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*1519388*  

 األطراف مؤتمر
 الدورة الحادية والعشرون

   2015كانون األول/ديسمرب   11 -تشرين الثاين/نوفمرب  30باريس، 
 )ج( من جدول األعمال املؤقت2البند 

 المسائل التنظيمية
    إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 

 األمينة التنفيذيةمذكرة مقدمة من   
 

 إضافة  
 

ترتيبات افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطرراف  ومتتقرا القرادة    
 وأعمال الهيئات التفاوضية  والجزء الرفيع المستوى المشترك

 
 مقدمة -أوالا  

 
املقــــرر عقــــد     املنــــا ، بتغــــر املعــــيلألمهيــــس السيالــــيس لنتــــا ا مــــؤ ر األمــــم املتحــــدة  نظــــرا   -1

بــاريس، بنرنســا، دعــت اليرــس النرعيــس لئتننيــّي الــر يس املعــ و لئــدورة اراديــس والعشــرين ملــؤ ر األ ــرا  
والـــدورة اراديـــس عشـــرة ملـــؤ ر األ ـــرا  العامـــر بويفـــنت اجتمـــاو األ ـــرا    بروتوكـــول كيوتـــو )مـــؤ ر 

واملكتــ ، الغــيغس النةا يــس لتنايفــير  األ را /اجتمــاو األ ــرا ( ن  ضن يبــت، بالتشــاور مــت األمانــس
 .(1)ترتيبات هات  الدورت ، مبا   ذلك اجلزء الرفيت املستوى

ــــرد   هــــّي  املــــّيكرة املعئومــــات -2 ــــس والعشــــرين ملــــؤ ر  وت ــــات عقــــد الــــدورة ارادي املتعئقــــس باتيب
ح الـدورة اراديــس األ ـرا  والـدورة اراديـس عشـرة ملـؤ ر األ را /اجتمـاو األ ـرا ، مبـا   ذلـك افتتـا 

__________ 

 (1) FCCC/SBI/2015/10 120و 119، النقرتان. 
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والعشــــرين ملــــؤ ر األ ــــرا ، ومئتقــــ  القــــادة، وضعمــــال اليرــــات التناو ــــيس، واجلــــزء الرفيــــت املســــتوى 
 املشاك، بعد ضن نظر فيةا املكت    اجتماعاتت األخرة.

وليتوايفـــــر تـــــوخ  املرونـــــس   تنظـــــيم مـــــؤ ر بــــــاريس، مبـــــا يتما ـــــ  مـــــت الظـــــرو  املتغــــــرة  -3
 ولُيسا د   ذلك باملبادئ األمس  املتمثئس   االننتاح والشنافيس والشمول.والتطورات اجلديدة، 

  
 افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ومتتقا القادة -ثانياا  

 
تشرررين النررانيمنوفمبر  ترريفتت  رئرري  الرردورة العشرررين لمررؤتمر  30فرري يرروث االثنررين   -4

طرافماجتمرررراط األطررررراف الرررردورة الحاديررررة والعشرررررين األطررررراف والرررردورة العاشرررررة لمررررؤتمر األ
لمرررؤتمر األطرررراف وتررريدعو إلرررا انتورررال رئررري  الررردورة الحاديرررة والعشررررين لمرررؤتمر األطرررراف 

ولـــُيد  بعـــد االنتيـــا  ببيانـــات  والررردورة الحاديرررة عشررررة لمرررؤتمر األطرافماجتمررراط األطرررراف 
يتنــاول مــؤ ر األ ــرا  ضم بنــد مــن البنـــود ترحيبيــس تُرفــت بعــدها اجلئســس األو  ملــؤ ر األ ــرا . ولـــن 

الـــواردة   جـــدول ضعمالـــت املؤقـــت ضو يســـتمت ن  ضيـــس بيانـــات مـــن األ ـــرا  ضو ا موعـــات   تئـــك 
 اجلئسس.

