
Κοινή δήλωση των αντιπροσώπων του Ιράν, της Ρωσίας και της Τουρκίας σχετικά με τη 19η 
διεθνή συνάντηση για τη Συρία στο πλαίσιο του σχήματος της Αστάνα (Αστάνα, 23 Νοεμβρίου
2022)

Οι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας ως εγγυητές της μορφής της Αστάνα:

1. Με γνώμονα τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην τριμερή σύνοδο κορυφής των εγγυητριών 
χωρών της Διαδικασίας της Αστάνα στις 19 Ιουλίου 2022 στην Τεχεράνη, εξέτασαν τις τελευταίες 
διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις και τόνισαν τον ηγετικό ρόλο της Διαδικασίας της Αστάνα 
στην ειρηνική διευθέτηση της συριακής κρίσης,

2. Επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στην εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την 
ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, καθώς και στους 
σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τόνισαν ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει 
να γίνονται καθολικά σεβαστές και να τηρούνται,

3. Εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της και να αντιταχθούν σε 
αποσχιστικές ατζέντες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Συρίας, καθώς και στην απειλή της εθνικής ασφάλειας των γειτονικών χωρών, 
μεταξύ άλλων μέσω διασυνοριακών επιθέσεων και διεισδύσεων. Καταδίκασαν την αυξημένη 
παρουσία και τις δραστηριότητες των τρομοκρατικών ομάδων και των θυγατρικών τους 
μορφωμάτων με διαφορετικά ονόματα σε διάφορα μέρη της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των 
επιθέσεων με στόχο μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και καταυλισμούς εκτοπισμένων που έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια αθώων ανθρώπων. Υπογράμμισαν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής όλων 
των ρυθμίσεων που αφορούν τη βόρεια Συρία,

4. Επανεξέτασαν λεπτομερώς την κατάσταση στην περιοχή αποκλιμάκωσης στο Idlib. 
Συμφώνησαν να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλίσουν τη βιώσιμη 
ομαλοποίηση της κατάστασης στο σημείο αυτό και να βελτιώσουν την ανθρωπιστική κατάσταση 
γενικότερα στην περιοχή και γύρω από αυτήν. Υπογράμμισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η επιτόπια 
ηρεμία με την πλήρη εφαρμογή όλων των συμφωνιών σχετικά με το Idlib, 

5. Συζήτησαν την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία και συμφώνησαν ότι η βιώσιμη ασφάλεια
και σταθερότητα στην περιοχή αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της διατήρησης της 
εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Απέρριψαν όλες τις προσπάθειες 
δημιουργίας νέων πραγματικοτήτων στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων 
πρωτοβουλιών αυτοκυβέρνησης με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 
Επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να αντιταχθούν στις αποσχιστικές ατζέντες στα 
ανατολικά του Ευφράτη που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ενότητας της Συρίας, καθώς και 
στην απειλή της εθνικής ασφάλειας των γειτονικών χωρών, μεταξύ άλλων μέσω διασυνοριακών 
επιθέσεων και διεισδύσεων.
Εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία, εν προκειμένω, για τις αυξανόμενες εχθροπραξίες και όλες τις 
μορφές καταπίεσης από τις αυτονομιστικές ομάδες σε βάρος των αμάχων στα ανατολικά του 
Ευφράτη, μεταξύ άλλων μέσω της καταστολής ειρηνικών διαδηλώσεων, της αναγκαστικής 
επιστράτευσης και των πρακτικών διακρίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Επανέλαβαν την αντίθεσή τους στην παράνομη κατάσχεση και μεταφορά εσόδων από το πετρέλαιο
που θα έπρεπε να ανήκουν στη Συρία. Καταδίκασαν τις ενέργειες των χωρών που υποστηρίζουν 



τρομοκρατικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων παράνομων πρωτοβουλιών αυτοκυβέρνησης στη 
βορειοανατολική Συρία,

6. Καταδίκασαν τις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στη Συρία, μεταξύ άλλων σε 
μη στρατιωτικές υποδομές. Θεωρούν ότι αυτές παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και αναγνώρισαν το 
γεγονός ότι αποσταθεροποιούν και επιτείνουν την ένταση στην περιοχή. Επαναβεβαίωσαν την 
ανάγκη τήρησης των παγκοσμίως αναγνωρισμένων διεθνών νομικών αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ που απορρίπτουν την 
κατοχή του συριακού Γκολάν, με πρώτα και κύρια τα ψηφίσματα 242 και 497 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία επίσης χαρακτηρίζουν όλες τις αποφάσεις και τα μέτρα που έλαβε 
το Ισραήλ για το θέμα αυτό άκυρα και ότι δεν έχουν καμία νομική ισχύ,

7. Εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη συριακή 
σύγκρουση και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να προωθήσουν μια βιώσιμη και διαρκή 
πολιτική διαδικασία υπό συριακή ηγεσία και υπό συριακή κυριότητα, με τη διαμεσολάβηση του 
ΟΗΕ, σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

8. Υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο της Συνταγματικής Επιτροπής, η οποία δημιουργήθηκε ως 
απόρροια της αποφασιστικής συμβολής των εγγυητών της Αστάνα και σε συνέχεια των αποφάσεων
του Συνεδρίου του Συριακού Εθνικού Διαλόγου στο Σότσι- στην προώθηση της πολιτικής 
διευθέτησης της συριακής σύγκρουσης,

