
كلمة افتتاح أعمال الفريق املعني بمنهاج عمل دربان
 
 
 

السادة رئيسي الجلسة املوقرين،
 

 دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية،22يتحدث وفد بالدي باسم 
 

 وأود في البداية الترحيب برئيسي الجلسة ويحدونا األمل في القيام بدورهما املنحصر في تسهيل املفاوضات دون أي
 محاولة للتأثير فيها بما يخدم وجهة نظر معينة. ونؤكد االستعداد الكامل لكل أعضاء املجموعة العربية في مساندتكم

بكل ما نستطيع بما يؤدي إلى تيسير هذه الجولة الحاسمة من املفاوضات.
 

السادة رئيسي الجلسة،
 

 بها خالل لقاءاتكم مع مختلف املجموعات، كما نشكركم على املذكرة التي أصدرتموها نشكر لكم املجهودات التي قمتم
خالل الشهر املنصرم واملتضمنة للمنهجية املزمع اتباعها خالل هذه املرحلة.

 
:وبالرجوع إلى محتوى هذه املذكرة، تود املجموعة العربية أن تعرب عن اآلتي

 
 ، والتي تلتزمان من خاللها بالحفاظ على١۱١۱ و ٢۲التي طرحتماها في الفقرتني  أوال، تساند املجموعة العربية املنهجيه

شفافية املسار التفاوضي و على طابعه الشامل.
 

 ثانيا، تولي املجموعة االهمية البالغة لضرورة ترك املجال مفتوحا أمام كل مقترح جديدة بشأن النص، وذلك تبعا
 املعروضة تهدف إلى إعطاء صورة التي تشير بوضوح إلى أن صيغة امللحق ١۱/٢۲٠۰للحاشية املوجودة في مرفق القرار 

عن تطور النقاش فقط، كما أنها ال تحصر في أي حال من األحوال النقاش في مضمونها.
 

 ثالثا، تطالب املجموعة العربية بتغيير حقيقي في أسلوب العمل وتؤكد أن الهدف األساسي من اجتماعنا هذا ينحصر
 بشأن إصدار النص املتضمن للعناصر االساسية لالتفاقية. كما تؤكد املجموعة على ضرورة أن يتماشى في التوافق

امللحق مع القرار الصادر في ليما.
 

:و بناءا على ذلك البد من االلتزام بالتالي
 
 و املتباينة األعباء  أن تلتزم مخرجات منهاج دربان بمبادئ االتفاقية اإلطارية و على رأسها مبدأ املسؤولية املشتركه.١۱

بها أو محاولة تحويرها بما ال يتسق مع اتفاق األطراف. دون املساس
 
 جميع العناصر الخمسة الواردة في قرار دربان بشكل متوازن و شامل.٢۲٠۰١۱٥ أن تشمل اتفاقية. ٢۲
 
 و تأكد املجموعة على  يجب أن تعزز االتفاقية أنشطة التكيف باالضافة آللية وارسو الدولية للخسائر و األضرار. .٣۳

 لضمان الدول النامية الالزمة  أهمية ان تتضمن االتفاقية آللية فعالة و شاملة ملعالجة االثار السلبية لتدابير االستجابة 
لحقها في تنمية حقيقية و مستدامة لجميع الجوانب االقتصادية و االجتماعية.

 
 أن تقدم الدول املتقدمة التمويل املالي و التكنولوجيا للدول النامية بما يتفق مع مسؤوليتها تحت االتفاقية االطارية. .٤
 
  تشدد املجموعة العربية على عدم قبولها الجراءات مراجعة ملساهماتها الوطنية حيث أن ذلك يتعارض مع سيادة.٥

املساهمات. الدول وحقها في تحديد ماهية هذه



املوقرين، السادة رئيسي الجلسة
 

 إن املجموعة العربية يحدوها األمل في مفاوضات جادة بني األطراف وتفادي فرض تقديم نصوص اللحظة األخيرة
ً دعمها الكامل للسادة رئيسي الجلسة واستعدادها ملناقشات بناءة وهادفة للوصول إلى مخرجات ناجحة  وتؤكد مجددا

األطراف. ومرضية لجميع
 

 شكرًا


