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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 .ماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهاالتكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجت املشاركني

MG496/A 

A 

 

 

  من جدول األعمال املؤقت 9البند 

 للجهاز الرئاسي اخلامسةالدورة 

 4023 أيلول/سبتمرب 48-42، مسقط، ُعمان

 ،اإلجراءات التشغيلية املراجعة لصندوق تقاسم املنافع عمشرو

 بتضارب املصاحل مبا يف ذلك مسودة السياسة اخلاصة

 

 موجز
 

مشروع اإلجررااات التشرليلية املراجعرة الدرتخدام املروارد الواتعرة رر  دريزرة ا هرا           تتضمن هذه الوثيقة   -1

 .مسودة السيادة اخلاصة بتضارب املصاحل واملعايري ذات الصلة لتشليل صندوق تقادم املنافعو مباشرة الرئادي
 

مشرروع اإلجررااات التشرليلية    ترد أعرّدت    االدتشارية املخصصرة املعنيرة بادرياتيجية التمويرل    اللجنة وكان    -2

وترد نشرر التقريرر    . وهما يردان يف تقريرر الردورة السرابعة للجنرة    مسودة السيادة اخلاصة بتضارب املصاحل و املراجعة

 . إشعاراالتصال الوطنية من خالل  بصيلته اإللكيونية على املوتع اإللكيوني للمعاهدة وجرى تعميمه على جهات
 

وإّن ا ها  الرئادي مدعو إىل وضع الصياغة النهائية لإلجرااات التشليلية املراجعة واعتماد السيادرة اخلاصرة     -3

 . بتضارب املصاحل
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 احملتوياتبيان 

 

 الفقرات  

 6 - 1 املقدمة -أوال

 

 الدتخدام املوارد الواتعة ر  ديزرة ا ها  الرئادي مباشرةمشروع اإلجرااات التشليلية املراجعة : 1املرفق 

 

 مسودة السيادة اخلاصة بتضارب املصاحل ومعايري السلوك ذات الصلة يف صندوق تقادم املنافع: 2املرفق 
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 املقدمة    –أواًل 

 

اإلجررااات التشرليلية لصرندوق تقادرم املنرافع ضرمن       ( 2002)اعتمد ا ها  الرئادي للمعاهدة يف دورته الثانيرة  - 1

وتتضرمن اإلجررااات التشرليلية مبرادو ودورة املشرروع ومعرايري اختيرار وجهرة         . بادياتيجية متويل املعاهردة  3امللحق 

 . ادتخدام املوارد الواتعة ر  ديزرة ا ها  الرئادي مباشرة

 

وطلب ا ها  الرئادي يف دورته الرابعة إىل اللجنرة االدتشرارية املخصصرة املعنيرة بادرياتيجية التمويرل إدرداا        - 2

وبناا على مشورة املكتب، ادتندت املراجعة اليت أجرتها اللجنة إىل مجلرة  . املشورة بشأن مراجعة اإلجرااات التشليلية

 .ل ا ولتني األوىل والثانية من دورة املشروعخال 1املستفادة الدروسالتقرير عن أمور من بينها 

 

ونصح  اللجنة ا هرا  الرئادري باالنتهراا مرن مراجعرة اإلجررااات التشرليلية ادرتنادار إىل املشرروع الروارد يف           - 3

واتفق  اللجنة أوالر على مواصلة تنقيح تائمة املعايري بوادزة املرادالت اإللكيونية، على أن يتم . بهذه الوثيقة 1 املرفق

 الرئيسان املشريكان للجنرة   وديزلع. حبث هذا املوضوع يف مرحلة الحقة يف اجتماعها املستأنف الثاني، يف حال انعقاده

 .عن التقدم احملر  منذ صدور هذه الوثيقة آخر املعلومات املتاحة ا ها  الرئادي على

 

وطلب مكتب الدورة اخلامسة للجها  الرئادي إعداد ديادرة خاصرة بتضرارب املصراحل الدرتخدامها يف  تلرف       - 4

التقريرر عرن   مرن   2املستفادة رتم  الدروسوترد املعلومات األدادية ضمن . افقة يف دورة املشروعومراحل الفر  والتقييم وامل

 . 2املستفادة الدروس

 

وتام  مبراجعة هذه السيادة . ورّحب  اللجنة بإعداد السيادة اخلاصة بتضارب املصاحل يف صندوق تقادم املنافع -5

