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الدولي للعلوم حكومي المنبر للاالجتماع العام 
التنوع البيولوجي والسياسات في مجال 
  ةوخدمات النظم اإليكولوجي

  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٣ ديسمرب/كانون األول ١٤ - ٩ ،تركيا ،أنطاليا
  *قت(ه) من جدول األعمال املؤ  ٦البند 

 ةالسياس القواعد واإلجراءات الخاصة باشتغال المنبر:
  المتعلقة بتضارب المصالح

  واإلجراءات المتعلقة بتضارب المصالح السياسة

  مذكرة من األمانة

علقة بتضارب املصاحل لدى املنرب واإلجراءات املت السياسةمشروع يتضمن مرفق هذه الوثيقة 
األمانة. وقد صيغت جي وخدمات النظم اإليكولوجية الذي أعدته احلكومي الدويل املعين بالتنوع البيولو 

راعاة التعليقات املقدمة من احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة خالل الفرتة مبواإلجراءات  السياسة
عام لتحديد الطرائق والرتتيبات املؤسسية إلنشاء منرب حكومي دويل لدورة الثانية لالجتماع الالفاصلة بني ا

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، اليت عقدت يف  للصالت
والدورة األوىل لالجتماع العام اليت عقدت يف بون يف شهر كانون  ٢٠١٢بنما سييت يف شهر نيسان/أبريل 

، وبعد أن نظر فيها مكتب املنرب إبان اجتماعيه األول والثاين املعقودين على التوايل يف .٢٠١٣ناير الثاين/ي
ويف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف شهر آب/أغسطس  ٢٠١٣بريغن، النرويج، يف شهر حزيران/يونيه 

٢٠١٣ .  
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  المرفق

  واإلجراءات المتعلقة بتضارب المصالح السياسةمشروع 

  المتعلقة بتضارب المصالح ةالسياس  - أوالً 
  ةالغرض من السياس  -ألف 

دئ التشغيلية والرتتيبات الوظائف واملبا’’من  ١يتمثل اهلدف من املنرب وفقًا للوارد يف الفقرة   - ١
تدعيم الرابطة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم يف  )١(‘‘ية للمنرباملؤسس

جل صون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام، واحلفاظ على رفاه البشر يف اإليكولوجية من أ
عند اضطالعه  ،، ال بد للمنربووفقًا للمبادئ التشغيلية للمنرب األجل الطويل، وعلى التنمية املستدامة.

أعماله إخضاع وأن يكفل مصداقيته وأمهيته ومشروعيته من خالل  ،أن يكون مستقًال علمياً  ،بأعماله
أن يستخدم عمليات واضحة وشفافة وذات و  ،يف عمليات صنع قراراتهالشفافية توخي و  ستعراض األقرانال

مصداقية علمية يف تبادل وتقاسم واستخدام البيانات واملعلومات والتكنولوجيات املستمدة من مجيع املصادر 
  .، حسب االقتضاءالستعراض األقران ذات الصلة، مبا يف ذلك املؤلفات اليت مل ختضع

ويستدعي الدور الذي يضطلع به املنرب أن يويل اهتمامًا خاصًا للمسائل املتعلقة باالستقاللية   - ٢
يتعرض سالمة منتجاته وعملياته، وعلى ثقة اجلمهور فيها. ومن الضروري أال واالحنياز، بغية احلفاظ على 

  العمل. عمل املنرب للخطر جراء أي تضارب يف مصاحل من يؤدون هذا
واحلفاظ على الثقة يف  ويتمثل الغرض العام للسياسة يف محاية مشروعية املنرب ونزاهته وموثوقيته،  - ٣

أنشطته ويف من يشاركون بصورة مباشرة يف إعداد تقاريره ونواجته األخرى. وتستند هذه السياسة إىل مبادئ 
االت التضارب يف املصاحل. ويقّر املنرب بالتزام وال تقدم قائمة شاملة للمعايري املستخدمة يف التعّرف على ح

 حد ممكن من أعباء وتفاين املشاركني يف أنشطته، وباحلاجة إىل احلفاظ على التوازن بني التقليل إىل أدىن
كما يسعى إىل تشجيع املشاركة الواسعة يف أعماله، وكفالة عدم إعاقة   .اإلبالغ وكفالة نزاهة املنرب يف آن معاً 

