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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   اهليئة الفرعية للتنفيذ
   الدورة السادسة والثالثون 
   ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون،  
  من جدول األعمال) ج(١٩البند  
  ية واملؤسسيةاملسائل اإلدارية واملال 

   تنفيذ اتفاق املقر

   تنفيذ اتفاق املقر    

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

احلكومة املضيفة لألمانة ومفادها أن أعمال تشييد مرافق املؤمترات اجلديدة يف بون، أملانيا، قد           
نظم فيها أجزاء من الدورة الثامنة والثالثني للهيئتني الفرعيتني         استؤنفت، وأن من املمكن أن ت     

وشجعت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة على السهر على إكمال         . ٢٠١٣يونيه  / يف حزيران 
 اً اهليئة الفرعية علموأحاطت أيضاً. ٢٠١٣إجناز مرافق املؤمترات يف أقرب وقت ممكن يف عام 

 واألمينة التنفيذية بشأن التقدم احملرز يف إجناز مباين املكاتـب           بتقريري ممثل احلكومة املضيفة   
 بوجه خاص بأن من املقرر تنظيم حفل تسليم املبىن          وأحاطت علماً . اجلديدة لألمانة يف بون   

 كي يتسىن إجراء عملية     ٢٠١٢أكتوبر  / األول ليصادف يوم األمم املتحدة يف تشرين األول       
 إجناز  ٢٠١٧منة عشرة ملؤمتر األطراف، فيما يتوقع حبلول عام         االنتقال الفعلي بعد الدورة الثا    

  .مبىن ثالث، هو مبىن جديد يف ُمجّمع مقر األمم املتحدة إىل جانب مرافق اجتماعات إضافية
وشكرت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة على التقرير املرحلي، ونّوهـت بـاجلهود              -٢

وكررت . رات اخلاصة اليت قامت هبا احلكومة املضيفة ومدينة بون املضيفة كلتامها          واالستثما
اإلعراب عن القلق إزاء التأخريات الكبرية وما يترتب عليها من تكـاليف بالنـسبة لكافـة                
األطراف، وكذا الصعوبات اليت تواجهها كل من العملية احلكومية الدولية واألمانة بـسبب             
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وحثت احلكومة املضيفة على التعجيل بإجناز مرافق املؤمترات        . ل أمده ُشّح األماكن الذي طا   
  . واملكاتب، بوسائل منها دعم اجلهود اليت تبذهلا مدينة بون والتعاون الوثيق مع األمانة

ـ             -٣ شاركة يف  وشجعت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة على االستمرار يف تيـسري امل
  .اقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتواالجتماعات املعقودة يف إطار االتف

وطلبت اهليئة الفرعية كذلك إىل األمانة أن حترص على إطالع األطراف على التقدم               -٤
احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية إىل موافاهتـا  ل توفري املرافق باستمرار، ودعت     احملرز يف جما  

 التقدم اإلضايف احملرز فيما يتعلق هبذه اجلوانب وسواها         بتقارير يف دورهتا الثامنة والثالثني عن     
 .من تنفيذ اتفاق املقر

        


