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عامتوزيع 
 عربي

، روسي، صينينكليزيإاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

ـَلين الدائَمين لالتحاد الروسي وجمھورية الصين  رسالة وردت من الُممثِّ
 الشعبية تتعلق ببيان مشترك بشأن القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية

 

بيان مشترك من وزارة الشؤون الخارجية لالتحاد الروسي ووزارة الشؤون الخارجية لجمھورية 
 بشبه الجزيرة الكوريةالصين الشعبية بشأن القضايا المتعلقة 

  

 

دائم   -١ ل ال تلقى المدير العام رسالة من الممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا والممث
بيان مشترك من وزارة لجمھورية الصين الشعبية لدى األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في فيينا، مرفق بھا 

ة الشؤون الخارجية لالتحاد  ة الصين الشعبية بشأن القضايا المتعلق ة لجمھوري الروسي ووزارة الشؤون الخارجي
 ، يطلبان فيھا تعميم البيان المشترك على جميع الدول األعضاء في الوكالة.بشبه الجزيرة الكورية

ا  ٢ ان المشترك المرفق بھ الة والبي م الرس ب، ُتعمَّ ك الطل د ذل زوالً عن دول األع ١ون ع ال ضاء إلطالع جمي
  عليھما.

  

 
  ورد البيان المشترك باللغتين الروسية والصينية.  ١
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INFCIRC/922 
 الملحق

  

  سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  فيينا

  

  سعادة المدير العام،

  

ھذه الرسالة البيان المشترك الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية لالتحاد الروسي ووزارة  يشرفنا أن نحيل طـي
ة الصين الشعبية بشأن  ة لجمھوري ان  القضيةالشؤون الخارجي د صدر البي ة. ولق رة الكوري ة بشبه الجزي المتعلق

ة، . ونظراً إلى األھمية الخاصة لھذا البيان المشترك ٢٠١٧تموز/يوليه  ٤المشترك في  ى أنشطة الوكال بالنسبة إل
  ).INFCIRCنرجو التفضل بتعميمه على جميع الدول األعضاء في الوكالة وإصداره في نشرة إعالمية (

  وتفضلوا سعادة المدير العام بقبول أسمى آيات التقدير.

  

  [التوقـيع]

  السيد فالديمير فورونكوف
الممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية 

 فيينا في

  [التوقـيع]

  السيد شجي تجونغتشوين
الممثل الدائم لجمھورية الصين الشعبية لدى األمم 
 المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في فيينا



 

بيان مشترك من وزارة الشؤون الخارجية لالتحاد الروسي ووزارة الشؤون الخارجية لجمھورية 
 الشعبية بشأن القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكوريةالصين 

ي  إن التطورات الت ة، ف رة الكوري لّما كان االتحاد الروسي وجمھورية الصين الشعبية بلدين مجاورين لشبه الجزي
وسوف تبذل روسيا والصين كل الجھود، بتنسيق وثيق  تحدث في المنطقة تؤثر في المصالح الوطنية لكال البلدين.

ا في  فيما ة، بم رة الكوري ا شبه الجزي ي تواجھھ بينھما، من أجل التشجيع على التوصل إلى حل شامل للقضايا الت
يا. اون  ذلك القضية النووية، بھدف تحقيق السالم واالستقرار الدائمين في شمال شرقي آس ا من روح التع وانطالق

يا والصين  ة لروس ا الشؤون الخارجي ود وزارت انالط(’االستراتيجي، ت الي بشأن القضايا ‘) رف ان الت اإلدالء بالبي
 المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

ي  -١ ادر ف ة الص عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ان جمھوري ق إزاء بي ا العمي ن قلقھم ان ع رب الطرف يع
ه  ٤ اً صارخاً  ٢٠١٧تموز/يولي ول وانتھاك ر مقب ه تصرفاً غي ا يعتبران و م تي، وھ أن إطالق صاروخ باليس بش
ا ل ة كوري ّدة جمھوري ان بش م المتحدة. ويحث الطرف ابع لألم لقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن الت

  الشعبية الديمقراطية على االمتثال الدقيق لتلك القرارات. 

ا. -٢ ا حولھ ة وم رة الكوري ي تحدث في شبه الجزي  ويعرب الطرفان عن قلقھما العميق إزاء التطورات الت
وتر لّح، أن يعمل  ويقتضي الت زاع مس ة، والمحفوف بخطر حدوث ن ي المنطق السياسي والعسكري المتصاعد ف

ر الحوار والمشاورات. ى حل سلمي للوضع عب ويعارض  المجتمع الدولي بصورة جماعية من أجل التوصل إل
د التوترات أو تفاقم النزاعات، ويحثان جميع ال ى الطرفان أي بيانات أو أفعال من شأنھا أن تصعِّ ة عل دان المعني بل

التحلي بضبط النفس، واالمتناع عن األعمال االستفزازية والخطب العدائية، وإبداء استعدادھا لالنخراط في حوار 
  دون شروط مسبقة، والعمل معاً لبذل جھود ملموسة لتھدئة الوضع.

ا الصين بشأن  -٣ ي اقترحتھ ار الت ى أساس األفك فال’ويقدم الطرفان مبادرة مشتركة عل ل الوق ‘ وقف مقاب
دة  ات المتح ف الوالي ل وق اروخية مقاب ة والص طتھا النووي ة ألنش عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ف جمھوري (وق

اع  ا المشتركة الواسعة النطاق) وبشأن اتب ا لمناوراتھم إزاء إخالء شبه ‘ نھج مزدوج المسار’وجمھورية كوري
ة الجزيرة الكورية من األسلحة النووية وإرساء آلية  في تلك المنطقة إلحالل السالم، وكذلك بشأن الخطة المرحلي

  التي اقترحتھا روسيا لحل القضايا التي تواجھھا شبه الجزيرة الكورية.