  التمثيلية وحتقيق التوازن اجلغرايف، ومواصلة بناء الثقة العامة واحلفاظ عليها يف الوقت نفسه.العملية 
وقد صممت السياسة املتعلقة بتضارب املصاحل على حنو يكفل حتديد مواطن تضارب املصاحل،   - ٤

ا، والتعامل معها على حنو حيول دون تأثريها سلبًا على استق الل املنرب ومنتجاته وإبالغ األطراف املعنية 
وعملياته، وبالتايل محاية الشخص أو األشخاص املعنيني، ومحاية املنرب واملصلحة العامة. ومن الضروري 
جتنب حالة ميكن فيها لشخص عاقل أن يشكك يف عمل املنرب أو ينتقص منه أو يرفضه بسبب وجود 

  تضارب يف املصاحل.
يعين بالضرورة وجود تضارب يف املصاحل. فالغرض من  بيد أن حتديد مواطن تضارب املصاحل ال  - ٥

  السياسة هو متكني األفراد من تقدمي املعلومات الالزمة إلجراء تقييم حلالة ما.
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وقد عمد فريق اخلرباء املتعدد االختصاصات، يف دورته األوىل املعقودة ببون، أملانيا يف شهر كانون   - ٦
رسات خاصة به متكنه من أداء وظائفه العلمية والتقنية. وقد أعدت ، إىل وضع مدونة مما٢٠١٣الثاين/يناير 

خالل االجتماع املشرتك األول بني فريق اخلرباء املتعدد . و مدونة املمارسات هذه على النحو الواجب
، قام املكتب باستعراض ٢٠١٣حزيران/يونيه يف شهر  ،ويج، املعقود يف بريغن، النر االختصاصات واملكتب

دف اعتمادها.مدونة املم   ارسات وتنقيحها 
  نطاق السياسة  -باء 

تطبق هذه السياسة على القيادة العليا للمنرب، أي أعضاء املكتب وأعضاء فريق اخلرباء املتعدد   - ٧
االختصاصات وأي هيئات فرعية ينشئها املنرب، واملؤلفون املسؤولون عن مضمون التقارير (املؤلفون الرئيسيون 

من وحدات الدعم التقين اليت  فون الرئيسيون)، واحملررون املستعرضون واملوظفون الفنيون يف أياملنسقون واملؤل
  ها املنرب.ينشؤ 
 ويعد املوظفون الفنيون لدى األمانة موظفني لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة، وخيضعون  - ٨

على حنو مماثل، خيضع لسياسات اإلفصاح واألخالقيات لدى الربنامج اليت تشمل تضارب املصاحل. و 
املوظفون الفنيون يف أي من وحدات الدعم التقين، املوظفون يف أي من كيانات األمم املتحدة لسياسة 

  تضارب املصاحل املتبعة يف ذلك الكيان.
وتراعي السياسة األدوار واملسؤوليات ومستويات السلطة املختلفة للمشاركني يف املنرب، وسرتكز   - ٩

ما إذا كانت املسؤولية فردية أو يتم حتملها بصورة مشرتكة بني أعضاء الفريق، ومستوى بصورة خاصة على 
  تأثري األفراد على مضمون منتجات املنرب.

وتنطبق السياسة على عملية وضع مجيع منتجات املنرب، ويشمل ذلك دون حصر تقارير التقييم   -  ١٠
  ة.والتقارير اخلاصة وتقارير املنهجية والتقارير التقني

وينبغي لتطبيق سياسة تضارب املصاحل على األشخاص املنتخبني لشغل مناصب يف املنرب أن    -  ١١
  يعكس املسؤوليات اخلاصة بكل منهم.

