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پیش گفتار

ــه مســائل  ــن بیــن توجــه ب ــری از سیاســت گذاری رفاهــی کشــور اســت. در ای ــت مردمــی، بخــش جدایی ناپذی ــه و حمای ــی نهادهــای خیری حکمران
کارآمدســازی ایــن نهادهــا شــود،  کــه مدیریــت آن هــا می توانــد موجــب بهبــود اعتمــاد عمومــی بــه نهادهــای حمایتــی و  و چالش هــای درونــی 
کــه  کمیتــی و مردمــی و همچنیــن افــرادی  کــه در رونــد فعالیــت تمامــی نهادهــای حا اهمیــت می یابــد. تعــارض منافــع یکــی از ایــن مســائل اســت 
در بخش هــای دولتــی، خصوصــی و داوطلبانــه فعالیــت دارنــد، ممکــن اســت پدیــدار شــود. عــدم مدیریــت تعــارض منافــع می توانــد موجــب ایجــاد 

اختــال در فعالیــت حرفــه ای و تحقــق خیــر عمومــی شــود و در برخــی شــرایط بــه فســاد و سوءاســتفادۀ خواســته و ناخواســته منجــر شــود. 
کــه در آن فــرد یــا نهــاد تحــت تاثیــر منافــع ثانویــه و شــخصی یــا ســازمانی، در ایفــای  بــه بیــان ســاده، تعــارض منافــع ناظــر بــر موقعیت هایــی اســت 
وظیفــه ی حرفــه ای یــا تحقــق منفعــت عمومــی دچــار مشــکل و ناتوانــی می شــود. مدیــر دولتــی کــه همزمــان بــا فعالیــت اداری، در بخــش خصوصــی 
کــه ممکــن اســت در جایــگاه  ــا وظیفــه ی اداری اشــتغال دارد، درگیــر شــکلی از تعــارض منافــع اســت؛ چــرا  نیــز بــه فعالیــت اقتصــادی همپوشــان ب
مدیریــت، از تــوان خــود بــرای نظــارت، قاعده گذاری، صــدور مجــوز و ... بــه نفــع فعالیــت شــغلی غیردولتــی خــود بهــره جویــد. ده هــا شــکل و موقعیــت 

کــرد.  تعــارض منافــع از ایــن دســت می تــوان احصــا 
ــرای نظــام  ــد ب ــن مســئله می توان ــت ای ــه عــدم مدیری ک ــی  ــع و اختال ــارض مناف ــر اهمیــت مســئله ی تع ــران طــی ســال های اخی خوشــبختانه در ای
حکمرانــی و نظــام اجتماعــی کشــور بــه بــار بیــاورد، روشــن تر شــده و تاش هایــی نظیــر تدویــن الیحــه ی مدیریــت تعــارض منافــع در ارائــه ی خدمــات 

عمومــی از جانــب دولــت درســال 1397-1398، بخشــی از ایــن رونــد اســت. 
کار و رفــاه اجتماعــی، جهــاد دانشــگاهی و مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا موضــوع  در چارچــوب تفاهم نامــه ی همــکاری میــان وزارت تعــاون، 
کمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی بــا همــکاری معاونــت رفــاه اقــدام بــه تهیــه ی کتابچــه ی حاضــر  مدیریــت تعــارض منافــع، مرکــز توانمندســازی حا

کــه دســتورالعمل های عملیاتــی بــرای مدیریــت منافــع متعــارض در اختیــار فعــاالن خیریــه قــرار می دهــد.  کــرده اســت 
مدیریــت تعــارض منافــع در خیریه هــا عــاوه بــر آنکــه موجــب تقویــت رضایــت و اعتمــاد عمومــی مــردم نســبت بــه ایــن نهادهــای حمایتــی مردمــی 
کمیتــی نیــز موثــر اســت و ســبب شــفافیت و  می شــود، در بهبــود روابــط و تعامــات دوســویه میــان خیریه هــا و دســتگاه های اجرایــی و نهادهــای حا

ــن همکاری هــا می شــود.  ــدی ای روال من
کمیتــی و مردمــی را پــی گرفتــه و در  کمیــت و جامعــه بــه عنــوان مرکــزی کــه شتاب بخشــی بــه فعالیــت و خدمــات نهادهــای حا مرکــز توانمندســازی حا
ایــن راســتا توانمندســازی نهادهــای مذکــور را بخشــی از دســتورکار و وظیفــه ی حرفــه ای خــود می دانــد، از قریــب بــه دو ســال پیــش پژوهــش و ترویــج 
مباحــث مربــوط بــه تعــارض منافــع را پــی گرفتــه اســت. تدویــن کتابچــه ی حاضــر در ادامــه ی رونــد مذکــور و در خدمــت حکمرانــی و سیاســت گذاری 

بهینــه ی ســازمان های خیریــه اســت.
کــه توســط کارشناســان ایــن حــوزه در کشــورهای  گــردآوری و ترجمــه ای اســت از متــون راهنمــای مدیریــت تعــارض منافــع  ایــن کتابچــه در واقــع، 
کلــی مدیریــت تعــارض منافــع در خیریه هــا و مــوارد کاربســت ایــن اصــول  اســترالیا، انگلســتان و ولــز، و ایرلنــد تألیــف شــده اند. ایــن کتابچــه اصــول 
کــه ســازمان های خیریــه بایســتی بنــا بــه شــرایط ســازمانی خــاص خــود مدنظــر قــرار دهنــد،  را تشــریح می کنــد. در برخــی مــوارد نیــز اســتثنائاتی 
ــان  ــا متولی ــران ی ــف و مســئولیت های مدی ــه وظای ــن کتابچــه ب ــن بخــش قابل توجهــی از ای ــد. هم چنی ــرار گرفته ان ــورد اشــاره ق ــن کتابچــه م در ای
کیــد قــرار گرفتــه اســت، ایــن  کــه در سرتاســر ایــن کتابچــه مــورد تأ ــه و تصمیم گیری هــای آن هــا می پــردازد. نکتــه ای کلیــدی  ســازمان های خیری
اســت کــه متولیــان و مدیــران خیریه هــا بایســتی تمامــی اقدامــات و تصمیمــات خــود در یــک ســازمان خیریــه را بــه منافــع آن ســازمان معطــوف ســازند 
و از هرگونــه تداخــل یــا تعــارض ایــن منافــع بــا منافــع شــخصی خــود یــا نزدیــکان خــود اجتنــاب ورزنــد. البتــه چنیــن کاری همــواره بــه ســادگی قابــل 
کارآمــد  انجــام نیســت و ســازمان های خیریــه اغلــب مســتعد بــروز وضعیت هــای تعــارض منافــع هســتند؛ بااین حــال اعمــال یــک مدیریــت مؤثــر و 
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ــه را تضمیــن کنــد. ــد از خطــرات ایــن تعارضــات بکاهــد و بدین واســطه اعتبــار و عمل کــرد صحیــح ســازمان خیری می توان
کــه بیــش از پنــج دهــه شناســایی و مدیریــت تعــارض منافــع را در کارنامــه ی خــود  اســتفاده از تجــارب جهانــی و مباحــث ســابقه دار در ســایر کشــورها 
دارنــد، از ملزومــات اولیــه بــرای تثبیــت ایــن موضــوع در ایــران اســت. ایــن مهــم می توانــد بــا مطالعــات بومــی و زمینه منــد در ایــران تکمیــل شــده و 

بــه تدویــن مدلــی جامــع و متناســب بــا زمینــه ی اجتماعــی ایــران در جهــت مدیریــت تعــارض منافــع بینجامــد. 
کمیت و جامعه مرکز توانمندسازی حا
خرداد 1399
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فصل اول
مدیریت تعارض منافع خیریه ها 

در استرالیا



ACNC مقدمۀ  سرپرست کمیسیون سازماهای خیریه و غیرانتفاعی استرالیا

افــراد حاضــر در یــک خیریــه، ســهم چشــم گیری در فعالیت هــای آن خیریــه و اجتمــاع خــود دارنــد. در سرتاســر اســترالیا، اعضــای هیئت مدیــرۀ 
کار گرفتــه و بــه واســطۀ نقــش خــود کارهــای بســیار مهمــی را بــرای اجتمــاع انجــام داده انــد.  خیریه هــا تجــارب، تخصــص و تعهــدات خــود را بــه 
یکــی از بنیادی تریــن مســئولیت های هیئت مدیــرۀ خیریه هــا، عمــل در جهــت منافــع خیریــه و پیش بــردن اهــداف خیریــه ای آن اســت. گاه پیــش 
کــه منافــع شــخصی فــرد بــا وظایــف او در تعــارض قــرار بگیــرد، امــا بــه واســطۀ یــک مدیریــت صحیــح می تــوان ایــن تعارض هــا را شناســایی  می آیــد 

کــرد. و رفــع، و یــا حتــی از وقــوع آن هــا جلوگیــری 
ســازمان های خیریــۀ اســترالیا  بــه واســطۀ عمل کــرد درســت، صادقانــه و اخاقــی، توانســته اند اعتبــار زیــادی بــرای خــود کســب کننــد. از ایــن رو در 
ــرد  ــاال می ب جامعــۀ اســترالیا، خیریه هــا یکــی از مــورد اعتمادتریــن ســازمان ها هســتند. ایــن اعتبــار، اعتمادبه نفــس خیریــن و فعــاالن داوطلــب را ب
و بــرای پیش بــردن اقدامــات خیریه هــا ضــروری اســت. طی کــردن یــک فرآینــد بی نقــص بــرای مقابلــه بــا تعــارض منافــع، بــه پایــداری ایــن اعتبــار 

ــد. کمــک می کن
با آرزوی بهترین ها
سوزان پاسکو
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دربارۀ این راهنما1
کــه بــه وفــور رخ می دهــد و اغلــب  ایــن راهنمــا درصــدد توضیــح چیســتی تعــارض منافــع و نحــوۀ مدیریــت آن اســت. تعــارض منافــع وضعیتــی اســت 
کار می کننــد یــا در آن فعالیــت داوطلبانــه دارنــد، بــا ایــن وضعیــت مواجــه می شــوند. تعــارض منافــع، اغلــب  کــه در یــک بنیــاد خیریــه  افــرادی 
گــر ایــن وضعیــت بــه خوبــی مدیریــت نشــود، ممکــن اســت بــه اعتبــار بنیــاد خیریــه صدمــه بزنــد و یــا در مــوارد  مســئله ای جــدی نمی آفرینــد، امــا ا

جدی تــر، ممکــن اســت منجــر بــه قانون شــکنِی اعضــای هیئت مدیــرۀ خیریــه شــود.

این راهنما چه نکاتی را پوشش می دهد؟
این راهنما در مورد چیستی تعارض منافع است و نکاتی را توضیح می دهد که بایستی در صورت وقوع تعارض منافع در نظر گرفته شوند.

گاه باشــند،  کــه ســازمان ها بــه خوبــی از چگونگــی شناســایی تعــارض منافــع، چگونگــی جلوگیــری از وقــوع آن و یــا نحــوۀ مدیریــت آن آ در صورتــی 
تعــارض منافــع بــه ســادگی قابــل تشــخیص و مدیریــت خواهــد بــود.

این راهنما برای چه کسانی است؟ 
 ،)ACNC( ایــن راهنمــا بــرای اســتفادۀ اعضــای هیئت مدیــرۀ خیریه هــای ثبت شــده در کمیســیون خیریه هــا و ســازمان های غیرانتفاعــی اســترالیا
ــرای  ــد، تهیــه شــده اســت. هم چنیــن ممکــن اســت مطالعــۀ ایــن راهنمــا ب ــه قصــد عضویــت در یکــی از ایــن خیریه هــا را دارن ک ــرای کســانی  ــا ب و ی

کارکنــان و فعــاالن داوطلــب خیریه هــا نیــز مفیــد واقــع شــود.
در این جــا اصطــاح »هیئت مدیــره« بــه اعضــای بدنــۀ مدیریتــی خیریه هــا اشــاره دارد. اعضــای ایــن هیئــت ممکــن اســت در ســازمان های مختلــف، 

بــا عناوینــی چــون راهبــران، مدیــران، متولیــان یــا اعضــای کمیتــۀ مدیریــت نامیده شــوند.
کــه مســئولیت ادارۀ خیریــه را بــر عهــده دارنــد، شــناخته می شــوند. در  کســانی  ایــن افــراد از جانــب ACNC، به عنــوان »افــراد مســئول«، یعنــی 
کــه در حــوزۀ وظایــف افــراد مســئول قــرار می گیرنــد؛ بنابرایــن شــناختن ایــن افــراد از اهمیــت باالیــی  هــر بنیــاد خیریــه، وظایــف معینــی وجــود دارد 

برخــوردار اســت.

