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عالقات ومصالح كل من عضو اللجنة واألمانة العامة 8.5

أو  المالية  العلمية توصيات محددة من شأنها أن تفيد مالًيا )أو تضر( أو تؤثر بطريقة أخرى على المصلحة  لم تقدم لجنة األدلة 
غير المالية لمنظمة ما. ومع ذلك، قدمت لجنة األدلة العلمية العديد من األمثلة على منظمات، من بين العديد من المنظمات 
األخرى، التي يمكن أن تستفيد مالًيا إذا تم تنفيذ توصيات معينة. فيما يلي أمثلة على المنظمات التي يرتبط بها واحد أو أكثر 
من المفوضين أو موظفي األمانة العامة )أو أزواجهم( أو لديهم انتماءات حالّية أو سابقة على مدى السنوات الخمس الماضية، 
والتي تم تجميعها حسب وجود وطبيعة أي اعتبارات مالية. تفاصيل إضافية حول نهجنا فيما يتعّلق بتضارب المصالح مزّودة في 

مرفق )8.9( في نهاية هذه المالحق. 

    الموّظفون
 اتحاد األدلة الحية األسترالي، جامعة موناش )جوليان إليوت( 	
 ألفريد هيلث )جوليان إليوت( 	
 فريق الرؤى السلوكية )ديفيد هالبيرن( 	
مؤسسة بيل وميليندا جيتس )ستيفن كيرن( 	
 تعاون كامبل )هوارد وايت( 	
مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها )نيل فورا( 	
 منظمة الحفظ الدولية )نيل فورا( 	
منّظمة الفتيات المتحدات لحقوق االنسان )حديقة بشير( 	
 حكومة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة )أسماء المناعي( 	
حكومة إثيوبيا )فيتسوم أسيفا أديال( 	
حكومة ترينيداد وتوباغو )دونا ماي نايتس(  	
 حكومة المملكة المتحدة، مكتب مجلس الوزراء )ديفيد هالبيرن( 	
 جامعة كيوشو )كينيتشي تسوكاهارا( 	
كوفيد-19  	 أدلة  لـشبكة  عاّمة  كأمانة  يعمل  الذي  الصحي  ماستر  ماك  منتدى  تستضيف  التي   ،)McMaster(ماكماستر  جامعة 

لترشيد اتخاذ القرارات COVID-END ولجنة األدلة العلمية )جون الفيس وجين فيرما(
المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية االجتماعية في المكسيك، أو CONEVAL )غونزالو هيرنانديز ليكونا(  	
 فريق عمل األدلة العلمّية السريرية الوطني ل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19  )جوليان إليوت( 	
 المعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية )NICE( )جيليان لينج) 	
 جامعة نورث وسترن )الري هيدجز( 	
مؤسسة عمر نيود )أماندا كاتيلي نيود( 	
 معهد أبحاث مستشفى أوتاوا )جيريمي جريمشو( 	
 برلمان أستراليا )أندرو لي( 	
المبعوث الخاص للرئيس المعني بتغير المناخ )أماندا كاتيلي نيود( 	
المتحدة  	 األمم  برنامج  إندونيسيا  في  يديرها  التي  المتحدة،  لألمم  التابعة  العالمي  النبض  مبادرة   ،”Pulse Jakarta”مختبر 

اإلنمائي )بتراكا كاريتجي(
 معهد RTI الّدولي )بتراكا كاريتجي( 	
 أنقذوا األطفال )أنتاريامي داش( 	
اللجنة العلمية المعنية بتغير المناخ ، شيلي )سوليداد كيروز فالينزويال( 	
مشروع الواقع المناخي )أماندا كاتيلي نيود( 	
 مركز الشراكة التعليمية  TEP)موديب أديفيسو-أوالتيجو( 	
مجموعات ال ريد ليف )Red Leaf( )جنغلين هي( 	
 اليونيسف )أنتاريامي داش وكيري أولبرايت( 	
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يتراكا كاريتجي( 	
 جامعة ليدز )جان مينكس( 	
 جامعة أوتاوا )جيريمي جريمشو( 	
 جامعة أكسفورد، التي تستضيف شبكة الفقر متعدد األبعاد )غونزالو هيرنانديز ليكون( 	
جامعة سانتو توماس )سوليداد كيروز فالينزويال( 	
 فوكس ميديا )جوليا بيلوز( 	

بالنسبة لجمیع المواد، ال یسمح بتكییف أي جزء من محتوى ھذا التقریر من دون إذن خطي من الناش. ھذا العمل ُمرخص بموجب
 ررخصة المشاع اإلبداعي-  ال مشتقات رخصة دولیة 0.4. نیابًة عن جامعة ماكماستر. تقریر لجنة األدلة العلمیة 

Global Commission on Evidence
to Address Societal Challengesto Address Societal Challengesto Address Societal Challenges

https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/arabic
https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/arabic
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ar


	   حصة ملكية في شركة هادفة للربح
 ETF 200 أستراليا )عضو في عائلة أندرو لي( 	
مؤشر فانغارد لألسهم الدولية الُمراعي لألخالقّيات )ETF( ) عضو في عائلة أندرو لي(   	

