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Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστούμε τον επικεφαλής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό 
Ανθρωπιστικών Υποθέσεων Μ. Γκρίφιθς και τον αναπληρωτή Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού 
Γραμματέα (ΕΑΓΓ), Συντονιστής διαμονής και ανθρωπιστικής βοήθειας, της Αποστολής Βοήθειας 
των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (ΑΒΗΕΑ), Ραμίζ Αλακμπάροφ για τις εκτιμήσεις τους 
σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Από τον Αύγουστο του 2021, έχετε επιτελέσει 
τεράστιο έργο επί του πεδίου, το οποίο αναμφίβολα έσωσε ζωές εκατομμυρίων Αφγανών.

Παρακολουθήσαμε στενά τις παρατηρήσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών που 
ενημέρωσαν σήμερα το Συμβούλιο. Εν προκειμένω, παραδοσιακά προχωρούμε από την παραδοχή 
ότι όταν το Συμβούλιο κάλεσε εκπροσώπους κοινωνικών οργανώσεων να ενημερώσουν για το 
Αφγανιστάν, αυτοί πρέπει να είναι άνθρωποι από το Αφγανιστάν που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες 
αυτής της χώρας και που παραμένουν σε αυτήν σε όλες τις δύσκολες στιγμές της.

Είναι θετικό ότι δίνεται ο λόγος σε εκπροσώπους περιφερειακών κρατών σε μια συζήτηση για αυτό 
το κρίσιμο θέμα.

Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις de facto αρχές της 
χώρας και το λαό του Αφγανιστάν όσον αφορά τον τρομερό σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε 
χιλιάδες ανθρώπους.

Μελετήσαμε προσεκτικά την πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την κατάσταση στο 
Αφγανιστάν. Έχουν περάσει έξι μήνες από τότε που το Συμβούλιο συγκλήθηκε για μια συνολική 
συζήτηση της ατζέντας για το Αφγανιστάν. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η 
κατάσταση σε ανθρωπιστικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο συνέχισε να επιδεινώνεται. Το 
βιοτικό επίπεδο μειώθηκε κατά το ένα τρίτο. Ο πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις 
ταχύτερα εξελισσόμενες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, η οποία κάνει τους ανθρώπους να 
αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Υπάρχει πείνα, φτώχεια και ανεργία. Τα βιομηχανικά και 
μεταποιητικά συγκροτήματα βυθίστηκαν σε ύφεση. Η αγροτική παραγωγή υποφέρει από ξηρασίες 
και ελλείψεις σε αποθέματα σπόρων, ζωοτροφών και λιπασμάτων. Η εξάπλωση της COVID-19 
προκάλεσε επίσης βαριές συνέπειες στις πιο ευάλωτες ομάδες κατά κύριο λόγο, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διάσκεψη ανάληψης 
δεσμεύσεων για τη στήριξη της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης στο Αφγανιστάν που συγκλήθηκε 
στις 31 Μαρτίου απέτυχε να εκπληρώσει τα προσδοκώμενα από αυτήν.

Εν προκειμένω, ιδιαίτερα υποκριτικές φαίνονται οι προσπάθειες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να 
μεταθέσουν την ευθύνη για τη σημερινή κρίση στο Αφγανιστάν και την ανάκαμψη της χώρας 
στην παγκόσμια κοινότητα, καθώς και οι προσπάθειές τους να βάλουν τον Αφγανικό λαό που 
υποφέρει από τη φτώχεια να πληρώσει για την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 
με την οποία οι Αφγανοί δεν έχουν καμία σχέση. Την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, 
κατασκευάστηκαν περισσότερες από 140 εγκαταστάσεις στο Αφγανιστάν που αποτέλεσαν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας του. Κατά τη διάρκεια της 20ετούς παρουσίας του ΝΑΤΟ, δεν 
κατασκευάστηκε ούτε μία εγκατάσταση και η οικονομία του Αφγανιστάν εξαρτήθηκε άμεσα από τη
διεθνή χρηματοδότηση.



