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 المتحدة للبيئة برنامج األمم

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  والثالثون الثانياالجتماع 

  ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٣ ،بانكوك
  من جدول األعمال ١٢البند 

  مسائل أخرى

مشروع مقرر بشأن اختصاصات ومدونة قواعد سلوك ومبادئ توجيهية بشأن اإلفصاح 
وتضارب المصالح لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنية 

  والهيئات الفرعية المؤقتة التابعة له

  يق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديفريق االتصال المعني بقضايا فر مقدم من 

  :ما يلي إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر
، الذي طلبت فيه األطراف من فريق التكنولوجيا ٢٣/١٠من املقرر  ١٧إىل الفقرة  إذ يشري

وجيهية والتقييم االقتصادي أن ينقح مشروع مبادئه التوجيهية بشأن التنحي، مع إيالء االعتبار للمبادئ الت
املماثلة املتبعة يف احملافل املتعددة األطراف األخرى، وأن يقدم تلك املبادئ التوجيهية إىل الفريق العامل 

  املفتوح العضوية للنظر فيها ويف اجتماعه الثاين والثالثني، 
إىل اختصاصات الفريق املبينة يف املرفق اخلامس لتقرير اجتماع األطراف الثامن،  وإذ يشري أيضا
  ، ٢٨/١٩بصيغتها املعدلة باملقرر 

 ٢٣/١٠هل تدرج نبذة عن الطلب املقدم إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف املقرر {
  }بأن ينقح االختصاصات؟

وسري عمله، وعلى  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديبشأن تنظيم  ٧/٣٤إىل املقرر  وإذ يشري
 ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة  خرباءزيادة مشاركة مية إىل اجلهود الرابشأن وجه التحديد 

  )، بغية حتسني اخلربة والتوازن اجلغرافيني،٥(األطراف العاملة مبوجب املادة 
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جيعل من الضروري جتّنب أي [واهليئة الفرعية التابعة له] أن دور الفريق  وإذ يضع يف اعتباره
م كأعضاء يف الفريق،  تضارب حىت ولو كان ظاهرياً    بني مصاحل األعضاء فرادى وواجبا

احلفاظ على ثقة [واهليئة الفرعية التابعة له] أن من مصلحة الفريق  اً وإذ يضع يف اعتباره أيض
  اجلمهور يف نزاهته من خالل االلتزام الدقيق باختصاصاته،

تكوين الوصيات حول تأن يقدم يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن   - ١
[مع احرتام التوازن اجلغرايف وبني األطراف العاملة لجان اخليارات التقنية التابعة له املستقبليني ل تشكيلةالو 

وبني اجلنسني، فضال عن القدرات التقنية  ٥العاملة مبوجب املادة غري األطراف و  ٥مبوجب املادة 
إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه بدائل]] وخصوصا فيما يتعلق بـ [األنواع املختلفة من ال

  يف االعتبار عبء العمل املتوقع؛ واضعاً  الثالث والثالثني،
تضارب املصاحل واإلفصاح لفريق ب املتعلقة سياسةاليوافق على االختصاصات و أن   - ٢

فرعية مؤقتة تشكلها هذه  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة وأي هيئات
من  األجهزة، على النحو الوارد يف مرفق [هذا املقرر] [تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف]، بدالً 

  االختصاصات املنصوص عليها يف املرفق اخلامس لتقرير االجتماع الثامن لألطراف، بصيغته املعدلة.
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  المرفق

االقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم 
  المؤقتة التابعة له

  نطاق العمل  - ١
ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي هي املهام احملددة يف املادة  من بروتوكول  ٦إن املهام اليت يضطلع 

ا من وقت آلخر يف اج تماعات األطراف. ويقوم مونرتيال، عالوة على املهام اليت يطلب منه القيام 
. وال يُقّيم الفريق [، والتوصيات عندما ُيطلب منه ذلك حتديدا]املعلومات التقنية وتقدميالفريق بتحليل 

القضايا املتعلقة بالسياسات كما ال يوصي بالسياسات. ويقدم الفريق املعلومات التقنية واالقتصادية 
الفريق حكمًا بشأن مزايا اخلطط أو االسرتاتيجيات أو املتصلة بالسياسات. وعالوة على ذلك، ال يصدر 

  } وفريق العمل. تدرج مهام جلان اخليارات التقنية{. األنظمة الوطنية أو مدى جناحها
  احلجم والتوازن  ١-٢
]٠- ١- ٢  

يف املائة تقريبًا يف  ٥٠) تبلغ نسبته ١( ٥حتقيق متثيل لألطراف العاملة مبوجب املادة اهلدف الشامل هو 
  ومتثيل مناسب للخربة يف البدائل املختلفة] جلان اخليارات التقنيةو ق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فري
  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ١-١-٢

عضواً، لكي  ٢٢]- ١٨[ ]١٢[ ينبغي أن يكون حجم عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حنو
، ]٤] [٣] [٢ق البالغ عددهم [ي أن يتألف من الرؤساء املشاركني للفرييتسىن له العمل بفعالية. وينبغ

من كبار اخلرباء يف جماالت خربة  ٦ ]-٤[ ]٢[ والرؤساء املشاركني جلميع جلان اخليارات التقنية، وما بني
ركون مل يغطِّها الرؤساء املشاركون للفريق أو الرؤساء املشا [وتوازن بني اجلنسني] وتوازن جغرايفحمددة 