مسرودة  وعرضر  اللجنرة علرى املكترب     . ة واضرحة ومبّسرزة ومقتضربة   كر إىل األمانة على إعدادها ديادر وتوجه  بالش

 ،بهرذه الوثيقرة   2املرفرق  الريت تررد يف    صندوق تقادم املنرافع : يري السلوكالسيادة اخلاصة بإدارة تضارب املصاحل ومعا

وطلرب إىل األمانرة إحالتهرا إىل     مسودة السيادرة واطلع املكتب على . وأوص  باملباشرة بادتخدامها يف أترب وت  ممكن

 . ا ها  الرئادي لدرادتها

 

اخلاصة بتضارب املصراحل   السيادةوإّن ا ها  الرئادي مدعو إىل إجنا  مراجعة اإلجرااات التشليلية وإىل اعتماد  -6

والررذي يتضررمن العناصررر املتصررلة  ،ويرررد مشررروع القرررار اخلرراي بادررياتيجية التمويررل. دعمررار لإلجرررااات التشررليلية

 .IT/GB-5/13/7باإلجرااات التشليلية ضمن الوثيقة 

  

                                                 
1
 .IT/ACFS-7/12/4 الوثيقة   

2
 .املرجع نفسه   
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 2رفق امل

 

 مشروع اإلجراءات التشغيلية املراجعة الستخدام املوارد 

 الواقعة حتت سيطرة اجلهاز الرئاسي مباشرة

 

 .املبادو ودورة املشروع ومعايري االختيار امللحقيتضمن هذا ]

 

 املبادئ  –أواًل 

 :تستند هذه اإلجرااات التشليلية إىل املبادو التالية

 الشفافية واحلياد. 

  ودهولة االدتخدامالبساطة. 

 الكفااة والفعالية. 

 ا ودة واالدتحقاق التقين. 

 

 دورة املشروع –ثانيًا 

ودتكون هناك عادة جولة جديدة من [. املكتب]يفّوض ا ها  الرئادي دلزة تنفيذ دورة املشروع خالل الفية املالية إىل 

 . دورة املشروع يف كل فية من الفيات املالية

 

 :شروع من املراحل التاليةتتألف دورة امل

 

 توجيه نداا لتقديم االتياحات- 1

 –ويتضمن املعلومات واإلجررااات الال مرة    ،بالللات الرمسية للمعاهدة[ ا ها  الرئادي]صادر عن - أ

واتياحات املشاريع؛ معرايري األهليرة    االتياحات األوليةاجملاالت ذات األولوية؛ ادتمارات تقديم 

والتقييم والفر ؛ التوتي  واملهرل الممنيرة؛ املروارد املتاحرة املتوتعرة؛ احملاصريل املعنيرة؛ الشررو          

اخلاصة باملشاريع اليت ميوهلا ا هرا  الرئادري؛ األحكرام القانونيرة واملاليرة الرئيسرية يف اتفاترات        

 املشاريع؛

 وني للمعاهدة وبوادزة جهات االتصال الوطنية واألجهمة اإلتليمية املعنية؛إعالن على املوتع اإللكي- ب

 [.املكتب]توجيهات سب تعده األمانة حب :املسؤولةا هة   -ج

 

 تقديم االتياحات األولية- 2

اإلنكليمية أو الفرنسرية  [ العربية]بأي للة من للات املعاهدة باإلضافة إىل ترمجتها إىل إحدى الللات - أ

 اإلدبانية؛ أو

 طبقار للصيلة املتفق عليها وضمن املهل الممنية احملددة؛- ب
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 [صفحات؛[ 3-2: ]اللاية]  -ج

 التزرق إىل معايري الفر ؛  -د

بالتشراور مرع الزررف     3أو الزبيعيرون  االعتباريوناألطراف املتعاتدة أو األشخاي : املسؤولةا هة   -هر

يقدم الزرف املتعاتد أو األطراف املتعاتدة املعنية الزلب الرمسي . املتعاتد أو األطراف املتعاتدة املعنية

 .بهذا الصدد إىل أمانة ا ها  الرئادي

 

 الرد عليهاو االتياحات األوليةفر  - 3

 

ومعايري األهلية واملعايري ذات الصلة احملرددة يف النرداا لتقرديم     –طبقار ملعايري الفر  الواردة يف النداا - أ

