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تعزيز التعاون الدويل وتنسيق اجلهود يف دراسة اآلثار النامجة عـن  - ١١٩/٥٨
كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها 

إن اجلمعية العامة، 
ــــانون األول/ديســــمرب  إذ تؤكـد مـن جديـد قراراـــــــا ١٩٠/٤٥ املــــــؤرخ ٢١ كـــ
١٩٩٠، و ١٥٠/٤٦ املـــؤرخ ١٨ كـــانون األول/ديسمـــــرب ١٩٩١، و ١٦٥/٤٧ املـــــؤرخ 
ـــــؤرخ ٢١ كــــانون األول/ديســــمرب  ١٨ كانـــــون األول/ديسمـــــرب ١٩٩٢، و ٢٠٦/٤٨ امل
١٩٩٣، و ١٣٤/٥٠ املـــؤرخ ٢٠ كـــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٥، و ١٧٢/٥٢ املــــؤرخ 
ــــر ١٩٩٩،  ١٦ كـانون األول/ديسمبــر ١٩٩٧، و ٩٧/٥٤ املـؤرخ ٨ كانــون األول/ديسمبـ
و ١٠٩/٥٦ املـؤرخ ١٤ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ وكذلـك قرارهـــا ١٧١/٥٥ املــؤرخ 
١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ بشأن إغالق حمطة تشرينوبيل النووية لتوليد الكـهرباء، وإذ 
حتيط علما بـاملقررات الـيت اختذـا أجـهزة ومؤسسـات وبرامـج منظومـة األمـم املتحـدة تنفيـذا 

لتلك القرارات،  
ـــــؤرخ  وإذ تشــــري إىل قــــرارات الــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي ٥٠/١٩٩٠ امل
ـــــه ١٩٩١، و ٣٨/١٩٩٢  ١٣ متـــوز/يوليـــه ١٩٩٠، و ٥١/١٩٩١ املـــؤرخ ٢٦ متـــوز/يولي
املؤرخ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٢، ومقرر الس ٢٣٢/١٩٩٣ املؤرخ ٢٢ متوز/يوليه ١٩٩٣، 

وإدراكـا منـها للطـابع الطويـل األجـل آلثـار الكارثــة الــيت شــهدا حمطــة تشــرينوبيل 
النووية لتوليد الكهرباء، اليت كانت كارثة تكنولوجية كربى من حيث نطاقـها وتعقيدهـا ومـا 
ترتـب عليـها مـن آثـار إنسـانية وبيئيـة واجتماعيـة واقتصاديـة وصحيـة ومـن مشـاكل تثـري قلقــا 
مشتركا لدى اجلميع ويتطلب حلها توسيع وتنشـيط التعـاون الـدويل وتنسـيق اجلـهود املبذولـة 

يف هذا امليدان على الصعيدين الدويل والوطين، 
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وإذ تعرب عن القلق الشـديد إزاء اآلثـار املسـتمرة هلـذا احلـادث علـى حيـاة وصحـة 
ـــاد الروســي وأوكرانيــا وبيــالروس،  البشـر، وال سـيما األطفـال، يف املنـاطق املتضـررة يف االحت

وكذلك يف البلدان املتضررة األخرى، 
وإذ تعــترف بأمهيــة اجلــهود الوطنيــة الــيت تضطلــع ــا حكومــات االحتــاد الروســـي 

وأوكرانيا وبيالروس من أجل ختفيف اآلثار النامجة عن كارثة تشرينوبيل وتقليلها، 
وإذ تالحظ مع التقدير املسامهات املقدمة من الدول ومـن مؤسسـات منظومـة األمـم 
املتحـدة لتطويـر التعـاون مـن أجـــل ختفيــف اآلثــار النامجــة عــن كارثــة تشــرينوبيل وتقليلــها، 
وكذلك أنشطة املنظمات اإلقليمية وغريهـا مـن املنظمـات وأنشـطة املنظمـات غـري احلكوميـة، 

