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األمن مـن املمثـل     رئيس جملسإىل موجهة ٢٠١١يوليه / متوز ١٩رسالة مؤرخة       

  الدائم لألرجنتني لدى األمم املتحدة
  

 والصني، يسّرين أن أكتب إليكم، بـصفتكم رئـيس جملـس األمـن              ٧٧باسم جمموعة الـ      
سلم صــون الــ”يوليــه، لعــرض شــواغل اجملموعــة حيــال املناقــشة املفتوحــة املعنونــة  /لــشهر متــوز

ويف هـذا  . ٢٠١١يوليـه  / متوز٢٠ املقّرر عقدها يوم األربعاء “أثر تغّير املناخ : واألمن الدوليني 
الصدد، أحيل طّيه موقف اجملموعة الذي سُيعرب عنـه يف بيـان سـُيدىل بـه يف املناقـشة املفتوحـة            

  ). انظر املرفق(املذكورة 
  .ة من وثائق جملس األمنوأرجو أن تتفّضلوا بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيق  

  
  أرغوّيوخورخي ) توقيع(

  السفري، املمثل الدائم
  ٧٧رئيس جمموعة الـ 



S/2011/443
 

2 11-43787 
 

األمـن    رئـيس جملـس    إىل املوّجهـة    ٢٠١١يوليـه   / متوز ١٩ املؤرخة   مرفق الرسالة     
  من املمثل الدائم لألرجنتني لدى األمم املتحدة

  
ــا       ــى بيانيهم ــسد شــتاينر عل ــام وال ــشكل  . أود أن أشــكر األمــني الع وأود أن أرحــب ب

  .خاص بوجود فخامة السيد ماركوس ستيفن، رئيس مجهورية ناورو، معنا اليوم
 والــصني يف ســياق املناقــشة ٧٧ ويــشرفين أن أديل هبــذا البيــان بالنيابــة عــن جمموعــة الـــ   

يوليــه املوجهــة إىل اجمللــس مــن املمثــل / متــوز١املفتوحــة اليــوم، املنعقــدة وفقــا للرســالة املؤرخــة 
وتـود  . ، بشأن آثار تغري املناخ على صون الـسلم واألمـن الـدوليني    )S/2011/408(لدائم ألملانيا   ا

  . والصني أن تكرر تأكيد موقفها من هذا املوضوع٧٧جمموعة الـ 
إن املسؤولية األساسية للمجلس هي صون السلم واألمن الدوليني علـى النحـو الـوارد                 

ل األخـرى، مبـا يف ذلـك تلـك املتعلقـة بالتنميـة االقتـصادية                وأما املـسائ  . يف ميثاق األمم املتحدة   
. واالجتماعيــة، فهــي موكلــة يف امليثــاق إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة   

ــات         إن ــسؤوليات الكيان ــى أدوار وم ــن عل ــس األم ــب جمل ــن جان ــد باســتمرار م ــدي املتزاي التع
ا ملبادئ ومقاصد امليثاق وينتهك سـلطاهتا وميـس   الرئيسية األخرى يف األمم املتحدة ميثل تشويه      

  .حبقوق العضوية العامة لألمم املتحدة
 والصني على مـدى أمهيـة عمـل اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن                 ٧٧وتشدد جمموعة الـ      

أكـد قـرار   .  ضـمن واليـة كـل منـها، كمـا وردت يف امليثـاق         يواجمللس االقتـصادي واالجتمـاع    
 مسؤوليات كـل مـن اهليئـات الرئيـسية لألمـم املتحـدة، مبـا فيهـا                   على ٦٣/٢٨١اجلمعية العامة   

ــن،           ــس األم ــاتق جمل ــى ع ــاة عل ــدوليني، امللق ــن ال ــسلم واألم ــن صــون ال ــسية ع ــسؤولية الرئي امل
واملــسؤولية عــن التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك تغــري املنــاخ، املنوطــة باجلمعيــة العامــة واجمللــس  

ات ذات الـصلة يف األمـم املتحـدة، يف إطـار واليـات كـل          االقتصادي واالجتماعي، ودعـا اهليئـ     
منها، إىل تكثيف اجلهود عند نظرها يف مسألة تغري املناخ وتـصديها هلـا، مبـا يف ذلـك تـداعياهتا             

ــة ــى األمــن  احملتمل ــة واجمللــس     . عل ــة العام ــستدامة مهــا اجلمعي ــة امل ــصتني بالتنمي ــتني املخت إن اهليئ
ــا  ــاعي، وهيئاهتمـ ــامج    االقتـــصادي واالجتمـ ــستدامة وبرنـ ــة املـ ــة التنميـ ــا جلنـ ــا فيهـ ــة، مبـ  الفرعيـ

  .املتحدة للبيئة األمم
 والصني أنه أمر حيـوي بالنـسبة للـدول األعـضاء أن تعـزز التنميـة                ٧٧الـ  ترى جمموعة     

