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  التعاريف  - 1
  ترد فيما يلي تعاريف املصطلحات املستخدمة يف هذه الوثيقة:

  هياكل اإلدارة  1-1

  يعين املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية.‘‘ المنبر’’
  يعين هيئة صنع القرارات لدى املنرب وتضم مجيع أعضاء املنرب.‘‘ االجتماع العام’’
يشري إىل هيئة أعضاء املكتب املنتخبني يف مكتب دورة االجتماع العام على النحو الوارد يف هذه ‘‘ المكتب’’

  )1(القواعد اإلجرائية لالجتماع العام للمنرب.
لوظائف يشري إىل اهليئة الفرعية اليت أنشأها االجتماع العام واليت تقوم با‘‘ فريق الخبراء المتعدد التخصصات’’

العلمية والتقنية اليت يوافق عليها االجتماع العام، كما هو مبني يف وظائف املنرب ومبادئ تشغيله 
  ).، املرفق األول، التذييل األولUNEP/IPBES.MI/2/9(وترتيباته املؤسسية 

  تعين أي دورة عادية أو استثنائية لالجتماع العام للمنرب.‘‘ دورة االجتماع العام’’

  نواتج المنبر  1-2
 تعين النواتج الرئيسية للمنرب، مبا يف ذلك تقارير التقييم، والتقارير التجميعية وموجزاا ملقرري‘‘ التقارير’’

  السياسات واملوجزات التقنية واألوراق التقنية واملبادئ التوجيهية التقنية.
هي تقييمات منشورة للمسائل العلمية، والتقنية، واالجتماعية واالقتصادية، اليت تأخذ يف ‘‘ تقارير التقييم’’

االعتبار خمتلف النُـُهج والرؤى والنظم املعرفية، مبا يف ذلك التقييمات العاملية للتنوع البيولوجي وخدمات 
للتنوع البيولوجي وخدمات النظم النظم اإليكولوجية، والتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

اإليكولوجية ذات النطاق اجلغرايف احملدد، والتقييمات املواضيعية أو املنهجية اليت تستند إىل النهج 
القياسي أو ج املسار السريع. وتتكون هذه التقارير من جزأين أو أكثر تشمل موجزًا ملقرري 

  دية وموجزاا التنفيذية.السياسات؛ وموجزاً تقنياً اختيارياً وفصوًال فر 
جتمع هذه التقارير وُتدمج املواد املأخوذة من تقارير التقييم، وتكون مصوغة بأسلوب ‘‘ التقارير التجميعية’’

غري تقين يالئم مقرري السياسات، وتعاجل نطاقًا واسعًا من املسائل ذات الصلة بالسياسات. ومن 
  لسياسات؛ وتقرير كامل.املقرر أن تتكون من قسمني: موجز ملقرري ا

هو جزء مكون يف أي تقرير، يقدم موجزًا للتقرير يتعلق بالسياسات لكنه ليس ‘‘ موجز مقرري السياسات’’
  موجزاً توجيهياً لتلك السياسات.

  هو نسخة أكثر تفصيالً وختصصاً من املواد الواردة يف موجز مقرري السياسات.‘‘ موجز تقني’’

                                                      
)1 (IPBES/1/12.املرفق األول ،  



   املواد املوجودة يف تقارير التقييم وتُعد عن مواضيع يعتربها االجتماع العام مهمًة.تستند إىل‘‘ أوراق تقنية’’
  مواد أُِعدت للمنرب وقد تشمل ما يلي:‘‘ مواد داعمة’’

تقارير عن احلوار املستند إىل املواد اليت تفرزها املناقشات واليت قد تشتمل على حواراً مشرتكًا بني   (أ)
 ودون اإلقليمي، فيما بني أعضاء املنظمات األكادميية، والشعوب اإلقليميالثقافات والعلوم، على املستويني 

ية القائمة خمتلف النُـُهج، والرؤى والنظم املعرفاألصلية، واحمللية ومنظمات اتمع املدين، وتأخذ يف االعتبار 
  وخمتلف اآلراء والنُـُهج الرامية لتحقيق التنمية املستدامة؛

تقارير وحماضر أعمال حلقات العمل واجتماعات اخلرباء املقامة إما بتكليف أو بدعم   (ب)
  من املنرب؛

  ر املنرب؛الربجميات أو قواعد البيانات اليت تسهل إعداد استخدام تقاري  (ج)
  األدوات واملنهجيات اليت تالئم السياسات وتُيسر إعداد أو استخدام تقارير املنرب؛  (د)
املواد التوجيهية (املذكرات التوجيهية والوثائق التوجيهية) اليت تساعد يف إعداد تقارير املنتدى وأوراقه   (هـ)

  التقنية اليت تتميز بالشمول والسالمة العلمية.
  قرارعمليات اإل  1-3

التحقق من تقارير املنرب هو العملية اليت يقدم ا فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إقرارمها ‘‘ التحقق’’
  بأن عمليات إعداد تقارير املنرب قد اتبعت على النحو الواجب.

اش واالتفاق على  للنق قبول تقارير املنرب يف دورة من دورات االجتماع العام يعين أن املادة مل ختضع‘‘ القبول’’
كل سطر من سطورها وكل فرع من فروعها من جانب االجتماع العام ولكنها على الرغم من ذلك 

  تقدم نظرة شاملة ومتوازنة عن جوهر املوضوع.
اعتماد تقارير املنرب هو عملية إقرار التقرير جزءاً جزءاً (وليس سطراً سطراً)، كما هو مبني يف اجلزء ‘‘ االعتماد’’

  ، يف جلسة من جلسات االجتماع العام.3-9
املوافقة على موجزات املنرب ملقرري السياسات تدل على أن املادة خضعت للمناقشة واالتفاق  ‘‘الموافقة’’

  بشكل مفصل، سطراً سطراً، بتوافق اآلراء يف جلسة من جلسات املنرب.
 دورة من وم ا املمثلون اإلقليميون ذوي الصلة يفللتقارير اإلقليمية يق‘‘ القبول األولي واالعتماد والموافقة’’

ادها للمزيد من االستعراض وقد يتم قبوهلا واعتم’’دورات االجتماع العام، ومن مث ختضع هذه التقارير 
  من جانب االجتماع العام ككل.‘‘ واملوافقة عليها

  يتم القبول واالعتماد واملوافقة بتوافق اآلراء.



  رار نواتج المنبرلعمليات إق عامعرض   - 2

، حسب االقتضاء، ملستويات خمتلفة من التصديق 2-1ختضع خمتلف نواتج املنرب احملددة يف الفرع 
  أدناه: 1الرمسي. وفيما يلي شرح هلذه املستويات من حيث القبول واالعتماد واملوافقة، كما هو مبني يف اجلزء 

ق اآلراء موجزاا ملقرري السياسات من خالل توافيتم بشكل عام قبول تقارير املنرب واملوافقة على   (أ)
يف االجتماع العام. ويقبل االجتماع العام املوجزات التقنية، أما التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية وموجزاا ملقرري 

يف  ،السياسات فيتم قبوهلا واملوافقة عليها بشكل أويل من جانب ممثلي املنرب اإلقليميني ذوي الصلة، ويقبلها
وقت الحق، االجتماع العام ويوافق عليها. ويف حالة التقارير التجميعية يعتمد االجتماع العام كامل التقرير، 
جزءًا جزءاً، كما يوافق على موجزه ملقرري السياسات. وسُيضمن تعريف 

  يف تقارير املنرب املنشورة؛‘‘ املوافقة’’و ‘‘ االعتماد’’و ‘‘ القبول’’مصطلحات 
ختضع األوراق العلمية للقبول أو املوافقة أو االعتماد من قبل االجتماع العام، إمنا  وال  (ب)

يقوم املؤلفون بوضعها يف صيغتها النهائية بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، الذي يقوم بدور هيئة 
 حترير؛

 وال ختضع املواد الداعمة للقبول أو االعتماد.  (ج)

  نواتج المنبرعمليات إقرار 

 املوافقة االعتماد القبول التحقق  نواتج املنرب

     التقييمات

تقارير التقييم املواضيعية واملنهجية  •
(استنادًا إىل ج قياسي أو ج مسار 

 سريع)

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق  ال ينطبق االجتماع العام

قرري ملموجز التقييم املواضيعي واملنهجي  •
السياسات (استنادًا إىل ج قياسي أو 

 ج مسار سريع)

فريق اخلرباء املتعدد 
  التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق ال ينطبق
 العام

فريق اخلرباء املتعدد   تقارير التقييم اإلقليمية/دون اإلقليمية •
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق االجتماع العام

اإلقليمي/دون اإلقليمي موجز التقييم  •
 ملقرري السياسات

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

 االجتماع العام ال ينطبق ال ينطبق

فريق اخلرباء املتعدد  تقارير التقييم العاملية •
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق االجتماع العام

دد املتعفريق اخلرباء  موجز التقييم العاملي ملقرري السياسات •
  التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق ال ينطبق
 العام

فريق اخلرباء املتعدد  التقارير التجميعية
 التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق
 العام

 ال ينطبق

موجز التقارير التجميعية لمقرري 
 السياسات

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق ال ينطبق
 العام



 املوافقة االعتماد القبول التحقق  نواتج املنرب
فريق اخلرباء املتعدد  الموجزات التقنية

 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق االجتماع العام

فريق اخلرباء املتعدد  األوراق التقنية
 التخصصات/املكتب

املؤلفون وفريق 
اخلرباء املتعدد 
 التخصصات

 ال ينطبق ال ينطبق

فريق اخلرباء املتعدد  المواد الداعمة
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 إعداد نواتج المنبر إجراءات  - 3

  للتقييمات المواضيعية أو المنهجية القياسيالنهج   3-1

، سوف يبحث فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وحيدد أولويات 1/3-م ح دومتشيًا مع املقرر   (أ)
، 1/3-م ح دمن املقرر  9و 7الطلبات، واملدخالت واملقرتحات اليت تلقتها األمانة، واملكتب وفقًا للفقرتني 

  وميكن أن تشمل هذه العملية حتديد نطاق أويل يشمل اجلدوى والتكلفة التقديرية؛
ء املتعدد التخصصات واملكتب بإعداد تقرير يشتمل على قائمة مرتبة سوف يقوم فريق اخلربا  (ب)

 7األولويات بالطلبات، مشفوعة بتحليل األمهية العلمية والسياساتية للطلبات على النحو املشار إليه يف الفقرة 
ات من ج، واليت تشمل اآلثار املرتتبة من الطلبات على برنامج عمل املنرب واالحتيا1/3 -م ح دمن املقرر 

  املوارد؛
فإذا ما خلص فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إىل أن األمر حيتاج إىل حتديد نطاق   (ج)

إضايف الستكمال حتديد أولويات طلبات معينة، يقدم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات اقرتاحًا بشأن ذلك 
عية (ب) والتحليل املشار إليهما يف الفقرة الفر  الغرض إىل االجتماع العام للنظر والبت فيه إىل جانب القائمة

  عاليه؛
فإذا ما اعتمد االجتماع العام إجراء حتديد مفصل للنطاق، فسيحتاج عندئٍذ أن يقرر ما إذا كان   (د)

يطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يقدم دراسة حتديد نطاق تفصيلية إىل االجتماع العام الستعراضه 
ملضي يف إجراء التقييم أو ما إذا كان يقوم بدالً من ذلك بالطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات والبت يف ا

أن ميضي قدمًا يف عمل تقييم، مبيزانية وجدول زمين متفق عليهما بعد استكمال دراسة حتديد النطاق بشكل 
  مفصل؛

 سيطلب فريق اخلرباء املتعددوإذا وافق االجتماع العام على إجراء حتديد مفصل للنطاق، ف  (ه)
ترشيح  )2(التخصصات، عرب األمانة، إىل احلكومات تقدمي ترشيحات ويدعو أصحاب املصلحة ذوى الصلة

                                                      
وىف سياق هذه اإلجراءات، يكون أصحاب املصلحة ذوى الصلة من املنظمات العلمية املؤهلة الوطنية واإلقليمية والدولية،  ) 2(

ومراكز االمتياز واملؤسسات املعروفة بعملها وخربا، مبا يف ذلك خرباء املعارف األصلية واحمللية بشأن القضايا ذات الصلة بوظائف 
  للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، وبرنامج عمله.املنرب احلكومي الدويل 



أمساء خرباء للمساعدة يف حتديد النطاق؛ وتقوم األمانة بتجميع قوائم الرتشيحات اليت تتاح لفريق اخلرباء املتعدد 
  التخصصات؛

تتجاوز نسبة  رباء املتعدد التخصصات خرباء من قوائم الرتشيحات، اليت العندئذ خيتار فريق اخل  (و)
باملائة، وبعد ذلك يشرف على  20اخلرباء املـُختارين من بني القوائم املقدمة من أصحاب املصلحة ذوى الصلة 

  حتديد النطاق املفصل، مبا يف ذلك اخلطوط العامة والتكاليف واجلدوى؛
لعام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املضي يف عمل التقييم، يرسل إذا طلب االجتماع ا  (ز)

التقرير التفصيلي لتحديد النطاق إىل أعضاء املنرب الستعراضه والتعليق عليه خالل فرتة أربعة أشهر ويتاح على 
  املوقع الشبكي للمنرب؛

اء املنرب يت وردت من أعضواستنادًا إىل نتائج عملية حتديد النطاق التفصيلي والتعليقات ال  (ح)
وأصحاب املصلحة اآلخرين، يبت فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب يف مسألة املضي يف إجراء التقييم، 
على افرتاض أنه ميكن إجراؤه يف حدود امليزانية واجلدول الزمين اللذين اعتمدمها االجتماع العام. ومع ذلك، إذا 

ماع خصصات واملكتب إىل عدم املضي قدماً يف التقييم، يقوما عندئذ بإبالغ االجتخلص فريق اخلرباء املتعدد الت
  العام بضرورة استعراضه والبت فيه؛

