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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
لتنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال ا

  النظم اإليكولوجية
  الثالثةالدورة 
  ٢٠١٥يناير /الثاينكانون   ١٧-١٢، أملانيا، بون

  *قت(ه) من جدول األعمال املؤ  ٧البند 
القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل المنبر: 

  السياسات المتعلقة بتضارب المصالح

  حالسياسات واإلجراءات المتعلقة بتضارب المصالمشروع 

  مذكرة من األمانة

يورد مرفق هذه املذكرة مشروع السياسات واإلجراءات املتعلقة بتضارب املصاحل للمنرب احلكومي الدويل 
ا إىل االجتماع العام يف دورته  املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وذلك بالصيغة اليت قدم 

اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب وبعد تضمني التعليقات اليت  الثانية ونقحها الرئيسان املشاركان لفريق
أبديت. ومؤخرًا مت استخدام مشروع السياسات واإلجراءات املتعلقة بتضارب املصاحل من قبل مؤلفي التقييم 

وجي املواضيعي للملقحات، والتلقيح وانتاج األغذية والتقييم املنهجي لتحليل سيناريوهات ومنذجة التنوع البيول
وخدمات النظم اإليكولوجية. ويف كلتا احلالتني، كانت التعليقات الواردة من الرؤساء املشاركني للتقييمني إجيابية. 
وقرر االجتماع العام يف دورته الثانية أن يستأنف النظر يف مشروع السياسات واإلجراءات املتعلقة بتضارب 

  املصاحل يف دورته الثالثة.
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  المرفق
  واإلجراءات المتعلقة بتضارب المصالح اتالسياسمشروع 

  السياسة المتعلقة بتضارب المصالح  - أوالً 
  ةالغرض من السياس  -ألف 

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

أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام، واحلفاظ على رفاه البشر يف األجل الطويل، وعلى 
أن يكون مستقالً بد للمنرب، عند اضطالعه بأعماله،  ووفقًا للمبادئ التشغيلية للمنرب، ال التنمية املستدامة.

يف الشفافية توخي و  إخضاع أعماله الستعراض األقرانوأن يكفل مصداقيته وأمهيته ومشروعيته من خالل  ،علمياً 
أن يستخدم عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمية يف تبادل وتقاسم عمليات صنع قراراته، و 

ة، مبا يف ذلك املؤلفات واستخدام البيانات واملعلومات والتكنولوجيات املستمدة من مجيع املصادر ذات الصل
  الستعراض األقران، حسب االقتضاء. اليت مل ختضع

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

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

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

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

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

ا، والتعامل معها على حنو حيول دون تأثريها سلبًا على استقالل املنرب  املصاحل، وإبالغ األطراف املعنية 
ومنتجاته وعملياته، وبالتايل محاية الشخص أو األشخاص املعنيني، ومحاية املنرب واملصلحة العامة. ومن الضروري 

بسبب وجود تضارب جتنب حالة ميكن فيها لشخص عاقل أن يشكك يف عمل املنرب أو ينتقص منه أو يرفضه 
  يف املصاحل.

يعين بالضرورة وجود تضارب يف املصاحل. فالغرض  بيد أن حتديد مواطن التضارب احملتمل يف املصاحل ال  -  ٥
  من السياسات هو متكني األفراد من تقدمي املعلومات الالزمة إلجراء تقييم حلالة ما.

ه األوىل املعقودة ببون، أملانيا يف شهر كانون وقد عمد فريق اخلرباء املتعدد االختصاصات، يف دورت  -  ٦
، إىل وضع مدونة ممارسات خاصة به متكنه من أداء وظائفه العلمية والتقنية. وقد أعدت ٢٠١٣الثاين/يناير 

مدونة املمارسات هذه على النحو الواجب. وخالل االجتماع املشرتك األول بني فريق اخلرباء املتعدد 
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، قام املكتب باستعراض ٢٠١٣عقود يف بريغن، النرويج، يف شهر حزيران/يونيه االختصاصات واملكتب، امل
دف اعتمادها.   مدونة املمارسات وتنقيحها 

  نطاق السياسة  -باء 
تطبق هذه السياسة على القيادة العليا للمنرب، أي أعضاء املكتب وأعضاء فريق اخلرباء املتعدد   -  ٧

