 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 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΑΚΕ και της 

ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη την εντολή της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και των Λαών για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των 

ανθρώπων και των λαών βάσει του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Λαών, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το 

Προαιρετικό της Πρωτόκολλο σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας σχετικά με την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε το 1999, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Οκτωβρίου 2017, μια τεράστια βομβιστική επίθεση με 

φορτηγό κλόνισε το κέντρο του Μουκντίσο και αφαίρεσε τη ζωή τουλάχιστον 358 

ατόμων, ενώ 228 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και 56 εξακολουθούν να αγνοούνται· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίθεση στην καρδιά του Μουκντίσο ήταν μια από τις πιο 

θανατηφόρες τρομοκρατικές ενέργειες των τελευταίων ετών παγκοσμίως· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πάνω από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 28 Οκτωβρίου 2017, όταν 

δύο βόμβες εξερράγησαν έξω από ξενοδοχείο κοντά στο προεδρικό μέγαρο στο 

Μουκντίσο· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για 

αυτές τις άνανδρες επιθέσεις, οι επιθέσεις φέρουν τη σφραγίδα της Al-Shabaab, η οποία 

τώρα δείχνει να μην επιθυμεί να υπονομεύσει τη λαϊκή στήριξη συνδέοντας τη δράση 

της με την τεράστια απώλεια ζωών αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σομαλοί 

πολίτες έχουν καταδικάσει επανειλημμένα τη βία της Al-Shabaab και έχουν ενωθεί 

μετά τις βομβιστικές επιθέσεις του Οκτωβρίου του 2017, με χιλιάδες πολίτες να 

διαδηλώνουν στους δρόμους του Μουκντίσο αψηφώντας την Al-Shabaab· 



 

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες έχει πραγματοποιηθεί σειρά φονικών 

τρομοκρατικών επιθέσεων στο Μουκντίσο και σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες 

περιλαμβάνουν βομβιστικές επιθέσεις με αυτοκίνητα, τυχαίους πυροβολισμούς, 

στοχευμένες εκτελέσεις και απαγωγές, που καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη απειλή του 

βίαιου εξτρεμισμού που αντιμετωπίζει η χώρα·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις επιθέσεις έχουν αποδοθεί κυρίως στις 

τρομοκρατικές ενέργειες της Al-Shabaab, παρόλο που είναι γνωστό ότι και το Daesh 

δραστηριοποιείται στη χώρα· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Σομαλίας, Mohamed Abdullahi Mohamed, 

αφού ανέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο του 2017 κατόπιν εκλογών που θεωρούνται 

σημαντικό ορόσημο που σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή της καθημαγμένης αυτής 

χώρας της ανατολικής Αφρικής στη σταθερότητα και την ευημερία, δεσμεύτηκε να 

απαλλάξει τη Σομαλία από την Al-Shabaab· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της έξαρσης των επιθέσεων το 2017, και ιδίως της 

αποτρόπαιας βομβιστικής επίθεσης της 14ης Οκτωβρίου 2017, δεν είναι καθόλου σαφές 

ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας θα είναι ικανές να καταπολεμήσουν επαρκώς 

την τρομοκρατία χωρίς εξωτερική βοήθεια, μετά την αποχώρηση της AMISOM που 

προβλέπεται για το 2018· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις της AMISOM έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα 

για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων και δολοφονικά χτυπήματα που καταφέρθηκαν αδιακρίτως και 

περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκ νέου ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων σε έδαφος της Σομαλίας που δεν εμπίπτει στις 

εντολές του ΟΗΕ και της ΑΕ αποτελεί σημαντική αιτία ανησυχίας, δεδομένων των 

καταγγελιών που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από δυνάμεις της AMISOM· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με τον βίαιο εξτρεμισμό, η ξηρασία, οι φατριακές 

συγκρούσεις και οι αναγκαστικές εξώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 

εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων μόνο κατά το τελευταίο έτος, με πολλά από τα άτομα 