  ويقترح الطرفان ما يلي:

ة  ة النووي زة التفجيري أن ُتعلن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كقرار سياسي طوعي، وقف تجارب األجھ
ا، عن إجراء وتجارب إطالق  ا، من جانبھم ة كوري ات المتحدة وجمھوري الصواريخ الباليستية، وأن تمتنع الوالي

ى  وبالتزامن مع ذلك، تجري األطراف المتنازعة مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق. د عل ات وتؤكِّ محادث
ة المبادئ العامة الناظمة للعالقات بينھا، بما يشمل عدم استخدام القوة، ونبذ ال د الني عدوان، والتعايش السلمي، وعق

ع  ق حل شامل لجمي ة، بھدف تحقي ة من األسلحة النووي رة الكوري ود من أجل إخالء شبه الجزي ذل الجھ على ب
ة. ك القضية النووي ة، كجزء من المفاوضات في إطار يكون  القضايا، بما في ذل ع األطراف المعني وتعمل جمي

ة  اء آلي ديھا، من أجل إرس والً ل ة مقب ي نھاي يا، وتعمل ف ي شمال شرقي آس رة وف به الجزي ي ش للسالم واألمن ف
  المطاف على تطبيع العالقات بين البلدان المعنية. 

ي تواجه  اً صوب حل القضايا الت اراً واقعي دم مس ي تق ويناشد الطرفان المجتمع الدولي أن يدعم ھذه المبادرة، الت
  شبه الجزيرة الكورية.



التزامھما الحازم بالنظام الدولي لعدم انتشار األسلحة النووية وعن تصميمھما على ويعرب الطرفان عن  -٤
رارات ذات الصلة الصادرة عن  ذ الق ين تنفي تحقيق ھدف إخالء شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووية. ويتع

مع األطراف المھتمة، مواصلة  ويعتزم الطرفان، بالتعاون مجلس األمن التابع لألمم المتحدة تنفيذاً شامالً وكامالً.
  الجھود الرامية إلى إيجاد حل متوازن لشواغل جميع األطراف المعنية من خالل الحوار والتشاور.

ة. ا الشعبية الديمقراطي ة كوري رام الشواغل المشروعة لجمھوري ه ينبغي احت ان أن د الطرف ذل  ويؤك ويجب أن تب
تئناف المفاوض ة الدول األخرى جھوداً مماثلة الس ايش السلمي والثق ى إرساء جو من التع اً عل ات وأن تعمل مع

  المتبادلة.

ؤرخ  ترك الم ان المش ي البي ا ف ات المنصوص عليھ ي بااللتزام ة أن تف ع األطراف المعني ان بجمي ب الطرف ويھي
رة  ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ١٩ ي تواجه شبه الجزي وأن تستأنف الحوار من أجل التوصل إلى حل شامل للقضايا الت

رة  الكورية في أقرب اآلجال. ويجب استبعاد خيار استخدام الوسائل العسكرية لحل القضايا التي تواجه شبه الجزي
  الكورية.

دخول  -٥ ى ال ة عل رة الكوري ويعرب الطرفان عن تأييدھما لحمل الجزأين الشمالي والجنوبي من شبه الجزي
اون بھدف في حوار وتشاور، وإبداء كل منھما حسن النية تجاه اآلخر ات أفضل، واالنخراط في تع ، وبناء عالق

ل  ى ح ة والتوصل إل رة الكوري به الجزي ي ش ة الوضع ف ي تھدئ م ف لمية، وأداء دور مالئ وية س ى تس التوصل إل
  مناسب للقضايا التي تواجه تلك المنطقة.

ى الصعيدين ا -٦ تقرار عل وازن واالس دولي واإلقليمي ويؤكد الطرفان أنھما يأخذان مسألة الحفاظ على الت ل
ة. ال من مصالح أطراف ثالث دول يجب أال تن رادى ال دان على أن التحالفات بين ف ويعارض  بمنتھى الجد، ويشدِّ

ة  كري بحج ود العس ك الوج ر ذل يا وتبري رقي آس مال ش ة ش ارج منطق ن خ وات م كري لق ود العس ان الوج الطرف
  بية الديمقراطية.مواجھة البرامج النووية والصاروخية لجمھورية كوريا الشع

اع عال) ى ارتف دفاع الصاروخي عل ة المضادة للصواريخ (ُنظم ال اد الدفاعي في  ويؤكد الطرفان أنَّ نشر ُنظم ث
يا  ا روس ة، ومن بينھ شمال شرقي آسيا له آثار سلبية للغاية على المصالح االستراتيجية واألمنية للدول في المنطق

ال دف إخ ق ھ ى تحقي اعد عل ين، وال تس الم والص م الس ة أو دع لحة النووي ن األس ة م رة الكوري به الجزي ء ش
  واالستقرار في المنطقة.

ا  د اتفقت ور، وق ى الف وتعارض روسيا والصين نشر تلك الُنظم، وتحث البلدان المعنية على إنھاء وإلغاء نشرھا عل
  تراتيجي في المنطقة.على اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المصالح األمنية للبلدين وضمان التوازن االس

  .٢٠١٧تموز/يوليه  ٤ووقِّع على ھذا البيان في موسكو في 

   

 عن وزارة الشؤون الخارجية لجمھورية الصين الشعبية عن وزارة الشؤون الخارجية لالتحاد الروسي

 (توقيع) السيد وانغ يي (توقيع) السيد سيرغي الفروف

 




