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  العامة اجلمعية اختذته قرار

 ])Add.1 و A/62/L.12( رئيسية جلنة إىل اإلحالة دون[
 

 عـن النامجـة اآلثـار دراسـة يف اجلهـود وتنـسيق الـدويل التعاون تعزيز - ٦٢/٩
 وتقليلها وختفيفها تشرينوبيل كارثة

 ،العامة اجلمعية إن 
 ١٩٩٠ ديـســمرب/األول كــانون ٢١ املــؤرخ ٤٥/١٩٠ قراراــا جديـد من تؤكد إذ 
 كانــــون ١٨ املــؤرخ ٤٧/١٦٥  و١٩٩١ ديــسمــرب/األول كــانون ١٨ املــؤرخ ٤٦/١٥٠ و

ــ/األول ــسمرب/األول كــانون ٢١ املــؤرخ ٤٨/٢٠٦  و١٩٩٢ ربمسدي  ٥٠/١٣٤  و١٩٩٣ دي
ــسمرب/األول كــانون ٢٠ املــؤرخ ــسمبـر/األول كــانون ١٦ املــؤرخ ٥٢/١٧٢  و١٩٩٥ دي  دي
 ١٤ املـــــؤرخ ٥٦/١٠٩  و١٩٩٩ ديــــسمبــر/األول كانـــــون ٨ املــــؤرخ ٥٤/٩٧  و١٩٩٧

ــانون ــسمرب/األول كــ ــانون ١٧ املــــؤرخ ٥٨/١١٩  و٢٠٠١ ديــ ــسمرب/األول كــ  ٢٠٠٣ ديــ
 ١٤ املــؤرخ ٥٥/١٧١ قرارهـا وكـذلك ٢٠٠٥ نـوفمرب/الثـاين تـشرين ١٤ املـؤرخ ٦٠/١٤ و

 وإذ هربــاء،الك لتوليــد النوويــة تــشرينوبيل حمطــة إغــالق بــشأن ٢٠٠٠ ديــسمرب/األول كــانون
 تنفيـذا هـاوبراجم اومؤسـسا املتحـدة األمـم منظومـة أجهـزة اختـذا الـيت بـاملقررات علما حتيط
 القرارات، لتلك

ــشري وإذ  ــرارات إىل تـ ــصا الـــس قـ ــاعي دياالقتـ ــؤرخ ١٩٩٠/٥٠ واالجتمـ  ١٣ املـ
 ٣٠ املــؤرخ ١٩٩٢/٣٨  و١٩٩١ يوليــه/متــوز ٢٦ املــؤرخ ١٩٩١/٥١  و١٩٩٠ يوليــه/متــوز
 ،١٩٩٣ يوليه/متوز ٢٢ املؤرخ ١٩٩٣/٢٣٢ الس ومقرر ١٩٩٢ يوليه/متوز

 النوويــة تـشرينوبيل حمطــة شـهدا الــيت لكارثـةل األجــل ةالطويلـ لآلثــار منـها وإدراكـا 
خلفـت وتعقيـدها نطاقهـا حيـث مـن كـربى تكنولوجيـة كارثـة كانـت الـيتو الكهربـاء لتوليد

 حلـها ويتطلـب مـشتركا قلقـا تثري وصحية صاديةواقت واجتماعية وبيئية إنسانيةومشاكل اآثار
 الـدويل الـصعيدين علـى امليـدان هذا يف املبذولة اجلهود وتنسيق الدويل التعاون وتنشيط توسيع

 والوطين،
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ــن تعــرب وإذ  ــالغ ع ــق ب ــستمرة اآلثــار إزاء القل ــذا امل ــى احلــادث هل ــاس حيــاة عل الن
 وبـيالروس، وأوكرانيـا الروسـي االحتـاد يف املتـضررة املناطق يف األطفال،سيما الو ،تهموصح

 األخرى، املتضررة البلدان يف وكذلك
 بـشأن )١(تـشرينوبيل منتدى أعضاء بني إليه التوصل مت الذي اآلراء توافق تالحظ وإذ 
 بإرسـال املنتـدىسـيما الو تـشرينوبيل، لكارثـة االقتصادية واالجتماعية والصحية البيئية آلثارا

 مـن جـراءاملتـضررة األقـاليم يف جماعـات الـيت تعـيشلل عمليـة مشورة إسدائهو مطمئنة رسالة
 تشرينوبيل، كارثة

 الروســي االحتــاد حكومــات ــا تــضطلع الــيت الوطنيــة اجلهــود بأمهيــة تعتــرف وإذ 
 وتقليلها، تشرينوبيل كارثة عن النامجة اآلثار ختفيف أجل من وبيالروس وأوكرانيا