  ‘‘التحيز’’و ‘‘تضارب المصالح’’تعريف   -جيم 
إىل أي مصلحة مهنية أو مالية أو أي نوع آخر من املصاحل ‘‘ تضارب املصاحل’’يشري مصطلح   -  ١٢
  مة اليت قد:القائ

  تنال بدرجة كبرية من موضوعية الفرد لدى اضطالعه بواجباته أو مسؤولياته حيال املنرب؛  (أ)
  متنح ميزة غري عادلة ألي شخص أو منظمة.  (ب)

وحتقيقًا ألغراض هذه السياسة، فإن الظروف اليت قد حتمل أي شخص عاقل على التشكيك يف موضوعية 
 عادلة، تشكل تضاربًا حمتمًال يف املصاحل. وختضع أوجه التضارب هذه فرد ما أو الشك يف منح ميزة غري

  لسياسة اإلفصاح.
فالتحيز يشري إىل التمسك على حنو شديد ‘‘. التحيز’’و‘‘ تضارب املصاحل’’ويتم التمييز بني   -  ١٣

ستعرضني، ميكن برأي أو بوجهة نظر تتعلق مبسألة ما أو مبجموعة من املسائل. ويف حالة أفرقة املؤلفني وامل
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التعامل مع مسألة التحيز، بل وينبغي التعامل معها، من خالل اختيار املؤلفني واملستعرضني على حنو يكفل 
ويفرتض أن تتكون أفرقة املؤلفني يف املنرب من أفراد ذوي آراء وانتماءات خمتلفة. وينبغي  توازن وجهات النظر.

ني أن يبذلوا ما يف وسعهم لكي تعكس تشكيلة فريق املؤلفني توازناً لألفراد أو لألفرقة املكلفة باختيار املؤلف
يف اخلربة ووجهات النظر يكفل اتسام منتجات املنرب بالشمولية واملوضوعية واحلياد فيما يتعلق بالسياسات. 

، موازنة حاالت التحيز حيثما وجدت. وعلى العكسجيب بذل العناية لالزمة لكفالة وعند اختيار املؤلفني، 
إىل حالة ميكن لفرد فيها احلصول على مكسب مباشر ومادي نتيجة ‘‘ تضارب املصاحل’’يشري مصطلح 

ملشاركته يف املنرب. وبالتايل فإن إبداء رأي يعتقد صاحبه أنه رأي صحيح، لكنه ال حيصل من وراءه على أي  
  كسب شخصي، ال يشكل تضارباً يف املصاحل.

يف املصاحل الواردة يف هذه السياسية لتشمل تقييمًا لسلوك الفرد أو ومل تصمم اشرتاطات التضارب   -  ١٤
  مساته الشخصية أو لقدرته على التصرف مبوضوعية على الرغم من وجود تضارب يف املصاحل.

وال تطبق هذه السياسة إال على التضاربات القائمة يف املصاحل، لكنها ال تطبق على املصاحل   -  ١٥
ا ال تطبق على  القدمية اليت مضى عليها الزمن، ومل تعد قائمة، وال يعقل أن تؤثر يف السلوك الراهن، كما أ

  املصاحل احملتملة غري القائمة حاضراً، لكنها قد تنشأ يف املستقبل، فتلك املصاحل ختمينية ضمناً وغري مؤكدة.
هامة وذات صلة. ويف وليس من الضروري اإلفصاح عن املصاحل املهنية وغري املالية إال إذا كانت   -  ١٦

حال عدم اليقني مما إذا كان اإلفصاح عن مصلحة ما الزماً، يشجع األطراف على طلب املشورة من األمانة 
املتعلق  من هذه السياسة،الفرع ثانيًا  اليت حيددهااليت تطلب املشورة بدورها من اهليئة املعنية لدى املنرب 

العضوية يف  سبيل املثال ال احلصر، ى، علاهلامة وذات الصلة بإجراءات التنفيذ. وجيوز أن تشمل املصاحل
بيد أن  .اللجان االستشارية التابعة ملنظمات القطاع اخلاص ويف جمالس إدارة جمموعات الدعوة غري الرحبية

  هذه االرتباطات ال تشكل بالضرورة تضارباً يف املصاحل.
، انت هامة وذات صلة. وجيوز أن تشمل هذه املصاحلوال يتم اإلفصاح عن املصاحل املالية إال إذا ك  -  ١٧

على سبيل املثال ال احلصر، عالقات التوظيف، والعالقات االستشارية، واالستثمارات املالية، واملصاحل 
املتعلقة بامللكية الفكرية، واملصاحل التجارية، ومصادر الدعم املقدم للبحوث من القطاع اخلاص. وينبغي 

أيضًا عن املصاحل املالية اهلامة وذات الصلة ألي شخص تربطهم به عالقات عمل هامة لألفراد أن يفصحوا 
ويف حال عدم اليقني مما إذا كان اإلفصاح عن مصلحة ما الزماً، يشجع أو مصاحل مشرتكة ذات صلة. 