 االتياحات؛

 يصدر الرد ضمن األطر الممنية املتفق عليها؛  -ب

 طبقار للسيادة اخلاصة بتضارب املصاحل؛  -ج

جيو  للمكتب ] .[ادتنادار إىل األعمال التحضريية اليت جتريها األمانة]، [املكتب: ]ةا هة املسؤول]  -د

 ؛[[وأن يصدر تراراته النهائية يف اجتماع عادي ،أن يماول عمله بوادزة الربيد اإللكيوني

 

 تقديم اتياحات املشاريع من بني االتياحات األولية- 4

اإلنكليمية أو الفرنسرية  [ العربية]بأي للة من للات املعاهدة باإلضافة إىل ترمجتها إىل إحدى الللات - أ

 أو اإلدبانية؛

 املشاريع وضمن املهل الممنية احملددة؛طبقار للصيلة املتفق عليها التياحات   -ب

 التزرق إىل معايري التقييم؛  -ج

 رديد ا هة املتلقية وتنوات الدفع؛  -د

 اإلعالن عن تائمة االتياحات؛  -هر

مبرا يف ذلرا التسرهيالت الللويرة لللرة      ]يف إعرداد االتياحرات   عاونرة  ادتحداث مكتب مساعدة للم  -و

 [العربية؛

أو الزبيعيرون بالتشراور مرع الزررف      االعتبراريون األطراف املتعاتدة أو األشرخاي  : املسؤولةا هة -  

يقدم الزرف املتعاتد أو األطراف املتعاتدة املعنية الزلب الرمسي . املتعاتد أو األطراف املتعاتدة املعنية

 .بهذا الصدد إىل أمانة ا ها  الرئادي

 

 تقييم اتياحات املشاريع- 5

 اتياحات املشاريع طبقار ملعايري التقييم الواردة يف النداا؛ترتيب - أ

                                                 
3
ملوجرودة  أي منظمة حكومية أو غري حكومية مبا فيها بنوك ا ينات ومعاهد البحوث واملمارعون ومنظمات املمارعني واملنظمات اإلتليمية والدوليرة ا   

 . يف البلدان اليت هي أطراف متعاتدة يف املعاهدة الدولية، جيو  هلا التقدم بزلب للحصول على متويل من صندوق تقادم املنافع
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إعداد حافظة باتياحات املشاريع اليت تستويف الشرو  للموافقرة عليهرا ضرمن املهرل الممنيرة املتفرق       - ب

 عليها؛

 اإلعالن عن احلافظة؛- ج

 طبقار للسيادة اخلاصة بتضارب املصاحل؛- د

ادرتنادار إىل تائمرة اخلررباا بالتشراور مرع      [ املكتب]فريق من اخلرباا الذين يعينهم : املسؤولةا هة - هر

يعمرل فريرق اخلررباا دون أجرر علرى أن تترار املروارد مرن امليمانيرة اإلداريرة           . األتاليم التابعني هلا

 . ويتم اإلعالن عن اختصاصات فريق اخلرباا. األدادية لعقد ما يلمم من اجتماعات

 

 املوافقة على املشاريع لتمويلها ضمن دورة املشروع- 6

ضمن حدود املروارد املتاحرة للجهرا  الرئادري يف دورة املشرروع املعنيرة وبنراا علرى توصريات فريرق           - أ

 اخلرباا؛

 ؛[طبقار ألي اعتبارات ممكنة أخرى كالتوا ن ا لرايف]- ب

 طبقار للسيادة اخلاصة بتضارب املصاحل؛- ج

 عن احلافظة؛ يتم اإلعالن –د 

 .[ا ها  الرئادي أو املكتب يف حال تفويضه بذلا: ]املسؤولةا هة - هر

 

 التوتيع على اتفاتات املشاريع وعمليات الدفع- 2

 .يتم الدفع وفق اإلجرااات املعتمدة من تبل ا ها  الرئادي- أ

الريت حرددها ا هرا      تتضرمن اتفاترات املشراريع األحكرام القانونيرة واملاليرة والشررو  ذات الصرلة        - ب

 الرئادي؛

 .األمني واإلدارة العليا يف املؤدسات املسؤولة عن التنفيذ: املسؤولةا هة - ج

 

