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اآلثار النامجـة عـن تعزيز التعاون الدويل وتنسيق اجلهود يف دراسة - ٦٥/١٣١
 كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــد تأكيـــدإذ  ـــاتعيـ ـــانو٢١ املــــؤرخ٤٥/١٩٠ قراراـ ــســمرب/ن األول كـ  ١٩٩٠ديـ
 كانــــون١٨ املــؤرخ٤٧/١٦٥  و١٩٩١ديــسمــرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٤٦/١٥٠ و

ــ/األول ــسمرب/ كــانون األول٢١ املــؤرخ٤٨/٢٠٦  و١٩٩٢مربسدي  ٥٠/١٣٤  و١٩٩٣دي
ــسمرب/ كــانون األول٢٠املــؤرخ ــسمبـر/ كــانون األول١٦ املــؤرخ٥٢/١٧٢  و١٩٩٥دي دي
 ١٤ املـــــؤرخ٥٦/١٠٩  و١٩٩٩ديــــسمبــر/ كانـــــون األول٨  املــــؤرخ٥٤/٩٧  و١٩٩٧

ــانون األول ــسمرب/كــ ــانون األول١٧ املــــؤرخ٥٨/١١٩  و٢٠٠١ديــ ــسمرب/ كــ  ٢٠٠٣ديــ
ــؤرخ٦٠/١٤ و ــاين١٤ املـــ ــشرين الثـــ ــوفمرب/ تـــ ــؤرخ٦٢/٩  و٢٠٠٥نـــ ــشرين٢٠ املـــ  تـــ

ــ ٢٠٠٠ديــسمرب/ كــانون األول١٤ املــؤرخ٥٥/١٧١وقرارهــا ٢٠٠٧نــوفمرب/الثــاين  قاملتعل
إغالق حمطة تشرينوبيل النووية لتوليد الكهرباء، وإذ حتيط علما باملقررات اليت اختذا أجهـزةب

  تنفيذا لتلك القرارات،ها وبراجماومؤسسا منظومة األمم املتحدة
ــاعيوإذ تـــشري  ــصادي واالجتمـ ــرارات الـــس االقتـ ــؤرخ١٩٩٠/٥٠ إىل قـ  ١٣ املـ

 ٣٠ املــؤرخ١٩٩٢/٣٨  و١٩٩١يوليــه/ متــوز٢٦ املــؤرخ١٩٩١/٥١  و١٩٩٠يوليــه/متــوز
 ،١٩٩٣يوليه/ متوز٢٢ املؤرخ١٩٩٣/٢٣٢ ومقرر الس١٩٩٢يوليه/متوز

لكارثـة الــيت شـهدا حمطــة تـشرينوبيل النوويــةل األجــلة الطويلـلآلثــاروإدراكـا منـها 
 خلفـتالـيت كانـت كارثـة تكنولوجيـة كـربى مـن حيـث نطاقهـا وتعقيـدهاولتوليد الكهربـاء

ويتطلـب حلـها اجلميـعإنسانية وبيئية واجتماعية واقتـصادية وصـحية تـثري قلـقومشاكل اآثار
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تنــسيق اجلهــود املبذولــة يف هــذا امليــدان علــى الــصعيدينو ا نــشطا وواســع النطــاق دوليــاتعاونــ
 الدويل والوطين،

ــن  ــرب ع ــالغوإذ تع ــقب ــاسإزاء اآلثــار املــستمرة هلــذا احلــادث علــى حيــاةالقل الن
 األطفال، يف املناطق املتـضررة يف االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا وبـيالروس،سيما ال، وهمتوصح

 وكذلك يف البلدان املتضررة األخرى،
 بـشأن)١(توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه بني أعضاء منتدى تـشرينوبيلتالحظوإذ 
ــشرينوبيل،ا ــة ت ــة االقتــصادية لكارث ــة والــصحية واالجتماعي ــار البيئي ــقســيما الو آلث  فيمــا يتعل

اليت تعيش يف األقـاليم املتـضررة مـن للمجتمعاتبتوجيه رسالة مطمئنة وإسداء مشورة عملية
 جراء كارثة تشرينوبيل،

