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طورت لجنة األدلة العلمّية سياسة تضارب مصالح واّلتي تضمنت ثالثة عناصر:
	   استكمال نموذج إفصاح من قبل أعضاء اللجنة وكبار موظفي األمانة العامة

	   فحص نماذج اإلفصاح هذه من قبل عضو في األمانة العامة )جينيفر ثورنهيل فيرما( باستخدام نموذج لتقييم المخاطر )وفي حالة ظهور 
مشاكل، يفحصها مستشار شخصي(

	   تتألف اللجنة من خبيرين مستقلين في تضارب المصالح لمراجعة أي مخاوف أثيرت خالل عملية الفحص واقتراح خطة إلدارة المخاطر.
وقد ُوضعت استمارة الكشف هذه، ونموذج تقييم المخاطر، وعملية إدارة المخاطر، بتوجيه من ليسا بيرو، واسترشدت ببحوث تجريبية بشأن إدارة 

تضارب المصالح.)76-78(

كانت استمارة اإلقرار على النحو التالي:

المنصب واسم صاحب العمل

نوع المصلحة
مصدر التمويل 

)مثاًل، المؤّسسة 
(x

فترة النشاط 
العملي )مثاًل، إذا 
كان حالّيا والمدى 

الّزمني(

طبيعة النشاط 
)مثاًل، رسوم 
التحدث العاّم، 

منحة المشروع( 
والتركيز )مثاًل، 

عنوان التقرير أو 
اسم المنتج(

قيمة الدفع 
)الدوالر الكندي(

ملكية الشركة )مثاًل، امتالك األسهم أو 
االمتيازات(

رسوم وإتاوات الملكية الفكرية )مثل 
التراخيص وبراءات االختراع(

عضو مجلس اإلدارة )أو المجلس 
االستشاري(، األتعاب، إلخ.

العقود أو المنح لتنفيذ المشاريع 

رسوم االستشارات أو المشورة، األتعاب، 
إلخ.

رسوم التحدث العاّم أو التأليف، األتعاب، إلخ.

تكاليف حضور االجتماع المدفوعة )مثاًل، 
المشاركة، السفر أو الوجبات(

أعمال خاصة أخرى أو دخل مهني آخر

الدعم العيني

فرد من العائلة مرتبط بأي من المصالح 
المالية المذكورة أعاله

التوظيف - وصف الوظيفة الحالية )أضف المزيد من السطور إذا كان هناك  أكثر من عمل واحد في السنوات الخمس الماضية)

المصلحة المالية - الكشف عن الدعم فقط من الكيانات التي يمكن أن تتأثر مالًيا بتقرير لجنة األدلة العلمّية والتي تم استالمها في السنوات 
الخمس الّسابقة الستكمال هذا النموذج )الحظ أن مصادر التمويل العام، مثل الوكاالت الحكومية أو المؤسسات األكاديمية، ال يلزم الكشف 

عنها(

مرفق إلى ملحق 8.5 – سياسة تضارب المصالح 8.9
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هل هناك أي مصالح أو عوامل أو ظروف 
أخرى ذات صلة لم يتم التطرق إليها أعاله؟

هل هناك أي معلومات إضافية ترغب 
تقديمها فيما يتعلق باإلعالن عن المصالح 

أعاله؟

نوع العالقة )مثاًل، وظيفة أو منصبنوع المصلحة
الّتوصيفقيادي أو عضو(

العالقة مع المنظمات ذات الروابط المالية أو 
االنتماءات األخرى مع المجموعات الصناعية 

التي ستستفيد أو قد تتأثر بتقرير لجنة األدلة  
العلمية )مثاًل، المجتمع المهني(

العالقة مع المنظمات التي تدافع عن 
مواقف صناعية أو سياسية معروفة

ارتباط فرد من أفراد العائلة بأي من المصالح 
التنظيمّية المذكورة أعاله 

المصلحة التنظيمية - اإلفصاح عن العالقات مع منظمات إضافية )أي التي ال تستوفي المعايير أعاله( والتي لها مصلحة مالية أو غير مالية 
في تقرير لجنة األدلة العلمّية والتي عقدت في السنوات الخمس السابقة الستكمال هذا النموذج

أمور أخرى

معلومات إضافية 

راعى نموذج تقييم المخاطر العوامل التالية:
	   السياق والصلة بعمل لجنة األدلة العلمية

	   نوع العالقة )مالّية، شخصّية، ُمالَءمة(
	   القيمة المالّية للعالقة

	   مّدة العالقة
	   عدد العالقات )مثاًل، العالقات المالية مع شركة واحدة أو العديد من الشركات(

	   نوع الشركة )الصلة بالعمل المعني وما إذا كان بإمكانها تحقيق الربح إذا كانت التوصيات مواتية؛ المخاطر على السمعة( 
	   المدفوعات المباشرة أو غير المباشرة )مثاًل، إلى شخص أو مؤسسة(

	   مستوى الرقابة )مثاًل، عضو مجلس إدارة الشركة مقابل مستشار لمرة واحدة(
	   خطر التحيز )مثاًل، عند تقديم التوصيات(.

خطة إدارة المخاطر أخذت بعين اإلعتبار:
	   مستوى المخاطر )مرتفع، متوسط، منخفض(

	   الخيارات اإلدارية التي شملت ما يلي:
o   اإلستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الصراعات )مثاًل، الجهود التي تبذلها األمانة بحسن نية لتحديد المفوضين الذين ليس لديهم أي 

تنازع؛ والمرشحون المحتملون الّذين يرفضون أن يصبحوا مفوضين أو أن يلغوا جميع الروابط المالية(.
o   وضع استراتيجيات للتخفيف من حدة النزاعات )مثل عدم مشاركة المفوضين وموظفي األمانة العاّمة في المناقشات ذات الصلة، أو 

في صياغة أو تنقيح األقسام أو التوصيات، أو في التصويت أو التصديق على التوصيات(.
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مستوى 
اإلدارةاألمثلةإعتباراتالخطر

ذات صلة، شخصية، مالية - مبلغ كبير، مدة 	 مرتفع
طويلة، تحكم

عّدة عالقات 
مخاطر على السمعة 

موظف شركة 
خبير استشاري لفترة طويلة 
عضو في مجلس إدارة 
الزوج\ة موظفون في الشركة 
الروابط مع شركة لديها مخاطرعلى  

السمعة

ال يشارك في اللجنة 
إزالة تضارب المصالح 
ال يمكن أن يكون رئيًسا 
الّرصيد المالي لّلجنة 

ذات صلة، شخصية، مالية - مبلغ صغير، 	 متوّسط
مدة قصيرة، حد أدنى من التحّكم

عالقات قليلة 
مخاطر على السمعة 

اإلستشارات، األتعاب، السفر  
طفل يعمل ككاتب للشركة 
منح من الّشركة 

قيود مفروضة على المشاركة 
ال يمكن أن يكون رئيًسا  
إزالة تضارب المصالح 
الّرصيد المالي لّلجنة 

منحة للمؤسسة من الشركة ال عالقات مالية، شخصية، أو تحّكم	 منخفض
المقاالت المنشورة في ذا كونفرسايشن  

)The Conversation( حول موضوع ذا صلة
أدلى بشهادته أمام اللجان الحكومية 

المشاركة الكاملة أو وجود بعض القيود 

المنشورات األكاديمية فقط - أمثلة على  كما ورد أعاله ال يوجد
الخبرة، وليس على  تضارب المصالح

اّتخد الّنموذج اّلذي تّم التوّصل إليه الّشكل الّتالي:
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