
Η Διακήρυξη της XIV Συνόδου Κορυφής των BRICS, αποτελεί άλλο ένα σοβαρό ντοκουμέντο.
Στη Σεισάχθεια έχουμε αναφερθεί πρόσφατα πολλές φορές σε αυτό και έχουμε αναλύσει διεξοδικά τη 
σημασία του.
Ωστόσο αποφασίσαμε να το μεταφράσουμε και να σας το παρουσιάσουμε, επειδή πρέπει να υπάρχει 
στον ιστότοπό μας, ως πρωτογενής πηγή αναφοράς.
Προφανώς το συμπυκνωμένο αυτό, αν και μακροσκελές κείμενο δεν προσφέρεται για μια απλή 
συνήθη ανάγνωση. Χρειάζεται προσεκτική μελέτη.

Ωστόσο ακόμη κι αν διατρέξει κανείς εν συντομία το σύνολο του κειμένου, δεν μπορεί παρά να 
εντυπωσιαστεί από το εύρος της θεματολογίας στην οποίο επεκτείνεται, μέσα από τα 75 σημεία του.
Τα σημεία είναι όλα κομβικά, τόσο που αν επιχειρούσε κανείς να τα επεξηγήσει περισσότερο θα ήταν 
αναγκασμένος να γράψει ολόκληρο βιβλίο.

Ένα βιβλίο με επιτεύγματα, γιατί τα σημεία δεν αναφέρονται σε έναν κόσμο του μέλλοντος που οι 
πρωταγωνιστικοί του παράγοντες απλώς οραματίζονται, αλλά σκιαγραφούν μια πραγματικότητα 
που οι λαοί των χωρών BRICS, αποτελώντας τη πλειοψηφία του πληθυσμού του πλανήτη, έχουν εδώ 
και χρόνια οικοδομήσει, με έμπρακτα αποτελέσματα και σήμερα αναγκασμένοι να προσαρμοστούν 
στις ιδιαίτερες συνθήκες μιας πρωτόγνωρης συνδυαστικής συστημικής κρίσης, που πλήττει το σύνολο 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σχεδιάζουν έναν νέο πολυπολικό κόσμο, μακρυά από τη δίνη 
της φθίνουσας και παρακμάζουσας Συλλογικής Δύσης», που αποτελεί το πλέον επικίνδυνο και 
επιθετικό απομεινάρι του ιμπεριαλισμού.

Οι περισσότεροι αναγνώστες δεν είναι προφανώς εξοικειωμένοι με τη πολυετή συστηματική δουλειά 
των BRICS. Αυτό είναι δικαιολογημένο, αφού τα συστημικά ΜΜΕ δεν μιλάνε καν γι αυτό, παρά μόνο 
όταν επιχειρούν να τη στηλιτεύσουν ή να τη καταδικάσουν.
Προκειμένου λοιπόν να μην παραμείνουν ενδεχομένως με την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα 
θεωρητικό εγκεφαλικό ή περιορισμένης έκτασης κατασκεύασμα εγχείρημα, θα χρειαστεί να 
αναζητήσουν πρόσθετες πηγές, ώστε να κατανοήσουν ότι με εξαίρεση τη περίοδο της ύφεσης λόγω της
πανδημίας της COVID – 19, η παγκοσμιοποίηση δεν δούλεψε μόνο προς όφελος των 
«παγκοσμιοποιητών», με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα, αλλά έδωσε την ευκαιρία σε όσους 
ήθελαν πραγματικά να φτιάξουν έναν άλλο κόσμο, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες  της 
σύγχρονης τεχνολογικής προόδου προς όφελος των λαών τους.

Έτσι με τις πρωτοβουλίες της Κίνας και της Ρωσίας, σήμερα υπάρχει ένας πολυπολικός κόσμος που
αναδύθηκε και είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία, ορατός από όλους.
Από άλλους μεν, τους αγωνιζόμενους για τη ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία και πρόοδο λαούς, ο 
κόσμος αυτός είναι ορατός με αισιοδοξία επειδή αντιπροσωπεύει ένα αναπόφευκτο και συνάμα 
εφικτό μέλλον.
Από άλλους, τον ιμπεριαλισμό, τις χώρες της παρακμής της Συλλογικής Δύσης, είναι ορατός με τρόμο 
και δέος γιατί αντιπροσωπεύει το δικό τους τέλος.

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες δεν υπάρχει θέση, παρά μόνο για όσους έμαθαν μέχρι 
σήμερα να στέκονται «ακτιβιστικά» σαν θεατές στο διάβα της ζωής και στη κίνηση της 
ιστορίας, κάνοντας απλώς κριτική με τα λόγια στην «παρακμή», χωρίς να έχουν τη θέληση, το 
σθένος και τη διάθεση να φτιάξουν έναν άλλον κόσμο ακόμα και με τις ατέλειές του. Ατέλειες 
που δίχως άλλο πάντα θα αποτελούν μια πρόκληση στον αγώνα των κοινωνιών για το καλύτερο.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή τους σε αυτό το κοινωνικο-ιστορικό περιθώριο θα είναι 
απόλυτα, δική τους συνειδητή επιλογή.



Διακήρυξη της XIV Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Πεκίνο
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Προοίμιο

1. Εμείς, οι ηγέτες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
της Δημοκρατίας της Ινδίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Δημοκρατίας της Νότιας 
Αφρικής πραγματοποιήσαμε την XIV Σύνοδο Κορυφής των BRICS με θέμα «Ενίσχυση της υψηλής
ποιότητας εταιρικής σχέσης των BRICS καθώς εισερχόμαστε στην εποχή της παγκόσμιας 
ανάπτυξης» στις 23-24 Ιουνίου 2022.

2. Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία 16 χρόνια, διατηρώντας το πνεύμα των BRICS που 
χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση, ισότητα, αλληλεγγύη, διαφάνεια, 
συμμετοχικότητα και συναίνεση, οι χώρες BRICS ενίσχυσαν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, 
εμβάθυναν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία εντός των BRICS και ανέπτυξαν στενότερες επαφές 
μεταξύ των ανθρώπων, γεγονός που οδήγησε σε μια σειρά σημαντικών αποτελεσμάτων. 
Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της αλληλεγγύης και της συνεργασίας των
BRICS με βάση τα κοινά μας συμφέροντα και τις βασικές μας προτεραιότητες, για την περαιτέρω 
ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής μας σχέσης.

3. Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι, παρά την πανδημία της COVID-19 και άλλες προκλήσεις, οι 
χώρες BRICS το 2022 συνέχισαν από κοινού την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την εμβάθυνση της
συνεργασίας, μεταξύ άλλων, στους τομείς της οικονομίας, της ειρήνης και της ασφάλειας, των 
επαφών μεταξύ των ανθρώπων, της δημόσιας υγείας και της βιώσιμης ανάπτυξης, 
πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων και δραστηριοτήτων, και συνέβαλαν σε απτά 
αποτελέσματα της συνεργασίας BRICS.

4. Χαιρετίζουμε τον διάλογο υψηλού επιπέδου για την παγκόσμια ανάπτυξη σε αυτή τη σύνοδο 
κορυφής ως απόδειξη του ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα της εταιρικής σχέσης 
BRICS, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης συνεργασίας των BRICS με άλλες χώρες, μέσω 
διαφόρων σχημάτων, όπως της BRICS εξωστρέφεια/BRICS + (Plus) ή Συν. Προσβλέπουμε ότι ο 
διάλογος θα δώσει νέα ώθηση στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και αλληλεγγύης για την 
εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την ενίσχυση και μεταρρύθμιση της παγκόσμιας διακυβέρνησης

5. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας στην πολυμέρεια μέσω της προάσπισης του διεθνούς 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών ως τον απαραίτητο ακρογωνιαίο λίθο του, και στον κεντρικό ρόλο των 
Ηνωμένων Εθνών σε ένα διεθνές σύστημα στο οποίο τα κυρίαρχα κράτη θα συνεργάζονται για τη 
διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη διασφάλιση 
της προώθησης και της προστασίας της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 



θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, και την προώθηση της συνεργασίας που βασίζεται στο πνεύμα 
του αμοιβαίου σεβασμού, της δικαιοσύνης και της ισότητας.

6. Υπενθυμίζοντας την κοινή δήλωση των BRICS για την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση του 
πολυμερούς συστήματος που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών μας το 2021 και τις 
αρχές που περιγράφονται σε αυτήν, συμφωνούμε ότι το έργο της ενίσχυσης και της μεταρρύθμισης 
του πολυμερούς συστήματος περιλαμβάνει τα εξής:

-Να καταστήσουν τα μέσα παγκόσμιας διακυβέρνησης πιο περιεκτικά, αντιπροσωπευτικά και 
συμμετοχικά, ώστε να διευκολύνει τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή των 
αναπτυσσόμενων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, ιδίως στην Αφρική, στις παγκόσμιες 
διαδικασίες και δομές λήψης αποφάσεων και να τα προσαρμόσει καλύτερα στις σύγχρονες 
πραγματικότητες,

-Να βασίζονται σε διαβούλευση και συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς προς όφελος όλων, με 
σεβασμό της ανεξαρτησίας των κρατών, της ισότητας, των αμοιβαίων νόμιμων συμφερόντων και 
ανησυχιών, ώστε οι πολυμερείς οργανισμοί να γίνουν πιο ευέλικτοι, αποτελεσματικοί, διαφανείς 
και αξιόπιστοι,

- Να καταστούν οι πολυμερείς οργανισμοί πλέον ευέλικτοι, αποτελεσματικοί, διαφανείς, 
δημοκρατικοί, αντικειμενικοί, προσανατολισμένοι στη δράση, στη λύση και πλέον αξιόπιστοι, ώστε
να προωθηθεί η συνεργασία για την οικοδόμηση διεθνών σχέσεων με βάση τους κανόνες και τις 
αρχές του διεθνούς δικαίου και το πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού, της δικαιοσύνης, της ισότητας,
της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας και των πραγματικοτήτων του σύγχρονου κόσμου,

-Να χρησιμοποιούν καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών και τεχνολογικών εργαλείων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη 
διευκόλυνση της προσιτής και ισότιμης πρόσβασης σε παγκόσμια δημόσια αγαθά για όλους,

-Να ενισχύουν τις ικανότητες των μεμονωμένων κρατών και των διεθνών οργανισμών, ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις νέες και αναδυόμενες, παραδοσιακές και μη παραδοσιακές 
προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από την τρομοκρατία, το ξέπλυμα 
χρήματος, τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, στην πληροφορική και τις ψευδείς ειδήσεις,

-Να προωθούν σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο την ειρήνη και την ασφάλεια, την κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη και να διατηρούν την ισορροπία της φύσης με ανθρωποκεντρική διεθνή 
συνεργασία.