9. Ζήτησαν τη διεξαγωγή του 9ου γύρου της Συντακτικής Επιτροπής της Συριακής Συνταγματικής 
Επιτροπής το συντομότερο δυνατό με εποικοδομητική προσέγγιση από τα συριακά μέρη. Εν 
προκειμένω, επιβεβαίωσαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να στηρίξουν το έργο της 
Επιτροπής μέσω συνεχούς συνεργασίας με τα συριακά μέρη της Συνταγματικής Επιτροπής και τον 
Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Συρία Geir O. Pedersen, ως 
διαμεσολαβητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη και αποτελεσματική λειτουργία της.
Υπογράμμισαν την ανάγκη του να διεξάγει η Συνταγματική Επιτροπή τις δραστηριότητές της χωρίς
γραφειοκρατικά και υλικοτεχνικά εμπόδια,

10. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η Επιτροπή κατά τις εργασίες της θα πρέπει να σέβεται τους 
Όρους Εντολής και τους Βασικούς Κανόνες Διαδικασίας, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να 
υλοποιήσει την εντολή της να προετοιμάσει, να συντάξει και να υποβάλλει προς λαϊκή έγκριση μια 
συνταγματική μεταρρύθμιση, καθώς και να επιτύχει πρόοδο στις εργασίες της και να διέπεται από 
αίσθημα συμβιβασμού και εποικοδομητικής δέσμευσης χωρίς ξένες παρεμβάσεις και εξωτερικά 
επιβαλλόμενα χρονοδιαγράμματα με στόχο την επίτευξη γενικής συμφωνίας των μελών της,

11. Επανέλαβαν τη σοβαρή ανησυχία τους για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία. Απέρριψαν
όλες τις μονομερείς κυρώσεις, οι οποίες είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,
οποιωνδήποτε μέτρων που εισάγουν διακρίσεις μέσω εξαιρέσεων για ορισμένες περιοχές, οι οποίες 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποσύνθεση της χώρας αυτής, βοηθώντας αποσχιστικές 
ατζέντες,

12. Τόνισαν την ανάγκη να εξαλειφθούν τα εμπόδια και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς 
όλους τους Σύρους σε όλη τη χώρα χωρίς διακρίσεις, πολιτικοποίηση και ειδικές προϋποθέσεις,

13. Προκειμένου να υποστηριχθεί η βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία και η 
πρόοδος στη διαδικασία της πολιτικής διευθέτησης, κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα, τα Ηνωμένα 



Έθνη και τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες τους, να ενισχύσουν τη βοήθειά τους σε ολόκληρη τη Συρία 
μέσω έργων έγκαιρης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης 
των βασικών υποδομών, όσον αφορά το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, την αποχέτευση, την 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθώς και της 
ανθρωπιστικής δράσης με την απομάκρυνση των ναρκών σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο,

14. Υπογράμμισαν την ανάγκη να διευκολυνθεί η ασφαλής, αξιοπρεπής και εθελοντική επιστροφή 
των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων (IDPs) στους αρχικούς τόπους διαμονής 
τους στη Συρία σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους 
στην επιστροφή και το δικαίωμά τους να τυγχάνουν υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τη 
διεθνή κοινότητα να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια στους Σύρους πρόσφυγες και τους 
εσωτερικά εκτοπισμένους και επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να συνεχίσουν την συνεργασία με
όλα τα σχετικά μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλων εξειδικευμένων διεθνών οργανισμών,

15. Επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για την αμοιβαία 
απελευθέρωση κρατουμένων/απαχθέντων στο πλαίσιο της αντίστοιχης ομάδας εργασίας του 
σχήματος της Αστάνα. Υπογράμμισαν ότι η Ομάδα Εργασίας είναι ένας μοναδικός μηχανισμός που 
έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός και απαραίτητος για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 
συριακών μερών και αποφάσισαν να συνεχίσουν περαιτέρω τις εργασίες της για την απελευθέρωση
κρατουμένων και απαχθέντων και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις της σύμφωνα με την εντολή της 
για την παράδοση των σορών και την ταυτοποίηση των αγνοουμένων,

16. Εκτός από το συριακό ζήτημα, επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τον τριμερή 
συντονισμό σε διάφορους τομείς, προκειμένου να προωθήσουν την κοινή πολιτική και οικονομική 
συνεργασία,

17. Σημείωσαν με ικανοποίηση τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της Ιορδανίας, του Ιράκ και του
Λιβάνου ως παρατηρητών του σχήματος της Αστάνα, καθώς και των εκπροσώπων των Ηνωμένων 
Εθνών και της ΔΕΣ,

18. Συνεχάρησαν το Καζακστάν για την επιτυχή διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στις 20 
Νοεμβρίου 2022, εξέφρασαν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς τις αρχές του Καζακστάν για τη
φιλοξενία στην Αστάνα, της 19ης Διεθνούς Συνάντησης για τη Συρία στο πλαίσιο του σχήματος της
Αστάνα,

19. Αποφάσισαν να συγκαλέσουν την 20ή Διεθνή Συνάντηση για τη Συρία με το σχήμα της 
Αστάνα, το πρώτο εξάμηνο του 2023, στην Αστάνα. Επισήμαναν την απόφαση που περιλαμβάνεται
στην κοινή δήλωση της τριμερούς συνόδου κορυφής της 19ης Ιουλίου 2022 για τη διεξαγωγή της 
επόμενης συνόδου κορυφής στη Ρωσική Ομοσπονδία.


