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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء بناء[
  ])A/70/494( االستعمار (اللجنة الرابعة)

  

  آثار اإلشعاع الذري  -  ٧٠/٨١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

الـذي   ١٩٥٥سـمرب  كـانون األول/دي  ٣) املؤرخ ١٠ -(د  ٩١٣إىل قرارها  إذ تشري  
أنشأت مبوجبه جلنة األمم املتحدة العلميـة املعنيـة بآثـار اإلشـعاع الـذري وإىل قراراـا الالحقـة        

  املتخذة يف هذا الصدد، اليت طلبت فيها، يف مجلة أمور، إىل اللجنة العلمية مواصلة أعماهلا،

احلاليـة واملقبلـة    إزاء اآلثار الضارة الـيت ميكـن أن تلحـق باألجيـال     وإذ يساورها القلق  
  من جراء مستويات اإلشعاع اليت تتعرض هلا البشرية والبيئة،

أن دراســة املعلومــات عــن اإلشــعاع الــذري واملــؤين وجتميعهــا وحتليــل         وإذ تــدرك  
تــزال ضــرورية، وإذ تــدرك أيضــاً ازديــاد حجــم تلــك املعلومــات    ال علــى البشــر والبيئــة آثــاره

  وتعقيدها وتنوعها،

  ق من آثار اإلشعاع النامجة عن احلوادث النووية،بالقل وإذ تقر  

استصــواب مواصــلة اللجنــة العلميــة أعماهلــا، وإذ ترحــب مبــا تبديــه    وإذ تعيــد تأكيــد  
  الدول األعضاء يف اللجنة من التزام متزايد،

علـى الضــرورة امللحـة لتـوفر متويــل كـاف مضـمون ميكــن التنبـؤ بـه لعمــل         وإذ تشـدد   
دارتــه بكفــاءة مــن أجــل وضــع الترتيبــات للــدورات الســنوية وتنســيق  أمانــة اللجنــة العلميــة وإل

أعمال إعداد الوثائق استناداً إىل االستعراضات العلمية ملصادر اإلشـعاع املـؤين واآلثـار املترتبـة     
  صحة البشر ويف البيئة،  عليه يف
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ــر   ــة وبضــرورة          وإذ تق ــة العلمي ــه اللجن ــذي تضــطلع ب ــي ال ــل العلم ــة العم ــد أمهي بتزاي
وقع بعد حادثة حمطـة الطاقـة النوويـة     ما على غرار ،عها بأعباء عمل إضافية غري متوقعةاضطال

  فوكوشيما داييتشي،  يف

  أنه يلزم احلفاظ على جودة أعمال اللجنة ودقتها العلمية يف املستقبل، وإذ ترى  

تعميمهـا   ال سـيما بأمهيـة نشـر النتـائج الـيت تتوصـل إليهـا اللجنـة العلميـة، و         وإذ تسلم  
على اجلمهور، ونشر املعارف العلمية حول اإلشعاع الـذري علـى نطـاق واسـع، وإذ تشـري يف      

  ،)١(البيئة والتنميةشأن من إعالن ريو ب ١٠هذا السياق إىل املبدأ 

إىل استصــواب أن تكــون مــوارد اللجنــة العلميــة كافيــة ومضــمونة وميكــن    تشــريوإذ   
إىل الصـندوق االسـتئماين العـام الـذي أنشـأه املـدير       التنبؤ ا، وإذ تسلم بأمهية تقدمي التربعـات  

  التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة لدعم أعمال اللجنة،

على جلنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثـار اإلشـعاع الـذري إلسـهامها      تثنـي  - ١  
ــاره وخمــاطر      ــادة املعرفــة مبســتويات اإلشــعاع املــؤين وآث ــه القــيم منــذ إنشــائها يف زي التعــرض ل

  وفهمها، وألدائها واليتها األصلية باقتدار علمي واستقالل يف الرأي؛

  قرارها اإلبقاء على املهام احلالية للجنة العلمية ودورها املستقل؛ تعيد تأكيد  - ٢  

أعمــــال اللجنــــة العلميــــة، وحتــــيط علمــــاً بــــالتقرير   مــــع التقــــدير تالحــــظ  - ٣  
مبــا يف ذلــك إعــادة تأكيــد املبــادئ الناظمــة لعملــها        ،)٢(دورــا الثانيــة والســتني   عــن املقــدم