7. Υπενθυμίζουμε το ψήφισμα 75/1 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επαναλαμβάνουμε την 
έκκληση για μεταρρυθμίσεις των κύριων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών. Δεσμευόμαστε εκ νέου 
να εμφυσήσουμε νέα ζωή στις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ και να συνεχίσουμε τις εργασίες για την αναζωογόνηση της Γενικής Συνέλευσης και 
την ενίσχυση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζουμε το κείμενο των 
αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005 και επαναβεβαιώνουμε την ανάγκη
για μια συνολική μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, με σκοπό να καταστεί πιο αντιπροσωπευτικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό, και να 
αυξηθεί η εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς 
στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Κίνα και η Ρωσία επανέλαβαν τη σημασία που αποδίδουν στο 
καθεστώς και το ρόλο της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής στις διεθνείς 



υποθέσεις και υποστήριξαν τη φιλοδοξία των χωρών αυτών να διαδραματίσουν μεγαλύτερο 
ρόλο στον ΟΗΕ. 

8. Εκτιμούμε τον ρόλο της Ινδίας και της Βραζιλίας ως μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ για τα έτη 2021-2022 και 2022-2023 αντίστοιχα. Η παρουσία τεσσάρων χωρών 
BRICS στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέχει την ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της
βαρύτητας του διαλόγου μας για θέματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και για συνεχή 
συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών ανταλλαγών 
μεταξύ της μόνιμης αποστολής μας στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα διεθνή φόρουμ.

9. Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να συνεργαστούν όλες οι χώρες για την προώθηση και την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο των αρχών 
της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού. Συμφωνούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε όλα 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη, με δίκαιο και 
ισότιμο τρόπο, στην ίδια βάση και με την ίδια έμφαση. Συμφωνούμε να ενισχύσουμε τη 
συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τόσο στο πλαίσιο των BRICS όσο και σε πολυμερή 
φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης, 
προστασίας και εκπλήρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μη επιλεκτικό, μη 
πολιτικοποιημένο και εποικοδομητικό τρόπο και χωρίς διπλά πρότυπα. Ζητούμε το σεβασμό 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουμε ότι θα 
πρέπει να προστατεύονται τόσο σε επίπεδο παγκόσμιας διακυβέρνησης όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε την προώθηση και την προστασία της 
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, με στόχο 
την οικοδόμηση ενός λαμπρότερου κοινού μέλλοντος για τη διεθνή κοινότητα, βασισμένου στην 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

10. Τονίζουμε ότι η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση είναι κρίσιμης σημασίας για όλες τις 
χώρες προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και υπενθυμίζουμε περαιτέρω την 
υποστήριξή μας για τη διεύρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των αναδυόμενων αγορών και
των αναπτυσσόμενων χωρών (EMDC) στις διεθνείς διαδικασίες λήψης οικονομικών 
αποφάσεων και θέσπισης κανόνων. Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας στον ηγετικό ρόλο 
της ομάδας χωρών της G20 στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και υπογραμμίζουμε 
ότι η G20 θα παραμείνει ανέπαφη και θα ανταποκριθεί στις τρέχουσες παγκόσμιες 
προκλήσεις. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να προωθήσει τις εταιρικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας 
παράλληλα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός των μακροοικονομικών 
πολιτικών για την έξοδο της παγκόσμιας οικονομίας από την κρίση και τη διαμόρφωση μιας 
ισχυρής, βιώσιμης, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς μετα-πανδημικής οικονομικής 
ανάκαμψης. Καλούμε τις μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες να υιοθετήσουν υπεύθυνες οικονομικές 
πολιτικές, διαχειριζόμενες παράλληλα τις δευτερογενείς συνέπειες των πολιτικών αυτών, ώστε να 
αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες.

11. Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας σε ένα ανοικτό, διαφανές, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς 
διακρίσεις και βασισμένο σε συγκεκριμένους κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα, όπως αυτό 
αποτυπώνεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Θα συνεργαστούμε εποικοδομητικά 
για την επιδίωξη της αναγκαίας μεταρρύθμισης του ΠΟΕ για την οικοδόμηση μιας ανοικτής 
παγκόσμιας οικονομίας που θα στηρίζει το εμπόριο και την ανάπτυξη, θα διατηρήσει τον 
πρωτεύοντα ρόλο του ΠΟΕ για τον καθορισμό των κανόνων και της διακυβέρνησης του 
παγκόσμιου εμπορίου, τη στήριξη της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων 
μελών και των λιγότερο ανεπτυγμένων ΛΑΧ. Αναγνωρίζουμε ότι η ειδική και διαφοροποιημένη 



μεταχείριση, όπως ορίζεται στους κανόνες του ΠΟΕ, αποτελεί εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
επίτευξης των στόχων του ΠΟΕ όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη. Καλούμε όλα 
τα μέλη του ΠΟΕ να αποφεύγουν μονομερή και προστατευτικά μέτρα που αντιβαίνουν στο 
πνεύμα και τους κανόνες του ΠΟΕ. Τονίζουμε την ύψιστη προτεραιότητα και τον επείγοντα 
χαρακτήρα της έναρξης της διαδικασίας επιλογής των μελών του δευτεροβάθμιου οργάνου για την 
αποκατάσταση του δεσμευτικού διμερούς μηχανισμού πολυμερούς επίλυσης διαφορών. 
Συμφωνούμε ότι η κρίση του δευτεροβάθμιου οργάνου πρέπει να επιλυθεί χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και δεν πρέπει να συνδεθεί με άλλα ζητήματα. Υποστηρίζουμε τη δήλωση των 
BRICS για την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος εμπορίου και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. 
Επικροτούμε την επιτυχή ολοκλήρωση της 12ης υπουργικής συνδιάσκεψης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (MC12), που υπογραμμίζει την αξία της πολυμέρειας. Ενθαρρύνουμε τα 
μέλη του ΠΟΕ να διατηρήσουν τη δυναμική τους και να επιτύχουν περαιτέρω σημαντικά 
αποτελέσματα έως την MC13.

12. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού 
παγκόσμιου δικτύου χρηματοοικονομικής ασφάλειας με επίκεντρο ένα βασισμένο σε ποσοστώσεις 
και επαρκώς εξοπλισμένο ΔΝΤ. Ζητούμε την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της 16ης γενικής 
αναθεώρησης των ποσοστώσεων έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση του 
ΔΝΤ από προσωρινούς πόρους, να αντιμετωπιστεί η υποεκπροσώπηση των αναδυόμενων αγορών 
και των αναπτυσσόμενων χωρών (EMDC) για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διακυβέρνηση 
του ΔΝΤ και να προστατευθεί η φωνή και τα μερίδια ποσοστώσεων των φτωχότερων και 
μικρότερων μελών. Χαιρετίζουμε την πρόοδο όσον αφορά την εθελοντική διανομή των Ειδικών 
Δικαιωμάτων Σχεδίασης (ΕΔΣ) από χώρες με ισχυρή εξωτερική θέση για τη στήριξη των χωρών 
που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και την απόφαση του ΔΝΤ να ιδρύσει το Ταμείο 
Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας (RST). Προσβλέπουμε στην έγκαιρη έναρξη λειτουργίας του.