αυτά να έχουν μεταβεί σε αστικά κέντρα που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι ζουν σε επισφαλείς οικισμούς, όπου ιδίως οι 

γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν κακοποίηση και σεξουαλική βία· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείνα εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή στη Σομαλία, 

με περίπου 400 000 παιδιά της Σομαλίας να πάσχουν από οξύ υποσιτισμό και 

3 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε κατάσταση κρίσης ή έκτακτης ανάγκης όσον 

αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 1,1 

εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στη Σομαλία, με πάνω από 900 000 

σομαλούς πρόσφυγες στην περιοχή· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 420 000 σομαλοί πρόσφυγες σε καταυλισμούς στην 

Κένυα, από τους οποίους οι 350 000 βρίσκονται στον καταυλισμό Dadaab, και ότι οι 

κυβερνήσεις της Σομαλίας και της Κένυας, καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), έχουν συμφωνήσει να διευκολύνουν 

τον εκούσιο επαναπατρισμό 10 000 προσφύγων σε περιοχές της Σομαλίας που δεν 

βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Al-Shabaab· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 



 

 

επαναπατριζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης και έχουν ελάχιστες 

προοπτικές εύρεσης εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πρόσφυγες στο Dadaab 

έχουν σομαλική καταγωγή, αλλά δεν έχουν ποτέ ζήσει εκτός του καταυλισμού και είναι 

ουσιαστικά απάτριδες, υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να αποσταλούν στη Σομαλία· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, η ΕΕ έχει σταδιακά αυξήσει την ανθρωπιστική 

βοήθεια προς τη Σομαλία, ιδίως ως απάντηση στη σοβαρή ξηρασία που πλήττει τη 

χώρα, με τη διάθεση ποσού 120 εκατομμυρίων EUR σε εταίρους στον τομέα της 

ανθρωπιστικής βοήθειας το 2017 και την αποδέσμευση βοήθειας έκτακτης ανάγκης 

ύψους 100 000 EUR με σκοπό τη στήριξη προσπαθειών για την ταχεία ανταπόκριση σε 

ιατρικές ανάγκες στο Μουκντίσο, ύστερα από την επίθεση της 14ης Οκτωβρίου 2017· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επίσης κινητοποίησε αρχικά δύο πλοία της ναυτικής 

επιχείρησης της ΕΕ ATALANTA, καθώς και πτήσεις για την παροχή βοήθειας 

έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παραδοθούν ιατρικές προμήθειες έκτακτης ανάγκης 

σε νοσοκομεία του Μουκντίσο· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε ποσό 486 εκατομμυρίων EUR μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (2014-2020), με εστίαση στην εφαρμογή του 

«Συμφώνου» και ιδίως στην οικοδόμηση του κράτους και της ειρήνης, την επισιτιστική 

ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 

δεσμευτεί επίσης να υποστηρίξει την AMISOM μέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης 

στην Αφρική· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2016, η Παγκόσμια Τράπεζα δεσμεύτηκε 

να εντείνει τις προσπάθειες καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας, ανακοινώνοντας ότι 

οι ανεπτυγμένες χώρες δεσμεύτηκαν να καταβάλουν το ποσό-ρεκόρ των 

75 δισεκατομμυρίων USD για επιχορηγήσεις και δάνεια με ευνοϊκούς όρους στον 

Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (IDA)· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Σομαλία δεν 

δικαιούται χρηματοδότηση από τον IDA καθώς οφείλει στην τράπεζα και στο ΔΝΤ 

περισσότερα από 300 εκατομμύρια USD στο πλαίσιο του χρέους ύψους 

5 δισεκατομμυρίων USD που οφείλει σε πολυμερείς και διμερείς πιστωτές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η δολοφονία, αυθαίρετη κράτηση και 