1-  راهنمــای حاضــر صرفــًا خالصــه ای از اطالعــات بنیــادی را دربــارۀ مســئلۀ تعــارض منافــع در خیریه هــا در اختیــار مخاطــب قــرار می دهــد و تمامــی قوانیــن مرتبــط بــا ایــن مســئله را پوشــش 
کــه بــرای همــۀ شــرایط و موقعیت هــا  نمی دهــد. بنابرایــن نمی توانــد جــای یــک مشــاورۀ تخصصــی را بگیــرد. ایــن راهنمــا قصــد نــدارد رویکــردی را نســبت بــه تعــارض منافــع تــدارک ببینــد 
ــا خیــر، مســتلزم در نظــر  ــا اعضــای ســازمان بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل می کننــد ی کاربســت قوانیــن در یــک ســازمان و تعییــن این کــه آی مناســب باشــد؛ در اغلــب مــوارد تعییــن نحــوۀ 

گرفتــن شــرایط خــاص آن ســازمان اســت. 
کاربــرد زبــان قانونــی اجتنــاب می کنــد، بنابرایــن ممکــن اســت شــامل تعمیم هایــی در مــورد قوانیــن باشــد. در حالی کــه ممکــن اســت برخــی از مفــاد قانونــی،  ایــن راهنمــا تــا جــای ممکــن از 

اســتثنائات یــا شــرایط ویــژه ای را در برداشــته باشــند. 
کمیســیون  کپی بــرداری و اســتفاده از ایــن راهنمــا، اصــالح، تغییــر و توزیــع آن مجــاز اســت، امــا ایــن بــه معنــای تأییــد اقدامــات ســازمان شــما و خدمــات یــا محصــوالت آن از جانــب 

کمیســیون های مشــترک المنافع نیســت. ســازماهای خیریــه و غیــر انتفاعــی اســترالیا ACNC و یــا ســایر 
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دربارۀ تعارض منافع

علل وقوع تعارض منافع
کــه همــواره در جهــت منافــع خیریــه عمــل کننــد. بنــا بــه  اعضــای هیئت مدیــره نقــش بنیادینــی در حیــات یــک بنیــاد خیریــه دارنــد و بــر آن هــا اســت 
اســتانداردهای مدیریتــی، خیریه هــا ملــزم هســتند کــه انجــام وظیفــۀ اعضــای هیئت مدیــره خــود در جهــت منافــع خیریــه را تضمیــن کننــد. هریــک از 
اعضــای هیئت مدیــره روابــط خانوادگــی، اجتماعــی و کاری متعــددی دارنــد. ایــن روابــط اغلــب عوامــل مهمــی در تأســیس و رشــد یــک بنیــاد خیریــه 

کــه همیــن روابــط ســبب بــروز تعــارض منافــع شــوند.  محســوب می شــوند. بااین حــال، گاهــی اوقــات ممکــن اســت 

چیستی تعارض منافع
کــه او مســئولیت دنبال کردنــش را بــر عهــده دارد، در تعــارض قــرار  کــه منافــع شــخصِی فــرد بــا منافــع خیریــه ای  تعــارض منافــع زمانــی وقــوع می یابــد 
کــه  گیــرد. اصطــاح »منافــع شــخصی« تنهــا بــه منافــع خــود فــرد اطــاق نــدارد، بلکــه ممکــن اســت بــه منافــع دوســتان، خانــواده یــا ســازمان دیگــری 
فــرد در آن فعــال اســت، مربــوط باشــد. هم چنیــن تعــارض منافــع ممکــن اســت میــان وظایــف فــرد در یــک خیریــه بــا وظایــف او در خیریــه ای دیگــر 

رخ دهــد.
گیــرد؛ بــه  کــه ممکــن اســت وظیفــۀ عمــل در جهــت منافــع خیریــه زیــر ســایۀ منافــع دیگــر فــرد قــرار  مشــکل تعــارض منافــع از آن جایــی برمی خیــزد 

ــا نــه، نباشــد. ــا از عهــدۀ وظایفــش برمی آیــد ی کــه فــرد قــادر بــه تشــخیص این کــه آی طــوری 
کــه فــرد بیش تــر بــر مبنــای عوامــل بیرونــی یــا تحت تأثیــر  کــه ایــن خطــر را دربردارنــد  گاه ممکــن اســت ایــن تعارض هــا مشــکل آفرین باشــند، زیــرا 

کنــد تــا در جهــت منافــع خیریــه. ایــن عوامــل تصمیم گیــری 
کــه از ماهیــت منافــع شــخصی فــرد  کــه آیــا  فــردی عاقــل  یــک روش خــوب بــرای تشــخیص وجــود تعــارض منافــع پرســیدن ایــن ســؤال اســت 
کــه ممکــن اســت او در تصمیم گیــری بــرای خیریــه تحت تأثیــر منافــع شــخصی خــود بــوده  گاه اســت، بــر ایــن اعتقــاد خواهــد بــود  تصمیم گیرنــده آ

باشــد؟

انواع سه گانۀ تعارض منافع
کــه فــرد خطــری از جهــت تصمیم گیــری بــر مبنــای منافــع شــخصی خــود بــه جــای منافــع خیریــه احســاس نکنــد، امــا نبایــد  گرچــه ممکــن اســت  ا

ــرد. ــرد بایســتی تمامــی اشــکال تعــارض منافــع را جــدی بگی ــا باشــد. به واقــع ف نســبت به مســئلۀ تعــارض منافــع بی اعتن
گرچــه گاه تعــارض منافــع وضعیتــی کامــًا آشــکار اســت، امــا گاه نیــز ممکــن اســت منافــع متعــارض تنهــا بــه صــورت بالقــوه امــکان تأثیرگــذاری بــر فــرد  ا
گــر به واقــع چنیــن نباشــد )تعــارض  را داشــته باشــند. در برخــی مــوارد نیــز ممکــن اســت یــک فــرد تحت تأثیــر منافــع متعــارض تلقــی شــود – حتــی ا
کــه فــرد واقعــا منافــع شــخصی  ک شــده(- بااین حــال چنیــن تلقــی ای از فــرد بــه همــان میــزان اعتبــار او و خیریــه را در خطــر قــرار می دهــد  منافــع ادرا

را بــر منافــع خیریــه ترجیــح داده باشــد.
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1. فرد واقعًا تحت تأثیر منافع متعارض قرار گرفته باشد؛
بــرای مثــال زمانــی کــه متولــی یــک بنیــاد خیریــه در حــال تصمیم گیــری بــرای اعطــای کمک هزینــه بــه مهدکودکــی باشــد کــه فرزنــد او نیــز در همــان مهدکــودک 

حضــور دارد، و او قــادر بــه تصمیم گیــری بی طرفانــه در ایــن بــاره نباشــد.

2. امکان تأثیرپذیری فرد از منافع متعارض وجود داشته باشد؛
کــه عضــوی از هیئت مدیــرۀ  کــه فــرد هم زمــان در دو بنیــاد خیریــه فعــال باشــد و به عنــوان کارکــن یکــی از ایــن خیریه هــا از خیریــۀ دیگــری  بــرای مثــال زمانــی 

آن اســت، درخواســت کمک هزینــه داشــته باشــد.

3. چنین به نظر برسد که فرد از منافع متعارض متأثر شده است؛
کــه فــرد در حــال بررســی هزینه هــای پیش نهــادی مؤسســه های مختلــف بــرای ارائــۀ خدمــات اســت و مؤسســه ای را انتخــاب می کنــد  بــرای مثــال زمانــی 
گرچــه فــرد به واقــع تصمیمــی بی طرفانــه در راســتای منافــع خیریــه گرفته اســت،  کــه یکــی از اعضــای خانــوادۀ او در آن مشــغول بــه کار اســت. در ایــن مــورد ا

امــا ممکــن اســت تصمیــم او در جهــت منافــع شــخصی اش تلقــی شــود.

 

چرا مدیریت صحیح تعارض منافع اهمیت دارد؟
گــر بــه درســتی مدیریــت شــود، نمی توانــد مشــکلی بــرای ســازمان ها ایجــاد کنــد. بااین حــال بایســتی از پیامدهــای عدم مدیریــت  تعــارض منافــع ا

گاه بــود.  صحیــح تعــارض منافــع آ

به خطرافتادن اعتبار سازمان ها
اعتبــار یــک خیریــه یکــی از ارزش مندتریــن دارایی هــای آن اســت. بســیاری از خیریه هــا بــرای جــذب خیریــن، منابــع مالــی و اقــام اهدایــی، بــر اعتبــار 
خــود متکــی هســتند. اعضــای هیئت مدیــره موظــف هســتند اعتبــار مؤسســۀ خیریــه خــود را از بابــت مدیریــت صحیــح تعــارض منافــع تضمیــن کننــد. 
عدم مدیریــت صحیــح تعــارض منافــع بــه اعتبــار مؤسســۀ خیریــه آســیب می زنــد. تعــارض منافــع ممکــن اســت کســانی را کــه کمک هــای مالــی یــا هدایایــی 
را بــه خیریــه اعطــا می کننــد، فعــاالن داوطلــب و ذی نفعــان را در مــورد تصمیمــات هیئت مدیــره بــه تردیــد بینــدازد؛ تردیــد بــر ســر این کــه آیــا ایــن تصمیمــات 

در راســتای منافــع خیریــه اتخــاذ شــده اند یــا نــه، و این کــه آیــا اعضــای هیئت مدیــره از تخصــص الزم بــرای ایفــای نقــش خــود برخوردارنــد یــا نــه. 
به لحاظ عملیاتی، عدم مدیریت صحیح تعارض منافع می تواند اثراتی منفی بر روی موارد زیر داشته باشد:

جذب کمک های مالی و هدایا  ●
جذب و حفظ کارکنان و نیروهای داوطلب  ●
اعتماد عمومی نسبت به خیریه   ●

گزیــر باشــند وقــت، انــرژی و منابــع زیــادی را بــه جــای  مقابلــه بــا وجهــۀ عمومــِی بــد، خــود می توانــد هزینه بــر باشــد. ممکــن اســت خیریه هــا نا
کننــد. اعتبــار ازدســت رفته، دوبــاره بــه ســختی بــه دســت می آیــد. پیش بــردن اهــداف خیریــه ای صــرف دفــاع از اعتبــار خــود 

ــع  کــرد و در عیــن حــال مناب ــه محافظــت  ــار مؤسســۀ خیری ــه خوبــی از اعتب ــوان ب ــر تعــارض منافــع، می ت ــرای مدیریــت مؤث ــا صــرف زمــان کافــی ب ب
ــرد.  ک ــه و مفیــد صــرف  ــه طــرزی عاقان ارزشــمند آن را ب

مدیریت ضعیف 
کــه در جهــت اهــداف خیریــه عمــل می کنــد و وظایــف  کنــد  کارآمــد اطمینــان حاصــل  هــر بنیــاد خیریــه ای می توانــد به واســطۀ یــک مدیریــت خــوب و 

گونــی متأثــر می ســازد.  خــود را مطابــق بــا قانــون انجــام می دهــد. عدم مدیریــت صحیــح تعــارض منافــع، مدیریــت خیریــه را بــه طــرق گونا
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1. عدم انجام وظیفه در جهت منافع خیریه 
مهم تریــن وظیفــۀ هیئــت مدیــرۀ یــک ســازمان ایــن اســت کــه در جهــت منافــع ســازمانی کــه مدیریــت آن را بــر عهــده دارد، عمــل کنــد. عدم مدیریــت 
ــا برخــی از اعضــای آن در جهــت منافــع خیریــه عمــل  کــه هیئت مدیــرۀ خیریــه، ی صحیــح تعــارض منافــع ممکــن اســت نشــان گر ایــن نکتــه باشــد 
نمی کننــد. ایــن مســئله ممکــن اســت توانایــی هیئت مدیــره را بــرای تصمیم گیــری در جهــت منافــع خیریــه از آن ســلب کنــد و پایــداری بلندمــدت 

ســازمان را تضعیــف کنــد.

2. به خطر انداختن پاسخ گویی سازمان و شفافیت آن
گشــودگی آن ســازمان و صداقتــش در مــورد تصمیمــات، عملیــات و معامــات خــود اســت. شــفافیت  »شــفافیت« در یــک ســازمان، بــه معنــای 
کــه همــۀ مخاطبــان )هیئت مدیــره، اعضــا، عمــوم مــردم(  هم چنیــن بــه معنــای اطاع رســانی دربــارۀ تمامــی اقدامــات ســازمان بــه نحــوی اســت 

به خوبــی آن را دریابنــد. 
گــر یکــی از اعضــای هیئت مدیــره قــادر بــه افشــای یــک وضعیــت تعــارض منافــع نباشــد،  پاســخ گویی بــدون شــفافیت ممکــن نیســت. بــرای مثــال، ا
کــه اعضــای هیئت مدیــره در مــورد منافــع شــخصی خــود صــادق و روراســت نیســتند )عــدم شــفافیت( در نتیجــه ســهام داران  ایــن بــدان معناســت 
ذینفــع از جملــه اعضــای هیئت مدیــره یــا حتــی ســایر افــراد حاضــر در هیئــت قــادر نخواهنــد بــود تصمیمــات را موشــکافی کــرده و رئیــس هیئت مدیــره 

را وادار بــه پاســخ گویی کننــد. 
»پاســخ گویی« در ایــن بســتر بــه ایــن معناســت کــه کســانی اســت کــه منافعــی در خیریــه دارنــد اعضــای هیئت مدیــره را بــه مســئولیت پذیری وادارنــد؛ 
کــه اعضــا بایســتی در مــورد اقدامــات  کســانی چــون کارکنــان، اعضــا، ذی نفعــان، تأمین کننــدگان منابــع مالــی ســازمان و عمــوم مــردم. بــه ایــن معنــا 

خــود توضیــح دهنــد و مســئولیت نتایــج ایــن اقدامــات را بــر عهــده گیرنــد.
شناســایی و مدیریــت صحیــح تعــارض منافــع بــرای ترویــج شــفافیت و پاســخ گویی ضــروری اســت؛ از طرفــی نیــز شــفافیت و پاســخ گویی در فرآینــد 

تصمیم گیــری، خــود بــه مدیریــت تعــارض منافــع کمــک می کنــد.

3. تأثیر منفی بر پویاییِ  هیئت مدیره
کنــد. یکــی از نشــانه های مدیریــت مؤثــر، عبــارت اســت از  عدم مدیریــت تعــارض منافــع ممکــن اســت عمل کــرد مؤثــر هیئت مدیــره را تضعیــف 
گــر هــر یــک از اعضــای  توانایــی هیئت مدیــره بــرای انجــام مباحثــات بی طرفانــه و آزادانــه، به منظــور بررســی دقیــق و کامــل اقدامــات خیریــه. ا

ــع برخواهــد خــورد. ــه مان ــا مدیریــت صحیــح آن نباشــند، ایــن فرآینــد ب ــه افشــای وضعیــت تعــارض منافــع ی هیئــت مدیــره قــادر ب
تصمیم گیــری در یــک هیئت مدیــره عملــی جمعــی اســت و عــدم مدیریــت صحیــح تعــارض منافــع می توانــد انســجام و کارآمدی فرآینــد تصمیم گیری 
را بــه خطــر انــدازد. اعضــای هیئت مدیــره بایســتی همــواره بتواننــد بــه هــم کاران خــود در زمینــۀ عمــل در جهــت منافــع ســازمان خیریــه اعتمــاد کننــد 
و بــر پایــۀ همیــن فــرض در مباحثــات صادقانــه و آزادانــه شــرکت جوینــد. مدیریــت نادرســت تعــارض منافــع ممکــن اســت اعتمادبه نفــس اعضــای 

هیئت مدیــره را در جهــت مدیریــت مؤثــر تعــارض منافــع تحلیــل بــرده و اعتمــاد اعضــا را نســبت بــه یک دیگــر مخــدوش ســازد.