	   حصة ملكية في هيئة مدمجة غير هادفة للربح
فريق الرؤى السلوكية )ديفيد هالبيرن( 	
كوفيدنس )جوليان إليوت( 	

	   رسوم وإتاوات الملكية الفكرية )مثل التراخيص وبراءات االختراع(
 Black Inc. Books - إتاوات الكتب )أندرو لي( 	
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بريس - إتاوات الكتب )أندرو لي( 	
 “Penguin Random House “- كتاب اإلتاوات )ديفيد هالبيرن( 	
 بوليتي - إتاوات الكتاب )ديفيد هالبيرن( 	
 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بريس - إتاوات الكتب )أندرو لي( 	

	   العقود أو المنح للمشاريع المنفذة
 المعاهد األمريكية لألبحاث )الري هيدجز( 	

	   عضو مجلس إدارة )أو المجلس االستشاري( اّلذي يتلقى توكياًل أو أتعاًبا أو مكافآت أخرى مقابل خدماته
 المعاهد األمريكية لألبحاث )الري هيدجز(  	
 تعاون كامبل )جيريمي جريمشو( 	

	   خبير استشاري أو مستشار لفترة طويلة و/أو متفرغ يتلقى بداًل مادّيا أو أتعاًبا أو مكافآت أخرى لقاء خدماته
صندوق األمم المتحدة للسكان 	

	   خبير استشاري أو مستشار لفترة طويلة و/أو متفرغ يتلقى بداًل مادّيا أو أتعاًبا أو مكافآت أخرى لقاء خدماته )بما في ذلك سداد نفقات 
السفر(
 3ie )غونزالو هيرنانديز ليكونا(  	
 بنك التنمية للبلدان األمريكية )غونزالو هيرنانديز ليكونا( 	
 مبادرة أكسفورد لمكافحة الفقر والتنمية البشرية )غونزالو هيرنانديز ليكونا( 	
 اليونيسيف )غونزالو هيرنانديز ليكونا( 	
 منظمة الصحة العالمية، التي تستضيف األمانة العامة لشبكة إبفيب “EVIPNet” )جون الفيس(  	
البنك الّدولي )غونزالو هيرنانديز ليكونا( 	

	   رسوم الخطابات أو التأليف، األتعاب أو أي أجر آخر مقابل إلقاء محادثة أو كتابة تقرير
 غير قابل للتطبيق 	

	   تكاليف حضور االجتماع المدفوعة )مثاًل، المشاركة، السفر أو الوجبات( 
مؤسسة بيل وميليندا جيتس )هوارد وايت( 	
الشبكة الدولية للمبادئ التوجيهية )جيليان لينغ( 	
مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت )كيري أولبرايت( 	

	   المتطوعون )بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة( اّلذين ال يتلقون أجًرا مقابل خدماتهم
مؤسسة كوكراين )جيريمي جريمشو، جون الفيس، جوليان إليوت( 	
 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )جان مينكس( 	

	   العالقة مع المنظمات ذات الروابط المالية أو االنتماءات األخرى )مثاًل، المجتمع المهني(
 أكاديمية العلوم االجتماعية في أستراليا )أندرو لي( 	
 أكاديمية العلوم االجتماعية في المملكة المتحدة )ديفيد هالبيرن( 	
 مؤسسة بيل وميليندا جيتس )ستيفن كيرن( 	
 مجموعة كامبل لتنسيق حلول تغّير المناخ )جان مينكس( 	
 تعاون كامبل في جنوب آسيا )هوارد وايت( 	
 تعاون كامبل في المملكة المّتحدة وإيرلندا )هوارد وايت( 	
 فرقة العمل الكندية للرعاية الصحية الوقائية )أحد أفراد عائلة جيريمي جريمشو( 	
 مجموعة كوكرين حول الممارسة الفعالة والتغيير التنظيمي )جيليان لينج، جيريمي جريمشو( 	
 الجمعية الدولية لتوليف األدلة )جيريمي جريمشو( 	
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مؤسسة هيوود )ديفيد هالبيرن( 	
 المركز الدولي للتقييم والتنمية )هاورد وايت( 	
 الشبكة الدولية لتقديم المشورة العلمية للحكومات )سوليداد كيروز فالينزويال( 	
 الجمعية الملكية للطب )جيليان لينج( 	
 جمعّية البحوث المتعلقة بفعالية التعليم )الري هيدجز( 	

	   العالقات مع المنّظمات اّلتي تناصر المواقف المتعّلقة بالصناعة أو الّسياسة
مؤسسة بيل وميليندا جيتس )ستيفن كيرن(

 المنظمة الكندية لالضطرابات النادرة )مورين سميث( 	
منظمة الحفظ الدولية )نيل فورا( 	
 حكومة المملكة المتحدة، استراتيجية األعمال الّتجارّية والطاقة والصناعة )جيليان لينج( 	
 شبكة العمل الّشعبي من أجل التعليم )موديب أديفيسو-أالتيجو( 	
 برنامج الصحوة، وهو برنامج تابع لمنّظمة المهمات الّدولّية )هاديكا بشير( 	
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