فإذا كان القرار هو املضي يف عمل التقييم فيطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرتشيحات   (ط)
  ؛خلرباء وذلك للمسامهة يف إعداد التقريرمن احلكومات ويدعو أصحاب املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء ا

خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني،   (ي)
) من قائمة الرتشيحات اليت 2-6-3واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض باستخدام معايري االختيار (اجلزء 

 20بة اخلرباء فيها املختارين من بني األمساء املقدمة من أصحاب املصلحة ذوى الصلة ينبغي أن تتجاوز نس ال
  باملائة؛

يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون أول مشروع   (ك)
  للتقرير؛

  ة وشفافة؛يف عملية مفتوح خيضع املشروع األول من التقرير الستعراض من قبل اخلرباء األقران،  (ل)
يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع الثاين   (م)

للتقرير وأول مشروع للموجز اخلاص مبقرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد 
  التخصصات؛

احلكومات واخلرباء يف نفس الوقت املشروع الثاين للتقرير واملشروع األول للموجز تستعرض كٍل من   (ن)
  اخلاص مبقرري السياسات يف عملية مفتوحة وشفافة؛

يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع النهائية   (س)
  توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛للتقرير وموجز مقرري السياسات وفق 



ُيرتَجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرئيسية الست، ويفحص على   (ع)
  يد اخلرباء املشاركني يف التقييمات للتحقق من دقته قبل توزيعه؛

ها مبقرري السياسات إىل احلكومات الستعراض تُرَسل املشاريع النهائية للتقرير واملوجز اخلاص  (ف)
  بشكل ائي، وتتاح على املوقع الشبكي للمنرب؛

وُتشجع احلكومات بقوة على تقدمي تعليقات مكتوبة إىل األمانة قبل أسبوعني على األقل من   (ص)
  أي دورة من دورات االجتماع العام؛

وجز ياسات وقد يقبل التقرير ويوافق على امليستعرض االجتماع العام املوجز اخلاص مبقرري الس  (ق)
  اخلاص مبقرري السياسات.
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، سوف يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ببحث 1/3-م ح دومتشيًا مع املقرر   (أ)
داً للتقييم لتقييمات، مبا يف ذلك تلك املطلوبة حتديوحتديد أولويات الطلبات، واملدخالت واملقرتحات املقدمة ل

، وقد تشتمل هذه العملية على 1/3-م ح دمن املقرر  9و 7السريع اليت تلقتها األمانة، وذلك وفقاً للفقرتني 
  حتديد نطاق أويل، يضم اجلدوى التكلفة التقديرية؛

لويات يشمل قائمة مرتبة األو  يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بإعداد تقرير  (ب)
بالتقييمات اليت سيتم القيام ا وذلك باستخدام النهج السريع، وحتليل لألمهية العلمية والسياساتية للطلبات 

، ويشمل ذلك اآلثار املرتتبة من الطلبات على برنامج 1/3-م ح دمن املقرر  7على النحو املشار إليه يف الفقرة 
  من املوارد؛ عمل املنرب واالحتياجات

وإذا وافق فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على أن االجتماع العام ميكن أن يعترب هذه   (ج)
املسألة مهمًة للتقييم السريع، فإن الفريق، باالشرتاك مع املكتب، حيدد فريقًا صغريًا من اخلرباء ملساعدة الفريق 

  اجلدوى والتكاليف؛يف حتديد نطاق املسألة املقرتحة، مبا يف ذلك 
يستعرض االجتماع العام حتديد النطاق ويقرر ما إذا كان يوافق على إجراء التقييم السريع أو   (د)

يرفضه. وجيوز لالجتماع العام، بناء على مشورة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، أن يقرر أيضًا استصواب 
ذي تني هلذا املوضوع نظرًا إىل مستوى التعقيد الاستخدام النهج السريع الذي يشتمل على إجراء استعراض م

تتسم به القضية املعنية. فإذا مل يوافق االجتماع العام على التقييم السريع ميكن حبث ذلك األمر يف إطار النهج 
  املعياري؛



وإذا وافق االجتماع العام على إجراء تقييم سريع للمسألة يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات   (ه)
تقدمي أمساء خرباء للمسامهة يف إعداد  )3(إىل احلكومات تقدمي ترشيحات ويدعو أصحاب املصلحة ذوى الصلة

  التقرير على أساس النطاق الذي حتدد أثناء عملية حتديد النطاق من جانب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛
سيني املنسقني للتقرير واملؤلفني الرئيخيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني   (و)

) من قوائم الرتشيحات 2-6-3واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض وذلك باستخدام معايري االختيار (الفرع 
اليت ال ينبغي أن تتجاوز نسبة اخلرباء فيها املختارين من بني األمساء املقدمة من أصحاب املصلحة ذوي الصلة 

  عشرين باملائة؛
يعد الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع األولية للتقرير   )(ز

  وموجز مقرري السياسات؛
تستعرض احلكومات واخلرباء املشاريع األولية للتقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات يف عملية   (ح)

  مفتوحة وشفافة؛
قرير املؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع األولية للتينقح الرؤساء املشاركون و   (ط)

  واملوجز اخلاص مبقرري السياسات بناًء على توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛
 ُيرتجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرئيسية الست، ويفحص على  (ى)

  يد اخلرباء املشاركني يف التقييمات للتحقق من دقته قبل توزيعه؛
تُرَسل املشاريع النهائية للتقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل احلكومات الستعراضها   (ك)

  بشكل ائي، ويُتاح على املوقع الشبكي للمنرب؛
  .جز اخلاص مبقرري السياساتيستعرض االجتماع العام وقد يقبل التقرير ويوافق على املو   (ل)

  نهج للتقييمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو العالمية  3-3

سيقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، ببحث وترتيب  ،1/3-م ح دومتشياُ مع املقرر   (أ)
؛ 1/3-م ح دمن املقرر  9و 7أولويات الطلبات، واملدخالت واملقرتحات اليت تلقتها األمانة، مبوجب الفقرتني 
  وقد تشمل هذه العملية حتديد نطاق أويل، يشمل اجلدوى والتكلفة التقديرية؛

د التخصصات واملكتب بإعداد تقرير يشمل قائمة بالطلبات مرتبة يقوم فريق اخلرباء املتعد  (ب)
-م ح دمن املقرر  7األولويات، وحتليل لألمهية العلمية والسياساتية للطلبات على النحو املشار إليه يف الفقرة 

  ، مبا يف ذلك اآلثار املرتتبة من الطلبات على برنامج عمل املنرب واحتياجاته من املوارد؛1/3
املتعدد التخصصات واملكتب إىل أن األمر حيتاج إىل إجراء حتديد نطاق  اخلرباءفريق ا خُلص إذ  (ج)

ذلك  فريق اخلرباء املتعدد التخصصات اقرتاحًا بشأنالستكمال ترتيب أولويات طلبات معينة، يقدم إضايف 
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ة الفرعية (ب) يهما يف الفقر الغرض إىل االجتماع العام للنظر والبت فيه إىل جانب القائمة والتحليل املشار إل
  عاليه؛

يستعرض االجتماع العام النطاق األويل ويقرر إما املوافقة على إجراء أو على رفض إجراء حتديد   (د)
  املقرتحة؛ التقييماتنطاق مفصل لتقييم أو أكثر من بني 

اء املتعدد رب وإذا وافق االجتماع العام على مسألة إجراء حتديد نطاق تفصيلي، فيقوم فريق اخل  (ه)
 )4(التخصصات، عن طريق األمانة، بطلب ترشيحات من احلكومات ويدعو أصحاب املصلحة ذوى الصلة،

تقدمي أمساء اخلرباء إىل جانب حتديد النطاق. وبالنسبة لعمليات التقييم اإلقليمية ودون اإلقليمية ينصب الرتكيز 
على اخلربات من املنطقة اجلغرافية ومالءمة تلك اخلربات للمنطقة البحث. وتقوم األمانة بتجميع قوائم الرتشيحات 

  اليت تُتاح لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛
يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات عندئذ باختيار اخلرباء من قوائم الرتشيحات اليت ينبغي أال   و)(

يزيد عدد اخلرباء املـُختارين فيها بواسطة أصحاب املصلحة ذوى الصلة على عشرين باملائة. وبالنسبة للتقييمات 
كذلك اء أعضاء الفريق من األقاليم ذات الصلة و اإلقليمية ودون اإلقليمية يقوم الفريق، بصفة خاصة، مبراعاة آر 

  أولئك األعضاء ذوى اخلربة باملنطقة اجلغرافية قيد البحث؛
يشرف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على حتديد النطاق بشكل تفصيلي، مبا يف   (ز)

  ذلك اخلطوط العامة والتكاليف واجلدوى؛
ة واضحة ي إىل األمانة لتوزيعه على احلكومات واخلرباء يف عملييُرسل تقرير حتديد النطاق التفصيل  (ح)

وشفافة للنظر فيه أثناء الدورة التالية لالجتماع العام؛ وإذا قرر االجتماع العام، استنادًا إىل تقرير التحديد 
حلكومات االتفصيلي للنطاق، املوافقة على إعداد التقرير، يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ترشيحات من 

  ويدعو أصحاب املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء خرباء للمسامهة يف إعداد التقرير؛
خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني   (ط)

قوائم الرتشيحات اليت ال ) من 2-6-3واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض باستخدام معايري االختيار (
ينبغي أن يزيد عدد اخلرباء املختارين فيها بواسطة أصحاب املصلحة ذوى الصلة على عشرين باملائة. ويقوم فريق 
اخلرباء املتعدد التخصصات، بصفة خاصة، مبراعاة آراء أعضاء الفريق من املناطق ذات الصلة وكذلك األعضاء 

  د البحث؛ذوى اخلربة باملنطقة اجلغرافية قي
يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع األول   (ي)

  للتقرير؛
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خيضع املشروع األول للتقرير الستعراض من قبل اخلرباء األقران يف عملية مفتوحة وشفافة.   (ك)
جلغرافية ليمية على استخدام اخلربات من املنطقة اوسينصب الرتكيز يف استعراض التقارير اإلقليمية ودون اإلق

  واخلربات املالئمة لتلك املنطقة قيد البحث؛
يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع الثاين   (ل)

اخلرباء املتعدد  االستعراض وفريق للتقرير واملشروع األول للموجز اخلاص مبقرري السياسات وفق توجيهات حمرري
  التخصصات؛

تستعرض احلكومات واخلرباء وأصحاب املصلحة اآلخرون املشروع الثاين للتقرير واملشروع األول   (م)
  للموجز اخلاص مبقرري السياسات بصورة متزامنة يف عملية مفتوحة وشفافة؛

شاريع النهائية املنسقون واملؤلفون الرئيسيون امليعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون   (ن)
  للتقرير وموجز مقرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛

ُيرتَجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست، ويقوم اخلرباء   (س)
  للتحقق من دقته قبل التوزيع؛ املشاركني يف التقييمات بفحصه

تُرَسل املشاريع النهائية للتقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل احلكومات الستعراضها   (ع)
  بشكل ائي، وتُتاح على املوقع الشبكي للمنرب؛

وُتشجع احلكومات بقوة على تقدمي تعليقات مكتوبة بشأن املشروع النهائي ملوجز مقرري   (ف)
  ات قبل أسبوعني على األقل من أي دورة من دورات االجتماع العام؛السياس

يستعرض االجتماع العام التقرير وجيوز له أن يقبل التقرير ويوافق على املوجز اخلاص مبقرري   (ص)
  السياسات.
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ية واملالية الالزمة علومات واملتطلبات البشر حتديد النطاق هو العملية اليت حيدد ا املنرب نطاق وهدف أي ناتج وامل
  لتحقيق ذلك اهلدف. وهناك ثالثة أنواع لعملية حتديد النطاق تتفاوت من حيث درجة تعقيدها:

مادة ما قبل حتديد النطاق هي فحص التحديد األويل للنطاق وتقدمها عادًة اهليئة املقدمة للطلب   (أ)
  األصلي للتقييم؛

لنطاق هو عملية حتديد النطاق اليت جيريها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات التحديد األويل ل  (ب)
(للمسائل العلمية) واملكتب (للمسائل اإلدارية)، وال بد من إجراء هذا التحديد قبل أن ينظر االجتماع العام يف 

  أي اقرتاح؛



يها فريق اخلرباء علحتديد النطاق بشكل كامل وهو عملية التحديد التفصيلي للنطاق اليت يشرف   (ج)
املتعدد التخصصات، وتشتمل على حلقة عمل لتحديد النطاق مع خرباء منتقني بواسطة فريق اخلرباء املتعدد 

  التخصصات:



  وجيب أن تتضمن عملية حتديد النطاق العناصر العلمية والتقنية التالية:  ‘1’
جية اليت م اإليكولو املسائل الرئيسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظ  -أ

ينبغي أن يغطيها التقييم أو األنشطة األخرى فيما يتعلق بوظائف املنرب وإطاره 
  املفاهيمي؛

املسائل الرئيسية املتعلقة بالسياسة العامة واملستخدمني اليت ميكن تناوهلا من خالل   -ب
  التقييم أو األنشطة األخرى؛

يات والكيفية اليت سيساهم ا يف العملاألساس املنطقي للنشاط ومالءمة توقيته   -ج
  أو القرارات األخرى؛

  الفصول احملتملة املكونة ألي تقرير تقييم ونطاق كل فصل من هذه الفصول؛  -د
  أي قيود كبرية معروفة يف املعارف القائمة من شأا أن تعيق التقييم؛  -ه
ميكن ن التقييم و األنشطة واملخرجات اإلضافية احملتملة اليت ميكن أن تستمد م  -و

االضطالع ا لدعم وظائف أخرى للمنرب (مثل بناء القدرات ودعم السياسات 
  وحنو ذلك)؛

األدلة على تكامل وظائف املنرب األربعة، على سبيل املثال ينبغي أال يقتصر حتديد   -ز
نطاق أي تقييم على النظر يف املعارف القائمة والثغرات فيها، بل ويف القدرات 

