
A/68/143  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
13 June 2013 
Arabic 
Original: Russian 

 

 

250613    250613    13-36489 (A) 
*1336489* 

        الدورة الثامنة والستون
  والستني ةطلب إدراج بند فرعي يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثامن    
 يف منــع التهديــد اإلشــعاعي يف   دور اجملتمــع الــدويل : التنميــة املــستدامة     

  الوسطى اآسي
    

 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٢رســالة مؤرخــة     
  يزستان لدى األمم املتحدة الدائم لقريغ

  
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، أتشّرف بأن أطلب أن ُيـدرج يف             ١٣عمال باملادة     

 من بنود جدول األعمال املؤقت لـدورة اجلمعيـة العامـة            “التنمية املستدامة ”، املعنون   ١٩البند  
ع التهديـد اإلشـعاعي يف      دور اجملتمـع الـدويل يف منـ       ”الثامنة والستني، بند فرعي جديـد بعنـوان         

  .“آسيا الوسطى
 من النظام الداخلي للجمعيـة العامـة، أُرفقـت طيـه مـذكرة تفـسريية                ٢٠وعمال باملادة     

  ).املرفق الثاين(دعما للطلب املذكور أعاله، ومشروع قرار ) املرفق األول(
  .وثيقة من وثائق اجلمعية العامةتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما أرجو و  

  
  قديروف. ت. ت) توقيع(

  املمثل الدائم
  ية قريغيزستان لدى األمم املتحدةجلمهور
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  املرفق األول 
دور اجملتمـع  ”بـشأن  مم املتحدة اجلمعيـة العامـة       ألشروع قرار ل  ملمذكرة تفسريية       

  “الدويل يف منع التهديد اإلشعاعي يف آسيا الوسطى
  

قة آسيا الوسـطى تـشكل املـصدر        خالل النصف الثاين من القرن العشرين، كانت منط         
 األساسية يف جمال استخراج وتصنيع خامات اليورانيـوم يف احتـاد اجلمهوريـات              للموادالرئيسي  

  .السوفيتية االشتراكية السابق، مما أدى إىل حدوث عدد من املشاكل البيئية يف هذه البلدان
 توجد هياكـلُ    وكانت. وقد كانت صناعة اليورانيوم خاضعة إلدارة حكومية مركزية         

ــسوفي     ــات االشــتراكية ال ــصناعات اهلندســية املتوســطة يف احتــاد اجلمهوري ــة يف وزارة ال تية امعني
وكانـت  .  يف تـدفق املعلومـات املتعلقـة بإنتـاج اليورانيـوم           بصرامة مـن أعلـى املـستويات      تتحكم  

التعـدين  ، ومل يكـن ُيحـتفظ باملعلومـات األرشـيفية املتعلقـة بتقنيـات               شـديدة التـأمني   الشركات  
كمــا مل يكــن يــتم تبــادلٌ للبيانــات علــى املــستوى  . والتجهيــز علــى مــستوى شــركات التعــدين

  .املنشآت الصناعيةاألفقي بني خمتلف 
مـن أجـل الـسيطرة علـى اإلشـعاع          ) معـايري الـسالمة   (وكان استخدام املعايري التنظيمية       

ــوم      ــات اليورانيـ ــة خامـ ــتخراج ومعاجلـ ــع اسـ ــعاعي يف مواقـ ــوث اإلشـ ــع  والتلـ ــا يف مجيـ متطابقـ
وكانــت معــايري الــسالمة .  املفــروض اإلداريخفــف مــن العــبءمؤســسات هــذا القطــاع، ممــا 

اإلشعاعية متوافقة مع املعـايري املماثلـة املعمـول هبـا يف أوروبـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف                     
باسـتخراج  ومع ذلـك، فـإن املؤشـرات اإلنتاجيـة املتعلقـة            . ستينيات وسبعينيات القرن العشرين   

ــق نظــام     ــوة عــن طري ــوم ُدعمــت بق ــه االهتمــام    للحــوافزاليوراني ــولَ في ــذي مل ي ، يف الوقــت ال
  .الواجب ملسائل السالمة البيئية والصحة

