سياسة الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالمتعلقة بتضارب المصالح
اع ُتمدت في الدورة الرابعة والثالثين للھيئة )) (IPCCكمباال ،أوغندا 19-18 ،تشرين الثاني /نوفمبر ،(2011
وأُدخلت تعديالت على المرفق باء في الدورة األربعين للھيئة )) (IPCCكوبنھاغن ،الدانمرك،
 31-27تشرين األول /أكتوبر (2014
الغرض من السياسة
دور الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCكما ھو مبين في الفقرة  2من المبادئ التي تحكم
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عمل الھيئة  IPCCھو تقييم المعلومات العلمية والفنية واالجتماعية  -االقتصادية المتصلة بفھم األسس العلمية لمخاطر
تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري ،وآثاره المحتملة والخيارات المتاحة للتكيف معه والتخفيف من حدته ،تقييما ً
شامالً ،وموضوعياً ،وعلنياً ،وشفافا ً .وينبغي أن تتسم تقارير الھيئة  IPCCبالحياد فيما يتعلق بالسياسات العامة ،مع أنه
قد يتطلب منھا أن تتناول بموضوعية العوامل العلمية والفنية واالجتماعية  -االقتصادية المتصلة بتطبيق سياسات بعينھا.
ودور الھيئة  ،IPCCيتطلب منھا إيالء اھتمام خاص للمسائل المتعلقة باالستقاللية واالنحياز من أجل المحافظة
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على سالمة منتجاتھا وعملياتھا ،وعلى ثقة الجمھور فيھا .ومن الضروري أال يتعرض عمل الھيئة  IPCCللخطر نتيجة
أي تضارب لمصالح القائمين على تنفيذه.
والغرض العام من ھذه السياسة ھو حماية مشروعية ونزاھة وموثوقية ومصداقية الھيئة  IPCCومن يشاركون
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بصورة مباشرة في إعداد تقاريرھا واالضطالع بأنشطتھا .وتقوم ھذه السياسة على مبادئ وال تقدم قائمة شاملة بمعايير
تحديد أوجه التضارب المشار إليھا .وتقر الھيئة  IPCCبالتزام وإخالص أولئك الذين يشاركون في أنشطتھا .وينبغي أن
تحافظ السياسة على توازن بين الحاجة إلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من عبء اإلبالغ من ناحية ،وكفالة سالمة العملية
التي تقوم بھا الھيئة  IPCCمن ناحية أخرى .وھي تسعى بھذه الطريقة إلى تشجيع المشاركة وكفالة عدم إعاقة العملية
التمثيلية والتوازن الجغرافي مع مواصلة بناء الثقة العامة والمحافظة عليھا.
وسياسة الھيئة  IPCCفيما يتعلق بتضارب المصالح مصممة لضمان التعرف على تضارب المصالح ،وإبالغه
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لألطراف المعنية ،وھي تدار لتجنب أي تأثير سلبي على توازن الھيئة  IPCCومنتجاتھا وعملياتھا لحماية األفراد،
والھيئة  ،IPCCوالمصلحة العامة .وينبغي عدم تعريض الفرد وال الھيئة  IPCCلوضع يحمل أي إنسان معقول على
الشك ،وربما على االنتقاص من عمل الھيئة أو رفضه لمجرد وجود تضارب في المصالح.
وتحديد تضارب محتمل في المصالح ال يعني تلقائيا ً وجود تضارب في المصالح .فالغرض من السياسة ھو
-5
تمكين األفراد من تقديم معلومات مھمة الزمة لكل حالة معينة سيجري تقييمھا.
نطاق السياسة
تنطبق ھذه السياسة على القيادة العليا للھيئة ) IPCCرئيس الھيئة ،ونواب الرئيس ،والرؤساء المشاركين
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لألفرقة العاملة وفرق العمل( ،وسائر أعضاء مكتب الھيئة  IPCCوأعضاء مكتب فرقة العمل والمؤلفين الذين
يضطلعون بمسؤوليات عن مضمون التقارير )المؤلفون الرئيسيون المنسقون ،والمؤلفون الرئيسيون( والمحررين
المستعرضين والموظفين الفنيين في وحدات الدعم الفني ).(TSUs
وتنطبق السياسة على جميع منتجات الھيئة
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والورقات الفنية ،ولكنھا ال تقتصر عليھا.