13. Επισημαίνουμε ότι η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σοβαρό σοκ και δοκιμασίες στην 
ανθρωπότητα, ότι η μη ισορροπημένη ανάκαμψη επιδεινώνει την ανισότητα σε όλο τον κόσμο, ότι 
η παγκόσμια αναπτυξιακή δυναμική έχει εξασθενήσει και ότι οι οικονομικές προοπτικές έχουν 
μειωθεί. Ανησυχούμε για το γεγονός ότι η παγκόσμια ανάπτυξη υποφέρει από σοβαρές 
δυσλειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης και της διεύρυνσης του αναπτυξιακού χάσματος Βορρά-
Νότου, των αποκλινουσών πορειών ανάκαμψης, των προϋπαρχόντων αναπτυξιακών διαφορών και 
του τεχνολογικού χάσματος. Αυτό θέτει τεράστιες προκλήσεις για την εφαρμογή της Ατζέντας 
2030, όσον αφορά τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς οι οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις, ιδίως 
για τις αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες χώρες (EMDCs), αναμένεται να επιμείνουν και 
μετά την τρέχουσα πανδημία. Καλούμε τις μείζονες ανεπτυγμένες χώρες να υιοθετήσουν 
υπεύθυνες οικονομικές πολιτικές, διαχειριζόμενες παράλληλα τις δευτερογενείς επιπτώσεις της 
πολιτικής τους, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Ενθαρρύνουμε τα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους διεθνείς οργανισμούς να 
διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην εξασφάλιση παγκόσμιας συναίνεσης σχετικά με τις 
οικονομικές πολιτικές και στην πρόληψη συστημικών κινδύνων από οικονομικές δυσλειτουργίες 
και χρηματοπιστωτικό κατακερματισμό. Επικροτούμε τις ενέργειες για την επιτάχυνση της 
προόδου προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Καταπολεμώντας με αλληλεγγύη τη COVID-19

14. Επαναλαμβάνουμε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ασφαλών, 
αποτελεσματικών, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών διαγνωστικών, φαρμάκων, εμβολίων και
βασικών ιατρικών προϊόντων στους πληθυσμούς διαφόρων χωρών, ιδίως των αναπτυσσόμενων 
χωρών, καθώς και η δίκαιη διανομή εμβολίων και ο ταχύτατος εμβολιασμός, ώστε να καλυφθεί το 
κενό ανοσοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Υποστηρίζουμε τον ηγετικό ρόλο του ΠΟΥ στην 



καταπολέμηση της πανδημίας και αναγνωρίζουμε επίσης τις πρωτοβουλίες όπως το COVAX και το 
ACT-A. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των συζητήσεων στον ΠΟΕ σχετικά με τις σχετικές προτάσεις 
περί παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εμβολίων, καθώς και την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής εμβολίων και άλλων εργαλείων υγείας, ιδίως 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τονίζουμε την ανάγκη να συνεχιστεί η ενίσχυση της συνεργασίας, 
όσον αφορά τη διενέργεια κλινικών μελετών, τη θεραπευτική, την έρευνα, την παραγωγή και την 
πιστοποίηση των εμβολίων, την έρευνα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους υπό το 
πρίσμα των νέων παραλλαγών του ιού COVID-19 και την αναγνώριση των εθνικών 
πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19 και των αντίστοιχων ελέγχων, ειδικά για λόγους 
διεθνών μετακινήσεων. 

15. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην πολυμέρεια και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαχείριση 
των θεμάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, υποστηρίζοντας παράλληλα τις δραστηριότητες και 
άλλων σχετικών οργανισμών του ΟΗΕ. Οι χώρες BRICS θα ενισχύσουν την πολυμερή συνεργασία 
σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων στους τομείς της αντιμετώπισης 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, της καθολικής 
υγειονομικής κάλυψης (UHC), της έρευνας και ανάπτυξης εμβολίων, της πρόληψης & 
θεραπευτικής υγειονομικής περίθαλψης και των ψηφιακών συστημάτων υγείας. Συμφωνούμε να 
εμβαθύνουμε την υφιστάμενη συνεργασία μέσω της δημιουργίας στενότερων δεσμών συνεργασίας 
μεταξύ των υγειονομικών φορέων των BRICS και της διερεύνησης ευκαιριών για κοινά 
συνεργατικά προγράμματα στον τομέα της υγείας. 

16. Χαιρετίζουμε τη σύγκληση του φόρουμ υψηλού επιπέδου των BRICS με αντικείμενο την 
παραδοσιακή ιατρική.

17. Τονίζουμε ότι οι χώρες BRICS θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για την COVID-
19 και για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και να 
ενισχύσουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία σε θέματα επιφυλακής για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, ετοιμότητας και αντιμετώπισης της πρόληψης πανδημιών
και βέλτιστων πρακτικών στην ιατρική περίθαλψη. Ενθαρρύνουμε την έναρξη της εικονικής 
λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Εμβολίων των BRICS και επαινούμε την 
«Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των εμβολίων και την από κοινού 
οικοδόμηση μιας αμυντικής γραμμής κατά της πανδημίας». Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή άλλων 
χωρών, ιδίως των EMDC, στο Κέντρο για την αναβάθμιση της ικανότητας ελέγχου και πρόληψης 
των μολυσματικών ασθενειών. Υποστηρίζουμε και τονίζουμε την επείγουσα ανάγκη για τη 
δημιουργία του ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των BRICS για την 
πρόληψη των κινδύνων μαζικών μολυσματικών ασθενειών σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς
Υγείας (2005) και το Παγκόσμιο Δίκτυο Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Εκδηλώσεων του ΠΟΥ 
και τονίζουμε ότι οι χώρες BRICS θα πρέπει να λάβουν από κοινού προληπτικά και 
αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου διασυνοριακής μετάδοσης 
μολυσματικών ασθενειών και να συμβάλουν στη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας.

18. Υποστηρίζουμε τη συνέχιση της διεξαγωγής των συναντήσεων του ερευνητικού δικτύου των 
BRICS για τη φυματίωση, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του ΠΟΥ για τον 
τερματισμό της φυματίωσης έως το 2030. Υποστηρίζουμε την έγκαιρη υπογραφή του μνημονίου 
συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα της ρύθμισης των ιατρικών προϊόντων για ανθρώπινη 
χρήση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων των χωρών μας και επικροτούμε τη διεξαγωγή 
ενός σεμιναρίου αξιωματούχων και εμπειρογνωμόνων των BRICS για την πληθυσμιακή ανάπτυξη 
στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. 



19. Καλούμε τους διεθνείς οργανισμούς και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις να προμηθεύονται 
εμβόλια και ενισχυτικές δόσεις από κατασκευαστές σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των δυνατοτήτων 
παραγωγής, όπου αυτές έχουν δημιουργηθεί. Πρόκειται για ζωτικής σημασίας παράγοντα, όσον 
αφορά την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την ετοιμότητα απέναντι στις αναδυόμενες 
παραλλαγές και σε τυχόν μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των πανδημιών. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσβαση σε διαγνωστικά και 
θεραπευτικά προϊόντα είναι απαραίτητη αναφορικά με την υιοθέτηση ποιοτικών και οικονομικά 
προσιτών ιατρικών αντιμέτρων και την ανάπτυξη συνολικών δυνατοτήτων επιτήρησης. 

Για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της ασφάλειας

20. Επικροτούμε την κοινή δήλωση των BRICS με θέμα " «Ενισχύουμε την αλληλεγγύη και τη 
συνεργασία των BRICS, ανταποκρινόμαστε στα νέα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις της 
διεθνούς κατάστασης», η οποία εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών μας στις 19 Μαΐου 
2022, και τη 12η συνάντηση των Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας και των Υψηλών Εκπροσώπων 
για την Εθνική Ασφάλεια των BRICS, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022, και 
επιδοκιμάζουμε τις γόνιμες συζητήσεις τους για διάφορα στρατηγικά θέματα. 

21. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των 
κρατών, τονίζουμε τη δέσμευσή μας στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και των διενέξεων 
μεταξύ των χωρών μέσω διαλόγου και διαβούλευσης, υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες 
που συμβάλλουν στην ειρηνική διευθέτηση των κρίσεων.

22. Συζητήσαμε την κατάσταση στην Ουκρανία και υπενθυμίζουμε τις εθνικές μας θέσεις όπως 
εκφράστηκαν στα κατάλληλα φόρουμ, δηλαδή στο Σ.Α. του ΟΗΕ και στη ΓΣ του ΟΗΕ. Είμαστε 
υπέρ των συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Συζητήσαμε επίσης τις 
ανησυχίες μας σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία και γύρω από αυτήν 
και εκφράσαμε την υποστήριξή μας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, των 
οργανισμών του ΟΗΕ και της ΔΕΣ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σύμφωνα με τις 
βασικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας που διατυπώνονται
στην απόφαση 46/182 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

23. Υποστηρίζουμε ένθερμα ένα ειρηνικό, ασφαλές Αφγανιστάν σε συνθήκες σταθερότητας, 
τονίζοντας παράλληλα τον σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας,
της εθνικής ενότητας και της μη ανάμειξης στις εσωτερικές του υποθέσεις. Τονίζουμε την ανάγκη 
όλες οι πλευρές να ενθαρρύνουν τις αρχές του Αφγανιστάν να επιτύχουν εθνική συμφιλίωση μέσω 
διαλόγου και διαπραγματεύσεων και να δημιουργήσουν μια ευρεία και χωρίς αποκλεισμούς και 
αντιπροσωπευτική πολιτική δομή. Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία των σχετικών ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τονίζουμε ότι το Αφγανικό έδαφος δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για απειλές ή επιθέσεις εναντίον οποιασδήποτε χώρας ή για την παροχή 
καταφυγίου ή την εκπαίδευση τρομοκρατών ή για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση 
τρομοκρατικών ενεργειών και επαναλαμβάνουμε τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας
στο Αφγανιστάν. Καλούμε τις αρχές του Αφγανιστάν να εργαστούν προς την κατεύθυνση της 
καταπολέμησης του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, ώστε να απαλλαγεί η χώρα από 
τη μάστιγα των ναρκωτικών. Τονίζουμε την ανάγκη να παρασχεθεί επειγόντως ανθρωπιστική 
βοήθεια στον Αφγανικό λαό και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των Αφγανών, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών και των διαφόρων εθνοτικών ομάδων. 

24. Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος του πυρηνικού προγράμματος του 
Ιράν με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τονίζουμε τη σημασία 



της διατήρησης της JCPOA και της απόφασης 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη μη
διάδοση πυρηνικών όπλων σε διεθνές επίπεδο, καθώς και για την ευρύτερη ειρήνη και σταθερότητα
και ελπίζουμε στην επιτυχία των διπλωματικών προσπαθειών για την επανεργοποίηση της JCPOA.

25. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στις διαπραγματεύσεις σε διμερή και πολυμερή μορφή για 
την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν την Κορεατική Χερσόνησο, συμπεριλαμβανομένης 
της πλήρους αποπυρηνικοποίησής της, και τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη 
Βορειοανατολική Ασία. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια συνολική ειρηνική, 
διπλωματική και πολιτική λύση της κατάστασης.

26. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ειρηνική και ευημερούσα Μέση Ανατολή και 
Βόρεια Αφρική. Τονίζουμε τη σημασία της αντιμετώπισης των προκλήσεων ανάπτυξης και 
ασφάλειας στην περιοχή. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις προσπάθειες που 
αποσκοπούν στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

27. Επικροτούμε τις προσπάθειες των Αφρικανικών χωρών, της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και 
των υποπεριφερειακών οργανισμών για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης μετά 
από συγκρούσεις, καθώς και των αναπτυξιακών προσπαθειών, και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να 
συνεχίσει να τις στηρίζει. Δίνουμε έμφαση στη συνεργασία της Α.Ε και του ΟΗΕ σύμφωνα με τον 
Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

28. Ζητούμε τη συνέχιση των προσπαθειών για την ενίσχυση του συστήματος των συνθηκών 
και συμφωνιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των όπλων 
και τη διατήρηση της ακεραιότητάς του όσον αφορά τη διαφύλαξη της παγκόσμιας 
σταθερότητας και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τονίζουμε περαιτέρω την ανάγκη 
διασφάλισης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, καθώς και του συναινετικού 
χαρακτήρα των σχετικών πολυμερών μέσων στον τομέα του αφοπλισμού, της μη διάδοσης και
του ελέγχου των εξοπλισμών.

29. Ζητούμε την ενίσχυση του συστήματος ελέγχου των εξοπλισμών, του αφοπλισμού και της μη 
διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής 
και αποθήκευσης βακτηριολογικών (βιολογικών) και τοξινικών όπλων και για την καταστροφή 
τους (BTWC) και της Σύμβασης για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και
χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους (CWC), και τη διατήρηση της ακεραιότητας 
και της αποτελεσματικότητάς τους προς διαφύλαξη της παγκόσμιας σταθερότητας και της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη συμμόρφωσης και ενίσχυσης της BTWC, 
μεταξύ άλλων με την υιοθέτηση ενός νομικά δεσμευτικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης που θα 
προβλέπει, επιπλέον, έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επαλήθευσης. Επαναβεβαιώνουμε την 
υποστήριξή μας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των διαστημικών 
δραστηριοτήτων και την αποτροπή του ανταγωνισμού των εξοπλισμών στο διάστημα (PAROS) και 
της στρατιωτικοποίησής του, μεταξύ άλλων μέσω διαπραγματεύσεων για την έκδοση σχετικής 
νομικά δεσμευτικής πολυμερούς πράξης. Αναγνωρίζουμε την αξία του επικαιροποιημένου σχεδίου 
συνθήκης για την πρόληψη της εγκατάστασης όπλων στο διάστημα, της απειλής ή της χρήσης βίας 
κατά διαστημικών αντικειμένων (PPWT) που υποβλήθηκε στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό το 
2014. Τονίζουμε ότι τα πρακτικά μέτρα διαφάνειας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΔΕ), 
μπορούν επίσης να συμβάλουν στην PAROS.

30. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα και
τονίζουμε την ισχυρή δέσμευσή μας στον πυρηνικό αφοπλισμό και την υποστήριξή μας στις 
εργασίες για το θέμα αυτό κατά τη σύνοδο του 2022 της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό. 



Σημειώνουμε την κοινή δήλωση των ηγετών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόληψη του πυρηνικού πολέμου και 
την αποφυγή των εξοπλιστικών ανταγωνισμών, της 3ης Ιανουαρίου 2022, και ειδικότερα τη 
διαβεβαίωση ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να 
διεξαχθεί. 

31. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την προώθηση ενός ανοικτού, ασφαλούς, σταθερού, 
προσβάσιμου και ειρηνικού περιβάλλοντος των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ), υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των κοινών αντιλήψεων και της 
εντατικοποίησης της συνεργασίας στη χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου. Υποστηρίζουμε τον 
ηγετικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην προώθηση του εποικοδομητικού διαλόγου για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας των ΤΠΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας Ανοικτού 
Τύπου των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των ΤΠΕ και τη χρήση τους 2021-2025, και στην 
ανάπτυξη ενός καθολικού νομικού πλαισίου σε αυτόν τον τομέα. Ζητούμε μια ολοκληρωμένη, 
ισορροπημένη και αντικειμενική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την ασφάλεια των προϊόντων 
και συστημάτων ΤΠΕ. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της θέσπισης νομικών πλαισίων συνεργασίας 
μεταξύ των χωρών BRICS για τη διαφύλαξη της ασφάλειας κατά τη χρήση των ΤΠΕ. 
Αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη να προωθηθεί η πρακτική συνεργασία εντός των BRICS μέσω 
της εφαρμογής του χάρτη πορείας πρακτικής συνεργασίας των BRICS για τη διατήρηση της 
ασφάλειας κατά τη χρήση των ΤΠΕ και των δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας των BRICS 
στον τομέα της ασφάλειας κατά τη χρήση των ΤΠΕ.

32. Εμείς, ενώ τονίζουμε τις τρομερές δυνατότητες των ΤΠΕ για την ανάπτυξη και την εξέλιξη, 
αναγνωρίζουμε τις νέες συναφείς δυνατότητες που επιφέρουν για εγκληματικές δραστηριότητες και
απειλές και εκφράζουμε την ανησυχία μας για το αυξανόμενο επίπεδο και την πολυπλοκότητα της 
κατάχρησης των ΤΠΕ για εγκληματικούς σκοπούς. Επικροτούμε τις συνεχιζόμενες εργασίες της 
ανοικτής ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την εκπόνηση μιας 
ολοκληρωμένης διεθνούς σύμβασης για την αντιμετώπιση της χρήσης των ΤΠΕ για εγκληματικούς 
σκοπούς και επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για την υλοποίηση της 
εντολής που εγκρίθηκε με την απόφαση 75/282 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

33. Εκφράζουμε την έντονη καταδίκη της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, 
όποτε, όπου και από όποιον και αν διαπράττεται. Αναγνωρίζουμε την απειλή που προέρχεται από 
την τρομοκρατία, τις ακρότητες που ευνοεί την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό. Δεσμευόμαστε να
καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, συμπεριλαμβανομένης 
της διασυνοριακής μετακίνησης τρομοκρατών, καθώς και των δικτύων χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και των ασφαλών καταφυγίων τους. Επαναλαμβάνουμε ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει
να συσχετίζεται με καμία θρησκεία, εθνικότητα, πολιτισμό ή εθνοτική ομάδα. Επαναβεβαιώνουμε 
την αταλάντευτη δέσμευσή μας να συμβάλουμε περαιτέρω στις παγκόσμιες προσπάθειες πρόληψης
και αντιμετώπισης της απειλής της τρομοκρατίας με βάση το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιδίως 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι τα κράτη 
έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τα Ηνωμένα Έθνη να 
συνεχίζουν να διαδραματίζουν κεντρικό και συντονιστικό ρόλο στον τομέα αυτό. Τονίζουμε επίσης 
την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση ολόκληρης της διεθνούς 
κοινότητας για τον αποτελεσματικό περιορισμό των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 
συνιστούν σοβαρή απειλή, μεταξύ άλλων και στο σημερινό περιβάλλον πανδημίας. Απορρίπτουμε 
τα διπλά πρότυπα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού που ευνοεί την 
τρομοκρατία. Ζητούμε την ταχεία οριστικοποίηση και υιοθέτηση της Συνολικής Σύμβασης για τη 
Διεθνή Τρομοκρατία στο πλαίσιο του ΟΗΕ και την έναρξη πολυμερών διαπραγματεύσεων για μια 
διεθνή σύμβαση για την καταστολή των πράξεων χημικής και βιολογικής τρομοκρατίας, στη 



Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό. Επιδοκιμάζουμε τα αποτελέσματα της έβδομης συνεδρίασης της 
ολομέλειας της Ομάδας Εργασίας για την Αντιτρομοκρατία των BRICS και των πέντε 
συνεδριάσεων των υποομάδων της. Συγχαίρουμε την Πρόεδρο για τη διοργάνωση του Σεμιναρίου 
σχετικά με τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και προσβλέπουμε στη διοργάνωση του Σεμιναρίου για την 
ενίσχυση της δημιουργίας αντιτρομοκρατικών δεξιοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και του 
προγράμματος κατάρτισης αστυνομικών των BRICS. Προσβλέπουμε επίσης στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

34. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και 
επαναβεβαιώνουμε την αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την 
επιβολή κυρώσεων και καλούμε σε περαιτέρω εδραίωση και ενίσχυση των μεθόδων εργασίας των 
Επιτροπών Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η ανταπόκριση και η διαφάνεια, αποφεύγοντας παράλληλα την 
πολιτικοποίηση οποιασδήποτε από τις διαδικασίες τους, συμπεριλαμβανομένης της αντικειμενικής 
καταγραφής των προτάσεων βάσει τεκμηριωμένων κριτηρίων.

35. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας κατά της 
διαφθοράς. Σεβόμενοι τα νομικά συστήματα των αντίστοιχων χωρών μας, δεσμευόμαστε να 
ενισχύσουμε την ανταλλαγή εμπειριών και την πρακτική συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με 
την επιβολή του νόμου κατά της διαφθοράς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταδίωξη των 
παραβατών στον τομέα των οικονομικών και διαφθοράς, την αμοιβαία νομική συνδρομή σε αστικές
και διοικητικές υποθέσεις και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Επικροτούμε την 
πρωτοβουλία των BRICS για την αποκήρυξη του ασφαλούς καταφυγίου στη διαφθορά. Θα 
ενισχύσουμε περαιτέρω τη δημιουργία δεξιοτήτων καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα ενισχύσουμε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία 
κατά της διαφθοράς εντός πολυμερών πλαισίων. Χαιρετίζουμε την πρώτη υπουργική συνάντηση 
των BRICS για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

36. Εκφράζουμε την ανησυχία μας όσον αφορά τη σοβαρότητα της κατάστασης εξαιτίας των 
ναρκωτικών σε παγκόσμιο επίπεδο και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας στον υφιστάμενο 
διεθνή μηχανισμό ελέγχου των ναρκωτικών που υποστηρίζεται από τις τρεις συμβάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τον έλεγχο των ναρκωτικών και τις διάφορες πολιτικές δεσμεύσεις. 
Εκτιμούμε τον ενεργό ρόλο της ομάδας εργασίας των BRICS για την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών στην καταπολέμηση της διεθνικής διακίνησης ναρκωτικών και στην προώθηση της 
παγκόσμιας διακυβέρνησης κατά των ναρκωτικών και προτιθέμεθα να ενισχύσουμε περαιτέρω τη 
συνεργασία μας για τον έλεγχο των ναρκωτικών.

Για τη προαγωγή της οικονομικής ανάκαμψης

37. Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο των χωρών BRICS που συνεργάζονται για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων και των προκλήσεων της παγκόσμιας οικονομίας για την επίτευξη 
παγκόσμιας ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να 
συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών, να εμβαθύνουμε 
την οικονομική πρακτική συνεργασία και να εργαστούμε για την υλοποίηση ισχυρής, βιώσιμης, 
ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης μετά την COVID-19. Τονίζουμε 
τη σημασία της συνεχούς εφαρμογής της στρατηγικής για την οικονομική εταιρική σχέση BRICS 
2025 σε όλες τις σχετικές υπουργικές κατευθύνσεις και ομάδες εργασίας.



38. Αναγνωρίζουμε τον δυναμισμό της ψηφιακής οικονομίας στη προσπάθεια για τον μετριασμό 
των επιπτώσεων της COVID-19 και τη δυνατότητα παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης. 
Αναγνωρίζουμε επίσης τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν το εμπόριο και οι 
επενδύσεις στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της εθνικής και περιφερειακής 
εκβιομηχάνισης, της μετάβασης προς βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης. 
Επισημαίνουμε ότι η Κίνα φιλοξενεί τη διαδικτυακή εκδήλωση προώθησης «Αγοράστε BRICS» 
(Buy BRICS) και προσυπογράφουμε το πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την ψηφιακή οικονομία 
των BRICS, την πρωτοβουλία των BRICS για το εμπόριο και τις επενδύσεις για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την πρωτοβουλία των BRICS για την ενίσχυση της συνεργασίας στις αλυσίδες 
εφοδιασμού. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη του εμπορίου και των 
επενδύσεων στην ψηφιακή εποχή και δεδομένου ότι τα μέλη των BRICS βρίσκονται σε 
διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη 
αντιμετώπισης των αντίστοιχων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού χάσματος. 
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη σύσταση της ομάδας εργασίας για την ψηφιακή 
οικονομία με την αναβάθμιση της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συμφωνούμε 
επίσης να προωθήσουμε την προστασία των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο προωθώντας 
την εφαρμογή του πλαισίου των BRICS για την προστασία των καταναλωτών στον τομέα αυτό. 
Επαναβεβαιώνουμε ότι το άνοιγμα, η αποτελεσματικότητα, η σταθερότητα, η διαφάνεια, η 
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των παγκόσμιων, περιφερειακών και εθνικών αλυσίδων παραγωγής
και εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων οικονομικής ανάκαμψης και την τόνωση του διεθνούς εμπορίου και
των επενδύσεων. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών BRICS όσον αφορά την 
ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού και την προώθηση του εμπορίου 
και των επενδυτικών ροών. Συμφωνούμε να ενισχύσουμε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία 
στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών και τη δέσμευση των εθνικών εστιακών σημείων των 
BRICS, όπως ορίζεται στο πλαίσιο συνεργασίας των BRICS για το εμπόριο υπηρεσιών, με το 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο των BRICS, με στόχο την προώθηση της εφαρμογής του χάρτη 
πορείας συνεργασίας για το εμπόριο υπηρεσιών των BRICS και των σχετικών εγγράφων, 
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου συνεργασίας των BRICS για το εμπόριο επαγγελματικών 
υπηρεσιών. Καταγράφουμε την πρόταση της Προεδρίας για τη δημιουργία του Δικτύου 
BRICS για το Εμπόριο Υπηρεσιών (BTSN) και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις. 

39. Συγχαίρουμε τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) για τη μετεγκατάστασή της στο κτίριο 
της μόνιμης έδρας της στη Σαγκάη, καθώς και για το άνοιγμα του περιφερειακού γραφείου 
της στην Ινδία. Χαιρετίζουμε τις αποφάσεις για την εισδοχή τεσσάρων νέων μελών στην NDB 
και προσβλέπουμε στην περαιτέρω διεύρυνση των μελών της με σταδιακό και ισορροπημένο 
τρόπο όσον αφορά τη γεωγραφική εκπροσώπηση και με συμμετοχή τόσο των αναπτυγμένων 
όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής επιρροή της NDB καθώς 
και η εκπροσώπηση και η φωνή των EMDC στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Υποστηρίζουμε 
τους στόχους της NDB για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής πιστοληπτικής διαβάθμισης 
και τη θεσμική ανάπτυξη. Εκτιμούμε τον ζωτικό ρόλο της NDB στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας και τη συνδρομή της στην οικονομική ανάκαμψη στις χώρες μέλη.
Επισημαίνουμε τη δεύτερη Γενική Στρατηγική που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατά την ετήσια συνεδρίασή του και προσβλέπουμε στην ομαλή εφαρμογή της. Ενθαρρύνουμε
την Τράπεζα να ακολουθήσει την αρχή της καθοδήγησης από τα μέλη της και με γνώμονα τη 
ζήτηση, να αντλήσει χρηματοδότηση από διαφοροποιημένες πηγές, να ενισχύσει την 
καινοτομία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, να συνδράμει τις χώρες μέλη στην επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και να βελτιώσει περαιτέρω την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή της, με στόχο να καταστεί ένα 
κορυφαίο πολυμερές αναπτυξιακό ίδρυμα.



40. Επικροτούμε την απόφαση να δημιουργηθεί το δίκτυο δεξαμενών σκέψης των BRICS για 
θέματα χρηματοδότησης. Αναμένουμε ότι θα λειτουργεί ανεξάρτητα και ότι θα παρέχει 
συμβουλευτική θεωρητική υποστήριξη, ανάλογα με την αποστολή του, όσον αφορά την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών και τη συνεργασία σε 
θέματα χρηματοδότησης μεταξύ των χωρών BRICS, με στόχο την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των EMDC.

41. Αναγνωρίζουμε τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επενδύσεις σε υποδομές 
για τη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Επαναβεβαιώνουμε την κατανόησή μας ότι οι ΣΔΙΤ 
αποτελούν αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την
αντιμετώπιση των ελλείψεων στις υποδομές και την αναβάθμιση των περιουσιακών στοιχείων 
υποδομής. Ενστερνιζόμαστε την Τεχνική Έκθεση για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Επιδοκιμάζουμε την ανταλλαγή και το μοίρασμα καλών πρακτικών και 
εμπειριών και ενθαρρύνουμε την περαιτέρω συνεργασία αναφορικά με τις επενδύσεις σε υποδομές 
και τις ΣΔΙΤ. Προσβλέπουμε στην επαναφορά των τεχνικών δεσμεύσεων με την NDB και την 
ειδική ομάδα BRICS για τις ΣΔΙΤ και τις υποδομές σχετικά με την ολοκληρωμένη ψηφιακή 
πλατφόρμα για τα επενδυτικά έργα υποδομής και προτρέπουμε προς εντατικοποίηση των εργασιών 
σε αυτόν τον τομέα.

42. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ενίσχυσης του μηχανισμού του διακανονισμού για τη Ρύθμιση 
Ενδεχόμενου Αποθεματικού (CRA), ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση του παγκόσμιου δικτύου 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας και συμπληρώνει τις υφιστάμενες διεθνείς νομισματικές και 
χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις. Υποστηρίζουμε τις τροποποιήσεις της Συνθήκης CRA και 
επιδοκιμάζουμε την πρόοδο στην τροποποίηση άλλων σχετικών εγγράφων της CRA. 
Προσβλέπουμε στην οριστικοποίηση των τροποποιήσεων που θα ενισχύσουν την ευελιξία και την 
ανταπόκριση του μηχανισμού CRA. Προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση της πέμπτης 
δοκιμαστικής λειτουργίας του CRA στη συνέχεια εντός του 2022. Υποστηρίζουμε τις εργασίες για 
τη βελτίωση του πλαισίου συντονισμού μεταξύ του CRA και του ΔΝΤ. Χαιρετίζουμε την πρόοδο 
στην ανάπτυξη του Οικονομικού Δελτίου των BRICS 2022 ως μέρος του εξορθολογισμένου 
ερευνητικού προγράμματος CRA.

43. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της συνέχισης των εργασιών στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
ροών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των πληροφοριών στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, και της Ομάδας Δράσης Πληρωμών των BRICS (BPTF) ως 
πλατφόρμας για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, και επικροτούμε την περαιτέρω 
συνεργασία των κεντρικών τραπεζών στο κομμάτι των πληρωμών. 

44. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία εντός των BRICS με στόχο την 
εντατικοποίηση της εταιρικής σχέσης των BRICS για τη νέα βιομηχανική επανάσταση 
(PartNIR) και τη συλλογική δημιουργία νέων ευκαιριών για την ανάπτυξη. Ενθαρρύνουμε τη 
συνεργασία εντός των BRICS στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του Κέντρου 
Βιομηχανικών Ικανοτήτων BRICS, του Κέντρου Καινοτομίας BRICS PartNIR (BPIC), των 
Εκδηλώσεων Νεοφυών Επιχειρήσεων BRICS και της συνεργασίας με άλλους συναφείς 
μηχανισμούς BRICS, για τη διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της νέας βιομηχανικής επανάστασης (NIR) για μια χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη 
εκβιομηχάνιση. Υποστηρίζουμε τα έργα BRICS PartNIR για τη διερεύνηση μηχανισμών 
συνεργασίας με τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 
βάση τις αρχές της αγοράς. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των εκδηλώσεων BRICS Startup Events, 
συμπεριλαμβανομένων των BRICS Innovation Launchpad και BRICS Startup Forum Meeting, με 
στόχο την προώθηση της δικτύωσης, της διάδρασης, της καθοδήγησης μεταξύ των νεοφυών 
επιχειρήσεων στις χώρες BRICS. Επιδοκιμάζουμε τις εκδηλώσεις που φιλοξενεί η BPIC, 



συμπεριλαμβανομένου του 4ου φόρουμ των BRICS για το PartNIR, του διαγωνισμού βιομηχανικής
καινοτομίας των BRICS 2022 και του προγράμματος κατάρτισης της BPIC, οι οποίες αποσκοπούν 
στη μετάφραση του οράματος του PartNIR σε πραγματικές δράσεις και οφέλη για όλα τα μέλη των 
BRICS. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας σχετικά με το Φόρουμ των BRICS όσον αφορά την 
ανάπτυξη του βιομηχανικού διαδικτύου και της ψηφιακής παραγωγής, κατά τη διάρκεια του 
οποίου συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των BRICS, της βιομηχανίας και της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και συζήτησαν ζητήματα που αφορούσαν την ανάπτυξη της 
ψηφιακής παραγωγής. Καλωσορίζουμε επίσης την έναρξη λειτουργίας της «Πρωτοβουλίας 
των BRICS για συνεργασία στην ψηφιοποίηση της παραγωγής».

45. Αναγνωρίζουμε την πρόοδο της συνεργασίας των BRICS στον τομέα της«Επιστήμης 
Τεχνολογίας Καινοτομίας» (STI), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της Διοικούσας 
Επιτροπής των STI των BRICS, μεταξύ άλλων, σχετικά με την προώθηση της πρωτοβουλίας 
εμβληματικών έργων με στόχο την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων STI σε παγκόσμιες 
προκλήσεις. Ενθαρρύνουμε την περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων σχετικά με το 
πολυκεντρικό δίκτυο κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας BRICS, το δίκτυο iBRICS, τα κοινά 
ερευνητικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών έργων, το φόρουμ νέων επιστημόνων 
BRICS και το βραβείο καινοτομίας για νέους.

46. Επιδοκιμάζουμε την πρόοδο της συνεργασίας στον τομέα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της
υιοθέτησης του πλαισίου αρμοδιοτήτων της ψηφιακής ομάδας εργασίας BRICS (DBTF) και της 
απόφασης για τη διοργάνωση του ψηφιακού φόρουμ BRICS το 2022. Ενθαρρύνουμε το Ινστιτούτο 
Δίκτυων του Μέλλοντος των BRICS και την DBTF να καταρτίσουν εγκαίρως κατάλληλα σχέδια 
εργασίας και να προβούν σε συνεργασία στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και της 
εφαρμογής νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και παραγωγική 
συνάντηση των Υπουργών Επικοινωνιών των BRICS τον Ιούλιο του 2022. Υποστηρίζουμε τον 
συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της ομάδας εργασίας για την ψηφιακή οικονομία και της 
ομάδας εργασίας για τη συνεργασία στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς και τις ροές εργασίας που έχουν 
συσταθεί στο πλαίσιο αυτού του άξονα, δηλαδή την DBTF και το BIFN, ώστε να αποφευχθεί 
κατα΄το δυνατόν οποιαδήποτε επικάλυψη αναφορικά με την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας 
των BRICS σύμφωνα με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και εντός των αντίστοιχων εθνικών νομικών
πλαισίων.

47. Είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο των τελωνειακών αρχών μας για τη συμφωνία 
μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών BRICS, όσον αφορά τη συνεργασία και την αμοιβαία 
διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, καθώς και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
στους τομείς της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της 
συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της συνεργασίας
των BRICS σχετικά με την επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας και θα συνεργαστούμε για 
την περαιτέρω ενίσχυσή της. Υποστηρίζουμε τις τελωνειακές αρχές μας στη διεξαγωγή του 
σεμιναρίου εργασίας των BRICS για την τελωνειακή στρατηγική και τη δημιουργία 
δεξιοτήτων και του αντίστοιχου με θέμα τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής των 
τελωνειακών κανόνων, για την ανταλλαγή εύστοχων πρακτικών, και εύστοχης συνεργασίας, 
καθώς και για την προώθηση της εταιρικής σχέσης στον τελωνειακό τομέα, με τίτλο 
«Εύστοχη συνεργασία για μια εταιρική, ποιοτικά υψηλή σχέση μεταξύ των τελωνείων των 
BRICS».

48. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον θεμελιώδη ρόλο της ενεργειακής ασφάλειας, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας ότι η ενεργειακή 
μετάβαση κάθε χώρας είναι μοναδική, ανάλογα με τις υφιστάμενες ειδικές συνθήκες, 
υπογραμμίζουμε την πρωταρχική σημασία της εξασφάλισης καθολικής πρόσβασης σε 



οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια σύμφωνα με τον στόχο 7 για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καλωσορίζουμε την Ενεργειακή Έκθεση των BRICS για το 2022, 
υποστηρίζουμε την κοινή έρευνα και τεχνική συνεργασία στο πλαίσιο της Πλατφόρμας 
Συνεργασίας για την Ενεργειακή Έρευνα των BRICS και επικροτούμε τη διεξαγωγή της 
Συνόδου Κορυφής των Νέων των χωρών BRICS, σχετικά με την Ενέργεια και άλλων 
σχετικών δραστηριοτήτων.

49. Ενθαρρύνουμε τον Μηχανισμό Διατραπεζικής Συνεργασίας των BRICS, ώστε να συνεχίσει
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας 
των BRICS, και εκτιμούμε την ανανέωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ των 
Αναπτυξιακών Τραπεζών-Μελών του Μηχανισμού Διατραπεζικής Συνεργασίας των BRICS 
και της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας. Χαιρετίζουμε την έβδομη έκδοση του Βραβείου 
Οικονομικής Έρευνας των BRICS για την ενθάρρυνση και την προαγωγή της προηγμένης 
διδακτορικής έρευνας από πολίτες των χωρών BRICS σε θέματα που αφορούν τις χώρες BRICS.

50. Επαναλαμβάνουμε τις δεσμεύσεις για την προώθηση της απασχόλησης στο πλαίσιο της 
βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την εξασφάλιση 
ανθεκτικότερης ανάκαμψης, της ανταποκρινόμενης στο φύλο απασχόλησης και των πολιτικών
κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έρευνα του Δικτύου Ερευνητικών Ινστιτούτων 
Εργασίας των BRICS σχετικά με την απασχόληση και τη στήριξη του εισοδήματος στο 
πλαίσιο της κρίσης από τη COVID-19, η οποία έρευνα σκιαγραφεί τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, τα μέτρα αντιμετώπισης και τις αλλαγές μετά την κρίση COVID-19.

51. Αναγνωρίζουμε τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι Μικρο-Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΚΜΕ)
στις οικονομίες των BRICS και επιβεβαιώνουμε τη σημασία της συμμετοχής τους στα δίκτυα 
παραγωγής και στις «αλυσίδες αξιών» (value chains). Μένουμε σύμφωνοι να συνεχίσουμε να 
εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα του ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών BRICS και να 
δημιουργήσουμε ένα δίκαιο περιβάλλον αγοράς ανταγωνισμού για τη διεθνή οικονομική και 
εμπορική συνεργασία. Συμφωνούμε να ενισχύσουμε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία στον τομέα 
της τυποποίησης και να αξιοποιήσουμε πλήρως τα πρότυπα για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τον συντονισμό στους τομείς της 
ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, της δημιουργίας δεξιοτήτων και της καινοτομίας στις 
διοικήσεις των φορολογική υπηρεσιών και να δημιουργήσουμε ένα γνωσιακό προϊόν με υπογραφή 
και με την ονομασία «οι βέλτιστες φορολογικές πρακτικές από τις χώρες BRICS» που θα 
χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Υποστηρίζουμε την 
εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων (ΠΠΔ) 
και την προώθηση των ανταλλαγών και της αμοιβαίας εκμάθησης σχετικά με το σύστημα 
προστασίας των ΠΠΔ, και προσβλέπουμε σε περισσότερα πρακτικά αποτελέσματα σε τομείς όπως 
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό σήμα και το βιομηχανικό πρότυπο. Υποστηρίζουμε την 
ενίσχυση της συνεργασίας των BRICS στον τομέα των στατιστικών δεδομένων και τη συνέχιση της
έκδοσης του κοινού στατιστικού δελτίου των BRICS 2022.