وترررررياعقد الحفرررررل االفتتررررراحي لمتتقرررررا القرررررادة عقررررر  رفرررررع الجتسرررررة األولرررررا لمرررررؤتمر  -5
ـــــت ر ـــــيس فرنســـــا والـــــ2015ضيئول/لـــــبتمرب  30و   األطرررررراف  ر يس املعـــــ و لئـــــدورة اراديـــــس ، وجَّ

رؤلــاء  والعشــرين ملــؤ ر األ ــرا  والــدورة اراديــس عشــرة ملــؤ ر األ را /اجتمــاو األ ــرا  دعــوة ن 
ضثنــاء مئتقــ  القــادة،   يــو  افتتــاح الــدورة اراديــس والعشــرين  لتوجيــت كئمــس لئمــؤ ر الــدول واركومــات

 رمســـ  يُعقـــد ةــت رعايـــس ر ـــيس فرنســـا ويشـــكر ملــؤ ر األ ـــرا . ولـــيكون مئتقـــ  القــادة حـــدثا   ـــر
جــــزءا  ال يتمــــزض مــــن مــــؤ ر بــــاريس. ولــــيتي  مئتقــــ  القــــادة فريفــــس ضمــــا  رؤلــــاء الــــدول واركومــــات 

 كانون األول/ديسمرب.  1إلعطاء املؤ ر زمخا لياليا قبر بدء األعمال الرمسيس يو  الثالثاء 
كتمين تراعرررري بروتوكررررول األمرررر  وفيمررررا يتعترررر  بمتتقررررا القررررادة  تتوضررررع قائمررررة بررررالمت -6

ثــالد دقــا مي. و كــن  ضال تتمـاوز مــدة كــر بيـان وننغــافا  جلميــت املتكئمـ ، مــن البــرورم المتحردة 
و ــت نســو مطولــس مــن هــّي  البيانــات عئــ  املوقــت الشــبك  لالتناقيــس. واللــتيعا  العــدد الكبــر مــن 

 لتدعو اراجس ن  عقد جئست  متوازيت .  املتكئم ،
وتاشرررجكع كرررل دولرررة طررررف عترررا أن تعتبرررر أن البيررران الرررذ  تررريتقيه رئيسرررها أو رئررري   -7

وليشـــار ن  البيانـــات  حكومتهرررا  رررقل متتقرررا القرررادة ورررو بيانهرررا الررروطني أمررراث مرررؤتمر بررراري  
 املقدمس خالل مئتق  القادة   التقرير املتعئمي بالدورة.

ن  املـؤ ر خـالل  كئمـس توجيـت دة فريفـسلأل را  الـ    تئـمي كئمـس ضمـا  مئتقـ  القـا ولتتاح -8
اجلــزء الرفيــت املســتوى املشــاك بــ  مــؤ ر األ ــرا  ومــؤ ر األ را /اجتمــاو األ ــرا  الــّيم لــُينتت  

   األلبوو الثاين من املؤ ر )انظر النغر الرابت ضدنا (.
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تيس مبعئومــــات لوجســــ 2015تشــــرين األول/ضكتــــوبر  30وُزوِّدت األ ــــرا    ن ــــعار مــــؤر   -9
وعمئيــــس عــــن مئتقــــ  القــــادة مبــــا   ذلــــك الــــتمارة التســــمير  ــــمن قا مــــس املتكئمــــ ، فبــــال  عــــن 

 .(2)معئومات ن افيس عن اجلزء الرفيت املستوى
املتعئقـس  منةـا املعئومـات ولتُتاح عئـ  موقـت مركـز معئومـات مـؤ ر بـاريس معئومـات ن ـافيس، -10

و كـــن االتغـــال فكومـــس فرنســـا فيمـــا يتعئـــمي مبئتقـــ   .(3)بالويفـــول ن  اجلئســـس العامـــس ملئتقـــ  القـــادة
  العنوان اإللكاوين التايل: القادة عئ 

<chefs-etat-gouvernement.COP21@diplomatie.gouv.fr>. 
  