بأمهية اجلهود الوطنية اليت تضطلع ا حكومات االحتاد الروسي وأوكرانيـا تسلموإذ 
 بيل وتقليلها،وبيالروس من أجل ختفيف اآلثار النامجة عن كارثة تشرينو

 الوطنيـة يف مجعيات الصليب األمحـريهابإسهام منظمات اتمع املدين، مبا ف تنوهوإذ 
ــصليب األمحــر واهلــاللا ــات ال ــدويل جلمعي ــا وبــيالروس واالحتــاد ال الحتــاد الروســي وأوكراني

 املتضررة،األمحر، يف التصدي لكارثة تشرينوبيل ودعم جهود البلدان
ــدوإذ   كارثــةعاجلــة املــشاكل النامجــة عــنمل املتبــع اإلمنــائيالنــهجب يرترحــب مــع التق

علــىإىل جمراهــا الطبيعـيعــات املعنيـةاألفــراد املعنـيني واتم أوضـاع إعــادة ـدفتـشرينوبيل
 ،)٢(لوالطوي املديني املتوسط

 يفســيما الحــادث تــشرينوبيل، و املترتبــة علــىاالحتياجــات غــري العاديــةوإذ تؤكــد 
 والبحث، يف سـياق االنتقـال مـن مرحلـة الطـوارئ إىل مرحلـة اإلنعـاشلبيئة واةصح التجماال

  كارثة تشرينوبيل،ترتبة علىفيما يتعلق بالتخفيف من اآلثار امل
 فيمــابرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيالــدور التنــسيقي الــذي يــضطلع بــه تالحــظوإذ 

 ،نوبيلريتشيتعلق باملسائل املتصلة ب
_______________

الوكالـة:أعضاء منتدى تـشرينوبيل خيتـارون مـن املنظمـات واهليئـات التاليـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة )١(
الدولية للطاقة الذرية وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة الـصحة العامليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة

وجلنــة األمــم التــابع لألمانــة العامــةللبيئــة ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانيةوالزراعـة وبرنــامج األمــم املتحــدة
حكومــــات االحتــــاد الروســــي واملتحــــدة العلميــــة املعنيــــة بآثــــار اإلشــــعاع الــــذري والبنــــك الــــدويل وممثلــــ

 .وبيالروس وأوكرانيا
ــر )٢( :بيل النـــووياآلثـــار اإلنـــسانية النامجـــة عـــن حـــادث تـــشرينو’’تقريـــر األمـــم املتحـــدة املعنـــون:انظـ

 .‘‘لإلنعاش استراتيجية
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حالـة جبعـلبالتقـدم احملـرز يف املـشاريع اهلندسـية فيمـا يتعلـقلتقـديرترحب مـع اوإذ 
، وإذ تالحظ بصفة خاصة أن عملية تصميم وتـشييدبيئيامستقرة وآمنة املتضررموقع املفاعل
جديد آمن للمفاعل قد دخلت مرحلتـها األخـرية، وإن كـان إمتامهـا سـيحتاج إىل غطاء واقي

 مبالغ كبرية،
عملــه يف هــذا تنـسيقبزيــادة برنــامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي يـامضــرورة قوإذ تؤكـد 

 تعبئة منظومة األمم املتحـدة للمـوارد مـن أجـل دعـم األنـشطة الراميـة إىل إنعـاشزيادةواال
األقـاليم املتــضررة مـن حــادث تـشرينوبيل، مبــا فيهـا مــشاريع التنميـة اتمعيــة، ودعـم تــشجيع

ــدعوةاالســتثمارات وإجيــاد فــرص عمــل ج ــام بأعمــال ال ديــدة ومــشاريع جتاريــة صــغرية والقي
، حسب الطلب، ونشر استنتاجاتيف هذا الصددبالسياسة العامة فيما يتعلقوإسداء املشورة

منتدى تشرينوبيل علـى أوسـع نطـاق ممكـن عـن طريـق الـشبكة الدوليـة للبحـوث واملعلومـات
 نوبيل،رياملتعلقة بتش