  واختصاصات مكتبها؛

اختــذت الترتيبــات الالزمــة ألنشــطة   العلميــة ألن اللجنــة تعــرب عــن التقــدير   - ٤  
ملســتويات وآثــار التعــرض لإلشــعاع النــاجم عــن   ٢٠١٣متابعــة التقيــيم الــذي أجرتــه يف عــام  

تسـونامي اللـذين ضـربا شـرق اليابـان يف عـام       احلادث النـووي الـذي أعقـب الزلـزال الكـبري وال     
ــ٢٠١١ ــتظم للمعلومــات العلميــة الــيت نشــرت منــذ إجنــاز تقيــيم         ن قبيــل، م االســتعراض املن
االسـتعراض األول، وتشــجع أمانـة اللجنـة علــى نشـر النتــائج      تقريـر  ، وترحـب بنشــر )٣(اللجنـة 

  اجلمهور؛ تعميمها على ال سيمااملستخلصة من االستعراضات املنتظمة للجنة، و

_______________ 

، ١٩٩٢حزيران/يونيــه   ١٤-٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانريو،          )١(
، ١والتصويب)، القرار  A.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع  منشورات( ختذها املؤمتراألول، القرارات اليت ا الد

 املرفق األول.

 ).A/70/46( ٤٦عون، امللحق رقم بسلالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا  )٢(

 .١-املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفرع ألف  )٣(
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ــة العلميــة أن تواصــل أعماهلــا، مبــا يف ذلــك أنشــطتها اهلامــة     تطلــب  - ٥   إىل اللجن
ــة إىل زيــادة املعرفــة مبســتويات اإلشــعاع املــؤين مــن مجيــع املصــادر وآثــاره وخمــاطره،           الرامي

  تقدم تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا احلادية والسبعني؛  وأن

نة العلمية وخططها لتنفيذ برنامج عملها لالستعراض والتقيـيم  نوايا اللج تؤيد  - ٦  
العلميني نيابة عن اجلمعيـة العامـة، وخباصـة دراسـتها االستقصـائية العامليـة التاليـة عـن اجلوانـب          
الطبية الستخدامات األشعة والتعرض هلا، اليت سـتجرى بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات املعنيـة       

ات التعرض لإلشـعاع املـؤين النـاجم عـن إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة،        األخرى، وتقييماا ملستوي
وتطلــب إىل اللجنــة أن تقــدم إىل اجلمعيــة يف دورــا احلاديــة والســبعني خططــاً بشــأن برنــامج    

  عملها اجلاري واملقبل؛

نشـر تقـارير اللجنـة    ل بالتطورات احلاصلة يف تبسيط اإلجراءات املتبعـة  ترحب  - ٧  
على موقعها الشبكي الرمسي وكمنشورات للبيـع، ويـب باألمانـة أن ترصـد      العلمية إلكترونياً

نشر تلك التقارير يف الوقت املناسب وأن تواصل بذل قصـاراها لنشـر التقـارير يف نفـس السـنة      
  اليت تعتمد فيها؛

علـى ضـرورة أن تعقــد اللجنـة العلميـة دورات عاديـة ســنوية       التشـديد  تكـرر   - ٨  
لكي تتمكن من أن تدرج يف تقريرها آخر التطورات والنتـائج يف جمـال اإلشـعاع املـؤين لتـوفر      

  يستجد من معلومات لتعميمها على مجيع الدول؛  ما بذلك آخر

ن الـدول  اللجنة العلميـة إىل مواصـلة مشـاوراا مـع العلمـاء واخلـرباء مـ        تدعو  - ٩  
األعضــاء املعنيــة يف ســياق إعــداد تقاريرهــا العلميــة املقبلــة، وتطلــب إىل األمانــة تيســري إجــراء     

  املشاورات؛  هذه

، يف هـذا السـياق، باسـتعداد الـدول األعضـاء لتزويـد اللجنـة العلميـة         ترحـــب   - ١٠  
تلـك املعلومـات    باملعلومات املتصلة مبستويات اإلشعاع املؤين وآثاره، وتدعو اللجنة إىل حتليل

