
Μια βαρυσήμαντη ολοκληρωμένη δήλωση  - διακήρυξη, που αποτελεί ντοκουμέντο για την 
εδραίωση της ειρήνης στον ευρύτερο χώρο της Μ. Ανατολής και που παράλληλα επιβεβαιώνει 
την αποφασιστικότητα των τριών χωρών Ρωσίας -Ιράν – Τουρκίας να διατηρήσουν το κλίμα 
συνεργασίας,, ανανεώνοντας τις συμφωνίες της Αστάνα.

Παράλληλα διαψεύδει όλες τις παρερμηνείες, τις εικασίες, την παραπληροφόρηση, που 
διασπείρεται από αναλυτές, «ειδησιογράφους» και πολιτικούς που θέλουν να παρουσιάσουν τη 
κατάσταση στα δικά τους μέτρα, που αποσιωπούν τη συνεργασία των τριών, δημιουργώντας 
μάλιστα την αίσθηση ότι υπάρχουν αγεφύρωτες αντιθέσεις.

Ένα καλό παράδειγμα ότι όποιος ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια, θα πρέπει να αντρέχει στις 
πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης.

Κοινή δήλωση των εκπροσώπων του Ιράν, της Ρωσίας και της Τουρκίας σχετικά με τα 
αποτελέσματα της 18ης Διεθνούς Συνάντησης για τη Συρία του σχήματος της Αστάνα, 

Νουρ Σουλτάν, 

15-16 Ιουνίου 2022

Εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας
της Τουρκίας ως εγγυήτριες χώρες του σχήματος της Αστάνα:

1. Επαναβεβαίωσαν τη συνεχή δέσμευσή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και 
την εδαφική ακεραιότητα της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας (ΑΔΣ), καθώς και στους σκοπούς 
και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τόνισαν ότι οι αρχές αυτές πρέπει να τηρούνται 
και να γίνονται σεβαστές παγκοσμίως.

2. Επανεξέτασαν τις εξελίξεις στην παγκόσμια και περιφερειακή κατάσταση και υπογράμμισε την 
κεντρική σημασία της διαδικασίας της Αστάνα για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης λύσης στη 
Συριακή κρίση.

3. Εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της και για την αντιμετώπιση 
αποσχιστικών σχεδίων που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής 
ακεραιότητας της Συρίας και απειλούν την εθνική ασφάλεια των γειτονικών χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών επιθέσεων και της διείσδυσης εντός του εδάφους των. 
Καταδίκασαν την αυξανόμενη παρουσία και τις δραστηριότητες των τρομοκρατικών ομάδων και 
των δικτύων που συνδέονται με αυτές, οι οποίες δρουν με διάφορα προσχήματα σε διάφορα μέρη 
της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε μη στρατιωτικές υποδομές που προκαλούν 
θύματα μεταξύ των πολιτών. Τόνισαν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής όλων των υφιστάμενων 
συμφωνιών που αφορούν τη βόρεια Συρία.

4. Επανέλαβαν την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας για την οριστική εξάλειψη του ISIS, της 
Jabhat Al-Nusra και όλων των άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που 
συνδέονται με την Αλ Κάιντα ή τον ISIS και άλλων τρομοκρατικών ομάδων που αναγνωρίζονται 
ως τέτοιες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των 
αμάχων και των πολιτικών υποδομών σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Εξέφρασαν 
σοβαρή ανησυχία για την παρουσία και τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της «Hayat Tahrir al-
Sham» και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων που συνδέονται με αυτήν και έχουν αναγνωριστεί 



ως τέτοιες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες απειλούν τους αμάχους εντός και 
εκτός της ζώνης αποκλιμάκωσης του Idlib.

5. Επανεξέτασαν λεπτομερώς την κατάσταση στη ζώνη αποκλιμάκωσης του Ιντλίμπ και 
συμφώνησαν να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλίσουν τη βιώσιμη 
ομαλοποίηση της κατάστασης εντός και γύρω από τη ζώνη αποκλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένης
της ανθρωπιστικής κατάστασης. Τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η ηρεμία «επί του πεδίου» 
μέσω της πλήρους εφαρμογής όλων των υφιστάμενων συμφωνιών για την Ιντλίμπ.