 مشاكل املخلفات الصناعية السـتخراج وجتهيـز اليورانيـوم يف بلـدان             معاجلةومن أجل     
صناعة اليورانيـوم يف املنطقـة، فـضال     لتطور اجلوانب التارخيية    مراعاةآسيا الوسطى، فال بد من      
  . مجهوريات آسيا الوسطى منذ حصوهلا على استقالهلاتشهدهاعن الظروف احلديثة اليت 

ــرة           ــة للفت ــة املرافق ــسياسية واالجتماعي ــصادية وال ــشاكل االقت ــب امل ــإىل جان ــذلك، ف ول
إىل زيـادة احتمـال      النفايـات املـشعة، ممـا أدى         إلدارةاالنتقالية، فقد تـدهورت الظـروف التقنيـة         

فقد نشأ خطر حقيقي لتلوث املياه اجلوفية وأهنار احلوض املائي يف مجيـع أحنـاء     . وقوع احلوادث 
آسيا الوسطى مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمـة لـيس فقـط علـى ماليـني األشـخاص                     

د تـستغرق   وقـ . وعلى البيئة، ولكن أيضا على عملية التنميـة املـستدامة برمتـها يف بلـدان املنطقـة                
  .كبرية قودا من الزمن وتكلف موارد ماليةإزالة آثار هذه احلوادث والكوارث ع
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ويف هـــذا الـــصدد، تبـــذل مجهوريـــة قريغيزســـتان، إىل جانـــب بلـــدان آســـيا الوســـطى   
 مكبــاتاألخــرى، جهــودا نــشطة علــى الــساحة الدوليــة ملنــع التهديــد اإلشــعاعي الــذي متثلــه     

لتضافر اجلهود الرامية إىل احلد من خماطر تأثري النفايـات املـشعة            أما األساس   . نفايات اليورانيوم 
على األشخاص والبيئة، وإىل تعزيز التنمية املـستدامة يف بلـدان منطقـة آسـيا الوسـطى، وحـشد                   
دعم اجلهات املاحنة من املنظمات الدوليـة والقطـاع اخلـاص، فهـو النـداء املـشترك الـصادر عـن                     

ــة قريغيزســتان، وا   ــة مجهوري ــيوية،      حكوم ــة اآلس ــصادية األوروبي ــة االقت ــة للجماع ــة العام ألمان
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إىل احلكومات وإىل املؤسـسات املاليـة الدوليـة وممثلـي القطـاع               

  .٢٠٠٧سبتمرب / يف قرغيزستان يف أيلولُوقعاخلاص واملنظمات األخرى، والذي 
زبكـستان ومجهوريـة طاجيكـستان    ويف أعقاب هذا النداء، قامت كـل مـن مجهوريـة أو      

ومجهوريــة قريغيزســتان ومجهوريــة كازاخــستان، بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   
ــيم املنتـــدى الـــدويل الرفيـــع املـــستوى املعنـــون     ــرى، بتنظـ ــة األخـ نفايـــات ”واملنظمـــات الدوليـ

 ٢٠٠٩يونيـه   /ران حزي ٢٤، الذي عقد يف     “مشاكل حملية وآثار إقليمية وحل عاملي     : اليورانيوم
ــدان آســيا     . يف جنيــف ــود بل ــه وف ــدويل، الــذي اعتمدت وأُشــَري يف اإلعــالن املــشترك للمنتــدى ال

الوســطى، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ومنظمــة األمــن   
اجلماعـــة ، واملـــصرف األورويب لإلنـــشاء والـــتعمري، واالحتـــاد األورويبوالتعـــاون يف أوروبـــا، و

 االقتصادية للمنطقة األوروبيـة اآلسـيوية، إىل أمهيـة التعـاون اإلقليمـي يف اجملـاالت ذات األولويـة        
حتسني األطـر التـشريعية، استـصالح مكّبـات النفايـات والـتخلص منـها، ووضـع وتنفيـذ                 : التالية

إنـساين هبـدف    و ذات طابع طيبتنفيذ تدابريبرامج ومشاريع خاصة هتدف إىل حتسني الرصد، و  
  .حتسني نوعية ومستويات املعيشة للسكان القاطنني يف املناطق اليت تقع فيها مقالب النفايات

ومن الواضح أنه ال ميكن حل جمموعة املـشاكل الرئيـسية املتعلقـة مبخلفـات اليورانيـوم                   
وتأمـل  . يف املنطقة إال مـن خـالل تقـدمي مـساعدة موجهـة ومنـسقة مـن جانـب اجملتمـع الـدويل                      

