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 الخلفية
 
نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثالثين في ورقة أعدتها أمانة الصندوق بشأن تنفيذ المقرر                         .1

التي أعطت جدوال زمنيا تبيانيا الستكمال تنفيذ اإلطار                  ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/32الوثيقة    (35/56
وتضمنت الورقة المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، ضمن أمور أخرى،          . لصندوق المتعدد األطراف  للتخطيط االستراتيجي ل  

وصفا موجزا لعمل اللجنة التنفيذية، وتحديدا للعمل الذي قامت به اللجان الفرعية آل على حدة واللجنة التنفيذية آهيئة                      
 .آاملة

 
ة قد عنت تغييرا ملموسا في عمليات اللجنة التنفيذية،            في المباحثات الناتجة، آان هناك اتفاق عام بأن الوثيق            .2

وقدمت . وأعطت القرصة لتحسين نوعية وآفاءة عمل اللجنة التنفيذية، وتكييف عمل لجانها الفرعية مع المنهج الجديد                 
وفي . حكومة فرنسا مقترحا أيضا لخفض عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية في السنة من ثالثة اجتماعات إلى اجتماعين                   

حين آان من المقبول أن هذا التغيير قد يعمل على خفض التكاليف، اعتقد معظم المندوبين الذين تكلموا، أن االنتقال هو         
 .سابق ألوانه، نظرا لتعقيد التغييرات في عمليات اللجنة التنفيذية الجارية قيد البحث

 
مر أخرى، أن تقوم بإعداد ورقة لينظر فيها            في أعقاب مناقشة، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة، ضمن أ                .3

 مع األخذ   UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/32االجتماع السابع والثالثون والتي تتناول المسائل المحددة في الوثيقة           
 واآلراء التي أعرب عنها أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثالثين باإلضافة إلى                  في الحسبان التعليقات  

المقرر  (2002أبريل  /  نيسان 19ات التي سيقدمها أعضاء اللجنة التنفيذية والوآاالت المنفذة حتى موعد أقصاه              التعليق
36/53.( 

 
وأعطت التعليقات آراء     . أرسل ستة أعضاء تعليقات حول هذه المسألة بعد االجتماع السادس والثالثين                         .4

يط الموارد، وتخصيص الموارد، وتخطيط األعمال،         األعضاء بشأن استعراض عمل اللجنة التنفيذية في ضوء تخط             
 .وعمل اللجان الفرعية، وتكرار اجتماعات اللجنة التنفيذية

 
، أعدت أمانة الصندوق ورقة طورت نموذجا موجها نحو االمتثال الستعمالها لتخطيط                 36/53وفقا للمقرر     .5

الوثيقة (ارد خالل فترة االمتثال             الموارد وتخصيص الموارد الالحق وبحثت تخطيط الموارد وتخصيص المو                        
UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/66.( 

 
أعطت الورقة عددا من التوصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية بشأن تخطيط الموارد وتخصيص الموارد                            .6

 .، التي ستكون لها، إذا جرى اعتمادها، أثر مباشر على عمل اللجنة التنفيذية2005-2003لفترة الثالث سنوات 
 

د ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في التغييرات ذات الصلة في عملياتها إلى جانب التغييرات في                              ق .7
عمليات لجانها الفرعية خالل فترة االمتثال في ضوء مباحثاتها حول الورقة بشأن تخطيط األعمال                           

 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/66الوثيقة (
----- 