  للجان اخليارات التقنية.
  جلان اخليارات التقنية  ٢-١-٢

ينبغي أن يكون لكل جلنة من جلان اخليارات التقنية رئيسان مشاركان [أو ثالثة رؤساء مشاركون إذا كان 
 وكذلك وظائف كبار اخلرباء]. وجيب ملء مناصب الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية ذلك مناسباً 

واهلدف الشامل من ذلك هو حتقيق [وتوازن اخلربات.  ]والتوازن بني اجلنسني[التوازن اجلغرايف مبا يعزز 
يف املائة تقريبًا يف فريق التكنولوجيا والتقييم  ٥٠) تبلغ نسبته ١( ٥متثيل لألطراف العاملة مبوجب املادة 
اء املشاركني للجان اخليارات . وسيتوىل الفريق، من خالل الرؤس]االقتصادي ويف جلان اخليارات التقنية

 ]ووجهات النظر[التقنية التابعة له، تشكيل تلك اللجان، حبيث يتجلى يف التشكيل توازن للخربات 
ا شاملة، وموضوعية، وحمايدة من حيث توقعة][وامل املناسبة ، لكي تكون تقارير تلك اللجان ومعلوما

  السياسات.
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  اهليئات الفرعية املؤقتة  ٣-١-٢
ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اهليئات الفرعية املؤقتة، بالتشاور مع الرؤساء املشاركني لتلك سيشكل ف

املناسبة، لكي تكون تقارير تلك  ]ووجهات النظر[اهليئات، حبيث يتجلى يف التشكيل توازن للخربات 
ا شاملة، وموضوعية، وحمايدة من حيث السياسات. وسيقوم الف من خالل  ريق، عامالً اهليئات ومعلوما

الرؤساء املشاركني للهيئات الفرعية املؤقتة، بتقدمي وصف يف تقارير اهليئات الفرعية املؤقتة يبني الكيفية اليت 
ا حتديد تشكيل ها. ولن يصبح أعضاء اهليئات الفرعية املؤقتة الذين ليسوا بالفعل أعضاء يف فريق تمت 

يف ذلك الرؤساء املشاركون، أعضاء يف الفريق حبكم عملهم يف  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا
  اهليئات الفرعية املؤقتة.

  الرتشيحات  ٢-٢
  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ١-٢-٢

الرتشيحات للعضوية يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك قدم تأن  [جيوز] [جيب]
عن فرادى األطراف إىل األمانة فريق، وللعضوية يف جلان اخليارات التقنية، ترشيحات الرؤساء املشاركني لل

الوطنية لكل طرف. وستقدَّم هذه الرتشيحات إىل اجتماع األطراف للنظر فيها.  االتصالطريق جهات 
الوطنية يف  االتصالوسيكفل الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن تكون جهات 

رف املعين موافقة على أي مرشح حمتمل حيدده الفريق للتعيني يف الفريق، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون الط
للفريق وللجان اخليارات التقنية. [وال جيوز أن يكون عضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان 

  ].يف بروتوكول مونرتيال األطراف ألحد حالياً  اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة ممثالً 
  جلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة  ٢-٢-٢

للجان اخليارات  املعنينيالرؤساء املشاركني  عن طريقيكفل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عامال 
ات الفرعية املؤقتة التابعة له التقنية، أن تكون مجيع الرتشيحات [التعيينات] للجان اخليارات التقنية واهليئ

  قد متت بتشاور تام مع جهات الوصل الوطنية للطرف املعين.
) أو ات الرؤساء املشاركني لتلك اللجاناخليارات التقنية (ما عدا ترشيح ي من جلانرتشيحات لعضوية ألال

جيوز أن   لتلك اللجان)الرؤساء املشاركني ترشيحات ] [ما عدا]مبا يف ذلك[عضوية اهليئة الفرعية املؤقتة (
 فرادى ها [فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو الرؤساء املشاركون للجان اخليارات التقنية أو]قدمي
األطراف. وستقدَّم  لفرادىالوطنية  االتصالجهات  إىل األمانة [بالتشاور التام مع] [عن طريق]ف اطر األ

وسيكفل الفريق، عامال عن طريق [قييم االقتصادي للنظر فيها. هذه الرتشيحات إىل فريق التكنولوجيا والت
الرؤساء املشاركني املعنيني للجان اخليارات التقنية، أن تكون مجيع الرتشيحات للجان اخليارات التقنية 

  .]الوطنية للطرف املعين االتصالواهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له قد متت بتشاور تام مع جهات 
  أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تعيني  ٣-٢

متاشيًا مع اعتزام األطراف إجراء استعراض دوري لتشكيلة فريق التقييم، يعنيِّ اجتماع األطراف أعضاء 
. وجيوز أن يعيد ]حتددها األطراف[فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ملدة ال تزيد عن أربع سنوات 

، املعين] [طرف] الطرف[أحد أطرافه] [ضاء الفريق بناء على ترشيح من اجتماع األطراف تعيني أع
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لفرتات إضافية تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية. وعلى األطراف، عند تعيني أعضاء الفريق أو 
  د األعضاء.عن معدل معقول لتجدُّ  فضالً [والتوازن] إعادة تعيينهم، أن تكفل االستمرارية 

  ونالرؤساء املشارك  ٤-٢
لدى ترشيح وتعيني الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات 

  الفرعية املؤقتة، ينبغي أن تنظر األطراف يف العوامل التالية:
ينبغي أن تكون للرؤساء املشاركني خربة أو مهارات يف إدارة اهليئات التقنية وتنسيق   (أ)
ا وب   ناء توافق اآلراء فيها، عالوة على حيازة اخلربة التقنية يف اجملاالت ذات الصلة؛شؤو

ينبغي، عادة، أال يعمل الرؤساء املشاركون ألي جلنة خيارات تقنية كرؤساء مشاركني   (ب)
  ألي جلنة خيارات تقنية أخرى؛

صادي رؤساء [ينبغي أال يكون الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقت  (ج)
  مشاركني للجنة خيارات تقنية.]

  تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية  ٥-٢
] عضواً. ويقوم بتعيني أعضاء جلان ٢٥[-  ٢٠ينبغي أن تتألف كل جلنة من جلان اخليارات التقنية من حنو 

 لفرتةيم االقتصادي، اخليارات التقنية الرؤساء املشاركون هلذه اللجان، بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقي
[باتباع اإلجراءات اخلاصة ال تزيد على أربع سنوات. وجيوز أن يعاد تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية 

لفرتات إضافية ] بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ونقاط االتصال الوطنيةبالرتشيحات] [
  تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية.

  اء التعينيإ  ٦-٢
جيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيل أي عضو يف الفريق أو جلان اخليارات التقنية أو 
اهليئات الفرعية املؤقتة، مبا يف ذلك رؤساء تلك األجهزة، بأغلبية ثلثي أصوات فريق التكنولوجيا والتقييم 

[ويتم  اجتماع األطراف التايل عن طريق األمانة.االقتصادي. وللعضو املفصول احلق يف االستئناف إىل 
  األعضاء ....] تركإبالغ األطراف عند 

  اإلحالل  ٧-٢
للجان اخليارات  إذا ختلى أحد أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون

ُرشِّح، أن ، عن منصبه أو أصبح غري قادر على العمل، جاز للفريق، بعد االتقنية
لتشاور مع الطرف امل

يعني، بصفة مؤقتة، بديًال من بني أعضاء أجهزته للفرتة اليت تنتهي بانعقاد اجتماع األطراف التايل، إذا لزم 
ذلك إلكمال عمل الفريق. وتّتبع يف تعيني عضو بديل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اإلجراءات 

  .٢-٢املُبينة يف الفقرة 
  ؟}٦- ٢تنقل إىل ما قبل الفقرة  ينبغي أن {لعلها اهليئات الفرعية  ٨-٢

جيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تعيني هيئات فرعية تقنية مؤقتة إلعداد تقارير عن قضايا حمددة 
هليئات تعيني هذه ا ]/جلان اخليارات التقنية[ذات أمد حمدود. وجيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
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الفرعية املؤلفة من خرباء تقنيني وأن حتلها عندما ال تستدعي الضرورة وجودها، وذلك رهنًا بإعادة النظر 
من جانب األطراف. وفيما يتعلق باملسائل اليت ال ميكن أن تعاجلها جلان اخليارات التقنية القائمة واليت 

يم االقتصادي أن يطلب من األطراف إنشاء جلنة تتسم بطابع فين ومستمر، ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقي
خيارات تقنية جديدة لتلك املسائل. ويلزم لتأكيد بقاء أي هيئة فرعية مؤقتة توجد ملدة تزيد على سنة 

  واحدة صدور قرار من اجتماع األطراف.
  للرتشيحات ومصفوفة اخلرباتاملبادئ التوجيهية    ٩-٢

تصادي/جلان اخليارات التقنية مبادئ توجيهية لرتشيح اخلرباء من سيضع فريق التكنولوجيا والتقييم االق
جانب األطراف. وسيقوم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية بنشر مصفوفة 

والثغرات يف اخلربات املوجودة يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات  املتاحةاخلربات 
أن تتضمن [وجيب] ، من أجل تيسري تقدمي ترشيحات مناسبة من جانب األطراف. وينبغي التقنية

ن توفر معلومات متسقة عن أوالتوازن يف اخلربات و [والتوازن بني اجلنسني] املصفوفة ضرورة التوازن اجلغرايف 
احملددة [وال سيما] [مبا  [وستشمل املصفوفة االسم واالنتماء [واخلربة] [واملعرفة]اخلربات املتاحة والالزمة. 

ويكفل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية، كل يف ذلك] بشأن البدائل املختلفة.] 
املصفوفة على  ونشرمن خالل رؤسائه املشاركني، حتديث املصفوفة [مرة] يف السنة على األقل،  عامالً 

املرحلية السنوية للفريق. ويكفل فريق التكنولوجيا والتقييم موقع األمانة على اإلنرتنت ويف التقارير 
[ومتسقة االقتصادي/جلان اخليارات التقنية أيضًا أن تكون املعلومات الواردة يف املصفوفة واضحة وكافية 

إلتاحة فهم ومتوازنة]  جلان اخليارات التقنيةو  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديإىل احلد املناسب بني 
  .}.تنويهاتوميكن نشر متطلبات املصفوفة يف شكل { خلربات املطلوبة فهماً كامًال.ا
سير عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية   -  ٣

  التقنية المؤقتة
  اللغة  ١-٣

قنية/اهليئات الفرعية التقنية املؤقتة، تُعقد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات الت
  وتصدر التقارير وغريها من الوثائق، باإلنكليزية فقط.