 الوطنيـة األمحـر الـصليب مجعيـات يهـاف مبـا ملـدين،ا اتمـع منظمـات بإسـهام تقر وإذ 
 واهلـالل األمحـر الصليب جلمعيات الدويل واالحتاد وبيالروس وأوكرانيا الروسي حتادلال التابعة

 املتضررة، البلدان جهود ودعم تشرينوبيل لكارثة التصدي يف األمحر،
 تـشرينوبيل كارثـة عـن النامجة املشاكل عاجلةمل اإلمنائي النهجب التقدير مع ترحب وإذ 

 ،)٢(لوالطوي املتوسط املديني على املعنية واتمعات املعنيني األفراد حالة تطبيع إىل واهلادف
 يفســيما الو تــشرينوبيل، حــادث علــى املترتبــة العاديــة غــري االحتياجــات تؤكــد وإذ 

 اإلنعـاش ةمرحلـ إىل الطـوارئ مرحلـة مـن االنتقـال سـياق يف والبحث، لبيئةوا ةالصح تجماال
 تشرينوبيل، كارثة ترتبة علىامل اآلثار من بالتخفيف يتعلق فيما

 تنـسيق مكتـب مـن تـشرينوبيلب املتعلقـة اجلهـود تنـسيق مـسؤوليةنقلأن تالحظ وإذ 
ــة التــابع اإلنــسانية لــشؤونا  قــد أجنــز يف عــاماإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إىل العامــة لألمان

٢٠٠٦، 
 وإىل التنـسيق من باملزيد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج اضطالع إىل احلاجة تؤكد وإذ 

 األقـاليم إنعـاش إىل الراميـة األنـشطة دعـم أجل من للموارد املتحدة األمم منظومة تعبئة حتسني
_______________

:أعــضاء منتــدى تــشرينوبيل خيتــارون مــن املنظمــات واهليئــات التاليــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة )١(
 األمــم ومنظمــةتحـدة اإلمنــائي ومنظمــة الـصحة العامليــةالوكالـة الدوليــة للطاقــة الذريـة وبرنــامج األمــم امل

 التـابع لألمانـة ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانيةاملتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة
ــة العامـــة  وممثلـــكـــذلك واملعنيـــة بآثـــار اإلشـــعاع الـــذري والبنـــك الـــدويلوجلنـــة األمـــم املتحـــدة العلميـ

 .ي وأوكرانيا وبيالروسحكومات االحتاد الروس
ــر )٢( ــون :انظ ــم املتحــدة املعن ــر األم ــووي’’تقري ــشرينوبيل الن ــن حــادث ت ــسانية النامجــة ع ــار اإلن :اآلث

 .‘‘لإلنعاش استراتيجية
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 وتـشجيع اتمعيـة التنميـة مـشاريع دعـم منـهاعـدة بوسـائل تـشرينوبيل، حادث من املتضررة
ــام صــغرية جتاريــة ومــشاريع جديــدة عمــل فــرص وإجيــاد االســتثمارات ــدعوة بأعمــال والقي  ال

 منتـدى اسـتنتاجات ونـشر الطلـب عنـد الـصلة، ذات العامـة بالسياسة املتعلقة املشورة وإسداء
 املتعلقـة واملعلومـات للبحـوث الدوليـة الـشبكة طريـق عـن ممكـن نطـاق أوسـع على تشرينوبيل

 بتشرينوبيل،
 األجـزاء  وكـذلك،)٣(٦٠/١٤ القـرار تنفيـذ عـن مالعـا األمـني بتقريـر علما حتيط وإذ 

 املتحدة، األمم منظومة ومؤسسات وكاالت تقارير من الصلة ذات
 املتحــدة األمـم منظومـة مؤسـسات ومـن الـدول مـن املقـدم باإلسـهام ترحـب - ١ 

ــار ختفيــف أجــل مــن التعــاون لتطــوير  أنــشطةبو وتقليلــها، تــشرينوبيل كارثــة عــن النامجــة اآلث
 األنـشطةب وكـذلك احلكومية، غري املنظمات وأنشطة املنظمات من وغريها إلقليميةا املنظمات
 الثنائية؛

 املتحـدة األمـم منظومـة وكـاالت ـا تـضطلع اليت اجلهود التقدير مع تالحظ - ٢ 
 بتـشرينوبيل، واملعنيـة الوكـاالت بني املشتركة العمل فرقة يف األعضاء الدولية املنظمات وسائر

 وختفيفهــا تــشرينوبيل كارثــة عــن النامجــة اآلثــار لدراســة إمنــائي ــج تنفيــذ مواصــلة أجــل مــن
 العمــل فرقــة مواصــلة ضــرورة وتؤكــد حمــددة، مــشاريع وضــع عــن طريــق وخباصــة وتقليلــها،
 يف اجلهـود تنـسيق منـها بوسـائل الغايـة، لتلـك حتقيقـا بأنـشطتها القيام الوكاالت بني املشتركة

