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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 )د( من جدول األعمال15البند 

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية
 تنفيذ اتفاق المقر

 تنفيذ اتفاق المقر  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ )اهليئة الفرعية( علماً مبا قدمه ممثل حكومةة البلةد ايفةي   -1
 األمانةةةة مفادنةةةا أن بنةةةاع ايرلةةةز المةةةاي  للمةةة برا  ا ديةةةد   مدينةةةة بةةةون قةةةد مةةةن مملومةةةا   ى

التمل، وأعرب عن ارتياحه للمرافق ايمتازة اليت أتاحها مرلز اي برا  ا ديد أثنةاع انماةاد الةدورة 
 الثانية واألربمني لكل من اهليئتني الفرعيتني.

ومدينةةةةة بةةةةون ايفةةةةيفة علةةةة  جهود ةةةةا وشةةةكر  اهليئةةةةة الفرعيةةةةة حكومةةةةة البلةةةةد ايفةةةةي   -2
واسةةتثمارااما اتسةةتثنافية فيمةةا زةةر   ةةاز مرلةةز ايةة برا ، مبةةا   تلةةا تكةةرار اي ةةا ا  اياليةةة 
اخلاصة ايادمة من حكومة البلد ايفي   ى دورا  الفريق المامل ايخصر ايمين مبنهاج عمةل 

يمها احلثيةةحل حلكومةةة البلةةد ايفةةي  علةة  ديربةةان ايمةةزملز ايماةةودة   مدينةةة بةةون. وجةةدد  ت ةة 
للممليةة احلكوميةة  دافمةاً  مواصلة تاةد  الةدعل لت ة يل مرلةز بةون المةاي  للمة برا  بوصةفه  فة ً 

 ى افتتةا  مرافةق  الدولية ل تفاقية اإلطارية ب أن ت ري ايناخ   مار أمانة اتتفاقية. وتتطلع أيفاً 
 أقةةرب وقةةت ممكةةن ليت ةةا ي ةةني  مكانيةةة تةةوفري أمةةالن  قامةةة الفنةةدا اوةةاور يرلةةز ايةة برا   
 مماولة التكلفة ومكاتب للوفود.

، لةةةرر  اهليئةةة الفرعيةةةة طلبهةةةا  ى األمانةةةة 18-/م أ25 ررواياةةة 19-/م أ27بةةةايارر  وعمةة ً  -3
لصةا  دورا  واجتماعةا   اتستفادة عل  الوجه األمثل مةن مكاتةب األمانةة ومةن مرلةز اية برا  ممةاً 

 اتتفاقية اإلطارية من أجل تالير التكالي  وزيادة ي ني اخلدما  ايتاحة   مار األمانة.
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وأحاطةةةت اهليئةةةة الفرعيةةةة علمةةةاً أيفةةةاً بايملومةةةا  الةةةواردة   تاريةةةر  ممثةةةل حكومةةةة البلةةةد  -4
يتملةةق بو ةةع تططةةا   ايفةةي  واألمةةني التنفيةةذ  ومفادنةةا أن تاةةدماً ت بةةأ  بةةه قةةد أحةةرز فيمةةا

 ن ةاع مبةةا   ةةا    امملةع اياةةر التةةابع ل،مةل ايتحةةدة، واهلةةادا  ى احتةواع األمانةةة بكاملهةةا   
ومةةةن اياةةةرر أن تنتهةةة     فةةةون  2016اياةةةر نف ةةةه، ونةةةو ايبةةةا الةةةذ  بةةةدأ  أشةةة اله   عةةةام 

 ث ث سنوا .
بلةد ايفةي  واألمانةة و ةري تلةا ورحبةت اهليئةة الفرعيةة باسةتمرار التمةاون بةني حكومةة ال -5

عةن ي ةني  من ا ها  ايمنية فيما يتملق مب افل من قبيل ايكاتب ومرافق اتجتماعا ، ففة ً 
اخلةةةدما  وايملومةةةةا  ايتاحةةةة للم ةةةةارلني   اتجتماعةةةا . وشةةةة مت حكومةةةة البلةةةةد ايفةةةةي  

 واألمانة عل  احلفاظ عل  عملية اي اورا  الوثياة واينتظمة نذه.
وطلبةةت اهليئةةة الفرعيةةة  ى األمانةةة ايفةة    تزويةةد األطةةراا مبملومةةا  حديثةةة عةةن نةةذه  -6

ا وانةةب و رينةةا مةةن جوانةةب تنفيةةذ اتفةةاا اياةةر علةة  موقةةع اتتفاقيةةة اإللكةة و  علةة  ال ةةبكة، 
ودعةةةت حكومةةةة البلةةةد ايفةةةي  واألمةةةني التنفيةةةذ   ى تاةةةد  تاريةةةر  ى اهليئةةةة الفرعيةةةة   دوراةةةا 

 ( عمملا أحرز من تادم.2017ة واألربمني )أيار/مايو ال ادس
    