  االجتماعات  ٢-٣
  اجلدولة  ١-٢-٣

حيدد الرؤساء املشاركون أماكن انعقاد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات 
  اعيدها.التقنية/اهليئات الفرعية التقنية املؤقتة ومو 

  األمانة  ٢-٢-٣
حتضر أمانة األوزون اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً، لتوفري 

  املشورة املؤسسية اجلارية بشأن املسائل اإلدارية عند االقتضاء.
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  إجراءات التشغيل  ٣- ٢- ٣[
[املنسقة] إلجراءات التشغيل  لتقنية اجتماعات وفقاً ينبغي أن ينظم الرؤساء املشاركون للجان اخليارات ا

املعيارية مع اتباع أفضل املمارسات اليت وضعتها [األمانة]، ليضمنوا إىل أقصى حد ممكن املشاركة الكاملة 
من جانب مجيع األعضاء املعنيني، وحفظ الوثائق السليم، وسالمة اختاذ القرارات. ويتم حتديث إجراءات 

هل يلزم قرار لكي يطلب إىل األمانة أن تضع إجراءات { وإتاحتها لألطراف]. رية دورياً التشغيل املعيا
  }التشغيل املعيارية؟

  النظام الداخلي   ٣-٣
ربوتوكول مونرتيال يف تسيري اجتماعات فريق اللجان وأفرقة العمل التابعة ليُتبع النظام الداخلي الجتماعات 

ص على غري ذلك يف ين، ما مل اهليئات الفرعية املؤقتةاخليارات التقنية/ التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان
املؤقتة أو يف اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية 

  مقررات أخرى أقرها اجتماع األطراف.
  املراقبون  ٤-٣

كنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية أو ال يسمح ألي مراقبني حبضور اجتماعات فريق الت
. بيد أنه يسمح ألي شخص بأن يقدم معلومات لفريق التكنولوجيا والتقييم اهليئات الفرعية املؤقتة

وميكن االستماع إليه  ]وذلك بإخطار مسبق[ /اهليئات الفرعية املؤقتةاالقتصادي/جلان اخليارات التقنية
ضرورة  /اهليئات الفرعية املؤقتةيق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنيةشخصيًا إذا رأى فر 

  .ذلك
  عمل األعضاء  ٥-٣

بصفتهم  اهليئات الفرعية املؤقتةيعمل أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/
جيب أال يقبلوا أي تعليمات من أي حكومة الشخصية كخرباء بغض النظر عن اجلهات اليت رشحتهم، و 

  غريها، أو أن يعملوا ممثلني هلا.أو أي دوائر صناعية أو أي منظمات غري حكومية أو 
  الهيئات الفرعية المؤقتةفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/لجان الخيارات التقنية/ ريرتق  -  ٤
  اإلجراءات  ١-٤

عن  اهليئات الفرعية املؤقتةوالتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/فريق التكنولوجيا  تتم صياغة تقارير
حول اآلراء األخرى { اآلراء. وينبغي إبراز آراء األقلية يف التقارير على حنو مناسبيف طريق عملية توافق 

  .}.انظر أيضا اجمللد الثالث من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي –الكيفية 
  احلصول على املوارد  ٢-٤

ال تتاح فرص احلصول على املوارد واملشاريع اليت نظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان 
إال ألعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات  اهليئات الفرعية املؤقتةاخليارات التقنية/

اهليئات الفرعية التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/التقنية وغريهم ممن يعينهم فريق 
  .املؤقتة
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  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الذي يقوم بهاالستعراض   ٣-٤
يستعرض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التقارير النهائية للجان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية 

اليت يتفق عليها فريق التكنولوجيا  الوقائعيةدون تعديل (باستثناء التصويبات التحريرية أو املؤقتة وترسل 
والتقييم االقتصادي مع الرؤساء املشاركني للجنة اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة ذات الصلة) إىل 

. وجيوز ييم االقتصادي إبداءهاوجيا والتقإىل جانب أي تعليقات قد يود فريق التكنول ]اجتماع األطراف[
تصحيح أي أخطاء وقائعية يف التقارير بعد إصدارها عن طريق إصدار تصويب وذلك على ضوء الوثائق 

  .الداعمة اليت ترد إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات التقنية
  اجلمهور تعليقات  ٤-٤

اهليئات قاته إىل الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية و ميكن ألي فرد من اجلمهور أن يبدي تعلي
كني الرد على تلك التعليقات يف أقرب فرصة فيما يتعلق بتقاريرها، وعلى الرؤساء املشار  الفرعية املؤقتة

ممكنة، فإن مل تكن هناك استجابة، جيوز إرسال هذه التعليقات إىل الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا 
  .والتقييم االقتصادي

  وهيئاتهمدونة قواعد السلوك ألعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   -  ٥
  مدونة قواعد السلوك

د اإلدارة اجليدة وأفضل املمارسات لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية [حتدَّ 
واهليئات الفرعية املؤقتة وفقا ملبادئ الشفافية وإمكانية التنبؤ واملساءلة واملسؤولية واإلفصاح. ويهدف فريق 

مع  عدم التسامح إطالقاً ئات الفرعية املؤقتة إىل التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهلي
  الفساد.]