IPCC

وتشمل تقارير التقييم والتقارير الخاصة وتقارير المنھجيات

والموظفون الفنيون العاملون في أمانة الھيئة  IPCCھم موظفون في المنظمة ) (WMOو /أو برنامج األمم
-8
المتحدة للبيئة ويخضعون لسياسات اإلفصاح والمبادئ األخالقية للمنظمة والبرنامج ،التي تتضمن تضارب المصالح.
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وسوف تنفذ السياسة لكي تعكس مختلف األدوار والمسؤوليات ومستويات السلطة للمشاركين في عملية الھيئة
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 .IPCCوبصفة خاصة ،ينبغي النظر فيما إذا كان يتم تحمل المسؤولية على المستوى الفردي أو يتم تحملھا كمسؤولية
مشتركة داخل أي فريق؛ وفيما يخص مستوى التأثير على مضمون منتجات الھيئة .IPCC
وينبغي أن يعكس تطبيق سياسة تضارب المصالح على من ينتخبون لشغل مناصب داخل الھيئة
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المسؤوليات المحددة لھم.

IPCC

تضارب المصالح
يشير تعبير "تضارب المصالح" إلى أي مصلحة مھنية أو مالية أو أي مصلحة أخرى يمكن أن ‘1’ :تنال بدرجة
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كبيرة من موضوعية أي شخص في اضطالعه بواجباته ومسؤولياته قِبل الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،
أو ’ ‘2تعطي مزية غير عادلة ألي شخص أو منظمة .وألغراض ھذه السياسة ،فالظروف التي يمكن أن تحمل شخصا ً
معقوالً على الشك في موضوعية أحد األفراد ،أو فيما إذا كانت قد أوجدت مزية غير عادلة ،تشكل تضاربا ً محتمالً في
المصالح .وتخضع أوجه التضارب ھذه للكشف عنھا.
وعادة ما تميز سياسات تضارب المصالح في ھيئات التقييم العلمي بين "تضارب المصالح" و "التحيز" الذي
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يشير إلى وجھة نظر أو رأي يتم التمسك به بقوة فيما يخص مسألة أو مجموعة مسائل معينة .وفي حالة المؤلف وفرق
االستعراض ،يمكن إدارة التحيز ،وينبغي إدارته ،من خالل اختيار آراء متوازنة .إذ إن من المتوقع ،مثالً ،أن تتضمن
فرق مؤلفي الھيئة  IPCCأفراداً لھم أراء وانتماءات مختلفة .وسوف يحتاج الذين يشاركون في اختيار المؤلفين أن يبذلوا
قصارى جھدھم لتكوين توليفة لفرقة مؤلفين تعكس توازنا ً من الخبرات واآلراء ،بحيث تتسم منتجات الھيئة IPCC
بالشمول والموضوعية والحياد فيما يتعلق بالسياسة .ويجب العناية في اختيار ھؤالء األفراد بإتاحة إمكانية موازنة
حاالت التحيز حيثما وجدت .وعلى خالف ذلك ،يوجد التضارب في المصالح في الحاالت التي يتمكن فيھا فرد من
األفراد من الحصول على منفعة مباشرة ومادية من خالل ما يحققه له أي منتج من منتجات الھيئة  .IPCCوال يعد
تضاربا ً في المصالح وجود رأي يعتقد المرء أنه صحيح ،ولكنه ال يحقق له منفعة شخصية.
ومتطلبات تضارب المصالح في ھذه السياسة ليست مصممة إلدراج تقييم لسلوك فرد من األفراد أو طبعه أو
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قدرته على التصرف بموضوعية على الرغم من تضارب المصالح.
وال تنطبق السياسة إال على تضارب المصالح القائم في الوقت الراھن .فھي ال تنطبق على المصالح السابقة
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التي انتھت ،ولم يعد لھا وجود ،وال يمكن في نطاق ما ھو معقول أن تؤثر على السلوك القائم في الوقت الراھن .كما
أنھا ال تنطبق على المصالح المحتملة التي قد تنشأ في المستقبل ولكنھا غير موجودة في الوقت الراھن ،ألن ھذه
المصالح تكون بطبيعتھا افتراضية وغير مؤكدة .فأي طلب قيد النظر لشغل وظيفة معينة ،مثالً ،ھو مصلحة في الوقت
