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 البيت األبيض

 مكتب السكرتير الصحفي

 ٢٠١٠أبريل / نيسان١٢                         فوريللنشر ال

 بيان مشترك صادر عن الرئيس أوباما والرئيس يانوآوفيتش

ا                      ـَّأآ ين أوآراني شراآة االستراتيجية ب ى ال د عل د الرئيس فيكتور يانوآوفيتش والرئيس باراك أوباما اليوم من جدي
ا بالكامل          ق إمكاناته ذه الغا     .والواليات المتحدة وعزمهما على تحقي ًا له ا بالمضي ق         وتحقيق ا التزامهم ة، أعلن ُدمًا ـُي

شراآة            ة ال تراتيجية ولجن شراآة االس شأن ال ا ب دة وأوآراني ات المتح ين الوالي شترك ب اق الم اس الميث ى أس عل
تراتيجية ي  .االس اق، أال وه سها الميث ي يعك شترآة الت يم الم شترآة والق ديهما الم صالح بل ان م رَّ الزعيم  :وأق

اون في                  الديمقراطية، والحرية االقت   ة، والتع ة، وأمن الطاق سالمة اإلقليمي صادي، واألمن وال صادية والرخاء االقت
صادية      .المجال الدفاعي، وسيادة القانون، واالتصاالت الشخصية    ة االقت افي من األزم وناقش الرئيسان مسألة التع

صادية ا            .العالمية ا من خالل         وشدَّد الرئيس يانوآوفيتش على التزامه بالتصدي للتحديات االقت ي تواجه أوآراني لت
ذا         .تنفيذ إصالحات شاملة واستئناف التعاون من جانب أوآرانيا مع صندوق النقد الدولي            ا ه رئيس أوبام دعم ال وي

زام  ى   .االلت ا عل ا عزمهم ائي، وأعلن ستوى الثن ى الم تثمار عل ارة واالس ادة حجم التج ة زي ان بإمكاني رَّ الزعيم وأق
 . االقتصادية والمالية وذات الصلة باالستثمارتعزيز المشارآة في القضايا

ًا        ـَّوأآ دا بالعمل مع ة، وتعهَّ د الرئيس يانوآوفيتش والرئيس أوباما رؤيتهما المشترآة لعالم خاٍل من األسلحة النووي
ووي المتمث          ة األمن الن ق هدف قم ة      ـِّلمنع انتشار األسلحة النووية وتحقي واد النووي أمين آل الم  المعرَّضة ل في ت

ة       وقدَّم الرئيس يانوآوفيتش تهانيه بمناسبة التوقيع على المعاهدة الجديدة           .للخطر لزيادة تخفيض األسلحة الهجومي
ووي،        .االستراتيجية والحدِّ منها   سالح الن زع ال ا في ن واعترف الرئيس أوباما بمساهمة أوآرانيا الفريدة من نوعه

انون األول   ٥عة مع أوآرانيا في     ـَّ في مذآرة بودابست الموق    د مجدَّدًا أن الضمانات األمنية المسجَّلة     ـَّوأآ سمبر  / آ دي
ا بالتخل         .، ال تزال سارية المفعول      ١٩٩٤ رار أوآراني انوآوفيتش ق رئيس ي ن ال ا من     ـُّوأعل ص من آل مخزوناته

اليورانيوم العالي اإلثراء بحلول موعد انعقاد القمة المقبلة لألمن النووي، في حين ستقدِّم الواليات المتحدة ما يلزم      
ام         وتعتزم أوآرانيا إزالة جزء آبير       .من المساعدات التقنية والمالية لدعم هذا الجهد       ذا الع ات ه ذه المخزون  .من ه

وأشاد الرئيس أوباما بقرار أوآرانيا باعتباره خطوة تاريخية وإعادة تأآيد لدور أوآرانيا القيادي في مجال األمن                   
ل                       .النووي وحظر االنتشار النووي    ى تحوي ة إل ة الرامي ود الدولي ات المتحدة في الجه ى الوالي ا إل ضمُّ أوآراني وتن

ار                        المرافق المدنية لأل   ذي أصبح المعي راء، ال نخفض اإلث وم الم ود اليوراني ى العمل باستخدام وق ة إل بحاث النووي
 .العالمي في القرن الواحد والعشرين

ك        ـَّوات ا في ذل ة، بم ة الذري سلمية للطاق فق الزعيمان على استكشاف سبل تعزيز التعاون في مجال االستخدامات ال
ة األوآراني       وى                   تطوير قدرات األبحاث النووي ود صناعة الق ا من وق دادات أوآراني ع إم ة لتنوي ود المبذول ة والجه

ا               ) ١٢٣اتفاق  (النووية، وفقًا التفاق التعاون النووي       د تكون أوآراني ي ق ة الت ة التكميلي وغيره من الترتيبات الثنائي
ان ا       ـَّآما ات  .فقتا عليها ـَّوالواليات المتحدة قد ات    شأن األم ود      فقا على مواصلة العمل معًا ب ك الجه ا في ذل ووي، بم لن

ون دوالر  ٢٥٠وقد ساهمت الواليات المتحدة بما يقرب من    .المبذولة لحماية موقع مفاعل تشيرنوبيل النووي    ملي
د، وتؤآ ذا الجه ة    ـِّله ى حال شيرنوبيل إل ع ت ادة موق ي إع ا ف ا وغيره م أوآراني ا بمواصلة دع د التزامه ن جدي د م

 .مأمونة