، متفاوتـة لكـن   سؤوليات مـشتركة و   االضـطالع مبـ   املستدامة مبوجب مبادئ ريو، وخباصة مبدأ       
القــرن احلــادي والعــشرين ومــا خلــصت إليــه مــؤمترات       وأن تنفــذ بالكامــل جــدول أعمــال    

  .املتحدة ذات الصلة يف اجملاالت االقتصادية والبيئية واالجتماعية، مبا فيها إعالن األلفية األمم
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كمــا نــشدد أيــضا علــى الــدور احليــوي املنــوط بــاجملتمع الــدويل يف تــوفري مــوارد ماليــة    
  .لوجيا وبناء القدرات يف البلدان الناميةإضافية مالئمة وميكن التنبؤ هبا، ونقل التكنو

املنـاخ هـي املنتـدى      اإلطارية بشأن تغري    وال نزال عند رأينا يف أن اتفاقية األمم املتحدة            
ويف ذلـك الـسياق،     . احلكومي الدويل األساسي للتفاوض بشأن االستجابة العامليـة لـتغري املنـاخ           

ي ال ينبغــي أن تتــصدى لعواقبــه فحــسب أن أي اســتجابة مالئمــة هلــذا التحــدبــنــود أن نــذكِّر 
وأود أن أشــدد علــى أن هنــاك حاجــة ملحــة خلفــض   . أيــضا لألســباب اجلذريــة للمــشكلة  بــل

انبعاثات غازات الدفيئة من ِقَبل البلدان املتقدمة النمو والتخفيف من آثارها بغية تفادي اآلثـار                
  .السلبية لتغري املناخ

ويف هــذا الــسياق، نــشعر بقلــق بــالغ لغيــاب أي إشــارة واضــحة، يف إطــار املفاوضــات   
اجلارية بشأن تغري املناخ، من الدول املتقدمة النمو تفيد بعزمها حتديد فترة التزام ثانيـة يف إطـار         

وعالوة على ذلك، فإن التعهدات احلاليـة يف جمـال التخفيـف الـصادرة عـن                . بروتوكول كيوتو 
املنـاخ  بـشأن تغـري     تقدمة النمو املشاركة يف مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة           البلدان امل 

ليست كافية خلفض انبعاثات غازات الدفيئة على النطاق العاملي على حنـو يكفـل بقـاء ارتفـاع                  
ينبغي للبلدان املتقدمة النمو أن تكـون     . متوسط احلرارة يف مستوى يتماشى مع ما يتطلبه العلم        

  .طموحا يف هذا الصددأكثر 
ــساعدة            ــشركاء مل ــة وحــشد ال ــود الدولي ــسيق اجله ــة إىل تن ــد احلاج ــن جدي ونؤكــد م

سـطح البحـر واملنـاخ      رصـد منـسوب     شبكات املراقبة عن طريق مبادرات إقليمية مثل مشروع         
ــة لــتغري املنــاخ    ويف هــذا الــصدد، نــدعو  . يف جنــوب احملــيط اهلــادئ، ومركــز اجلماعــة الكاريبي

ئات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، مبـا فيهـا مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، إىل                     وكاالت وهي 
تعزيز نظم اإلذاعة اإلقليمية ملساعدة اجملتمعات اجلزرية خالل الكـوارث وزيـادة فعاليـة املراقبـة                 

وينبغــي أن تكفــل أي تــدابري تتخــذ يف هــذا الــسياق اعتمــاد هنــج متكامــل يف . يف تلــك املنــاطق
  .ارئ البيئيةاالستجابة للطو

ينبغــي أن تتــضمن االســتجابة آلثــار تغــري املنــاخ والكــوارث تعزيــز إطــار عمــل هيوغــو   
للحد من الكوارث وكذلك زيادة املـساعدات املقدمـة للبلـدان الناميـة والـدول املتـأثرة، مبـا يف                    
ــذ خطــط         ــة لتنفي ــة املطلوب ــة واإلقليمي ــدراهتا الوطني ــز ق ــسانِدة لتعزي ــق جهــود ُم ذلــك عــن طري

  .تراتيجيات التأهب واالستجابة السريعة والتعايف والتنميةواس
تود اجملموعة أن تشدد على حقيقة أن البلدان النامية ال تزال تعـاين مـن اآلثـار الـسلبية                     

إن البلـدان الناميـة هـي       . الظـواهر املناخيـة املتطرفـة وازديـاد حـّدهتا         لتغري املنـاخ وتـساُرع وتـرية        
ويف هـذا الـصدد،     . اخ وينبغـي تـصعيد الـدعم للجهـود الـيت تبـذهلا            األكثر هشاشة أمام تغري املنـ     
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ننادي بالتنفيذ الكامل والفعال لاللتزامات املقطوعة يف إطار برنـامج عمـل بربـادوس مـن أجـل           
 موريـشيوس   واسـتراتيجية وإعـالن موريـشيوس     للدول اجلزرية الصغرية الناميـة      التنمية املستدامة   