الراھن ،ولكن مجرد إمكانية أن يتقدم المرء لشغل تلك الوظيفة في المستقبل ال يعد مصلحة في الوقت الراھن.
وليس من الضروري اإلفصاح عن المصالح المھنية وغيرھا من المصالح غير المالية إال إذا كانت مصالح
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ملموسة وذات صلة .وإذا كان ھناك شك فيما إذا كان ينبغي اإلفصاح عن مصلحة ما ،يشجع األفراد على طلب مشورة
من الھيئة المناسبة التابعة للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على النحو المبين في المرفق ألف .وقد تشمل
المصالح الملموسة وذات الصلة أدواراً تحريرية عالية المستوى ،واللجان االستشارية المرتبطة بمنظمات القطاع
الخاص ،والعضوية في مجالس إدارة الجماعات التي ال تستھدف الربح أو جماعات استقطاب الدعم ولكنھا ال تقتصر
عليھا .ومع ذلك ،فإن ھذه االرتباطات ال تشكل كلھا بالضرورة تضاربا ً في المصالح.
وال يلزم اإلفصاح عن المصالح المالية إال إذا كانت مصالح معتبرة وذات صلة .وقد تشمل المصالح المالية
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ما يلي :العالقات الوظيفية؛ والعالقات االستشارية؛ واالستثمارات المالية؛ والمصالح المتعلقة بالملكية الفكرية؛
والمصالح التجارية ومصادر القطاع الخاص التي تدعم البحوث ،ولكنھا ال تقتصر عليھا .كما ينبغي لألفراد اإلفصاح
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عن المصالح المالية المعتبرة وذات الصلة ألي شخص يكون للفرد معه عالقة تجارية كبيرة أو مصالح مشتركة ذات
صلة .وإذا كان ھناك شك فيما إذا كان يلزم اإلفصاح عن مصلحة من المصالح ،يشجع األفراد على طلب المشورة من
الھيئة الفرعية المناسبة التابعة للھيئة ) (IPCCبالصورة المعرفة في المرفق ألف "التنفيذ".
ولمنع الحاالت التي قد ينشأ فيھا تضارب في المصالح ،ينبغي لألفراد المشاركين بصورة مباشرة في إعداد
-17
تقارير الھيئة  IPCCأو الذين يشرفون على إعدادھا أن يتجنبوا وجودھم في موقف من يعتمد أو يقر أو يقبل باسم أي
حكومة لنص شاركوا بصورة مباشرة في إعداده.
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إجراءات التنفيذ التي أعدتھا فرقة العمل المعنية بتضارب المصالح
المرفق ألف :إجراءات التنفيذ
يحدد ھذا المرفق إجراءات تنفيذ سياسة الھيئة  IPCCالمتعلقة بتضارب المصالح )"سياسة تضارب المصالح )("(COI
الواردة في التذييل  1الملحق بالقرار المتعلق بتضارب المصالح الذي اتخذته فرقة الھيئة  IPCCفي الدورة الثالثة
والثالثين للھيئة .IPCC
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وإجراءات التنفيذ ھذه مصممة من أجل كفالة التعرف على تضارب المصالح وإبالغھا لألطراف المعنية
وإدارتھا بحيث يتم تجنب أي تأثير سلبي على توازن الھيئة  ،IPCCومنتجاتھا ،وعملياتھا وكذلك لحماية
األفراد ،والھيئة  IPCCوالمصلحة العامة.
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وتنطبق إجراءات التنفيذ ھذه على تضارب المصالح بصورة كافة كما ھي مبينة في الفقرة  11من سياسة
تضارب المصالح وتنطبق على األفراد المبينين في الفقرة  6من تلك السياسة .واالمتثال لسياسة تضارب
المصالح وإجراءات التنفيذ أمر إلزامي .إذ ال يمكن ألي فرد المشاركة في عمل الھيئة  IPCCإذا لم يمتثل
لسياسة تضارب المصالح وإجراءات التنفيذ .وفي الحاالت التي يتم فيھا التعرف على تضارب في المصالح،
ال يجوز ألي شخص أن يباشر المشاركة في أنشطة الھيئة  IPCCإال بعد اتخاذ إجراء لتسوية التضارب أو إذا
كان الفرد مؤلفا ً في الھيئة  IPCCخاضعا ً لألحكام الواردة في الفقرة  6من ھذه اإلجراءات.

