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Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη στήριξή της προς το Αφγανιστάν στη Διάσκεψη της
Γενεύης του 2020

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε σήμερα, στη διάσκεψη του 2020 για το Αφγανιστάν με τίτλο
«Ειρήνη, ευημερία και αυτονομία», τη μακροχρόνια αλληλεγγύη και την εταιρική σχέση που διατηρεί
με τον λαό του Αφγανιστάν, υποσχόμενη στήριξη ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο
2021-2025, τόσο ως μακροπρόθεσμη βοήθεια όσο και ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Τζουζέπ Μπορέλ, στην ομιλία του κατά την
εναρκτήρια συνεδρίαση της διάσκεψης, δήλωσε: «Καθώς έχουν ξεκινήσει οι ενδοαφγανικές
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τα ακραία φαινόμενα βίας εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλα
δεινά στον αφγανικό λαό, το Αφγανιστάν βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Ο αφγανικός λαός μπορεί να
υπολογίζει στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης για τη χώρα
του, αλλά η υποστήριξή μας προϋποθέτει την προστασία της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της κοινωνικής προόδου.»

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, Επίτροπος αρμόδια για τις Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις, η οποία ανακοίνωσε
στη διάσκεψη τη βοήθεια που θα παρέχει η ΕΕ και συμμετείχε σε παράλληλη εκδήλωση για την
καταπολέμηση της διαφθοράς, δήλωσε: «Η υπόσχεσή μας για παροχή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ τα
επόμενα τέσσερα χρόνια καταδεικνύει τη δέσμευσή μας υπέρ του αφγανικού λαού. Η βοήθειά μας θα
στηρίξει τους στόχους των αφγανικών αρχών για δημοκρατική, βιώσιμη ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό,
συμβάλλοντας στην απαλλαγή των ανθρώπων από τη φτώχεια, στη βελτίωση της διακυβέρνησης, στη
μείωση της διαφθοράς και στην βελτίωση της καθημερινής ζωής του αφγανικού λαού.»

Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, ο οποίος, πριν από τη
διάσκεψη, συνδιοργάνωσε παράλληλη εκδήλωση για τη βιώσιμη εδραίωση της ειρήνης, καθώς και
συνεδρίαση υψηλού επιπέδου για την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την προστασία
των αμάχων στο Αφγανιστάν δήλωσε: «Ενισχύουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια για να
συνδράμουμε όσους και όσες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παρόλο που ποτέ δεν πρέπει να καταστεί
πολιτικό μέσο, η ανθρωπιστική βοήθεια, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και η προστασία των αμάχων
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική διαδικασία
στο Αφγανιστάν. Η προστασία της ζωής των αμάχων και ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου κατά την διάρκεια συγκρούσεων δεν είναι δυνατόν να μπουν σε αναμονή μέχρι το τέλος των
ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Πρέπει να εφαρμοστούν τώρα.»

Σημαντική, αλλά υπό όρους, στήριξη

Η εν λόγω σημαντική οικονομική δέσμευση καταδεικνύει την ακλόνητη αποφασιστικότητα της ΕΕ να
προωθήσει την ύπαρξη ενός ειρηνικού, δημοκρατικού, κυρίαρχου και ευημερούντος Αφγανιστάν —
ενός Αφγανιστάν που αξίζει και ονειρεύεται ο λαός του— και καθιστά σαφές ότι η αναπτυξιακή βοήθεια
από την ΕΕ βασίζεται σε σαφείς προϋποθέσεις και αρχές.

Οι όροι αυτοί καθορίζονται σε έγγραφο που συντάχθηκε από κοινού από την ΕΕ και άλλους βασικούς
διεθνείς εταίρους του Αφγανιστάν, οι οποίοι από κοινού παρέχουν το 80 % της διεθνούς βοήθειας προς
τη χώρα. Όπως επανέλαβαν ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Μπορέλ και η Επίτροπος κ.
Ουρπιλάινεν στη Διάσκεψη, η στήριξη της ΕΕ προς το Αφγανιστάν προϋποθέτει ειρηνευτική
διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, υπό την ευθύνη του Αφγανιστάν, η οποία θα βασίζεται στα πολιτικά
και κοινωνικά επιτεύγματα των τελευταίων 19 ετών. Η διατήρηση της δημοκρατικής πολυφωνίας, της
συνταγματικής τάξης, της θεσμικής διαφάνειας και λογοδοσίας και του κράτους δικαίου, η περαιτέρω
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως για τις γυναίκες, τα
παιδιά και τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας και
η επιδίωξη βιώσιμης ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας, είναι ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον του
Αφγανιστάν.