فضال عن األنشطة الثنائية، 
ـــدويل للجــهود الوطنيــة الــيت تبذهلــا احلكومــات  وإذ تسـلم بأمهيـة اسـتمرار الدعـم ال
ومؤسسات اتمع املدين يف االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا وبيـالروس، باعتبارهـا البلـدان األشـد 
تضررا، من أجـل ختفيـف اآلثـار السـلبية املسـتمرة النامجـة عـن كارثـة تشـرينوبيل علـى التنميـة 
ـــاطق املتضــررة، نتيجــة لآلثــار اإلشــعاعية والصحيــة واالجتماعيــة االقتصاديــة  املسـتدامة للمن

والنفسية والبيئية للكارثة، وتقليل تلك اآلثار إىل أدىن حد، 
وإذ ترحـب بتعـاظم الـدور الـذي يقـوم بـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملنســقون 
املقيمـون التـابعون لألمـم املتحـدة واألفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة يف االحتـاد الروســـي 

وأوكرانيا وبيالروس للمساعدة يف التصدي لآلثار اإلمنائية واإلنسانية النامجة عن الكارثة، 
وإذ حتيط علمــا بتقريـر األمـم املتحـدة املعنـون ��اآلثـار اإلنسـانية النامجـة عـن حـادث 
تشـرينوبيل النـووي: اسـتراتيجية لإلنعـاش��، الـذي مت إعـداده علـى أسـاس تقييـم االحتياجــات 
الدولية الذي أجري يف أواسط عام ٢٠٠١ يف املناطق املتضررة من االحتاد الروسي وأوكرانيـا 

وبيالروس، 
وإذ تؤكد على أمهيـة النـهج اإلمنـائي اجلديـد يف معاجلـة املشـاكل النامجـة عـن حـادث 
تشرينوبيل واهلادف إىل تطبيع أوضاع األفراد املعنيني واتمعات املعنيـة علـى املديـني املتوسـط 

والطويل، 
وإذ تشـدد علـى اسـتمرار احلاجـة إىل تلبيـــة االحتياجــات غــري العاديــة املترتبــة علــى 
حـادث تشـرينوبيل، وال سـيما يف اـالني الصحـي واإليكولوجـي وجمـال إجـراء البحـوث، مـع 
التحول من مرحلة الطوارئ إىل مرحلة اإلنعاش فيما يتعلق بالتخفيف مـن اآلثـار املترتبـة علـى 
ـــن  كارثـة تشـرينوبيل، كمـا جـاء يف تقريـر األمـم املتحـدة املعنـون ��اآلثـار اإلنسـانية النامجـة ع

حادث تشرينوبيل النووي: استراتيجية لإلنعاش��، 
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وإذ ترحـب بتدشـني شـبكة تشـــرينوبيل الدوليــة للبحــوث واملعلومــات ــدف دعــم 
اجلهود اجلاري بذهلا على الصعيديـن الـدويل والوطـين وصعيـد اتمـع املـدين مـن أجـل التنميـة 
املسـتدامة لألقـاليم املتضـررة، وذلـك بتجميـع وتوحيـد وتنسـيق البحـوث العلميـة ذات الصلــة، 
وطلـب إجـراء مزيـد مـن البحـوث عنـد االقتضـاء، وإتاحـة وضمـــان النشــر الفعــال لنتائجــها، 
مما يعني على اختاذ القـرارات عـن علـم واسـتنارة بشـأن مراحـل اإلنعـاش واإلدارة علـى املـدى 
الطويـل، بغيـة حتسـني األوضـاع اإلنســانية واإليكولوجيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والطبيــة 

املعقدة واملتنوعة يف تلك األقاليم،  
وإذ ترحب أيضا بإنشاء منتـدى تشـرينوبيل مـن قبـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، 
مبشاركة كل من منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة، ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية 
التـابع لألمانـة العامـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وجلنــة 
األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع الـذري، ومنظمـة الصحـة العامليـة، والبنـك الـدويل، 