 ليت حيددهاااألطراف على طلب املشورة من األمانة اليت تطلب املشورة بدورها من اهليئة املعنية لدى املنرب 
  املتعلق بإجراءات التنفيذ. ،الفرع ثانياً من هذه السياسة

وتفاديًا للحاالت اليت قد ينشأ فيها تضارب يف املصاحل، ينبغي لألفراد املشاركني بصورة مباشرة يف   -  ١٨
لب ، أن يتجنبوا وجودهم يف وضع يتطإعداد تقارير املنرب أو منتجاته األخرى، أو املشرفني على إعدادها

  منهم إقرار النص الذي شاركوا مباشرة يف صياغته، بالنيابة عن أي حكومة، أو اعتماد هذا النص، أو قبوله.
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  إجراءات التنفيذ  - ثانياً 
  ١المادة 

وضعت إجراءات التنفيذ هذه على حنو يكفل حتديد حاالت التضارب يف املصاحل، وإبالغ األطراف ذات 
ا، والتعامل معها حبيث ي تم جتنب أي تأثري سليب على استقالل املنرب ومنتجاته وعملياته، وبالتايل الصلة 

  محاية الشخص أو األشخاص املعنيني، ومحاية املنرب واملصلحة العامة.
  ٢المادة 

تطبق إجراءات التنفيذ هذه على مجيع حاالت التضارب يف املصاحل وفقاً للمبني يف الفرع جيم من   - ١
  حل، كما تطبق على قائمة األفراد املدرجة يف الفرع باء املتعلق بنطاق السياسة.سياسة التضارب يف املصا

االمتثال لسياسة تضارب املصاحل وإجراءات التنفيذ إلزامي. وال ميكن لفرد ما املشاركة يف أعمال   - ٢
ين أن يشارك املنرب إذا مل ميتثل للسياسة ولإلجراءات. وإذا مت حتديد تضارب يف املصاحل، جيوز للشخص املع

ن الشخص املعين مؤلفًا لدى املنرب خيضع إجراء لتسوية التضارب أو إذا كا يف أنشطة املنرب إذا ما مت اختاذ
  من هذه اإلجراءات. ٦لألحكام الواردة يف املادة 

  األعضاء في مكتب المنبر وفي فريق الخبراء المتعدد االختصاصات: عملية االستعراض قبل التعيين
  ٣المادة 

كل من ل ،فصاح عن تضارب املصاحل الواردة يف تذييل هذه الوثيقةاستمارة اإلتقدم إىل األمانة   - ١
  املرشحني النتخابات مكتب املنرب وفريق اخلرباء املتعدد االختصاصات.

معنية بتضارب املصاحل باستعراض استمارات تضارب املصاحل، وجيوز هلا أن تطلب تقوم جلنة   - ٢
واملشورة وفقًا للمقتضى. وإذا قررت اللجنة أن لدى أحد املرشحني لعضوية املكتب أو معلومات إضافية 

، يصبح الفرد املعين غري مؤهل فريق اخلرباء املتعدد االختصاصات تضاربًا يف املصاحل ال ميكن تسويته
  لالنتخاب لعضوية املكتب أو الفريق.

وتطبق العملية املذكورة آنفًا أيضًا على املرشحني لالنتخاب يف مكتب املنرب الذين مت ترشيحهم   - ٣
أثناء دورة املنرب اليت تقرر إجراء االنتخابات فيها. ويف تلك احلاالت، يُطلب إىل املرشحني ملء االستمارة، 

  وتقوم اللجنة باستعراضها قبل االنتخابات.