Εκτιμούμε τις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανισμών που έχουν αναπτυχθεί επί τόπου. 
Σημειώνουμε την αφοσιωμένη και ανιδιοτελή δέσμευση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για 
τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων που 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην παροχή βοήθειας στο Αφγανιστάν. Είναι θετικό το γεγονός ότι τώρα 
οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν πρόσβαση σε περιοχές που ήταν 
απαγορευμένες για αυτούς πριν από τις 15 Αυγούστου 2021. Αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένες 
προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Θα χρειαστεί χρόνος και υπομονή για να ξεπεραστούν. 
Άλλωστε, ορισμένα από τα προβλήματα του Αφγανιστάν δεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και 
δεκαετίες. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η δέσμευση των ανθρωπιστών για ενεργό διάλογο με τις de 
facto Αφγανικές αρχές θα συμβάλει στην πρόοδο σε αυτό το πεδίο.

Αξιολογούμε θετικά ορισμένα βήματα διεθνών μηχανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
ιδίως της Παγκόσμιας Τράπεζας, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης 
στο Αφγανιστάν. Δυστυχώς, τα μέτρα αυτά δεν αρκούν για να κάνουν τη ζωή των απλών Αφγανών 
καλύτερη. Η ανθρωπιστική βοήθεια από το εξωτερικό μειώνει την κοινωνική ένταση μόνο σε μικρό
βαθμό.

Το ψήφισμα 2615 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 
επρόκειτο να αποτελέσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την ενίσχυση της άμεσης ανθρωπιστικής 
βοήθειας προς το Αφγανιστάν μέσω όλων των διαύλων. Οι διατάξεις του ψηφίσματος δίνουν 
απάντηση στα πιο συχνά ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους για να παρασχεθεί βοήθεια στο 
Αφγανιστάν χωρίς εμπόδια υπό τους όρους του καθεστώτος κυρώσεων του 1988. Δυστυχώς. 
ορισμένα κράτη εξακολουθούν να παρερμηνεύουν το ψήφισμα δικαιολογώντας τους 
ουσιαστικούς μονομερείς περιορισμούς.

Η ήδη επισφαλής ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από την καταρρέουσα 
οικονομία του Αφγανιστάν και το παραλυμένο τραπεζικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
προσπάθειες ορισμένων κρατών να μην επιτρέψουν στους Αφγανούς χρηματοπιστωτικούς 
φορείς να επανακτήσουν την συνεργασία τους με το διεθνές τραπεζικό σύστημα και να 
«παγώσουν» τυχόν μέτρα αναφορικά με την απελευθέρωση των Αφγανικών περιουσιακών 
στοιχείων, φαίνονται ιδιαίτερα αποκρουστικές. Αυτό μας κάνει να αμφιβάλλουμε για το αν οι 
συνάδελφοί μας το εννοούν πραγματικά όταν ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται για τη 
σταθεροποίηση της κατάστασης στο Αφγανιστάν.

Καλούμε τους δυτικούς χορηγούς να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το θέμα του Αφγανιστάν 
προκειμένου να ικανοποιήσουν αδίστακτες κερδοσκοπίες, να επιστρέψουν τα αφγανικά 
χρήματα στη χώρα και να ξεκινήσουν ολοκληρωμένες προσπάθειες για τη βελτίωση της 
κοινωνικοοικονομικής και ανθρωπιστικής κατάστασης στο Αφγανιστάν χωρίς επιφυλάξεις και
προαπαιτούμενα. Εξάλλου, τα κράτη αυτά φέρουν την κύρια ευθύνη για τα αποτελέσματα της 
20ετούς παρουσίας τους στη χώρα.

κ. Πρόεδρε,

Η διατήρηση της σταθερότητας στο Αφγανιστάν βρίσκεται στο επίκεντρο των περιφερειακών 
προσπαθειών στην πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό πρέπει να 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη για όλη τη διεθνή κοινότητα, από την οποία θα πρέπει να εκκινεί. Σε 
αυτό το σημείο, ο εφησυχασμός θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερης κλίμακας αρνητικές συνέπειες στο
μέλλον.



