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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول األعمال١٩البند 
        التنمية املستدامة

 ، أملانيـا  ، أفغانـستان  ، إسـرائيل  ، إسـتونيا  ، أسـتراليا  ، األردن ، أذربيجـان  ،االحتاد الروسـي      
 ، بلغاريـا ، بلجيكـا  ، الربتغـال  ، باكـستان  ، بابوا غينيا اجلديـدة    ، إيطاليا ، أيرلندا ،أوكرانيا

ــن ــدا،غالديشب ــيالروس، بولن ــستان، ب ــا، تركمان ــاغو ، تركي ــداد وتوب ــة ، تريني  اجلمهوري
 ، مجهوريـــة مولـــدوفا، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، مجهوريـــة كوريـــا،التـــشيكية
ــا ــدامنرك،جورجي ــا، ال ــلوفاكيا، روماني ــلوفينيا، س ــنغافورة، س ــسويد، س ــسرا، ال  ، سوي

 ، كرواتيا، كازاخستان، قربص، فييت نام،ندا فنل، فرنسا، بيساو-  غينيا ،طاجيكستان
ــدا ــان، الكويــت،كن ــا، لكــسمربغ، لبن  اململكــة املتحــدة  ،، مــصر مــايل، مالطــة، ليتواني

 ، هنـدوراس  ، نيوزيلنـدا  ، النمسا ، النرويج ، موناكو ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   
   قرارمشروع:  اليونان، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية،هنغاريا

    
ــة          ــوجي ملنطق ــدوليان مــن أجــل التأهيــل البــشري واإليكول التعــاون والتنــسيق ال

  سيميباالتينسك يف كازاخستان وتنميتها االقتصادية
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٩٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٦ ميـــــم املـــؤرخ ٥٢/١٦٩إىل قراراهتـــا إذ تـــشري   

ــاء املـــؤرخ ٥٣/١ و ــاين١٦ حـ ــوفمرب / تـــشرين الثـ  تـــشرين ٢٧ املـــؤرخ ٥٥/٤٤  و١٩٩٨نـ
 ٦٠/٢١٦  و٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٥ املــؤرخ ٥٧/١٠١  و٢٠٠٠نــوفمرب /الثــاين

  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ املؤرخ ٦٣/٢٧٩  و٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢املؤرخ 
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موقع إجراء التجارب النووية يف سيميباالتينسك الذي انتقلـت ملكيتـه           بأن  وإذ تسلم     
زال يـــشكل مـــصدر قلـــق بـــالغ لـــشعب       مـــا١٩٩١خـــستان ومت إغالقـــه يف عـــام   إىل كازا

ــسكان وصــحتهم،           ــاة ال ــد يف حي ــة األم ــن آثــار طويل ــشاطه م ــا لن ــها مل كازاخــستان وحكومت
  سيما األطفال والفئات املستضعفة األخرى، وكذلك يف بيئة املنطقة، وال

ة يف منطقــــة  أنــــه رغــــم إجنــــاز عــــدد مــــن الــــربامج الدوليــــوإذ تأخــــذ يف االعتبــــار  
تـزال هنـاك مـشاكل اجتماعيـة         سيميباالتينسك منذ إغالق موقـع إجـراء التجـارب النوويـة، ال           

  واقتصادية وإيكولوجية خطرية قائمة،
املـؤمتر الـدويل املعـين مبـشاكل منطقـة           النتـائج الـيت توصـل إليهـا          وإذ تضع يف اعتبارها     

عـززت فعاليـة املـساعدة املقدمـة إىل          ، واليت ١٩٩٩سيميباالتينسك، املعقود يف طوكيو يف عام       
  سكان املنطقة،

 بالتقدم احملرز يف تسريع عجلة التنمية يف منطقة سيميباالتينـسك يف الفتـرة         وإذ تعترف   
 من خالل الربامج اليت وضعت واإلجراءات اليت اختـذت مـن جانـب حكومـة                ٢٠١١-٢٠٠٨