لــسنوية اخلامــسة والعــشرين للحــادث الــيت ســتحل أمهيــة الــذكرى اوإذ تؤكــد أيــضا 
اآلثــار النامجــة عــن كارثــة تــشرينوبيل قريبــا بالنــسبة ملواصــلة تعزيــز التعــاون الــدويل يف دراســة

 وختفيفها وتقليلها،
الـصلة األجزاء ذاتبـ و)٣(٦٢/٩ بتقرير األمني العام عن تنفيذ القـراروإذ حتيط علما 

 ات منظومة األمم املتحدة،من تقارير وكاالت ومؤسسباملوضوع
 باإلسـهام املقـدم مـن الـدول ومـن مؤسـسات منظومـة األمـم املتحــدةترحـب - ١ 

ــشطة ــها وبأن ــشرينوبيل وتقليل ــة ت ــار النامجــة عــن كارث ــف اآلث ــن أجــل ختفي لتطــوير التعــاون م
املـضطلع املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات وأنشطة املنظمات غري احلكومية وباألنشطة

 الثنائي؛ا على الصعيد
 اجلهود اليت تـضطلع ـا وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدةتالحظ مع التقدير - ٢ 

وغريهــا مــن املنظمـــات الدوليــة األعــضاء يف فرقـــة العمــل املــشتركة بـــني الوكــاالت املعنيـــة
رينوبيلدراسة اآلثار النامجة عن كارثة تشل إمنائينوبيل من أجل االستمرار يف تنفيذ جريبتش

وختفيفها وتقليلها، وخباصـة عـن طريـق وضـع مـشاريع حمـددة، وتؤكـد ضـرورة مواصـلة فرقـة
العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت القيــام بأنــشطتها حتقيقــا لتلــك الغايــة، بوســائل منــها تنــسيق

 اجلهود يف ميدان تعبئة املوارد؛

_______________

)٣( A/65/341. 
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اآلثار النامجـة عـنبالصعوبات اليت تواجهها أشد البلدان تضررا يف تقليل تقر - ٣ 
ــدول، و ــدعو ال ــشرينوبيل، وت ــة ت ــصناديقســيما الكارث ــع الوكــاالت وال ــدول املاحنــة، ومجي  ال

والـــربامج املعنيـــة يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة، وخباصـــة مؤســـسات بريتـــون وودز، وكـــذلك
سـياملنظمات غري احلكومية إىل مواصلة تقدمي الـدعم للجهـود اجلاريـة الـيت يبـذهلا االحتـاد الرو

وأوكرانيا وبيالروس للتخفيف من اآلثار النامجـة عـن كارثـة تـشرينوبيل، بوسـائل منـها رصـد
 مبالغ كافية لدعم الربامج الطبية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية املتصلة بالكارثة؛

 حفـز يفمم املتحدة االضـطالع بـدور مهـم ضرورة أن تواصل األتعيد تأكيد - ٤ 
 وتقليلها؛ مجة عن كارثة تشرينوبيل وختفيفهان الدويل لدراسة اآلثار الناوتنسيق تعزيز التعاو

ــام ومنـــسقتطلـــب - ٥  ــدويل بـــشأنة إىل األمـــني العـ ــاون الـ  األمـــم املتحـــدة للتعـ
ــصفته ــشرينوبيل، ب ــسة مــديرات ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ورئي  جمموعــة األمــم املتحــدةة برن

 مالئمة لتعزيز تنسيق اجلهود الدولية يف ذلك اال؛اإلمنائية، مواصلة اختاذ تدابري عملية
 باجلهود اليت تبذهلا حكومة أوكرانيا واجلهات املاحنة الدولية من أجـلترحب - ٦ 

 يف تـشرينوبيل وفقـااملتـصلة بـذلكالنووي األمانإمتام بناء مرفق الغطاء الواقي وإجناز مشاريع
، وحتـث مجيـع األطـراف علـى كفالـةوآمنـة بيئيـا للمعايري الدولية، جلعـل حالـة املوقـع مـستقرة

 بنجاح؛ قوي راسخ ورفيع املستوى إلجناز هذا العمل احليوي وجود التزام
ربنـامج األمـم املتحـدة باألنشطة اليت تـضطلع ـا رسـولة اخلـري لترحب أيضا - ٧ 

