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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ذللتنفياهليئة الفرعية 
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦- ٦بون، 
  من جدول األعمال) ج(١٨البند 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية
  تنفيذ اتفاق املقر

  ذ اتفاق املقرفيتن    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
 باملعلومات الـيت قـدمها ممثـل        علماً) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

احلكومة املضيفة لألمانة ومفادها أن إمتام األشغال يف مرافق املؤمترات اجلديدة يف بون بأملانيا              
وُيتوقع اآلن إمتـام تلـك      . إرادة احلكومة األملانية  قد تأخر أكثر بسبب ظروف خارجة عن        

وأعربت اهليئة الفرعية عـن تقـديرها جلهـود         . ٢٠١٣األشغال يف النصف األول من عام       
التماس  الداعي إىل    )١(اهليئة الفرعية لطلب  ستثماراهتما، استجابة   الاحلكومة املضيفة والبلدية و   

 املشاركني، واختاذ الترتيبات اللوجستية ذات      حلول عملية مؤقتة الستيعاب العدد املتزايد من      
وطلبت اهليئة الفرعية إىل احلكومة املضيفة أن تضاعف جهودها لتوفري احليز الكـايف             . الصلة

  .واملالئم لالجتماعات
وأبلغ ممثل احلكومة املضيفة اهليئة الفرعية حبدوث تأخر يف إمتام األشغال يف املبـاين                -٢

      إذ انتقل موعد انتهاء املرحلـة األوىل مـن أواخـر           : يف بون بأملانيا  اجلديدة اخلاصة باألمانة    
، أما املرحلة الثانية، اليت ستشمل تشييد مـبىن إضـايف         ٢٠١٢ إىل منتصف عام     ٢٠١١عام  

  .٢٠١٦ومنتجة وسليمة لألمانة، فستنتهي يف عام حديثة إلتاحة بيئة عمل 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ١٥٦، الفقرة. 
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 ببيان األمينة التنفيذية، الذي أعربت فيه عـن ارتياحهـا           وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٣
وأبلغت األمينة .  إىل دواعي قلقها جلوانب عديدة من تنفيذ اتفاق املقر، بيد أهنا أشارت فيه أيضاً          

التنفيذية اهليئة الفرعية، بوجه خاص، باخليارات اليت استكشفتها األمانة ملعاجلة مشكلة نقـص             
ورحبت اهليئة الفرعية، يف هذا السياق، بقاعة املؤمترات        . يف بون بأملانيا  مرافق املؤمترات الدائمة    

فقد مسح هذا احليز العام الثاين بعقد الدورتني الـرابعتني          . اإلضافية اليت وفرهتا احلكومة األملانية    
 الصعوبات  والحظت اهليئة الفرعية أيضاً   . والثالثني للهيئتني الفرعيتني يف حيز اجتماعات ُمريح      

  .يت واجهتها األمانة من جراء تأخر توفري مرافق املكاتب، ومنها العمل من مواقع خمتلفةال
ودعت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية إىل موافاهتـا، يف دورهتـا               -٤

اخلامسة والثالثني، بتقرير عما حيرز من تقدم يف هذه اجلوانب وغريها من جوانـب تنفيـذ                
  .اتفاق املقر

        