  التعيين بعدر وفي فريق الخبراء المتعدد االختصاصات: عملية االستعراض األعضاء في مكتب المنب
  ٤المادة 

يقوم مجيع األعضاء يف املكتب ويف فريق اخلرباء املتعدد االختصاصات بإعالم األمانة سنويًا بأي    - ١
  تغيريات يف املعلومات الواردة يف استمارة تضارب املصاحل اليت قدموها سابقاً.

للجنة املعنية بتضارب املصاحل باستعراض املعلومات املستكملة وحتديد ما إذا كان عضو وتقوم ا  - ٢
املنرب املعين ميثل حالة تضارب يف املصاحل ال ميكن تسويتها، وما هو اإلجراء اإلضايف الواجب اختاذه وفقاً 

  قتضى.مشورة وفقاً للمجنة أن تطلب معلومات إضافية أو لسياسة تضارب املصاحل. وجيوز لل
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: الفنيووحدات الدعم  المستعرضونوالمحررون  والمؤلفون الرئيسيونالمنسقون  المؤلفون الرئيسيون
  عملية االستعراض قبل التعيين

 ٥المادة 
 ذلــكاألمانــة إىل  طلبســت مســتعرض، حمــرر أو رئيســي، مؤلــف أو منســق، رئيســي مؤلــفك فرد أي تعيني قبل
تضـــارب ب املعنيـــة لجنـــةلاتقـــيٍّم  ،وبـــدعم مـــن األمانـــة. يهـــاإل اهيقـــدمو  صـــاحلامل تضـــارب اســـتمارة ميـــألأن  الفـــرد

  .تسويته ميكن ال املصاحل يف تضارب الفرد لدىكان  إذا ما لتقرير االستمارةاملصاحل عندئٍذ 
  ٦المادة 
 ذاإ اتسويته ميكن الاملنرب و  يف اً مؤلف تطال املصاحل يف تضارب التسامح يف حالة استثنائية، ظروف يف ميكن،
 إدارة ميكن أنه فيها قرري اليت احلاالت ويفاملنرب،  منتجات أحديف  فريداً  إسهاماً  يقدم املؤلف ذلك أن رئي

 تضاربب املعنية لجنةال تكشف ،احلاالت هذه ويفلتفادي أي أثر سليب على منتج املنرب املعين.  التضارب
 اإلسهام يف يستمر أن ميكن املعين الفرد بأن ارالقر  اختاذ أسباب وعنيف املصاحل  التضارب عن علناً  املصاحل

  . ذلك من الرغم على املنرب عمل يف
  ٧المادة 
 اليت ينشؤها املنرب لدى الفين الدعم وحداتأي وحدة من  يف الفنية الوظائف لشغل للمرشحني ينبغي

   .التقييمه تعيينهم قبل املصاحل تضارب استمارةإىل األمانة  يقدموا أنمنظمة خارج منظومة األمم املتحدة 

المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمؤلفون الرئيسيون والمحررون المستعرضون ووحدات الدعم الفني: 
  عملية االستعراض بعد التعيين

  ٨المادة 
 تغيريات بأي سنوياً األمانة  املستعرضني واحملررين الرئيسيني، واملؤلفني املنسقني، الرئيسيني املؤلفني مجيع يبلغ
اليت ويبلغ املوظفون الفنيون أي وحدة من وحدات الدعم الفين  .ذات الصلة حال حدوثها املعلومات يف

ذات الصلة حال  املعلومات يف تغيريات بأييف منظمة خارج منظومة األمم املتحدة األمانة ينشؤها املنرب 
مات املنقحة وفقًا إلجراءات ، بدعم من األمانة، املعلو املعنية بتضارب املصاحللجنة لاحدوثها. وتقيِّم 

  استعراض مسائل التضارب يف املصاحل قبل التعيني. 