6. Συζήτησαν την κατάσταση στο βορειοανατολικό τμήμα της ΑΔΣ και συμφώνησαν ότι η μόνιμη 
ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διατήρηση 
της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Απέρριψαν όλες τις 
προσπάθειες δημιουργίας νέων πραγματικοτήτων και τετελεσμένων γεγονότων «επί του 
πεδίου», συμπεριλαμβανομένων παράνομων πρωτοβουλιών για αυτοκυριαρχία με το 
πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να 
αντιταχθούν στα αυτονομιστικά σχέδια στη Διε-Ευφρατική περιοχή που αποσκοπούν στην 
υπονόμευση της ενότητας της Συρίας και στην απειλή της εθνικής ασφάλειας των γειτονικών 
χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία τους για την εντατικοποίηση των μαχών και όλες 
τις μορφές παρενόχλησης από αυτονομιστικές ομάδες εναντίον του άμαχου πληθυσμού ανατολικά 
του Ευφράτη, μεταξύ άλλων μέσω της καταστολής ειρηνικών διαδηλώσεων, της βίαιης 
επιστράτευσης και των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Επανέλαβαν την εναντίωσή τους στην παράνομη κατάσχεση και μεταφορά των εσόδων από το 
πετρέλαιο, τα οποία θα έπρεπε να ανήκουν στη Συρία.

Καταδίκασαν τις ενέργειες των χωρών που υποστηρίζουν τρομοκρατικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των παράνομων αυτοδιοικητικών πρωτοβουλιών στη βορειοανατολική 
Συρία.

7. Καταδίκασαν τις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στη Συρία, οι οποίες 
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, παραβιάζουν την κυριαρχία της 
Συρίας και των γειτονικών της χωρών και απειλούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην 
περιοχή, και απαίτησαν τον τερματισμό τους.

8. Εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη Συριακή σύρραξη και 
επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να προωθήσουν μια βιώσιμη και διαρκή πολιτική διαδικασία 
υπό την ηγεσία και την ευθύνη των Σύρων με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την 
απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

9. Υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο της Συριακής Συνταγματικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε
με την αποφασιστική συμβολή των εγγυητριών χωρών του σχήματος της Αστάνα στην εφαρμογή 
των αποφάσεων του Συνεδρίου του Συριακού Εθνικού Διαλόγου στο Σότσι, στην προώθηση της 
πολιτικής διευθέτησης της σύγκρουσης στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία.

10. Επισήμαναν τη σημασία τη σύγκλησης της όγδοης συνεδρίασης της Συντακτικής Επιτροπής της
Συριακής Συνταγματικής Επιτροπής από τις 30 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου στη Γενεύη και 
επικρότησαν την αναγγελία της ένατης συνεδρίασης από τις 25 έως τις 29 Ιουλίου. Προέτρεψαν να 
διεξαχθεί η επόμενη σύνοδος με την εποικοδομητική προσέγγιση όλων των Συριακών πλευρών. 
Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να στηρίξουν το έργο της Επιτροπής μέσω της 
συνεχούς συνεργασίας με τα Συριακά συμβαλλόμενα μέρη και τον Ειδικό Απεσταλμένο του 



Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Συρία Γκέιρ Πέντερσεν ως διαμεσολαβητή, προκειμένου να 
διασφαλιστεί το διαρκές και αποτελεσματικό έργο της Επιτροπής.

Τόνισαν την ανάγκη η ΣΕ να διεξάγει το έργο της χωρίς γραφειοκρατικές και διοικητικές - τεχνικές 
καθυστερήσεις.

11. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι εργασίες της Επιτροπής θα πρέπει να σέβονται τα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της και τους βασικούς διαδικαστικούς κανόνες, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να 
εκτελέσει την εντολή της να προετοιμάσει και να συντάξει μια συνταγματική μεταρρύθμιση που θα
υπόκειται στη λαϊκή έγκριση και να σημειώσει πρόοδο στις εργασίες της, με γνώμονα την επιθυμία 
για συμβιβασμό και εποικοδομητική δέσμευση χωρίς ξένες παρεμβάσεις και επιβολή 
χρονοδιαγραμμάτων από εξωτερικούς παράγοντες, ώστε να επιτευχθεί κοινή συμφωνία μεταξύ των 
μελών της.