اهليئات الفرعية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية و أعضاء طلبت األطراف إىل 
يتوقع من األعضاء التحلي مبستوى رفيع من السلوك أثناء  ،االضطالع مبسؤوليات هامة. وعموماً  املؤقتة

متصريف و  م اجبا ومن أجل مساعدة األعضاء، استحدثت املبادئ التوجيهية  .أثناء االضطالع بواجبا
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية يتحتم على أعضاء  التالية كمدونة للسلوك

ا اهليئات الفرعية املؤقتةو    .التقيد 
اية أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم إن القصد من مدونة السلوك هذه هو مح  - ١

[مبا يف من تضارب املصاحل  اهليئات الفرعية املؤقتةاالقتصادي وجلان اخليارات التقنية و 
. ويعد االمتثال للتدابري املفصلة يف هذه املبادئ التوجيهية أثناء مشاركتهمذلك الفساد] 

قتصادي أو جلان اخليارات أحد الشروط للعمل كعضو يف فريق التكنولوجيا والتقييم اال
  .اهليئات الفرعية املؤقتةالتقنية أو 

ا تشجع ذوي اخلربة  نزاهةدف املدونة إىل تعزيز ثقة اجلماهري يف   - ٢ العملية يف حني أ
والكفاءة على قبول عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية 

  :وذلك عن طريق تةاهليئات الفرعية املؤقو/أو 
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   إرساء مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بتضارب املصاحل واإلفصاح أثناء العمل
 كعضو وبعده؛

  م تقليل احتمال ظهور التضارب الناشئ بني املصاحل اخلاصة لألعضاء وواجبا
العامة، والنص على البت يف هذا التضارب من أجل املصلحة العامة، يف حالة 

  ظهوره.
م:على   - ٣   األعضاء عند القيام بواجبا

  م اخلاصة على حنو يصون ويعزز الثقة العامة يف م الرمسية وترتيب شؤو أداء واجبا
سالمة وموضوعية وحياد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات 

  اهليئات الفرعية املؤقتة؛التقنية و 
 هات العامة، وهو التزام ال التصرف على حنو يتحمل أشد تدقيق من جانب اجل

ميكن الوفاء به بشكل تام عن طريق العمل ببساطة يف حدود قانون أي بلد من 
  ؛البلدان

 ؛التصرف ُحبسن نية لصاحل العملية  
  توخي احلرص واملثابرة واحلنكة اليت يتوقع من أي شخص فطن أن ميارسها يف أي

  ظروف مماثلة؛
  أو أي مصلحة وذلك بأي طريقة عدم إعطاء أفضلية يف التعامل ألي شخص

رمسية فيما يتعلق بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية 
  اهليئات الفرعية املؤقتة؛أو 

  عدم التماس أو قبول اهلدايا القيمة، أو الضيافة أو غريها من املنافع من
ليت من احملتمل أن األشخاص أو اجلماعات أو املنظمات اليت هلا معامالت أو ا

تكون هلا معامالت مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات 
  ؛اهليئات الفرعية املؤقتةالتقنية أو 

  عدم قبول أي حتويالت ذات منفعة اقتصادية، خبالف اهلدايا البسيطة العابرة، أو
، ما مل تكن هذه مسيةالالضيافة املعتادة أو غريها من املنافع ذات القيمة ا

  ؛التحويالت وفقاً لعقد قابل للنفاذ أو حق يف أحد ممتلكات العضو
  ا املعروضة علىيف متثيل أي مصاحل خارجية  أو توفري املساعدة هلا عدم  معامال

اهليئات الفرعية أو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أو جلان اخليارات التقنية 
  ؛املؤقتة

  مع سبق العلم بذلك، أو االستفادة من أي معلومات يتم عدم االستغالل
م كأعضاء يف فريق ب االضطالعاحلصول عليها أثناء  م ومسؤوليا واجبا
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، اهليئات الفرعية املؤقتةالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية و 
  ؛واليت ال تكون متاحة بشكل عام للجمهور

 اء ف رتة عملهم كأعضاء يف فريق التكنولوجيا والتقييم عدم التصرف، بعد إ
على حنو ميكنهم  اهليئات الفرعية املؤقتةاالقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو 

  .من االستفادة بصورة غري سليمة من مناصبهم السابقة
جتنبًا الحتمال، أو حدوث، حصول أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو   - ٤

على أفضلية يف التعامل، ينبغي لألعضاء  اهليئات الفرعية املؤقتةاخليارات التقنية أو جلان 
عدم إلتماس أي أفضلية يف التعامل ألنفسهم أو للغري أو التصرف كوسطاء بأجر للغري 
يف املعامالت مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو 

  ؤقتة.اهليئات الفرعية امل
الخاصة بفريق التكنولوجيا  المتعلقة بتضارب المصالح واإلفصاحالمبادئ التوجيهية   -  ٦

  والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة التابعة له
  التعاريف

  :ألغراض هذه املبادئ التوجيهية  - ١
أو  ماليةأو سياسية أو]  [مهنيةأي مصلحة ‘‘ تضارب املصاحل’’تعين عبارة   (أ)

ا واليت  هأو لشريك شخصي للعضو أو من يعيل لعضوحالية مصلحة أخرى  يف نظر ال تبدو أ
  :رازينشخص 
بواجباته ومسؤولياته جتاه فريق  هقيام لدىتعيق بشكل كبري موضوعية الفرد   ‘١’

؛ فرعية املؤقتةأو جلنة اخليارات التقنية أو اهليئة ال التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
  أو

 ة؛توجد مزية غري عادلة ألي شخص أو منظم  ‘٢’

ويعين عضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات  ‘‘عضو’’  (ب)
  التقنية و/أو اهليئات الفرعية املؤقتة؛

