
  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  في إطار االتفاقیة وبروتوكولیها

، عند االنتهاء من تنظیم العمل المقترح لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر 
االجتماع الثالث و األطراف في االتفاقیة، واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

 ةلیة والمعلومات الواردة في مذكرة األمینلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، مراعاة التوصیة الحا
بشأن استعراض الخبرة المكتسبة من عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقیة واجتماعات األطراف في 

، من المضیفة أو المنظماتاون مع الحكومات ، بالتع
التي أماكن االجتماعات، بما في ذلك عن طریق وضع ترتیبات لتجنب أو تقلیل استخدام المواد البالستیكیة 

إلى والحكومات األخرى والمنظمات الدولیة ذات الصلة 
بشأن اإلجراء المقترح لتفادي أو إدارة تضارب المصالح في أفرقة الخبراء 

، وتقدیمه إلى استنادًا إلى اآلراءرح، ، اإلجراء المقت
، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في 

 ؛اجتماعه التاسع، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا في اجتماعه الثالث

ر األطراف في االتفاقیة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
 :على غرار ما یلي اً ر قر مقرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، على التوالي، 

  للسالمة األحیائیة،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
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 الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  االجتماع الثاني
  2018تموز /یولیه 13-9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
في إطار االتفاقیة وبروتوكولیهاالجاریة العملیات استعراض فعالیة   2/15

  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ
، عند االنتهاء من تنظیم العمل المقترح لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر ةالتنفیذی ةإلى المكتب واألمین تطلب -

األطراف في االتفاقیة، واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، مراعاة التوصیة الحا

بشأن استعراض الخبرة المكتسبة من عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقیة واجتماعات األطراف في 
 2ومذكرات المعلومات المرتبطة بها؛ 1البروتوكولین

، بالتعصل الجهود الجاریةواتأن  ةالتنفیذی ةإلى األمین تطلب -
أماكن االجتماعات، بما في ذلك عن طریق وضع ترتیبات لتجنب أو تقلیل استخدام المواد البالستیكیة  خضرنة

 ؛، وتعزیز كفاءة استخدام الطاقة، والنفایات الغذائیةتستخدم لمرة واحدة

والحكومات األخرى والمنظمات الدولیة ذات الصلة دعو األطراف تأن  ةالتنفیذی ةإلى األمین تطلب أیضاً  -
بشأن اإلجراء المقترح لتفادي أو إدارة تضارب المصالح في أفرقة الخبراء  2018 آب/أغسطس 15تقدیم آرائها في موعد أقصاه 
، اإلجراء المقت، حسب االقتضاءوتنقیح ،المقرر أدناهمشروع ب على النحو الوارد في المرفق

، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في مؤتمر األطراف للنظر فیه في اجتماعه الرابع عشر
اجتماعه التاسع، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا في اجتماعه الثالث

ر األطراف في االتفاقیة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول مؤتم أن یعتمدب توصي -
قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، على التوالي، 

  ،إن مؤتمر األطراف
إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،

                                                           
CBD/SBI/2/16/Add.1. 
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الهیئة الفرعیة للتنفیذ
االجتماع الثاني
مونتلایر، كندا، 

من جدول األعمال 15البند 
  

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ
1-

األطراف في االتفاقیة، واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، مراعاة التوصیة الحا

بشأن استعراض الخبرة المكتسبة من عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقیة واجتماعات األطراف في  ةالتنفیذی
البروتوكولین
2-

خضرنةأجل 
تستخدم لمرة واحدة

3-
تقدیم آرائها في موعد أقصاه 
على النحو الوارد في المرفق

مؤتمر األطراف للنظر فیه في اجتماعه الرابع عشر
اجتماعه التاسع، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا في اجتماعه الثالث

4-
قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، على التوالي، 

إن مؤتمر األطراف
إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
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استعراض الخبرة المكتسبة من عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقیة، ومؤتمر األطراف   - ألف
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، ومؤتمر 

  بروتوكول ناغویا
  ،NP-2/12، وCP-8/10، و13/33و، 13/26و ،NP-1/12و ،CP-7/9، و12/27إلى المقررات  إذ یشیر
الخبرة المكتسبة في عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع  ستعرضوقد ا

لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، باستخدام المعاییر المحددة 
آراء األطراف والمراقبین والمشاركین في  مع مراعاةالتوالي، على ، NP-2/12، وCP-VIII/10، و13/26في المقررات 

االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة، واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
ومن خالل الدراسات  بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا،

  ،االستقصائیة التي أجریت بعد االجتماعات
ذ یقر ٕ آخر في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة، واالجتماع العاشر  ابأنه سیجري استعراض وا

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
  لألطراف في بروتوكول ناغویا،

زیادة التكامل بین االتفاقیة وبروتوكولیها، وتحسین أن االجتماعات المتزامنة سمحت ب مع االرتیاح یالحظ -1
 المشاورات والتنسیق وأوجه التآزر فیما بین نقاط االتصال الوطنیة المعنیة؛

أن معظم المعاییر اعتبرت مستوفاة أو مستوفاة جزئیا، وأنه من المستصوب إدخال المزید من  یالحظ -2
 البروتوكولین؛األطراف في لتحسین نتائج وفعالیة اجتماعات  التحسینات على سیر االجتماعات المتزامنة، ال سیما

التأكید على أهمیة ضمان المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي األطراف من البلدان النامیة، والسیما أقل  یكرر -3
، في االجتماعات المتزامنة، التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة بلدانالبلدان نموًا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، وال

، في هذا الصدد، على وجه الخصوص، على أهمیة ضمان المشاركة الكافیة للممثلین في اجتماعات ویسلط الضوء
 ؛االجتماعات فیما بین الدوراتفي ، بما في ذلك ریق توفیر التمویل لهذه المشاركة، عن طالبروتوكولین

االنتهاء من تنظیم العمل المقترح لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر  ، عندةالتنفیذی ةإلى المكتب واألمین یطلب -4
األطراف في االتفاقیة، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع 

 ةومات الواردة في مذكرة األمینلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، مراعاة هذا المقرر والمعل
 3؛ةالتنفیذی

  إجراءات تجنب تضارب المصالح أو إدارتها في أفرقة الخبراء  - باء
  ،إن مؤتمر األطراف

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة،
  یا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغو 

  األهمیة الحاسمة التخاذ القرارات على أساس أفضل مشورة متاحة من الخبراء، إذ یدرك

                                                           
3 CBD/SBI/2/16 وAdd.1.  
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ذ یدرك أیضا ٕ الحاجة إلى تجنب تضارب المصالح من جانب أعضاء أفرقة الخبراء التي تنشأ من حین إلى آخر  وا
  لوضع التوصیات،

 4إجراءات تجنب تضارب المصالح أو إدارتها الواردة في مرفق هذا المقرر؛ یوافق على -1

إدارة تضارب المصالح فیما یتعلق بعمل أفرقة الخبراء  اتكفل تنفیذ إجراءتأن  ةالتنفیذی ةإلى األمینیطلب  -2
 .التقنیین، بالتشاور مع مكتب الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة أو مؤتمر األطراف، حسب االقتضاء

   

                                                           
 .الدعوة إلى تقدیم آراء ةالتنفیذی ةمن توصیة الهیئة الفرعیة للتنفیذ التي تطلب إلى األمین 3سیتم االنتهاء من المرفق وفقا للفقرة  4
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  مرفق
  إجراءات تجنب تضارب المصالح أو إدارتها

 الغرض والنطاق -1
اهمة في ضمان السالمة العلمیة لعمل أفرقة الخبراء، مثل أفرقة الخبراء یتمثل الغرض من هذا اإلجراء في المس 1- 1

التقنیین المخصصة، والسماح للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة والهیئة الفرعیة للتنفیذ، حسب 
واردة من أفرقة الخبراء هذه، لبإعداد استنتاجاتها وتوصیاتها بشأن أفضل المشورة المتاحة وغیر المتحیزة ا ،االقتضاء

أو تزوید مؤتمر األطراف في االتفاقیة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماعات لألطراف في بروتوكول قرطاجنة /و
 .وبروتوكول ناغویا بمعلومات موثوقة وقائمة على األدلة ومتوازنة التخاذ القرارات

والحكومات األخرى وأي هیئة أو وكالة، سواء كانت حكومیة ینطبق هذا اإلجراء على الخبراء الذین تُرشحهم األطراف  2- 1
وال . أو غیر حكومیة، للعمل كعضو خبیر في فریق مخصص من الخبراء التقنیین أو في فریق خبراء تقنیین آخر

ینطبق هذا على ممثلي األطراف أو المراقبین في االجتماعات الحكومیة الدولیة أو في اجتماعات الهیئات األخرى 
 .تتكون من أعضاء یمثلون األطراف أو المراقبین التي