 املوارد؛ تعبئة ميدان
 النامجـة اآلثـار تقليـل يف تضررا البلدان أشد تواجهها اليت بالصعوبات رفتعت - ٣ 

 والـصناديق الوكـاالت ومجيـع املاحنـة، الـدول ال سـيماو الـدول، وتدعو تشرينوبيل، كارثة عن
 وكـــذلك ،وودز بريتـــون مؤســـسات وخباصـــة املتحـــدة، األمـــم منظومـــة يف املعنيـــة والـــربامج
 الروسـي االحتـاد يبـذهلا الـيت اجلاريـة للجهـود الـدعم تقدمي ةمواصل إىل احلكومية غري املنظمات
 رصـد بوسـائل منـها تـشرينوبيل، كارثـة عـن النامجـة اآلثار من للتخفيف وبيالروس وأوكرانيا

 بالكارثة؛ املتصلة والبيئية واالقتصادية واالجتماعية الطبية الربامج لدعم كافية مبالغ
مهـم يف بـدور ضـطالعاال املتحـدة مماأل أن تواصل ضرورة جديد من تؤكد - ٤ 

 وختفيفهــا تــشرينوبيل كارثــة عــن النامجــة اآلثــار لدراســة الــدويل التعــاون تعزيــز حفــز وتنــسيق
 وتقليلها؛

_______________

)٣( A/62/467. 
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ــني إىل تطلـــب - ٥  ــام األمـ ــسق العـ ــم ومنـ ــدة األمـ ــاون املتحـ ــدويل للتعـ ــشأن الـ  بـ
 اإلمنائيـة، املتحـدة األمم جمموعة ورئيس اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مدير بصفته تشرينوبيل،

 اال؛ ذلك يف الدولية اجلهود تنسيق لتعزيز مالئمة عملية خطوات اختاذ مواصلة
 بنـاء إجنـاز أجـل مـن الدوليـة املاحنـة واجلهات أوكرانيا حكومة جبهود ترحب - ٦ 

 الدوليـة، للمعايري وفقا تشرينوبيل يف الصلة ذات النووية السالمة ومشاريع الواقي الغطاء مرفق
 مـؤخرا العقـود بتوقيـع وترحـب وتقـر بيئيـا، وسـليمة مـستقرة حالـة إىل املوقـع حتويلمن قبيل
ــذ خطــة مبوجــب ــواقي، الغطــاء تنفي ــة، التنفيــذ معــامل مــن  معلمــابوصــفه ال ــع وحتــث اهلام  مجي
 احليـوي العمـل هذا جنازإل املستوى رفيعو دائمو قوي التزاماحلفاظ على كفالة على األطراف

 ؛احبنج
ــة بتعــيني أيــضا ترحــب - ٧  ــا الــشهرية املــضرب كــرة العب  مــؤخرا شــارابوفا ماري

 يف اإلنعــاش جهــود لنــصرة كداعيــة ســتعمل الــيت اإلمنــائي املتحــدة األمــم ربنــامجل خــري رســولة
 مـشاريع مـن عـدد بـدعم الشخـصي التزامهـا علـى وتــثين تـشرينوبيل، حـادث بعـد  مـامرحلة

 وبيالروس؛ وأوكرانيا الروسي االحتاد يف احمللية تمعاتللمج العون تقدم اليت اإلنعاش
 بــيالروس يف التأهيــل أجــل مــن التعــاون برنــامج إجنــاز االرتيــاح مــع تالحــظ - ٨ 

 يف أفـضل معيـشية أحوال حتقيق إىل اهلادفني أوكرانيا، يف لتشرينوبيل والتنمية اإلنعاش وبرنامج
 مستدام؛على حنو وتنميتها املتضررة األقاليم

ــة تقــدمها الــيت املــساعدة االرتيــاح مــع أيــضا تالحــظ - ٩  ــة الوكال ــة الدولي  للطاق
 واحلــضرية، الزراعيـة تنيالبيئــ إصـالح بـشأن وبــيالروس وأوكرانيـا الروســي االحتـاد إىل الذريـة

ــة والتــدابري ــة املــضادة الزراعي ــشري التعــرض ورصــد التكلفــة، حيــث مــن الفعال ــاطق يف الب  املن
 نوبيل؛تشري كارثة من املتضررة

 املتـضررة البلـدان حكومـات أحرزتـه الـذي بالتقـدم االرتيـاح مع علما حتيط - ١٠ 
 األمــم بوكــاالت ويــب تــشرينوبيل، كارثــة آثــار لتخفيــف الوطنيــة االســتراتيجيات تنفيــذ يف