معينة من [عناصر]  ]جوانب[عدم مشاركة عضو ما يف يعين ‘‘ لتنحيا’’  (ج)
يا والتقييم االقتصادي أو جلنة خيارات تقنية أو هيئة فرعية مؤقتة بسبب ولوجنفريق التك عمل

  تضارب يف املصاحل؛
وتعين اهليئة  ]‘‘هيئة تسوية املنازعات‘‘] [’’اهليئة االستشارية لألخالقيات[’’  (د)

  .٢٢املعينة مبوجب أحكام الفقرة 
يف مكان مناسب  الفساد] املشروعة [مبا يف ذلكنشطة غري األ هل تدرج عبارة بشأن{

مثل البنك أخرى دولية هيئات يف  املوضوعةاستخدام أمثلة من قبيل القواعد ب -ما  موضعيف 
  }؟هذه املسألةاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  تعاجلالدويل وكيف 
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  األغراض
فريق  وثوقية ومصداقيةيتمثل اهلدف العام من هذه املبادئ التوجيهية يف محاية مشروعية ونزاهة وم  - ٢

من يشاركون و جلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة و  ،التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
  ا.بصورة مباشرة يف إعداد تقاريرها واالضطالع بأنشطته

بدور  ةواهليئات الفرعية املؤقتجلان اخليارات التقنية و فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يضطلع   - ٣
للمسائل املتعلقة باالستقاللية والتحيز حىت يتسىن احملافظة على  خاصاً  اهتماماً  حيتم عليها أن تويل 

. ومن املهم للغاية عدم تقويض عمل فريق التكنولوجيا اوالثقة العامة فيه اوعمليا انزاهة منتجا
 .املصاحل يف تضاربأي ملؤقتة بسبب والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية ا

  .كعضولعمل  ل اً أساسي اً االمتثال هلذه املبادئ التوجيهية شرطتعد املوافقة اخلطية على   - ٤
دف هذه املبادئ التوجيهية  - ٥ واملؤهلني من  وتشجيع ذوي اخلربة إىل تعزيز الثقة العامة يف العملية و

وجلان اخليارات التقنية و/أو  ،لتقييم االقتصاديفريق التكنولوجيا وا على العمل يفاألشخاص 
  :، من خالل ما يلياهليئات الفرعية املؤقتة

  ؛]وبعدها[تضارب املصاحل أثناء فرتة العضوية و  اإلفصاحواضحة بشأن  توجيهاتوضع   (أ)
، وذلك بالنسبة لألعضاءصاحل املالتقليل إىل احلد األدىن من احتمال نشوء تضارب بني    (ب)

  املصلحة العامة؛ خيدم امبنشوئها  حاالت التضارب حال تسويةحكام لبوضع أ
  :إجياد توازن بني االحتياجات  (ج)

  حتديد اشرتاطات اإلبالغ املالئمة؛  ‘١’
  ي.عملية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد نزاهةضمان   ‘٢’

حصرية باملعايري اخلاصة  على املبادئ وهي بذلك ال تتضمن قائمةقائمة املبادئ التوجيهية هذه   - ٦
  .بتحديد التضارب

جيب أال يكون فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية   - ٧
على التشكيك يف أعماهلم أو رمبا رزين املؤقتة التابعة له وأعضاؤها يف وضع حيمل أي شخص 

ا جملرد وج  ود حالة تضارب يف املصاحل.االنتقاص منها أو االستخفاف 

  اإلفصاح
فصاح عن إلوعليهم كذلك ا تضارب حمتمل يف املصاحل.صاح عن أي إلفبا يقوم األعضاء سنوياً   - ٨

ملشاركتهم يف أعمال فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية و/أو  أي متويل
 الواجب اإلفصاح عنها يف املصاحلبسائر  ائمة إيضاحيةوترد ق[ ه.اهليئات الفرعية املؤقتة التابعة ل

  ]املرفق ألف هلذه املبادئ التوجيهية.
وذلك يف غضون ، املعلومات اليت قدموها سابقاً فصاح عن أي تغيري مادي يف إليقوم األعضاء با  - ٩

  من تاريخ التغيري. يوماً  ٣٠
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باألنشطة،  عن املعلومات املتعلقة إلفصاح، للعضو أن يرفض ا٩و ٨الفقرتني  بغض النظر عن  - ١٠
  سيؤدي إىل تأثري سليب ومادي على التايل:اإلفصاح عنها واملصاحل واألموال، إذا كان 

  الدفاع، أو األمن القومي أو السالمة العامة املباشرة؛]العالقات الدولية، أو [  (أ)
  ل؛أو يف املستقب جمرى العدالة يف قضايا معروضة أمام احملاكم حالياً   (ب)
  القدرة على تعيني حقوق امللكية الفكرية يف املستقبل؛  (ج)
  الصناعية؛احلكومية أو سرية املعلومات التجارية أو   (د)
  .]السرية الشخصية[  (ه)

ذلك يف  عنأن يعلن  ١٠الفقرة  مبوجبعن املعلومات  إلفصاحا ونيرفض نالذي األعضاءعلى   - ١١
من [يصرف]  تاماً  ، وجيب أن يستبعد استبعاداً ٩ فقرةال أو ٨ ةفصاح عن املصاحل مبوجب الفقر إلا

اأاملناقشات الدائرة بش   .ن املواضيع ذات الصلة ومن اختاذ القرارات بشأ
  تضارب المصالح