املنرب، واملؤلفون املسؤولون عن مضمون التقارير (املؤلفون الرئيسيون االختصاصات وأي هيئات فرعية ينشئها 
املنسقون واملؤلفون الرئيسيون)، واحملررون املستعرضون واملوظفون الفنيون يف أي من وحدات الدعم التقين اليت 

  ينشؤها املنرب.
بيئة، وخيضعون لسياسات ويعد املوظفون الفنيون لدى األمانة موظفني لدى برنامج األمم املتحدة لل  -  ٨

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

  تستضيفها األمم املتحدة أن متتثل هلذه السياسات. ين اليت الوينتظر من وحدات الدعم التق ذلك الكيان.
وتراعي السياسات األدوار واملسؤوليات ومستويات السلطة املختلفة للمشاركني يف املنرب، وسرتكز   -  ٩

بصورة خاصة على ما إذا كانت املسؤولية فردية أو يتم حتملها بصورة مشرتكة بني أعضاء الفريق، ومستوى تأثري 
  راد على مضمون منتجات املنرب.األف
وتنطبق السياسات على عملية وضع مجيع منتجات املنرب، ويشمل ذلك دون حصر تقارير التقييم   - ١٠

  والتقارير اخلاصة وتقارير املنهجية والتقارير التقنية.
يف وينبغي لتطبيق سياسات تضارب املصاحل على األشخاص املنتخبني أو املختارين لشغل مناصب   - ١١

  املنرب أن يعكس املسؤوليات اخلاصة بكل منهم.
  ‘‘التحيز’’ و ‘‘تضارب المصالح’’تعريف   -جيم 

إىل أي مصلحة مهنية أو مالية أو أي نوع آخر من املصاحل القائمة ‘‘ تضارب املصاحل’’يشري مصطلح   - ١٢
  اليت قد:

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

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

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

أو بوجهة نظر تتعلق مبسألة ما أو مبجموعة من املسائل. ويف حالة أفرقة املؤلفني واملستعرضني، ميكن التعامل مع 
ل اختيار املؤلفني واملستعرضني على حنو يكفل توازن وجهات مسألة التحيز، بل وينبغي التعامل معها، من خال

النظر. ويفرتض أن تتكون أفرقة املؤلفني يف املنرب من أفراد ذوي آراء وانتماءات خمتلفة. وينبغي لألفراد أو لألفرقة 
ربة ووجهات املكلفة باختيار املؤلفني أن يبذلوا ما يف وسعهم لكي تعكس تشكيلة فريق املؤلفني توازنًا يف اخل

النظر يكفل اتسام منتجات املنرب بالشمولية واملوضوعية واحلياد فيما يتعلق بالسياسات. وعند اختيار املؤلفني، 
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تضارب ’’جيب بذل العناية لالزمة لكفالة موازنة حاالت التحيز حيثما وجدت. وعلى العكس، يشري مصطلح 
ب مباشر ومادي نتيجة ملشاركته يف املنرب. وبالتايل فإن إىل حالة ميكن لفرد فيها احلصول على مكس‘‘ املصاحل

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

ومل تصمم اشرتاطات التضارب يف املصاحل الواردة يف هذه السياسات لتشمل تقييمًا لسلوك الفرد أو   - ١٤
  الشخصية أو لقدرته على التصرف مبوضوعية على الرغم من وجود تضارب يف املصاحل. مساته
وال تطبق هذه السياسات إال على التضاربات القائمة يف املصاحل، لكنها ال تطبق على املصاحل القدمية   - ١٥

ا ال  تطبق على املصاحل اليت مضى عليها الزمن، ومل تعد قائمة، وال يعقل أن تؤثر يف السلوك الراهن، كما أ
  احملتملة غري القائمة حاضراً، لكنها قد تنشأ يف املستقبل، فتلك املصاحل ختمينية ضمناً وغري مؤكدة.