تعارض منافع و قانون
کمیســیون ســازمان های خیریــه ای و غیرانتفاعــی اســترالیا )ACNC( را بــرآورده ســازند.  تمامــی خیریه هــا موظف انــد اســتانداردهای مدیریتــِی 
ایــن اســتانداردها به واقــع عبارتنــد از اســتانداردهای اصلــی و حداقلــِی مدیریــت بــرای تمامــی خیریه هــای ثبت شــده در ایــن کمیســیون. مطابــق بــا 
کــه اعضــای هیئت مدیــرۀ آن هــا وظایفــی بــر عهــده دارنــد و خــود از ایــن وظایــف  اســتاندارد مدیریتــی شــمارۀ 5، تمــام خیریه هــا بایــد ضمانــت دهنــد 
 ACNC ک شــده اســت. ثبــت ســازمان های خیریــه در گاه هســتند؛ یکــی از ایــن وظایــف آشــکارکردن وضعیت هــای تعــارض منافــع واقعــی و یــا ادرا آ
مســتلزم رعایــت اســتانداردهای ایــن کمیســیون اســت و در صــورت عــدم رعایــت ایــن اســتانداردها از جانــب ســازمان های خیریــه، ACNC اقدامــات 

الزم را بــه عمــل خواهــد آورد.
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ممکــن اســت اســناد مدیریتــی ســازمان خیریــه شــامل نظام نامه هــا یــا آیین نامه هــای آن و نیــز ســایر مقــررات بــه کار گرفتــه شــده در آن، الزاماتــی را 
کــرده باشــد.  بــرای چگونگــی مدیریــت تعــارض منافــع تعییــن 

کــه تأثیــر  کنــش در برابــر آن اســت  یــادآوری: تعــارض منافــع اغلــب وضعیتــی اجتناب ناپذیــر اســت؛ بنابرایــن نــه خــود ایــن وضعیــت بلکــه نحــوۀ وا
کــه ســازمان خیریــۀ  کــردن ایــن راهنمــا می توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد  ایــن تعارضــات را بــر یــک ســازمان خیریــه مشــخص می کنــد. بــا دنبــال 

شــما از اثــرات منغــی تعــارض منافــع در امــان خواهــد بــود.

شناسایی تعارض منافع
گاهــی از نحــوۀ شناســایی آن اســت. بــرای شناســایی یــک وضعیــت تعــارض منافــع بایســتی   گام نخســت در جهــت مدیریــت مؤثــر تعــارض منافــع، آ

ســه نکتــۀ اساســی را در نظــر بگیریــد:
اهداف خیریه ای سازمان  ●
منافع شخصی خودتان  ●
وظایف شما به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره  ●

گاهی از این سه نکته و در نظر گرفتن ارتباط این سه با یک دیگر، مبنای شناسایی یک وضعیت تعارض منافع را تشکیل می دهد. آ

منافع 
شخصی

تعارض 

منافع؟

اهداف 
سازمان 

خیریه

وظایف 
شما

گاهی از اهداف سازمان خیریه 1. آ
کــه  داشــتن یــک فهــم روشــن از اهــداف خیریــه ای ســازمان بســیار مهــم اســت. ایــن اهــداف به واقــع علــت وجــودی ســازمان و آن چیــزی هســتند 

ســازمان در پــی دســت یابی بــه آن هــا اســت. برخــی حتــی ایــن اهــداف را رســالت ســازمان قلمــداد می کننــد.
گرچــه در نــگاه اول کاری ســهل بــه نظــر می رســد، امــا گاه ممکــن اســت دشــواری های در  تعییــن دقیــق اهــداف خیریــه ای یــک ســازمان خیریــه ا
کــه اهــداف یــک ســازمان در طــول زمــان دچــار تغییــر و تحــول شــده باشــد، و یــا یــک ســازمان خیریــه بیــش از یــک  بــر داشــته باشــد. به ویــژه زمانــی 

هــدف داشــته باشــد.
گاهــی از اهــداف  بررســی اهــداف ثبت شــده در اســناد مدیریتــی یــک ســازمان خیریــه و نحــوۀ دســت یابی بــه ایــن اهــداف می توانــد بــه فرآینــد آ
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کــه آیــا منفعــت شــخصی فــرد در تعــارض بــا وظیفــۀ او  ســازمان کمــک کنــد. ایــن اطاعــات می توانــد نقطــۀ آغــاز خوبــی بــرای فهــم ایــن نکتــه باشــد 
بــرای عمــل در جهــت منافــع خیریــه اســت یــا نــه.

کنید. برای کسب اطالعات بیش تر دربارۀ اهداف سازمان های خیریه به سایت acnc.gov.au/charitablepurpose مراجعه 

گاهی از منافع شخصی خود 2. آ
کــه در ارتبــاط بــا شــما هســتند، و نحــوۀ تأثیرگــذاری احتمالــی ایــن منافــع بــر شــما، بســیار  گاهــی از منافــع شــخصی خــود، منافــع شــخصی کســانی  آ
گاه  کــه یــک موقعیــت ویــژه پیــش نیایــد، شــما از نحــوۀ تاقــی منافــع شــخصی و منافــع خیریــۀ خــود آ حائــز اهمیــت اســت. ممکــن اســت تــا زمانــی 

نباشــید. هم چنیــن منافــع شــما می توانــد در طــول زمــان دچــار تغییــر و تحــول شــود.
به طور کلی شما بایستی نسبت به موارد زیر هشیار باشید:

کنون  ● فعالیت کارِی داوطلبانه یا مزدی شما در گذشته و ا
کنون  ● پست های سرپرستی شما در گذشته و ا
عضویت شما در هیئت مدیرۀ یک سازمان دیگر  ●
برخورداری شما از / مشارکت شما در یک کسب وکار مجزا  ●
عضویت شما در سازمان های دیگر  ●
تشابه منافع شما با منافع خانواده یا دوستان تان  ●

گــر فکــر  کــه بایســتی نســبت به آن هــا هشــیار باشــید. ا لیســت بــاال هم چنــان کامــل نیســت و ممکــن اســت منافــع دیگــری نیــز وجــود داشــته باشــد 
کــه ممکــن اســت ایــن منافــع )حتــی زمانــی در آینــده( بــا منافــع خیریــۀ شــما در تعــارض بیفتــد، بایســتی بــه محــض اطــاع همان گونــه در  می کنیــد 

صفحــۀ 24 نشــان داده شــده اســت، آن هــا را در فرمــی بــه نــام »ثبــت منافــع« درج کنیــد. 

گاهی از وظایف خود به عنوان عضوی از هیئت مدیره 3. آ
کننــد. ایــن مجموعــه عبــارت اســت از اصلی تریــن  تمامــی خیریه هــا موظف انــد مطابــق بــا مجموعــه اســتانداردهای مدیریتــی ACNC  عمــل 
و حداقلی تریــن اســتانداردهای مدیریتــی بــرای شــرکت های ثبت شــده در ACNC. اســتاندارد مدیریتــی شــمارۀ 5 تمامــی خیریه هــا را موظــف 
گاه هســتند. ایــن وظایــف  می ســازد تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه اعضــای هیئت مدیــرۀ آن هــا وظایفــی را بــر عهــده دارنــد و خــود نیــز از ایــن وظایــف آ

عبارتنــد از:
داشتن پشت کار و عمل بر اساس احتیاط واجب  ●
عمل بر اساس اعتقاد کامل به منافع و اهداف خیریه  ●
عدم سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان یک فرد مسئول  ●
عدم سوءاستفاده از اطاعاتی که به عنوان یک فرد مسئول کسب کرده اید  ●
افشای هر نوع تعارض واقعی یا ادراک شده  ●
حصول اطمینان از مدیریت مسئوالنۀ امور مالی  ●
منع فعالیت سازمان خیریه در صورت ورشکستگی آن  ●

کــه ممکــن اســت ایــن وظایــف بــا یک دیگــر هم پوشــانی داشــته باشــند و نیــز برخــی از وظایــف فقــط در موقعیت هــای خــاص  کــرد  بایســتی اشــاره 
کنــش مناســب نســبت بــه وضعیــت تعــارض منافــع و حتــی جلوگیــری از آن کمــک  موضوعیــت داشــته باشــند. دنبال کــردن ایــن وظایــف بــه وا

می کنــد. 
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در این جا به برخی از این وظایف که بیش از همه به مدیریت تعارض منافع مرتبط اند، اشاره می کنیم:

وظیفۀ 2: عمل صادقانه و منصفانه در جهت منافع خیریه و اهداف خیریه ای آن
در ایــن مــورد شــما موظــف هســتید همــواره در جهــت منافــع خیریــه و پیش بــردن اهــداف آن تصمیم گیــری کنیــد. تصمیم گیــری در جهــت منافــع 
کــه ایــن تصمیــم در تعــارض بــا منافــع شــخصی شــما، خانــوادۀ شــما، دوســتان تان و یــا منافــع ســازمان های دیگــری  خیریــه زمانــی دشــوار می شــود 
باشــد کــه بــه فعالیــت در آن هــا مشــغول هســتید. عــدم موفقیــت در مدیریــت تعــارض منافــع بــه راحتــی می توانــد در انجــام ایــن وظیفــه رخنــه ایجــاد 

کنــد.

مطالعۀ موردی 1
 مالکوم پزشک کودکان و عضو هیئت مدیرۀ یک بیمارستان است.

در یکــی از نشســت های هیئت مدیــرۀ بیمارســتان، اعضــای هیئت مدیــره در مــورد تأســیس یــک کلینیــک جدیــد بــرای 
ــرار اســت در مســافتی 5 دقیقــه ای از مطــب مالکــوم تأســیس شــود.  ــد ق ــو می کننــد. ایــن کلینیــک جدی کــودکان گفت وگ

کــه مبــادا بــا تأســیس ایــن کلینیــک، مراجعــان خــود را از دســت دهــد. مالکــوم نگــران اســت 
در چنیــن موقعیتــی احتمــال دارد کــه مالکــوم به خاطــر منافــع شــخصی اش در مطــب خــود، وظیفــۀ عمــل در جهــت منافــع 

بیمارســتان را نقــض کنــد.

وظیفۀ 3: عدم سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان یک فرد مسئول
شــما، به عنــوان یکــی از اعضــای هیئت مدیــره، نمی توانیــد از جایــگاه خــود بــرای بــه دســت آوردن مزایایــی بــرای خــود یــا دیگــران اســتفاده کنیــد، یــا 
کــه ســازمان خیریــه را متضــرر و دچــار خســارت کنیــد. بــرای مثــال، زمانی کــه یکــی از اعضــای هیئت مدیــره متولــی اســتخدام  بــه نحــوی عمــل کنیــد 
کنــد و  نیــرو باشــد، ممکــن اســت متولــی مربوطــه بــا وجــود اینکــه فــرد شایســته تری بــرای ایــن جایــگاه وجــود دارد، دوســت خــود را اســتخدام 

بدین واســطه وظیفــۀ خــود را نقــض کنــد.
وظیفۀ 4: عدم سوءاستفاده از اطاعاتی که به عنوان یک فرد مسئول کسب کرده اید

شــما به عنــوان عضــوی از هیئت مدیــره ســازمان خیریــه موظــف هســتید اطاعاتــی دربــارۀ ماهیــت فعالیت هــا، فرآیندهــا و امــور مالــی ســازمان خــود 
و نیــز اصــول موضوعــۀ تمامــی تصمیمــات هیئت مدیــره داشــته باشــید. بنابرایــن شــما خواهیــد توانســت بــه طیفــی از اطاعــات محرمانــه در مــورد 

ســازمان خیریــه دسترســی داشــته باشــید؛ از جملــه:
شرح مالی سازمان خیریه  ●
اهداف آتی خیریه  ●
اطاعات شخصی دربارۀ اعضا، کارکنان، نیروهای داوطلب، خیرین و ذی نفعان  ●
جزئیات قراردادهای خدماتِی جاری و آتی  ●
جزئیات ادغام احتمالی خیریۀ شما با یک خیریۀ دیگر  ●
تصمیم سازمان خیریۀ شما مبنی بر ثبت نام برای دریافت کمک هزینۀ دولتی یا درخواست مناقصه  ●
تصمیم سازمان خیریۀ شما مبنی بر وقف کردن بخشی از منابع مالی خود به یک سازمان خیریۀ دیگر  ●
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ایــن اطاعــات بــرای کمــک بــه انجــام مســئولیت تان به عنــوان عضــوی از هیئت مدیــره در اختیــار شــما قــرار داده می شــود. بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه از ایــن طریــق بــه دســت آورده ایــد اجتنــاب کنیــد. کــه شــما موظــف هســتید از سوءاســتفاده از جایــگاه خــود و اطاعاتــی 

سوءاســتفاده از اطاعــات گاه ممکــن اســت عامدانــه نباشــد. ســازمان های خیریــه معمــواًل بــا یک دیگــر همــکاری می کننــد و ممکــن اســت اعضــای 
کــه می بایســت محرمانــه  هیئت مدیــره یــک ســازمان هم زمــان در چنــد ســازمان دیگــر نیــز فعــال باشــند. در چنیــن شــرایطی ممکــن اســت اطاعاتــی 

نگــه داشــته می شــدند، میــان ســازمان های مختلــف دست به دســت شــوند.