στρατολόγηση παιδιών από την Al-Shabaab, αλλά και η στρατολόγησή τους από τις 

ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας, παρά το γεγονός ότι η Σομαλία κύρωσε τη Σύμβαση 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού τον Ιανουάριο του 2015 και ενέκρινε τη 

Διακήρυξη για ασφαλή σχολεία τον Νοέμβριο του 2015, αναλαμβάνοντας έτσι τη 

δέσμευση να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των σπουδαστών και 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει ενός λειτουργικού μη στρατιωτικού δικαστικού 

συστήματος, η κυβέρνηση της Σομαλίας βασίζεται σε στρατοδικεία για τις δίκες και 

καταδίκες πολιτών, γεγονός που δεν εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών 

κατηγορουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκχωρηθεί ευρείες εξουσίες έρευνας 

στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISA), η οποία επί του παρόντος 

δεν διαθέτει εντολή για την επιβολή του νόμου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα άτομα 

που κρατούνται από τη NISA να υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων 

τους για εφαρμογή της προσήκουσας διαδικασίας· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Transparency International, η Σομαλία είναι 

η πιο διεφθαρμένη χώρα του κόσμου εδώ και 10 συναπτά έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 



 

 

η κυβέρνηση της Σομαλίας εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με πολυάριθμες 

προκλήσεις, όπως η διαφθορά και η έλλειψη ευρείας υποστήριξης από τους πολίτες, 

γεγονός το οποίο αναπόφευκτα έχει οδηγήσει σε έλλειψη εμπιστοσύνης στους 

κρατικούς θεσμούς και μετατόπιση της υποστήριξης προς ακραίες ισλαμιστικές και 

τρομοκρατικές ομάδες· 

1. δηλώνει την ειλικρινή συμπαράστασή του στα θύματα των πρόσφατων τρομοκρατικών 

επιθέσεων στη Σομαλία και στις οικογένειές τους, και εκφράζει τη βαθιά του λύπη για 

την απώλεια ανθρώπινων ζωών· ταυτόχρονα καταδικάζει έντονα τους δράστες αυτών 

των επιθέσεων, οι οποίες αποδόθηκαν στην ανταρτική ομάδα Al-Shabaab· 

2. υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο μέσω της κοινωνικής ένταξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής 

διακυβέρνησης, στη βάση των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, που 

καθιστούν δυνατό τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία απόκριση της Επιτροπής στην κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης μετά την τρομοκρατική επίθεση της 14ης Οκτωβρίου 2017· καλεί 

την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους της να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τη Σομαλία, 

κατ’ αρχάς μέσω μέτρων για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, με σκοπό την 

αποφυγή των διαρθρωτικών προβλημάτων που οδηγούν σε λιμό, την προώθηση της 

ασφάλειας και της επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κοινοτήτων, τη βελτίωση της 

διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και την παροχή βοήθειας για την ολοκλήρωση 

της αναθεώρησης του Συντάγματος που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα· 

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από 

ανθρωπιστικές ομάδες, οργανισμούς βοήθειας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 

Σομαλία εξακολουθεί να βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού· υπενθυμίζει ότι ο συνολικός 

αριθμός θανάτων που προκάλεσε ο λιμός του 2011 επιδεινώθηκε από την ανασφάλεια 

και τις δράσεις εξτρεμιστών μαχητών της Al-Shabaab που είχαν σκοπό την 

παρεμπόδιση της παροχής βοήθειας σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Σομαλίας που 

εκείνη την περίοδο τελούσε υπό τον έλεγχό της· καλεί όλα τα μέρη να συνεργαστούν με 

τους ανθρωπιστικούς φορείς, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών, ώστε να 

καταστεί δυνατή η πλήρης και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όσους εξακολουθούν να 

υποφέρουν και όσους βρίσκονται σε ανάγκη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκλογική διαδικασία του Φεβρουαρίου του 2017, 

η οποία οδήγησε στην εκλογή νέου Προέδρου, και εκφράζει την ελπίδα ότι η εκλογή 

αυτή θα ενισχύσει την πολιτική σταθερότητα, θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση των 

απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και θα προωθήσει το ομοσπονδιακό έργο σε στενό 

συντονισμό και συνεργασία με τα ομοσπονδιακά κράτη μέλη (FMS)· τονίζει ότι είναι 

σημαντικό να καταπολεμηθεί η ενδημική διαφθορά στη χώρα και να δοθούν επιλογές 

στους νέους της χώρας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος στρατολόγησής τους από 

την Al-Shabaab· 

6. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το σομαλικό Εθνικό Φόρουμ Ηγεσίας να προωθήσει 

τη δημιουργία και καταχώριση πολιτικών κομμάτων ενόψει των εκλογών του 2020, με 

βάση την αρχή «κάθε άνθρωπος μία ψήφος», καθώς και την προσπάθεια για την 

ανασυγκρότηση των κρατικών θεσμών και τη θέσπιση σημαντικών νέων νόμων για τα 

πολιτικά κόμματα και για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής επιτροπής 



 

 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την 

αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών·  

7. υπογραμμίζει τη σημασία της συμβολής της διασποράς της χώρας και της κοινωνίας 

των πολιτών για την αποκατάσταση όχι μόνο της διακυβέρνησης, αλλά και της 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, τονίζοντας τη σημασία της εκπροσώπησης και 

της συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· χαιρετίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την αύξηση του αριθμού των γυναικών βουλευτών στο Κοινοβούλιο της 

Σομαλίας (στο 24 %) και στο Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου, έχοντας κατά νου 

ότι είναι απαραίτητο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί η 

ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, τόσο στην ΕΕ όσο και στη Σομαλία· 

8. λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση του Ναϊρόμπι της Διακυβερνητικής Αρχής για την 

Ανάπτυξη (IGAD) σχετικά με τις βιώσιμες λύσεις για τους σομαλούς πρόσφυγες και 

την επανένταξη των επαναπατριζομένων στη Σομαλία· επιδοκιμάζει τη δέσμευση για 

επίτευξη μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής προσέγγισης, και ταυτόχρονα τη 

διατήρηση της προστασίας και την προαγωγή της αυτάρκειας σε χώρες ασύλου, η οποία 

θα αναληφθεί με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και θα συνάδει με τον διεθνή 

επιμερισμό των ευθυνών, όπως περιγράφεται στο Πλαίσιο της Ολοκληρωμένης 

Αντιμετώπισης του Προσφυγικού (CRRF) της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες διαβούλευσης με παράγοντες της 

περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πληθυσμών, των περιφερειακών 

κυβερνήσεων και των ΜΚΟ, με σκοπό να εστιάσει στα προβλήματα και τις ανάγκες 

που έχουν εντοπιστεί σε τοπικό επίπεδο, να προαγάγει ένα ευνοϊκό περιβάλλον και να 

αυξήσει τη δυνατότητα επιστροφής των προσφύγων στις πατρίδες τους·  

10. εκφράζει την ανησυχία του για την ευρεία αρμοδιότητα της NISA και το γεγονός ότι 

χρησιμοποιεί στρατοδικεία για τη δίωξη εικαζόμενων εγκλημάτων που σχετίζονται με 

την τρομοκρατία, κατά την οποία έχει επανειλημμένα καταστρατηγήσει τη δέουσα 

διαδικασία και επιβάλει τη θανατική ποινή χωρίς να λογοδοτήσει·  

11. καλεί τη σομαλική κυβέρνηση και την ΕΕ, ως μέρος των δραστηριοτήτων της στον 

τομέα του κράτους δικαίου στη Σομαλία, να διασφαλίσουν ότι η NISA ρυθμίζεται με 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και να ενισχύσουν την τεχνική 

εμπειρογνωμοσύνη του Τμήματος Διερεύνησης Εγκλημάτων της Σομαλίας (CID) ώστε 

να είναι σε θέση να διεξάγει διεξοδικές και αποτελεσματικές έρευνες με σεβασμό των 

