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تنفي ـ إع ـ ن مــن االســتل ل
للبلدان والشعوب املستعمرة

اآلثار البيئية واإليكولوجية والصحية وغريها من اآلثار النامجة عن إجراء
التجارب النووية يف بولينيزيا الفرنسية على مدار  03عاما
تلرير األمني العام
موجز
أعد ه ا التلرير عم بالفلرة  9مـن قـرار اجلمعيـة العامـة  ،50/86املعنـون ”مسـللة
بولينيزيا الفرنسية‘‘ ،ال ي طلبت فيه اجلمعية إىل األمني العام أن يعد ،بالتعاون مع الوكـاال
املتخصصــة املعنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،تلريــرا عــن اآلثــار البيئيــة واإليكولوجيــة والصــحية
وغريها من اآلثار النامجة عن إجراء التجارب النووية يف اإلقليم على مدار  03عاما.
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 - ١يف  ١1أيـار/مـايو  ،33١0اختـ اجلمعيــة العامـة اللـرار  ،389/81املعنـون ”تلريــر
مصــري بولينيزيــا الفرنســية“ ،ال ـ ي أكــد فيــه ااــا غــري اللابــب للتصــري لشــع بولينيزيــا
الفرنسية يف تلرير املصـري واالسـتل ل ،وفلـا للفصـب ااـاري عشـر مـن املياـاا وقـرار اجلمعيـة
( ١9١1ر ،)١9-وأقـر بــلن بولينيزيــا الفرنســية مــا يالــت إقليمــا مــن األقــاليم غــري املتمتعــة
بااكم ال ايت بـاملع املنصـوع عليـه يف املياـاا ،وأعلنـت أن كومـة فرنسـا ملزمـة ،وجـ
املارة ( 10هـ) من امليااا ،باعتبارها الدولـة اللاممـة بـررارة اإلقلـيم ،بر الـة املعلومـا املتعللـة
ببولينيزيا الفرنسية.
 - 3ويف الفلـرة  9مـن قـرار اجلمعيـة العامـة  ،50/86طلبـت اجلمعيـة إىل األمـني العـام أن
يعد ،بالتعاون مع الوكاال املتخصصة املعنية التابعة لألمـم املتحـدة ،تلريـرا عـن اآلثـار البيئيـة
واإليكولوجية والصحية وغريها من اآلثار النامجة عن إجراء التجارب النوويـة يف اإلقلـيم علـى
مدار  03عاما.
 - 0ويف رســالة مخر ــة  ١١نيســان/أبريــب  ،33١0وجــه األمــني العــام اهتمــام الر ســاء
التنفيـ يني للوكــاال املتخصصــة واملخسســا الدوليـة األ ــرإ التاليــة إىل اللــرار ورعــاهم إىل
تلدمي املعلوما املطلوبة إلرراجها يف التلرير املشار إليه يف الفلرة  3أع ه:
منظمة معاهدة ااظر الشامب للتجارب النووية
اللجنة االقتصارية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلارئ
منظمة األمم املتحدة لألغ ية والزراعة
الوكالة الدولية للطاقة ال رية
حمكمة العدل الدولية
املنظمة البحرية الدولية
مفوضية األمم املتحدة الوا اإلنسان
برنامج األمم املتحدة للمستوطنا البشرية (مومب األمم املتحدة)
منظمة األمم املتحدة للطفولة
برنامج األمم املتحدة اإلمنامي
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والالافة
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)
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برنامج األمم املتحدة للبيئة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
معهد األمم املتحدة لبحوث نزع الس ح
صندوا األمم املتحدة للسكان
جلنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع ال ري
جامعة األمم املتحدة
املنظمة العاملية للسيا ة التابعة لألمم املتحدة
برنامج األغ ية العاملي
منظمة الصحة العاملية
املنظمة العاملية لألرصار اجلوية
 - 1وورر ررور من مثانية كيانا تابعة لألمم املتحدة .وأشار منظمـة األمـم املتحـدة
لألغ ية والزراعة ،وحمكمة العدل الدولية ،ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية ،وصـندوا
األمم املتحدة للسكان ،وبرنامج األغ ية العاملي ،واملنظمة العاملية لألرصار اجلوية إىل أنـه لـي
لــديها أي معلومــا تلــدمها بشــلن هـ ه املســللة .وتــرر أرنــاه املعلومــا امللدمــة مــن الوكالــة
الدولية للطاقة ال رية ومفوضية األمم املتحدة الوا اإلنسان.
الوكالة الدولية للطاقة ال رية
 - 9يف نيسان/أبريب  ،١558وبناء على طل ملدم من كومة فرنسـا ،شـرعت الوكالـة
الدوليــة للطاقــة ال ريــة يف إجــراء رراســة للحالــة اإلشــعاعية يف جزيــريت مــوروروا وفان توفــا
املرجانيتني يف بولينيزيا الفرنسية( .)١واستهدفت الدراسة تلييم ظـروي اإلشـعاعا املترسـبة يف
اجلزي ـرتني املرجــانيتني بعــد انتــهاء كــب عمليــا إجــراء التجــارب علــى األســلحة .وركــز
الدراسة على ااالة اإلشـعاعية يف للـا الوقـت وااالـة اإلشـعاعية احملتملـة يف األجـب الطويـب.
و لصت الدراسة إىل ما يلي:
__________
(Mururoa and )١