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

 التعاون؛ من بروح مشترك جهد إطار
 تـشرينوبيل منتـدى تقيـيم إدمـاج لكفالـة التدابري من مزيد إىل احلاجة تالحظ - ١١ 

 الـشبكة عمليـة يف النـووي تـشرينوبيل حلـادث االقتـصادية واالجتماعية والصحية البيئية لآلثار
 بوسـائل املنتـدى اسـتنتاجات نـشر عن طريق بتشرينوبيل، املتعلقة واملعلومات للبحوث الدولية

 شـكل يف تقنيـة وغـري املتنـاول سـهلة تكـون اإلشـعاعات أثـر عـن دقيقـة معلومـات تـوفري منـها
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 دثاحلـا مـن املتضررين لسكانإىل ا موجهة واملنتجة الصحية العيش أمناط بشأن عملية رسائل
 املـستدامة والتنميـة واالقتـصادي االجتماعي االنتعاش من درجة أعلى حتقيق من متكينهم قصد
 جوانبها؛ مجيع من
ــار تعلــن - ١٢  ــة بعــد الثالــث العقــد اعتب  عقــد ،٢٠١٦-٢٠٠٦ ،تــشرينوبيل كارث

ــة اإلنعــاش ــستدامة والتنمي ــضررة للمنــاطق امل ــتم املت ــز ي ــه التركي ــى في  عــودة هــدف حتقيــق عل
 الزمـين؛ اإلطار ذلك غضون يف املستطاع قدر العادية احيا إىل املتضررة اتاتمع

 عمليـة بتنـسيق اإلمنـائي املتحـدة األمـم برنـامج باقتراح الصدد هذا يف ترحب - ١٣ 
 تنفيـذ بغـرض ٢٠١٦ عـام لغايـة تـشرينوبيل إنعـاش أجل من املتحدة لألمم عمل خطة صياغة

 حـد أقـصى إىل االنتفـاع ـدف املتـضررة للبلـدان لوطنيـةا لالستراتيجيات دعما اإلنعاش عقد
 الوكـاالت واختـصاصات واليـات من واالستفادة اجلهود ازدواجية وتاليفاحملدودة املوارد من
 تتــوىل خطــة مــشروع يقــدم أن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج إىل وتطلــب ،عتــرف ــاامل

 أبريـل/نيـسان ٢٦حبلـول بتـشرينوبيل عنيـةوامل الوكـاالت بـني املشتركة العمل فرقة استعراضها
 تشرينوبيل؛ كارثة لوقوع والعشرين الثانية السنوية الذكرى يصادف الذي ٢٠٠٨

 احلاليـة، املـوارد حدود يف ،نسقي أن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إىل تطلب - ١٤ 
 اإلنعاش؛ عقد يذتنف بشأن الصلة ذات األخرى الفاعلة واجلهات املتحدة األمم منظومة جهود

 العامـة اجلمعيـة قـرارات تنفيـذ يف جهـوده يواصـل أن العـام األمني إىل تطلب - ١٥ 
 املتحـدة األمـم منـسق وخباصـة القائمـة، التنـسيق آليـات عـن طريـق يواصـل، وأن الصلة، ذات

 املتحــدة، األمــم منظومــة وكــاالت مــع وثيــق تعــاون إقامــة تــشرينوبيل، بــشأن الــدويل للتعــاون
 بتنفيـذ نفـسه الوقـت يف والقيـام املعنيـة، املنظمـات من وغريها اإلقليمية املنظمات عم وكذلك
 بتشرينوبيل؛ املتصلة احملددة واملشاريع الربامج

 يواصـل، أن تـشرينوبيل بـشأن الدويل للتعاون املتحدة األمم منسق إىل تطلب - ١٦ 
 أخـرى دراسـة تنظيم على عمله ،وبيالروس وأوكرانيا الروسي االحتاد حكومات مع بالتعاون
 توصــيات مـع مبـا يتــسق تــشرينوبيل، لكارثـة االقتــصادية واالجتماعيـة والبيئيــة الـصحية لآلثـار
 احملليني؛ للسكان املعلومات وفريت حيسن وأن تشرينوبيل، منتدى

 اخلامـــسة دورـــا يف العامـــة اجلمعيـــة إىل يقـــدم أن العـــام األمـــني إىل تطلـــب - ١٧ 
 هـذا جوانـب مجيـع لتنفيـذ شـامال تقييمـا يتـضمن تقريرا مستقل، فرعي دبن إطار يف والستني،

 .القرار
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 ٥٥ العامة اجللسة
 ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٠