 المتطلبات -2
ا، یعمل كل خبیر منفردا بصفته / مشاركة في عمل فریق من الخبراء، عبر اإلنترنت ومن أجل ال 1- 2 ً أو المشاركة شخصی

ویتوقع من كل خبیر . ، بصرف النظر عن أن انتساب آخر لحكومة أو صناعة أو منظمة أو هیئة أكادیمیةالشخصیة
یتوقع من كل كما . ، وأن یظهر درجة عالیة من السلوك المهنيالمهنیة بطریقة موضوعیة أن یمتثل ألعلى المعاییر

الحاالت، المالیة أو غیرها، التي قد تؤثر على موضوعیة واستقاللیة المساهمة التي یقدمها الخبیر  خبیر أن یتجنب
 .وبالتالي تؤثر على نتیجة عمل فریق الخبراء

ل خبیر یرشحه طرف، أو حكومة من غیر األطراف، أو أي هیئة أو وكالة، سواء كانت حكومیة أو غیر سیقوم ك 2- 2
بإكمال استمارة اإلفصاح عن  5حكومیة، للعمل كعضو في فریق خبراء، باإلضافة إلى إكمال استمارة الترشیح،

 .یار أعضاء فریق الخبراء المعنیینتضارب المصالح وتوقیعها على النحو المبین في التذییل الوارد أدناه قبل اخت
ینطبق شرط اإلفصاح عن المصالح، ما لم یقرر خالف ذلك، على كل مرشح وكل فریق خبراء أنشأه مؤتمر األطراف  3- 2

في االتفاقیة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة، ومؤتمر األطراف 
 .راف في بروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، أو بواسطة هیئة فرعیةالعامل كاجتماع لألط

عندما یواجه خبیر یعمل بالفعل في فریق من الخبراء تضارب في مصالح بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بسبب تغیر  4- 2
فور بإبالغ األمانة عن الظروف التي تؤثر على مساهمة الخبیر المستقلة في عمل فریق الخبراء، یقوم الخبیر على ال

 .هذه الحالة
 استمارة اإلفصاح -3
في التذییل أدناه فیما یتعلق بتعیین واستعراض وضع ترشیح  ةتستخدم استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح الوارد 1- 3

 .األعضاء في فریق من الخبراء
 .ستتاح االستمارة بجمیع اللغات الرسمیة الست لألمم المتحدة 2- 3
 التنفیذ -4

ون الترشیحات الخاصة بعضویة أفرقة الخبراء مصحوبة باستمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح التي أن تك نیغيی 1- 4
بل كل مرشح  .تم استكمالها وتوقیعها من قِ

                                                           
 ).، المرفق األول، التذییل I/4-BSالمقرر(بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة تستند استمارة الترشیح إلى النموذج المطلوب لقائمة الخبراء  5
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ستقوم األمانة، عند استالم الترشیحات مع استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح المستكملة على النحو الواجب،  2- 4
ذا كان األمر كذلك، باستعراض المعلومات المقدمة  ٕ لتحدید ما إذا تم اإلفصاح عن وجود تضارب في المصالح، وا

بموضوع أو عمل فریق الخبراء  اأي إذا كان التضارب المعلن مرتبط(ستنظر فیما إذا كان هذا التضارب ذي أهمیة 
نظر إلیه بشكل معقول على أنه یؤثر، على القرار الموضوعي والمستقل للخبیر ُ ، أو غیر )المعني أو قد یؤثر، أو ی

رتبط أو یرتبط بشكل عرضي بموضوع أو عمل فریق الخبراء المعني ی الأي إذا كان التضارب المعلن (ذي أهمیة 
غیر منطقي من حیث األهمیة أو انتهت صالحیته ومن غیر المحتمل أن یؤثر، أو  أو طبیعي من حیث المقدار، أو

نظر إلیه بشكل معقول على أنه یؤثر، على القرار الموضوعي والمستقل للخبیر ُ ذا ما أثار اإلفصاح شواغل ). ی ٕ وا
، أو من خالل الطرف أو ا  .لمراقب المعنيمحتملة، یجوز لألمانة التماس معلومات إضافیة من الخبیر، مباشرةً

المكتب، أن تُحدد المرشحین الذین یتم اختیارهم وأن تدعوهم للعمل كأعضاء في فریق  بالتشاور معینبغي لألمانة،  3- 4
المعاییر التي قد تم تحدیدها في إخطار ) ب(اختصاصات فریق الخبراء؛ ) أ: (الخبراء المعني على أساس