بالتحيز)، أو املنظور اخلاص جتاه مسألة معينة  أحياناً  ايشار إليهالقناعة الراسخة لدى أي عضو (  - ١٢
بل جيب أن يكون للعضو أو لشريكه  صاحل.يف امل اً تضارب ورةأو جمموعة مسائل ال تشكل بالضر 

الشخصي أو ملن يعيله مصلحة، عادة ما تكون مصلحة مالية، ميكن أن تتأثر بصورة مباشرة 
فريق التكنولوجيا والتقييم قضايا التحيز احملتمل يف  يئة ذات الصلة. ويتوقع أن تُعاجلبأعمال اهل

ذوى منظورات عن طريق ضّم أعضاء قنية واهليئات الفرعية املؤقتة االقتصادي، وجلان اخليارات الت
ستعاض عن هذه الفقرة مبا [ي .بدورها متوازنة بقدر اإلمكان انتماءات خمتلفة ينبغي أن تكون هذهو 

اخلاص جتاه مسألة  همنظور أحيانًا بالتحيز)، أو  االقناعة الراسخة لدى أي عضو (يشار إليه"يلي: 
، ولك ميكن أن تشكل سائل ال تشكل بالضرورة تضاربًا يف املصاحلمعينة من املمعينة أو جمموعة 
وجلان اخليارات التقنية  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فريق يضمويتوقع أن  .تضاربًا يف املصاحل

 بدورها بقدر يوازن بينهاانتماءات خمتلفة ينبغي أن و ذوى منظورات أعضاء واهليئات الفرعية املؤقتة 
  .]اإلمكان

 حلال تنطبق على املصاو تنطبق هذه املبادئ التوجيهية على تضارب املصاحل القائم يف الوقت الراهن.   - ١٣
 التقييمعد هلا وجود، وال ميكن يف نطاق ما هو معقول أن تؤثر على يالسابقة اليت انتهت، ومل 

ا ال تنطبق على املصاحل احملتملة املستقبل ولكنها غري موجودة يف  اليت قد تنشأ يف الراهن. كما أ
الوقت الراهن، ألن هذه املصاحل تكون بطبيعتها افرتاضية وغري مؤكدة. فأي طلب قيد النظر لشغل 

هن، ولكن جمرد إمكانية أن يتقدم املرء لشغل تلك ا، هو مصلحة يف الوقت الر مثالً  وظيفة معينة،
  تضارباً يف املصاحل.يف املستقبل ال يعد  الوظيفة

  جراءاتاإل
يتعني على مجيع اهليئات املشاركة يف تقدمي املشورة بشأن مسائل تضارب املصاحل والبت فيها   - ١٤

الصلة عندما يكون لدى اهليئة شواغل بشأن  امبوجب هذه املبادئ التوجيهية أن تستشري العضو ذ
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العضو  إفصاحاحتمال وجود تضارب مصاحل و/أو عندما حتتاج إىل توضيح ألي أمور تنشأ عن 
والطرف [[األفراد ذوي الصلة تكون لدى عن مصاحل. ويتعني على هذه اهليئات أن تتأكد من أن 

ُرشِّح،
فرصة ملناقشة أي شواغل بشأن احتمال  ]حسب االقتضاء،[وجهة االتصال املعنية]  ]امل

  وجود تضارب مصاحل.
على العضو ذي الصلة والرؤساء ويف حالة نشوء مسألة تتعلق باحتمال تضارب املصاحل فإنه يتعني   - ١٥

املشاركني الشروع يف حل املسألة من خالل املشاورات. وإذا وصلت املشاورات إىل طريق مسدود 
فإنه يتعني على األمني التنفيذي اختيار وسيط خارجي للمساعدة يف حل املسألة. وجيب أال يكون 

يل باألفراد أو اهليئات أو املسائل الوسيط عضواً، كما جيب أال يكون له خبالف ذلك أي ارتباط حا
  ذات الصلة.

جيوز لألعضاء واألفراد الذين قد يصبحون أعضاًء وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان   -١٦[
[تسوية  اخليارات التقنية أن تستشري، يف أي وقت، اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة

  :ائل ذات الصلة مبا يليفيما يتعلق باملس املنازعات]
  ؛هماألعضاء عن مصاحل إفصاح  (أ)

  احتمال تضارب املصاحل أو املسائل األخرى املتعلقة باألخالقيات؛ أو   (ب)
  التنحي احملتمل لألعضاء  (ج)

يتعني على اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة[تسوية املنازعات] أن ختطر فوراً العضو إذا   - ١٧
ذا العضو. وتعترب أي معلومات تقدم إىل [وأي طُلب إل يها تقدمي املشورة بشأن مسألة تتعلق 

[تسوية املنازعات] سريًة  مشورة تقدم من جانب] اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة
تستخدم ألي غرض خبالف النظر يف مسائل تضارب املصاحل مبوجب هذه املبادئ التوجيهية،  وال

وافقة صرحية من جانب الفرد الذي قدم املعلومات [أو الطالب للمشورة، حسب دون م
  االقتضاء].] 