أعضاء مكتبي الھيئة  IPCCوفرقة العمل :عملية االستعراض السابقة على التعيين
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يقدم نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح )"نموذج تضارب المصالح  ("COIالوارد في المرفق باء الملحق
بسياسة تضارب المصالح إلى األمانة فيما يخص كل مرشح لالنتخاب كعضو في مكتب الھيئة  IPCCأو في
مكتب فرقة العمل .وتقوم لجنة تضارب المصالح )المشكلة من األعضاء المنتخبين للجنة التنفيذية وعضوين
إضافيين من ذوي الخبرة القانونية المناسبة من برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPو /أو المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية ) ،(WMOتعينھما ھاتان المنظمتان( باستعراض نماذج تضارب المصالح وقد تطلب المشورة
من فريق الخبراء االستشاري المعني بتضارب المصالح )"فريق الخبراء االستشاري المعني بتضارب
المصالح"( .وفي الحاالت التي تقرر فيھا لجنة تضارب المصالح أن أحد المرشحين لعضوية المكتب لديه
تضارب في المصالح ال يمكن تسويته ،يصبح ذلك الفرد غير مؤھل لالنتخاب كعضو في المكتب .وتنطبق
العملية أعاله أيضا ً على المرشحين لالنتخاب في مكتب الھيئة  IPCCأو مكتب فرقة العمل ممن يتم ترشيحھم
خالل فترة دورة الھيئة  IPCCالمقرر أن تعقد فيھا االنتخابات ذات الصلة.

أعضاء مكتبي الھيئة  IPCCوفرقة العمل :عملية االستعراض الالحقة للتعيين
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يقوم جميع أعضاء مكتب األمانة ومكتب فرقة العمل بإبالغ األمانة سنويا ً بأي تغييرات تستجد في المعلومات
المقدمة في نموذج تضارب المصالح الذي سبق أن قدموه .وتستعرض لجنة تضارب المصالح المعلومات
المحدثة ،وتقرر ما إذا كان لدى عضو مكتب الھيئة  IPCCأو عضو مكتب فرقة العمل المعني تضارب في
المصالح ال يمكن تسويته وتحدد ما إذا كان ھناك إجراء آخر يلزم اتخاذه عمالً بسياسة تضارب المصالح .وقد
تطلب لجنة تضارب المصالح المشورة من فريق الخبراء االستشاري المعني بتضارب المصالح.