مجهورية قرغيزستان يف أنه بفضل زيادة تركيز اجملتمع الدويل على هذه املشاكل واالهتمام هبـا               
ميكن الوقاية من املخاطر البيئية على الصعيدين الوطين واإلقليمي، ومن نـشوب أزمـة إنـسانية،                

شعة وكفالة حتقيق التنمية املستدامة لبلدان آسيا الوسطى، وإزالـة خمـاطر اسـتخدام النفايـات املـ                
  .ألغراض التطرف واإلرهاب

وهلذا السبب بالذات، فإن مجهوريـة قريغيزسـتان، ومـن أجـل حـل املـشاكل اإلقليميـة                    
املتعلقة بضمان األمن البيئي والتنمية املـستدامة يف املنطقـة، قـد أعـدت مـشروع قـرار للجمعيـة                    

  .“لوسطىدور اجملتمع الدويل يف منع التهديد اإلشعاعي يف آسيا ا”العامة بعنوان 
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  املرفق الثاين 
  مشروع قرار    
  يف منع التهديد اإلشعاعي يف آسيا الوسطىدور اجملتمع الدويل     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 نتـائج املنتـدى الرفيـع املـستوى الـدويل الـذي ُعقـد يف جنيـف يف                إذ تضع يف اعتبارها     

مـشاكل حمليـة    : وسـطى نفايات اليورانيوم يف آسـيا ال     ”، حتت عنوان    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦
  ،“وآثار إقليمية وحل عاملي

 أمهية خاصة حلماية صحة اإلنـسان، وضـمان حقوقـه األساسـية، مـن خـالل                 وإذ تويل   
الــيت هــي مــن صــنع  طبيعيــة والكــوارث الالوقايــة مــن حــدوث اآلثــار الــيت ميكــن أن تنــشأ عــن  

  ، على األجيال احلالية واملقبلة،نسانإلا
 املعاجلـة  مدافن خملفات اليورانيـوم وغريهـا مـن خملفـات             وجود العديد من   وإذ تالحظ   

  املشعة اخلطرة للغاية، يف أراضي بلدان منطقة آسيا الوسطى ذات الكثافة السكانية العالية،
 النفايـات موجـودة يف منـاطق نـشطة زلزاليـا          مكبـات  أن العديد مـن      وإذ تالحظ أيضا    

هنـار الرئيـسية يف املنطقـة، ومعرضـة         واقعة بالقرب مـن منـاطق آهلـة بالـسكان ومـن ضـفاف األ              
  ، الوحليةواالهنياالتاألرضية خلطر االهنيارات 

 آسيا الوسـطى علـى      دول أنه على الرغم من اجلهود اليت بذلتها         وإذ تضع يف اعتبارها     
املستوى الوطين، وكذلك على الـرغم مـن الـدعم املقـدَّم للـربامج واملـشاريع الدوليـة مـن أجـل                      

رانيـوم ومكبـات نفاياتـه الـسابقة، ال يـزال عـدد مـن البلـدان، يعـاين مـن                     استصالح منـاجم اليو   
  مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية خطرية،

   إىل تعزيز سالمة املواد املشعة وأمنها،وإذ تسعى  
 أن حكومــات دول آســيا الوســطى وشــعوهبا تــدرك خمــاطر      وإذ تــضع يف اعتبارهــا   

 وآثارهـا الـشاملة علـى حيـاة         ع اإلنـسان  كـوارث مـن صـن     احتمال حـدوث كـوارث طبيعيـة أو         
  :وصحة عدد كبري من األشخاص وعلى البيئة، فإهنا

 تعـدين   منـشآت ستصالح األراضي املعرضة لتـأثري      العظمى ال مهية  األ إىل   تشري  - ١  
  اليورانيوم؛
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ــرُّ  - ٢   ــستدامة     ُتِقـ ــإلدارة املـ ــة لـ ــشاريع فعالـ ــرامج ومـ ــز بـ ــع وتعزيـ ــضرورة وضـ  بـ
  ة يف آسيا الوسطى؛للمخلفات املشعة والسام