وممثلي الدول الثالث األشد تضررا، 
وإذ ترحـب كذلـك بتنســـيق األنشــطة الــيت تضطلــع ــا شــبكة تشــرينوبيل الدوليــة 
للبحوث واملعلومات ومنتدى تشرينوبيل، وباجلهود املبذولة لضمان اإلدماج املوضوعي لتقييـم 

املنتدى لآلثار البيئية والصحية يف عملية الشبكة، 
وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرار ١٠٩/٥٦(١)، 

تؤكد من جديد أن األمم املتحدة تقوم بدور حفـاز وتنسـيقي هـام يف تعزيـز  - ١
التعاون الدويل يف دراسة اآلثار النامجة عـن كارثـة تشـرينوبيل وختفيفـها وتقليلـها، وتثـين علـى 

املسامهات املقدمة من مجيع اآلليات املتعددة األطراف املعنية األخرى حتقيقا لتلك الغاية؛ 
ـــني العــام ومنســق األمــم  ترحـب بالتدابـري العمليـة اإلضافيـة الـيت اختذهـا األم - ٢
ــة يف  املتحـدة للتعـاون الـدويل بشـأن تشـرينوبيل مـن أجـل تعزيـز تنسـيق اجلـهود الدوليـة املبذول

ذلك اال، وخباصة تدشني شبكة تشرينوبيل الدولية للبحوث واملعلومات؛ 
ترحب أيضا باجلهود اليت تضطلع ا وكاالت منظومة األمم املتحـدة وسـائر  - ٣
املنظمات الدولية األعضـاء يف فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بتشـرينوبيل، مـن 
أجل تنفيذ ج إمنائي جديد لدراسة اآلثـار النامجـة عـن كارثـة تشـرينوبيل وختفيفـها وتقليلـها، 
وخباصـة مـن خـالل إنشـاء مشـاريع معينـة، وتطلـب إىل فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـــاالت 
مواصلة القيام بأنشطتها حتقيقا لتلك الغايـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تنسـيق اجلـهود يف ميـدان 

حشد املوارد؛ 

                                                                    
 .A/58/332 (١)
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تعترف بالصعوبات اليت تواجهها أشد البلدان تضررا يف تقليـل اآلثـار النامجـة  - ٤
عن كارثة تشرينوبيل إىل أدىن حد، وتدعو الـدول، وخباصـة الـدول املاحنـة، ومجيـع الوكـاالت 
والصناديق والربامج املعنية يف منظومة األمم املتحدة، وخباصة مؤسسات بريتـون وودز، فضـال 
عـن املنظمـات غـري احلكوميـة، إىل مواصلـة تقـدمي الدعـم للجـهود اجلاريـة الـيت يبذهلـــا االحتــاد 
الروسي وأوكرانيا وبيالروس للتخفيف من اآلثار النامجة عـن كارثـة تشـرينوبيل، مبـا يف ذلـك 
مـن خـالل رصـد مبـالغ كافيـة لدعـم الـربامج الطبيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة واإليكولوجيـــة 

املتصلة بالكارثة؛ 
حتيط علما مع االرتياح بالتطور األخري يف برنامج التعاون مـن أجـل التـأهيل  - ٥

اهلادف إىل حتقيق أحوال معيشية أفضل يف األقاليم املتضررة وتنميتها تنمية مستدامة؛ 
تشدد على أمهية الدور الذي تقـوم بـه سـلطات البلـدان املتضـررة يف ختفيـف  - ٦
اآلثار اإلنسانية وغريها من اآلثار النامجة عن كارثة تشرينوبيل، وترحب باجلهود الـيت تواصـل 
ـــل املنظمــات  البلـدان املتضـررة بذهلـا يف هـذا الصـدد، مبـا يف ذلـك التدابـري املتخـذة لتيسـري عم
اإلنسانية، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، من أجل ختفيف اآلثار اإلنسانية وغريها من اآلثـار 