محرمانه نگه داشتن اطالعات
ک گذاشــتن اطاعــات از جهــت ســامت خیریــه و افزایــش تــوان رقابتــی آن کاری مفیــد اســت و می توانــد منجــر بــه نــوآوری شــود،  گرچــه به اشترا ا
کــه به واســطۀ  امــا اعضــای هیئت مدیــره بایســتی نســبت به وظیفــۀ خــود مبنی بــر عــدم سوءاســتفاده از اطاعــات، حســاس باشــند. اطاعاتــی 

ــه تلقــی شــود.  ــب شــما محرمان ــرد، بایســتی از جان ــرار می گی ــار شــما ق ــره در اختی ــوان عضــو هیئت مدی ــک ســازمان به عن ــان در ی نقش ت
اطاعات بایستی محرمانه تلقی شوند، در صورتی که:

ــا   ● ــراداری، برنامه هــای اســتراتژیک ی ــات غی ــا حســاب داری، مکاتب ــی ی ــات مال ــه جزئی ــه حــوزۀ عمومــی نباشــند؛ از جمل ــوط ب مرب
ــه بماننــد. ــه بایســتی محرمان ــه نظــر ســازمان خیری ــا ب ــه بن ک ــی  ــا اطاعات ــه بازاریابــی، و ی ــوط ب برنامه هــای مرب

افشای آن ها باعث خسارت برای خیریه و ضرر و زیان برای دیگران شود.  ●
در سازمان خیریۀ شما اطاعات به طور معمول محرمانه و شایستۀ محافظت تلقی شوند.  ●

ــا موقعیــت افشــای اطاعــات بســتگی دارد. ممکــن اســت در اســناد  ــه هــدف ی ــب ب ــه، اغل ــا ن ــد ی ــی بمانن ــه باق ــه اطاعــات بایســتی محرمان این ک
گــر شــما در مــورد امــکان افشــای اطاعــات تردیــد داریــد،  کــه چــه اطاعاتــی بایســتی محرمانــه بماننــد. ا مدیریتــی ســازمان شــما تعییــن شــده باشــد 

بایســتی نســبت بــه ســایر اعضــای هیئت مدیــره شــفافیت و گشــودگی داشــته باشــید و منافــع خیریــۀ خــود را مــد نظــر قــرار دهیــد.

مطالعۀ موردی 2
کــه هــدف آن  کــودکان اســت؛ مؤسســۀ خیریــه ای  اســتیو عضــو هیئــت مدیــرۀ مؤسســۀ حمایــت از 

کــودکان فقیــر اســت. کمــک بــه 

کــه بــا هــدف ارائــۀ  کــودکان در حــال آماده ســازی خــود بــرای شــرکت در مناقصــه ای دولتــی اســت  مؤسســۀ حمایــت از 
کــه تابه حــال در ایــن منطقــه  کــودکان بومــی روســتاهای اســترالیای جنوبــی ترتیــب داده شــده اســت؛ کاری  خدمــات بــه 

بی ســابقه بــوده اســت.
ــودکان  ک ــه  ــارت اســت از کمــک ب ــه هــدف آن عب ک ــری اســت  ــۀ کوچک ت ــِی نیازمنــد )ICIN( مؤسســۀ خیری ــودکان بوم ک
کــه مشــکل یادگیــری دارنــد. اســتیو در مؤسســۀ ICIN نیــز عضویــت دارد. در طــول پنــج ســال اخیــر ICIN برنــدۀ  بومــی ای 

کــودکان نیــز در آن شــرکت جســته اســت. کنــون مؤسســۀ حمایــت از  کــه ا مناقصــه ای دولتــی بــوده، 
کــودکان در مناقصــه، ICIN بیش تــر منابــع مالــی خــود را از  کــه مبــادا بــا پیــروزی مؤسســۀ حمایــت از  اســتیو نگــران اســت 
ــه پیــروزی ICIN در مناقصــه  ــد ب ــه می توان کــه چگون ــه ایــن فکــر می کنــد  ــه تعطیلــی شــود. اســتیو ب دســت داده و وادار ب

کمــک کنــد.
در چنین شرایطی، دسترسی استیو به اطاعات محرمانۀ هر دو مؤسسه، او را در وضعیت تعارض منافع قرار می دهد.

دستورالعملی برای متولیان و مدیران خیریه ها  و نهادهای حمایتی مردمیمدیریت تعارض منافع  در سازمان های خیریه 16



ک شده 4. وظیفۀ 5:  افشای تمامی وضعیت های تعارض منافع واقعی یا ادرا
ک شــده. افشــای وضعیت هــای  یکــی دیگــر از وظایــف اعضــای هیئت مدیــره عبــارت اســت از افشــای وضعیت هــای تعــارض منافــع واقعــی یــا ادرا
کــه  گــزارش آن هــا بــه هیئــت مدیــره اســت. راه هــای زیــادی بــرای انجــام ایــن کار وجــود دارد، امــا بهتریــن راه ایــن اســت  تعــارض منافــع بــه معنــای 
مطمئــن شــوید ایــن تعارضــات مکتــوب شــده اند؛ خــواه خودتــان آن هــا را مکتــوب و بــه هیئت مدیــره تقدیــم کنیــد، خــواه ایــن تعارضــات را از طریــق 

درج آن هــا در فــرم »ثبــت منافــع« بــه اطــاع هیئــت برســانید.

توصیه: استفاده از فرم »ثبت منافع«
گــر در مــورد ارزش افشــای مســئله ای تردیــد داریــد، بهتــر اســت محتــاط باشــید و بــه همــراه همکاران تــان در هیئت مدیــره آن را بــه بحــث بگذاریــد.  ا
ایــن کار بــه ارزیابــی بی طرفانــۀ شــما از احتمــال وقــوع یــک وضعیــت تعــارض منافــع یــا امــکان حادث شــدن آن در آینــده، کمــک خواهــد کــرد. ممکــن 

اســت شــما در لحظــۀ مباحثــه خواهــان ثبــت آن باشــید.
کــه الزم باشــد یــک وضعیــت تعــارض منافــع را بــرای اعضــای خیریــه افشــا کنیــد. بــرای مثــال، زمانی کــه شــما  ممکــن اســت شــرایطی پیــش بیایــد 
گاه نیــز ممکــن اســت شــما  تنهــا عضــو هیئت مدیــره هســتید، یــا زمانی کــه ســایر اعضــای هیئت مدیــره نیــز در تعــارض مــورد بحــث ســهیم اند. 
کــه او  نتوانیــد تعــارض منافــع را بــرای اعضــای خیریــه یــا هیئت مدیــره افشــا کنیــد، بــرای مثــال زمانی کــه هیئت مدیــرۀ خیریــۀ تنهــا یــک عضــو دارد 
گــر در چنیــن شــرایطی قــرار گرفتیــد، یــا بــه هــر طریقــی در مــورد وظیفــۀ خــود تردیــد داشــتید، لطفــًا  درعین حــال تنهــا عضــو خــود خیریــه نیــز هســت. ا

ــا شــما در میــان بگذاریــم. ــا ACNC تمــاس بگیریــد، مــا می توانیــم گزینه هــای مختلــف را ب ب
این راهنما اطاعات بیش تری را در مورد وظیفۀ فوق الذکر در بر دارد.

کنید. برای کسب اطالعات بیش تر در مورد وظایف به وب سایت acnc.gov.au/governancestandards مراجعه 

4. موقعیت های بروز تعارض منافع
ــع در  ــه شناســایی وضعیت هــای تعــارض مناف ــد ب ــع شــوند، می توان ــروز تعــارض مناف ــد زمینه ســاز ب ــه می توانن ک ــی  شــناخت موقعیت هــای متفاوت
کــه می تواننــد زمینه ســاز بــروز تعــارض منافــع شــوند، به عــاوه در یــک زمــان واحــد  مواقــع لــزوم کمــک کنــد. موقعیت هــای متعــددی وجــود دارنــد 

ممکــن اســت بیــش از یــک موقعیــت تعــارض منافــع به وجــود بیایــد.

موقعیت اول: نفع مالی  مستقیم
ممکــن اســت شــما در نتیجــۀ تصمیــم یــا اقــدام خــود نفــع مالــی مســتقیمی را از جانــب هیئت مدیــرۀ خیریــه دریافــت کنیــد. بــرای مثــال ممکــن اســت 

کــه ارائــه می دهیــد بــه شــما پرداخــت کنــد. کــه خیریــه  مبالغــی را در ازای خدمتــی 
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مطالعۀ موردی 3
کمــک مالــی بــه پژوهــش دربــارۀ  کــه بــا هــدف  »مــرا بــه خاطــر بیــاور« نــام یــک مؤسســۀ خیریــه اســت 

لزایمــری تأســیس شــده اســت. بیمــاران آ

حســاب دار مؤسســۀ »مــرا بــه خاطــر بیــاور« اخیــرًا بازنشســته شــده و هیئت مدیــرۀ مؤسســه در جســت وجوی یــک شــرکت 
حســاب داری جدیــد اســت.

 Accounts-R-Us مایــکل یــک از اعضــای هیئت مدیــرۀ ایــن مؤسســه اســت. او هم چنیــن در شــرکت حســاب داری
ــد  ــوان شــرکت حســاب داری جدی ــاور« به عن ــه خاطــر بی ــرا ب ــت دارد و ایــن شــرکت یکــی از گزینه هــای مؤسســۀ »م عضوی

اســت.
گــر شــرکت Accounts-R-Us بــرای هــم کاری انتخــاب شــود، مایــکل بــه خاطــر کار بیش تــر، به لحــاظ مالــی نفــع خواهــد  ا
بــرد و بــه یــک معنــا از یــک منفعــت مالــی مســتقیم برخــوردار خواهــد شــد. چنیــن وضعیتــی، یــک وضعیــت تعــارض منافــع 

اســت.

موقعیت دوم: نفع مالی غیرمستقیم
کــه شــما بــه واســطۀ جایــگاه خــود در ســازمان اتخــاذ می کنیــد، بــرای خانــواده یــا دوســتان نزدیــک شــما، و یــا بــرای ســازمان  ممکــن اســت تصمیمــی 

کــه در آن فعالیــت داریــد، منفعتــی مالــی در بــر داشــته باشــد. دیگــری 
 

مطالعۀ موردی 4
مدرســۀ South یــک مدرســۀ دخترانــۀ خصوصــی کوچــک اســت. ســال پیــش ایــن مدرســه تصمیــم 

کنــد. گرفــت یــک غرفــۀ غذاخــوری در محیــط مدرســه احــداث 

کــرده اســت  ِجنــی مدیــر ایــن مدرســه اســت. او در مــورد یــک عمده فروشــی ارزان قیمــت بــا هیئت مدیــرۀ مدرســه صحبــت 
کــم در اختیــار غرفــه قــرار دهــد. کــه می توانــد مــواد غدایــی ســالم را بــا قیمــت 

و   South مدرســۀ   میــان  قــرارداد  انعقــاد  نتیجــه،  در  اســت.  عمده فروشــی  ایــن  ســهام داران  از  یکــی  جنــی  خواهــر 
عمده فروشــی مــورد بحــث بــرای جنــی یــک منفعــت مالــی غیرمســتقیم در بــر دارد. چنیــن وضعیتــی، یــک وضعیــت 

تعــارض منافــع اســت.

موقعیت سوم: تعارض های شخصی یا غیرمالی
ــا  ــد، ارزش هــا و باورهــای شــخصی ی ــوط نیســتند. در برخــی مــوارد ممکــن اســت عقای ــی مرب ــه مســائل مال ــع ب تمامــی وضعیت هــای تعــارض مناف
مذهبــی شــما بــا اقدامــات یــا تصمیم گیری هــای هیئت مدیــرۀ ســازمان متعــارض باشــد. برخــی مواقــع ممکــن اســت قصــد شــما بــرای یاری رســاندن 
بــه دوســت تان ســبب بــروز تعــارض منافــع شــود. متناوبــًا ممکــن اســت تصمیــم اتخاذشــده در هیئت مدیــره  نفعــی غیرمالــی بــه دوســتان یــا خانــوادۀ 

گــر چنیــن تصمیمــی گرفتــه نمی شــد، چنیــن نفعــی هــم در کار نمی بــود. کــه ا شــما برســاند 
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مطالعۀ موردی 5
کــودکان ســرطانی  کــه بــه درمــان  کــودکان« اســت  لیتــو یکــی از رؤســای مؤسســۀ خیریــۀ »درمــان 

کمــک مالــی می رســاند.

کــودکان« اخیــرًا مســئول برگــزاری یــک رویــداد بــزرگ بــرای جــذب ســرمایه بــوده اســت. حــال،  مؤسســۀ »درمــان 
ــی اســت. آن هــا دو  ــرای دریافــت ایــن منبــع مال ــارۀ انتخــاب مرکــزی ب هیئت مدیــرۀ مؤسســه در حــال تصمیم گیــری درب
کــه پیشــاپیش دارای یــک بخــش ســرطان اســت، و دیگــری  ــد؛ یکــی بیمارســتان »گریــن«  گزینــه پیــش روی خــود دارن
کنــد. کــه بــا ایــن ســرمایه می توانــد یــک بخــش بــرای بیمــاران ســرطانی احــداث  کــودکان بیمارســتان »بلــو«  بخــش 

لیتــو در نزدیکــی بیمارســتان »بلــو« زندگــی می کنــد و پســر او، پیتــر، بــه ســرطان خــون مبتــا اســت. در حــال حاضــر او ناچــار 
کــودکان« ســرمایۀ  گــر هیئت مدیــرۀ »درمــان  اســت بــرای درمــان، مســافتی 2 ســاعته را تــا بیمارســتان »گریــن« طــی کنــد. ا
جذب شــده را بــه بیمارســتان »بلــو« اختصــاص دهــد، دیگــر نیــازی نیســت لیتــو پســرش را بــرای درمــان بــه بیمارســتان 

»گریــن« ببــرد.
 در چنین وضعیتی، این تصمیم لیتو را در یک وضعیت تعارض منافع شخصِی غیرمالی قرار می دهد.