Επιταχύνοντας την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

52. Σημειώνουμε με ανησυχία ότι η πανδημία της COVID-19 ανέκοψε τις προσπάθειες για την 
υλοποίηση της Ατζέντας 2030 σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ανέτρεψε την πρόοδο ετών 
όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, την υγειονομική περίθαλψη, την 
εκπαίδευση, την κλιματική αλλαγή, την πρόσβαση σε καθαρό νερό και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και στις
τρεις διαστάσεις της - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - με ισορροπημένο και 



ολοκληρωμένο τρόπο. Τονίζουμε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αποδώσει μεγαλύτερη 
σημασία στην ανάπτυξη, να αναζωογονήσει τις παγκόσμιες αναπτυξιακές συμπράξεις και να πιέσει 
για την υλοποίηση όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, συγκεντρώνοντας τους απαραίτητους 
πόρους για να δώσει νέα ώθηση στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030. Καλούμε τις χώρες-χορηγούς 
να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) και να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας μαζί με πρόσθετους 
αναπτυξιακούς πόρους στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής 
πολιτικής των αποδεκτών. Τονίζουμε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων 
αναπτυξιακών οργανισμών που λειτουργούν τις χώρες BRICS.

53. Τιμούμε την 30ή επέτειο της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν την αρχή των κοινών 
αλλά και συνάμα διαφοροποιημένων ευθυνών και των αντίστοιχων δυνατοτήτων, υπό το 
πρίσμα των διαφορετικών εθνικών συνθηκών και σύμφωνα με τη θεσμική ρύθμιση των 
εθνικά καθορισμένων συνεισφορών, και να εφαρμόσουν την UNFCCC και τη Συμφωνία του 
Παρισιού με ακριβή, ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο, με βάση την υφιστάμενη 
συναίνεση. Υπενθυμίζουμε τις σχετικές διατάξεις της Συμφωνίας του Παρισιού, τονίζοντας 
ότι η Συμφωνία του Παρισιού αποσκοπεί στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στην 
απειλή της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών 
για την εξάλειψη της φτώχειας και ότι η κορύφωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(GHG) θα διαρκέσει περισσότερο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπογραμμίζουμε ότι οι 
ανεπτυγμένες χώρες έχουν ιστορικές ευθύνες για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να
αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην κλιμάκωση των δράσεων μετριασμού των αρνητικών συνεπειών της 
και να αναβαθμίσουν την απαραίτητη στήριξή τους προς τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη
χρηματοδότηση, την τεχνολογία και τη δημιουργία δεξιοτήτων. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας 
στην επερχόμενη Αιγυπτιακή Προεδρία της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη κλιματική αλλαγή 
(COP27), που εργάζεται για την επιτυχία της, και ενθαρρύνουμε την COP27, ώστε να δώσει 
προτεραιότητα στην εφαρμογή και να τονίσει την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της προσαρμογής 
και των χορηγήσεων, καθώς και της διεύρυνσης των δεσμεύσεων από τη πλευρά των ανεπτυγμένων
χωρών, όσον αφορά την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης και μεταφοράς τεχνολογίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

54. Είμαστε αντίθετοι στους πράσινους εμπορικούς φραγμούς και επαναλαμβάνουμε τη 
δέσμευσή μας για την ενίσχυση του συντονισμού σε αυτά τα ζητήματα. Τονίζουμε ότι όλα τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της 
βιοποικιλότητας πρέπει να σχεδιάζονται, να θεσπίζονται και να εφαρμόζονται σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις συμφωνίες του ΠΟΕ και δεν πρέπει να αποτελούν μέσο αυθαίρετων ή 
αδικαιολόγητων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του διεθνούς εμπορίου και δεν πρέπει 
να δημιουργούν περιττά εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για κάθε 
μέτρο που εισάγει διακρίσεις και στρεβλώνει το διεθνές εμπόριο, που ενέχει τον κίνδυνο νέων 
εμπορικών τριβών και που μεταθέτει το βάρος της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε 
άλλους εμπορικούς εταίρους, στις αναπτυσσόμενες χώρες και στα μέλη των BRICS. 

55. Αναγνωρίζουμε τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης φάσης της 15ης Συνάντησης της 
Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης για τη Βιο-Ποικιλότητα (COP15) και τη Διακήρυξη του 
Κουνμίνγκ. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας και υποστηρίζουμε τη διοργάνωση από την Κίνα της
δεύτερης φάσης της COP15 και καλούμε όλα τα μέρη να εγκρίνουν από κοινού ένα φιλόδοξο, 
ισορροπημένο και πρακτικό Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα μετά το 2020.

56. Δεδομένου ότι οι χώρες BRICS παράγουν περίπου το 1/3 της παγκόσμιας ποσότητας 
τροφίμων, τονίζουμε τη δέσμευσή μας για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της 



αγροτικής παραγωγής και την προώθηση της βιώσιμης γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης 
των χωρών BRICS με στόχο τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας των χωρών BRICS 
και συνολικά του κόσμου. Τονίζουμε τη στρατηγική σημασία των γεωργικών εφοδίων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των λιπασμάτων, για τη διατήρηση της παγκόσμιας 
επισιτιστικής ασφάλειας. Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία της εφαρμογής του σχεδίου δράσης 
2021-2024 για τη συνεργασία των χωρών BRICS στον τομέα της γεωργίας και επικροτούμε τη
στρατηγική αναφορικά με τη συνεργασία των χωρών BRICS στον τομέα της επισιτιστικής 
ασφάλειας.

57. Επισημαίνουμε ότι τα επιτεύγματα στις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα 
«Μεγάλα Δεδομένα» και η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στρέφουμε τη προσοχή μας στο φόρουμ των 
BRICS για τα Μεγάλα Δεδομένα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε τις ανταλλαγές 
πληροφοριών και τη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με την τεχνολογία τεχνητής 
νοημοσύνης. Υπενθυμίζουμε τη δήλωση της 7ης συνόδου των Υπουργών Επικοινωνιών των 
BRICS, στην οποία αναγνωρίζονται οι ραγδαίες εξελίξεις και το τεράστιο δυναμικό των 
τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη. 
Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να συνεργαστούμε αμοιβαία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, 
αυτοπεποίθησης και ασφάλειας, καθώς και διαφάνειας και λογοδοσίας για την προαγωγή της 
αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό της προς όφελος της 
κοινωνίας και της ανθρωπότητας στο σύνολό της, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιθωριοποιημένες 
και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τον κίνδυνο και τα
ηθικά διλήμματα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως μεταξύ άλλων η προστασία 
της ιδιωτικής ζωής, η χειραγώγηση, η προκατάληψη, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, η 
απασχόληση, οι επιπτώσεις και η μοναδικότητα. Ενθαρρύνουμε τα μέλη των BRICS να 
συνεργαστούν για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχητικών ζητημάτων, ανταλλάσσοντας 
βέλτιστες πρακτικές, διεξάγοντας συγκριτικές μελέτες επί του θέματος προς την κατεύθυνση 
της ανάπτυξης μιας κοινής προσέγγισης διακυβέρνησης που θα καθοδηγεί τα μέλη των 
BRICS σχετικά με τη δεοντολογική και υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
διευκολύνοντας παράλληλα την ανάπτυξή της. 

58. Χαιρετίζουμε τη σύσταση της Μεικτής Επιτροπής Διαστημικής Συνεργασίας των BRICS 
σύμφωνα με τη Συμφωνία Συνεργασίας για τον Σύστημα Δορυφόρων Τηλεπισκόπησης των BRICS 
και τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης της Μεικτής Επιτροπής. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη 
διαμόρφωση των διαδικασιών εργασίας όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων και την από κοινού 
παρατήρηση του δορυφορικού συμπλέγματος τηλεπισκόπησης των BRICS και επικροτούμε το 
γεγονός ότι τα δεδομένα του συστήματος (συμπλέγματος) τίθενται προς κοινή χρήση και 
ανταλλαγή. Ενθαρρύνουμε τις διαστημικές αρχές των BRICS να συνεχίσουν να αξιοποιούν 
αποτελεσματικά τις δυνατότητες του του εν λόγω σχηματισμού και να προωθούν ευρέως την 
εφαρμογή με τα διαθέσιμα δεδομένα, με στόχο τη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των 
χωρών BRICS.

59. Επικροτούμε την πρόταση για τη διοργάνωση του φόρουμ υψηλού επιπέδου των BRICS για τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Αξιοποιώντας το ως ευκαιρία, προσβλέπουμε στην εμβάθυνση της 
συνεργασίας, μεταξύ άλλων, για την καταπολέμηση της COVID-19, τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα των αλυσίδων βιομηχανίας και εφοδιασμού και την 
ανάπτυξη εξασφαλίζοντας μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

60. Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία των ανταλλαγών και του διαλόγου μεταξύ των αρχών 
διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και καταστροφών των BRICS. Ενθαρρύνουμε τη 
συνεργασία σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων και της συνολικής ικανότητας περιορισμού



των καταστροφών, των υποδομών που είναι ανθεκτικές στις καταστροφές, των μηχανισμών 
διάσωσης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης των 
καταστροφών σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο.

61. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στην Ατζέντα 2063 της Αφρικανικής Ένωσης και στις 
προσπάθειες της Αφρικής για την ολοκλήρωσή της,  μέσω της ανάπτυξης της Αφρικανικής 
Ηπειρωτικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και άλλων μέσων. Τονίζουμε τη σημασία 
ζητημάτων όπως η εκβιομηχάνιση, η ανάπτυξη υποδομών, η επισιτιστική ασφάλεια, η 
υγειονομική περίθαλψη και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε σχέση με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της Αφρικής. Υποστηρίζουμε την Αφρική προκειμένου να επιτύχει βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη στην περίοδο μετά την πανδημία.

Εμβαθύνοντας τις ανταλλαγές μεταξύ των λαών

62. Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία των ανταλλαγών μεταξύ των λαών των BRICS για την 
ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των εθνών και 
των πολιτών μας. Εκτιμούμε την πρόοδο που σημειώθηκε υπό την προεδρία της Κίνας το 
2022, μεταξύ άλλων στους τομείς της διακυβέρνησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του 
αθλητισμού, των τεχνών, των ταινιών, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας και των 
ακαδημαϊκών ανταλλαγών, και προσβλέπουμε σε περαιτέρω ανταλλαγές και συνεργασία 
στους εν λόγω τομείς. 

63. Εκτιμούμε την υπογραφή του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών BRICS όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού (2022-
2026), ενθαρρύνουμε τις χώρες BRICS να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης στον 
τομέα του πολιτισμού, να συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία στους τομείς, εκτός των 
άλλων και των τεχνών και του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολιτιστικής 
βιομηχανίας1 και των πολιτιστικών συμμαχιών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης και να 
καθιερώσουν μια πολιτιστική εταιρική σχέση που θα χαρακτηρίζεται από συνέργεια και 
αμοιβαία μάθηση. 

64. Αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανάγκη ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας και τη 
σημασία της αύξησης των αμοιβαίων τουριστικών ρευμάτων και θα εργαστούμε προς την 
κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης της Συμμαχίας BRICS για τον Πράσινο Τουρισμό για την 
προώθηση μέτρων, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν έναν πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και χωρίς 
αποκλεισμούς τουριστικό τομέα. 

65. Εκτιμούμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
συνεργασίας στον τομέα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΤΕΕΚ), ιδίως τη δημιουργία της Συμμαχίας Συνεργασίας BRICS για την ΤΕΕΚ, η οποία 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της επικοινωνίας και του διαλόγου στον τομέα της ΤΕΕΚ, στην
προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας στον τομέα της ΤΕΕΚ, στην ενσωμάτωση της ΤΕΕΚ
με τη βιομηχανία, στην ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας και στην υποστήριξη της 
αναγνώρισης των προτύπων ΤΕΕΚ. Επιπλέον, η έναρξη του Διαγωνισμού Δεξιοτήτων BRICS θα 
ενισχύσει τις ανταλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Υποστηρίζουμε τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό στον χώρο της ΤΕΕΚ και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα 
και την ισότητα στην εκπαίδευση και να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της ποιοτικής εκπαίδευσης. 
Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία της ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση και της ανάπτυξης μιας 

1   Σημ. Μετ. κατά Αντόρνο, όπου η λαϊκή κουλτούρα μοιάζει με ένα εργοστάσιο παραγωγής 
τυποποιημένων πολιτιστικών αγαθών



βιώσιμης εκπαίδευσης με την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του Πανεπιστημιακού 
Δικτύου BRICS και της Πανεπιστημιακής Λίγκας BRICS.

66. Επικροτούμε την επιτυχή διεξαγωγή του επιχειρηματικού φόρουμ των BRICS και χαιρετίζουμε
την πρωτοβουλία του Πεκίνου της επιχειρηματικής κοινότητας των BRICS. Ενθαρρύνουμε το 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο των BRICS να ενισχύσει τη συνεργασία, μεταξύ άλλων στους τομείς 
των αγροτικών επιχειρήσεων, των αερομεταφορών, της απορρύθμισης2, της ψηφιακής οικονομίας, 
της ενέργειας και της πράσινης οικονομίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των υποδομών, 
της μεταποίησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Εκτιμούμε τη συμβολή και τις δραστηριότητες της
Γυναικείας Επιχειρηματικής Συμμαχίας των BRICS (WBA) για την εμβάθυνση της οικονομικής 
και εμπορικής συνεργασίας των BRICS. Χαιρετίζουμε τη διοργάνωση του δεύτερου Διαγωνισμού 
Καινοτομίας Γυναικών BRICS από τη Γυναικεία Επιχειρηματική Συμμαχία BRICS για την 
ενδυνάμωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των γυναικών. 

67. Επικροτούμε την πρόοδο στις αθλητικές ανταλλαγές και τον ρόλο που διαδραματίζει στην 
ανάπτυξη των αθλητών μας με δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις τρόπο. 
Προσβλέπουμε στην επιτυχή διεξαγωγή της συνάντησης των Υπουργών Αθλητισμού των BRICS το
2022.

68. Εκτιμούμε τη διεξαγωγή των φόρουμ που αφορούν τα πολιτικά κόμματα, τις δεξαμενές 
σκέψης και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αναγνωρίζουμε επίσης την πρόταση 
για τη θεσμοθέτηση του φόρουμ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των BRICS.

69. Υποστηρίζουμε τη σύγκληση του πέμπτου Φόρουμ ΜΜΕ των BRICS και τη συνέχιση του 
Διεθνούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων των BRICS στο πλαίσιο των εργασιών του.

70. Προσβλέπουμε στη Σύνοδο Κορυφής για τη νεολαία των BRICS, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη
της νεολαίας ως προτεραιότητα και ενθαρρύνουμε την ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ των νέων 
των BRICS. Καλωσορίζουμε τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των BRICS στη 
Σαγκάη και προσβλέπουμε στην ενίσχυση των ανταλλαγών και της συνεργασίας στον τομέα του 
κινηματογράφου. Επικροτούμε την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι χώρες BRICS στην προώθηση 
της αστικοποίησης και εκτιμούμε τη συμβολή μηχανισμών, όπως το Φόρουμ Αστικοποίησης 
BRICS, το Φόρουμ Συνεργασίας Πόλεων Φιλίας BRICS και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Διεθνές
Δημοτικό Φόρουμ BRICS, στη διευκόλυνση της οικοδόμησης στενότερων σχέσεων φιλίας πόλεων 
μεταξύ των χωρών BRICS και στην προώθηση της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Αναπτύσσοντας του θεσμούς

71. Εκφράζουμε με ικανοποίησή μας για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη των 
θεσμών των BRICS και τονίζουμε ότι η συνεργασία των BRICS πρέπει να υιοθετήσει τις 
αλλαγές και να συμβαδίζει με την εποχή μας. Θα συνεχίσουμε να θέτουμε σαφείς 
προτεραιότητες σε ολόκληρο το εύρος της συνεργασία μας, βάσει συναίνεσης, και θα 
καταστήσουμε τη στρατηγική μας εταιρική σχέση περισσότερο αποδοτική, πρακτική και 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. 

72. Υπογραμμίζουμε τις προσπάθειες των BRICS για την επέκταση της συνεργασίας τους σε 
άλλες EMDC και υποστηρίζουμε την περαιτέρω προώθηση της εξωστρέφειας των BRICS και
της συνεργασίας BRICS Plus σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους όρους εντολής που 

2   Σημ. Μετ. απορρύθμιση είναι η διαδικασία κατάργησης ή μείωσης των κρατικών 
ρυθμίσεων, συνήθως στον οικονομικό τομέα



εγκρίθηκαν από τους «Σέρπας» (Sherpas)3 των BRICS το 2021, μέσω συμμετοχικών, ισότιμων
και ευέλικτων πρακτικών και πρωτοβουλιών. Συγχαίρουμε την προεδρία της Κίνας για τη 
φιλοξενία της συνόδου διαλόγου με θέμα: «Ο ενισχυμένος ρόλος των αναδυόμενων αγορών και 
των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια διακυβέρνηση» (EMDC) κατά τη διάρκεια της 
συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών/Διεθνών Σχέσεων των BRICS στις 19 Μαΐου 2022. 

73. Υποστηρίζουμε την συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ των μελών των BRICS σχετικά με 
τη διαδικασία διεύρυνσης των BRICS. Τονίζουμε την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι 
κατευθυντήριες αρχές, τα πρότυπα, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την εν λόγω διεύρυνση 
μέσω του διαύλου των «Σέρπας», επί τη βάσει της  πλήρους διαβούλευσης και συναίνεσης.

74. Η Νότια Αφρική, η Βραζιλία, η Ρωσία και η Ινδία επαινούν την Κίνα για το έργο που 
προσέφερε αναλαμβάνοντας την Προεδρία των BRICS το 2022 και εκφράζουν την 
ευγνωμοσύνη τους στην κυβέρνηση και τον λαό της Κίνας για τη διεξαγωγή της XIV Συνόδου 
Κορυφής των BRICS.

75. Η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα παρέχουν πλήρη υποστήριξη στη Νότια Αφρική 
για την ανάληψη της προεδρίας των BRICS το 2023 και τη φιλοξενια της XV Συνόδου 
Κορυφής των BRICS.

3  Σημ. Μετ. διπλωμάτης που αναλαμβάνει προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από μια διάσκεψη κορυφής