والثغرات يف بناء القدرات، وكذلك يف وسائل ومنهجيات الدعم احملتملة القائمة 
  يف جمال السياسات؛

  املنهجيات اليت يتعني استخدامها؛  -ح
  احلدود اجلغرافية اليت يشملها التقييم؛  -ط
  قائمة بالتخصصات العلمية وأنواع اخلربات واملعارف الالزمة إلجراء التقييم.  -ي

شمل ت أو اإلدارية اليت ميكن تضمينها يف عملية حتديد النطاق ميكن أنالعناصر اإلجرائية   ‘2’
  ما يلي:

  اجلدول العام لألنشطة احملتملة ومراحلها القياسية؛  -أ
اهلياكل التشغيلية احملتملة اليت قد تكون ضرورية، وأدوار ومسؤوليات خمتلف   -ب

 تنفيذ جيني يفالكيانات اليت يتم إشراكها، مبا يف ذلك تعيني شركاء اسرتاتي
األنشطة؛ والوسائل اليت تطبق ا إجراءات تنفيذ برنامج العمل لضمان فعالية 

  استعراض األقران وضمان النوعية والشفافية؛



التقديرات الكاملة لتكاليف األنشطة ومصادر التمويل احملتملة، مبا يف ذلك من   -ج
  اء؛الصندوق االستئماين للمنرب واملصادر األخرى، حسب االقتض

أي تدخالت يف جمال بناء القدرات قد تكون مطلوبة لتنفيذ النشاط، ميكن   -د
  إدراجها كأنشطة يف التقرير العام خلطة التنفيذ؛

أي أنشطة اتصاالت أو توعية قد تكون مناسبة لنواتج معينة، مبا يف ذلك تعيني   -ه
  الثغرات يف املعارف ولدعم السياسات؛

  علومات من أجل التقييمات؛دراسة إدارة البيانات وامل  -و
يُقدم التحديد الكامل للنطاق إىل االجتماع العام لكي ينظر فيه. وعندئٍذ يبت االجتماع العام   (د)

  يف مسألة املضي قدماً يف إعداد التقرير أو وقفه؛
خلطوط اوال بد أوًال من إجراء دراسة حتديد النطاق بشكل كامل مبوافقة االجتماع العام دف وضع مشروع 

العامة للتقرير واملذكرات التفسريية، ووسائل التنفيذ، حسب االقتضاء، قبل إعداد كل تقرير من تقارير التقييم 
العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية واملواضيعية واملنهجية والتقارير التجميعية للمنرب، وفق ما هو معرف يف اجلزء 

  قييمات اليت تتم املوافقة على إجرائها من خالل العملية السريعة.من هذه اإلجراءات، وذلك باستثناء الت 1
ويف بعض احلاالت ميكن أن يُعترب ج املسار السريع لتحديد النطاق مالئمًا إلجراء التقييمات املواضيعية أو 

جيب أن يشتمل و املنهجية عندما يعترب االجتماع العام أن احلاجة ملعلومات وثيقة الصلة بالسياسات أمراً مالئماً. 
ذلك على إجراء تقييم يستند فقط إىل حتديد أويل للنطاق، بناًء على موافقة مسبقة على حتديد النطاق من 

  جانب االجتماع العام.
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ؤلفني الرئيسيني املنسقني يف حالة تقارير التقييم والتقارير التجميعية، ُيطلب إىل الرؤساء املشاركني للتقرير وامل
واملؤلفني الرئيسيني املراجعني وحمرري االستعراض التابعني ألفرقة إعداد الفصول أن يقدموا تقييمات متوازنة من 

ة الناحية التقنية والعلمية. وينبغي للمؤلفني أن يستخدموا لغًة تعرب عن التنوع يف األدلة العلمية والتقنية واالجتماعي
استنادًا إىل قوة األدلة ومستوى االتفاق على تفسريها ومدلوالا يف املؤلفات. وسوف يتم تطوير  واالقتصادية،

التوجيهات بشأن معاجلة جوانب عدم اليقني على يدي فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. وجيب أن تستند 
املواد األخرى، ، وكذلك التقارير و التقييمات إىل املؤلفات املتاحة على املستوى العام اخلاضعة الستعراض األقران

مبا يف ذلك املعارف األصلية واحمللية، اليت ال تُنشر يف املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران لكنها تكون متاحة 
  للخرباء واملراجعني.

 روتكون اللغة اإلنكليزية هي لغة العمل يف العادة يف االجتماعات املتعلقة بالتقييمات، وجيوز إصدار تقاري
التقييمات دون اإلقليمية واإلقليمية باللغة األكثر مالءمًة من بني لغات األمم املتحدة الرمسية الست. وتتاح مجيع 



املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات املقدمة إىل االجتماع العام بلغات األمم املتحدة الرمسية الست، وتفحص 
  ن دقتها قبل التوزيع.على يدى اخلرباء املشاركني يف التقييمات للتحقق م

  وتتألف عملية استعراض تقارير املنرب عادة من ثالث مراحل:
  استعراض تقارير املنرب من جانب اخلرباء بصورة مفتوحة وشفافة؛  (أ)

استعراض تقارير املنرب وموجزات مقرري السياسات من جانب احلكومات واخلرباء بصورة مفتوحة   (ب)
  وشفافة؛

  رري السياسات و/أو التقارير التجميعية من جانب احلكومات.استعراض موجزات مق  (ج)
وسيعمل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على التأكد من أن يتم حتديد نطاق التقارير وإعدادها 

  وإخضاعها الستعراض األقران وفقاً هلذه اإلجراءات.
مبقرري  املؤلفني على التأكد من احتواء املوجز اخلاصيقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب مبساعدة 
  السياسات على املواد املالئمة الوثيقة الصلة بالسياسات.

وتقع على عاتق الرؤساء املشاركني للتقرير وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات مسؤولية التأكد من أن يتم استعراض 
فيما خيص النهج القياسي  3-3والفرع  1-3الفرع مالئم للمادة يف الوقت املناسب وفق ما هو مبني يف 

فيما خيص ج  2-3للتقييمات املواضيعية واملنهجية والتقييمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو العاملية والفرع 
  املسار السريع للتقييمات.

سابيع، إال عند صدور أويُعَطى استعراض اخلرباء يف العادة فرتة زمنية تصل إىل مثانية أسابيع وال تقل عن ستة 
قرار من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. وال تُعَطى عمليات االستعراض من جانب احلكومات واخلرباء فرتة 
تقل عن مثانية أسابيع، إال بقرار من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات (مثًال ستة أسابيع فيما خيص 

ة اليت لشبكي للمنرب، خالل عملية االستعراض، مجيع التعليقات املكتوبالتقييمات السريعة). تتاح على املوقع ا
  يقدمها اخلرباء واحلكومات.

ع للمنرب يف أقرب وقت ممكن بعد قبوهلا من جانب االجتماع العام ووض الشبكيوتتاح املواد التالية على املوقع 
  التقرير أو الورقة التقنية يف صيغتها النهائية:

املنرب واألوراق التقنية اليت ُقدمت الستعراضها بشكل رمسي من جانب اخلرباء و/أو  مشاريع تقارير  (أ)
  احلكومات؛

  تعليقات واستعراض احلكومات واخلرباء؛  (ب)
  ردود املؤلفني على هذه التعليقات.  (ج)

لكي تُقدم يف  ،وينظر املنرب يف مشاريع تقاريره، قبل قبوهلا واعتمادها واملوافقة عليها من جانب االجتماع العام
  ، وليس لتوزيعها بشكل عام أو اقتباسها أو االستشهاد ا.االستعراضسرية إىل خرباء 
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تجميع قوائم الرؤساء المشاركين للتقرير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين ومحرري   3-6-1
  الحكومات االستعراض المحتملين والمنسقين المعينين من

سوف يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، ترشيحات من احلكومات ويدعو أصحاب 
املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء خرباء للعمل كمؤلفني رئيسيني منسقني حمتملني، ومؤلفني رئيسيني، أو 

  حمرري استعراض للمشاركة يف إعداد التقارير.
املرفق األول ذه اإلجراءات مهام ومسؤوليات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني وترد يف 

واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض واملنسقني املعينني من احلكومات. ولتسهيل ترشيح اخلرباء واستعراض 
ولون مسؤولية قني وطنيني تابعني للمنرب يتاحلكومات للتقارير فيما بعد، يتعني على احلكومات أن تعني منس

  التنسيق مع األمانة.
اختيار الرؤساء المشاركين للتقرير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين ومحرري   3-6-2

 االستعراض

املؤلفني الرئيسيني و خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني 
 األمساء ينبغي أن تتجاوز نسبة اخلرباء فيها املختارين من بني  وحمرري االستعراض من قوائم الرتشيحات، اليت ال

  املقدمة من أصحاب املصلحة عشرين باملائة.
 أو تقرير نيوجيب أن تعكس تركيبة الفريق املكون من املؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني لفصل مع

أو موجز هذا التقرير حجم اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية، والتمثيل اجلغرايف، مع 
ية التمثيل املالئم للخرباء من البلدان النامية واملتقدمة والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وتنوع النظم املعرف

اجلنسني. وسيحيط فريق اخلرباء املتعدد التخصصات االجتماع العام علمًا بعملية اختيار القائمة، والتوازن بني 
ومدى حتقيق االعتبارات املذكورة آنفاً، وبشأن األشخاص الذين ُعينوا يف وظائف الرؤساء املشاركني للتقرير 

. وجيب بذل كل جهد من الفصولواملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض ملختلف 
أجل إشراك اخلرباء من املنطقة ذات الصلة يف أفرقة املؤلفني املعنية بالفصول اليت تعاجل مناطق حمددة، كما جيب 

  إشراك خرباء من املناطق األخرى عندما يكون مبقدورهم تقدمي مساعدة مهمة يف التقييم.
تخصصات استيعاب الرئيسيني الذين خيتارهم فريق اخلرباء املتعدد الوجيوز للمؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني 

  خرباء آخرين بوصفهم مؤلفني مسامهني للمساعدة يف العمل.
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 يُعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع األول ألي تقرير. ينبغي
رؤساء املشاركني للتقرير، عن طريق األمانة أن يوفروا املعلومات عن املوضوعات اليت جيب تغطيتها يف عمليات لل

  التقييم واإلطار الزمين للمسامهة باملواد.



ويتعني على اخلرباء الراغبني يف املسامهة مبادة للنظر يف إدراجها يف املشروع األول أن يقدموها مباشرًة إىل املؤلفني 
رئيسيني. ويتعني تدعيم هذه املسامهات ما أمكن مبراجع من مؤلفات خضعت الستعراض األقران ومتاحة على ال

املستوى الدويل وكذلك بنسخ أي مادة غري منشورة ُمستشهد ا، مبا يف ذلك املعارف األصلية واحمللية. ويتعني 
تاحة يف دة. أما فيما خيص املادة اليت تكون ماإلشارة بوضوح يف هذه املسامهات إىل كيفية الوصول إىل تلك املا

نسق إلكرتوين فقط فيتعني حفظ نسخة ورقية من تلك املادة مع اإلشارة إىل املكان الذي ميكن فيه الوصول إىل 
  تلك املادة وإرسال نسخة إلكرتونية إىل األمانة حلفظها.

احة على ؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران واملتويعمل املؤلفون الرئيسيون استنادًا إىل هذه املسامهات وإىل امل
املستوى الدويل. وميكن أن تستخدم يف التقييمات املواد غري املنشورة واملخرجات املستمدة من املعارف األصلية 
واحمللية، املتاحة، بشرط أن يكون إلدراجها يف سياق عملية التقييم اخلاصة باملنرب مربرات كافية، وحتديد وضعية 

نشرها. وسيتعني إتاحة هذه املواد لعملية االستعراض وحتديد مصادرها بواسطة الرؤساء املشاركني للتقرير عدم 
  الذين يلتزمون بكفالة توفري ضمانات مناسبة للمعارف والبيانات.

فادة توستقوم فرقة عمل معنية باملعارف األصلية واحمللية تابعة للمنرب بوضع إجراءات وج وعمليات تشاركية لالس
من نظم املعارف األصلية والتقليدية لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الرابعة. وسيتم عرض مبادئ توجيهية 
أولية واستعراضها يف الدورة الثالثة لالجتماع العام من أجل توفري معلومات ملختلف التقييمات وإلدماج الدروس 

. وسيضع فريق اخلرباء املتعدد 2018-2014مل للفرتة (ج) من برنامج الع 1املستفادة يف حتقيق الناتج 
  التخصصات مبادئ توجيهية مفصلة الستخدام املؤلفات يف تقييمات املنرب لينظر فيها املنرب يف دورته الرابعة.

وعند إعداد املشروع األول للتقرير وخالل مراحل التنقيح الالحقة بعد االستعراض يتعني على املؤلفني الرئيسيني 
يبينوا بشكل واضح اآلراء املتباينة اليت تتمتع بدعم عملي أو تقين أو اجتماعي واقتصادي كبري، مع إيراد أن 

احلجج ذات الصلة. كذلك جيب قدر اإلمكان حتديد مصادر عدم اليقني وإدراجها وحتديد حجمها. ويتعني 
تناقضة وآراء األقلية، ات املعرفية واألدلة املإخضاع تأثريات عمليات صنع القرار املتعلقة بالنتائج، مبا يف ذلك الثغر 

للنقاش الصريح. وتـَُعد املوجزات التقنية، إذا رأى فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أا ضرورية، حتت إشراف 
  الفريق.

  االستعراض  3-6-4

عملية والتقنية لهناك ثالثة مبادئ حتكم عملية االستعراض: أوالً، جيب أن متثل تقارير املنرب أفضل النصائح ا
واالجتماعية واالقتصادية املمكنة وأن تكون متوازنة وشاملة ما أمكن. ثانياً، جيب إشراك أكرب عدد ممكن من 
اخلرباء يف عملية االستعراض، مبا يضمن متثيل اخلرباء املستقلني (أي اخلرباء غري املشاركني يف إعداد الفصل الذي 

سجيل اً، جيب أن تكون عملية االستعراض متوازنة ومفتوحة وشفافة وجيب تسيستعرضونه) من مجيع البلدان. ثالث
  الرد على أي تعليق على االستعراض.



وخيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف العادة اثنني من حمرري االستعراض لكل فصل (مبا يف ذلك املوجز 
مبني يف الفرع  م اخلرباء الذين ُرشحوا وفق ما هوالتنفيذي للفصل) ولكل موجز تقين لكل تقرير استناداً إىل قوائ

3-6-2.  
وجيب عدم إشراك حمرري االستعراض بوصفهم مؤلفني أو خرباء استعراض للمادة اليت سيعملون عليها بوصفهم 
 حمرري استعراض. وُخيتار حمررون االستعراض من بني املرشحني من البلدان املتقدمة والبلدان النامية والبلدان اليت
  متر اقتصاداا مبرحلة انتقال على أن يكون هناك متثيل متوازن للخربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية.

ويتعني على الرؤساء املشاركني للتقرير ترتيب استعراض شامل للتقارير يف كل مرحلة من مراحل االستعراض، مع 
قرير  على املؤلفني ذوي الصلة والرؤساء املشاركني للتالسعي لضمان تغطية كل احملتوى بشكل كامل. ويتعني

  اة للمسائل اليت عوجلت يف تقارير أخرى.تدقيق أجزاء التقرير اليت تعاجل مسائل مش

  االستعراض األول (من جانب الخبراء)  3-6-4-1

  الستعراضه.يعمم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املشروع األول ألي تقرير عن طريق األمانة 
وينبغي إخطار احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين ببداية عملية االستعراض األول. وترسل األمانة املشروع 
األول للتقرير إىل املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات للعلم به. وتتاح قائمة كاملة خبرباء االستعراض على 

  املوقع الشبكي للمنرب.
االستعراض عند الطلب خالل عملية االستعراض أي مادة حمددة يشار إليها كمرجع يف  وتتيح األمانة خلرباء

  الوثيقة اليت جيري استعراضها، ال تكون متاحة يف املؤلفات املنشورة على املستوى الدويل.
  ويقدم خرباء االستعراض التعليقات إىل املؤلفني الرئيسيني املالئمني عن طريق األمانة.

  راض الثاني (من جانب الحكومات والخبراء بطريقة مفتوحة وشفافة)االستع  3-6-4-2

توزع أمانة املنرب املشروع الثاين للتقرير واملشروع األول ملوجز مقرري السياسات على احلكومات يف وقت واحد 
ء اعرب املنسق الوطين املعني من احلكومة ومكتب االجتماع العام وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات والرؤس

  املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني واملؤلفني املسامهني وخرباء االستعراض.
وُخيطر املنسقون احلكوميون ببداية عملية االستعراض الثاين قبل زهاء ستة إىل مثانية أسابيع من ذلك. وترسل 

تقرير إىل األمانة عرب املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات جمموعة واحدة متكاملة من التعليقات لكل 
  احلكومات. ويرسل اخلرباء تعليقام بشأن كل تقرير إىل األمانة.

  إعداد مشروع نهائي للتقرير  3-6-4-3

يتوىل الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون، بالتشاور مع حمرري 
، إعداد مشروع ائي لتقرير يعكس التعليقات املقدمة من احلكومات واخلرباء لتقدميه إىل االجتماع االستعراض



العام لقبوله. وميكن لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عند الضرورة، أن حياول حل جوانب اخلالفات الكبرية 
  يف الرأي بالعمل مع املؤلفني وحمرري االستعراض وخرباء االستعراض.

جيب أن تبني التقارير اآلراء املختلفة ورمبا املثرية للجدل والعملية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية املتعلقة و 
مبوضوع معني، خصوصاً إذا كانت ذات صلة باملداوالت بشأن السياسات. ويسجل شكر علي املشروع النهائي 

يسيني واملؤلفني ني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئألي تقرير بأمساء مجيع الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلف
املسامهني خرباء االستعراض وحمرري االستعراض وباقي املسامهني واجلهات اليت ينتسبون إليها، حسب االقتضاء، 

  يف اية التقرير.
  قبول التقارير من جانب االجتماع العام  3-7

ية واالقتصادية ماع العام هي تقارير التقييم العلمية والتقنية واالجتماعإن التقارير اليت تقدم لقبوهلا يف دورات االجت
الكاملة. وجيب أن يتوافق موضوع هذه التقارير مع االختصاصات وخطة العمل اليت وافق عليها االجتماع العام 

فتخضع  مأو فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفق ما هو مطلوب. أما التقارير اليت يقبلها االجتماع العا
لالستعراض من جانب احلكومات واخلرباء. ودف عمليات االستعراض هذه إىل ضمان أن تقدم التقارير رؤية 
شاملة ومتوازنة للمواضيع اليت تغطيها. ورغم أن احلجم الكبري والتفاصيل التقنية اليت تنطوي عليها هذه املادة 

 تغيريات على التقارير يف دورات االجتماع العام إالتضع قيودًا عمليًة بشأن املدى الذي ميكن فيه إدخال 
يدل على أن االجتماع العام يرى أن اهلدف قد حتقق. وتقع مسؤولية حمتوى الفصول على عاتق ‘‘ القبول’’أن 

تُقبل   املؤلفني الرئيسيني املنسقني ويعتمد على قبول االجتماع العام له. وبعد القبول من جانب االجتماع العام ال
التغيريات الضرورية لضمان االتساق مع املوجز اخلاص مبقرري السياسات، فضًال عن التغيريات النحوية  إال

والتحريرية الصغرية. وحيدد هذه التغيريات املؤلف الرئيسي كتابةً ويقدمها إىل االجتماع العام عندما ُيطلب تقدميها 
  للموافقة على املوجز اخلاص مبقرري السياسات.

ف التقارير اليت يقبلها االجتماع العام على الغالف األمامي واألغلفة التمهيدية األخرى بشكل وجيري توصي
رمسي وواضح على أا تقارير حظيت بقبول املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي 

  وخدمات النظام اإليكولوجي.
  افقة عليهاإعداد الموجزات لمقرري السياسات والمو   3-8

ختضع املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات من التقييمات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية واملواضيعية واملنهجية 
لالستعراض املتزامن من جانب احلكومات واخلرباء. ويتعني على احلكومات تقدمي تعليقات مكتوبة، عن طريق 

بشأن املشاريع املنقحة قبل املوافقة النهائية من جانب االجتماع  )5(املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات،
العام. وكخطوة أوىل جيب أن حتظى املوجزات اإلقليمية ملقرري السياسات مبوافقة أعضاء املنرب اإلقليميني ذوي 

  الصلة قبل مواصلة استعراضها واملوافقة عليها من جانب االجتماع العام.

                                                      
  ترسل األمانة مجيع املراسالت إىل جهات االتصال احلكومية املوجودة إىل أن تعني احلكومات منسقني وطنيني هلا.  )5(



يع األوىل واملشاريع املنقحة ملوجزات مقرري السياسات على عاتق الرؤساء املشاركني وتقع مسؤولية إعداد املشار 
 للتقرير مع متثيل مالئم للمؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني، حتت إشراف فريق اخلرباء املتعدد

  سية.التخصصات واملكتب. وتُعد موجزات مقرري السياسات بشكل متزامن مع التقارير الرئي
وُجيرى االستعراض األول ملوجز مقرري السياسات يف وقت واحد مع استعراض املشروع الثاين للتقرير من جانب 

  احلكومات واخلرباء بطريقة مفتوحة وشفافة.
ويُعمم املشروع النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياسات يف جولة أخرية من التعليقات من جانب احلكومات 

  جتماع العام اليت سيتم فيها النظر يف املوافقة على املشروع.حتضرياً لدورة اال
وتدل املوافقة على موجز مقرري السياسات على أنه يتسق مع املادة الفعلية اليت يتضمنها التقييم العلمي والتقين 

  واالجتماعي واالقتصادي الكامل الذي قبله االجتماع العام.
يُنظر فيها  املؤلفني الرئيسيني املنسقني حضور دورات االجتماع العام اليتويتعني على الرؤساء املشاركني للتقرير و 

يف املوجز اخلاص مبقرري السياسات ذي الصلة لضمان اتساق التغيريات اليت جيريها االجتماع العام على املوجز 
واضح على و مع النتائج يف التقرير الرئيسي. وجيري توصيف املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات بشكل رمسي 

أا تقارير صادرة عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام 
  اإليكولوجي.

  إعداد التقارير التجميعية والموافقة عليها واعتمادها من جانب االجتماع العام  3-9

التقارير األخرى وفق يعتمدها توليفًة لتقارير التقييم و تقدم التقارير التجميعية اليت يوافق عليها االجتماع العام و 
  ما يقرره االجتماع العام.

 وتكاِمل التقارير التجميعية املواد الواردة يف تقارير التقييم. وتكتب التقارير التجميعية بأسلوب غري تقين يالئم
جتماع ما يوافق عليه االمقرري السياسات ويعاجل جمموعة عريضة من القضايا ذات الصلة بالسياسات وفق 

  العام. ويتكون التقرير التجميعي من جزأين مها: املوجز اخلاص مبقرري السياسات؛ والتقرير الكامل.
ويوافق فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على تشكيلة فريق الصياغة الذي ميكن أن يتكون، حسب االقتضاء، 

ريق الصياغة ني املنسقني وأعضاء الفريق واملكتب. وعند اختيار فمن الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسي
لتقرير جتميعي ينبغي إيالء االعتبار ألمهية وجود مدى كامل من اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية 

. وأعضاء الفريق نيواالقتصادية، والتمثيل اجلغرايف املناسب، ومتثيل األنظمة املعرفية املتنوعة، والتوازن بني اجلنس
  يشاركون كمؤلفني، يعملون بوصفهم حمرري استعراض. واملكتب ذوي املعارف املالئمة والذين ال

ويقدم رئيس االجتماع العام معلومات إىل االجتماع العام عن عملية االختيار، مبا يف ذلك تطبيق معايري االختيار 
قة واالعتماد لالجتماع العام يف دوراته باملوافقة على للمشاركة وأي اعتبارات أخرى. وتسمح إجراءات املواف

موجز مقرري السياسات سطرًا سطرًا وتضمن االتساق بني موجز مقرري السياسات والتقرير الكامل للتقرير 
  التجميعي، وكذلك اتساق التقرير التجميعي مع تقارير التقييم األساسية اليت مت منها جتميع املعلومات ومكاملتها.



 10-5صفحة) واملوجز اخلاص مبقرري السياسات ( 50-30: يعد فريق الصياغة التقرير الكامل (1وة اخلط
  صفحات) للتقرير التجميعي.

: خيضع التقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقرير التجميعي الستعراض متزامن من 2اخلطوة 
  جانب احلكومات واخلرباء.

ء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون مبساعدة حمرري االستعراض التقرير الكامل واملوجز : يُنقح الرؤسا3اخلطوة 
  اخلاص مبقرري السياسات للتقرير التجميعي.

: تُقدم املشاريع املنقحة للتقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقرير التجميعي إىل 4اخلطوة 
  ية أسابيع من دورة االجتماع العام.احلكومات واملنظمات املراقبة قبل مثان

: يُقدم التقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقرير التجميعي للمناقشة من جانب 5اخلطوة 
  االجتماع العام:

  يوافق االجتماع العام يف دورته بصورة مؤقتة على املوجز اخلاص مبقرري السياسات سطراً سطراً.  (أ)
االجتماع العام ويعتمد التقرير الكامل للتقرير التجميعي جزءًا جزءًا على  ومن مث يستعرض  (ب)
  النحو التايل:

عندما تكون هناك حاجة لتغيريات يف التقرير الكامل للتقرير التجميعي، سواء بغرض   ‘1’
التوافق مع موجز مقرري السياسات أو لضمان االتساق مع تقارير التقييم األساسية، 

لعام واملؤلفون مواضع تلك التغيريات لضمان االتساق من حيث يسجل االجتماع ا
  األسلوب واملضمون؛

ومن مث يدخل مؤلفو التقرير الكامل للتقرير التجميعي التغيريات املطلوبة يف التقرير الذي   ‘2’
سيقدم للنظر فيه من جانب االجتماع العام الستعراضه واحتمال اعتماد األجزاء املنقحة 

وإذا وجد االجتماع العام أن هناك املزيد من أوجه عدم االتساق خيضع جزءًا جزءاً. 
التقرير الكامل للتقرير التجميعي للتنقيح مرًة أخرى من جانب مؤلفيه مبساعدة حمرري 
االستعراض الستعراضه يف وقت الحق جزءًا جزءًا واحتمال اعتماده من جانب 

  االجتماع العام؛
ق االقتضاء، النص النهائي للتقرير الكامل للتقرير التجميعي ويواف يعتمد االجتماع العام، حسب  (ج)

 على املوجز اخلاص مبقرري السياسات.
وجيري توصيف التقرير التجميعي، الذي يتكون من التقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات، بشكل 

ي وخدمات النظام املعين بالتنوع البيولوجللعلوم والسياسات  الدويلرمسي وواضح على أنه تقرير للمنرب احلكومي 
 اإليكولوجي.



  معالجة األخطاء المحتملة  3-10

ينتظر أن تضمن عمليات االستعراض املبينة أعاله إزالة األخطاء قبل نشر تقارير املنرب وأوراقه التقنية. لكن إذا 
ها النهائية خطًأ ورقة تقنية يف صيغت وجد قارئ ما لتقرير قِبَله املنرب أو موجز موافق عليه ملقرري السياسات أو

حمتمًال (مثل خطأ يف احلساب أو عدم دقة وقائعية) فإنه يتعني توجيه هذه املسألة النتباه األمانة اليت ستنفذ 
  العملية التالية لتصحيح األخطاء.