Το μόνο μέρος που επωφελείται από την αποσταθεροποίηση είναι οι μαχητές του ISIS και 
άλλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων του «Ισλαμικού Κινήματος του Ανατολικού 
Τουρκιστάν», του «Ισλαμικού Κινήματος του Ουζμπεκιστάν» και του «Ζαμαάτ Ανσουραλά}. 
Όλοι αυτοί ενδιαφέρονται πολύ για την εμφάνιση νέων εστιών έντασης. Όλοι μας γνωρίζουμε 
πολύ καλά τα σχέδια του ISIS, τα οποία αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση ενός χαλιφάτου και 
στην εξάπλωση της επιρροής του στην Κεντρική Ασία και στη συνέχεια ακόμη και στην ίδια 
τη Ρωσία.

Το πρόβλημα της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών παραμένει πολύ επείγον, καθώς το 
Αφγανιστάν εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή οπιούχων στον κόσμο. 
Επισημαίνουμε τα μέτρα που λαμβάνουν οι de facto αρχές για τον περιορισμό αυτής της απειλής. 
Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Πέραν πάσης αμφιβολίας, το Αφγανιστάν χρειάζεται 
ολοκληρωμένη διεθνή βοήθεια για την ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών.

κ. Πρόεδρε,

Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις δραστηριότητες της Αποστολής Βοήθειας του ΟΗΕ στο 
Αφγανιστάν (UNAMA). Πιστεύουμε ότι η UNAMA θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στα 
καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί για τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και την 
προώθηση της μετασυγκρουσιακής ανάκαμψης του Αφγανιστάν. Ως εκ τούτου, θα είναι ζωτικής 
σημασίας για την Αποστολή να έχει εποικοδομητικό και εμπιστευτικό διάλογο με τις de facto 
αρχές, να τις βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες για 
αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις περιφερειακές και 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που δανείζονται από τους γείτονες 
στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Ως φίλη και γείτονας του Αφγανιστάν, η Ρωσία παρέχει παραδοσιακά ανθρωπιστική βοήθεια 
μέσω των αρμόδιων οργανισμών του ΟΗΕ. Έχουμε επίσης αποστείλει ορισμένα 
ανθρωπιστικά φορτία μέσω διμερών διαύλων, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ζεστού 
ρουχισμού και φαρμάκων. Λυπούμαστε βαθύτατα που οι παράνομες κυρώσεις κατά της χώρας
μας επηρεάζουν την συνεργασία μας με ανθρωπιστικές οργανώσεις, διακόπτουν τις 
υλικοτεχνικές και οικονομικές αλυσίδες. Εάν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε το 
Αφγανιστάν με παραδόσεις σιτηρών.

Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία ειρήνης και εθνικής συμφιλίωσης στο Αφγανιστάν. Η
Ρωσία διατηρεί μόνιμη επαφή με τις de facto αρχές, η οποία επικεντρώνεται ανέκαθεν στα βασικά 
προβλήματα του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης του κινδύνου της τρομοκρατικής απειλής και 
των ναρκωτικών, του ζητήματος της πολιτικής ενσωμάτωσης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των γυναικών και των 
κοριτσιών. Η ατζέντα του Αφγανιστάν αποτελεί κεντρικό σημείο των προσπαθειών μας στο πλαίσιο
του «Σχήματος» της Μόσχας και άλλων περιφερειακών μηχανισμών, καθώς και του Οργανισμού 
της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας και του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Η Ρωσία θα συνεχίσει να προσφέρει τη βοήθειά της στον Αφγανικό λαό και στους 
εκπροσώπους των de facto αρχών του Αφγανιστάν, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες 
της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη χώρα αυτή.

Σας ευχαριστώ.