International Atomic Energy Agency, The Radiological Situation at the Atolls of

).Fangataufa: Main Report, (Vienna, 1998
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شكلت جرعـا اإلشـعاع الـع تعـر هلـا السـكان بعـد انتـهاء التجـارب يف
(أ)
منطلة جنوب احمليط اهلارئ نتيجة للموار املشـعة املترسـبة املتبليـة يف مـوروروا وفان توفـا جـزءا
ضــئي لل ايــة مــن مســتويا اجلرعــة األساســية املوجــورة بشــكب طبيعــي وســتظب ك ـ لا يف
األجب الطويب؛
(ب) اســتنارا إىل املســتويا املليســة واملتوقعــة لنشــا النويــدا املشــعة ،وك ـ لا
املستويا املنخفضة من اجلرعا امللدرة يف الوقت اااضر واملستلبب ،لـي هنـاح اجـة إىل
اختــال أي إجــراءا ع جيــة يف جزيــريت مــوروروا وفان توفــا املرجــانيتني ل ــر اامايــة مــن
اإلشعاع ،سواء اآلن أو يف املستلبب.
 - 8واستنارا إىل تلييم جرعا اإلشعاع بعد انتهاء التجارب ،جرإ التوصـب إىل اسـتنتا
مفــاره أنــه لــن تكــون هنــاح لثــار صــحية لتشــعاع طكــن إمــا تشخيصــها طبيــا يف شــخ
ما أو متييزها بوصفها وباء يف جمموعة من األشـخاع وطكـن أن تعـزإ إىل جرعـا اإلشـعاع
امللدرة الع كان الناس يتعرضون هلا يف وقت إجراء الدراسـة يف عـام  ١556أو الـع طكـن أن
يتعر الناس هلا بعد للا الوقت نتيجة للموار املشعة املترسبة يف جزيريت مـوروروا وفان توفـا
املرجــانيتني .وشــدر الدراســة علــى أن املســتويا املنخفضــة جــدا مــن اجلرعــا امللــدرة يف
الدراسة لن تخري إىل دوث ت ـيريا يف معـدال اإلصـابة بالسـرطان يف املنطلـة الـع طكـن
عزوها إىل التعر لتشعاع الناجم عن املـوار املشـعة املترسـبة يف جزيـريت مـوروروا وفان توفـا
املرجانيتني.
 - 1و ل التحليا ال ي أجري بعـد انتـهاء التجـارب ،جـرإ تلـدير معـدال جرعـا
اإلشــعاع الــع تعرضــت هلــا الكامنــا اايــة احملليــة والــع عمــت عــن املــوار املشــعة املترســبة يف
جز يريت موروروا وفان توفا املرجانيتني .ويف األغلبية العظمـى مـن ااـاال  ،تـبني أن معـدال
اجلرعــا الــع تعرضــت هلــا الكامنــا اايــة ااثلــة ملعــدال اجلرعــا النامجــة عــن مصــارر
اإلشعاع الطبيعية أو أقب منها .وعمومـا ،لصـت الدراسـة إىل أن املعـدال املتوقعـة جلرعـا
اإلشــعاع وطــر ا التعــر كانــت معــدال وطرقــا ال طكــن أن تــنجم عنــها لثــار يف فئــا
اجملموعا األ يامية.
 - 6وقــد أجــر فرنســا  1١جتربــة نوويــة يف اجلــو و  ١01جتربــة نوويــة ألــت األر يف
بولينيزيا الفرنسية .وتشـكب جرعـا اإلشـعاع الـع تعـر هلـا السـكان بعـد انتـهاء التجـارب
والــع يتوقــع أن يتعرضـوا هلــا يف منطلــة جنــوب احملــيط اهلــارئ ،نتيجــة للمــوار املشــعة املترســبة