وليس من الضروري اإلفصاح عن املصاحل املهنية وغري املالية إال إذا كانت هامة وذات صلة. ويف حال   - ١٦
زماً، يشجع األطراف على طلب املشورة من األمانة اليت عدم اليقني مما إذا كان اإلفصاح عن مصلحة ما ال

تطلب املشورة بدورها من اهليئة املعنية لدى املنرب اليت حيددها الفرع ثانيًا من هذه السياسة، املتعلق بإجراءات 
احلصر، العضوية يف اللجان  التنفيذ. وجيوز أن تشمل املصاحل اهلامة وذات الصلة، على سبيل املثال ال

تشارية التابعة ملنظمات القطاع اخلاص ويف جمالس إدارة جمموعات الدعوة غري الرحبية. بيد أن هذه االس
  تشكل بالضرورة تضارباً يف املصاحل. االرتباطات ال

وال يتم اإلفصاح عن املصاحل املالية إال إذا كانت هامة وذات صلة. وجيوز أن تشمل هذه املصاحل،   - ١٧
صر، عالقات التوظيف، والعالقات االستشارية، واالستثمارات املالية، واملصاحل املتعلقة على سبيل املثال ال احل

بامللكية الفكرية، واملصاحل التجارية، ومصادر الدعم املقدم للبحوث. وينبغي لألفراد أن يفصحوا أيضًا عن 
 مشرتكة ذات صلة. املصاحل املالية اهلامة وذات الصلة ألي شخص تربطهم به عالقات عمل هامة أو مصاحل

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

  التنفيذ.
الت اليت قد ينشأ فيها تضارب يف املصاحل، ينبغي لألفراد املشاركني بصورة مباشرة يف وتفاديًا للحا  - ١٨

إعداد تقارير املنرب أو منتجاته األخرى، أو املشرفني على إعدادها، أن يتجنبوا وجودهم يف وضع يتطلب منهم 
  النص، أو قبوله. إقرار النص الذي شاركوا مباشرة يف صياغته، بالنيابة عن أي حكومة، أو اعتماد هذا

  إجراءات التنفيذ  - ثانياً 
  ١المادة 

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

  ألشخاص املعنيني، ومحاية املنرب واملصلحة العامة.الشخص أو ا
  ٢المادة 

تطبق إجراءات التنفيذ هذه على مجيع حاالت التضارب يف املصاحل وفقًا للمبني يف الفرع جيم من   -  ١
  سياسة التضارب يف املصاحل، كما تطبق على قائمة األفراد املدرجة يف الفرع باء املتعلق بنطاق السياسة.
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ثال لسياسة تضارب املصاحل وإجراءات التنفيذ إلزامي. وال ميكن لفرد ما املشاركة يف أعمال املنرب االمت  -  ٢
إذا مل ميتثل للسياسة ولإلجراءات. وإذا مت حتديد تضارب يف املصاحل، جيوز للشخص املعين أن يشارك يف أنشطة 

عين مؤلفًا لدى املنرب خيضع لألحكام الواردة املنرب إذا ما مت اختاذ إجراء لتسوية التضارب أو إذا كان الشخص امل
  من هذه اإلجراءات. ٦يف املادة 

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

كل من تقدم إىل األمانة استمارة اإلفصاح عن تضارب املصاحل الواردة يف تذييل هذه الوثيقة، ل  -  ١
  املرشحني النتخابات مكتب املنرب وفريق اخلرباء املتعدد االختصاصات.

) معنية بتضارب املصاحل باستعراض استمارات تضارب املصاحل، وجيوز هلا ١١تقوم جلنة (راجع املادة   -  ٢
املكتب  أن تطلب معلومات إضافية واملشورة وفقًا للمقتضى. وإذا قررت اللجنة أن لدى أحد املرشحني لعضوية

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

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

  اللجنة باستعراضها قبل االنتخابات.
  التعيين بعداألعضاء في مكتب المنبر وفي فريق الخبراء المتعدد االختصاصات: عملية االستعراض 

  ٤المادة 
اخلرباء املتعدد االختصاصات بإعالم األمانة سنويًا بأي  يقوم مجيع األعضاء يف املكتب ويف فريق   -  ١

  تغيريات يف املعلومات الواردة يف استمارة تضارب املصاحل اليت قدموها سابقاً.
وتقوم اللجنة املعنية بتضارب املصاحل باستعراض املعلومات املستكملة وحتديد ما إذا كان عضو املنرب   -  ٢

ميكن تسويتها، وما هو اإلجراء اإلضايف الواجب اختاذه وفقًا لسياسة  احل الاملعين ميثل حالة تضارب يف املص
  تضارب املصاحل. وجيوز للجنة أن تطلب معلومات إضافية أو مشورة وفقاً للمقتضى.

المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمؤلفون الرئيسيون والمحررون المستعرضون ووحدات الدعم الفني: 
  لتعيينعملية االستعراض قبل ا

  ٥المادة 
قبل تعيني أي فرد كمؤلف رئيسي منسق، أو مؤلف رئيسي، أو حمرر مستعرض، ستطلب األمانة إىل ذلك الفرد 
أن ميأل استمارة تضارب املصاحل ويقدمها إليها. وبدعم من األمانة، تقيٍّم اللجنة املعنية بتضارب املصاحل عندئٍذ 

  ال ميكن تسويته.االستمارة لتقرير ما إذا كان لدى الفرد تضارب يف املصاحل 
  ٦المادة 

ميكن، يف ظروف استثنائية، التسامح يف حالة تضارب يف املصاحل تطال مؤلفاً يف املنرب وال ميكن تسويتها إذا رئي 
أن ذلك املؤلف يقدم إسهامًا فريداً يف أحد منتجات املنرب، ويف احلاالت اليت يقرر فيها أنه ميكن إدارة التضارب 

لى منتج املنرب املعين. ويف هذه احلاالت، تكشف اللجنة املعنية بتضارب املصاحل علناً عن لتفادي أي أثر سليب ع
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يف عمل املنرب على التضارب يف املصاحل وعن أسباب اختاذ القرار بأن الفرد املعين ميكن أن يستمر يف اإلسهام 
  الرغم من ذلك.

  ٧المادة 
من وحدات الدعم الفين اليت ينشؤها املنرب لدى منظمة ينبغي للمرشحني لشغل الوظائف الفنية يف أي وحدة 

  خارج منظومة األمم املتحدة أن يقدموا إىل األمانة استمارة تضارب املصاحل قبل تعيينهم لتقييمها.
المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمؤلفون الرئيسيون والمحررون المستعرضون ووحدات الدعم الفني: 

  ينعملية االستعراض بعد التعي
  ٨المادة 

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

تحدة األمانة بأي تغيريات يف املعلومات ذات الصلة حال حدوثها. وتقيِّم املنرب يف منظمة خارج منظومة األمم امل
اللجنة املعنية بتضارب املصاحل، بدعم من األمانة، املعلومات املنقحة وفقًا إلجراءات استعراض مسائل التضارب 

  يف املصاحل قبل التعيني.
  المبادئ المتعلقة بالنظر في مسائل تضارب المصالح

  ٩المادة 
نبغي ألي هيئة من اهليئات املشاركة يف تقدمي املشورة بشأن مسائل تضارب املصاحل والبت فيها ي  -  ١

بالنسبة لألفراد يف إطار سياسة تضارب املصاحل أن تتشاور مع الفرد املتأثر إذا كان لدى تلك اهليئة شواغل 
رة اإلفصاح عن تضارب بشأن تضارب حمتمل يف املصاحل و/أو تطلب توضيحًا ألي أمور ناشئة عن استما

املصاحل. وينبغي للهيئة أن تضمن أن تتاح للفرد املتأثر، ولعضو املنرب الذي رشح ذلك الفرد، حسب االقتضاء، 
  فرصة ملناقشة أي شواغل بشأن أي تضارب حمتمل يف املصاحل.

يف املصاحل ال ميكن ويف احلاالت اليت تقرر فيها جلنة تضارب املصاحل أن فردًا من األفراد لديه تضارب   -  ٢
تسويته، حيق للفرد املعين أن يطلب من مكتب املنرب استعراض قرار اللجنة. ويتعني على املكتب استعراض القرار 
يف الدورة اليت تعقد مباشرًة عقب تقدمي الطلب. وعلى الفرد املعين أن يلتزم بقرار اللجنة ريثما تظهر نتيجة 

  االستعراض.
ذا كان لدى أحد األفراد تضارب يف املصاحل، تقوم اهليئة املعنية، باستطالع ولدى النظر يف ما إ  -  ٣

  )٢(اخليارات املمكنة لتسوية التضارب بالتشاور مع ذلك الفرد.
وال جيوز ألعضاء اهليئات املشاركة يف حبث مسائل تضارب املصاحل النظر يف احلاالت اليت يكونون هم   -  ٤

يعلنوا عدم أهليتهم عند حبث اهليئة ذات الصلة يف تضارب مصاحل حمتمل يتعلق أنفسهم أطرافاً فيها، وعليهم أن 
  م.