النامجة عن كارثة تشرينوبيل؛ 
تؤكـد ضـرورة تنسـيق التعـاون الـدويل يف دراسـة اآلثـــار النامجــة عــن كارثــة  - ٧
تشــرينوبيل، وال ســيما مــن خــــالل العمـــل الفعـــال لشـــبكة تشـــرينوبيل الدوليـــة للبحـــوث 
واملعلومات، ومنتدى تشرينوبيل، ومركز تشرينوبيل الدويل للسالمة النووية والنفايـات املشـعة 
واإليكولوجيـا اإلشـعاعية، وســـائر مراكــز البحــث يف أشــد البلــدان تضــررا، وتدعــو الــدول 

األعضاء ومجيع األطراف املهتمة إىل املشاركة يف هذه األنشطة؛ 
ترحــــب بقــــرار جملــــس رؤســــاء دول رابطــــة الــــدول املســــتقلة بــــإعالن  - ٨
٢٦ نيسـان/أبريـل اليـوم الـدويل إلحيـاء ذكـــرى ضحايــا احلــوادث والكــوارث اإلشــعاعية يف 

الدول األعضاء يف الرابطة؛ 
تدعـو الـدول األعضـاء إىل االحتفـال ـــذا اليــوم والقيــام باألنشــطة املالئمــة  - ٩
إلحيـاء ذكـرى ضحايـا احلـوادث والكـوارث اإلشـعاعية وإذكـــاء الوعــي العــام بآثارهــا علــى 

الصحة البشرية والبيئة يف شىت أرجاء العامل؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يواصل اجلهود الـيت يبذهلـا لتنفيـذ قـرارات اجلمعيـة  - ١٠
العامـة ذات الصلـة، وأن يواصـل، مـن خـالل آليـات التنسـيق القائمـة، وخباصـــة منســق األمــم 
املتحدة من أجل التعــاون الـدويل بشـأن تشـرينوبيل، إقامـة تعـاون وثيـق مـع وكـاالت منظومـة 
ــام يف  األمـم املتحـدة، وكذلـك مـع املنظمـات اإلقليميـة وغريهـا مـن املنظمـات املعنيـة، مـع القي

الوقت نفسه بتنفيذ الربامج واملشاريع بتشرينوبيل؛ 
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تطلـب أيضـــا إىل األمــني العــام أن ينظــر يف الســبل املمكنــة ملواصلــة تعزيــز  - ١١
القدرات التنسيقية والتحليلية والتثقيفيـة والتقنيـة لألمـم املتحـدة يف امليـدان، وكذلـك يف املقـر، 
على النحو الوارد وصفه يف تقرير األمني العام(١)، مع إيالء االعتبار الواجب للقـدرات القائمـة 

فيما يتعلق باجلوانب اإلدارية وامليزانية يف املنظمة؛ 
تطلب كذلك إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السـتني،  - ١٢
يف إطـار بنـد فرعـي مسـتقل يف جـدول األعمـال، تقريـرا يتضمـن تقييمـا شـــامال لتنفيــذ مجيــع 
جوانب هذا القرار ومقترحات الختاذ تدابري مبتكرة لتحقيق الدرجة املثلـى مـن فعاليـة تصـدي 
اتمع الدويل، مبا فيـه األمـم املتحـدة لكارثـة تشـرينوبيل، وأن ينظـر يف كيفيـة تركـيز التعـاون 
الدويل على حنو أفضل من أجل حتقيق ـج إمنـائي طويـل األمـد للمنـاطق املتضـررة، واضعـا يف 

اعتباره االحتياجات غري العادية املتعلقة بتشرينوبيل. 
اجللسة العامة ٧٥ 
١٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