داعيـة لنـصرة جهـودماريا شـارابوفا الـيت تعمـلالسيدة، العبة كرة املضرب الشهرية،اإلمنائي
بعد حادث تشرينوبيل، وتـثين علـى التزامهـا الشخـصي بـدعم عـدد مـن  مااإلنعاش يف مرحلة

ــيت ــاش الـ ــشاريع اإلنعـ ــامـ ــدم يف إطارهـ ــات احمل يقـ ــون للمجتمعـ ــيالعـ ــاد الروسـ ــة يف االحتـ ليـ
 وبيالروس؛ وأوكرانيا

ــتالحــظ مــع االرتيــاح - ٨  يالروس إمتــام برنــامج التعــاون مــن أجــل التأهيــل يف ب
 يهــدفان إىلاللــذيننوبيل اجلــاري يف أوكرانيــاريوإجنــاز برنــامج اإلنعــاش والتنميــة اخلــاص بتــش

العمـــل علـــى النـــهوض بظـــروف املعيـــشة يف األقـــاليم املتـــضررة وتنميـــة تلـــك األقـــاليم علـــى
 مستدام؛ حنو

اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـةاألمـم املتحـدةبرنـامج ببدء ترحب - ٩ 
ندوق األمــم املتحــدة للــسكان مــشروع يف بــيالروس مدتــه ثــالث ســنوات يهــدف إىلوصــ

 التنميـةالنهوض برفاه البشر وسالمتهم يف املنـاطق املتـضررة مـن حـادث تـشرينوبيل ومبـشروع
احملليـة اجلــاري يف املنــاطق املتـضررة مــن حــادث تــشرينوبيل يف بـيالروس وبتوســيع نطــاق ــج
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طبيقــه بــصفة جتريبيــة يف املنــاطق املتــضررة مــن حــادث تــشرينوبيل يفالتنميــة احملليــة الــذي مت ت
 أوكرانيا، حبيث أصبح يشمل البلد بأكمله؛

 املساعدة اليت تقدمها الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة إىلتالحظ مع االرتياح - ١٠ 
ــدا ــة واحلــضرية والت ــتني الزراعي ــشأن إصــالح البيئ ــيالروس ب ــا وب برياالحتــاد الروســي وأوكراني

الزراعية املضادة الفعالة من حيث التكلفة ورصد تعرض البشر يف املناطق املتـضررة مـن كارثـة
 تشرينوبيل؛

 بالتقـدم الـذي أحرزتـه حكومـات البلـدان املتـضررةحتيط علما مع االرتيـاح - ١١ 
يف تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة لتخفيــف آثــار كارثــة تــشرينوبيل، ويــب بوكــاالت األمــم

حدة واجلهات املاحنة املتعددة األطراف والثنائيـة مواصـلة مواءمـة املـساعدة الـيت تقـدمها مـعاملت
أولويات االستراتيجيات الوطنية للبلدان املتـضررة، وتؤكـد أمهيـة العمـل معـا علـى تنفيـذها يف

 إطار جهد مشترك يبذل بروح من التعاون؛
نوبيل الـيتريت املتعلقـة بتـش بإعمال الشبكة الدولية للبحوث واملعلوماترحب - ١٢ 

دف إىل تزويد اتمعات احمللية يف املناطق املتضررة يف االحتاد الروسي وأوكرانيـا وبـيالروس
احلــادث وإســداء املــشورة العمليــة هلــا، عــن طريــق نــشر بآثــارباملعلومــات العلميــة املتعلقــة

عـن أثـر اإلشـعاعات بلغـةاستنتاجات منتدى تشرينوبيل بوسـائل منـها تـوفري معلومـات دقيقـة
تقنية يسهل فهمها يف شكل رسائل عملية بشأن أمناط العيش الـصحية واملنتجـة توجـه إىل غري

السكان املتضررين من احلادث قصد متكينهم من حتقيق أعلى درجة مـن االنتعـاش االجتمـاعي
 واالقتصادي والتنمية املستدامة من مجيع جوانبها؛

-٢٠٠٦،الكامـل للعقـد الثالـث بعـد كارثـة تـشرينوبيلأمهيـة التنفيـذ تؤكد - ١٣ 
عقـد اإلنعـاش والتنميـة املـستدامة للمنـاطق وأطلـق عليـه ٦٢/٩ الذي أعلن يف قرارهـا٢٠١٦

اتمعـات املتـضررة إىلاحليـاة يفاملتضررة والـذي يـتم التركيـز فيـه علـى حتقيـق هـدف عـودة
 منتـصفاسـتعراض وتالحـظالزمــين، قـدر املـستطاع يف غـضون ذلـك اإلطـارجمراها الطبيعي

 للعقد؛الذي جيرىالشاملاملدة
،املتاحـة، يف حدود املـواردينسق أنبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىلتطلب - ١٤ 

يتعلـق اجلهود اليت تـضطلع ـا منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة األخـرى املعنيـة فيمـا
 ؛أهداف العقدبتنفيذ

املبادرة اليت تقدمت ا أوكرانيا واشترك يف رعايتها االحتاد الروسـي بترحب - ١٥ 
:مخسة وعشرون عاما بعد كارثة تـشرينوبيل”وبيالروس لعقد املؤمتر الدويل الذي حيمل اسم

 ، يف كييف؛٢٠١١أبريل/ يف نيسان“السالمة من أجل املستقبل



A/RES/65/131

6

ــصة امليـــب - ١٦  ــا املتخصـ ــدة ووكاالـ ــات األمـــم املتحـ ــن يئـ ــا مـ ــة وغريهـ عنيـ
تقـدم  أن تشترك مة يف أعمال التحـضري للمـؤمتر وأناملعنيةمؤسسات منظومة األمم املتحدة

 ؛املتاحةله التمويل، يف حدود املوارد
 احلكومــات واملنظمـات احلكوميــة الدوليــة واملنظمـات غــري احلكوميــةتـشجع - ١٧ 

ــسية والقطــاع اخلــاص واجلهــات املاحنــة ــةواموعــات الرئي ــى املــسامهة يف العملي  األخــرى عل
 التحضريية ويف املؤمتر نفسه؛

 املنــسقنيمــشاركة إىل األمــني العــام أن يكفــل، حــسب االقتــضاء،تطلــب - ١٨ 
يف أعمــالعلــى حنــو تــام املقــيمني واألفرقــة القطريــة يف االحتــاد الروســي وأوكرانيــا وبــيالروس

 ؛التحضري للمؤمتر
العامة أن يعقد جلسة تذكارية خاصـة للجمعيـة يف إىل رئيس اجلمعيةتطلب - ١٩ 

  إلحياء الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لكارثة تشرينوبيل؛٢٠١١أبريل/ نيسان٢٦
قـرارات اجلمعيـةتنفيـذل إىل األمني العام أن يواصل اجلهود الـيت يبـذهلاتطلب - ٢٠ 

ــصددالعامــة ــاتب باالســتعانة،يواصــل، وأناملتخــذة يف هــذا ال ــسيق القائمــة، وخباصــةآلي  التن
 األمم املتحدة للتعاون الـدويل بـشأن تـشرينوبيل، التعـاون الوثيـق مـع وكـاالت منظومـةةمنسق

األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات املعنية، والقيام يف الوقت نفسه بتنفيـذ
 نوبيل؛ريالربامج واملشاريع احملددة املتصلة بتش

واصـلت األمم املتحدة للتعاون الـدويل بـشأن تـشرينوبيل أنةإىل منسق تطلب - ٢١ 
،٢٠١٦نوبيل حـىت عـامريضطلع به لتنفيذ خطة عمل األمم املتحدة املتعلقة بتشتالعمل الذي

 العقد، مبشاركة كاملة من وكاالت األمم املتحـدة املعنيـة وبالتعـاون مـعبغرض حتقيق أهداف
 انيا وبيالروس؛حكومات االحتاد الروسي وأوكر

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة والستني،تطلب - ٢٢ 
يف إطار بند فرعـي مـستقل، تقريـرا يتـضمن تقييمـا شـامال لتنفيـذ مجيـع جوانـب هـذا القـرار،

 .٢٠١٦نوبيل حىت عامريعمل املتعلقة بتشال خطةسيما الو
 ٦٧اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون١٥
 