                                                      
مبسحب استثم املصاحل يف تضارب تسوية مثًال، لألفراد، حيق ٢)(  أدت اليت األخرى املصاحل أو احملددة املالية املصلحة من ارا
 .بتضارب املصاحل هذا املتصلة القرارات اختاذ عمليات أو املناقشات عن النأي بأنفسهم أو احملتمل، التضارب نشوء إىل
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  معالجة المعلومات وتخزينها
  ١٠المادة 

حتال إىل األمانة مجيع استمارات تضارب املصاحل املتعلقة باملشاركني يف املنرب، وتقوم األمانة حبفظها   -  ١
تصدر عن اللجنة املعنية بتضارب املصاحل، وتبقيها ملدة  بصورة آمنة مع أي سجالت ملداوالت و/أو مقررات

  مخس سنوات بعد انتهاء النشاط الذي أسهم فيه الفرد املعين، وبعدها ُتدمر تلك املعلومات.
، تعترب املعلومات املشار ٩ورهنًا بشرط االخطار عن وجود تضارب يف املصاحل لآلخرين مبوجب املادة   -  ٢

ومات سرية، وال تستخدم ألي غرض آخر غري النظر يف مسائل تضارب املصاحل يف إطار إليها يف هذه املادة معل
  إجراءات التنفيذ هذه دون احلصول على قبول صريح من الفرد الذي قدم املعلومات.

  اللجنة المعنية بتضارب المصالح
  ١١المادة 

  لغرض:‘‘) اللجنة(’’تنشأ جلنة معنية بتضارب املصاحل   -  ١
إذا كان هناك أي تضارب يف املصاحل لدى أعضاء مكتب املنرب وفريق اخلرباء املتعدد  حتديد ما  (أ)  

  االختصاصات؛
  حتديد حاالت تضارب املصاحل احملالة إليها من أفراد أو هيئات مشاركة يف املنرب؛  (ب)  
جتتمع اللجنة املعنية بتضارب املصاحل عرب املؤمترات عن بعد حسب االقتضاء. وإذا دعت   (ج)  

  احلاجة إىل اجتماع مباشر، عندها يعقد قبل االجتماعات العادية للمكتب أو بعدها.
تتألف اللجنة املعنية بتضارب املصاحل من عضو مكتب واحد منتخب من كل منطقة وعضو واحد   -  ٢

  إضايف لديه خربة قانونية مالئمة من املنظمة املستضيفة لألمانة وتعينه هذه املنظمة.
  ة رئيساً هلا يف أول اجتماع تعقده.تنتخب اللجن  -  ٣
يتوقع أن يتوصل أعضاء اللجنة إىل توافق يف اآلراء بشأن مسائل تضارب املصاحل. وإذا تعذر التوصل   -  ٤

ائي، مع مراعاة  إىل توافق يف اآلراء، بصورة استثنائية، فيما يتعلق باألمور امللحة جيوز لرئيس اللجنة اختاذ قرار 
  رب عنها يف اللجنة. وتقرر اللجنة طريقة عملها.عُـ وزن اآلراء امل

تقدم للجنة تقريراً عن أنشطتها إىل االجتماع العام للمنرب قبل أربعة أسابيع على األقل من موعد انعقاد    -  ٥
  كل دورة لالجتماع العام. وتعاجل اللجنة املسائل السرية يف أقرب فرصة ممكنة.
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  تذييل
  صالحاستمارة اإلفصاح عن تضارب الم

  سري

  اإلفصاح عن تضارب المصالح
ا إىل األمني التنفيذي للمنرب.  يرجى التوقيع وكتابة التاريخ على الصفحة األخرية من هذه االستمارة وإعاد

  ويرجى االحتفاظ بنسخة لسجالتك.
  استمارة اإلفصاح عن المصالح ذات الصلة

بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بسبب ُدعيَت للخدمة يف املنرب احلكومي الدويل املعين  مالحظة:
منزلتك وخربتك املهنية. وكما هو مبني يف سياسة املنرب بشأن تضارب املصاحل فإن دور املنرب يتطلب منه إيالء 
اهتمام خاص للمسائل املتصلة باالستقاللية والتحيز من أجل احملافظة على نزاهة منتجاته وعملياته وعلى ثقة 

ا. ومن الضروري أال يتضرر عمل املنرب بأي تضارب يف املصاحل يؤثر على األفراد الذين يقومون على اجلمهو  ر 
تنفيذه. ولذلك فإن من الضروري الكشف عن بعض األمور لضمان عدم االنتقاص من عمل املنرب نتيجة 