Πολλές από τις αρχές της ενωσιακής και της διεθνούς στήριξης αντικατοπτρίζονται στο κοινό πολιτικό
ανακοινωθέν και στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης για το Αφγανιστάν, τα οποία εγκρίθηκαν στη Διάσκεψη.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89200/afghanistan-opening-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-2020-afghanistan_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199353
https://twitter.com/JuttaUrpilainen/status/1330915138841571328?s=20
https://um.fi/documents/35732/0/Official+Side+Event+1_Concept+Note_version+6.pdf/0c716ccc-3a4a-87a5-1b53-83ef77d00011?t=1605865461949
https://webcast.ec.europa.eu/humanitarian-assistance-international-humanitarian-law-and-protection-of-civilians-in-the-framework-of-the-peace-process
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88816/key-elements-sustained-international-support-peace-and-development-afghanistan_en
https://um.fi/documents/35732/0/Communiqu%C3%A9+2020+Afghanistan+Conference+%25281%2529.pdf/50a27a60-402e-6f32-8e11-7253024f5cff?t=1606233928329
https://um.fi/documents/35732/0/Afghanistan+Partnership+Framework+2020.pdf/6875b99d-0223-b5e1-360d-614420af2a90?t=1606127229249


Η αναπτυξιακή βοήθεια από την ΕΕ υπόκειται στην έγκριση του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου της ΕΕ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Ιουνίου. Η
εν λόγω βοήθεια θα στηρίξει την εφαρμογή του δεύτερου εθνικού πλαισίου ειρήνης και ανάπτυξης του
Αφγανιστάν για την περίοδο 2021-2025. Η στήριξη από την ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση
της διόγκωσης της φτώχειας στο Αφγανιστάν ως συνέπεια της πανδημίας της COVID-19.

Παράλληλα με την αναπτυξιακή στήριξη, η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να παρέχει με αμερόληπτο τρόπο
ανθρωπιστική βοήθεια για τη διάσωση ζωών, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του
κορονοϊού, καθώς και βοηθώντας τα θύματα συγκρούσεων και αναγκαστικών εκτοπισμών, μεταξύ
άλλων με την παροχή έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας, υπηρεσιών προστασίας για την αντιμετώπιση
της έμφυλης βίας, εκπαίδευσης στα παιδιά, καθώς και με την προάσπιση του σεβασμού του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση.

Ιστορικό

Το 2016, η ΕΕ είχε αναλάβει παρόμοια δέσμευση να διαθέσει στο Αφγανιστάν
1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίοδο τεσσάρων ετών. Οι πραγματικές πληρωμές κατά την περίοδο
2016-2020 υπερέβησαν τα 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά την περίοδο 2002-2020, η Ευρωπαϊκή
Ένωση δέσμευσε συνολικά πάνω από 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν
είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος αποδέκτης αναπτυξιακής βοήθειας από μέρους της ΕΕ. Η στήριξη από
την ΕΕ αποσκοπεί στη διατήρηση των πολιτικών και αναπτυξιακών επιτευγμάτων των τελευταίων 19
ετών και διέπεται από ισχυρές αρχές δημοκρατίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον γενναιόδωρων χορηγών ανθρωπιστικής βοήθειας προς το
Αφγανιστάν. Το σύνολο της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ προς το Αφγανιστάν από το 1994
ανέρχεται σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος για τη Διάσκεψη του 2020 για το Αφγανιστάν

Ομιλία του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ κατά την εναρκτήρια σύνοδο της
Διάσκεψης του 2020 για το Αφγανιστάν

Παρέμβαση της Επιτρόπου κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν στη Διάσκεψη του 2020 για το Αφγανιστάν

Κοινό πολιτικό ανακοινωθέν της Διάσκεψης του 2020 για το Αφγανιστάν

Πλαίσιο εταιρικής σχέσης για το Αφγανιστάν για το 2020

Ανακοίνωση: Βασικά στοιχεία για διαρκή διεθνή στήριξη της ειρήνης και της ανάπτυξης στο
Αφγανιστάν

Παράλληλη συνεδρίαση: «Ενίσχυση της ειρήνης και της ευημερίας μέσω συμπράξεων δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα για καίριας σημασίας επενδύσεις σε υποδομές»

Διαδικτυακή μετάδοση της παράλληλης συνεδρίασης υψηλού επιπέδου για την τήρηση του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου και την προστασία των αμάχων στο Αφγανιστάν

Σχέσεις ΕΕ-Αφγανιστάν - ενημερωτικό δελτίο (ΕΥΕΔ)

Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν

*Επικαιροποιήθηκε στις 24/11/2020, ώρα 17:30

IP/20/2193

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Nabila MASSRALI (+32 2 298 80 93)
Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Ana PISONERO-HERNANDEZ (+32 2 295 43 20)
Adam KAZNOWSKI (+ 32 2 298 93 59)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

https://um.fi/documents/35732/0/ANPDF+II-+Final+Version-English.pdf/6a756141-92d9-f376-3f12-71337c199933?t=1606127398102
https://um.fi/afghanistan-conference-2020
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89200/afghanistan-opening-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-2020-afghanistan_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199353
https://um.fi/documents/35732/0/Communiqu%C3%A9+2020+Afghanistan+Conference+%25281%2529.pdf/50a27a60-402e-6f32-8e11-7253024f5cff?t=1606233928329
https://um.fi/documents/35732/0/Afghanistan+Partnership+Framework+2020.pdf/6875b99d-0223-b5e1-360d-614420af2a90?t=1606127229249
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88816/key-elements-sustained-international-support-peace-and-development-afghanistan_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/public-private-partnerships-peace-and-prosperity-afghanistan_en
https://webcast.ec.europa.eu/humanitarian-assistance-international-humanitarian-law-and-protection-of-civilians-in-the-framework-of-the-peace-process
https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/10740/eu-afghanistan-relations-factsheet_en
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