يح اخلطأ احملتمل ح. تطلب األمانة، يف املقام األول، إىل الرؤساء املشاركني للتقرير البحث وتصتصحيح األخطاء
يف الوقت املناسب، مع إفادة األمانة بشأن اخلالصة. ولكن إذا وجد الرؤساء املشاركون أن هناك خطأ ارتكب 
ختطر األمانة الرئيسني املشاركني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات اللذين يبتان يف اإلجراء العالجي املالئم، 

ر ر. وميكن أن يشمل اإلجراء العالجي املالئم إجراء تقييم آلثار اخلطأ، ونشبالتشاور مع الرؤساء املشاركني للتقري
تصحيح مؤقت وتقييم مصاحب لتأثري اخلطأ على التقرير و/أو موجزه اخلاص مبقرري السياسات، يتاح على 

يتعني و  املوقع الشبكي للمنرب. وخيضع التصحيح للدراسة والتصديق من جانب االجتماع العام يف دورته التالية.
إجراء أي تصحيح مطلوب على التقرير دون تأخري غري مربر. وإذا وجد أنه ال توجد ضرورة الختاذ إجراء عالجي، 
يتعني تقدمي تربير مكتوب من الرؤساء املشاركني للتقرير إىل طالب التصحيح واالجتماع العام (بناًء على نصيحة 

  صات واألمانة).الرؤساء املشاركني لفريق اخلرباء املتعدد التخص
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تـَُعد األوراق التقنية بشأن مسائل علمية وتقنية واجتماعية واقتصادية يعتربها االجتماع العام مالئمة. وهذه 
  األوراق هي أوراق:

  املشار إليها أو املضمنة يف تقارير التقييم املقبولة واملوافق عليها؛ املوادتستند فقط إىل   (أ)
  ؛العامتتعلق مبواضيع يوافق عليها االجتماع   (ب)
تـَُعد من جانب فريق من املؤلفني الرئيسيني، مبن فيهم رئيس مشارك للتقرير خيتارهم فريق اخلرباء   (ج)

 يل األول ذه اإلجراءات بشأن اختيار الرؤساء املشاركنياملتعدد التخصصات وفقًا لألحكام الواردة يف التذي
  املنسقني للتقارير؛ الرئيسينيواملؤلفني الرئيسيني واملؤلفني 

تُقدم يف شكل مشروع الستعراضها بشكل متزامن من جانب احلكومات واخلرباء قبل ستة أسابيع   (د)
  تسليم التعليقات عليها؛ موعدعلى األقل قبل 

ها من جانب الرؤساء املشاركني واملؤلفني الرئيسيني للتقرير استناداً إىل التعليقات اليت تقدمتُنقح   (ه)
اثنني على األقل من حمرري االستعراض لكل ورقة تقنية يتم اختيارمها وفقاً إلجراءات  مبساعدةاحلكومات واخلرباء 

ويقومان بعملهما وفق ما  2-6-3اردة يف اجلزء اختيار حمرري االستعراض لتقارير التقييم والتقارير التجميعية الو 
  من التذييل األول ذه اإلجراءات؛ 5هو مبني يف اجلزء 

تُقدم يف شكل منقح إىل احلكومات واخلرباء الستعراضها قبل أربعة أسابيع على األقل من موعد   (و)
  ؛بشأاتقدمي التعليقات 



التشاور مع ملشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني، بتوضع يف صيغتها النهائية من جانب الرؤساء ا  (ز)
  فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الذي يعمل كهيئة حترير، استناداً إىل التعليقات املقدمة.

وميكن أن تشتمل الورقة التقنية عند الضرورة ووفق توجيهات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على حاشية 
 حال عرب عنها يف التعليقات اليت قدمتها احلكومات خالل استعراضها النهائي للوثيقة يفتتضمن اآلراء املتباينة امل

  عدم بيان هذه اآلراء بشكل كاٍف يف الورقة.
تستخدم املبادئ التوجيهية التالية يف تفسري الشرط (أ) أعاله. ُتستَقى املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية 

  ية من:واالقتصادية يف األوراق التقن
نص تقارير التقييم الصادرة عن املنرب وأجزاء املادة يف الدراسات املقتبسة كمراجع واليت استندت   (أ)

  إليها هذه التقارير؛
النماذج العلمية ذات الصلة وافرتاضاا وسيناريوهاا القائمة على افرتاضات علمية وتقنية   (ب)

  معلومات يف تقارير التقييم.واجتماعية واقتصادية كتلك املستخدمة يف تقدمي 
وتعكس األوراق التقنية جمموعة النتائج الواردة يف تقارير التقييم وتدعم و/أو تفسر االستنتاجات اليت خلصت 
إليها التقارير. وجيب أن تتضمن املعلومات الواردة يف األوراق التقنية، ما أمكن، اإلشارات إىل األجزاء الفرعية 

  تقييم ذي الصلة واملواد األخرى ذات العالقة. ذات الصلة من تقارير ال
وجيب حتديد مصادر وتبعات أوجه عدم اليقني بشكل واضح وحتديد حجمها ما أمكن، كما جيب مناقشة 

  تأثريات الثغرات املعرفية وأوجه عدم اليقني على عملية صنع القرار.
حلكومي أا ورقة تقنية صادرة عن املنرب ا وتتاح األوراق التقنية للعامة وحتتوي كل ورقة على إعالن واضح عن

الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وتكون عمومًا قد خضعت 
  الستعراض اخلرباء واحلكومات لكن مل ينظر فيها االجتماع العام لقبوهلا أو املوافقة عليها بشكل رمسي.
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  .2-1يشري هذا اجلزء إىل املواد الداعمة احملددة يف اجلزء 
. ويتعني االتفاق على ترتيبات النشر و/أو 2-6و 1-6وترد إجراءات االعرتاف حبلقات العمل يف اجلزأين 

النشر اإللكرتوين للمواد الداعمة كجزء من عملية االعرتاف حبلقات العمل، أو أن يطلب فريق اخلرباء املتعدد 
  صصات هذا النشر من أجل إعداد مادة داعمة حمددة.التخ

 2-1وجيب أن حتتوي كل مادة داعمة وفق ما هو مبني يف الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) يف اجلزء 
على إعالن واضح يبني أا تدعم مادة معدة للمنرب، ولذلك فإا مل ختضع لعمليات ‘‘ املواد الداعمة’’حتت 

  من جانب املنرب. االستعراض الرمسية



، إىل مساعدة املؤلفني يف إعداد 2-1ودف املواد التوجيهية، وفق ما هو مبني يف الفقرة الفرعية (ه) يف اجلزء 
تقارير املنرب الشاملة واملتسقة من الناحية العلمية. ويطلب االجتماع العام يف العادة إعداد املواد التوجيهية ويشرف 

  لمنرب.دد التخصصات لكي ينظر فيها املنرب لكنها ال ختضع لعمليات االستعراض الرمسية لعليها فريق اخلرباء املتع
  حلقات العمل  - 6

  حلقات العمل في المنبر  6-1

تُعرف حلقات العمل يف املنرب بأا اجتماعات توفر الدعم لألنشطة اليت يوافق عليها االجتماع العام. وميكن أن 
  يلي:تركز هذه احللقات على ما 

  موضوع حمدد يشارك فيه عدد حمدود من اخلرباء ذوي الصلة؛  (أ)
  موضوع شامل أو معقد يتطلب مدخالت من جمموعة كبرية من اخلرباء؛  (ب)
  توفري التدريب وبناء القدرات.  (ج)

ويطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عرب األمانة، إىل املنسقني احلكوميني وأصحاب املصلحة اآلخرين 
رشيح مشاركني يف حلقات العمل. وجيوز لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أيضاً أن يرشح خرباء وخيتار املشاركني ت

  يف حلقة العمل. ويعمل الفريق كلجنة توجيهية علمية ملساعدة األمانة يف تنظيم حلقات العمل هذه.
  :ويتعني أن دف تركيبة املشاركني يف حلقات العمل إىل إظهار ما يلي

  جمموعة اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية ذي الصلة؛  (أ)
  التمثيل اجلغرايف املالئم؛  (ب)
  التنوع القائم يف النظم املعرفية؛  (ج)
  التوازن بني اجلنسني؛  (د)
التمثيل املالئم ألصحاب املصلحة، مثًال وجود ممثلني من اتمع العلمي واحلكومات   (ه)

  جلامعات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص.وا
[ويكفل املنرب توفري التمويل للمشاركة يف حلقات العمل من جانب اخلرباء من البلدان النامية والبلدان اليت متر 

  اقتصاداا مبرحلة انتقال وكذلك أصحاب املعارف األصلية واحمللية، حسب االقتضاء.]
املدعوين حللقة عمل، للمنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات وأصحاب املصلحة وتتاح قائمة املشاركني 

اآلخرين يف غضون أسبوعني من اكتمال عملية االختيار، مبا يف ذلك تقدمي وصف لتطبيق معايري االختيار وأي 
  اعتبارات أخرى للمشاركة يف هذا الصدد.

  وجيب أن:وتتاح وقائع حلقات عمل املنرب على املوقع الشبكي 
  تشتمل على قائمة كاملة باملشاركني مع بيان اجلهات اليت ينتمون هلا؛  (أ)



  تشري إىل تاريخ إعدادها واجلهة اليت أعدا؛  (ب)
  تشري إىل تاريخ استعراضها قبل نشرها واجلهة اليت أجرت ذلك االستعراض؛  (ج)
  تقدم الشكر لكل مصادر التمويل ومصادر الدعم األخرى؛  (د)
ري بشكل واضح يف بداية الوثيقة إىل أن هذا النشاط قد ُعِقد عمًال بقرار االجتماع تش  (ه)

العام إال أن ذلك القرار ال يعين تأييد االجتماع العام أو موافقته على الوقائع أو على أي توصيات أو استنتاجات 
  واردة يف الوثيقة.

  حلقات العمل المشمولة برعاية مشتركة  6-2

ملنرب يف رعاية حلقات العمل إذا أكد كل من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات مقدماً ميكن أن يشارك ا
أما يدعمان األنشطة اليت حتظى مبوافقة االجتماع العام. وال يعين اشرتاك املنرب يف رعاية حلقة عمل بالضرورة 

ينبغي أخذ  شرتكة من جانب املنرب حللقة عملأنه ملزم بتقدمي دعم مايل أو غريه. وعند النظر يف متديد الرعاية امل
  العوامل التالية يف االعتبار:

  التأثريات على مسعة املنرب؛  (أ)
مشاركة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف اللجنة التوجيهية لتصميم حلقة العمل   (ب)

  وتنظيمها واختيار اخلرباء هلا؛
  خالف املنرب؛مستوى التمويل للنشاط املتاح من مصادر أخرى   (ج)
ما إذا كان النشاط سيكون مفتوحًا للخرباء احلكوميني واخلرباء من كيانات أصحاب املصلحة   (د)

  اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، وأصحاب املعارف األصلية واحمللية املشاركني يف عمل املنرب؛
اا مية والبلدان اليت متر اقتصاد[ما إذا اختذت ترتيبات املشاركة خرباء من البلدان النا  (ه)

  مبرحلة انتقال؛]
  ما إذا كانت الوقائع ستنشر وتتاح للمنرب يف إطار زمين يتالءم مع عمله؛  (و)
  ما إذا كانت اإلجراءات سوف:  (ز)

  تشتمل على قائمة كاملة باملشاركني واجلهات اليت ينتمون هلا؛  ‘1’
  أعدا؛تشري إىل تاريخ إعدادها واجلهة اليت   ‘2’
تشري إىل ما إذا كانت قد خضعت لالستعراض قبل النشر واجلهة اليت أجرت هذا   ‘3’

  االستعراض؛
  حتدد مجيع مصادر التمويل وأشكال الدعم األخرى؛  ‘4’



تعرض بشكل واضح إبراء ذمة يفيد بأن مشاركة املنرب يف الرعاية ال تعين تأييده أو   ‘5’
توصيات أو استنتاجات ترد فيها، وأن املنرب مل موافقته على الوقائع أو على أي 

  يستعرض األوراق املقدمة يف حلقة العمل أو تقرير وقائعها.
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إىل تقدمي أمساء خرباء  )6(تطلب األمانة الرتشيحات من احلكومات وتدعو أصحاب املصلحة ذوي الصلة
ات وتقوم األمانة بتجميع قوائم هؤالء املرشحني وإتاحتها لفريق اخلرباء املتعدد التخصص للمشاركة يف فرقة العمل.

  واملكتب.
  ويقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب باختيار اخلرباء من قوائم املرشحني.

                                                      
املصلحة ذوو الصلة، يف سياق هذه اإلجراءات، هي املنظمات العلمية ودوائر االمتياز املؤهلة الوطنية واإلقليمية أصحاب   )6(

ف ئوالدولية، واملؤسسات املعروفة بأعماهلا وخرباا، مبا يف ذلك اخلرباء املعنيون باملعارف األصلية واحمللية يف القضايا املتصلة بوظا
 .املنرب وبرنامج عمله.



  التذييل األول

المؤلفين و  مهام ومسؤوليات الرؤساء المشاركين للتقارير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين
الرئيسيين والمؤلفين المساهمين ومحرري االستعراض وخبراء االستعراض لتقارير المنبر 

  ونواتجه األخرى ومهام ومسؤوليات المنسقين الوطنيين المعينين من الحكومات
  الرؤساء المشاركون للتقرير  - 1

  الوظيفة:
  جتميعي.تويل مسؤولية اإلشراف على إعداد تقرير تقييمي أو تقرير 

  التعليق:
قد يتوىل الرؤساء املشاركون تقرير مسؤولية كفالة اكتمال أي تقرير بأرفع مستوى علمي ممكن. وتدون أمساء مجيع 

  الرؤساء املشاركني املعنيني بالتقرير بشكل واضح يف التقارير اليت شاركوا يف إعدادها.
من  2-6-3و 1-6-3الوارد وصفها يف الفرعني  ويرشح الرؤساء املشاركون للتقرير ويتم اختيارهم بالطريقة

  مشروع اإلجراءات.

