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إیران وروسیا وتركیا حول االجتماع الدولي بشأن سوریا في  بواسطةبیان مشترك 

 )2019أبریل نیسان/ 26-25، أستانا (نور سلطان صیغة

 

 صیغةل ینضامنال مبوصفه ةتركیالجمهوریة الجمهوریة إیران اإلسالمیة واالتحاد الروسي و إن 

 أستانا:

 ةالموریة واستقاللها ووحدتها وسأكدوا من جدید التزامهم القوي بسیادة الجمهوریة العربیة الس -1

 ؛هومبادئ وبمقاصد میثاق األمم المتحدة أراضیها

، إجراءات ةیبأنه ال ینبغي ألو من قبل كافة دول العالم شددوا على ضرورة احترام هذه المبادئ  -2

ار اإلدارة قر ، أدانوا بشدة ددفي هذا الص ، أن تقوضها، وفيقامت بهابغض النظر عن الجهة التي 

 اً انتهاك شكلبوصفه یمرتفعات الجوالن السوریة المحتلة، االعتراف بسیادة إسرائیل على األمریكیة 

 ؛السالم واألمن في الشرق األوسط ویهدد، 497للقانون الدولي، وخاصة قرار مجلس األمن  اً خطیر 

عبروا ، و رض الواقع بذریعة مكافحة اإلرهابجدیدة على أ حقائق لخلقكل المحاوالت  وارفض -3

ة مإلى تقویض سیادة سوریا وسال التي تهدفاالنفصالیة  المخططاتعن عزمهم على الوقوف ضد 

 وكذلك األمن القومي للدول المجاورة ؛ أراضیها

دد أن ي هذا الصوافقوا على مواصلة مشاوراتهم بشأن الوضع في شمال شرق سوریا وأكدوا ف -4

بلد وسالمة الهذا األمن واالستقرار في هذه المنطقة ال یمكن تحقیقهما إال على أساس احترام سیادة 

 ؛أراضیه

وات المتخذة ، ورحبوا بالخطإدلب في التصعید خفضفي منطقة  الوضعبالتفصیل  وااستعرض - 5

ة إعادالتنفیذ التام التفاقات على  همزمع كرروا تأكیدو  2018أیلول / سبتمبر  17رة لتنفیذ مذك

ق اإلیراني مركز التنسیدوریات المنسقة واألداء الفعال لالتسییر ، بما في ذلك االستقرار في إدلب

الشام"  هیئة تحریر" تنظیمأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء محاوالت  كما الروسي التركي المشترك.

على المنطقة وأكدوا من جدید عزمهم على مواصلة التعاون من أجل القضاء  اإلرهابي زیادة سیطرته

لمرتبطة األخرى اوالكیانات  والمشاریعالجماعات و هة النصرة وجمیع األفراد وجبى داعش علئیًا نها

مجلس األمن التابع لألمم  كما صنفها وغیرها من الجماعات اإلرهابیةو داعش بتنظیم القاعدة أ
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لتصعید اخفض تهاكات في منطقة على اتخاذ خطوات ملموسة للحد من االن اً قوا أیضالمتحدة، واتف

 ؛في إدلب

 اً كون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأكدوا مجددهم بأنه ال یمكن أن یتناعق أعربوا عن -6

 علیها األممف وتشر  ونسوریالملكها یقودها ویتالتزامهم بالمضي قدمًا في العملیة السیاسیة التي 

 ؛2254یتماشى مع قرار مجلس األمن  المتحدة بما

م لألم مشاورات مفصلة على أساس ثالثي وكذلك مع المبعوث الخاص لألمین العام واعقد -7

ت جنة الدستوریة في أقرب وقطالق اللإلبیدرسن من أجل تسریع العمل  غیرالمتحدة إلى سوریا 

ة التالیة عقد الجول ، وقرروالسوري في سوتشيقرارات مؤتمر الحوار الوطني ا بما یتماشى مع ممكن

بما  ،للمساهمة في جهود المبعوث الخاص التام ماستعداده وامن هذه المشاورات في جنیف وأكد

 ؛لحوار الفعال مع األطراف السوریةفي ذلك ا

 2018اني تشرین ثرحبوا بالعملیات الناجحة المتعلقة باإلفراج المتبادل عن المعتقلین في  -8

شكلت هذه العملیات  لقد .ة بهذا الشأنالمعنی العمل مجموعةفي إطار جهود  2019 ونیسان طشبا

فع السوریة وخلق الظروف الالزمة لد األطرافأستانا لبناء الثقة بین  لصیغةمساهمة فریدة وهامة 

 ؛مجموعة العمل دعمهم لجهود. وأكدوا من جدید عزمهم على قدماً  العملیة السیاسیة

على ضرورة مواصلة المساعدات اإلنسانیة لجمیع السوریین في جمیع أنحاء البالد دون  واشدد -9

والوكاالت اإلنسانیة التابعة لها، إلى ، وخاصة األمم المتحدة روط مسبقة. ودعوا المجتمع الدوليش

یة نسانل توفیر مساعدات إمن خال للقانون اإلنساني الدوليبما یتماشى مع  زیادة مساعدتها لسوریا

مرافق ك البنیة التحتیة األساسیة، بما في ذلك استعادة المبكر التعافي، وتطویر مشاریع إضافیة

 ؛والكهرباء والمدارس والمستشفیات إمدادات المیاه

داخلیًا  نوالنازحیالحاجة إلى تهیئة الظروف وتسهیل العودة اآلمنة والطوعیة لالجئین  واأبرز  -10

لدعم. ا الحصول على ، وضمان حقهم في العودة وحقهم فيأماكن إقامتهم األصلیة في سوریا إلى

هم وأكدوا من جدید استعداد ،لي إلى تقدیم المساهمات المناسبة، دعوا المجتمع الدو في هذا الصددو 

ن ی، بما في ذلك مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئالتفاعل مع جمیع األطراف المعنیةلمواصلة 

 ؛لوكاالت الدولیة المتخصصة األخرىوا

مسألة زیادة عدد المراقبین في صیغة أستانا واتفقوا على دعوة البلدان المجاورة لسوریا  واناقش -11

 ؛لالنضمام إلى صیغة أستانا -بنان العراق ول -
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، في یفنزاربای نور سلطان الرئیس ، سعادةهمة أول رئیس لجمهوریة كازاخستانبمسا واأشاد - 12

 ؛أستانا الناجح لصیغةطالق اإل

أعربوا عن خالص امتنانهم للسلطات الكازاخستانیة الستضافتها االجتماع الدولي الثاني عشر  -13

 ؛في نور سلطان أستانا في صیغةحول سوریا 

 موزتأستانا في نور سلطان في  صیغةعقد االجتماع الدولي التالي حول سوریا في  واقرر  -14

2019. 
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