 الترتيبات الواصة بأعمال الهيئات التفاوضية -ثالناا  
 
كــــــانون األول/ديســــــمرب.   1لـــــتنطئمي األعمــــــال املو ـــــوعيس جلميــــــت اليرـــــات يــــــو  الثالثـــــاء   -11

ـــت. ولـــُتنتت  دورة  ولـــينظر مـــؤ ر األ ـــرا    ذلـــك اليـــو    جـــدول ضعمالـــت كـــ  يقـــر  ويبـــدض ضعمال
مـــــؤ ر األ را /اجتمـــــاو األ ـــــرا  وينظـــــر املـــــؤ ر   جـــــدول ضعمالـــــت كـــــ  يعتمـــــد  ويبـــــدض ضعمالـــــت. 

امــس مشــاكس بــ  مــؤ ر األ ــرا  ومــؤ ر األ را /اجتمــاو األ ــرا  لاللــتماو ن  ولــُتعقد جئســس ع
بيانــــات اموعــــات األ ــــرا  عــــن األعمــــال الــــ  لُيبــــطئت مــــا   ن ــــار هــــات  اليرتــــ . وتنظيمــــا  

بــدال  مــن  (4)بالبيانــات لئوقــت، ُتشــمت األ ــرا  عئــ  نيــداو بيانافــا عئــ  الغــنحس الشــبكيس ا ايفــس
جلئسس العامـس. وباإل ـافس ن  ذلـك، لـُتنتت  دورة كـر مـن اليرـس النرعيـس لئمشـورة العئميـس نلقا ةا   ا

والتكنولوجيـــس واليرـــس النرعيـــس لئتننيـــّي، ولـــتنظر كـــر مـــن اليرتـــ    جـــدول ضعمالـــا العتمـــاد  وبـــدء 
)فريـــمي  ضعمالـــا. ولـــُتنتت  ضيبـــا  دورة النريـــمي العامـــر امليغـــن املعـــي مبنةـــاج ديربـــان لئعمـــر املعـــزز

منةــــاج ديربــــان(، وليوايفــــر النريــــمي ضعمالــــت. ولتوايفــــر هــــّي  اليرــــات اجتماعافــــا خــــالل األلــــبوو 
 األول من املؤ ر.

وتررتوتت  دورة كررل مررن الهيئررة الفرعيررة لتمشررورة العتميررة والتكنولوجيررة والهيئررة الفرعيررة  -12
منهررراي ديربررران  فريررر  ومرررن المتوقرررع أن ينهررري  كرررانون األولمديسرررمبر  4لتتنفيرررذ يررروث الجمعرررة 

كرررررانون   5أعمالررررره ويقررررردث تقريرررررراا عنهرررررا إلرررررا مرررررؤتمر األطرررررراف فررررري موعرررررد أق رررررا  السررررربت 
كـــانون األول/ديســـمرب،   5ولـــُتعقد جئســـس عامـــس ملـــؤ ر األ ـــرا ، يـــو  الســـبت    األولمديسرررمبر 
 منةاج ديربان واختاذ قرارات بشأن ا طوات املقبئس. فريمي لئنظر   تقرير

 ر األ ـــــرا  بطريقـــــس مرنـــــس تراعـــــ  الظـــــرو  والتطـــــورات املســـــتمدة، ضعمـــــال مـــــؤ  ولـــــتنظم -13
 ذلك مببادئ االننتاح والشنافيس والشمول. ولُيسا د  

__________ 

 .<http://unfccc.int/parties_and_observers/notifications/items/3153.php>التايل:  املوقت الشبك  متاحس عئ   (2) 
 (3) <http://newsroom.unfccc.int/cop21parisinformationhub/cop-21cmp-11-information-hub-leaders-and-high-

level-segment/>. 
 (4) <http://www.unfccc.int/5900>. 
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ولــــُتعقد جئســــات عامــــس  ــــر رمسيــــس لكــــر مــــن مــــؤ ر األ ــــرا  ومــــؤ ر األ را /اجتمــــاو  -14
مان األ ــــرا  خــــالل األلــــبوو الثــــاين، حســــ  اراجــــس، لئوقــــو  عئــــ  مــــا ُضحــــرز مــــن تقــــد  و ــــ