δικαιωμάτων των πολιτών· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 

16 Απριλίου 2017 από τους ηγέτες της Σομαλίας με σκοπό να ενσωματωθούν οι 

περιφερειακές και ομοσπονδιακές δυνάμεις σε μια συνεκτική εθνική αρχιτεκτονική 

ασφαλείας, ικανή να αναλάβει σταδιακά την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια, καθώς και 

για την ταχεία σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και της Εθνικής 

Υπηρεσίας Ασφαλείας· 

13. αναγνωρίζει τον ρόλο της AMISOM στη διασφάλιση της ασφάλειας και της 

σταθερότητας που επιτρέπουν στη Σομαλία να δημιουργήσει πολιτικούς θεσμούς και να 

επεκτείνει την κρατική εξουσία, ενόψει της μεταβίβασης της ευθύνης για την ασφάλεια 

στους θεσμούς και τις δυνάμεις της Σομαλίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

έρευνα της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με την εικαζόμενη σεξουαλική βία από τα 



 

 

στρατεύματα της AMISOM· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων των εκθέσεων 

του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Σομαλία, και, σύμφωνα με την απόφαση 2272 

(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλεί την ΑΕ και τις χώρες που 

συμβάλλουν με στρατεύματα να εξασφαλίσουν ότι οι καταγγελίες θα διερευνηθούν 

δεόντως και διεξοδικά και ότι οι υπεύθυνοι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· 

υπογραμμίζει τη σημασία της δυνατότητας παράτασης της εντολής της AMISOM 

πέραν του Μαΐου του 2018, και προειδοποιεί ότι μια πρόωρη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στα στρατεύματα της Σομαλίας θα μπορούσε να είναι επιζήμια για τη 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα· 

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία και να διασφαλιστεί η 

λογοδοσία για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου που 

πραγματοποιήθηκαν στη Σομαλία· λαμβάνει υπό σημείωση την προσφορά αμνηστίας, 

εκ μέρους του Προέδρου της Σομαλίας, για ορισμένα εγκλήματα σε όσους 

αποκηρύξουν την τρομοκρατία και τη βία και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την Al-

Shabaab και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, και ενθαρρύνει τη θέσπιση νομοθεσίας περί 

αμνηστίας· 

15. εκφράζει τη λύπη του για τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών από μαχητές της Al-

Shabaab, καθώς και για τη χρήση παιδιών ως στρατιωτών και πληροφοριοδοτών από τις 

δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αιχμαλώτων ή λιποτακτών 

παιδιών στρατιωτών· υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Σομαλίας έχει δεσμευθεί για την 

επανένταξη πρώην παιδιών στρατιωτών και την προσαγωγή των υπεύθυνων για τη 

στρατολόγησή τους στη δικαιοσύνη· καλεί τους διεθνείς χορηγούς, 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να δώσουν προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών 

αποκατάστασης, εκπαίδευσης και ασφαλούς σχολικής φοίτησης, ως βασικό στοιχείο για 

να σπάσει ο θανάσιμος κύκλος της βίας· ζητεί από τις αρχές να αντιμετωπίζουν 

πρωτίστως ως θύματα τα παιδιά για τα οποία υπάρχει υποψία ότι συνδέονται με την Al-

Shabaab, τηρώντας τα διεθνή πρότυπα προστασίας ως κατευθυντήριες αρχές· 

16. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι, και ιδίως ο 

ξυλάνθρακας, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης των 

τρομοκρατών και προκαλούν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος στη Σομαλία· 

καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα ιχνηλασιμότητας 

και δέουσας επιμέλειας μπορούν να διευρυνθούν ώστε να περιλαμβάνουν όλους τους 

φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση της τρομοκρατικής 

δραστηριότητας και βίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα μέρη να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να απαγορευτούν 

οι εξαγωγές ξυλάνθρακα από τη Σομαλία· 

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη 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. 

 