 بدور اجملتمع الدويل يف منـع التهديـد اإلشـعاعي يف آسـيا الوسـطى،                ُتِقرُّ أيضا   - ٣  
وتــشدد علــى أمهيــة اختــاذ تــدابري وقائيــة وتــدابري أخــرى هتــدف إىل معاجلــة مــشكلة املخلفــات    
املــشعة والــسامة مــن أجــل استــصالح األراضــي امللوثــة علــى أكمــل وجــه وفقــا ألعلــى معــايري   

  ؛ العامليةأفضل املمارساتالمة والس
ــشاكل      تناشــد  - ٤   ــيا الوســطى يف معاجلــة امل ــدان آس ــساعدة بل ــدويل م  اجملتمــع ال
 نفايــات اليورانيــوم، وتــشدد علــى أمهيــة التعــاون اإلقليمــي يف اجملــاالت التاليــة  مبكبــاتاملتعلقــة 
 مكبــات  مــن حتــسني اإلطــار التــشريعي، وإدارة خملفــات اليورانيــوم وغريهــا     : األولويــة ذات

النفايات املشعة واحلفـاظ عليهـا يف مـستويات آمنـة، واستـصالح مكبـات النفايـات والـتخلص                   
منها، ووضع وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة هتـدف إىل حتـسني رصـد حالـة سـالمتها، وشـحذ                   

ــات، و        ــسكان إىل امللوث ــع وصــول ال ــي إىل من ــدابري ترم ــق ت ــام، وتطبي ــوعي الع ــدابري ال ــاذ ت  اخت
 وإنساين من أجل حتسني نوعية ومـستوى معيـشة الـسكان القـاطنني يف منـاطق                 طابع طيب  ذات

   النفايات؛مكبات
 التبـادل النـشط للخـربات واملعـارف         مواصـلة إىل  كـذلك    اجملتمع الدويل    تدعو  - ٥  