 الشنافيس. ولتكون هّي  االجتماعات، نن ُعقدت، منتوحس ضما  املراقب .
ولتمكررررين مررررؤتمر األطررررراف ومررررؤتمر األطرافماجتمرررراط األطررررراف مررررن اعتمرررراد جميررررع  -15

المقررات  بما في ذلر  نرا البروتوكرول أو صر  قرانوني و رر أو وثيقرة متفر  عتيهرا ذات أثرر 
وقررت المناترر  وعتررا نحررو مررنظ   يجرر  االنتهرراء مررن قررانوني  ولاررمان ا تترراث المررؤتمر فرري ال

ولتبـــمن هـــّي  الاتيبـــات  كرررانون األولمديسرررمبر   9جميرررع المفاوضرررات بحترررول يررروث األربعررراء 
ونجـــراء  وترمجتـــت ن  بـــاق  الئغـــات الرمسيـــس لألمـــم املتحـــدة، الـــنن املشـــار نليـــت ضعـــال ، نمكانيـــس زةيـــز

 عئ  مؤ ر األ را  ك  ينظر فيت ويعتمد .القانونيس والئغويس الالزمس قبر عر ت  مراجعتت
كرررانون   10يررروث الومررري  ولـــيعقد مـــؤ ر األ ـــرا  ومـــؤ ر األ را /اجتمـــاو األ ـــرا ،  -16

، جئسات عامس لئنظـر   مجيـت مشـاريت املقـررات اجلـاهزة العتمادهـا. ولـينظر مـؤ ر األولمديسمبر
منةــاج ديربــان كــ   فريــمي مناو ــات،   نتــا ا كررانون األولمديسررمبر  11يرروث الجمعررة األ ــرا ، 

يعتمـــدها. ولـــينظر مـــؤ ر األ ـــرا  ومـــؤ ر األ را /اجتمـــاو األ ـــرا  ضيبـــا    ضيـــس مقـــررات  ا يـــس 
 متبقيس العتمادها قبر اختتا  دورتيةما.

  
 ترتيبات الجزء الرفيع المستوى المشترك  -رابعاا  

 
ئق  خـالل اجلـزء الرفيـت املسـتوى فيـ  لتو ت الاتيبـات ا ايفـس بالبيانـات الو نيـس الـ  لـت -17

ُيســـتناد مـــن التمـــار  اإلتابيـــس املكتســـبس مـــن الـــدورات الـــ  عقـــدت مـــؤخرا  والـــ    تتمـــاوز فيةـــا 
البيانات اإل ار الزمي احملدد. ووفقا  لئممارلـس املعمـول مـا   اةونـس األخـرة، لتو ـت قا مـس واحـدة 

حــــدة لكــــر  ــــر ، مبــــا   ذلــــك األ ــــرا    االتناقيــــس ولــــن تُعطــــ  الكئمــــس نال مــــرة وا بــــاملتكئم 
وبروتوكــول كيوتــو كئيةمــا. و ا ــيا  مــت املمارلــس املعمــول مــا   الــدورات الســابقس، لــن تتمــاوز مــدة  

 كر بيان ثالد دقا مي. و كن و ت نسو ض ول من البيانات   املوقت الشبك  لالتناقيس.
  8و 7عــات األ ــرا  والبيانــات الو نيــس يــوم  ولــيئق  لثئــو األ ــرا  بيانــات بالــم امو  -18

ضعـــال ، ُتشـــموت كـــر دولـــس  ـــر  عئـــ  ضن تعتـــرب ضم  7كـــانون األول/ديســـمرب. وكمـــا ذُكـــر   النقـــرة 
بيـــان يئقيـــت ر يســـةا ضو ر ـــيس حكومتةـــا خـــالل مئتقـــ  القـــادة مبثابـــس بيا ـــا الـــو ي   مـــؤ ر بـــاريس. 