12. Επανέλαβαν τη σοβαρή ανησυχία τους όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία. 
Καταδίκασαν όλες τις μονομερείς κυρώσεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
επιλεκτικών μέτρων και εξαιρέσεων σε βάρος συγκεκριμένων περιοχών της Συρίας, οι οποίες 
μπορεί να οδηγήσουν στη διάλυση της χώρας, συμβάλλοντας σε αποσχιστικά σχέδια.

13. Υπογράμμισαν την ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια και να ενισχυθεί η ανθρωπιστική βοήθεια 
προς όλους τους Σύρους σε ολόκληρη τη χώρα χωρίς διακρίσεις, πολιτικοποιήσεις και επιβολή 
προαπαιτούμενων μέτρων.

14. Προκειμένου να ενισχυθεί η βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία και η πρόοδος
προς μια πολιτική διευθέτηση, κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη και τις 
ανθρωπιστικές υπηρεσίες τους να αυξήσουν τη βοήθεια προς τη Συρία μέσω έργων ταχείας 
ανάκαμψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης βασικών υποδομών, όπως είναι η εξασφάλιση ύδατος, 
ηλεκτρικού ρεύματος, σχολείων και νοσοκομείων, καθώς και της εκκαθάρισης όλων των περιοχών 
από ναρκοπέδια, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

15. Υπογράμμισαν τη σημασία της διευκόλυνσης της ασφαλούς και οικειοθελούς επιστροφής των 
προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων στις εστίες τους στη Συρία και της διασφάλισης του 
δικαιώματος επιστροφής και του δικαιώματος συμπαράστασης. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσαν τη 
διεθνή κοινότητα να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια στους Σύρους πρόσφυγες και τους 
εσωτερικά εκτοπισμένους και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία 
τους με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλων εξειδικευμένων διεθνών οργανισμών.

16. Χαιρέτισε την επιτυχή επιχείρηση στις 13 Ιουνίου 2022 για την ταυτόχρονη απελευθέρωση 
κρατουμένων στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την απελευθέρωση κρατουμένων/ομήρων, τη 
μεταφορά των σορών των νεκρών και την αναζήτηση αγνοουμένων. Η επιχείρηση κατέδειξε τη 
βούληση όλων των Συριακών δυνάμεων να οικοδομήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη με τη βοήθεια 
των εγγυητριών χωρών της Αστάνα. Επιβεβαίωσαν επίσης την αποφασιστικότητα των εγγυητριών 
χωρών να εντείνουν και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας, η 
οποία είναι ένας μοναδικός μηχανισμός που έχει αποδείξει τη σημασία και την αποτελεσματικότητά
του στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων Συριακών πλευρών. Συμφώνησαν στην 
ανάγκη να αναβαθμιστούν οι μελλοντικές επιχειρήσεις απελευθέρωσης των κρατουμένων, καθώς 
επίσης και να επεκταθούν οι δραστηριότητες της ομάδας εργασίας ώστε να συμπεριλάβουν σε 
αυτές και τη μεταφορά νεκρικών σορών και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.



Σημείωσαν τη νομοθετική πρωτοβουλία της Συρίας σχετικά με τη γενική αμνηστία για εγκλήματα 
τρομοκρατίας που διαπράχθηκαν από Σύρους έως τις 30 Απριλίου 2022.

17. Διαπίστωσαν με ικανοποίηση τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της Ιορδανίας, του Ιράκ και 
του Λιβάνου ως παρατηρητών στο σχήμα της Αστάνα, καθώς και των εκπροσώπων του ΟΗΕ και 
της ΔΕΣ.

18. Εξέφρασαν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς τις αρχές του Καζακστάν για τη διοργάνωση 
της 18ης Διεθνούς Συνάντησης για τη Συρία με σχήμα της Αστάνα στο Νουρ-Σουλτάν.

19. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί η 19η Διεθνής Συνάντηση για τη Συρία με τη μορφή της 
Αστάνα στο Νουρ-Σουλτάν το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να 
διοργανώσουν άλλη μια υπουργική συνάντηση με το σχήμα της Αστάνα. Επανέλαβαν τη συμφωνία 
της δήλωσης αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής της 1ης Ιουλίου 2020 για τη διεξαγωγή της 
επόμενης τριμερούς συνόδου κορυφής στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μόλις το επιτρέψουν οι 
συνθήκες.