  دة،كازاخستان واجملتمع الدويل، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتح
 بالــدور اهلــام للــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة يف تأهيــل منطقــة وإذ تقــر  

  سيميباالتينسك، 
تواجهه كازاخستان من حتـديات يف تأهيـل منطقـة سيميباالتينـسك،             مباوإذ تقر أيضا      

وخصوصا يف سياق اجلهود اليت تبـذهلا حكومـة كازاخـستان لكفالـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                   
يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،          ملتفق عليها دوليا علـى حنـو فعـال ويف الوقـت احملـدد، مبـا               ا

  سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية واالستدامة البيئية، وال
بأنـه جيـوز حلكومـة كازاخـستان أن تطلـب إىل منـسق األمـم املتحـدة           وإذ تقر كذلك      

جراء مشاورات بـشأن وضـع آليـة تـضم أصـحاب            املقيم يف كازاخستان أن يقدم املساعدة يف إ       
مــصلحة متعــددين، مبــشاركة اهليئــات احلكوميــة واحلكومــات احملليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين  
واجلهات املاحنة واملنظمات الدولية املختلفة، من أجـل حتـسني احلكـم وزيـادة كفـاءة اسـتخدام           

ا يتعلـــق مبجـــاالت األمـــان املـــوارد املخصـــصة لتأهيـــل منطقـــة سيميباالتينـــسك، وخباصـــة فيمـــ
اإلشعاعي والتنمية االجتماعية واالقتصادية ومحاية الصحة والبيئة، ولتزويد الـسكان مبعلومـات            

   خماطر،ذلك منعما ينطوي عليه 
 علــى أمهيــة دعــم الــدول املاحنــة واملنظمــات اإلمنائيــة الدوليــة للجهــود الــيت  وإذ تــشدد  

ية واالقتـصادية والبيئيـة يف منطقـة سيميباالتينـسك،          تبذهلا كازاخستان لتحسني احلالة االجتماع    
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ــة       ــل منطقــ ــام الواجــــب لتأهيــ ــالء االهتمــ ــدويل إيــ ــع الــ ــل اجملتمــ ــرورة أن يواصــ ــى ضــ وعلــ
  سيميباالتينسك،

 باحلاجة إىل استخدام التكنولوجيات احلديثة لتقليل ما تواجهـه منطقـة   وإذ حتيط علما   
حتديات صحية واجتماعيـة واقتـصادية ونفـسية        سيميباالتينسك من حتديات يف جمال اإلشعاع و      

  وبيئية إىل أدىن حد والتخفيف من حدهتا،
 أمهية التعاون مع األمـم املتحـدة يف إقامـة إطـار عمـل متماسـك        وإذ تضع يف اعتبارها     

لتنــسيق األعمــال الراميــة إىل تلبيــة احتياجــات املنطقــة فيمــا يتعلــق بالعمــل بنــهج ابتكاريــة إزاء   
ي وتقـدمي املـساعدة االجتماعيـة إىل سـكان منطقـة سيميباالتينـسك، وخاصـة                التخطيط اإلقليمـ  

  منهم أشد الفئات استضعافا، وذلك بغية حتسني نوعية حياهتم،
ــشدد    ــة      وإذ ت ــشاكل منطق ــصدي مل ــائي املنحــى يف الت ــد اإلمن ــهج اجلدي ــة الن ــى أمهي عل

  سيميباالتينسك يف األجلني املتوسط والطويل،
ــدير    ــن التقـ ــرب عـ ــدة     وإذ تعـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــة ولوكـ ــات املاحنـ ــدان واملنظمـ للبلـ

وصناديقها وبراجمها والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة هبا الواردة يف تقريـر األمـني    
  سيميباالتينسك، إلسهامها يف تأهيل منطقة )١(العام