  .أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميةملواصلة تنفيذ برنامج العمل من 
سطح البحر ال يزال يـشكل خطـرا كـبريا علـى         منسوب  ونقول مرة أخرى إن ارتفاع        

الدول اجلزرية الصغرية النامية وجهودها الرامية إىل حتقيق التنمية املـستدامة، بـل وميثـل بالنـسبة                 
  . ةلبعضها أخطر هتديد لوجودها وقابليتها للحيا

 والـصني مـساعيها لتحقيـق التنميـة املـستدامة والقـضاء علـى               ٧٧ستواصل جمموعـة الــ        
الفقر، وكالمها يف مقدمة أولوياتنا امللّحة، وكذلك الوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبـا البلـدان               

  .املتقدمة يف كل اهليئات ذات الصلة
ه املناقـشة سـابقة مـن شـأهنا         ونكرر بقوة رغبتنا يف أالّ تشكل مبادرة اجمللـس لعقـد هـذ              

تقــويض ســلطة وواليــة اهليئــات ذات الــصلة والعمليــات والــصكوك الــيت تتــصدى حاليــا لتلــك  
  .املسائل بكل تعقيداهتا

  
  


	رسالة مؤرخة 19 تموز/يوليه 2011 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة
	باسم مجموعة الـ 77 والصين، يسرّني أن أكتب إليكم، بصفتكم رئيس مجلس الأمن لشهر تموز/يوليه، لعرض شواغل المجموعة حيال المناقشة المفتوحة المعنونة ”صون السلم والأمن الدوليين: أثر تغيّر المناخ“ المقرّر عقدها يوم الأربعاء 20 تموز/يوليه 2011. وفي هذا الصدد، أحيل طيّه موقف المجموعة الذي سيُعرب عنه في بيان سيُدلى به في المناقشة المفتوحة المذكورة (انظر المرفق). 
	وأرجو أن تتفضّلوا بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) خورخي أرغويّوالسفير، الممثل الدائمرئيس مجموعة الـ 77
	مرفق الرسالة المؤرخة 19 تموز/يوليه 2011 الموجّهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة
	أود أن أشكر الأمين العام والسد شتاينر على بيانيهما. وأود أن أرحب بشكل خاص بوجود فخامة السيد ماركوس ستيفن، رئيس جمهورية ناورو، معنا اليوم.
	ويشرفني أن أدلي بهذا البيان بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين في سياق المناقشة المفتوحة اليوم، المنعقدة وفقا للرسالة المؤرخة 1 تموز/يوليه الموجهة إلى المجلس من الممثل الدائم لألمانيا (S/2011/408)، بشأن آثار تغير المناخ على صون السلم والأمن الدوليين. وتود مجموعة الـ 77 والصين أن تكرر تأكيد موقفها من هذا الموضوع.
	إن المسؤولية الأساسية للمجلس هي صون السلم والأمن الدوليين على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة. وأما المسائل الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي موكلة في الميثاق إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة. إن التعدي المتزايد باستمرار من جانب مجلس الأمن على أدوار ومسؤوليات الكيانات الرئيسية الأخرى في الأمم المتحدة يمثل تشويها لمبادئ ومقاصد الميثاق وينتهك سلطاتها ويمس بحقوق العضوية العامة للأمم المتحدة.
	وتشدد مجموعة الـ 77 والصين على مدى أهمية عمل الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن ولاية كل منها، كما وردت في الميثاق. أكد قرار الجمعية العامة 63/281 على مسؤوليات كل من الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، بما فيها المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، الملقاة على عاتق مجلس الأمن، والمسؤولية عن التنمية المستدامة، بما في ذلك تغير المناخ، المنوطة بالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودعا الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة، في إطار ولايات كل منها، إلى تكثيف الجهود عند نظرها في مسألة تغير المناخ وتصديها لها، بما في ذلك تداعياتها المحتملة على الأمن. إن الهيئتين المختصتين بالتنمية المستدامة هما الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئاتهما الفرعية، بما فيها لجنة التنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
	ترى مجموعة الـ 77 والصين أنه أمر حيوي بالنسبة للدول الأعضاء أن تعزز التنمية المستدامة بموجب مبادئ ريو، وبخاصة مبدأ الاضطلاع بمسؤوليات مشتركة ولكن متفاوتة، وأن تنفذ بالكامل جدول أعمال القرن الحادي والعشرين وما خلصت إليه مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما فيها إعلان الألفية.
	كما نشدد أيضا على الدور الحيوي المنوط بالمجتمع الدولي في توفير موارد مالية إضافية ملائمة ويمكن التنبؤ بها، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في البلدان النامية.
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