  تتوصل إليه هي نفسها من نتائج؛  ما يف ضوء وإيالئها االعتبار الواجب، وخصوصاً

إىل االسـتراتيجية الـيت وضـعتها اللجنـة العلميـة لتحسـني مجـع البيانـات،          تشري  - ١١  
ــدول األعضــاء ومؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات      وتشــجع، يف هــذا الصــدد، ال

نيــة علــى تـوفري املزيــد مــن البيانــات ذات الصـلة مبســتويات اإلشــعاع وآثــاره   احلكوميــة املع غـري 
وخماطر التعرض له من خمتلف املصادر، األمر الذي مـن شـأنه أن يسـاعد اللجنـة إىل حـد كـبري       
يف إعداد تقاريرها اليت تقدم يف املسـتقبل إىل اجلمعيـة العامـة، وتشـجع الوكالـة الدوليـة للطاقـة        

ة العاملية ومنظمـة العمـل الدوليـة واملنظمـات املعنيـة األخـرى علـى زيـادة         الذرية ومنظمة الصح
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التعــاون مــع األمانــة يف اختــاذ الترتيبــات الالزمــة جلمــع البيانــات عــن تعــرض املرضــى والعمــال   
  وعامة اجلمهور لإلشعاع وحتليلها ونشرها؛

باســـتحداث األمانـــة ملنـــرب إلكتـــروين جلمـــع البيانـــات عـــن التعـــرض   ترحـــب  - ١٢  
املصادر الطبية، وتشجع الدول األعضاء على املشـاركة يف الدراسـة االستقصـائية     لإلشعاع من

العاملية اليت ستجريها اللجنة العلمية عـن اجلوانـب الطبيـة السـتخدامات األشـعة والتعـرض هلـا،        
على تعـيني شخصـية وطنيـة كجهـة اتصـال تتـوىل تيسـري تنسـيق          أيضاًوتشجع الدول األعضاء 

  ات عن تعرض املرضى والعمال وعامة اجلمهور لإلشعاع وتقدميها يف بلدها؛مجع البيان

إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يواصـل تقـدمي الـدعم الفعـال للجنـة       تطلب  - ١٣  
العلمية، يف حدود املوارد املتوافرة، لكي تتمكن مـن االضـطالع بأعماهلـا بفعاليـة ولكـي تقـوم       

  يها على اجلمعية العامة واألوساط العلمية واجلمهور؛بتعميم النتائج اليت ختلص إل

ــاً   - ١٤   ــة      حتــيط علم ــيت وضــعتها اللجن ــذا الصــدد، باســتراتيجية االتصــال ال ، يف ه
حتسـني املوقـع الشـبكي للجنـة، وإصـدار نشـرات إعالميـة         ال سـيما العلمية للسنوات القادمة، و

شجع على النظـر يف نشـر حمتويـات    وملصقات جدارية جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وت
  املوقع الشبكي جبميع تلك اللغات؛

برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة علــى مواصــلة تــوفري التمويــل املناســب     تشــجع  - ١٥  
كـانون   ٥املـؤرخ   ٦٩/٨٤مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ١٥للجنة العلميـة عمـال بأحكـام الفقـرة     

  ؛٢٠١٤األول/ديسمرب 

علـى تقـدمي التربعـات إىل الصـندوق االسـتئماين العـام        الدول األعضاء تشجع  - ١٦  
الذي أنشأه املدير التنفيذي لربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وعلـى تقـدمي التربعـات العينيـة أيضـاً         

  من أجل دعم أعمال اللجنة العلمية ونشر نتائجها على الدوام؛

ــرة  تشــري  - ١٧   ــة    ١٩إىل الفق ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق ــؤر ٦٦/٧٠م ــانون  ٩خ امل ك
أبدته الدول األعضـاء مـن رغبـة يف االنضـمام إىل عضـوية       ما ، وتالحظ٢٠١١األول/ديسمرب 

اللجنة العلمية، وتطلب إىل األمـني العـام أن يـوايف اجلمعيـة يف دورـا الثانيـة والسـبعني بقائمـة         
ــيت أعربــت، يف   ــدول األعضــاء ال ــا بال ــة والســبع    م ــدورتني السادســة والســتني والثاني ــني ال ني، ب

  رغبة خاصة يف االنضمام إىل عضوية اللجنة، للنظر فيها عمال بالفقرة املذكورة أعاله.  عن
  

  ٧٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩

 