الدوليــس واملنظمــات  ــر اركوميــس فــور االنتةــاء مــن  ولُيســتمت ن  بيانــات لثئــ  املنظمــات اركوميــس
 االلتماو ن  بيانات األ را .

وكمــا ضويفــت اليرــس النرعيــس لئتننيــّي، ينبغــ  ضن تكــون البيانــات الــ  يــديل مــا لثئــو األ ــرا   -19
واملنظمــات اركوميــس الدوليــس واملنظمــات  ــر اركوميــس   اجلئســات املشــاكس ملــؤ ر األ ــرا  ومــؤ ر 
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املويفــ  مــا  األ را /اجتمــاو األ ــرا  خــالل اجلــزء الرفيــت املســتوى وجيــزة وضن ةــا  ارــدود الزمنيــس
 .(5)واملكرلس خالل الدورات السابقس

منةـاج ديربـان وفقـا   فريـمي وليمتمت مؤ ر األ را  ملعاجلس ضيس مسـا ر عالقـس مـن مناو ـات -20
كــــانون األول/ديســــمرب )انظــــر   5لئقــــرار الــــّيم لــــيتيّي  مــــؤ ر األ ــــرا    اجتماعــــت يــــو  الســــبت 

عمئيــــس رؤلــــاء الوفــــود رــــر ضيــــس قبــــايا عالقــــس. ضعــــال (. ومــــن املتوقــــت ضن تشــــمر هــــّي  ال 12 النقــــرة
 ولُيسا د   تنظيم هّي  األعمال مببادئ االننتاح والشنافيس والشمول.

  
 ترتيبات ومعتومات أ رى - امساا  

 
ــــس ور ــــيس 20-/  ض1مــــن مقــــرر   21 ــــمت مــــؤ ر األ ــــرا ،   النقــــرة  -21 ــــس التننيّيي ، األمين

ــــدعوة ن  تنظــــيم حــــد ــــ  ال ــــّي العمــــر مــــؤ ر األ ــــرا  عئ ــــز تنني ــــل بتعزي ــــت املســــتوى لــــنويا  يُع د رفي
  2015كررررانون األولمديسررررمبر   5وبنرررراءا عتررررا ذلرررر   تررررياعقد يرررروث عمررررل  السرررربت املنـــاخ . 

كـــــانون   1بــــاريس،   النــــاة مــــن الثالثــــاء  –وباإل ــــافس ن  ذلــــك، ليتبــــمن برنــــاما عمــــر ليمـــــا 
مـــن ضيـــا  الاكيـــز عئـــ  اـــاالت عمـــر كـــانون األول/ديســـمرب، لئســـئس   8األول/ديســـمرب ن  الثالثـــاء 

تشـــمر الزراعـــس، والغابـــات، والنقـــر، والطاقـــس املتمـــددة، ونمكانيـــس الويفـــول ن  الطاقـــس والكنـــاءة   
التيدامةا، والقدرة عئ  التأقئم مـت تغـر املنـا ، واملـدن والكيانـات دون الو نيـس، والتمويـر ا ـا ، 

 ئوثات قغرة العمر.واألعمال التماريس، واالبتكار، واملباين، وامل
والتزامــــــا  مببــــــادئ االننتــــــاح والشــــــنافيس والشــــــمول، لــــــيبّيل مــــــؤ ر بــــــاريس قغــــــارى جةــــــد   -22

لاللتنادة من اجلئسات العامس  ر الرمسيـس، وتعزيـز نتاحـس الوثـا مي نلكاونيـا ، واإلعـالن عـن اجلئسـات 
ومـن خـالل املوقـت الشـبك    الوقت املنال ، وب  معئومـات اجلئسـات عـرب دا ـرة تئنزيونيـس مغئقـس 

 وتويا. لالتناقيس اإل اريس
و كــن اال ــالو عئــ  مزيــد مــن املعئومــات عــن هــّي  الاتيبــات مــن مركــز املعئومــات ا ــا   -23