وینبغي بقدر . خالل استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح استعراض المعلومات الواردة من) ج(؛ ورشیحاتالت
 .اإلمكان، تشكیل أفرقة الخبراء لتجنب تضارب المصالح

في الحاالت التي یكون فیها من المستحیل أو غیر العملي تشكیل فریق خبراء یتمتع بكامل نطاق الخبرة الالزمة  4- 4
شكل آخر یكون لدیهم تضارب محتمل في المصالح، فإن لتنفیذ والیته بفعالیة دون إشراك خبراء فردیین مؤهلین ب

أن یكون هناك توازن بین هذه ) أ: (، قد تشمل هؤالء الخبراء في الفریق شریطةالمكتب بالتشاور معاألمانة، 
یوافق الخبراء على جعل ) ب(؛ ، حسب االقتضاءم أهداف االتفاقیة والبروتوكولینبطریقة تخد المصالح المحتملة

یوافق الخبراء على السعي إلى المساهمة في ) ج(المتعلقة بتضارب المصالح المحتمل متاحة للجمهور؛ والمعلومات 
 .عن المشاركة إذا لم یكن ذلك ممكنا أو موضع شك واعمل األفرقة بموضوعیة، وأن یتنح

أعاله، أو عندما  4-2لفقرة إذا تم تغییر حالة أحد الخبراء أثناء والیة فریق الخبراء واألمانة، على النحو المحدد في ا 5- 4
بل الخبیر، ستقوم األمانة با ةالمتخذ اتتالحظ األمانة حالة تضارب في المصالح من خالل اإلجراء ور مع لتشامن قِ

 .غ المكتب المعني من أجل تقدیم إرشادات بشأن هذه الحالةبالإبرئیس فریق الخبراء، 

ƴǊǉִיҗ6  

  استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح
عادتها إلى األمینیرجى  ٕ . التفاقیة التنوع البیولوجي ةالتنفیذی ةالتوقیع وكتابة التاریخ على الصفحة األخیرة من هذه االستمارة وا

  .ویرجى االحتفاظ بنسخة لسجالتك
ا للعمل كخبیر في : مالحظة  كما. بسبب منزلتك وخبرتك المهنیة }اسم أو وصف فریق الخبراء{لقد تم ترشیحك وتحدیدك مؤقتً

، من المتوقع أن تتجنب المواقف التي قد )--/14المقرر (هو موضح في اإلجراء الخاص بتجنب تضارب المصالح أو إدارتها 
ولذلك فإن من الضروري الكشف عن . تؤثر على قرارك الموضوعي وأن تتسم باالستقاللیة في المساهمة في عمل فریق الخبراء

ونحن نثق في مهنیتك وحسن تقدیرك . ریق الخبراء نتیجة تضارب المصالحبعض األمور لضمان عدم االنتقاص من عمل ف
  .وأمانتك عند ملء هذا االستمارة

  :بواجباتك في فریق الخبراء والتي من شأنها أن -یتعین علیك اإلفصاح عن المصالح المهمة والمتصلة أو التي تبدو متصلة 
 ومسؤولیاتك كعضو في فریق الخبراء؛بشدة على موضوعیتك عند االضطالع بواجباتك تؤثر   ) أ(

                                                           
جراءات التنفیذ التي اعتمدها االجتماع العام للمنتدى الحك 6 ٕ ومي الدولي للعلوم والسیاسات في تم اقتباس هذه االستمارة من سیاسة تضارب المصالح وا

  .في المرفق الثاني لهذا المقرر ةدوالوار  IPBES-3/3في مقرره  ةم اإلیكولوجیال التنوع البیولوجي وخدمات النظمج
https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/Conflict_of_interest_policy.pdf?file=1&type=node&id=15252&force 

https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/Conflict_of_interest_policy.pdf?file=1&type=node&id=15252&force
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تمنح میزة غیر عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة، ویمكن أن تضمن لك الحصول على كسب مباشر   ) ب(
 .بعمل فریق الخبراء ومادي من خالل النواتج المتعلقة 

، أو ما إذا كانت وتحقیقًا ألغراض هذه السیاسة، تشكل الظروف التي یمكن أن تؤدي بشخص معقول إلى الشك في موضوعیتك
واإلفصاح عن مصلحة في . قد أوجدت میزة غیر عادلة، تضاربًا محتمًال في المصالح وینبغي اإلفصاح عنها في هذه االستمارة