ت  وباملعلومـا  )١(٦٣/٢٧٩ بتقرير األمني العام بشأن تنفيـذ القـرار          حتيط علما   - ١  
ــصادية         ــة واالقت ــصحية واإليكولوجي ــشاكل ال ــدابري املتخــذة حلــل امل ــة بالت ــه واملتعلق ــواردة في ال

  واإلنسانية يف منطقة سيميباالتينسك؛
 بالدور اهلام الـذي تـضطلع بـه حكومـة كازاخـستان يف تـوفري          وتسلم ترحب  - ٢  

فيـذ التـدابري الراميـة      املوارد الوطنية للمـساعدة يف تلبيـة احتياجـات منطقـة سيميباالتينـسك، وتن             
إىل إدارة اإلقلـــيم ومرافـــق موقـــع إجـــراء التجـــارب النوويـــة بأكفـــأ صـــورة، وكفالـــة األمـــان   
ــصاد        ــة يف االقت ــع التجــارب النووي ــاج اســتخدام موق ــادة إدم ــي، وإع ــل البيئ اإلشــعاعي والتأهي

  الوطين؛
ذ  اجملتمــع الــدويل علـى تقــدمي املــساعدة إىل كازاخـستان يف وضــع وتنفيــ  حتـث   - ٣  

برامج ومشاريع خاصـة ملعاجلـة الـسكان املتـضررين ورعايتـهم، ويف اجلهـود الراميـة إىل كفالـة                    
ــة         ــز فعالي ــك تعزي ــا يف ذل ــسك، مب ــة سيميباالتين ــستدامة يف منطق ــة امل ــصادي والتنمي النمــو االقت

  الربامج القائمة؛

__________ 
  )١(  A/66/337. 



A/C.2/66/L.35
 

4 11-57854 
 

ــة وســا   هتيــب  - ٤   ــة املتعــددة األطــراف املعني ئر  بالــدول األعــضاء واملنظمــات املالي
يف ذلـك األوسـاط األكادمييـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، أن تتـيح                 كيانات اجملتمع الدويل، مبـا    

معارفها وخرباهتا بغيـة اإلسـهام يف التأهيـل البـشري واإليكولـوجي والتنميـة االقتـصادية ملنطقـة                  
  سيميباالتينسك؛

ك فيهـا  إىل األمني العام أن يواصل االضطالع بعملية استـشارية، تـشار     تطلب    - ٥  
الدول املهتمة ووكاالت األمـم املتحـدة املعنيـة، بـشأن الطرائـق الكفيلـة حبـشد وتنـسيق الـدعم                     

يف ذلـك احللـول    الالزم إلجياد احللول املالئمة ملشاكل واحتياجات منطقة سيميباالتينـسك، مبـا         
  اليت يوليها األولوية يف تقريره؛

ادة الــوعي العــام يف العــامل   بــاألمني العــام أن يواصــل بــذل اجلهــود لزيــ  هتيــب  - ٦  
  مبشاكل منطقة سيميباالتينسك واحتياجاهتا؛

ــعة   تطلـــب  - ٧   ــا التاسـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ  إىل األمـــني العـ
، تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذا              “التنميـة املـستدامة   ”والستني، يف إطار البنـد املعنـون        