المؤلفون الرئيسيون المنسقون ،والمؤلفون الرئيسيون ،والمحررون المستعرضون :عملية االستعراض السابقة
على التعيين
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قبل تعيين أي فرد كمؤلف رئيسي منسق ،أو مؤلف رئيسي ،أو محرر مستعرض ،سيطلب مكتب الفريق العامل
المعني أو مكتب فرقة العمل المعنية من ذلك الفرد استيفاء نموذج تضارب مصالح يقدم إلى وحدة الدعم الفني
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المعنية .عندئذ يقوم مكتب الفريق العامل المعني أو مكتب فرقة العمل المعنية بتقييم النموذج لتقرير ما إذا كان
لدى الفرد تضارب في المصالح ال يمكن تسويته.
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ويمكن ،في الظروف االستثنائية ،تحمل أي تضارب في المصالح ال يمكن تسويته من جانب مؤلف في الھيئة
 IPCCإذا رئي أن ذلك المؤلف يقدم إسھاما ً فريداً ألحد منتجات الھيئة  IPCCوفي الحاالت التي يتقرر فيھا أنه
يمكن إدارة التضارب بحيث ال يكون له أثر سلبي على تقرير الھيئة  IPCCذي الصلة .وينبغي لمكتب الفريق
العامل المعني أو مكتب فرقة العمل المعنية أن يحيل مثل ھذه الحاالت إلى لجنة تضارب المصالح للبت فيھا.
وفي ھذه الحاالت تكشف لجنة تضارب المصالح علنا ً عن التضارب وعن أسباب اتخاذ القرار بأن الفرد المعني
يمكن أن يستمر في اإلسھام في عمل الھيئة  IPCCعلى الرغم من وجود التضارب.
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ينبغي للمرشحين لشغل الوظائف الفنية في وحدات الدعم الفني أن يقدموا نموذج تضارب المصالح قبل تعيينھم،
إلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني أو لفرقة العمل المعنية لتقييمه بواسطة مكتب الفريق العامل
المعني أو مكتب فرقة العمل المعنية .وفي حالة الموظفين الفنيين في وحدة الدعم الفني للتقرير التجميعي،
ينبغي أن يقدم نموذج تضارب المصالح إلى رئيس الھيئة  IPCCوأن يقيمه مكتب الھيئة .IPCC

المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمؤلفون الرئيسيون والمحررون المستعرضون :عملية االستعراض الالحقة
للتعيين
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يقوم جميع المؤلفين الرئيسيين المنسقين ،والمؤلفين الرئيسيين ،والمحررين المستعرضين بإبالغ وحدة الدعم
الفني المعنية سنويا ً بأي تغييرات في المعلومات المقدمة في نموذج تضارب المصالح الذي سبق لھم تقديمه.
يبلغ الموظفون الفنيون في وحدات الدعم الفني الرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني أو لفرقة العمل
المعنية ،أو رئيس الھيئة في حالة التقرير التجميعي .وفي حالة الموظفين الفنيين في وحدة الدعم الفني للتقرير
التجميعي ،ينبغي أن يقدم نموذج تضارب المصالح إلى رئيس الھيئة  IPCCوأن يقيمه مكتب الھيئة .IPCC
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وللمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين والمحررين المستعرضين أن يطلبوا أن تستعرض لجنة
تضارب المصالح قرار مكتب الفريق العامل أو مكتب فرقة العمل .ويتعين عليھم االلتزام بقرار المكتب المعني
ريثما تصدر نتيجة االستعراض.

 -10ويمكن للفريق العامل ومكتب فرقة العمل طلب المشورة بشأن مسائل تضارب المصالح من فريق الخبراء
االستشاري المعني بتضارب المصالح وله أن يحيل مسائل إلى لجنة تضارب المصالح لكي تبت فيھا.
 -11وينبغي لمكتب الفريق العامل وفرقة العمل تقديم تقرير سنوي إلى لجنة تضارب المصالح فيما يتعلق بنظرھا
في المسائل المتعلقة بتضارب المصالح.

المبادئ المتعلقة بالنظر في مسائل تضارب المصالح
 -12ينبغي لجميع الھيئات المشاركة في تقديم المشورة بشأن مسائل تضارب المصالح والبت فيھا بالنسبة لألفراد في
إطار سياسة تضارب المصالح أن تتشاور مع الفرد المعني في الحاالت التي تعرب فيھا الھيئة عن شواغل
بشأن تضارب محتمل في المصالح و /أو في الحاالت التي تتطلب إيضاحا ً ألي أمور ناشئة عن نموذج
تضارب المصالح ،كما ينبغي لھا أن تضمن أن تتاح لألفراد المعنيين ولعضو فريق خبراء الھيئة  IPCCالذي
رشح الفرد المعني ،فرصة لمناقشة أي شواغل بشأن أي تضارب محتمل في المصالح ،حيثما يكون ذلك
مناسبا ً.
 -13في الحاالت التي تقرر فيھا لجنة تضارب المصالح أن فرداً من األفراد لديه تضارب في المصالح ال يمكن
تسويته ،يحق للفرد المعني أن يطلب قيام مكتب الھيئة  IPCCباستعراض قرار لجنة تضارب المصالح.
ويستعرض مكتب الھيئة  IPCCالقرار في أول دورة تنعقد عقب تقديم الطلب .وعلى ذلك الفرد أن يلتزم بقرار
لجنة تضارب المصالح ريثما تظھر نتيجة االستعراض.