 رفع التقارير والرصد- 8

 وفقار لإلجرااات اليت اعتمدها ا ها  الرئادي؛- أ

 .يعّد ا ها  املسؤول عن التنفيذ أدوات الرصد ويودعها لدى األمني: املسؤولةا هة - ب

 

 التقييم املستقل- 9

 ادتخدام إجرااات موحدة للتقييم ادتنادار إىل معايري وتواعد جمموعة التقييم يف األمم املتحدة؛- أ

تقييم التأثريات املستدامة للمشاريع أو جملموعرات املشراريع مرع املسراالة عرن النترائع والسرعي إىل        - ب

 تيسري التودع يف بلورة ادياتيجية التمويل؛

 ا ها  الرئادي دوريار إجراا تقييم ملكونات ادياتيجية التمويل اليت يتناوهلا هذا امللحق؛ يزلب- ج

 دها ا ها  الرئادي؛مادتنادار إىل إجرااات التقييم اليت اعت- د

 .ا ها  الرئادي: املسؤولةا هة - هر
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 معايري االختيار –ثالثًا ]

 

. لتقييم اتياحات املشاريعيعرض هذا القسم من اإلجرااات التشليلية إطارار عامار ملعايري االختيار اليت يتعني ادتخدامها 

 .وتنشر يف النداا لتقديم االتياحات املعايري احملددة لتقييم اتياحات املشاريع يف كل دورة من دورات املشاريع

 

  املشروع أهمية- 1

ادياتيجية التمويل واملبادو واألولويات االدياتيجية الريت حرددها ا هرا  الرئادري     هل أولويات - أ

لتخصيص املوارد املوضوعة بتصّرفه مدرجة ومعروضة بصورة واضحة يف األهرداف املقيحرة والنترائع    

 املتوتعة من االتيار؟

املشروع يف رقيق األهداف عاملي رشيد لصون املوارد؟ هل يساهم  هل يساهم املشروع يف إجياد نظام]- ب

 [؟2و 1اإلمنائية لأللفية وال ديما اهلدفني 

ما جدوى املشروع بالنسبة إىل أولويات بلد أو إتلريم مرا يف إطرار خززره وبراجمره اخلاصرة براملوارد        - ج

 الوراثية النباتية لألغذية والمراعة؟ وما املعلومات املتاحة عن تلا األولويات؟

أنشزة دبق االضزالع بها أو العمل جاٍر على تنفيذها؟ هل يكّمل املشروع أنشرزة  هل يكرر املشروع ]- د

 [دبق االضزالع بها أو العمل جاٍر على تنفيذها؟

 

 دوىا - 2

هل النشا  املقير جمٍد من حيث املوارد والتوتي ؟ ورديدار، هل امليمانية كافيرة لتلزيرة األنشرزة      -أ

 ع املرجوة؟املقيحة بأكملها ولتحقيق النتائ

 

 الكفااة والفعالية- 3

 هل التكاليف املتوتعة للمشروع مؤمنة مقارنة بالنتائع والفوائد املتوخاة منه؟- أ

 [هل أنواع األنشزة هي األكثر كفااة لتحقيق النتائع الصافية للمشروع و رجاته وتأثرياته؟]- ب

 

 واملستفيدون الفوائد- 4

 من هم املستفيدون املباشرون؟- أ

 ؟نتائع املشروع املقير بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل املستفيدين املقيحنيتصل هل - ب

 [ما هي املساهمة اليت ميكن أن يقدمها املشروع يف دبيل التنمية االتتصادية؟]- ج

 

 تشكيل الفريق وتدراته- 5

  تلفة؟هل ميكن اعتبار تدرات الفريق كافية؟ هل يضم الفريق شركاا من اختصاصات - أ

 [هل يلحظ اتيار املشروع االدتعانة باخلربات احمللية؟]- ب
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 التعاون- 6

 ما مدى التعاون الذي يرّوج له اتيار املشروع؟- أ

 [كيف يساهم هذا التعاون يف كفااة املشروع وفعاليته؟]- ب

 ؟مقدم الزلبهل هناك متويل مقابل أو مساهمات عينية من تبل - ج

 

 التخزيط والرصد- 2

 هل أدرج  املراحل الرئيسية واملؤشرات املنادبة يف اتيار املشروع؟- أ

 [هل يشري املشروع إىل كيفية رصد التقدم فيه وتقييم تأثرياته؟]- ب

 إىل أي مدى ميكن تياس األثر اإلجيابي املتوتع؟- ج

 