وعند وجود . هذه االستمارة ال یعني تلقائیًا وجود حالة تضارب أو أنك لن تستطیع أداء الدور المنوط بك في عمل فریق الخبراء
  .ي ما إذا كان ینبغي اإلفصاح عن مصلحة ما، فأنت مدعو بشدة إلى اإلفصاح عن هذه المعلوماتأي شك لدیك ف

  استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح
  )تبقى ھذه االستمارة سریة بعد إكمالھا، ما لم یتفق الشخص الذي قام بإكمالھا على خالف ذلك(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االسم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: العنوان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البرید اإللكترونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الهاتفرقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الجهة التي تعمل لدیها في الوقت الحالي
بل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الترشیح من قِ

نظر إلیها على أنها تشكل تضاربًا في المصالح؟. 1 ُ   هل تشارك في أي أنشطة مهنیة مهمة وذات صلة قد ی
 )إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى توضیح التفاصیل أدناه(ال ____ نعم ___  

___________________________________________________________________________ 

یرجى توضیح المصالح المهنیة المهمة وذات الصلة والمصالح غیر المالیة األخرى الحالیة التي تبدو ذات صلة بمهامك في 
 :عمل فریق الخبراء والتي یمكن أن تفسر على أنها

  تضر بشدة بموضوعیتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولیاتك تجاه عمل فریق الخبراء؛  ‘1’
وقد یتضمن هذا أعضاء مجالس جماعات استقطاب . میزة غیر عادلة لك أو ألي شخص أو منظمةتمنح  ‘2’

  .الدعم، ولكنه ال یقتصر علیهم
نظر إلیها على أنها تشكل . 2 ُ هل لدیك أي مصالح مالیة مهمة وذات صلة بموضوع العمل الذي ستشارك فیه، والتي قد ی

  تضاربًا في المصالح؟
  ).انت اإلجابة بنعم، یرجى توضیح التفاصیل أدناهإذا ك(ال ____ نعم ___ 

___________________________________________________________________________ 

یرجى توضیح المصالح المالیة المهمة ذات الصلة أو التي قد تبدو ذات صلة بواجباتك في األمانة أو التي یمكن أن تفسر على 
  :أنها

  موضوعیتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولیاتك تجاه عمل فریق الخبراء؛بتضر بشدة ‘ 1’  
وقد تتضمن تلك المصالح العالقات الوظیفیة، وعالقات . تمنح میزة غیر عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة‘ 2’  

ادر دعم البحوث إسداء المشورة، واالستثمارات المالیة، والمصالح المتعلقة بالملكیة الفكریة والمصالح التجاریة ومص
  .من القطاع الخاص

  هل هناك أي مصلحة أخرى یمكن أن تؤثر على موضوعیتك أو استقاللیتك في العمل الذي ستشارك فیه؟. 3
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إدارة تضارب المصالح كیف تقترح  بما في ذلك، إذا كانت اإلجابة بنعم، یرجى توضیح التفاصیل أدناه(ال ____ نعم ___ 
  )التقلیل منھا إلى أدنى حدأو  تضارب في المصالحإزالة أیة المحتمل من أجل 

___________________________________________________________________________ 
  ):أعاله 3 -  1على أي من األسئلة من ‘‘ نعم’’عند اإلجابة بـــــ (التفاصیل اإلضافیة 

___________________________________________________________________________ 

وأتعهد بإبالغ األمانة على . أعلن بموجب هذا حسب أفضل معلوماتي أن المعلومات التي تم الكشف عنها كاملة وصحیحة
 ّ   .الفور بأي تغیر في ظروفي خالل فترة العمل المسند إلي

ظ بالمعلومات المتصلة بمصالحي لمدة خمس سنوات بعد انتهاء النشاط الذي أسهمت فیه، وسیتم بعدها وأفهم أن األمانة ستحتف
من إجراءات تجنب تضارب المصالح  2بموجب القسم  ألمانةورهنًا بشرط اإلبالغ عن وجود تضارب في المصالح ل. تدمیرها

إجراءات ن م 4ة في القسم محددستعراضها وفقًا لإلجراءات الأو إدارتها، فإنني أفهم أن هذه االستمارة ستعتبر سریة وسیجري ا
  .تجنب تضارب المصالح أو إدارتها

  .--/14المقرر ب المرفقالواردة في  تجنب تضارب المصالح أو إدارتهابإجراءات وبهذا أعلن أنني سألتزم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :التاریخ  :التوقیع

__________ 
 