  نفايات السامة؛المبكبات باليورانيوم واإلشعاع والالزمة للتصدي بفعالية للمشاكل املتعلقة 
 جلهــود بلــدان آســيا الوســطى يف وضــع وتنفيــذ براجمهــا   يــدهاتعــرب عــن تأي  - ٦  
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	طلب إدراج بند فرعي في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والستين
	التنمية المستدامة: دور المجتمع الدولي في منع التهديد الإشعاعي في آسيا الوسطى
	رسالة مؤرخة 12 حزيران/يونيه 2013 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لقيرغيزستان لدى الأمم المتحدة 
	عملا بالمادة 13 من النظام الداخلي للجمعية العامة، أتشرّف بأن أطلب أن يُدرج في البند 19، المعنون ”التنمية المستدامة“ من بنود جدول الأعمال المؤقت لدورة الجمعية العامة الثامنة والستين، بند فرعي جديد بعنوان ”دور المجتمع الدولي في منع التهديد الإشعاعي في آسيا الوسطى“.
	وعملا بالمادة 20 من النظام الداخلي للجمعية العامة، أُرفقت طيه مذكرة تفسيرية (المرفق الأول) دعما للطلب المذكور أعلاه، ومشروع قرار (المرفق الثاني).
	وأرجو تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة.
	(توقيع) ت. ت. قديروفالممثل الدائملجمهورية قيرغيزستان لدى الأمم المتحدة
	المرفق الأول 
	مذكرة تفسيرية لمشروع قرار للأمم المتحدة الجمعية العامة بشأن ”دور المجتمع الدولي في منع التهديد الإشعاعي في آسيا الوسطى“
	خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كانت منطقة آسيا الوسطى تشكل المصدر الرئيسي للمواد الأساسية في مجال استخراج وتصنيع خامات اليورانيوم في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية السابق، مما أدى إلى حدوث عدد من المشاكل البيئية في هذه البلدان.
	وقد كانت صناعة اليورانيوم خاضعة لإدارة حكومية مركزية. وكانت توجد هياكلُ معنية في وزارة الصناعات الهندسية المتوسطة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تتحكم بصرامة من أعلى المستويات في تدفق المعلومات المتعلقة بإنتاج اليورانيوم. وكانت الشركات شديدة التأمين، ولم يكن يُحتفظ بالمعلومات الأرشيفية المتعلقة بتقنيات التعدين والتجهيز على مستوى شركات التعدين. كما لم يكن يتم تبادلٌ للبيانات على المستوى الأفقي بين مختلف المنشآت الصناعية.
	وكان استخدام المعايير التنظيمية (معايير السلامة) من أجل السيطرة على الإشعاع والتلوث الإشعاعي في مواقع استخراج ومعالجة خامات اليورانيوم متطابقا في جميع مؤسسات هذا القطاع، مما خفف من العبء الإداري المفروض. وكانت معايير السلامة الإشعاعية متوافقة مع المعايير المماثلة المعمول بها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. ومع ذلك، فإن المؤشرات الإنتاجية المتعلقة باستخراج اليورانيوم دُعمت بقوة عن طريق نظام للحوافز، في الوقت الذي لم يولَ فيه الاهتمام الواجب لمسائل السلامة البيئية والصحة.
	ومن أجل معالجة مشاكل المخلفات الصناعية لاستخراج وتجهيز اليورانيوم في بلدان آسيا الوسطى، فلا بد من مراعاة الجوانب التاريخية لتطور صناعة اليورانيوم في المنطقة، فضلا عن الظروف الحديثة التي تشهدها جمهوريات آسيا الوسطى منذ حصولها على استقلالها.
	ولذلك، فإلى جانب المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرافقة للفترة الانتقالية، فقد تدهورت الظروف التقنية لإدارة النفايات المشعة، مما أدى إلى زيادة احتمال وقوع الحوادث. فقد نشأ خطر حقيقي لتلوث المياه الجوفية وأنهار الحوض المائي في جميع أنحاء آسيا الوسطى مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة ليس فقط على ملايين الأشخاص وعلى البيئة، ولكن أيضا على عملية التنمية المستدامة برمتها في بلدان المنطقة. وقد تستغرق إزالة آثار هذه الحوادث والكوارث عقودا من الزمن وتكلف موارد مالية كبيرة.
	وفي هذا الصدد، تبذل جمهورية قيرغيزستان، إلى جانب بلدان آسيا الوسطى الأخرى، جهودا نشطة على الساحة الدولية لمنع التهديد الإشعاعي الذي تمثله مكبات نفايات اليورانيوم. أما الأساس لتضافر الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر تأثير النفايات المشعة على الأشخاص والبيئة، وإلى تعزيز التنمية المستدامة في بلدان منطقة آسيا الوسطى، وحشد دعم الجهات المانحة من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، فهو النداء المشترك الصادر عن حكومة جمهورية قيرغيزستان، والأمانة العامة للجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الحكومات وإلى المؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الأخرى، والذي وُقع في قرغيزستان في أيلول/سبتمبر 2007.