  المؤلفون الرئيسيون المنسقون  - 2
  الوظيفة:

  تويل املسؤولية الشاملة عن تنسيق األجزاء و/أو الفصول الرئيسية من تقرير التقييم.
  التعليق:

فالة إكمال األجزاء، ة تتمثل يف كاملؤلفون الرئيسيون املنسقون هم مؤلفون رئيسيون تقع عليهم مسؤولية إضافي
و/أو الفصول الرئيسية من التقرير مبستوى عال وإمتامها وتسليمها إىل الرؤساء املشاركني املعنيني يف الوقت 

  املناسب وبأسلوب يتطابق مع أي معايري عامة حمددة للوثيقة.
اقتصادية -ماعيةعلمية أو تقنية أو اجت ويقوم املؤلفون الرئيسيون املنسقون بدور رئيسي يف ضمان تناول أي مسألة

شاملة ذات أمهية ألكثر من جزء من أجزاء التقرير بطريقة كاملة ومتسقة تعكس آخر ما وصلت إليه املعلومات 
نب املتاحة. واملهارات واملوارد املطلوبة للمؤلفني الرئيسيني املنسقني مماثلة لتلك املطلوبة للمؤلفني الرئيسيني إىل جا

ت التنظيمية اإلضافية املطلوبة لتنسيق جزء أو أجزاء من أي تقرير. وتدون أمساء مجيع املؤلفني الرئيسيني املهارا
  املنسقني يف التقارير.

  المؤلفون الرئيسيون  - 3
  الوظيفة:



تويل املسؤولية عن إنتاج أجزاء أو أجزاء معينة من الفصول اليت تستجيب لعمل برنامج املنرب وذلك على أساس 
  ل املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية املتاحة.أفض



  التعليق:
يعمل املؤلفون الرئيسيون عادة يف جمموعات صغرية تكون مسؤولة عن التأكد من أن خمتلف عناصر األجزاء 

 عاخلاصـــــــة م قد مت تنســـــــيقها يف الوقت املناســـــــب وأن تكون مجيعها جبودة عالية وتتطابق يف األســـــــلوب م
  املعايري الشاملة احملددة للوثيقة.

 وينطوي دور املؤلفني الرئيسيني على كثري من التحديات، واعرتافاً ذه احلقيقة، تدون أمساء املؤلفني الرئيسيني يف
التقارير النهائية. ويف املراحل النهائية من إعداد التقرير، حني يكون حجم العمل يف كثري من األحياء كبرياً بصفة 

ة، ويعتمد املؤلفون الرئيسيون اعتماداً كبرياً بعضهم على بعض يف قراءة املادة وحتريرها، واالتفاق على إجراء خاص
  التغيريات على وجه السرعة، من الضروري أن تعطى أوىل األولويات هلذا العمل.
املصادر املوثوقة غري  غريها من ويتمثل جوهر دور املؤلفني الرئيسيني يف جتميع املواد املستمدة من املواد املتاحة أو

  من اإلجراءات. 3-6-3املنشورة على النحو احملدد يف الفرع 
وجيب أن يتميز املؤلفون الرئيسيون بقدرات مشهودة يف وضع نصوص سليمة علمياً وتقنياً واجتماعياً واقتصادياً 

وا اخلرباء وترقى يف أسل ومتثل بشكل صادق وبأكرب قدر ممكن املسامهات املقدمة من جمموعة عريضة من
للمعايري الشاملة املطلوبة ألي وثيقة. ولدى تنقيح النص يطلب من املؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض مراعاة 
التعليقات اليت تبديها احلكومات واخلرباء أثناء عملية املراجعة. ومن املتطلبات العملية الضرورية القدرة على العمل 

  النهائية. للوفاء باملواعيد
ولكنها  )7(ويطلب من املؤلفني الرئيسيني أن يدونوا يف التقرير اآلراء اليت ال ميكن التوفيق بينها يف رأي متوافق عليه

  مع ذلك آراء سليمة من الناحية العلمية والتقنية واالجتماعية أو االقتصادية.
اإللكرتونية،  ب االقتضاء، مستخدمني الوسائلويشجع املؤلفون الرئيسيون على العمل مع املؤلفني املسامهني، حس

  يف إعداد األجزاء اخلاصة م أو يف مناقشة التعليقات اليت يبديها اخلرباء أو احلكومات.

  المؤلفون المساهمون  - 4
  الوظيفة:

جزاء ألإعداد املعلومات التقنية يف شكل نصوص أو رسوم بيانية أو بيانات يقوم املؤلفون الرئيسيون بإدراجها يف ا
  أو األجزاء املناسبة من الفصل املعني.

  التعليق:
تعترب املسامهات من جمموعة عريضة من املسامهني أمراً أساسياً يف جناح تقييمات املنرب. ولذا تسجل أمساء مجيع 
املسامهني يف تقارير املنرب. وأحيانًا يلتمس املؤلفون الرئيسيون تلك املسامهات ولكن تشجع أيضًا املسامهات 

مكان، مبراجع من مواد متاحة دوليًا وخاضعت سلفاً التلقائية. وجيب أن تكون املسامهات، مدعومة، بقدر اإل
                                                      

 )  توافق اآلراء ال يعين رأياً واحداً ولكنه قد يتضمن جمموعة آراء مبنية على األدلة.7(



الستعراض النظراء ومقتبسة مل تنشر من قبل إىل جانب إشارات واضحة لكيفية احلصول عليها. وبالنسبة للمواد 
املتاحة إلكرتونياً فقط، جيب إيراد املوقع الذي ميكن احلصول منه على تلك املواد. وينبغي أن تكون املواد املساهم 

.ا خاضعة لتحريرها أو لضمها أو لتعديلها إذا اقتضت الضرورة يف أثناء جمرى وضع مشروع النص الشامل  

  محررو االستعراض  - 5
  الوظيفة:

مساعدة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف حتديد خرباء لالضطالع بعملية االستعراض، والتأكد من إعطاء 
للمؤلفني  املراجعة اليت يبديها اخلرباء واحلكومات االعتبار املناسب، وتقدمي املشورةمجيع التعليقات املواضيعية على 

الرئيسيني بشأن كيفية معاجلة املسائل اخلالفية أو املسائل املثرية للجدل، والتأكد من إبراز اخلالفات احلقيقية 
  بشكل كاف يف نص التقرير املعين.

  التعليق:
، مبا يف ذلك املوجز التنفيذي للفصل. ومن أجل االضطالع باملهام بوجه عام، خيصص حمرران لكل فصل

املخصصة هلم، ال بد أن يتوفر يف احملررين الفهم الواسع للقضايا العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية األوسع 
  املراد معاجلتها.

قرير، النهائية من إعداد الت وسيكون حجم العمل املناط مبحرري االستعراض ثقيًال بوجه خاص خالل املراحل
  مبا يف ذلك حضور االجتماعات اليت تنظر فيها أفرقة الصياغة يف نتائج جوالت االستعراض.

وال يشرتك حمررو االستعراض بشكل نشط يف صياغة التقارير، وقد ال يعملون كمراجعني للنصوص اليت شاركوا 
ب أو أعضاء فريق اخلرباء متعدد التخصصات، واملكتيف كتابتها. وميكن أن يتكون حمررو االستعراض من بني 

اخلرباء اآلخرين حسبما يتفق عليه الفريق. وبالرغم من أن املسؤولية عن النص النهائي ألي تقرير تظل مسؤولية 
املؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني املعنيني، سيتعني على حمرري االستعراض إذا ما كانت هنالك 

  فات كبرية يف اآلراء بشأن املسائل العلمية، التأكد من ذكر هذه االختالفات يف مرفق للتقرير.اختال
وجيب أن يقدم حمررو االستعراض تقارير خطية إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، ويطلب إليهم، مىت ما 

 توصلوا إليها من لنتائج اليتاقتضت الضرورة، حضور أي اجتماع ينظمه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات لطرح ا
عملية االستعراض، واملساعدة يف وضع الصيغ النهائية مللخصات تقارير صناع السياسات والتقارير التجميعية 

  وفقاً للضرورة. وتذكر أمساء مجيع حمرري االستعراض يف التقارير.

  خبراء االستعراض  - 6
  الوظيفة:

لمية التقين واالجتماعي واالقتصادي والتوازن العام بني اجلوانب العالتعليق على دقة واكتمال احملتوى العلمي و 
  والتقنية واالجتماعية واالقتصادية للمشاريع.



  التعليق:
يقدم خرباء االستعراض التعليقات على النصوص بناء على معرفتهم وخربام. وتذكر أمساء مجيع خرباء االستعراض 

  يف التقارير.



  لمنظمات المراقبةالمنسقون للحكومات وا  - 7
  الوظيفة:

إعداد واستكمال قائمة باخلرباء الوطنيني الضروريني للمساعدة يف تنفيذ برنامج عمل املنرب، ويف وضع الرتتيبات 
صادي والتوازن العام االقت -لتوفري تعليقات متكاملة بشأن دقة واكتمال احملتوى العلمي والتقين و/أو االجتماعي 

  االقتصادية للمشاريع. -التقنية و/أو االجتماعية بني اجلوانب العلمية و 
  التعليق:

االستعراض الذي تقوم به احلكومات عادة ما يتم بني عدد من اإلدارات والوزارات. ولغرض التبسيط اإلداري، 
يتعني على كل حكومة أو منظمة مراقبة أن تعني منسقًا واحدًا جلميع أنشطة املنرب، وتقدم معلومات االتصال 

املة لذلك املنسق إىل األمانة وختطر األمانة بأي تغيريات يف تلك املعلومات. ويقوم هؤالء املنسقون بالتنسيق الك
  بني األمانة فيما يتعلق باألمور اللوجستية املتعلقة بعمليات االستعراض.

  التذييل الثاني

  اإلجراء المتعلق باستخدام المؤلفات في تقارير المنبر

يهدف هذا التذييل للتحقق من أن العملية اليت يعتمدها املنرب الستخدام املؤلفات مفتوحة وشفافة. ففي عملية 
ية للمؤلفات جودة مجيع املؤلفات املستشهد ا. وينبغي إيالء األولو  ضمانالتقييم، ينبغي أن ينصّب الرتكيز على 

واملتاحة على املستوى العام، مبا يف ذلك  الستعراض األقرانالعلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية، اخلاضعة 
رح إلجراءات ش يف التذييل الثالث إجراءات إعداد نواتج املنربرِد تقارير التقييم مثل التقارير املعدة للمنرب. وي

 االعرتاف باملعارف األصلية واحمللية وإدماجها.

إىل جانب املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران واملتاحة  )8(ومن املسلم به أن هناك مصادر أخرى متنوعة،
على املستوى العام، تقدم معلومات غاية يف األمهية لتقارير املنرب. وميكن أن تشمل هذه املصادر تقارير 

 الدولية وغريها، أو تقارير وقائع املؤمترات. وباإلضافة واملنظماتاحلكومات، والصناعة، ومؤسسات البحوث 
املرفق اليت يتم إعدادها لينظر فيها املنرب (‘‘ املواد الداعمة’’سيتم احلصول على معلومات قيمة من  إىل ذلك،

). ومع ذلك فإن استخدام مثل هذه املصادر املتنوعة يلقي مبسؤولية إضافية على عاتق 2-1األول، الفرع 
اً، فإن الصحف واالت فريق التأليف بشأن ضمان جودة وصحة املصادر واملعلومات املذكورة. وعموم

العامة، واملدونات، ومواقع الشبكات االجتماعية ووسائل اإلعالم ليست مقبولة كمصادر ملعلومات تقارير 
  املنرب. واملداخالت الشخصية اليت تقدم نتائج علمية ليست مصادر مقبولة أيضًا.

  اإلضافية التالية: اإلجراءاتوقد مت حتديد 
 لمنسقين والرئيسيين والمساهمينمسؤوليات المؤلفين ا  - 1

                                                      
  .‘‘األدبيات الرمادية’’تسمى تارخييا )  8(



على اختيار مجيع املصادر واستخدامها وفقًا لإلجراءات احملددة يف هذا املنسقون  الرئيسيونيعمل املؤلفون 
 التذييل.

 تقييم املعلومات قيد النظر إلدراجها يف التقرير تقييمًا نقديًا من أي مصدر كانت. املؤلفنيواملطلوب من فريق 
يق من املؤلفني استعراض جودة كل مصدر وصالحيته قبل دمج املعلومات من ذلك املصدر وجيب على كل فر 

يف تقرير املنرب. ويتعني على املؤلفني الذين يرغبون يف إدراج معلومات منظمة الصحة العاملية غري املتوفرة على 
عم ونية، إىل وحدة الداملستوى العام إرسال املرجع الكامل للمعلومات ونسخة منها، ويفضل أن تكون إلكرت 

الفين ذات الصلة وأمانة املنرب. أما فيما خيص املادة اليت تكون متاحة يف نسق إلكرتوين فقط فيتعني حفظ نسخة 
إلكرتونية من تلك املادة مع اإلشارة إىل املوقع الذي ميكن الوصول فيه إىل تلك املادة وإرسال نسخة إلكرتونية 

ة وجود مصدر مكتوب بلغة أخرى غري اإلنكليزية، ال بد من وضع موجز تنفيذي إىل األمانة حلفظها. ويف حال
  .أو ملخص بتيسري من وحدة الدعم الفين ذات الصلة

وتنطبق هذه اإلجراءات على األوراق قيد النشر يف االت اليت خضعت الستعراض النظراء يف وقت إجراء 
للتقرير  وراق قد قُبلت للنشر يف الة قبل التوزيع النهائياستعراض احلكومة أو اخلرباء. وجيب أن تكون هذه األ

على احلكومات واملوجز على صانعي السياسات الذين أُنتج ألجلهم. وإذا مل يكن األمر كذلك، جيب سحب 
 .حجج تستند إليها من التقرير وكذلك من موجزه التقين وموجزه املوجه إىل صانعي السياسات املواد وأي

راجع يف تقرير املنرب ذي الصلة يفوسيتم إدراج مجيع املصادر 
َ
 .قسم امل

 مسؤوليات محرري االستعراض  - 2

سيقدم حمررو االستعراض الدعم والتوجيه لفريق املؤلفني لضمان التطبيق املتسق لإلجراءات احملددة يف هذا 
 التذييل.