  رة.تضارب املصاحل. وحنن نثق يف مهنيتك وحسن تقديرك وأمانتك عند ملء هذا االستما
وال يطلب املنرب قوائم شاملة باألنشطة اليت تندرج حتت كل عنوان من العناوين الواردة أدناه، لكن يتعني عليك 

ا أن:   اإلفصاح عن املصاحل الراهنة املهمة واملتصلة بدورك يف املنرب واليت من شأ
  ؛تؤثر بشدة على موضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك جتاه املنرب  ‘١’
متنح ميزة غري عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة، وميكن أن تضمن لك احلصول على    ‘٢’

  كسب مباشر ومادي من خالل النواتج املتعلقة بأحد منتجات املنرب.
وحتقيقاً ألغراض هذه السياسة، تشكل الظروف اليت ميكن أن تؤدي بشخص معقول إىل الشك يف موضوعيتك، 

يزة غري عادلة، تضارباً حمتمًال يف املصاحل وينبغي اإلفصاح عنها يف هذه االستمارة. أو ما إذا كانت قد أوجدت م
واإلفصاح عن مصلحة يف هذه االستمارة ال يعين تلقائيًا وجود حالة تضارب أو أنك لن تستطيع أداء الدور 

ا، فأنت مدعو املنوط بك يف املنرب. وعند وجود أي شك لديك يف ما إذا كان ينبغي اإلفصاح عن مصلحة م
  بشدة إىل الكشف عن هذه املعلومات.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسم:   ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوان: الع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم اهلاتف: ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالربيد اإللكرتوين:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلهة اليت تعمل لديها يف الوقت احلايل:    ـــــــــــ

ـــــــــــــــــدورك يف املنرب:  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
هل تشارك في أي أنشطة مهنية مهمة وذات صلة قد يُنظر إليها على أنها تشكل تضاربًا في   )١(

  ان التفاصيل أدناه)المصالح؟ ___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بي
ا:   يرجى بيان املصاحل املهنية املهمة وذات الصلة واملصاحل غري املالية األخرى احلالية اليت ميكن أن تفسر على أ

  تعوق بشدة على موضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك جتاه املنرب؛  ‘١’
ن هذا أعضاء جمالس مجاعات متنح ميزة غري عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة. وقد يتضم  ‘٢’

  استقطاب الدعم، ولكنه ال يقتصر عليهم.
هل لديك أي مصالح مالية مهمة وذات صلة بموضوع العمل الذي ستشارك فيه، والتي قد يُنظر   )٢(

  إليها على أنها تشكل تضارباً في المصالح؟
  ___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان التفاصيل أدناه).

ا:ي   رجى بيان املصاحل املالية احلالية املهمة وذات الصلة اليت ميكن أن تفسر على أ
  تؤثر بشدة على موضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك جتاه املنرب؛  ‘١’
متنح ميزة غري عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة. وقد تتضمن تلك املصاحل العالقات الوظيفية،   ‘٢’

ملشورة، واالستثمارات املالية، واملصاحل املتعلقة بامللكية الفكرية واملصاحل التجارية وعالقات إسداء ا
  ومصادر دعم البحوث من القطاع اخلاص.

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

  ستشارك فيه؟
  نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان التفاصيل أدناه) ___

أعلن مبوجب هذا حسب أفضل معلومايت أن املعلومات اليت مت الكشف عنها كاملة وصحيحة. وأتعهد بإبالغ 
  فرتة العمل املسند إّيل.أمني املنرب على الفور بأي تغري يف ظرويف خالل 

وأفهم أن املنرب سيحتفظ باملعلومات املتصلة مبصاحلي ملدة مخس سنوات بعد انتهاء النشاط الذي أسهمت فيه، 
من  ٩وسيتم بعدها تدمريها. ورهنًا بشرط اإلبالغ عن وجود تضارب يف املصاحل لآلخرين مبوجب املادة 

ج ستعترب سرية وسيجري استعراضها وفقًا إلجراءات التنفيذ املتعلقة إجراءات التنفيذ، فإنين أفهم أن هذه النماذ 
  بتضارب املصاحل.

ذا أعلن أنين سألتزم بسياسة تضارب املصاحل وبإجراءات التنفيذ اخلاصة باملنرب.   و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التاريخ:                التوقيع:
  أعاله): ٣ - ١على أي من األسئلة من  ‘‘نعم’’ ــــالتفاصيل اإلضافية (عند اإلجابة بـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
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