 االدتدامة- 8

 [املشروع؟ما مدى ادتدامة األنشزة والتليريات املفيدة اليت يقيحها ]- أ

 هل مت بالفعل نقل التكنولوجيا وبناا القدرات؟- ب

 هل يتضمن املشروع عنصرار خاصار بالتدريب؟- ج

 

 االنتشار ا لرايف- 9

 ما مدى اتساع النزاق ا لرايف للمشروع املقير وتأثرياته؟- أ

 [ملعاهدة؟أو اإلتليمي لتحقيق أهداف ا/ما مدى أهمية املشروع على املستويني العاملي و]- ب

 

 جدوى احملاصيل- 10

رقيرق األمرن   يف ما مدى مساهمة احملصرول أو احملاصريل، الريت اتيحر  أنشرزة متصرلة بهرا،        - أ

 ؟اللذائي واالدتخدام املستدام على املستويني العاملي أو اإلتليمي

النظرام   ما مدى أهمية احملصول أو احملاصيل، اليت اتيح  أنشزة متصلة بها، بالنسبة إىل جودة- ب

 اللذائي لإلنسان أو علف احليوان وتنّوعهما؟

 [ما هي مساهمة املشروع املقير يف صون جمموعة جينات احملصول أو احملاصيل وادتخدامها؟]- ج

 أو ادتخدامه يف أحد مراكم التنوع التابعة له؟/هل يتناول املشروع مسألة صون احملصول و- د

تشملها أنشزة املشروع املقير مهددة على املسرتويات الوطنيرة    إىل أي مدى جمموعة ا ينات اليت]- هر

 [[أو اإلتليمية أو العاملية؟
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 4 املرفق

 مسودة السياسة اخلاصة بتضارب املصاحل ومعايري السلوك ذات الصلة

 يف صندوق تقاسم املنافع

 

 التغطية  –ألف 

 

ية أو األجهمة املتخصصة املعنية بفرر  االتياحرات   أي عضو يف األجهمة احلكومية الدولتسري هذه السيادة على 1

.األولية أو بتقييم اتياحات املشاريع أو املوافقة على متويلها من تبل صندوق تقادم املنافع

  -

 

وجيري عادة إبرال  ذلرا إىل األفرراد الرذين     . يتحمل كل فرد تسري عليه هذه السيادة مسؤولية التقيد بشروطها- 2

ولكن يف حال داور أي شا أيار من األفراد حول تزبيقها عليه، ينبلي عنردها التحقرق مرن ذلرا      ،تشملهم هذه السيادة

ال تشملها هذه السيادة وتعترب أّنه تد يكون هناك تضارب فعلري أو حمتمرل   ويتعني على أي فرد أو مؤدسة . مع األمني

وُيبلغ األمني الرئيس أو الرئيسني املشريكني  . مع أي من االتياحات األولية أو االتياحات أن حييل املوضوع إىل األمني

 . للجها  احلكومي الدولي أو ا ها  املتخصص املعين

 

يتعني على الشركاا وعلى املؤدسات األخرى املعنية بعمليات صندوق تقادم املنافع ودورة املشاريع فيره جتّنرب   - 3

وهرم  . صرندوق وتقرديم مسراهماتهم إىل دورة املشراريع    الدخول يف حاالت تضارب يف املصاحل عند تهيئة الشرراكات مرع ال  

 . يقّرون يف كل األوتات بأّن صندوق تقادم املنافع خاضع لسيزرة ا ها  الرئادي مباشرة

 

 اإلجراءات العامة   –باء 

 

 تضارب وجودعند 

 

أي تضارب فعلري أو   ، أن هناكهيتعتمد هذه السيادة على كل فرد من األفراد ملعرفة ما إذا كان يعترب هو، أو - 4

 .حمتمل مع أي من االتياحات اليت ينظر فيها صندوق تقادم املنافع

 

 :ويف ما يلي بعض األمثلة على تضارب املصاحل- 5

 املشاركة بصورة نشزة يف التنفيذ املستقبلي للمشروع، ال ديما كعضو يف موظفي املشروع أو الفريق املختص؛ 