	وفي أعقاب هذا النداء، قامت كل من جمهورية أوزبكستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وجمهورية كازاخستان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية الأخرى، بتنظيم المنتدى الدولي الرفيع المستوى المعنون ”نفايات اليورانيوم: مشاكل محلية وآثار إقليمية وحل عالمي“، الذي عقد في 24 حزيران/يونيه 2009 في جنيف. وأُشيرَ في الإعلان المشترك للمنتدى الدولي، الذي اعتمدته وفود بلدان آسيا الوسطى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية، إلى أهمية التعاون الإقليمي في المجالات ذات الأولوية التالية: تحسين الأطر التشريعية، استصلاح مكبّات النفايات والتخلص منها، ووضع وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة تهدف إلى تحسين الرصد، وتنفيذ تدابير ذات طابع طبي وإنساني بهدف تحسين نوعية ومستويات المعيشة للسكان القاطنين في المناطق التي تقع فيها مقالب النفايات.
	ومن الواضح أنه لا يمكن حل مجموعة المشاكل الرئيسية المتعلقة بمخلفات اليورانيوم في المنطقة إلا من خلال تقديم مساعدة موجهة ومنسقة من جانب المجتمع الدولي. وتأمل جمهورية قرغيزستان في أنه بفضل زيادة تركيز المجتمع الدولي على هذه المشاكل والاهتمام بها يمكن الوقاية من المخاطر البيئية على الصعيدين الوطني والإقليمي، ومن نشوب أزمة إنسانية، وكفالة تحقيق التنمية المستدامة لبلدان آسيا الوسطى، وإزالة مخاطر استخدام النفايات المشعة لأغراض التطرف والإرهاب.
	ولهذا السبب بالذات، فإن جمهورية قيرغيزستان، ومن أجل حل المشاكل الإقليمية المتعلقة بضمان الأمن البيئي والتنمية المستدامة في المنطقة، قد أعدت مشروع قرار للجمعية العامة بعنوان ”دور المجتمع الدولي في منع التهديد الإشعاعي في آسيا الوسطى“.
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	مشروع قرار
	دور المجتمع الدولي في منع التهديد الإشعاعي في آسيا الوسطى
	إن الجمعية العامة،
	إذ تضع في اعتبارها نتائج المنتدى الرفيع المستوى الدولي الذي عُقد في جنيف في 26 حزيران/يونيه 2009، تحت عنوان ”نفايات اليورانيوم في آسيا الوسطى: مشاكل محلية وآثار إقليمية وحل عالمي“،
	وإذ تولي أهمية خاصة لحماية صحة الإنسان، وضمان حقوقه الأساسية، من خلال الوقاية من حدوث الآثار التي يمكن أن تنشأ عن الكوارث الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان، على الأجيال الحالية والمقبلة،
	وإذ تلاحظ وجود العديد من مدافن مخلفات اليورانيوم وغيرها من مخلفات المعالجة المشعة الخطرة للغاية، في أراضي بلدان منطقة آسيا الوسطى ذات الكثافة السكانية العالية،
	وإذ تلاحظ أيضا أن العديد من مكبات النفايات موجودة في مناطق نشطة زلزاليا واقعة بالقرب من مناطق آهلة بالسكان ومن ضفاف الأنهار الرئيسية في المنطقة، ومعرضة لخطر الانهيارات الأرضية والانهيالات الوحلية،
	وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها دول آسيا الوسطى على المستوى الوطني، وكذلك على الرغم من الدعم المقدَّم للبرامج والمشاريع الدولية من أجل استصلاح مناجم اليورانيوم ومكبات نفاياته السابقة، لا يزال عدد من البلدان، يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية خطيرة،
	وإذ تسعى إلى تعزيز سلامة المواد المشعة وأمنها،
	وإذ تضع في اعتبارها أن حكومات دول آسيا الوسطى وشعوبها تدرك مخاطر احتمال حدوث كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان وآثارها الشاملة على حياة وصحة عدد كبير من الأشخاص وعلى البيئة، فإنها:
	1 - تشير إلى الأهمية العظمى لاستصلاح الأراضي المعرضة لتأثير منشآت تعدين اليورانيوم؛
	2 - تُقِرُّ بضرورة وضع وتعزيز برامج ومشاريع فعالة للإدارة المستدامة للمخلفات المشعة والسامة في آسيا الوسطى؛
	3 - تُقِرُّ أيضا بدور المجتمع الدولي في منع التهديد الإشعاعي في آسيا الوسطى، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير وقائية وتدابير أخرى تهدف إلى معالجة مشكلة المخلفات المشعة والسامة من أجل استصلاح الأراضي الملوثة على أكمل وجه وفقا لأعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات العالمية؛
	4 - تناشد المجتمع الدولي مساعدة بلدان آسيا الوسطى في معالجة المشاكل المتعلقة بمكبات نفايات اليورانيوم، وتشدد على أهمية التعاون الإقليمي في المجالات التالية ذات الأولوية: تحسين الإطار التشريعي، وإدارة مخلفات اليورانيوم وغيرها من مكبات النفايات المشعة والحفاظ عليها في مستويات آمنة، واستصلاح مكبات النفايات والتخلص منها، ووضع وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة تهدف إلى تحسين رصد حالة سلامتها، وشحذ الوعي العام، وتطبيق تدابير ترمي إلى منع وصول السكان إلى الملوثات، واتخاذ تدابير ذات طابع طبي وإنساني من أجل تحسين نوعية ومستوى معيشة السكان القاطنين في مناطق مكبات النفايات؛
	5 - تدعو المجتمع الدولي كذلك إلى مواصلة التبادل النشط للخبرات والمعارف اللازمة للتصدي بفعالية للمشاكل المتعلقة باليورانيوم والإشعاع وبمكبات النفايات السامة؛
	6 - تعرب عن تأييدها لجهود بلدان آسيا الوسطى في وضع وتنفيذ برامجها القطرية، فضلا عن اعتزام دول المنطقة مواصلة عقد مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى منع التهديد الإشعاعي في آسيا الوسطى.