 مسؤوليات وحدة الدعم الفني  - 3

، على املستوى العام، تقوم وحدة الدعم التقين املسؤولة عن تنسيق التقرير املتاحة فيما يتعلق باملصادر غري
ء عملية رباء االستعراض الذين يطلبوا أثنابالتشاور مع الرؤساء املشاركني للتقرير، بإتاحة هذه املصادر خل

 فظها.وإرساِل املواد إىل أمانة املنرب حلاالستعراض 

 مسؤوليات أمانة المنبر  - 4

ميكن   غري املتاحة على املستوى العام. وينبغي لألمانة حفظ املوقع الذي ال املصادرتخزين املنرب بتقوم أمانة 
احلصول فيه على املواد إال يف نسق إلكرتوين وحفظ نسخة إلكرتونية من هذه املواد. وينبغي أن تسمح باحلصول 

ية اليت سيتم ت التخزين للربوتوكوالت واملبادئ التوجيهتثل إجراءاعلى هذه املواد بناء على الطلب. وينبغي أن مت
 ، املرفق الثاين).3/1-االتفاق عليها يف إطار خطة املنرب إلدارة البيانات واملعلومات املقرر م ح د 



  [التذييل الثالث

  االعتراف بالمعارف األصلية والمحلية وإدماجها (سيتم إعداده)]إجراء 

  
  
  



  المرفق الثاني

  المتعلقة بتضارب المصالح وإجراءات تنفيذهاالسياسة 

  السياسة المتعلقة بتضارب المصالح  -أوالً 

  الغرض من السياسة  -ألف 

الوظائف واملبادئ التشغيلية والرتتيبات املؤسسية ’’من  1يتمثل اهلدف من املنرب وفقاً للوارد يف الفقرة   - 1
ة من يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي يف تدعيم الرابطة بني العلوم والسياسات )9(‘‘للمنرب

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

ياً، وأن يكفل مصداقيته وأمهيته ومشروعيته من خالل إخضاع أعماله الستعراض األقران وتوخي الشفافية علم
يف عمليات صنع قراراته، وأن يستخدم عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمية يف تبادل وتقاسم 

ؤلفات لصلة، مبا يف ذلك املواستخدام البيانات واملعلومات والتكنولوجيات املستمدة من مجيع املصادر ذات ا
  اليت مل ختضع الستعراض األقران، حسب االقتضاء.

ويستدعي الدور الذي يضطلع به املنرب أن يويل اهتماماً خاصاً للمسائل املتعلقة باالستقاللية واالحنياز،   - 2
ض عمل املنرب ر بغية احلفاظ على سالمة منتجاته وعملياته، وعلى ثقة اجلمهور فيها. ومن الضروري أال يتع

  للخطر جراء أي تضارب يف املصاحل عند من يؤدون هذا العمل.
ويتمثل الغرض العام للسياسات يف محاية مشروعية املنرب ونزاهته وموثوقيته، وإجنازاته واحلفاظ على الثقة   - 3

ياسات إىل مبادئ سيف أنشطته ويف من يشاركون بصورة مباشرة يف إعداد تقاريره ونواجته األخرى. وتستند هذه ال
وال تقدم قائمة شاملة للمعايري املستخدمة يف التعّرف على حاالت التضارب يف املصاحل. ويقّر املنرب بالتزام وتفاين 
املشاركني يف أنشطته، وباحلاجة إىل احلفاظ على التوازن بني التقليل إىل أدىن حد ممكن من أعباء اإلبالغ وكفالة 

  مواصلة بناء الثقة العامة واحلفاظ عليها يف الوقت نفسه.نزاهة املنرب ونواجته مع 
وقد صممت السياسات املتعلقة بتضارب املصاحل على حنو يكفل حتديد مواطن أي تضارب حمتمل يف   - 4

املصاحل (أنظر الفرع جيم من أدناه)، وإبالغ اللجنة املعنية بتضارب املصاحل ا، والتعامل معها على حنو حيول 
ها سلبًا على استقالل املنرب ونواجته وعملياته، وبالتايل محاية الشخص أو األشخاص املعنيني، ومحاية دون تأثري 

  )10(املنرب واملصلحة العامة. وميكن إرسال أي طلب معقول مناسب يتعلق بتضارب املصاحل إىل مكتب املنرب.
 أو لل من شأن عمل املنربومن الضروري جتنب الوضع الذى ميكن أن يتساءل فيه شخص عاقل أو يق  - 5

يتغاضى عنه نتيجة لتصور وجود تضارب يف املصاحل. ومن املسلم به ضرورة احرتام خصوصية األفراد ومسعتهم 

                                                      
)9  (UNEP/IPBES.MI/2/9.املرفق األول، التذييل األول ،  
)10  (bureau@ipbes.net.  



املهنية. وأن احتمال تضارب املصاحل ال يعين بالضرورة وجود تضارب يف املصاحل. فالغرض من السياسات هو 
  إلجراء تقييم حلالة ما. متكني األفراد من تقدمي املعلومات الالزمة

، 2013وقد طلب االجتماع العام، يف دورته األوىل املعقودة ببون، أملانيا يف شهر كانون الثاين/يناير   - 6
إىل فريق اخلرباء املتعدد االختصاصات وضع مدونة ممارسات خاصة به متكنه من أداء وظائفه العلمية والتقنية. 

النحو الواجب. وخالل االجتماع املشرتك األول بني فريق اخلرباء املتعدد  وقد أعدت مدونة املمارسات هذه على
، قام املكتب باستعراض 2013االختصاصات واملكتب، املعقود يف بريغن، النرويج، يف شهر حزيران/يونيه 

  مدونة املمارسات وتنقيحها دف اعتمادها.
  نطاق السياسة  -باء 

عليا للمنرب، أي أعضاء املكتب وأعضاء فريق اخلرباء املتعدد تطبق هذه السياسة على القيادة ال  - 7
االختصاصات وأي هيئات فرعية تسهم يف وضع النواتج، واملؤلفون املسؤولون عن مضمون التقارير (املؤلفون 
الرئيسيون املشاركون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون)، واحملررون املستعرضون واملوظفون املهنيون الذى يتم 

  خدامهم للعمل الفنيون يف أي من وحدات الدعم التقين اليت ينشؤها املنرب.است
ويعد املوظفون الفنيون لدى األمانة موظفني لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة، وخيضعون لسياسات   - 8

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

  تستضيفها األمم املتحدة أن متتثل لسياسات املنرب. ذلك الكيان. وينتظر من وحدات الدعم التقين اليت ال
  وتنطبق السياسات على عملية وضع مجيع نواتج املنرب.  - 9

وينبغي لتطبيق سياسات تضارب املصاحل على األشخاص املنتخبني أو املختارين لشغل مناصب يف   - 10
  املنرب أن يعكس املسؤوليات اخلاصة بكل منهم.

  ‘‘التحيز’’و ‘‘ تضارب المصالح’’تعريف   -جيم 

اء و وحتقيقاً ألغراض هذه السياسات، فإن الظروف اليت قد حتمل أي شخص عاقل على التشكيك س  - 11
التضارب يف ’’يف موضوعية فرد ما أو الشك يف منح ميزة غري عادلة، تشكل تضارباً حمتمًال يف املصاحل. ويشري 

  إىل أي تضارب يف املصاحل احلالية ألى فرد ميكن أن:‘‘ املصاحل
  يضر بدرجة كبرية مبوضوعية الفرد يف االضطالع مبهامه ومسؤولياته جتاه املنرب؛  (أ)

  غري عادلة ألى شخص أو منظمة. حتقيق ميزة  (ب)
يد برأي فالتحيز يشري إىل التمسك على حنو شد‘‘. التحيز’’و ‘‘ تضارب املصاحل’’ويتم التمييز بني   - 12

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

النظر. ويفرتض أن تتكون أفرقة املؤلفني يف املنرب من أفراد ذوي آراء وانتماءات خمتلفة. وينبغي لألفراد أو لألفرقة 



ازناً يف اخلربة ووجهات املؤلفني تو املكلفة باختيار هؤالء األفراد أن يبذلوا ما يف وسعهم لكي تعكس تشكيلة فريق 
النظر يكفل اتسام إجنازات املنرب بالشمولية واملوضوعية واحلياد فيما يتعلق بالسياسات. وعند اختيار املؤلفني، 

تضارب ’’جيب بذل العناية الالزمة لكفالة موازنة حاالت التحيز حيثما وجدت. وعلى العكس، يشري مصطلح 
. غري أن إبداء رأي يعتقد صاحبه أنه رأي صحيح، لكنه 11يت يرد وصف هلا يف الفقرة إىل احلالة ال‘‘ املصاحل

  حيصل من وراءه على أي كسب شخصي، ال يشكل بالضرورة تضارباً يف املصاحل.  ال
ومل تصمم اشرتاطات التضارب يف املصاحل الواردة يف هذه السياسات لتشمل تقييمًا لسلوك الفرد أو   - 13

  أو لقدرته على التصرف مبوضوعية على الرغم من وجود تضارب يف املصاحل. مساته الشخصية
وال تطبق هذه السياسات إال على حاالت التضارب احلالية يف املصاحل، لكنها ال تطبق على املصاحل   - 14

انت هامة كالقدمية اليت مضى عليها الزمن، وليس من الضروري اإلفصاح عن املصاحل املهنية وغري املالية إال إذا  
وذات صلة. ويف حال عدم اليقني مما إذا كان اإلفصاح عن مصلحة ما الزماً، يشجع األطراف على طلب 
املشورة من األمانة اليت تطلب املشورة بدورها من اللجنة املعنية بتضارب املصاحل. وجيوز أن تشمل املصاحل اهلامة 

ويف  اللجان االستشارية التابعة ملنظمات القطاع اخلاصوذات الصلة، على سبيل املثال ال احلصر، العضوية يف 
  جمالس إدارة جمموعات الدعوة غري الرحبية. بيد أن هذه االرتباطات ال تشكل بالضرورة تضارباً يف املصاحل.

وال يتم اإلفصاح عن املصاحل املالية إال إذا كانت هامة وذات صلة. وجيوز أن تشمل هذه املصاحل،   - 15
ثال ال احلصر، عالقات التوظيف، والعالقات االستشارية، واالستثمارات املالية، واملصاحل املتعلقة على سبيل امل

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

عدم اليقني مما إذا كان اإلفصاح عن مصلحة ما الزماً، يشجع األطراف على طلب املشورة من األمانة اليت 
  تطلب املشورة بدورها من اللجنة املعنية بتضارب املصاحل.

صورة مباشرة يف اد املشاركني بوتفاديًا للحاالت اليت قد ينشأ فيها تضارب يف املصاحل، ينبغي لألفر   - 16
إعداد نواتج املنرب، أو املشرفني على إعدادها، أن يتجنبوا وجودهم يف وضع يتطلب منهم إقرار النص الذي 

  شاركوا مباشرة يف صياغته، بالنيابة عن أي حكومة، أو اعتماد هذا النص، أو قبوله.
  إجراءات التنفيذ  -ثانياً 

  1المادة 
ذ هذه على حنو يكفل حتديد املصاحل ذات الصلة، وإبالغ اللجنة املعنية بتضارب املصاحل وضعت إجراءات التنفي

ا اليت ستحدد تضارب املصاحل احملتمل واحلقيقي، والتعامل معها حبيث يتم جتنب أي تأثري سليب على املنرب 
  ونواجته، مع محاية الشخص أو األشخاص املعنيني، واملصلحة العامة.

  2المادة 



تطبق إجراءات التنفيذ هذه على مجيع حاالت التضارب يف املصاحل وفقاً للمبني يف الفرع جيم من سياسة   - 1
  التضارب يف املصاحل، كما تطبق على قائمة األفراد املدرجة يف الفرع باء املتعلق بنطاق السياسة.

ال املنرب إذا د ما املشاركة يف أعماالمتثال لسياسة تضارب املصاحل وإجراءات التنفيذ إلزامي. وال ميكن لفر   - 2
مل ميتثل للسياسة ولإلجراءات. وإذا مت حتديد تضارب يف املصاحل، ال يسمح للشخص املعين أن يشارك يف أنشطة 

  املنرب إذا ما مت اختاذ إجراء لتسوية هذا التضارب.
  ل التعييناض قباألعضاء في مكتب المنبر وفي فريق الخبراء المتعدد االختصاصات: عملية االستعر 

  3المادة 

تقدم إىل األمانة استمارة اإلفصاح عن تضارب املصاحل الواردة يف تذييل هذه اإلجراءات، لكل من   - 1
  املرشحني النتخابات مكتب املنرب وفريق اخلرباء املتعدد االختصاصات.

تضارب املصاحل، وجيوز هلا أن ) باستعراض استمارات 10تقوم جلنة معنية بتضارب املصاحل (أنظر املادة   - 2
تطلب معلومات إضافية واملشورة وفقاً للمقتضى. وإذا قررت اللجنة أن لدى أحد املرشحني لعضوية املكتب أو 
فريق اخلرباء املتعدد االختصاصات تضارباً يف املصاحل ال ميكن تسويته، يصبح املرشح املعين غري مؤهل لالنتخاب 

  ).8 أنه جيوز للمرشح أن يطلب استعراضاً (أنظر املادة لعضوية املكتب أو الفريق غري
وتطبق العملية املذكورة آنفاً أيضاً على املرشحني لالنتخاب يف مكتب املنرب الذين مت ترشيحهم أثناء دورة   - 3

جنة لاملنرب اليت تقرر إجراء االنتخابات فيها. ويف تلك احلاالت، ُيطلب إىل املرشحني ملء االستمارة، وتقوم ال
  باستعراضها قبل االنتخابات.