 تاإذا مل ُحتل املسألة الواقعة يف إطار هذه املبادئ التوجيهية من خالل اإلجراءات املبينة يف الفقر   - ١٨
  فإنه: ١٧إىل  ١٤ من

 ك الرؤساء املشاركون جيوز لعضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذل
للفريق وجلان اخليارات التقنية، أن يُنحَّوا عن جمال عمل حمدد، وذلك فقط من 
خالل أغلبية ثالثة أرباع أعضاء الفريق (باستثناء الفرد الذي يكون تنحيه قيد 

 النظر).
  جيوز للعضو يف جلنة اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة، باستثناء الرؤساء

شاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية، أن يُنحَّوا امل
عن جمال عمل حمدد بأغلبية الرؤساء املشاركني للجنة اخليارات التقنية ذات الصلة، 
أو بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف حالة تعادل 

 األصوات.
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ز للعضو الذي يكون تنحيه قيد النظر التصويت يف حالة إجراء التصويت مبوجب الفقرة ال جيو   - ١٩
  }النظر يف عبارة "التصويت".يعاد ينبغي أن { السابقة.

  التنحي
عندما يتم حتديد وجود تضارب مصاحل فيما يتعلق بعضو معني فإنه يتعني إجراء ما يلي خبصوص   - ٢٠

  فقاً للظروف السائدة:العضو، اعتماداً على ما هو مناسب و 
  استبعاده من عملية صنع القرار واملناقشات املتعلقة مبجال عمل حمدد؛  (أ)

استبعاده من عملية صنع القرار لكن جيوز له املشاركة يف املناقشات املتعلقة مبجال   (ب)
  عمل حمدد؛ أو

  استبعاده من املشاركة يف املسألة بأي طريقة أخرى تعترب مالئمة.  (ج)
وز للعضو الذي يُنحَّى جزئيًا أو بالكامل من جمال عمل معني أن جييب بالرغم من ذلك على جي  - ٢١

أسئلة تتعلق بذلك العمل بناًء على طلب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات 
  التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة.

  ]املنازعات ويةتسهيئة ][االستشارية املعنية باألخالقيات[[اهليئة 
تتكون اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة[تسوية املنازعات] من ثالثة أشخاص يعينهم   - ٢٢

 اجتماع األطراف [بناًء على توصية بتوافق اآلراء من جانب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
املعنية باألخالقيات خربة يف  . وجيب أن يكون لدى أعضاء اهليئة االستشارية]][أو هيئة أخرى

جمال تضارب املصاحل واملسائل األخرى املتعلقة باألخالقيات، كما جيب أال يكونوا أعضاًء حاليني 
أو سابقني يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية 

سوية ت أن تكون لدى األعضاء خربة يفي هل ينبغ{ }ما هو دور أمانة األوزون؟{ املؤقتة.
  }املنازعات أو يف القانون؟

ا ثالثة سنوات على أن تكون مدة إحدى تلك الفرتات، ألول   - ٢٣ جيوز تعيني أعضاء اهليئة لفرتات مد
  }إدارة اهليئة، ومثال اآلثار املالية؟{ ثالثة تعيينات يف اهليئة، سنة واحدة ومدة فرتة أخرى سنتان.

  ز لألطراف إعادة تعيني أي شخص يُعنيَّ يف اهليئة لفرتة واحدة أخرى فقط.]جيو   - ٢٤
ينبغي أن يكون هناك نظام داخلي هليئة تسوية املنازعات كجزء من هذه االختصاصات أو {  - ٢٥

  }.جمموعة أخرى من إجراءات التشغيل/املبادئ التوجيهية للجان اخليارات التقنية
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  املرفق
  ة بأنواع املصاحل اليت يتعني الكشف عنها:فيما يلي قائمة توضيحي

يف مادٍة ما  تعيله/من يعيلهمصلحة حالية متعلقة بامللكية لعضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو   (أ)
أو تكنولوجيا أو عملية (مثًال امتالك براءة اخرتاع) سينظر فيه/فيها فريق التكنولوجيا والتقييم 

  التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له؛االقتصادي أو جلنة من جلان اخليارات 
، مثل أسهم أو سندات يعيله/تعيلهمصلحة مالية حالية لعضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو   (ب)

يف كيان ما له مصلحة يف موضوع االجتماع أو العمل (لكن ال يدخل يف ذلك محل األسهم من 
ك من ترتيبات عندما ال تكون للخبري سيطرة على خالل الصناديق العامة املشرتكة أو ما مياثل ذل

  اختيار األسهم)؛
وظيفة أو منصب استشاري أو منصب مدير حايل أو وظيفة أخرى يتقلدها العضو أو   (ج)

، سواء أكانت نظري أجر أو بدون أجر، يف أي كيان له يعيله/تعيلهشريكه/شريكها الشخصي أو 
يم االقتصادي. ويشمل عنصر الكشف عن املصاحل لوجيا والتقيو مصلحة يف موضوع فريق التكن

هذا أيضًا اجلهود االستشارية املدفوعة األجر اليت تتم نيابًة عن وكالة منفذة ملساعدة البلدان 
  النامية يف اعتماد البدائل؛

تقدمي املشورة بشأن مسائل مهمة إىل حكومة فيما يتعلق بتنفيذها لربوتوكول مونرتيال أو املشاركة   (د)
  حتديد مواقف سياساتية مهمة حلكومٍة ما فيما خيص أحد اجتماعات بروتوكول مونرتيال؛ يف

أي زماالت أو منح لعمل يتعلق باستخدام مقرتح  تلقيالقيام بأي أنشطة حبثية مدفوعة األجر أو   (ه)
  ]ملادة مستنفدة لألوزون أو بديل الستخدام مقرتح ملادة مستنفدة لألوزون.

_____________  


