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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثانية والثالثون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ -مايو / أيار٣١بون، 
  من جدول األعمال) ب(١٧البند 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
  ملقرتنفيذ اتفاق ا

  تنفيذ اتفاق املقر    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالبيان الذي أدىل به ممثل احلكومة املضيفة لألمانة               -١

: وكرر فيه أنه من املقرر إجناز تشييد املباين اجلديدة لألمانة يف بون بأملانيا علـى مـرحلتني                
 واملرحلة الثانية، اليت تشمل تشييد مبىن إضايف،        ٢٠١١حبلول هناية عام    املرحلة األوىل تنتهي    

  .٢٠١٤تنتهي يف عام 
وأبلغ ممثل احلكومة املضيفة اهليئة الفرعية للتنفيذ حبدوث تأخري يف إمتام العمـل يف                 -٢

مرافق املؤمترات اجلديدة يف جممع األمم املتحدة ببون، اليت ُينتظر أن تستوعب عـدداً مـن                
وقـد  . اركني أكرب مما تستوعبه املرافق اليت تستعملها األمانة حالياً لعقد املؤمترات يف بون          املش

وحثت اهليئة الفرعية احلكومة على  .  افتتاح مرافق املؤمترات بسبب ظروف غري متوقعة       ءأُرجى
ضمان إجناز مرافق املؤمترات اجلديدة يف أقرب وقت ممكن بالنظر إىل التحديات اليت يطرحها              

  .يق املرافق احلالية عن استيعاب عدد املشاركني املتزايدض
فيه وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالبيان الذي أدىل به األمني التنفيذي وأعرب           -٣

وأعلم . عن ارتياحه جلوانب عديدة من تنفيذ اتفاق املقر وأبلغ فيه اهليئة عن بعض دواعي قلقه
األمني التنفيذي اهليئة الفرعية، بوجه خاص، أنه يتعذر إتاحة مكان يكفي الستيعاب األمانـة       

ـ          . املتزايدة اتساعاً حتت سقف واحد     م ومن املتوقع أن تكون املباين اجلديدة يف جممـع األم
ولذلك ستنقسم مكاتب األمانة يف موقعني منفصلني       . ٢٠١١املتحدة جاهزة حبلول هناية عام      
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وأُبلغت اهليئة الفرعية أيضاً بأن املباين اجلديدة اليت ستتاح يف عـام            . ملدة سنة ونصف تقريباً   
.  لن تستوعب عدد املوظفني احلايل، ما قد يؤدي إىل استمرار عمل األمانة يف موقعني              ٢٠١١

  .٢٠١٤من املقرر إتاحة مبىن ثان يف عام و
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي إىل أن يقدما إليها يف               -٤

دورهتا الرابعة والثالثني تقريراً عما حيرز من تقدم يف هذا اجلانب وغريه من جوانب تنفيـذ                
  .اتفاق املقر

        