 ، الّيم يتي  ارغول السريت عئ  املعئومات واألخبار ذات الغئس.(6)مبؤ ر باريس
. وكمـــــا حـــــدد   املـــــؤ رات الســـــابقس، ويتبـــــمن املرفـــــمي جـــــدوال  زمنيـــــا  عامـــــا  ملـــــؤ ر بـــــاريس -24

ليمرم ةدي  اجلدول الزمي العا  املنغور
  عئ  حنو مستمر. (7)

__________ 

 (5) FCCC/SBI/2014/8 221-218، النقرات. 
 (6) <http://newsroom.unfccc.int/cop21parisinformationhub/>. 
  متاح عئ  املوقت الشبك  التايل:  (7) 

<http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926/php/view/schedule.php>. 
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 المرف 
 

 األم  المتحدة المعني بتغير المناخ في باري  تيناريو  اص بمؤتمر  
 

 اليو 
ـــــــدورة ) ـــــــر ال  29-23مـــــــا قب
 كانون األول/ديسمرب(  11-7األلبوو الثاين ) كانون األول/ديسمرب(  6تشرين الثاين/نوفمرب ن   30األول )األلبوو  تشرين الثاين/نوفمرب(

 االثن 

االجتماعــــــــــــات التحبـــــــــــــريس 
 ألقر البئدان منوا  

 افتتاح مؤ ر األ را 
 مئتق  القادة

 اجلزء الرفيت املستوى:
بيانات اموعـات األ ـرا  والبيانـات الو نيـس تئيةـا بيانـات 

 بدء األعمال: الثالثاء املراقب 
مــــؤ ر األ ــــرا ، ومــــؤ ر األ را /اجتمــــاو األ ــــرا ، واليرــــس النرعيــــس لئمشــــورة 
العئميـــس والتكنولوجيـــس، واليرـــس النرعيـــس لئتننيـــّي، والنريـــمي العامـــر امليغـــن املعـــي 

 مبنةاج ديربان لئعمر املعزوز

 األربعاء

االجتماعــــــــــــات التحبـــــــــــــريس 
 األفريقيسلئممموعس 

االجتماعــــــــــــات التحبـــــــــــــريس 
 لئدول اجلزريس الغغرة الناميس

 املوعد النةا  : اختتا  ضعمال مجيت اليرات اجتماعات اليرات

اجلئســــات لعامــــس ملــــؤ ر األ ــــرا  ومــــؤ ر األ را /اجتمــــاو  اجتماعات اليرات ا ميس
األ ـــرا : مشـــاريت املقـــررات وااللـــتنتاجات اجلـــاهزة لئنظـــر 

 واعتمادهافيةا 
زةيـــــز الوثـــــا مي، والامجـــــس ن  بـــــاق  الئغـــــات الرمسيـــــس لألمـــــم 

 املتحدة، ونجراء املراجعس القانونيس والئغويس

 اجلمعس

االجتماعــــــــــــات التحبـــــــــــــريس 
 والغ  77 موعس الـ 

 

اجلئسس ا تاميس العامس لئةيرس النرعيس لئمشورة العئميس والتكنولوجيس واليرـس النرعيـس 
 لئتننيّي

 اجلئسس العامس ا تاميس ملؤ ر األ را /اجتماو األ را 
اجلئســــس العامـــــس ا تاميـــــس ملــــؤ ر األ ـــــرا : النظـــــر   نتـــــا ا 
مناو ـــات النريـــمي العامـــر امليغـــن املعـــي مبنةـــاج ديربـــان 

 لئعمر املعزز واعتمادها

 لئعمر املعزوز اجلئسس ا تاميس لئنريمي العامر امليغن املعي مبنةاج ديربان السبت
 اجلئسس العامس ملؤ ر األ را 

 يو  العمر

 مغادرة املندوب 

التحبـــــــــر لويفـــــــــول رؤلـــــــــاء  األحد
 الدول واركومات

  االجتماعات واملشاورات  ر الرمسيس

 