-6-

 -14ولدى النظر في ما إذا كان لدى أحد األفراد تضارب في المصالح ،تقوم الھيئة المعنية ،بالتشاور مع ذلك الفرد،
باستطالع الخيارات الممكنة لتسوية التضارب .ويحق لألفراد ،مثالً ،تسوية تضارب في المصالح بسحب
استثماراتھم من المصلحة المالية المحددة أو المصالح األخرى التي أدت إلى نشوء التضارب المحتمل أو بالنأي
بأنفسھم عن المناقشات أو عمليات اتخاذ القرارات المتصلة بما لھم فيھا من تضارب.
 -15وال يجوز ألعضاء الھيئات المشاركة في نظر مسائل تضارب المصالح النظر في الحاالت التي يكونون ھم
أنفسھم أطرافا ً فيھا وعليھم في ھذه الحالة أن يعلنوا عدم أھليتھم للنظر في المسألة.

معالجة المعلومات وتخزينھا
 -16تقدم جميع نماذج تضارب المصالح المتعلقة بأعضاء مكتب الھيئة  IPCCومكتب فرقة العمل إلى األمانة .وتقدم
جميع نماذج تضارب المصالح األخرى إلى وحدة الدعم ذات الصلة ،أو إلى الرؤساء المشاركين للفريق العامل
أو فرقة العمل ذات الصلة بالنسبة إلى الموظفين الفنيين في وحدة الدعم الفني أو إلى رئيس الھيئة IPCC
بالنسبة إلى التقارير المجمعة.
 -17تحال إلى األمانة العامة جميع نماذج تضارب المصالح وأي سجالت لمداوالت فريق الخبراء االستشاري،
ومداوالت و /أو قرارات لجنة تضارب المصالح المتعلقة بمسائل تضارب المصالح المتعلقة بأفراد معينين وأي
معلومات كشف عنھا األفراد ألغراض سياسة تضارب المصالح إلى األمانة بعد استعراضھا وتقوم األمانة
بحفظھا بصورة آمنة في األرشيف وتبقيھا لمدة خمس سنوات بعد انتھاء دورة التقييم التي يسھم فيھا الفرد
المعني ،وبعدھا يتم تدمير المعلومات .ورھنا ً بمتطلب اإلبالغ عن وجود تضارب في المصالح لآلخرين
بموجب الفقرة  6أعاله ،تعتبر المعلومات المشار إليھا أعاله معلومات سرية وال تستخدم ألي غرض آخر غير
النظر في مسائل تضارب المصالح في إطار إجراءات التنفيذ الحالية ھذه من دون قبول صريح من الفرد الذي
قدم المعلومات.

لجنة تضارب المصالح
 -18تنشأ لجنة معنية بتضارب المصالح )"لجنة تضارب المصالح"( لغرض:
)أ(

تحديد ما إذا كان ھناك تضارب في المصالح بشأن أعضاء مكتب الھيئة  ،IPCCومكتب فرقة العمل؛

)ب(

تحديد حاالت تضارب المصالح المحالة إليھا من مكتب الفريق العامل أو مكتب فرقة العمل؛

)ج(

استعراض قرارات مكتب الفريق العامل أو مكتب فرقة العمل المتعلقة بحاالت تضارب المصالح.

