
Κοινή δήλωση μετά τις διαβουλεύσεις των αναπληρωτών υπουργών Εξωτερικών/ειδικών 
αντιπροσώπων των χωρών BRICS για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 17 Μαΐου 2022.

1. Στις 17 Μαΐου 2022, οι αναπληρωτές υπουργοί Εξωτερικών/ειδικοί εκπρόσωποι των χωρών 
BRICS για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (ΜΕΝΑ) πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη υπό
την προεδρία της Κίνας, κατά τη διάρκεια της οποίας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα
κατάσταση στην περιοχή και κατέληξαν στα εξής:

2. Επισήμαναν την αυξανόμενη αστάθεια και αβεβαιότητα που πλήττει την περιοχή. Τόνισαν ότι η 
περιφερειακή κατάσταση συνδέεται στενά με την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρο τον 
κόσμο και ότι η ειρήνη και η ευημερία της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής είναι προς το
συμφέρον ολόκληρου του κόσμου. Είναι σημαντικό οι χώρες της περιοχής να διατηρήσουν την 
ανεξαρτησία και την εδαφική τους ακεραιότητα με στόχο την ανάπτυξη των λαών τους. Τα 
νόμιμα συμφέροντα ασφάλειας όλων των μερών πρέπει να αντιμετωπίζονται με συντονισμένο και 
συλλογικό τρόπο μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων. Επικροτήσαμε όλες τις πρωτοβουλίες και τις 
προσπάθειες των χωρών BRICS όσον αφορά την ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην
περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

3. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση των χωρών BRICS στη βασική αρχή ότι η διεθνής ειρήνη, η 
σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής 
πρέπει να επιτυγχάνονται και να διατηρούνται συμφώνως προς και με πλήρη σεβασμό στο 
διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

4. Υπογραμμίστηκε ότι η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική απαιτεί συνεργασία και ολοκλήρωση στον τομέα της ανάπτυξης. Κάλεσαν τη 
διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις χώρες της περιοχής στον αγώνα ενάντια στην πανδημία του 
κορονοϊού, με τη συνεργασία και την επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης. Τόνισαν τη σημασία 
- της συμβολής στη μετασυγκρουσιακή ανασυγκρότηση των χωρών, 
- της υποστήριξης της μεγαλύτερης οικονομικής διαφοροποίησης στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες 
και 
- της βοήθειας προς άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για την επίτευξη 
των αναπτυξιακών τους στόχων.

5. Καταδίκασαν την τρομοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της και τόνισαν τη σημασία της 
διατήρησης του ηγετικού και συντονιστικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών και της ανάγκης 
εξάλειψης της αντίληψης των διπλών προτύπων. Τόνισαν ότι δεν πρέπει να αποδυναμωθούν οι 
προσπάθειες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταπολέµηση των τρομοκρατικών 
οργανώσεων, ομάδων και ατόμων από τον κατάλογο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Συμφώνησαν ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει να συνδέεται με καμία θρησκεία, εθνικότητα, πολιτισμό
ή εθνοτική ομάδα. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις 
χώρες της περιοχής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των εξτρεμιστικών τάσεων.

6. Εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για την πρόσφατη έξαρση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και 
Παλαιστίνης και κάλεσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να 
αποφύγουν την κλιμάκωση. Τόνισαν ότι το ζήτημα της Παλαιστίνης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και 
ότι η λύση των δύο κρατών που θα επιτευχθεί μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων αποτελεί 
διεθνώς αναγνωρισμένη βάση για την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης. Επανέλαβαν την 
υποστήριξή τους στο δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού, με στόχο την αποκατάσταση 