املتبليــة يف مــوروروا وفان توفــا جــزءا ضــئي لل ايــة مــن مســتويا اجلرعــة األساســية املوجــورة
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بشكب طبيعي .ولن تتسب التلثريا اإلشعاعية الع دثت يف الكامنا اايـة نتيجـة النشـا
اإلشعاعي املترس يف دوث لثار يف اجملموعا األ يامية.
مفوضية األمم املتحدة الوا اإلنسان
 - 5وفلــا للمعلومــا امللدمــة مــن مفوضــية األمــم املتحــدة الــوا اإلنســان ،أشــار امللــرر
اخلــاع املعــآل باآلثــار املترتبــة يف جمــال لــوا اإلنس ـان علــى إرارة املــوار والنفايــا اخلطــرة
لــــوا اإلنســــان
والــــتخل منــــها بطريلــــة ســــليمة بيئيإــــا يف تلريــــر قدمــــه إىل جملــــ
( ،A/HRC/21/48/Add.1الفلـــرة  )5إىل أن النـــاس املوجـــورين يف األقـــاليم الـــع نفـ ـ فيهـــا
البلدان برامج إلجراء جتارب نووية ،ا يف للا يف بولينيزيا الفرنسية ،تضرروا من جـراء هـ ه
الربامج .وأشار امللرر اخلاع أيضا إىل تلرير للجنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثـار اإلشـعاع
ال ري( )3ل إىل أن إجراء التجارب على األسلحة النووية يف ال ـ ي اجلـوي انطـوإ علـى
انط ـ ا انب عاثــا غــري مليــدة مــن املــوار املشــعة إىل البيئــة علــى الصــعيد احمللــي أو اإلقليمــي
أو العــاملي (بسـ ارتفــاع الــتفجري) ،وهــو مــا تســب يف أكــرب جرعــة مجاعيــة ـ اآلن مــن
مصارر إشعاع اصطناعية.
 - ١3وفيما يتعلا بااا يف الصـحة ،أكـد امللـرر اخلـاع أن جرعـا اإلشـعاع ال تصـاري
كــاريا يف اايــاة اليوميــة ،علــى الــرغم مــن أن النــاس طكــن أن يتعرضــوا إلشــعاعا ’’اجلرعــة
األساســية‘‘ الــع تنطلــا بشــكب طبيعــي مــن اجلــو واألر والبحــر ،واملــوار ال اميــة ،واجلســم
البشري نفسه ،وك لا من ش املمارسا املفيدة ،من قبيب الط اإلشـعاعي .وأشـار امللـرر
اخلاع إىل وثيلة إع مية أصدرهتا الوكالة الدولية للطاقة ال رية بعنـوان ’’التجـارب النوويـة يف
بولينيزيا الفرنسـية :هـب مثـة رـاطر طكـن أن تنشـل ( ،‘‘)0فـافتر أن أي ييـارة ،مهمـا كانـت
طفيفة ،يف جرعة من اإلشعاع ،طكن أن تخري إىل ييارة متناسبة يف طـر اإلصـابة بالسـرطان
( ،A/HRC/21/48/Add.1الفلـــرة  .)33وعــ وة علـــى للـــا ،لكـــر امللـــرر اخلـــاع أن البشـــر
يتعرضون لتشعاع من جراء انط ا العناصر املشعة أو النويـدا املشـعة ،وللـا بصـفة عامـة
من ل:
(أ)

__________
(Effects of )3
(see
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إيالة األمطار املوار املشعة اخلطرة من اجلو يف شكب أمطار محضية؛
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14-58306

5/7

A/69/189

(ب) التعر
( )