  تضارب المصالح مسائلالنظر في المتعلقة بمبادئ ال
  ٩المادة 

 فيها والبت املصاحل تضارب مسائل بشأن املشورة تقدمي يف ةاملشارك اهليئات ألي هيئة من ينبغي  - ١
 شواغلإذا كان لدى تلك اهليئة  املتأثر الفرد مع تتشاور أن املصاحل تضارب سياسة إطار يف لألفراد بالنسبة
 تضارباإلفصاح عن  استمارة عن ناشئة أمور ألي توضيحاً  تطلب أو/و املصاحل يف حمتمل تضارب بشأن

حسب  الفرد،ذلك  رشحالذي  املنرب ولعضو املتأثر، للفرد تتاح أن تضمن أن للهيئة ينبغيو  املصاحل.
  .املصاحل يف حمتمل تضارب أي بشأن شواغل أي ملناقشة رصةف االقتضاء،



IPBES/2/11 

7 

 املصاحل يف تضارب لديه األفراد من فرداً  أن املصاحل تضارب جلنة فيها تقرر اليت احلاالت يفو   - ٢
ويتعني على املكتب  .لجنةال قرار استعراضاملنرب  مكتب من يطلب أن املعين للفرد حيق تسويته، ميكن ال

اللجنة  بقرار يلتزم أناملعين  الفرد وعلى. اليت تعقد مباشرًة عقب تقدمي الطلب دورةال يف القراراستعراض 
  .االستعراض نتيجة تظهر ريثما
 باستطالع املعنية، اهليئة تقوم املصاحل، يف تضارب األفراد أحد لدى انك إذا ما يف النظر ولدى  - ٣

  )٢(.الفرد ذلك مع بالتشاور التضارب لتسوية املمكنة اخليارات
 يكونــون الــيت احلــاالت يف النظــر املصــاحل تضارب مسائل حبث يف املشاركة اهليئات ألعضاء جيوز وال  - ٤
اهليئــة ذات الصــلة يف تضــارب مصــاحل  حبــثعنــد  أهليــتهم عــدم يعلنــوا أن وعلــيهم ،فيهــا أطرافــاً  أنفســهم هــم

م.   حمتمل يتعلق 

  معالجة المعلومات وتخزينها
  ١٠المادة 

 حبفظها األمانة وتقوماملتعلقة باملشاركني يف املنرب،  املصاحل تضارب استمارات مجيع ألمانةا إىل حتال  - ١
 ملــدة وتبقيها تضارب املصاحل،ب املعنية للجنةا تصدر عن و/أو مقررات ملداوالت سجالت أي مع آمنة بصورة
  .املعلومات ُتدمر تلك وبعدها املعين، الفرد فيه أسهم الذي النشاط انتهاء بعد سنوات مخس
 املعلومــات تعتــرب ،٩املــادة  مبوجــب لآلخــرين املصــاحل يف تضــارب وجــود عــن بشــرط االخطــار ورهنــاً   - ٢

 تضـــارب مســـائل يف النظـــر غـــري آخـــر غـــرض ألي تســـتخدم وال ،ســـرية معلومـــات يف هـــذه املـــادة إليهـــا املشـــار
  .املعلومات قدم الذي دالفر  من صريح قبول احلصول على دون هذه التنفيذ إجراءات إطار يف املصاحل

  اللجنة المعنية بتضارب المصالح
  ١١المادة 

  :لغرض) ‘‘لجنةال’’( املصاحل بتضارب معنية جلنة تنشأ  - ١
املنــرب وفريــق اخلــرباء  مكتــب أعضــاء لــدى املصــاحل يف تضــاربأي  هنــاك انكــ إذا مــا حتديد  )أ(

  ؛االختصاصاتاملتعدد 
  أفراد أو هيئات مشاركة يف املنرب. من إليها احملالة املصاحل تضارب حاالت حتديد  )ب(

 وعضــو واحــد عضو مكتب واحد منتخب من كل منطقة من املصاحل تضارباملعنية ب لجنةال تتألف  - ٢
  قانونية مالئمة من املنظمة املستضيفة لألمانة وتعينه هذه املنظمة. خربة لديه إضايف

  .تعقده اجتماع أول يف هلا رئيساً  لجنةال تنتخب  - ٣

                                                      
م بسحب املصاحل يف تضارب تسوية مثًال، لألفراد، حيق ٢)(  أدت اليت األخرى املصاحل أو احملددة املالية املصلحة من استثمارا