 -19وتتألف لجنة تضارب المصالح من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين وعضوين إضافيين لديھم خبرة
قانونية مناسبة من برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPوالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOتعينھما
ھاتين المنظمتين.
 -20تنتخب لجنة تضارب المصالح رئيسا ً لھا في أول اجتماع تعقده.
 -21ويتوقع أن يتوصل أعضاء لجنة تضارب المصالح إلى توافق في اآلراء ،وإذا لم يتيسر التوصل إلى توافق في
اآلراء ،ولو بصورة استثنائية بالنسبة لألمور الملحة بصورة خاصة ،جاز لرئيس لجنة تضارب المصالح اتخاذ
القرار النھائي ،مع مراعاة وزن اآلراء التي أعرب عنھا في لجنة تضارب المصالح .وتقرر اللجنة الطريقة
التي تعمل بھا وتطبقھا بصورة مؤقتة ريثما توافق عليھا فرقة الھيئة .IPCC
 -22وينبغي للجنة تضارب المصالح أن تقدم تقريراً عن أنشطتھا إلى فريق خبراء الھيئة  IPCCقبل أربعة أسابيع
على األقل من موعد انعقاد كل دورة .وتعالج لجنة تضارب المصالح المسائل السرية في أبكر وقت ممكن.
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فريق الخبراء االستشاري المعني بتضارب المصالح
 -23ينشأ فريق خبراء استشاري معني بتضارب المصالح .ويضطلع الفريق بالوظائف التالية عندما يطلب منه ذلك:
)أ(

استعراض نماذج تضارب المصالح وتقديم المشورة بشأن مسائل تضارب المصالح المتعلقة بأعضاء
مكتب الھيئة  IPCCالحاليين واألفراد الذين رشحوا النتخاب مكتب الھيئة IPCC؛

)ب(

تقديم المشورة بشأن مسائل تضارب المصالح لمكتبي الفريق العامل وفرقة العمل ولجنة تضارب
المصالح؛

)ج(

تقديم التوجيه فيما يتعلق بمسائل تضارب المصالح لألفراد الخاضعين في الوقت الراھن لسياسة
تضارب المصالح أو الذين يحتمل أن يخضعوا لھا.

 -24يتألف فريق الخبراء االستشاري المعني بتضارب المصالح من ثالثة أفراد من ذوي الخبرة في األمور المتصلة
بمسائل تضارب المصالح ،بينھم فرد أو أكثر من ذوي الخبرة المتعلقة بتقييمات الخبراء .ويشترك األمين العام
للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوالمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفي اختيار
أعضاء الفريق.
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المرفق باء :نموذج الكشف عن تضارب المصالح
سري
الكشف عن تضارب المصالح
االسم:

____________________________________

العنوان :

رقم الھاتف:

____________________________

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

عنوان البريد اإللكتروني:
صاحب العمل الحالي:

____________________________________________________________

_______________________________________________________________

الوظيفة /الدور في الھيئة :IPCC

____________________________________________________________

يرجى التوقيع وكتابة التاريخ على النموذج في الصفحة األخيرة ،وإعادة النموذج إلى أمين الھيئة .IPCC
احتفظ بنسخة لسجالتك.
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نموذج الھيئة  IPCCللكشف عن المصالح ذات الصلة
َ
دعيت للخدمة في الھيئة  IPCCبسبب منزلتك وخبرتك المھنية .وتوضح سياسية الھيئة  IPCCبشأن تضارب
مالحظة:
المصالح ،أن دور الھيئة  IPCCيتطلب منھا إيالء اھتمام خاص للمسائل المتصلة باالستقاللية والتحيز من أجل المحافظة
على سالمة منتجاتھا وعملياتھا وعلى ثقة الجمھور بھا .ومن الضروري أال يتضرر عمل الھيئة  IPCCمن جراء أي
تضارب في المصالح بالنسبة لمن يقومون على تنفيذه .وفي ضوء ذلك ،من الضروري الكشف عن ظروف معينة
لضمان عدم االنتقاص من عمل الھيئة نتيجة تضارب المصالح .ونحن نثق في مھنيتك وحسن تقديرك وأمانتك في
استيفاء ھذا النموذج.
وال تطلب الھيئة  IPCCقوائم شاملة باألنشطة التي تندرج تحت كل عنوان من العناوين الواردة أدناه ،وإنما تطلب فقط
المصالح الراھنة المھمة والمتصلة بدورك داخل الھيئة  .IPCCوينبغي لك الكشف عن المصالح التي يمكن أن ‘1’ :تعوق
بشدة موضوعيتك في االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك نحو الھيئة  ،IPCCأو ’ ‘2توجد مزية غير عادلة لك أو ألي
شخص أو منظمة؛ ويمكن أن تضمن لك الحصول على كسب مباشر ومادي من خالل النواتج المتعلقة بأحد منتجات
الھيئة  .IPCCوألغراض ھذه السياسة ،تشكل الظروف التي يمكن أن تؤدي بشخص معقول إلى الشك في موضوعيتك،
أو ما إذا كانت قد أوجدت مزية غير عادلة ،تضاربا ً محتمالً في المصالح وينبغي الكشف عنھا في ھذا النموذج.
والكشف عن مصلحة في ھذا النموذج ال يعني تلقائيا ً وجود تضارب أو أنك لن تستطيع أداء الدور المنوط بك داخل
الھيئة  .IPCCوعند وجود شك في ما إذا كان ينبغي الكشف عن مصلحة ما ،يشجع األفراد بشدة على الكشف عن تلك
المعلومات.
االسم:
الدور الذي يؤديه في الھيئة :IPCC
ھل لديك أي أنشطة مھنية مھمة وذات صلة قد تعد تضاربا ً في المصالح؟