  .القرار
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	وإذ تضع في اعتبارها النتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي المعني بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك، المعقود في طوكيو في عام 1999، والتي عززت فعالية المساعدة المقدمة إلى سكان المنطقة،
	وإذ تعترف بالتقدم المحرز في تسريع عجلة التنمية في منطقة سيميبالاتينسك في الفترة 2008-2011 من خلال البرامج التي وضعت والإجراءات التي اتخذت من جانب حكومة كازاخستان والمجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة،
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	وإذ تقر أيضا بما تواجهه كازاخستان من تحديات في تأهيل منطقة سيميبالاتينسك، وخصوصا في سياق الجهود التي تبذلها حكومة كازاخستان لكفالة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا على نحو فعال وفي الوقت المحدد، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية والاستدامة البيئية،
	وإذ تقر كذلك بأنه يجوز لحكومة كازاخستان أن تطلب إلى منسق الأمم المتحدة المقيم في كازاخستان أن يقدم المساعدة في إجراء مشاورات بشأن وضع آلية تضم أصحاب مصلحة متعددين، بمشاركة الهيئات الحكومية والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والمنظمات الدولية المختلفة، من أجل تحسين الحكم وزيادة كفاءة استخدام الموارد المخصصة لتأهيل منطقة سيميبالاتينسك، وبخاصة فيما يتعلق بمجالات الأمان الإشعاعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية الصحة والبيئة، ولتزويد السكان بمعلومات عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر،
	وإذ تشدد على أهمية دعم الدول المانحة والمنظمات الإنمائية الدولية للجهود التي تبذلها كازاخستان لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في منطقة سيميبالاتينسك، وعلى ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي إيلاء الاهتمام الواجب لتأهيل منطقة سيميبالاتينسك،
	وإذ تحيط علما بالحاجة إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة لتقليل ما تواجهه منطقة سيميبالاتينسك من تحديات في مجال الإشعاع وتحديات صحية واجتماعية واقتصادية ونفسية وبيئية إلى أدنى حد والتخفيف من حدتها،
	وإذ تضع في اعتبارها أهمية التعاون مع الأمم المتحدة في إقامة إطار عمل متماسك لتنسيق الأعمال الرامية إلى تلبية احتياجات المنطقة فيما يتعلق بالعمل بنهج ابتكارية إزاء التخطيط الإقليمي وتقديم المساعدة الاجتماعية إلى سكان منطقة سيميبالاتينسك، وخاصة منهم أشد الفئات استضعافا، وذلك بغية تحسين نوعية حياتهم،
	وإذ تشدد على أهمية النهج الجديد الإنمائي المنحى في التصدي لمشاكل منطقة سيميبالاتينسك في الأجلين المتوسط والطويل،
	وإذ تعرب عن التقدير للبلدان والمنظمات المانحة ولوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة بها الواردة في تقرير الأمين العام() لإسهامها في تأهيل منطقة سيميبالاتينسك،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 63/279(1) وبالمعلومات الواردة فيه والمتعلقة بالتدابير المتخذة لحل المشاكل الصحية والإيكولوجية والاقتصادية والإنسانية في منطقة سيميبالاتينسك؛
	2 - ترحب وتسلم بالدور الهام الذي تضطلع به حكومة كازاخستان في توفير الموارد الوطنية للمساعدة في تلبية احتياجات منطقة سيميبالاتينسك، وتنفيذ التدابير الرامية إلى إدارة الإقليم ومرافق موقع إجراء التجارب النووية بأكفأ صورة، وكفالة الأمان الإشعاعي والتأهيل البيئي، وإعادة إدماج استخدام موقع التجارب النووية في الاقتصاد الوطني؛
	3 - تحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة إلى كازاخستان في وضع وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لمعالجة السكان المتضررين ورعايتهم، وفي الجهود الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة سيميبالاتينسك، بما في ذلك تعزيز فعالية البرامج القائمة؛
	4 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات المالية المتعددة الأطراف المعنية وسائر كيانات المجتمع الدولي، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، أن تتيح معارفها وخبراتها بغية الإسهام في التأهيل البشري والإيكولوجي والتنمية الاقتصادية لمنطقة سيميبالاتينسك؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بعملية استشارية، تشارك فيها الدول المهتمة ووكالات الأمم المتحدة المعنية، بشأن الطرائق الكفيلة بحشد وتنسيق الدعم اللازم لإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل واحتياجات منطقة سيميبالاتينسك، بما في ذلك الحلول التي يوليها الأولوية في تقريره؛
	6 - تهيب بالأمين العام أن يواصل بذل الجهود لزيادة الوعي العام في العالم بمشاكل منطقة سيميبالاتينسك واحتياجاتها؛
	7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، في إطار البند المعنون ”التنمية المستدامة“، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