  األعضاء في مكتب المنبر وفي فريق الخبراء المتعدد االختصاصات: عملية االستعراض بعد التعيين 

  4المادة 
يقوم مجيع األعضاء يف املكتب ويف فريق اخلرباء املتعدد االختصاصات بإعالم األمانة بأي تغيريات يف   - 1

  تضارب املصاحل اليت قدموها سابقاً وقت ظهورها. املعلومات الواردة يف استمارة
وتقوم اللجنة املعنية بتضارب املصاحل باستعراض املعلومات املستكملة وحتديد ما إذا كان عضو املنرب   - 2

املعين ميثل حالة تضارب يف املصاحل ال ميكن تسويتها، ويف هذه احلالة ال يصبح الشخص مؤهًال ألن يكون 
  أو الفريق.عضواً يف املكتب 

أعضاء أفرقة المهام وأفرقة الخبراء والرؤساء المشاركون للتقارير المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمؤلفون 
  الرئيسيون والمحررون المستعرضون ووحدات الدعم الفني: عملية االستعراض قبل التعيين

  5المادة 

قبل تعيني أي فرد كعضو يف فرقة عمل أو فريق خرباء أو رئيس مشارك كمؤلف رئيسي منسق، أو مؤلف رئيسي، 
أو حمرر مستعرض، ستطلب األمانة إىل ذلك الفرد أن ميأل استمارة تضارب املصاحل ويقدمها إليها. وتقيم اللجنة 



ويته. ويف لدى الفرد تضارب يف املصاحل ال ميكن تساملعنية بتضارب املصاحل عندئذ االستمارة لتقرير ما إذا كان 
يصبح الفرد  حالة أن تقرر اللجنة املعنية بتضارب املصاحل أن الفرد لديه تضارب يف املصاحل ال ميكن تسويته، ال

  ).8مؤهًال للمشاركة يف إعداد املنتجات إال أن بوسع الفرد أن يطلب استعراضاً (أنظر املادة 
  6المادة 

رشحني لشغل الوظائف الفنية يف أي وحدة من وحدات الدعم الفين اليت ينشؤها املنرب لدى منظمة ينبغي للم
خارج منظومة األمم املتحدة أن يقدموا إىل األمانة استمارة تضارب املصاحل قبل تعيينهم لتقييمها يف غضون 

  .8مخسة أيام من جانب اللجنة املعنية بتضارب املصاحل وفقاً للمادة 
أفرقة العمل وأفرقة الخبراء والرؤساء المشاركون في وضع التقارير والمؤلفون الرئيسيون المنسقون أعضاء 

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

  7المادة 

يسيون املنسقون، وضع التقارير واملؤلفون الرئيبلغ مجيع أعضاء أفرقة العمل وأفرقة واخلرباء والرؤساء املشاركون يف 
واملؤلفني الرئيسيني، واحملررين املستعرضني األمانة بأي تغيريات يف املعلومات ذات الصلة حال حدوثها. ويبلغ 
املوظفون الفنيون يف أي وحدة من وحدات الدعم الفين اليت ينشؤها املنرب يف منظمة خارج منظومة األمم املتحدة 

بأي تغيريات يف املعلومات ذات الصلة حال حدوثها. وتقيم اللجنة املعنية بتضارب املصاحل، املعلومات  األمانة
  املنقحة وفقاً إلجراءات استعراض مسائل التضارب يف املصاحل قبل التعيني.

  المبادئ المتعلقة بالنظر في مسائل تضارب المصالح

  8المادة 

راد يف  املشورة بشأن مسائل تضارب املصاحل والبت فيها بالنسبة لألفينبغي للهيئات املشاركة يف تقدمي  - 1
إطار سياسة تضارب املصاحل (اللجنة املعنية بتضارب املصاحل واملكتب) أن تتشاور مع الفرد املتأثر إذا كان لدى 

اإلفصاح  ةتلك اهليئة شواغل بشأن تضارب حمتمل يف املصاحل و/أو تطلب توضيحاً ألي أمور ناشئة عن استمار 
عن تضارب املصاحل. وتكفل إتاحة الفرصة للفرد املتأثر، ولعضو املنرب الذي رشح ذلك الفرد، حسب االقتضاء، 

  ملناقشة أي شواغل بشأن أي تضارب حمتمل يف املصاحل.
 نويف احلاالت اليت تقرر فيها جلنة تضارب املصاحل أن فردًا من األفراد لديه تضارب يف املصاحل ال ميك  - 2

تسويته، للفرد املعين أن يطلب من مكتب املنرب استعراض قرار اللجنة. وعلى الفرد املعين أن يلتزم بقرار اللجنة 
  ريثما تظهر نتيجة االستعراض. ويستعرض املكتب القرار يف اجتماعه التايل ويكون قراره ملزماً.



يارات ، تقوم اهليئة املعنية، باستطالع اخلولدى النظر يف ما إذا كان لدى أحد األفراد تضارب يف املصاحل  - 3
  )11(املمكنة لتسوية التضارب بالتشاور مع ذلك الفرد.

ويف حالة أن يتقرر أن أحد األفراد لديه تضاربًا يف املصاحل ال ميكن تسويته، ال يعد الفرد قادرًا على   - 4
  .املشاركة يف إعداد نواتج املنرب

ركة يف حبث مسائل تضارب املصاحل النظر يف احلاالت اليت يكونون هم وال جيوز ألعضاء اهليئات املشا  - 5
أنفسهم أطرافاً فيها، وعليهم أن يعلنوا عدم أهليتهم عند حبث اهليئة ذات الصلة يف تضارب مصاحل حمتمل يتعلق 

  م.
  معالجة المعلومات وتخزينها

  9المادة 

ا بصورة املتعلقة باملشاركني يف املنرب، وتقوم األمانة حبفظهتقدم لألمانة مجيع استمارات تضارب املصاحل   - 1
آمنة مع أي سجالت ملداوالت و/أو مقررات تصدر عن اللجنة املعنية بتضارب املصاحل، وتبقيها ملدة مخس 

  سنوات بعد انتهاء مشاركة الفرد يف الدور الذي اقتضى االستعراض، وبعدها ُتدمر تلك املعلومات.
، تعترب االستثمارات املشار 8االخطار عن وجود تضارب يف املصاحل لآلخرين مبوجب املادة  ورهناً بشرط  - 2

إليها يف هذه املادة سرية، وال تكشف أو تستخدم ألي غرض آخر غري النظر يف مسائل تضارب املصاحل يف 
  املكتب. وبقرار من إطار إجراءات التنفيذ هذه دون احلصول على موافقة صرحية من الفرد الذي قدم املعلومات

  اللجنة المعنية بتضارب المصالح

  10المادة 

لغرض تنفيذ هذه املواد وحتديد ما إذا كان هناك أي ‘‘) اللجنة(’’تنشأ جلنة معنية بتضارب املصاحل   - 1
  تضارب يف املصاحل يف احلاالت اليت حتال إليها من مكتب املنرب.

 عرب املؤمترات عن بعد، حسب االقتضاء. وإذا دعت احلاجة إىلجتتمع اللجنة املعنية بتضارب املصاحل   - 2
  اجتماع مباشر، عندها يعقد قبل االجتماعات العادية للمكتب أو بعدها.

تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء منتخبني من املكتب من بينهم أحد الرؤساء املشاركني يف املكتب يتوىل   - 3
ن كل إقليم من أقاليم األمم املتحدة خيتارهم املكتب عقب طلب رئاسة اللجنة ومخسة أعضاء، واحد منتخب م

ترشيحات من البلدان األعضاء يف املنرب وعضو واحد إضايف لديه خربة قانونية مالئمة من املنظمة املستضيفة 
  لألمانة وتعينه هذه املنظمة.

                                                      
 أدت اليت األخرى املصاحل أو احملددة املالية املصلحة من بسحب استثمارام املصاحل يف تضارب تسوية مثًال، لألفراد، حيق  )11(

 .بتضارب املصاحل هذا املتصلة القرارات اختاذ عمليات أو املناقشات عن النأي بأنفسهم أو احملتمل، التضارب نشوء إىل



ذر التوصل إىل صاحل. وإذا تعيتوقع أن يتوصل أعضاء اللجنة إىل توافق يف اآلراء بشأن مسائل تضارب امل  - 4
توافق يف اآلراء، بصورة استثنائية، فيما يتعلق باألمور امللحة جيوز لرئيس اللجنة اختاذ قرار ائي، مع مراعاة وزن 

  اآلراء املـُعرب عنها يف اللجنة. وتقرر اللجنة طريقة عملها.
د انعقاد  قبل أربعة أسابيع على األقل من موع تقدم اللجنة تقريراً عن أنشطتها إىل االجتماع العام للمنرب  - 5

  كل دورة لالجتماع العام. وتعاجل اللجنة املسائل السرية يف أقرب فرصة ممكنة.



  استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح    تذييل

  سري

  اإلفصاح عن تضارب المصالح

ذي للمنرب. ويرجى ا إىل األمني التنفييرجى التوقيع وكتابة التاريخ على الصفحة األخرية من هذه االستمارة وإعاد
  االحتفاظ بنسخة لسجالتك.

  استمارة اإلفصاح عن المصالح ذات الصلة

ُدعيَت للخدمة يف املنرب احلكومي الدويل املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بسبب  مالحظة:
لب منه إيالء تضارب املصاحل فإن دور املنرب يتط منزلتك وخربتك املهنية. وكما هو مبني يف سياسة املنرب بشأن

اهتمام خاص للمسائل املتصلة بتضارب املصاحل والتحيز من أجل احملافظة على نزاهة نواجته وعملياته وعلى ثقة 
اجلمهور ا. ومن الضروري أال يتضرر عمل املنرب بأي تضارب يف املصاحل يؤثر على األفراد الذين يقومون على 

ولذلك فإن من الضروري الكشف عن بعض األمور لضمان عدم االنتقاص من عمل املنرب نتيجة تضارب تنفيذه. 
  املصاحل. وحنن نثق يف مهنيتك وحسن تقديرك وأمانتك عند ملء هذا االستمارة.

ليك عوال يطلب املنرب قوائم شاملة باألنشطة اليت تندرج حتت كل عنوان من العناوين الواردة أدناه، لكن يتعني 
  بواجباتك يف املنرب واليت من شأا أن: -اإلفصاح عن املصاحل املهمة واملتصلة أو اليت تبدو متصلة 

  تؤثر بشدة على موضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك جتاه املنرب؛  ‘1’
متنح ميزة غري عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة، وميكن أن تضمن لك احلصول على    ‘2’

  ر ومادي من خالل النواتج املتعلقة بأحد منتجات املنرب.كسب مباش
وحتقيقاً ألغراض هذه السياسة، تشكل الظروف اليت ميكن أن تؤدي بشخص معقول إىل الشك يف موضوعيتك، 
أو ما إذا كانت قد أوجدت ميزة غري عادلة، تضارباً حمتمالً يف املصاحل وينبغي اإلفصاح عنها يف هذه االستمارة. 

اح عن مصلحة يف هذه االستمارة ال يعين تلقائيًا وجود تضارب أو أنك لن تستطيع أداء الدور املنوط واإلفص
بك يف املنرب. وعند وجود أي شك لديك يف ما إذا كان ينبغي اإلفصاح عن مصلحة ما، فأنت مدعو بشدة 

  إىل الكشف عن هذه املصاحل.



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الربيد اإللكرتوين: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم اهلاتف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلهة اليت تعمل لديها يف الوقت احلايل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورك يف املنرب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هل تشارك في أي أنشطة مهنية مهمة وذات صلة قد يُنظر إليها على أنها تشكل تضارباً في المصالح؟   )1(

  ___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان التفاصيل أدناه).

لة مبهامك األخرى احلالية اليت تبدو ذات صيرجى بيان املصاحل املهنية املهمة وذات الصلة واملصاحل غري املالية 
  بشأن املنرب واليت ميكن أن تفسر على أا:

  تضر بشدة مبوضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك جتاه املنرب؛  ‘1’
متنح ميزة غري عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة. وقد يتضمن هذا أعضاء جمالس مجاعات استقطاب   ‘2’

  يقتصر عليهم.الدعم، ولكنه ال 
هل لديك أي مصالح مالية مهمة وذات صلة بموضوع العمل الذي ستشارك فيه، والتي قد يُنظر   )2(

  إليها على أنها تشكل تضارباً في المصالح؟

  ___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان التفاصيل أدناه).

ن أن تفسر قد تبدو ذات صلة بواجباتك يف املنرب أو اليت ميك يرجى بيان املصاحل املالية املهمة ذات الصلة أو اليت
  على أا:

  تضر بشدة على موضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك جتاه املنرب؛  ‘1’
متنح ميزة غري عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة. وقد تتضمن تلك املصاحل العالقات الوظيفية،   ‘2’

تثمارات املالية، واملصاحل املتعلقة بامللكية الفكرية واملصاحل التجارية وعالقات إسداء املشورة، واالس
  ومصادر دعم البحوث من القطاع اخلاص.

هل هناك أي مصلحة أخرى يمكن أن تؤثر على موضوعيتك أو استقالليتك في العمل الذي   )3(
  ستشارك فيه؟

  أدناه).___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان التفاصيل 

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

لذي أسهمت فيه، اوأفهم أن املنرب سيحتفظ باملعلومات املتصلة مبصاحلي ملدة مخس سنوات بعد انتهاء النشاط 
من إجراءات  8وسيتم بعدها تدمريها. ورهناً بشرط اإلبالغ عن وجود تضارب يف املصاحل لآلخرين مبوجب املادة 

التنفيذ، فإنين أفهم أن هذه النماذج ستعترب سرية وسيجري استعراضها وفقاً إلجراءات التنفيذ املتعلقة بتضارب 
  املصاحل.

  ة تضارب املصاحل وبإجراءات التنفيذ اخلاصة باملنرب.وذا أعلن أنين سألتزم بسياس
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  التاريخ:                التوقيع:
  أعاله): 3 - 1األسئلة من على أي من ‘‘ نعم’’التفاصيل اإلضافية (عند اإلجابة بـــــ 
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