 زلب أو لصاحل شركائها يف تنفيذ املشروع؛العمل لصاحل نفس املؤدسة مقدمة ال 

        العمل بصورة وثيقة مع املؤدسة مقدمة الزلب أو مع شرركائها لتنفيرذ املشرروع، مرثالر كمؤلرف مشرارك أو

 املاضية؛ معها عن كثب خالل السنوات األربعمشرف على درجة الدكتوراه أو يف حال عمل 
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 فخري لدى املؤدسة مقدمرة الزلرب أو شرركائها    أو تولي منصب  ،شلل منصب حالي يف ا ها  الرئادي

 يف تنفيذ املشروع؛

 تقاضي أجر من املؤدسة مقدمة الزلب أو من شركائها يف تنفيذ املشروع؛ 

 عائلية مع أي من موظفي املشروع أو مع الفريق املختص/إتامة عالتات شخصية. 

 

وترد  . ويقصد منها إعزاا مثال فقط وليس تائمة كاملة أو مفصرلة  .تذكر هذه احلاالت على دبيل املثال ال احلصر- 6

 .تشمل حاالت التضارب غري تلا املذكورة أعاله واليت يتعني على األفراد اإلعالن عنها مبوجب هذه السيادة

 

لدى النظر يف نشوا حالة تضارب ما، يتعني على الفرد التعاطي مع مصاحل أي شخص آخر خاضع هلذه السيادة - 2

ل نفسره  مويشمل هذا أي شريا وأي شخص يقزرن يف املنر  . تربزه به عالتة شخصية وطيدة وكأنها مصاحله الشخصيةو

 .وأي شخص يكون هذا الفرد مسؤوالر عن شؤونه املالية

 

 اإلجراءات العامة إلدارة حاالت التضارب

 

ع أي مرن االتياحرات األوليرة أو    إذا كان  مصاحل فرد من األفراد تتضارب فعالر أو من احملتمرل أن تتضرارب مر   - 8

 :االتياحات اليت ينظر فيها صندوق تقادم املنافع

 

 يتعني على الفرد إبال  األمني خزيار بوجود تضارب؛ (1)

 

 :ورديدار. جيدر بالفرد أن ميتنع عن اختاذ أي ترارات تتعلق بهذا االتيار األولي أو بهذا االتيار (2)

 

 االتياحات األولية أو تقييم اتياحات املشاريع أو املوافقة عليها؛ُيستبعد من عملية فر   (أ)

 أو باتياحات املشاريع؛ االتياحات األوليةأي وثائق تتعلق ب ال يتلقى (ب)

 أو اتياحات املشاريع؛ االتياحات األوليةال يشارك يف اختاذ أي ترارات تتعلق بتلا  (ج)

 أو االتياحات؛ االتياحات األوليةاليت تتناول ال يشارك يف أي شق من االجتماعات  (د)

 . حيل حمله ممثل آخر عن اإلتليم، حيثما أمكن ذلا (هر)

 

يف عملية فر  االتياحات األوليرة وتقيريم اتياحرات املشراريع أو       جيدر جبميع األفراد املشاركني بأي صفة كان- 9

وُيحال أي نماع بشأن وجرود  . املوافقة عليها تيسري إدارة أي تضارب فعلي أو حمتمل يف املصاحل، بناا على طلب األمني

 هرا  الرئادري بصرفته    تضارب يف املصاحل إىل رئيس ا ها  الرئادي للبّ  فيه، أو يف حال النماعات املتعلقة بررئيس ا 

 . هذه، إىل أحد نواب رئيس ا ها  الرئادي
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 سياسة التمويل بالنسبة إىل أعضاء األجهزة احلكومية الدولية أو األجهزة املتخصصة

 

 :تسري السيادة التالية لتمويل أنشزة األعضاا يف اللجان املعنية بإصدار القرارات- 10

 

حيتفظ األعضاا يف األجهمة احلكومية الدولية أو يف األجهمة املتخصصة بأي متويرل كران يف حرو تهم مرن      (1)

 . صندوق تقادم املنافع لدى تعيينهم

ميتنع األعضاا يف األجهمة احلكومية الدولية أو األجهمة املتخصصة املشراركني يف جولرة جديردة مرن دورة      (2)

 . جديد يف إطار هذه ا ولةاملشروع عن طلب احلصول على متويل 

 

 مدونة السلوك   –جيم 

 