  .بتضارب املصاحل هذا تصلةامل القرارات اختاذ عمليات أو املناقشات عن بأنفسهم النأي أو ،احملتمل التضارب نشوء إىل
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 تعــــذر وإذابشــــأن مســــائل تضــــارب املصــــاحل.  اآلراء يف توافــــق إىل لجنــــةال أعضــــاء يتوصــــل أن يتوقــــع  - ٤
 ــائي، قــرار اختــاذ لجنــةال لرئيس جيوز امللحة ألمورا، فيما يتعلق باستثنائية بصورة اآلراء، يف توافق إىل التوصل

  .عملها قةطري اللجنة وتقرر. لجنةال يف عنها املعرب اآلراء وزن مراعاة مع
 موعــد مــن األقــل علــى قبــل أربعــة أســابيع االجتمــاع العــام للمنــرب إىل أنشــطتها عــن تقريــراً  للجنة تقدم  - ٥

  .ةممكن أقرب فرصة يف السرية املسائل لجنةال وتعاجل. لالجتماع العام دورة لك انعقاد
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  تذييل

  عن تضارب المصالح اإلفصاح استمارة
  سري

  عن تضارب المصالح اإلفصاح
ـــ االســـتمارة لتـــاريخ علـــى الصـــفحة األخـــرية مـــن هـــذهرجـــى التوقيـــع وكتابـــة اي يرجـــى و إىل أمـــني املنـــرب.  اوإعاد

  االحتفاظ بنسخة لسجالتك.

  استمارة اإلفصاح عن المصالح ذات الصلة
يكولوجيــة لتنوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإلاملنــرب احلكــومي الــدويل املعــين بــا يف للخدمــة عيــتَ دُ : مالحظــة

 يتطلــب. وكما هو مبني يف سياسة املنرب بشــأن تضــارب املصــاحل فــإن دور املنــرب املهنية وخربتك منزلتك ببسب
 وعملياتــه منتجاتــه نزاهة على احملافظة أجل من والتحيز باالستقاللية املتصلة للمسائل خاص اهتمام إيالء منه

 يــؤثر علــى األفــراد الــذين املصاحل يف اربتضاملنرب بأي  عمل يتضرر أال الضروري ومن. ا اجلمهور ثقة وعلى
 عمــل مــن االنتقــاص عــدم لضــمان بعــض األمــور عــن الكشف الضروري منولذلك فإن . تنفيذه على يقومون
   .االستمارة هذا ملءعند  وأمانتك تقديرك وحسن مهنيتك يف نثق وحنن. املصاحل تضارب نتيجة املنرب

لكــن يتعــني  أدنــاه، الــواردة العنــاوين مــن عنــوان لكــ حتــت تنــدرج الــيت باألنشــطة شــاملة قــوائموال يطلــب املنــرب 
ا أن: يفعن املصاحل الراهنة املهمة واملتصلة بدورك  اإلفصاحعليك    املنرب واليت من شأ

  املنرب؛ جتاه ومسؤولياتك بواجباتك االضطالع عند موضوعيتك علىبشدة  تؤثر  ‘١’
 علــى احلصــول لك تضمن أن وميكنظمة، شخص أو من ألي أو لك عادلة غري متنح ميزة  ‘٢’
  املنرب. منتجات بأحد املتعلقة النواتج خالل من ومادي مباشر سبك

ــــيت الظــــروف تشــــكل السياســــة، هــــذه ألغــــراضحتقيقــــاً و   يف الشــــك إىل معقــــول بشــــخص تــــؤدي أن ميكــــن ال
 عنهــا اإلفصــاح بغــيوين املصــاحل يف حمــتمالً  تضــارباً  عادلــة، غــري ةيز م أوجدت قد انتك إذا ما أو موضوعيتك،

 لــن أنــك أو تضاربحالة  وجود تلقائياً  يعين ال االستمارة هذه يف مصلحة عن واإلفصاح ه االستمارة.هذ يف
 عــن اإلفصــاح ينبغــي انكــ إذا مــا يفلــديك  شــكأي  وجــود وعنــديف املنــرب.  بــك املنــوط الــدور أداء تســتطيع
  هذه املعلومات. عن الكشف إىل بشدة فأنت مدعو ما، مصلحة
  __________________________________________________:االسم