των νόμιμων δικαιωμάτων του και την επίτευξη αλληλεγγύης μεταξύ όλων των πολιτικών 
κινημάτων στην Παλαιστίνη, προκειμένου να επιτευχθεί η δια-Παλαιστινιακή ενότητα.
Συνέστησαν στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη 
βάση της συμφωνηθείσας φόρμουλας των «δύο κρατών» και κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να 
εντείνει τις προσπάθειες για την υποστήριξη μιας διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης υπό την ηγεσία 
των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να επιτευχθεί μια συνολική, διαρκής και δίκαιη διευθέτηση 
που θα επιτρέψει στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζήσουν δίπλα-δίπλα σε ειρήνη και με 
ασφάλεια. Τόνισαν ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αξιοποίηση των σχετικών 
εξελίξεων, την ενεργή προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και να βοηθηθεί η 
Παλαιστίνη να περιορίσει την πανδημία του κορονοϊού, να αναπτύξει την οικονομία της, να 
ανακουφίσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα και να βελτιώσει την ευημερία του λαού. 
Εγκρίθηκαν δε, εκτεταμένες εργασίες

7. Τόνισαν ότι το κλειδί για την επίλυση του Συριακού ζητήματος είναι να ακολουθηθεί η αρχή 
μόνον «μιας πολιτικής διαδικασίας που διεξάγεται υπό την ηγεσία της χώρας, με την ενεργό 
συμμετοχή των ίδιων των Σύρων και με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών», όπως 
διατυπώθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο σεβασμός της κυριαρχίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, καθώς και η υποστήριξη του ρόλου των Ηνωμένων 
Εθνών ως κύριου διαύλου διαμεσολάβησης. Υπογράμμισαν τη σημασία της στήριξης της 
διαδικασίας πολιτικής συμφιλίωσης στη Συρία και της διασφάλισης της συμμετοχής όλων των 
πολιτών, δίνοντας προτεραιότητα στην εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης όλων των πολιτών και 
την έγκαιρη επιτάχυνση των έργων ανάκαμψης. Επισήμαναν τις πρόσφατες επαφές μεταξύ των 
Αραβικών χωρών και της Συρίας και υποστήριξαν όλες τις προσπάθειες για την προώθηση μιας 
πολιτικής διευθέτησης του Συριακού ζητήματος.

8. Τονίστηκε η σθεναρή υποστήριξη των προσπαθειών του Λιβάνου να διασφαλίσει τη 
σταθερότητα, την ασφάλεια, την κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία και την εδαφική 
ακεραιότητα της χώρας, καθώς και το δικαίωμα του λιβανέζικου λαού να επιλέξει μια πορεία 
ανάπτυξης που να συνάδει με τις εθνικές συνθήκες. Αντιτάχθηκαν στην οποιαδήποτε 
εξωτερική ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου και κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα
να παρέχει συνεχή βοήθεια στο Λίβανο χωρίς πολιτικές προϋποθέσεις, ώστε να τον βοηθήσει 
να αποκαταστήσει την πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα το συντομότερο 
δυνατό. Επικρότησαν την πρόσφατη υπογραφή - σε επίπεδο εργασίας - μιας συμφωνίας μεταξύ της
Λιβανικής κυβέρνησης και του ΔΝΤ, σχετικά με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, με στόχο 
την εφαρμογή των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό για την 
αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λιβανικός λαός. 
Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έγκαιρη ολοκλήρωση των βουλευτικών εκλογών της 
15ης Μαΐου.

9. Επαναβεβαιώσαν την υποστήριξή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική 
ακεραιότητα της Υεμένης, καθώς και στην πολιτική διευθέτηση της κατάστασης που 
επικρατεί στη χώρα. Κάλεσαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις 
χωρίς αποκλεισμούς για την Υεμένη, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών, και εξέφρασαν 
την εκτίμησή τους στον Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις
προσπάθειές του προς αυτή την κατεύθυνση. Χαιρέτισαν την ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ των 
αντιμαχόμενων μερών στη σύγκρουση στην Υεμένη και τη σύσταση Προεδρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου. Αναγνωρίστηκε ο θετικός ρόλος του απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,
του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου και όλων των σχετικών μερών 
στη συμβολή τους στην πολιτική επίλυση της σύγκρουσης. Επανέλαβαν τη βαθιά ανησυχία τους 
για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη και κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να παράσχει 
ανθρωπιστική βοήθεια στο δοκιμαζόμενο λαό της χώρας.