 واالقرتاحات  االقرتاحات األوليةاملشورة حول 

 

 االتياحات األوليرة تد ُيزلب إىل األعضاا يف األجهمة احلكومية الدولية أو األجهمة املتخصصة املشاركني يف فر  - 11

أو يف تقييم اتياحات املشاريع أو املوافقة على متويلها من صندوق تقادم املنافع، تقديم الدعم العام والتوجيه واإلشرراف  

وال مانع من تقديم هذا الدعم وال من إفصار األعضاا عرن  . لممالئهم يف املؤدسات اليت تقدم  بزلب متويل من الصندوق

وال ُيفصح األعضاا عن أي معلومرات  . اإلجرااات املتبعة يف الصندوق يف حال طلبهااملعلومات املتاحة حول السيادات أو 

 . غري علنية كتفاصيل االتياحات أو تصنيف اخلرباا لكل من االتياحات

 

بالنسبة إىل طلب مقردم إىل الصرندوق،   ( مبا يف ذلا املشورة التقنية)يف حال طلب مشورة حمددة من أحد األفراد - 12

وُيعترب . لكن عليه إطالع األمني على ذلا( أعاله 11مع مراعاة القيود املذكورة يف الفقرة )جيو  للعضو إدداا هذه املشورة 

 . اربة مع الزلب املعينالعضو يف هذه احلالة على أّن له مصاحل متض

 

 املناقشات خارج إطار االجتماعات 

 

ال جيو  للعضو، تبل انعقاد اجتماع ا ها  احلكومي الدولي أو ا ها  املتخصص، مناتشة أي اتيار أولري أو  - 13

و أي اتيار مشروع دوف جيري حبثه يف هذا االجتماع مع أي عضرو آخرر مسرؤول عرن درادرة هرذا االتريار األولري أ        

ويف حال أجرى العضو مناتشة من هذا القبيل، فعليه إطالع األمني علرى ذلرا خرالل االجتمراع أو تبرل      . اتيار املشروع

 .بدئه
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 أو االقرتاحات، وصنع القرارات االقرتاحات األوليةسرّية 

 

ومرن حرق   . وباتياحات املشاريع هي مضامني درية االتياحات األوليةإن مضامني الوثائق واملرادالت املتعلقة ب  -14

األعضاا يف األجهمة احلكومية الدوليرة أو األجهرمة املتخصصرة أن يتوتعروا أيضرار أن تتعراطى أمانرة املعاهردة واألعضراا          

 :وعليه، فإّن مجيع أعضاا األجهمة احلكومية الدولية أو األجهمة املتخصصة. تامةالسرية الاآلخرون مع مالحظاتهم 

 .حيتفظون بالوثائق يف أماكن آمنة وال يزلعون أحدار عليها ( 1)

ميرا يف ذلرا  مالئهرم يف    )أو اتياحرات املشراريع مرع أشرخاي آخررين       االتياحات األوليرة ال يناتشون  ( 2)

 .من دون احلصول على إذن مسبق من األمانة( املؤدسة املضيفة لألعضاا واحُلّكام

أو  االتياحرات األوليرة  ية هوية مقدمي الزلبات واخلرباا املسؤولني عن كل من يبقون على الدوام على در ( 3)

 .االتياحات

ال يناتشون مع مقدمي الزلبات، إما بالنسبة إىل االتياحات األوليرة أو اتياحرات املشراريع أو أي طلرب      (4)

أي جانب من جوانب املداوالت أو التوصريات املتعلقرة    ،آخر خاي مبقدمي الزلبات، وال مع أي شخص آخر

وجيو  لألعضراا رفرض أي طلبرات للحصرول علرى      . وتعزي األمانة ما يلمم من معلومات بهذا الشأن. بزلب ما

إذ ينبلري توجيره مثرل هرذه الزلبرات إىل       –معلومات أو إيضاحات عن كيفية التوصل إىل تررار مرن القررارات    

 . األمانة

 

على األعضاا يف األجهمة احلكومية الدولية أو األجهمة املتخصصة الذين يزلب إلريهم   مجيع احلاالت يفيتعني - 15

، أن أو اتياحرات املشراريع الصرادرة عرنهم     االتياحرات األوليرة  هم معلومات عن حالة أو نتائع ئأفراد أو منظمات إعزا

 . حييلوا هذه الزلبات إىل األمانة

 