  _________________________________________________العنوان: 
  _رقم اهلاتف:_______________________ الربيد اإللكرتوين: ______________

  ___اجلهة اليت تعمل لديها يف الوقت احلايل: ______________________________
  دورك يف املنرب: _____________________________________________
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 فــي تضــارباً  تشــكل يُنظر إليها على أنهــا قد صلة وذات مهمة مهنية أنشطة أي تشارك في هل  )١(
  )أدناه اصيلتفال بيان يرجى بنعم، اإلجابة انتك إذا( ال____  نعم___  المصالح؟

ا على تفسر أن ميكن اليت احلالية األخرى املالية غري واملصاحل الصلة وذات مةامله املهنية املصاحل بيان يرجى   :أ
  جتاه املنرب؛ ومسؤولياتك بواجباتك االضطالع عند موضوعيتكعلى  بشدة تعوق  ‘١’
 جمــالس أعضــاء هــذا يتضــمن وقــد. منظمــة أو شــخص ألي أو لــك عادلــة غــري ةيــز م متــنح  ‘٢’

  .عليهم يقتصر ال ولكنه الدعم، استقطاب مجاعات
 قــد والتــي فيــه، ستشــارك الــذي العمــل بموضــوع صلة وذات مهمة مالية مصالح أي لديك هل  )٢(

  المصالح؟ في تضارباً  تشكل يُنظر إليها على أنها
  ).أدناه اصيلتفال بيان يرجى بنعم، اإلجابة انتك إذا( ال____  نعم___ 
ا على تفسر أن ميكن اليت ةالصل وذات املهمة احلالية املالية املصاحل بيان يرجى   :أ

  جتاه املنرب؛ ومسؤولياتك بواجباتك االضطالع عند موضوعيتكعلى  بشدة تؤثر  ‘١’
 العالقــات املصــاحل تلــك تتضمن وقد. منظمة أو شخص ألي أو لك عادلة غري ةيز م متنح  ‘٢’

 امللكيـــــةب املتعلقـــــة واملصـــــاحل املاليـــــة، واالســـــتثمارات املشـــــورة، إســـــداء وعالقـــــات الوظيفيــــة،
  اخلاص. القطاع من البحوث دعم ومصادر التجارية واملصاحل الفكرية

  .مهمة تعترب ال من دوالرات الواليات املتحدة دوالر ١٠ ٠٠٠ عن قيمتها تقل اليت املالية املصاحل: مالحظة
 الــذي العمــل في استقالليتك أو موضوعيتك على ؤثرت أن يمكن أخرى مصلحة أي هناك هل  )٣(

  يه؟ف ستشارك
  )أدناه اصيلتفال بيان يرجى بنعم، اإلجابة انتك إذا( ال____  نعم___
وأتعهــد . وصــحيحة املــةك عنهــا الكشــف مت الــيت املعلومــات أن معلومــايت أفضــل حســب هــذا مبوجــب أعلــن

  خالل فرتة العمل املسند إّيل. ظرويف يف تغري بأي الفور علىبإبالغ أمني املنرب 
 أســهمت يالــذ النشــاط انتهــاء بعــد ســنوات مخــس ملــدة مبصاحلي املتصلة ملعلوماتبا حتفظسي املنرب أن وأفهم
 ٩املــادة  مبوجــب لآلخــرين املصــاحل يف تضــارب وجــود عــن اإلبــالغ بشــرط ورهنــاً . تــدمريها بعــدها وســيتم فيــه،
 نفيــذالت إلجــراءات وفقــاً  استعراضــها وســيجري ســرية ســتعترب النمــاذج هذه أن أفهم فإنين التنفيذ، إجراءاتمن 

  .املصاحل بتضارب املتعلقة
ذا    باملنرب. اخلاصة التنفيذ وبإجراءات املصاحل تضارب بسياسة سألتزم أنين أعلنو

__________________        __________________  
  :التاريخ              :التوقيع

  أعاله): ٣ - ١التفاصيل اإلضافية (عند اإلجابة بـ"نعم" على أي من األسئلة من 
____________ 