10. Επανέλαβαν τη σταθερή υποστήριξή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την 
εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ. Υποστήριξαν το Ιράκ στη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας 
και σταθερότητας και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Υποστήριξαν το λαό του Ιράκ 
στην προσπάθειά του για ειρήνη, ευημερία και ανάπτυξη. Αντιτάχθηκαν σε οποιαδήποτε ξένη 
παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράκ και υποστήριξαν τις προσπάθειες που 
καταβάλλει προκειμένου να προωθήσει την οικονομική του ανάκαμψη και να ενισχύσει το 
ρόλο του στις περιφερειακές υποθέσεις. Εξέφρασαν την ελπίδα ότι όλα τα μέρη στο Ιράκ θα 
καθιερώσουν έναν διάλογο με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό, την επίτευξη 
το συντομότερο δυνατό, μακροπρόθεσμης σταθερότητας και ευημερίας.

11. Τόνισαν ότι η κατάσταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου έχει μεγάλη σημασία για την 
περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Οι BRICS 
υποστηρίζουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή και τη διευθέτηση των διαφορών 
μεταξύ των χωρών της περιοχής μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί 
ειρηνική συνύπαρξη. Αφού εξέτασαν προτάσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διατήρηση 
της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, οι χώρες BRICS 
εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να ενισχύσουν τον συντονισμό και τη συνέργεια στο θέμα αυτό.

12.  Τόνισαν την υποστήριξή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα 
και την εθνική ενότητα της Λιβύης. Επανέλαβαν τον σεβασμό τους στη βούληση και την 
επιλογή του Λιβυκού λαού και κάλεσαν όλα τα μέρη να εντείνουν τις διαβουλεύσεις και τον 
διάλογο, να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει την κατάπαυση του 
πυρός που καθιερώθηκε τον Οκτώβριο του 2020, να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με τη 
συνταγματική βάση και την ημερομηνία διεξαγωγής γενικών εκλογών, προκειμένου να 
επιστρέψει η χώρα στο δρόμο της σταθερότητας και της ανάπτυξης. Υποστήριξαν μια 
«καθοδηγούμενη από τη Λιβύη και συμμετοχική» διαδικασία πολιτικής μετάβασης με κύριο 
δίαυλο τη διαμεσολάβηση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ και προέτρεψαν τον Γενικό Γραμματέα 
του ΟΗΕ να διορίσει άμεσα ειδικό εκπρόσωπο για τη Λιβύη

13.  Εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι ο λαός του Σουδάν διαθέτει τη σοφία και την ικανότητα
να επιλύσει τις εσωτερικές του υποθέσεις. Κάλεσαν όλα τα μέρη στο Σουδάν να επαναλάβουν 
το διάλογο, ώστε η πολιτική μετάβαση να προχωρήσει σύμφωνα με τα θεμελιώδη συμφέροντα
της χώρας και τις νόμιμες προσδοκίες του Σουδανικού λαού. Επαναβεβαίωσαν την 
υποστήριξή τους στις κοινές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης 
(AU) και της Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD)1 για την προώθηση του 
διαλόγου μεταξύ των Σουδανικών παρατάξεων και κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει 
να συνδράμει το Σουδάν στην υπέρβαση της τρέχουσας κατάστασης.

14. Συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν υπό την προεδρία των BRICS της Νότιας Αφρικής το 2023. 
Επαναβεβαίωσαν την ανάγκη διεξαγωγής τακτικών διαβουλεύσεων για την κατάσταση στη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική σε διάφορες περιστάσεις, μεταξύ άλλων στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς
επίσης και διενέργεια κατάλληλων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εργασίας, σε περίπτωση που αυτό 
κριθεί ότι είναι αναγκαίο.

Η «απομονωμένη» Ρωσία πρωτοστατεί σ' έναν κόσμο που εξακολουθεί να ζει και ν' 
αναπτύσσεται εκτός και χωρίς τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ

1 Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη είναι ένα εμπορικό μπλοκ οκτώ χωρών στην Αφρική. Περιλαμβάνει 
κυβερνήσεις από το Κέρας της Αφρικής, την Κοιλάδα του Νείλου και τις Αφρικανικές Μεγάλες Λίμνες. Έχει την 
έδρα της στην πόλη Τζιμπουτί