___

نعم

____

ال

)يرجى بيان المصالح المھنية المھمة وذات الصلة والمصالح غير المالية األخرى الحالية التي يمكن أن تفسر على أنھا
’ ‘1تعوق بشدة موضوعيتك في االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك إزاء الھيئة  ،IPCCأو ’ ‘2تخلق مزية غير عادلة لك
أو ألي شخص أو منظمة .وقد يتضمن ھذا أعضاء مجالس جماعات استقطاب الدعم ،ولكنه ال يقتصر عليھم.
التفاصيل:

ھل لديك أي مصالح مالية مھمة وذات صلة بموضوع العمل الذي ستشارك فيه ،والتي قد تعتبر تضاربا ً في المصالح؟
___ نعم ____ ال
التفاصيل:
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)يرجى بيان المصالح المالية الحالية المھمة وذات الصلة التي يمكن أن تفسر على أنھا ’ ‘1تعوق بشدة موضوعيتك في
االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك إزاء المنظمة ،أو ’ ‘2تخلق مزية غير عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة .وقد
تتضمن تلك المصالح العالقات الوظيفية ،وعالقات إسداء المشورة ،واالستثمارات المالية ،والمصالح المتعلقة بالملكية
الفكرية والمصالح التجارية ومصادر دعم البحوث التي يجريھا القطاع الخاص ،ولكنھا ال تقتصر عليھا.
مالحظة :المصالح المالية التي تقل قيمتھا عن  10000دوالر أمريكي ال تعتبر عادة مھمة(.
ھل ھناك أي شيء آخر يمكن أن يؤثر على موضوعيتك أو استقالليتك في العمل الذي ستشارك فيه؟
___ نعم ____ ال
التفاصيل:

أعلن بموجب ھذا حسب أفضل معلوماتي أن المعلومات التي تم الكشف عنھا كاملة وصحيحة .وسأقوم خالل فترة عملي
في تقرير التقييم الخامس بإبالغكم على الفور بأي تغير في ظروفي.
وأفھم أن الھيئة  IPCCستحتفظ بالمعلومات المتصلة بمصالحي لمدة خمس سنوات بعد انتھاء دورة التقييم التي أسھمت
فيھا ،وسيتم بعدھا تدميرھا .ورھنا ً بمتطلب اإلبالغ عن وجود تضارب في المصالح لآلخرين بموجب الفقرة  6من
إجراءات التنفيذ ،فإنني أفھم أن ھذه النماذج ستعتبر سرية وسيجري استعراضھا وفقا ً إلجراءات التنفيذ المتعلقة
بتضارب المصالح.
أعلن بموجب ھذا أنني سألتزم بسياسة تضارب المصالح وبإجراءات التنفيذ الخاصة بالھيئة .IPCC
التوقيع:
التاريخ:

