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 [(Add.1و A/56/L.57) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

تعزيز التعاون الدويل وتنسيق اجلهود يف دراسة اآلثار النامجة عـن كارثـة تشـرينوبيل وختفيفـها  - ١٠٩/٥٦
وتقليلها 

إن اجلمعية العامة، 

ـــــــانون األول/ديســـــــمرب ١٩٩٠، و١٥٠/٤٦ املـــــؤرخ ١٨ كـــــانون  إذ تشــــري إىل قراراــــــــــا ١٩٠/٤٥ املـــــــــؤرخ ٢١ كـــ

ــــــرب ١٩٩٢، و ٢٠٦/٤٨ املــــؤرخ ٢١ كــــانون األول/ديســــمرب  األول/ديسمـــــرب ١٩٩١، و ١٦٥/٤٧ املـــؤرخ ١٨ كانـــــون األول/ ديسمـ

 ،١٩٩٣

و١٣٤/٥٠ املـــؤرخ ٢٠ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٥، و ١٧٢/٥٢ املـــؤرخ ١٦ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٧، و ٩٧/٥٤ املـــــؤرخ ٨ 

كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، وكذلـك القـرار ١٧١/٥٥ املـؤرخ ١٤ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ بشـأن إغـالق منشـأة تشـــرينوبيل للطاقــة 

النووية، وإذ حتيط علما باملقررات اليت اختذا أجهزة ومؤسسات وبرامج منظومة األمم املتحدة تنفيذا لتلك القرارات،  

وإذ تشـري إىل قرارات الـس االقتصـادي واالجتمــاعي ٥٠/١٩٩٠ املــؤرخ ١٣ متــوز/ يوليــه ١٩٩٠، و٥١/١٩٩١ املــؤرخ ٢٦ 

متوز/يوليه ١٩٩١، و٣٨/١٩٩٢ املؤرخ ٣٠ متوز/ يوليه ١٩٩٢، ومقرر الس ٢٣٢/١٩٩٣ املؤرخ ٢٢ متوز/يوليه ١٩٩٢، 

وإدراكا منها للطابع الطويل األجـل آلثـار الكارثـة الـيت شـهدا منشـأة تشـرينوبيل للطاقـة النوويـة، الـيت كـانت كارثـة تكنولوجيـة 

كـربى مـن حيـث نطاقـها وتعقيدهـا ومـا ترتـب عليـها مـن آثـار إنسـانية وبيئيـة واجتماعيـة واقتصاديـة وصحيـة ومـن مشـاكل تثـري قلقـا مشـتركا 

لدى اجلميع ويتطلب حلها توسيع وتنشيط التعاون الدويل وتنسيق اجلهود املبذولة يف هذا امليدان على الصعيدين الدويل والوطين، 

وإذ تعـرب عـن القلـق الشـديد إزاء اآلثـار املسـتمرة هلـذا احلـــادث علــى حيــاة وصحــة البشــر، وال ســيما األطفــال، يف املنــاطق 

املتضررة يف االحتاد الروسي وبيالروس وأوكرانيا، وكذلك يف البلدان املتضررة األخرى، 

ـــالروس وأوكرانيــا مــن أجــل ختفيــف اآلثــار  وإذ تعـترف بأمهيـة اجلـهود الوطنـية الـيت تضطلـع ـا حكومـات االحتـاد الروسـي وبي

النامجة عن كارثة تشرينوبيل وتقليلها، 
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وإذ تشدد على أمهية قيام سلطات البلدان املتضررة بتوفري التعـاون التـام واملسـاعدة يف تيسـري اجلـهود املبذولـة للتخفيـف مـن اآلثـار 

النامجـة عـن كارثـة تشـرينوبيل، مبـا يف ذلـك اجلـهود الـيت تبذهلـا املنظمـات غـري احلكوميـة يف جمـــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية، وإذ تعــرب عــن 

تقديرها للتقدم احملرز بالفعل يف هذا الصدد، 

وإذ تالحظ مع التقدير املسـامهات املقدمـة مـن الـدول ومـن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة لتطويـر التعـاون مـن أجـل ختفيـف 

اآلثـار النامجـة عـن كارثـة تشـرينوبيل وتقليلـها، وكذلـك أنشـطة املنظمـات اإلقليميـة وغريهـا مـن املنظمـات وأنشـطة املنظمـات غـــري احلكوميــة، 

فضال عن األنشطة الثنائية، 

ـــدين يف االحتــاد الروســي  وإذ تسـلم بأمهيـة اسـتمرار الدعـم الـدويل للجـهود الوطنيـة الـيت تبذهلـا احلكومـات ومؤسسـات اتمـع امل
ـــى التنميــة  وبيـالروس وأوكرانيـا، باعتبارهـا البلـدان األشـد تضـررا، مـن أجـل ختفيـف اآلثـار السـلبية املسـتمرة النامجـة عـن كارثـة تشـرينوبيل عل

املسـتدامة للمنـاطق املتضـررة، نتيجـة لآلثـار اإلشـعاعية والصحيـة واالجتماعيـة-االقتصاديـة والنفسـية والبيئيـة للكارثـــة، وتقليــل تلــك اآلثــار إىل 

أدىن حد، 

وإذ ترحب بتعاظم الدور الذي يلعبه برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واملنسـقون املقيمـون التـابعون لألمـم املتحـدة واألفرقـة القطريـة 
التابعة لألمم املتحدة يف االحتاد الروسي وبيالروس وأوكرانيا للمساعدة يف التصدي لآلثار اإلمنائية واإلنسانية النامجة عن الكارثة، 

ــــوز/يوليـــه  وإذ تالحــظ قيــام األمــم املتحــدة بإيفــاد بعثــة لتقديــر االحتياجــات إىل االحتــاد الروســي وبيــالروس وأوكرانيــا يف مت
وآب/أغسطس ٢٠٠١، فضال عن الزيارة اليت قام ا نائب منسـق األمـم املتحـدة للتعـاون الـدويل بشـأن تشـرينوبيل إىل تلـك البلـدان يف تشـرين 

ــف  األول/أكتوبـر ٢٠٠١، وإذ تشـدد علـى ضـرورة إدمـاج مـا انتـهوا إليـه مـن نتـائج واسـتنتاجات يف اسـتراتيجية األمـم املتحـدة اجلديـدة للتخفي

من اآلثار النامجة عن كارثة تشرينوبيل، 

وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرار ٩٧/٥٤(١)، 

تؤكـد مـن جديـد أن األمـم املتحـدة تلـعب دورا حفـازا وتنســـيقيا هامــا يف تعزيــز التعــاون الــدويل يف دراســة اآلثــار  - ١

النامجـة عـن كارثـة تشـرينوبيل وختفيفـها وتقليلـها، وتثـين علـى املسـامهات املقدمـة مـن مجيـع اآلليـات املتعـددة األطـراف املعنيـــة األخــرى حتقيقــا 

لتلك الغاية؛ 

ترحـب بالتدابـري العمليـة الـيت اختذهـا األمـني العـام ومنسـق األمـم املتحـدة للتعـاون الـدويل بشـأن تشـرينوبيل مـن أجــل  - ٢

ـــر  تعزيـز تنسـيق اجلـهود الدوليـة املبذولـة يف ذلـك اـال، وخباصـة قيـام األمـني العـام بتعيـني املديـر املسـاعد لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملدي

اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول املستقلة نائبا ملنسق األمم املتحدة للتعاون الدويل بشأن تشرينوبيل؛ 

ترحـب أيضـا باجلـهود الـيت تضطلـع ـا وكـاالت منظومـة األمـــم املتحــدة، األعضــاء يف فرقــة العمــل املشــتركة بــني  - ٣
الوكاالت واملعنية بتشرينوبيل، من أجـل تنفيـذ ـج إمنـائي جديـد لدراسـة اآلثـار النامجـة عـن كارثـة تشـرينوبيل وختفيفـها وتقليلـها، وتطلـب إىل 

فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية بتشرينوبيل مواصلة القيام بأنشطتها حتقيقا لتلك الغاية؛ 

                                                           
 .A/56/447 (١)
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تشدد على أمهية قيام سـلطات البلـدان املتضـررة بتوفـري التعـاون التـام واملسـاعدة يف تيسـري عمـل املنظمـات اإلنسـانية،  - ٤
مبـا فيـها املنظمـات غـري احلكوميـة، مـن أجـل ختفيـف اآلثـار اإلنسـانية النامجـــة عــن كارثــة تشــرينوبيل، وتالحــظ التدابــري الــيت اختذــا بــالفعل 
حكومات البلدان املتضررة يف هذا الصدد، وتشجعها علـى اختـاذ املزيـد مـن التدابـري مـن أجـل تبسـيط إجراءاـا الداخليـة املتصلـة بذلـك وحتديـد 
السبل اليت ميكن من خالهلا زيادة فعالية النظم اليت تتبعها ملنح اإلعفاءات من الرسـوم اجلمركيـة وغريهـا مـن الرسـوم فيمـا يتعلـق بالسـلع املقدمـة 

جمانا كمساعدات إنسانية من املنظمات اإلنسانية، مبا فيها املنظمات غري احلكومية؛ 

تعترف بالصعوبات اليت تواجهـها البلـدان األشـد تضـررا يف تقليـل اآلثـار النامجـة عن كارثـة تشـرينوبيل إىل أدىن حـد،  - ٥

وتدعـو الـدول، وخباصـة الـدول املاحنـة، ومجيـع الوكـاالت والصنـاديق والـربامج املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـــدة، وخباصــة مؤسســات بريتــون 

وودز، فضـال عـن املنظمـات غـري احلكوميـــة، إىل مواصلــة تقــدمي الدعــم للجــهود اجلاريــة الــيت يبذهلــا االحتــاد الروســي وبيــالروس وأوكرانيــا 

للتخفيف من اآلثار النامجة عـن كارثـة تشـرينوبيل، مبـا يف ذلـك مـن خـالل رصـد مبـالغ إضافيـة لدعـم الـربامج الطبيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة 

واإليكولوجية املتصلة بالكارثة؛ 

تالحظ النداء الذي وجهه منسـق األمـم املتحـدة إىل دوائـر املـاحنني للنظـر يف رصـد موارد إضافيـة للجوانـب اإلنسـانية  - ٦

لكارثة تشرينوبيل؛ 

تؤكد ضرورة تنسيق التعاون الدويل يف دراسـة اآلثـار النامجـة عـن كارثـة تشـرينوبيل، وتدعـو الـدول األعضـاء ومجيـع  - ٧

األطراف املهتمة إىل املشاركة يف ذلك وإىل تعزيز أنشـطة مركـز تشـرينوبيل الـدويل للسـالمة النوويـة والنفايـات املشـعة واإليكولوجيـا اإلشـعاعية 

باعتباره آلية هامة للبحوث العلمية يف الظروف اليت تنفرد ا منطقة تشرينوبيل ويف منشآت مالجئ احلماية؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل اجلـهود الـيت يبذهلـا لتنفيـذ قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصلـة، وأن يواصـل، مــن  - ٨

خالل آليات التنسيق القائمــة، وخباصـة منسـق األمـم املتحـدة، إقامـة تعـاون وثيـق مـع وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة، وكذلـك مـع املنظمـات 

اإلقليمية وغريها من املنظمات املعنية، مع القيام يف نفس الوقت بتنفيذ الربامج واملشاريع املتصلة بتشرينوبيل؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العـام أن ينظـر يف السـبل املمكنـة ملواصلـة تعزيـز القـدرات التنسـيقية والتحليليـة والتقنيـة لألمـم  - ٩

ـــام(١)، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب لإلجــراءات القائمــة  املتحـدة يف امليـدان، وكذلـك يف املقـر، علـى النحـو الـوارد وصفـه يف تقريـر األمـني الع

املتعلقة باجلوانب اإلدارية وامليزانية يف املنظمة؛ 

تطلب كذلك إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة واخلمسـني، يف إطـار بنـد فرعـي مسـتقل  - ١٠

يف جدول األعمال، تقريرا يتضمن تقييما شامال لتنفيذ مجيع جوانـب هـذا القـرار ومقترحـات بتدابـري مبتكـرة لتحقيـق الدرجـة املثلـى مـن فعاليـة 

استجابة اتمع الدويل لكارثة تشرينوبيل. 

اجللسة العامة ٨٧ 

١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