التعر

اخلارجي املباشر لسحابة تفجري نووي؛
اخلارجي املباشر ملوار مشعة طرة موجورة يف األر ؛

(ر) التعــر الــدا لي مــن األكــب أو الشــرب أو استنشــاا مــوار مشــعة طــرة
موجورة يف األغ ية أو املياه أو اجلو؛
(هـ) التعــــر الــــدا لي و/أو اخلــــارجي مـــــن جــــراء م مســــة امليــــاه امللوثـــــة
( ،A/HRC/21/48/Add.1الفلرة .)3١
 - ١١ويف سياا الدورة األوىل مـن االسـتعرا الـدوري الشـامب لفرنسـا ،يف عـام ،3336
متاب أ د األسئلة الع طر ت يف الفريا العامـب يف مـا إلا كـان مـن املتـو ى اختـال تـدابري ملنـع
أو تلليــب لثــار التجــارب النوويــة علــى الســكان امللــيمني يف األقــاليم الواقعــة فيمــا وراء البحــار
( ،A/HRC/8/47الفلرة  .)١0و ل الدورة الاانية من االسـتعرا الـدوري الشـامب لفرنسـا،
يف عام  ،33١0أشار أ د األطراي املعنية إىل أنه بعد مرور  ١1سنة علـى إجـراء ل ـر جتريـة
نووية فرنسـية يف احملـيط اهلـارئ ،ال يـزال سـكان جـزر بولينيزيـا الفرنسـية األصـليون ،املـاوهي
يعيشـــون مــــع اإلرث الـــ ي لفتـــه مئــــا التجــــارب النوويــــة (،A/HRC/WG.6/15/FRA/3
الفلرة  .) 11وطكن االط ع على مزيد مـن املعلومـا بشـلن هـ ه املسـامب يف الوثـاما املشـار
إليها والوثاما لا الصلة باملوضوع.
 - ١3وشــدر اللجنــة املعنيــة بــاالوا االقتصــارية واالجتماعيــة والالافيــة يف تعليلهــا العــام
رقم  ١1بشلن ااا يف التمتع بلعلى مستوإ اكن من الصحة على ضـرورة أن ألجـم الـدول
عــن اســتخدام أو جتري ـ األســلحة النوويــة إلا أفضــى ه ـ ا التجري ـ إىل إط ـ ا مــوار ضــارة
بصحة اإلنسان ( ،E/C.12/2000/4الفلرة  .)01وع وة على للا ،يشكب رصد صـحة النـاس
لكشف اآلثار الضارة لتشعاع وتلدمي الرعاية الصحية هلم يف الوقت املناس جانبـا هامـا مـن
جوان إعمال ااا يف الصحة ،على النحو ال ي أكده امللـرر اخلـاع املعـآل بـا كـب إنسـان
يف التمتع بلعلى مستوإ اكن من الصحة البدنيـة والعلليـة يف تلريـره عـن ااـاال الناشـئة يف
أعل ـاب الكــوارث النوويــة ( ،A/HRC/23/41/Add.3الفلــرة  .)١0وباإلضــافة إىل للــا ،تعــد
الشــفافية واملســاءلة يف ااكــم ،وإمكانيــة الوصــول إىل ســبب االنتصــاي ،ومشــاركة الســكان
املتضررين يف عمليا اختال اللرارا أمورا ضرورية للتمتـع بـااا يف الصـحة (املرجـع نفسـه،
والوثيلة  ،E/C.12/2000/4الفلرا  ١١و  99و .)95
 - ١0ولكر اللجنة املعنية بلوا اإلنسان يف تعليلها العام رقم  ١1بشـلن ااـا يف اايـاة
أنه من الواض أن عمليا تصميم وا تبار وتصنيع وامت ح ونشر األسـلحة النوويـة هـي مـن
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أ طر مـا تواجهـه البشـرية اليـوم مـن هتديـدا للحـا يف اايـاة .وعـ وة علـى للـا ،أوصـت
اللجنة املعنية بلوا اإلنسان بضرورة ظر عمليا إنتا وا تبار وامت ح ونشـر واسـتخدام
األســلحة النوويــة واعتبــار ه ـ ه العمليــا جــرامم تلتــري ضــد اإلنســانية ( ،A/40/40املرفــا
السارس ،الفلرتان  1و .)8
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