موقعیت 4: تعارض در سرسپردگی 
کــه داوطلبانــه در یــک خیریــه فعالیــت دارنــد، هم زمــان در ســازمان های خیریــۀ دیگــری نیــز )اغلــب در یــک حــوزۀ مشــترک(  بســیاری از افــرادی 
گــر چنیــن وضعیتــی در مــورد شــما صــادق اســت، بایســتی بتوانیــد موقعیت هایــی را کــه تصمیمــات اخذشــده درآن می توانــد بــر روی  فعــال هســتند. ا

گــذار باشــد، شناســایی کنیــد. کــه عضــوی از هیئت مدیــرۀ آن هســتید تأثیــر  ســازمان دیگــری 
ــر افشــای تعارض هــا، هنــگام تصمیم گیــری در یــک ســازمان در جهــت منافــع آن ســازمان عمــل کنیــد. ضمنــًا توجــه داشــته  شــما بایســتی عاوه ب

کــه بــه هنــگام افشــای یــک وضعیــت تعــارض، نبایــد اطاعــات محرمانــه را فــاش کنیــد. باشــید 

مطالعۀ موردی 6
کــه در جهــت بهبــود  »حامیــان ســالمت روان« نــام مؤسســۀ خیریــه ای در اســترالیای غربــی اســت 

ــراد فعالیــت می کنــد. ــی اف ــه ســالمت روان خدمــات مربوط ب

ایــن مؤسســه درصــدد اســت منبعــی مالــی را بــه 10 جایــگاه تخصصــی در بخــش روانــی بیمارســتان ها اختصــاص دهــد. 
کــودکان اســت. ِنلــی، از اعضــای هیئت مدیــرۀ مؤسســۀ  یکــی از نامزدهــای دریافــت ایــن یارانــه، بیمارســتان مرکــزی 

کــودکان نیــز عضویــت دارد. »حامیــان ســامت روان«، در هیئــت بیمارســتان مرکــزی 
در ایــن ســناریو، سرســپردگی ِنلــی بــه یــک وظیفــه )اختصــاص یارانــۀ مؤسســۀ حامیــان ســامت روان بــه نیازمندتریــن 
بیمارســتان( بــا سرســپردگی او بــه یــک وظیفــۀ دیگــر )بهبــود خدمــات بیمارســتان مرکــزی کــودکان(، دچــار تعارض شــده اســت. 
گرچــه هــر دو ســازمان هــدف مشــابهی دارنــد، امــا ایــن لزومــًا بدین معنــا نیســت کــه بیمارســتان مرکــزی کــودکان، بیــش از دیگــر  ا

بیمارســتان های نامــزد، بــه ایــن منبــع مالــی نیــاز دارد. چنیــن وضعیتــی، یــک وضعیــت تعــارض منافــع اســت. 
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زمون مشاهده گر بی طرف آ

استفاده از»آزمون مشاهده گر بی طرف« یکی از روش های مفید برای شناسایی وضعیت تعارض منافع است:

1. شما عضو هیئت مدیرۀ یک سازمان خیریه هستید.

2. شما برخی منافع شخصی دارید.

آیا از نظر یک مشاهده گر بی طرف در حال حاضر یا در آینده احتمال متأثرشدن شما از این منافع شخصی وجود دارد؟

 شما در یک وضعیت تعارض منافع قرار دارید.
ً
گر پاسخ شما به این پرسش مثبت بود، احتماال ا

چگونه می توان اثرات تعارض منافع را از میان برد، یا از این تأثیرات کاست؟
گرچــه ممکــن اســت شــما  برخــی از وضعیت هــای تعــارض منافــع اجتناب ناپذیــر هســتند امــا تبعاتــی جــدی بــرای ســازمان خیریــه بــه بــار نمی آورنــد. ا
قــادر بــه جلوگیــری از بــروز تمــام وضعیت هــای متعــارض نباشــید، امــا می توانیــد از آمادگــی خــود بــرای مقابلــه بــا ایــن وضعیت هــا در صــورت وقــوع 

آن هــا اطمینــان حاصــل کنیــد. 
کــه شــما می توانیــد بــه محــض شناســایی تعارضــات واقعــی، بالقــوه یــا  بــرای جلوگیــری از مشکل زاشــدن تعــارض منافــع چنــد راه ســاده وجــود دارد 

ک شــده، ایــن ســه راه را دنبــال کنیــد: ادرا
تهیۀ یک اساس نامه در رابطه با تعارض منافع  ●
نگه داری فرم ثبت منافع  ●
ترویج فرهنگ افشاگری  ●
مدیریت صحیح تمامی انواع تعارض منافع  ●

1. تهیۀ یک اساس نامه در رابطه با تعارض منافع
تهیــۀ یــک اســاس نامه در رابطــه بــا نحــوۀ مدیریــت تعــارض منافــع، یکــی از بهتریــن روش هــای تعییــن انتظــارات بــرای ســازمان و هیئت مدیــرۀ آن، 

و راه انــدازی پروســه ای در مــورد نحــوۀ پاســخ بــه ایــن انتظــارات اســت.
ایــن اســاس نامه بــه مدیــران کمــک می کنــد تــا وظایــف خــود را، مطابــق بــا آن چــه در اســتاندارد مدیریتــی شــمارۀ 5 تعییــن شــده اســت، بــه انجــام 

برســانند. 
الگــوی ایــن اســاس نامه در صفحــۀ 30 آمــده اســت. ایــن نمونــه صرفــًا می توانــد به عنــوان یــک راهنمــا کاربــرد داشــته باشــد و بایســتی بــرای مطابقــت 

آن بــا نیازهــا و شــرایط یــک ســازمان خیریــۀ خــاص، تغییراتــی در آن ایجــاد شــود.
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یک اساس نامه مناسب در رابطه با تعارض منافع، بایستی شامل موارد زیر باشد:

هدف اساس نامه بایستی جلوگیری از وقوع تعارض منافع و مدیریت آن باشد.هدف اساس نامه

محدودۀ اساس نامه
این بخش تعیین می کند که اساس نامۀ موردنظر بایستی در مورد چه کسانی به کار بسته شود. به طور معمول این محدوده بایستی 
اعضای هیئت مدیره را در بر بگیرد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که آیا قراردادن کارکنان و فعاالن داوطلب نیز در محدودۀ این 

اساس نامه ضرورت دارد، یا این که بایستی اساس نامۀ متفاوتی برای این افراد به کار بسته شود.

ارائۀ تعریفی از تعارض منافع به فهم اساس نامۀ سازمان از جانب افراد حاضر در آن کمک می کند.تعریف تعارض منافع

گری سیاست افشا
این بخش بایستی مشخص کند که افراد چه زمانی باید در جهت افشای تعارض منافع اقدام کنند. ممکن است شما بخواهید مطمئن 

گری کامل به محض عضویت در هیئت مدیره ضرورت دارد یا خیر، و سپس از طریق فرم ثبت منافع، اطالعات را  شوید که آیا افشا
به روزرسانی کنید. 

گری رویۀ افشا
اطمینان حاصل کنید که از رویه ای مشخص برای افشای تعارض منافع برخوردارید. بهتر است که موارد تعارض منافع افشاشده 

گری بایستی برای چه کسانی صورت بگیرد و چه  مکتوب شوند، اما بایستی دربارۀ این موارد تصمیم بگیرید:  قالب نوشته، این که افشا
گری اطالع یابند. کسانی باید از این افشا

گری گری را محرمانه بودن افشا برای کمک به اعضای هیئت مدیره در زمینۀ افشای تعارض منافع، بهتر است سطح محرمانه بودن هر کدام از موارد افشا
مشخص کنید.

گری های ناموفق گری هر یک از هم کاران تان در هیئت مدیره تردید داشتید، چه رویه ای را شناسایی افشا گر شما در مورد موفقیت افشا این بخش باید مشخص کند که ا
باید دنبال کنید.

گری ناموفق گر موقعیت جدی تر پیامدهای افشا گر یکی از اعضای هیئت مدیره در زمینۀ افشای تعارض منافع ناموفق عمل کند، بهتر است به او هشدار دهید، اما ا ا
بوده یا این موقعیت تکرار شود، بایستی از او بخواهید که از جایگاه خود کناره گیری کند.

2. نگه داری فرم ثبت منافع
فــرم ثبــت منافــع ســندی اســت کــه تمامــی منافــع اعضــای هیئت مدیــرۀ ســازمان خیریــه، و گام هایــی را کــه بــرای مدیریــت ایــن منافــع برداشــته شــده 
کنــد  اســت، ثبــت می کنــد. ایــن ســند بــه ســازمان خیریــه کمــک می کنــد تــا تمامــی انــواع تعــارض منافــع )واقعــی، بالقــوه و ادارک شــده( را شناســایی 

و از برخــورد مناســب بــا وضعیت هــای تعــارض منافــع، در صــورت وقــوع آن هــا اطمینــان حاصــل کنــد.
ُپرکــردن فــرم منافــع بــه شــما و خیریــۀ شــما کمــک می کنــد تــا تعارضــات را پیــش از وقــوع آن هــا شناســایی کنیــد، و زمــان بیش تــری در اختیــار اعضــای 
هیئت مدیــره قــرار می دهــد تــا بهتریــن راه را بــرای مدیریــت ایــن تعارض هــا بیابنــد. ایــن فــرم هم چنیــن می توانــد بــه ســهام داران یــا قانون گذارانــی 

چــون ACNC نشــان دهــد کــه ســازمان خیریــۀ شــما وضعیت هــای تعــارض منافــع را بــه خوبــی مدیریــت کــرده اســت.
گر شما در رابطه با تعارض منافع از یک اساس نامه برخوردارید، بایستی در آن نحوۀ استفاده از فرم ثبت منافع را مشخص کنید. ا

فرم ثبت منافع شامل چه مواردی می شود؟
فرم ثبت منافع ممکن است شامل برخی یا همۀ موارد زیر باشد:

اسامی اعضای هیئت مدیره  ●
تاریخ انتصاب آن ها  ●
ثبت منافعی چون:  ●

 فعالیت کاری مزدی کنونی و پیشین   
 پست های سرپرستی کنونی و پیشین   
 پست های مدیریتی کنونی و پیشین   
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 عضویت کنونی و پیشین در سایر سازمان ها   
 منافع مالی و منافع شخصی غیرمالِی خانواده و دوستان   
رابطۀ منافع شخصی با فعالیت های جاری و آتی سازمان  ●
تاریخ افشاگری  ●
گام های طی شده برای جلوگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن  ●

گری در مــورد آن کمــک کنــد.  تعریــف تعــارض منافــع در صفحــۀ 13 ایــن راهنمــا می توانــد در زمینــۀ تعییــن مرتبط بــودن یــک منفعــت و لــزوم افشــا
کــرده و آن نفــع را افشــا  گرچــه تعییــن مرتبط بــودن یــا نبــودن یــک نفــع کار دشــواری اســت، امــا بهتــر آن اســت کــه همــواره جانــب احتیــاط را رعایــت  ا
کــه در آینــده مسئله ســاز باشــد و ایــن فــرم می توانــد در مــواردی از ایــن دســت به عنــوان یــک یــادآور عمــل کنــد. بنابرایــن بهتــر اســت  کنیــم، شــاید 

به طــور منظــم بــه ایــن فــرم مراجعــه شــود.

ادارۀ ثبت
ثبت منافع بایستی توسط یک سازمان صورت بگیرد و این سازمان بایستی با توجه به هر تغییری در منافع، ثبت آن ها را به روزرسانی کند.

گــر ســازمان شــما کارکنانــی دارد، بهتــر اســت مدیــر عامــل اجرایــی ســازمان یــا یکــی از مدیــران ارشــد مســئولیت به روزرســانی ثبــت منافــع را بــر عهــده  ا
بگیــرد. ایــن کار می توانــد بــه نگــه داری فرم هــای ثبــت منافــع کمــک کنــد و مســئولیت نگــه داری آن هــا را بــر عهــدۀ فــردی بی طــرف قــرار دهــد. بــه 
کــه شــما به عنــوان عضــوی از هیئت مدیــره، موظــف هســتید ســازمان را از هرگونــه تغییــر در منافع تــان، یــا هــر نــوع احتمــال بــروز  یــاد داشــته باشــید 

تعــارض منافــع مطلــع ســازید.
ــه صــورت آنایــن  ــا ب ــرار دهیــد و ی ــرای بیــان تعارضــات منافــع تهیــه کنیــد و آن را در دســترس تمامــی اعضــای هیئت مدیــره ق ــر اســت فرمــی ب بهت
کــه در خیریــۀ شــما فعالیــت دارنــد کمــک  کار بــه تمامــی کســانی  کار بریــد. ایــن  منتشــر کنیــد و ایــن فــرم را در تمامــی فرآیندهــای نتیجه گیــری بــه 

ــج شــفافیت و پاســخ گویی می شــود. گاه شــوند و باعــث تروی ــع آ ــه از نحــوۀ ثبــت مناف ک ــرد  ک خواهــد 
نمونه ای از فرم ثبت منافع در پیوست »ب« آمده است.

گری 3. ترویج فرهنگ افشا
اغلــب اعضــای هیئت مدیــره هنــگام انجــام وظایف شــان وارد یــک )یــا چنــد( وضعیــت تعــارض منافــع می شــوند. بســیاری از اعضــای هیئت مدیــره 
در بیــش از یــک ســازمان عضویــت دارنــد و ممکــن اســت بــه واســطۀ یــک ارتبــاط یــا تجربــۀ شــخصی، منفعــت پنهانــی در یــک ســازمان دیگــر داشــته 
باشــند. ایــن ارتباط هــا و تجــارب از طرفــی منجــر بــه عمل کــرد خــوب و پویــای آن هــا شــده و از طــرف دیگــر به عنــوان منبعــی از تعــارض منافــع عمــل 

می کننــد.
ــه تعــارض منافــع  کنــش ب مشــی ســازمان شــما و نگــرش آن نســبت بــه مســئلۀ تعــارض منافــع عاملــی کلیــدی در تعییــن میــزان موفقیــت آن در وا
اســت. شــما، به عنــوان عضــوی از هیئت مدیــرۀ یــک ســازمان نبایــد در مــورد افشــای یــک تعــارض بالقــوه احســاس نگرانــی کنیــد. بلکــه بایســتی 
کلیــد  افشــای منافــع خــود را بخشــی از نقــش خــود به عنــوان یــک مدیــر تلقــی کنیــد و هــم کاران خــود را نیــز نســبت به چنیــن رفتــاری ترغیــب کنیــد. 

گری ها. مدیریــت مســئوالنۀ ایــن تعارضــات عبــارت اســت از ترویــج، تســهیل و ثبــت افشــا
کــه  گری در یــک ســازمان خیریــه ترویــج مباحثــات آزادانــه، حمایت گرانــه و بــدون پیــش داوری اســت. کســانی  ســنگ بنای ایجــاد فرهنــگ افشــا

یــک ســازمان خیریــه را رهبــری می کننــد، نقشــی کلیــدی در ایجــاد ایــن فرهنــگ دارنــد. 
گری را به واسطۀ موارد زیر ترویج کند: سازمان شما می تواند فرهنگ افشا

مطلع ساختن اعضای تازه منصوب شدۀ هیئت مدیره از اساس نامۀ سازمان در ارتباط با تعارض منافع  ●
تهیــه یــک رونوشــت از اســاس نامۀ ســازمان در ارتبــاط بــا تعــارض منافــع، قــراردادن آن در اختیــار اعضــای تازه منصوب شــدۀ   ●
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هیئت مدیــره و مراجعــۀ منظــم بــه آن
قراردادن سایر منابع مرتبط با مسئلۀ تعارض منافع )از جمله این راهنما( در اختیار اعضای هیئت مدیره  ●
ایجاد فرصت آموزش دربارۀ تعارض منافع برای اعضای هیئت مدیره، در صورتی که نسبت به آن احساس نیاز کنند  ●
بیان روشن انتظار سازمان از مدیران مبنی بر ثبت تمامی تعارضات منافع واقعی، بالقوه و ادراک شده در فرم ثبت منافع  ●
تسهیل دسترسی اعضای هیئت مدیره به فرم ثبت منافع، به طوری که این اعضا بتوانند اقدامات زیر را انجام دهند:   ●

  ثبت منافع جدید یا بیش تر    
  مرور منافعی که پیشاپیش در فرم ثبت شده اند   
کــه ممکــن اســت در     ک شــده ای    مــرور منافــع ســایر اعضــای هیئت مدیــره )ایــن کار می توانــد بــه شناســایی منافــع بالقــوه یــا ادرا

وهلــۀ اول بــرای فــرد دچــاِر تعــارض منافــع معلــوم نباشــد، کمــک کنــد(
مرور فرم ثبت منافع پیش از هر نشست  ●
در هر یک از نشست های هیئت مدیره:  ●

کــه پیش نهــاد بیــان       مســئلۀ تعــارض منافــع بایســتی مــورد بحــث قــرار بگیــرد – ممکــن اســت یــک وضعیــت متعــارض تــا زمانــی 
آن مطــرح نشــود، پنهــان بمانــد. ایــن کار هم چنیــن می توانــد وظایــف مدیــران را بــه طــور منظــم بــه آنــان یــادآوری کنــد.

  تمامی تعارضات بروزیافته بایستی در طول نشست، در فرم ثبت منافع درج شوند.   

ترغیِب
همکاران تان به گشودگی 

در مورد تعارضات منافع شان 
و مشارکت فعاالنه در بحث 

دربارۀ چگونگی تأثیرگذاری این 
تعارضات بر نقش آن ها به عنوان 

عضوی از هیئت مدیره

تسهیِل 
افشاگری دربارۀ هر نوع 

تعارض منافع واقعی، بالقوه یا 
ادراک شده از طریق قابل فهم 

نگه داشتن فرآیندها برای 
اعضای هیئت مدیره

ثبِت
 تمامی تعارضات منافع در یک 

سند رسمی )مانند فرم ثبت 
منافع( و حصول اطمینان از 

به روزبودن و در دسترس بودن 
آن برای تمامی اعضای 

هیئت مدیره
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نحوۀ مدیریت تعارض منافع پس از شناسایی آن
ــردن فرآیندهــای مناســب و  ــح آن اســت. طی ک ــت صحی ــان از مدیری ــع، حصــول اطمین ــس از شناســایی یــک وضعیــت تعــارض مناف گام بعــدی پ

ــر ســازمان اســت. ــرات منفــی ایــن تعارضــات ب انجــام اقدامــات اصاحــی مناســب، بخشــی ضــروری از تضعیــف اث

فرآیندهایی برای مدیریت تعارض منافع
ــره تقســیم  ــه دچــار تعــارض منافــع شــده اســت و ســایر اعضــای هیئت مدی ک ــره  ــان عضــوی از هیئت مدی مســئولیت مدیریــت تعــارض منافــع، می
ع وقــت بــه اطــاع ســایر اعضــای  کــرده و در اســر می شــود. عضــو دچــار تعــارض منافــع بایســتی در وهلــۀ نخســت تعــارض منافــع خــود را شناســایی 
ــزاری آن انجــام شــود.  ــا در طــول برگ ــزاری نشســت و ی ــد پیــش از برگ ــم، ایــن کار می توان ــاال اشــاره کردی کــه در ب هیئت مدیــره برســاند. همان طــور 
ع وقــت صــورت گیرنــد تــا شــخص زمــان کافــی بــرای آماده ســازی خــود در جهــت رفــع  گری ها در اســر کلــی، بهتــر اســت افشــا به عنــوان یــک قاعــدۀ 

ایــن تعــارض داشــته باشــد.
کار اقدام اصاحی نامیده می شود. پس از آن مابقی اعضای هیئت مدیره موظف اند در مورد گام های بعدی تصمیم بگیرند. این 

کــه در ایــن تعارضــات دخیــل نبوده انــد. شــما بایســتی نســبت به خطــرات  تعارضــات بایســتی توســط تصمیم گیــران بی طرفــی مدیریــت شــوند 
ــدام  ــد اق ــره بتوانن ــه اعضــای هیئت مدی ک ــره حســاس باشــید، به طــوری  ــرد دچــار تعــارض در تصمیم گیری هــای هیئت مدی ــت ف ــه دخال ــوط ب مرب
اصاحــی متناســب را تعییــن کننــد. به طــور معمــول، فــرد دچــار تعــارض در مباحثــات مربــوط بــه اقدامــات اصاحــی مرتبــط بــا وضعیــت متعــارض 
کــه در رفــع مســئلۀ تعــارض منافــع  کنــار گذاشــتن فــرد دچــار تعــارض از فرآینــد مدیریــت، نشــان خواهــد داد  او شــرکت نمی کنــد. ســازمان خیریــه بــا 

کــرده اســت. مســئوالنه و بااحتیــاط عمــل 
کــه ایــن فرآیندهــا بســته  نمونــه ای از نحــوۀ مدیریــت تعــارض منافــع در یــک ســازمان خیریــه در زیــر نشــان داده خواهــد شــد. بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه ســازمان خیریــۀ شــما در جهــت مدیریــت تعــارض منافــع  بــه اســاس نامۀ تعــارض منافــع ســازمان شــما، می تواننــد متفــاوت باشــند. گام هایــی 
کــه گاه ممکــن اســت یــک وضعیــت تعــارض منافــع توســط  برمــی دارد، بســتگی زیــادی بــه فرآیندهــا و نظام هــای آن دارد و بــه یــاد داشــته باشــید 

کــه بــه ایــن وضعیــت دچــار شــده اســت، شناســایی شــود. فــردی بــه جــز آن کســی 

گام اول: 

عضوی از هیئت مدیره وجود یک وضعیت 
تعارض منافع را شناسایی می کند.

گام چهارم:

اعضای هیئت مدیره فرد دچار تعارض را از 
نتیجه مطلع می سازند.

گام دوم:

عضوی از هیئت مدیره که در وضعیت 
تعارض منافع قرار گرفته است، هیئت مدیره 

را از این وضعیت مطلع می سازد.

گام سوم:

سایر اعضای هیئت مدیره اقدام اصالحی 
متناسب را تعیین می کنند.
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اقدام در جهت اصالح وضعیت متعارض
کــه ایــن وضعیــت توانایــی اعضــا  کــه هیئت مدیــره اقداماتــی را انجــام دهنــد تــا مطمئــن شــوند  برخــی از وضعیت هــای تعــارض منافــع نیازمنــد آننــد 
کــه شــما در جهــت رفــع تعــارض منافــع برمی داریــد، در واقــع همــان اقدامــات اصاحــی  را بــرای پیش بــردن شغل شــان، تحلیــل نمی بــرد. گام هایــی 

هســتند.
اقدامــات اصاحــی یــک ســازمان خیریــه بــه ماهیــت تعــارض منافــع در آن ســازمان و شــرایط ویــژۀ آن بســتگی دارد )بــرای مثــال اســاس نامۀ خاصــی 

کــه ســازمان بــرای مدیریــت تعــارض منافــع دنبــال می کنــد(. 
کــدام  کــه فــرِد دچــار تعــارض در ارتبــاط بــا مســئلۀ مــورد تعــارض، بایســتی  هنــگام وقــوع یــک وضعیــت تعــارض منافــع، شــما بایســتی در نظــر بگیریــد 

یــک از مــوارد زیــر را انجــام دهــد:

در طول مدت مباحثه در جلسه حاضر باشد،

یا
ج شود. در طول مدت مباحثه از اتاق جلسه خار

در مباحثه شرکت کند،

 یا 
از شرکت در هر نوع مباحثه ای خودداری کند. 

در رأی گیری در مورد مسئله شرکت کند،

یا 
از شرکت در رأی گیری در مورد مسئله اجتناب کند.

شــما بایســتی بــر اســاس وظایــف قانونــی خــود و بــا توجــه بــه شــرایط و انتظــارات ســازمان خیریۀ خود، در مــورد اقــدام اصاحی متناســب تصمیم گیری 
کنیــد. ممکــن اســت اقــدام اصاحــی شــما ترکیبــی از اقدام هایــی باشــد کــه در باال به آن اشــاره شــد.

کــه ظاهــر می شــوند بســیار جــدی هســتند یــا می تواننــد مرتبــًا بــر توانایــی اعضــای هیئت مدیــره در زمینــۀ  در برخــی موقعیت هــا، تعارضاتــی 
گاه بایســتی عضــو هیئت مدیــره در مــورد این کــه بهتــر اســت بــه  تصمیم گیــری در راســتای اهــداف ســازمان تأثیــر بگذارنــد. در چنیــن مــواردی 

کنــد. عضویــت خــود ادامــه دهــد، یــا این کــه اســتعفا دهــد، فکــر 
کــرد و بدین واســطه بــه حفــظ ســازمان خیریــه یــاری  وضعیت هــای تعــارض منافــع به وفــور رخ می دهنــد، امــا می تــوان ایــن تعارضــات را مدیریــت 
کــه فعاالنــه وضعیت هــای تعــارض منافــع را در ســازمان خــود  کــه در ایــن راهنمــا طــرح شــده اند بــه شــما کمــک می کنــد  رســاند. برداشــتن گام هایــی 

شناســایی و مدیریــت کنیــد.
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کهنســال اســترالیا  کــه بــا هــدف شادی بخشــیدن بــه افــراد  »7 روز لبخنــد« نــام خیریــه ای اســت 
گــردش بــرای افــراد ازکارافتــاده و تســهیل  از طریــق مالقــات آن هــا در خانه های شــان، تســهیل 

مالقــات آن هــا بــا پزشــک تأســیس شــده اســت.

مؤسســۀ »هفــت روز لبخنــد« درصــدد اســت یــک ماشــین َوِن کوچــک بخــرد تــا بــه رفت وآمــد افــراد کهنســال بــرای ماقــات 
پزشک شــان کمــک کنــد.

کــه یــک نمایــش گاه خــودرو را اداره می کنــد پیش نهــاد  رابــرت عضــو هیئت مدیــرۀ ایــن خیریــه اســت. دختــر او، پاتریــک 
کــه قیمــت آن تخفیــف خــورده اســت. خریــد یــک ون را بــه خیریــه می دهــد 

در چنیــن وضعیتــی، فــروش ون از جانــب پاتریــک یــک نفــع مالــی غیرمســتقیم بــرای رابــرت در بــر خواهــد داشــت. بنابراین 
گــذارد. مؤسســۀ »7 روز لبخنــد«  ع وقــت تعــارض منافــع خــود را بــا هیئت مدیــره در میــان  رابــرت تصمیــم می گیــرد در اســر
کــه اعضــای هیئت مدیــره می تواننــد ایــن فــرم را به منظــور مطرح کــردن تعــارض منافــع  فرمــی روی وب ســایت خــود دارد 

خــود و مطابــق بــا اســاس نامۀ ســازمان پــر کــرده و بــرای مدیرعامــل اجرایــی ســازمان ارســال کننــد.
کــه قیمــت پیش نهــادی او را  هیئت مدیــره پیش نهــاد پاتریــک را پیش نهــاد خوبــی ارزیابــی می کنــد و مایــل اســت 
بپذیــرد. بنــا بــه تشــخیص آن هــا در چنیــن وضعیتــی رابــرت می توانســت بــه یــک تصمیــم بی طرفانــه دســت یابــد، امــا 
گــر او در تصمیم گیــری شــرکت کنــد، ســایر کســانی کــه پیش نهاداتــی بــرای فــروش  آن هــا در ایــن مــورد نگــران هســتند کــه ا
َون دارنــد، چــه فکــری دربــارۀ او خواهنــد کــرد. هیئت مدیــره از رابــرت درخواســت می کنــد کــه از شــرکت در مباحثــۀ مربــوط 

بــه خریــد ون و نیــز از شــرکت در رأی گیــری دربــارۀ ایــن مســئله اجتنــاب کنــد.
وضعیــت تعــارض منافــع و اقداماتــی کــه بــرای رفــع آن انجــام شــد، در فــرم ثبــت منافــع مؤسســۀ »7 روز لبخنــد« درج شــده 

اســت.

دستورالعملی برای متولیان و مدیران خیریه ها  و نهادهای حمایتی مردمیمدیریت تعارض منافع  در سازمان های خیریه 26
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ــر در حومــۀ  ــه ترویــج هن ــه ب ک ــرۀ ســازمان »آرت پــالس« اســت؛ ســازمانی  مونیــکا عضــو هیئت مدی

شــهر دارویــن می پــردازد.

هیئت مدیــرۀ مؤسســۀ »آرت پــاس« نشســتی را بــرای بحــث حــول اعطــای ســه بورســیه تحصیلــی بــه هنرمنــدان جــوان 
بااســتعداد بــرای شــرکت در دورۀ مدرســۀ prestigious arts برگــزار می کنــد. پســرخواندۀ مونیــکا یکــی از نامزدهــای دریافــت 

ایــن بــورس تحصیلــی اســت.
در ایــن مــورد جایــگاه مونیــکا در هیئت مدیــره او را در یــک وضعیــت تعــارض منافــع غیرمالــی قــرار داده اســت. بنابرایــن 
کنــد. مونیــکا  کــه در نشســت بعــدی ایــن موضــوع را بــا ســایر اعضــای هیئت مدیــره مطــرح  مونیــکا تصمیــم می گیــرد 
گرچــه از نظــر او پســرخوانده اش نامــزد بســیار خوبــی بــرای ایــن بــورس تحصیلــی اســت، امــا او  کــه ا توضیــح می دهــد 

کنــد. دوســتش دارد و نمی توانــد مناســب بودن او بــرای دریافــت ایــن بــورس را به طــرز بی طرفانــه ای ارزیابــی 
زمانی کــه هیئت مدیــره مباحثــه دربــارۀ نامزدهــای بورســیه تحصیلــی را آغــاز می کنــد، از مونیــکا خواســته می شــود تــا 
گــر در جلســه  کــه ا کــه بحــث مســتقیمًا بــه پســرخواندۀ او مربــوط اســت جلســه را تــرک کنــد، و او احســاس می کنــد  هنگامــی 

ــری داشــته باشــند. ــر و صادقانه ت حاضــر نباشــد، ســایر اعضــا می تواننــد مباحثــۀ آزادانه ت
کــه بــه اتــاق جلســه بازگــردد و او از نتیجــۀ فرآینــد  به محــض انتخاب شــدن نامــزد موردنظــر، از مونیــکا خواســته می شــود 

تصمیم گیــری مطلــع می شــود.
تعارض منافع و اقداماتی که در جهت رفع آن انجام شد، در فرم ثبت منافع »آرت پاس« درج شده است.
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پیوست الف - الگوی اساس نامۀ تعارض منافع

نحوۀ استفاده از این الگو
کــه خیریه هــا می تواننــد بــر مبنــای آن اســاس نامۀ خــاص خــود را تدویــن کننــد.  کاربــردی عمومــی دارد و صرفــًا نقطــۀ آغــازی اســت  ایــن الگــو تنهــا 
کــرده و اســاس نامه ای متناســب بــا نیازهــا و شــرایط ســازمان خــود تنظیــم  کــه بایســتی از ایــن قالــب به عنــوان یــک راهنمــا اســتفاده  بــه ایــن معنــا 

کنیــد.
بیانیۀ رفع مسئولیت عمومیACNC 2 که بر روی وب سایت ACNC موجود است، در این الگو قابل کاربست است.

اساس نامۀ تعارض منافع
]نام خیریه را وارد کنید[

1. هدف
هــدف از تدویــن ایــن اســاس نامه عبــارت اســت از کمــک بــه اعضــای هیئت مدیــرۀ خیریــۀ ]نــام خیریــه را وارد کنیــد[ در جهــت شناســایی، ثبــت و 

مدیریــت مناســب تعارضــات منافــع، بــه منظــور حفــظ یک پارچگــی ]نــام خیریــه را وارد کنیــد[ و مدیریــت خطــرات تعــارض منافــع.

2. چشم انداز
ــه در ایــن اســاس نامه »هیئــت  ــد )ک ــه را وارد کنی ــام خیری ــد[ ]ن ــِی مرتبــط را وارد کنی ــِن ســاختار مدیریت ــا ســایر عناوی ــا کمیتــۀ مدیریتــی ی ]هیئــت ی
کــه اعضــای هیئت مدیــرۀ خیریــه از وظیفــۀ خــود مبنی بــر اطاع رســانی در مــورد تمامــی  مدیــره« نامیــده می شــود([ قصــد دارد اطمینــان حاصــل کنــد 
ــه را وارد  ــام خیری کــه به عنــوان نماینــدگاِن ]ن ــا اطمینــان حاصــل کننــد  گاه هســتند و از ایــن اســاس نامه پیــروی می کننــد ت ــواع تعــارض منافــع آ ان

کنیــد[ ایــن تعارضــات را بــه خوبــی مدیریــت می کننــد.

3. محدوده
این اساس نامه در مورد اعضای هیئت مدیرۀ ]نام خیریه را وارد کنید[ قابلیت کاربست دارد.

گــر ایــن  کــه در خیریــۀ شــما کار می کننــد نیــز قابــل کاربســت باشــد؛ از جملــه مدیــران. ا کــه ایــن اســاس نامه در مــورد ســایر افــرادی  ]شــاید بهتــر باشــد 
اســاس نامه افــراد دیگــری بــه جــز اعضــای هیئت مدیــرۀ خیریــه را شــامل شــود، بایســتی آن را بــه نحــوی تغییــر دهیــد کــه ایــن افــراد را نیــز دربربگیــرد[

4. تعریف تعارض منافع
تعــارض منافــع زمانــی وقــوع می یابــد کــه منافــع شــخصی فــرد بــا مســئولیت او از جهــت عمــل در راســتای منافــع خیریــه در تعــارض قــرار بگیــرد. منافــع 
کــه فــرد فعالیــت یــا نفعــی در آن هــا دارد )بــرای  شــخصی عبارتنــد از منافــع مســتقیم فــرد، منافــع خانــواده یادوســتان او، ومنافــع ســایر ســازمان هایی 
مثــال ســهام دار یــک ســازمان اســت(. تعــارض منافــع هم چنیــن ممکــن اســت میــان وظیفــۀ فــرد به عنــوان عضــو هیئت مدیــرۀ ]نــام خیریــه را وارد 
ک شــده  ــا ادرا ــد واقعــی، بالقــوه ی ــدد. تعــارض منافــع می توان ــه وقــوع بپیون ــرۀ یــک ســازمان دیگــر ب کنیــد[ و وظیفــۀ او به عنــوان عضــو هیئت مدی

کــه فــرد یــا شــرکتی بــا اعــالم یــا ثبــت آن بــر روی محصوالتــش نســبت بــه بــروز احتمالــی برخــی خطــرات یــا آســیب ها  2-  بیانیــه رفــع مســئولیت یــا فراغــت نامــه عنــوان متــن یــا پیامــی اســت 
بــه هنــگام مصــرف آن محصــول ســلب مســئولیت یــا اعــالم فراغــت می کنــد. م.
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باشــد؛ هم چنیــن می توانــد مالــی یــا غیرمالــی باشــد.
کــه فــرد به جــای عمــل در جهــت منافــع خیریــه، تحت تأثیــر منافــع شــخصی تصمیم گیــری کنــد. از  در چنیــن وضعیت هایــی ایــن خطــر وجــود دارد 

ایــن رو چنیــن وضعیت هایــی بایســتی مدیریــت شــوند.
 

5. اساس نامه
کــه تعــارض منافــع به طــور معمــول  ایجــاد می شــوند و تنهــا زمانــی  ایــن اســاس نامه بــرای مدیریــت مؤثــر تعــارض منافــع تنظیــم شــده اســت، از آن رو 
کــه به طــرز مؤثــری مدیریــت نشــوند. خط مشــی ]نــام خیریــه را وارد کنیــد[ و نیــز مســئولیت اعضــای هیئت مدیــرۀ آن  می تواننــد مشکل ســاز باشــند 
کــه از تمامــی تعارضــات اخاقــی، قانونــی، مالــی و ســایر تعارضــات جلوگیــری شــود و ایــن تعارضــات )در صــورت وقــوع( بــا وظایــف اعضــا  ایــن اســت 

در ]نــام خیریــه را وارد کنیــد[ در تعــارض قــرار نگیــرد.
]نام خیریه را وارد کنید[ با موظف ساختن اعضای هیئت مدیره به انجام موارد زیر، تعارضات منافع را مدیریت خواهد کرد: 

تا جای ممکن از تعارض منافع جلوگیری کنند  ●
هر نوع تعارض منافع را شناسایی و افشا کنند  ●
هر نوع تعارض منافع را به دقت مدیریت کنند  ●
از این اساس نامه پیروی کرده و با نقض آن مقابله کنند.  ●

5-1:  وظیفۀ هیئت مدیره
هیئت مدیره نسبت به موارد زیر مسئول است:

ایجاد نظامی برای شناسایی، افشا و مدیریت تعارض منافع در خیریه  ●
نظارت بر تبعیت از اساس نامه  ●
بازبینی ساالنۀ اساس نامه ]دنبال کردن  نشست های عمومی ساالنه[ به منظور کسب اطمینان از عمل کرد مؤثر آن   ●

ســازمان خیریــه بایســتی از مطلع بــودن اعضــای هیئت مدیــرۀ خــود از اســتانداردهای مدیریتــی ACNC، به ویــژه اســتاندارد شــمارۀ 5 اطمینــان 
کــرد. ک شــده را افشــا خواهنــد  کــه آن هــا مطابــق بــا اســتاندارد شــمارۀ 5، هــر نــوع تعــارض واقعــی، بالقــوه و ادرا حاصــل کنــد و نیــز ضمانــت دهــد 

5-2: شناسایی و افشای تعارض منافع
ک شــده، بایســتی بــه محــض شناســایی در فــرم ثبــت منافــع ]نــام خیریــه را وارد کنیــد[ وارد شــده بــا بــا  تعارضــات منافــع واقعــی، بالقــوه یــا ادرا
کــه ســایر اعضــای هیئــت مدیــره در یــک وضعیــت تعــارض منافــع ســهیم باشــند، عضــو  گــذارده شــوند. درصورتــی  اعضــای هیئت مدیــره بــه بحــث 
هیئت مدیــره بایســتی بــرای حصــول اطمینــان از افشــای صحیــح تعارضــات بــه اســتاندارد مدیریتــی شــمار 5 رجــوع کنــد. فــرم ثبــت منافــع بایســتی 
توســط ]نــام شــخص مرتبط/نقــش وی را وارد کنیــد[ نگــه داری شــود و او تمامــی اطاعــات مربــوط بــه تعــارض منافــع را ثبــت کنــد )از جملــه ماهیــت 

کــه در جهــت رفــع آن برداشــته شــده اســت(. و شــدت تعــارض منافــع و گام هایــی 

محرمانه بودن تعارضات افشاشده
ــه  ــره محــدود کنیــد. در صورتی ک ــه اعضــای هیئت مدی ــرای مثــال دسترســی را ب ــه اطاعــات افشاشــده را وارد کنیــد، ب ــراد ب ]جزئیــات دسترســی اف
ــدارک ببینیــد[. گری ت ــرای افشــا کــه ســازوکارهای دیگــری ب ــاز باشــد، الزم اســت  محدودیت هــای بیشــتری در جهــت افشــای اطاعــات مــورد نی

6. اقدامات الزم برای مدیریت تعارض منافع
6-1: تعارض منافع اعضای هیئت مدیره
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بــه محــض افشــای درســت تعــارض منافــع، هیئت مدیــرۀ خیریــه )بــه جــز عضــوی کــه تعــارض منافعــش فــاش شــده و ســایر افــرادی کــه در وضعیــت 
تعــارض قــرار دارنــد( بایســتی تصمیــم بگیــرد کــه آیــا عضــو دچــار تعــارض می توانــد مــوارد زیــر را انجــام دهــد یــا خیــر:

در رأی گیری در مورد مسئله شرکت کند )موردی حداقلی(  ●
در مباحثات مشارکت کند یا  ●
در طول فرآیند مباحثه و رأی گیری در جلسه حاضر باشد.  ●

در شــرایط اســتثنایی، مثــًا زمانی کــه تعــارض بســیار جــدی اســت یــا ممکــن اســت مانــع از مشــارکت یکــی از اعضــا در مباحثــات شــود، هیئت مدیــره 
بایســتی در مــورد تــداوم فعالیــت آن عضــو یــا اســتعفای او تصمصم گیــری کنــد.

گرفته شوند؟ 6-2: در فرآیند تصمیم گیری برای اقدامات آتی چه مواردی باید در نظر 
کــه در مــورد یــک تعــارض منافــع معیــن، آیــا جلوگیــری از وقــوع آن ضــرورت دارد یــا این کــه   ● هیئت مدیــره بایســتی تصمیــم بگیــرد 

صــرف مســتند ســاختن آن کافــی اســت؟
کــه تعــارض در مــورد او فــاش شــده نتوانــد مشــارکتی بی طرفانــه در فرآینــد تصمیم گیــری   ● آیــا ایــن تعــارض باعــث می شــود فــردی 

داشــته باشــد؟
راه کارهای بدیل برای جلوگیری از تعارض منافع  ●
اهداف و منابع خیریه، و  ●
احتمال ایجاد تصویری نامناسب از خیریه که اعتماد در میان اعضای خیریه و اعتبار خیریه را مخدوش سازد  ●

ــه در  ک ــی  ــه جــز اعضای ــد )ب ــری شــرکت می کنن ــوده و در رأی گی ــه در جلســه حاضــر ب ک ــی اســت  ــت اعضای کثری ــدام مســتلزِم موافقــت ا ــد هــر اق تأیی
وضعیــت تعــارض منافــع قــرار دارنــد(. تمامــی اقدامــات و نتایــج رأی گیــری در طــول برگــزاری نشســت، در فــرم ثبــت منافــع درج خواهــد شــد.

7. تبعیت از اساس نامه
گر هیئت مدیره دلیلی مبنی بر عدم تبعیت افراد تحت شمول از اساس نامه در دست داشته باشد، شرایط را بررسی خواهد کرد. ا

کــه شــخصی نتوانســته اســت یــک وضعیــت تعــارض منافــع را افشــا کنــد، هیئت مدیــره می توانــد اقداماتــی را علیــه او انجــام دهــد..  گــر معلــوم شــود  ا
یکــی از ایــن اقدامــات ممکــن اســت قطــع ارتبــاط خیریــه بــا آن شــخص باشــد. 

]سایر ضمانت های اجرای مرتبط  با شدت نقض اساس نامه را وارد کنید[
گــر شــخصی در مــورد موفقیــت افشــای تعــارض منافــع توســط یکــی از اعضــا تردیــد کنــد، بایســتی ]اقــدام مربوطــه را وارد کنیــد. از جملــۀ اقدامــات  ا

کــه مســئول نگــه داری فــرم ثبــت منافــع اســت[. مرتبــط: مباحثــه بــا شــخص موردنظــر؛ مطلــع ســاختن هیئت مدیــره یــا مطلــع ســاختن شــخصی 
اطاعات تماس

ــا ]شــخص/نقش مربوطــه را وارد کنیــد[ و از طریــق ]جزئیــات اطاعــات  ــا هیئت مدیــره ی ــارۀ ایــن اســاس نامه ب بــرای طــرح پرســش های خــود درب
تمــاس را وارد کنیــد[ تمــاس برقــرار کنیــد. 
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پیوست ب – الگوی فرم ثبت منافع

]نام خیریه را وارد کنید[

فرم ثبت منافع

اسامی اعضای 
ح منافعهیئت مدیره آیا هیئت مدیرۀ خیریه از شر

گریاین منافع مطلع است؟ گام های هیئت مدیره تاریخ افشا
برای حل تعارض

اقدامات عضو ]دچار تعارِض[ 
هیئت مدیره برای رفع تعارض
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فصل دوم
مدیریت تعارض منافع خیریه ها 

در انگلستان و ولز



1. دربارۀ این راهنما
ــه اتخــاذ  ــد منجــر ب ــر می ســازد. تعارض هــا می توانن ــه باشــند، متأث ک ــوع و در هــر مقیاســی  ــه را، از هــر ن ــْع  تمامــی ســازمان های خیری ــارض مناف تع
کــه چالش برانگیــز و نامعتبــر بــوده و در راســتای منافــع خیریــه نیســتند. تعــارض منافــع هم چنیــن می توانــد بــه اعتبــار خیریــه و  تصمیماتــی شــوند 
گــر متولیــان خیریه هــا قــادر بــه شناســایی وضعیت هــای تعــارض منافــع باشــند، و هیئــت متولیــان  اعتمــاد عمومــی نســبت به آن آســیب زنــد. امــا ا

گــذاری تعــارض منافــع بــر تصمیمــات خــود شــوند، آن گاه ایــن اثــرات مضــر نیــز قابــل اجتنــاب خواهنــد بــود.  خیریه هــا بتواننــد مانــع از تأثیــر 
کــه  تمامــی متولیــان خیریه هــا به لحــاظ قانونــی موظف انــد در راســتای منافــع خیریــه عمــل کننــد. کمیســیون خیریه هــا از ایــن متولیــان انتظــار دارد 

بــه منظــور کســب اطمینــان از انجــام ایــن وظیفــه، مطابــق بــا راهنمــای حاضــر پیــش رونــد.

1-1. وضعیت های تعارض منافع می توانند هر نوع سازمانی را متأثر سازند 
کــه باعــث  ارتباطــات شــخصی و حرفــه ای متولیــان می توانــد بــرای ســازمان های خیریــه ســودمند باشــند و اغلــب همیــن ارتباطــات هســتند 
می شــوند یــک شــخص خــاص بــه هیئــت متولیــان ســازمان خیریــه بپیونــدد. بااین حــال، ایــن ارتباطــات می تواننــد منشــأ ظهــور تعــارض منافــع 
کــه بــه  کنــش مؤثــری در برابــر ایــن تعارض هــا نشــان دهنــد. وضعیت هــای تعــارض منافــع، مادامــی  شــوند و متولیــان خیریه هــا موظــف هســتند وا

ــع را مخــدوش نمی ســازند. ــارض مناف ــی دچــار تع ــرد متول ــع شــوند، عمل ک ــی رف خوب

2-1. انتظارات کمیسیون 
ــِر تعــارض منافــع از جانــب ســازمان های خیریــه مواجــه می شــود،  در بســیاری از مــوارد کمیســیون خیریه هــا بــا عدم شناســایی و عدم مدیریــت مؤث
گاهــی بهتــر و یــک سیســتم قدرت مندتــر، از بســیاری از ایــن تعارض هــا  حــال آن کــه متولیــان خیریه هــا می توانســتند بــا برخــورداری از یــک آ
کــه بــر آن هــا و سازمان شــان تأثیــر می گذارنــد، شناســایی و  کــه  تمامــی تعارض هایــی را  جلوگیــری کننــد. کمیســیون از متولیــان خیریــه انتظــار دارد 

بــه خوبــی رفــع کننــد.

کاربست این راهنما و مخاطبان آن 3-1. موارد 
کننــد. پیشــنهاد  تمامــی متولیــان خیریه هــا در انگلیــس و ولــز )شــامل خیریه هــای ثبت شــده و ثبت نشــده( می تواننــد از ایــن راهنمــا اســتفاده 
کمیســیون بــه متولیــان خیریه هــا ایــن اســت کــه بــرای فهــم اصــول مبنایــی و انتظاراتــی کــه کمیســیون به هنــگام وقــوع تعــارض منافــع از آنــان دارد، 
کــه دربــارۀ تعــارض منافــع نوشــته شــده اســت،  ایــن راهنمــا را مطالعــه کننــد. بــرای مــروری کوتــاه بــر مســائل کلیــدی می توانیــد متــن خاصــه ای را 
مطالعــه کنیــد. بــرای دســتیابی بــه توضیــح مفصل تــری از دیــدگاه کمیســیون نســبت به شــالودۀ قانونــی راهنمــا، لطفــًا بــه بخــش شــالودۀ قانونــی 

مراجعــه کنیــد. 
کاربســت باشــد. رؤســای انجمن هــای خیریــه و متولیــان  ایــن راهنمــا می توانــد در مــورد تمامــی متولیــان از جملــه متولیــان شــرکت ها قابــل 
کــه خاصــه ای از ایــن وظایــف در پیوســت 2 قابــل مشــاهده اســت. ــد  ــر عهــده دارن ســازمان های خیریــه اِی همبســته نیــز برخــی وظایــف معیــن ب
کــه کارکنــان خیریــه، بــه ویــژه  ممکــن اســت متولیــان خیریه هــا بــه سیاســت هایی نیــاز داشــته باشــند تــا بتواننــد از مدیریــت مؤثــر تعــارض منافعــی 
ــان  ــه متولی ــه منحصــرًا ب ک گرچــه چنیــن سیاســت هایی در محــدودۀ ایــن راهنمــا  ــد؛ ا ــان حاصــل کنن ــر می ســازند، اطمین ــان ارشــد آن را متأث کارکن
کــه در مــورد متولیــان دچــار تعــارض  کــه ایــن قواعــد تــا حــد زیــادی مشــابه قواعــدی هســتند  خیریــه مربــوط اســت، نمی گنجنــد، امــا می تــوان گفــت 
ــای دیگــری را به عنــوان  ــا مزای ــه مــزد و ی ــه برخــاف متولیــاِن آن از ســازمان های خیری ــا این حــال، کارکنــان خیری ــه کار بســته می شــوند. ب منافــع ب
بخشــی از اجــرت خــود دریافــت می کننــد و نبایــد در فرآینــد تصمیم گیــری متولیــان خیریه هــا در مــورد اجــرت دریافتی شــان شــرکت داشــته باشــند.
ــا  ــواِن تصمیــم ب ــا عن ــه را تشــکیل می دهــد؛ راهنمایــی ب ــان خیری ــرِی متولی مدیریــت صحیــح تعــارض منافــع بخشــی اساســی از فرآینــد تصمیم گی

شماســت: متولیــان خیریه هــا و فرآینــد تصمیم گیــری بــه توضیــح ایــن فرآینــد می پــردازد.
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4-1. مقصود کمیسیون از »ملزم کردن« متولیان و »توصیه کردن« به آن ها چیست؟ 
مواقعــی کــه کمیســیون افــراد را موظــف می ســازد کــه از قوانیــن یــا الزامــات معینــی تبعیــت کننــد، ایــن بدیــن معناســت کــه آن هــا »ملــزم« بــه تبعیــت از 
کــه بــرای به جــا آوردن حداقل هــای یــک عمل کــرد مناســب از ایــن راهنمــا پیــروی  ایــن قوانیــن هســتند. امــا زمانی کــه کمیســیون از افــراد می خواهــد 

کننــد، مگــر این کــه دلیــل کافــی بــرای دنبــال نکــردن آن داشــته باشــند، در واقــع آن هــا را بــه پیــروی از ایــن راهنمــا »توصیــه« می کنــد.

5-1. اصطالحات فنی این راهنما
کارشــکنی در انجــام وظایــف: ایــن اصطــاح بــه هــر نــوع کارشــکنی در ارتبــاط بــا وظایــف متولیــان خیریــه اطــاق دارد. وظایــف متولیــان بــه ماهیــت 
ســازمان خیریــه بســتگی دارد. وظایــف متولیــان ســازمان های خیریــۀ غیرهمبســته در قوانیــن مربــوط بــه متولیــان، و وظایــف رؤســای انجمن هــای 
ــۀ همبســته را  ــون ســال 2011 خیریه هــا نیــز وظایــف متولیــان ســازمان های خیری ــون ســال 2006 انجمن هــا تعییــن شــده اســت. قان ــه در قان خیری

مشــخص می ســازد.
قانون سازمان های خیریه: این اصطاح به قانون سال 2011 سازمان های خیریه اشاره دارد.

ســازمان های خیریــۀ همبســته )CIO(: ایــن نــوع ســازمان ها اشــکال قانونــی جدیــِد ســازمان های خیریــه و متفــاوت از انجمن هــای خیریــه 
کــرده  هســتند. مفــاد قانــون ســال 2006 انجمن هــا در مــورد  CIOهــا قابــل اجــرا نیســتند، مگــر این کــه آیین نامــۀ CIO، خــود چنیــن مفــادی را تعبیــه 

باشــد.
تعــارض منافــع: تعــارض منافــع بــه تمامــی وضعیت هایــی اطــاق دارد کــه در آن منافــع یــا وابســتگی های شــخصی متولیــان خیریــه از تصمیم گیــری 

آن هــا در جهــت منافــع خیریــه ممانعــت کننــد یــا چنیــن بــه نظــر برســد کــه منافــع شــخصی آن هــا بــر منافــع خیریــه اولویــت یافته اســت.
گســترده ای از اشــخاص، از جملــه خانــواده، بســتگان، یــا شــرکای اقتصــادی متولیــان خیریــه را  اشــخاص وابســته: ایــن اصطــاح طیــف 
ــد.  ــا تأثیرگــذاری خــود، نفعــی در آن هــا دارد، در ایــن دســته قــرار می گیرن ــه واســطۀ مالکیــت ی کــه فــرد ب دربرمی گیــرد. هم چنیــن کســب وکارهایی 
ایــن اصطــاح همســر یــا شــریک زندگــی فــرد، فرزنــدان، خواهــران و بــرادران، نــوادگان، پدربــزرگ و مادربــزرگ و نیــز کســب وکارهایی را در برمی گیــرد 
گــر درمــورد قــرار گرفتــن یــک  کــه فــرد متولــی یــا خانــوادۀ او حداقــل یک پنجــم از ســهام آن را در اختیــار داشــته و یــا در آن حــق رأی داشــته باشــند. ا
کــه شایســتگی اظهارنظــر دربــارۀ ایــن  شــخص یــا کســب وکار در دســتۀ اشــخاص وابســته تردیــد داشــتید، بــا یــک مشــاور حقوقــی یــا شــخص دیگــری 

موضــوع را دارد، مشــورت کنیــد.
گــذاری زمیــن بــه آنــان، می توانیــد بــه قانــون ســازمان های خیریــه  در مــورد پرداخــت مبلغــی در ازای کاالهــا یــا خدمــات بــه اشــخاص وابســته، و یــا وا

گــذاری زمیــن ارائــه کــرده اســت. مراجعــه کنیــد؛ مــادۀ 188 ایــن قانــون تعریــف اشــخاص وابســته را در حــوزۀ کاال و خدمــات، و وا
تعــارض سرســپردگی: نــوع خاصــی از تعــارض منافــع اســت کــه در آن سرســپردگی فــرد متولــی یــا وظیفــۀ او نســبت بــه یــک ســازمان یــا شــخص دیگر، 

او را از تصمیم گیــری در جهــت منافــع خیریــه بازمــی دارد. 
هزینه هــا: ایــن اصطــاح بــه آن دســته از هزینه هــای قانونــی اشــاره دارد کــه متولیــان خیریــه، شــخصًا در جهــت انجــام وظایــف خــود صــرف کرده انــد 
کــه متولیــان خیریــه در جهــت انجــام وظایــف خــود صــرف می کننــد، در  و ســازمان خیریــه ملــزم بــه اســترداد آن اســت. تمامــی هزینه هــای معقولــی 

دســتۀ هزینه هــای قانونــی قــرار می گیرنــد و بایســتی از طریــق منابــع مالــی ســازمان خیریــه تأمیــن شــوند.
ــه و نحــوۀ مدیریــت آن را ثبــت می کننــد. ایــن اســناد  کــه اهــداف ســازمان خیری ــی اشــاره دارد  ــه اســنادی قانون اســناد مدیریتــی: ایــن اصطــاح ب
می تواننــد مربــوط بــه اقدامــات متولیــان، نظام نامــه و اســاس نامۀ ســازمان، اســناد انتقــال مالکیــت، نیــت ســازمان، منشــور ســلطنتی، برنامــۀ 

کمیســیون و ســایر اســناد رســمی باشــند.
کــه مســئولیت کنتــرل عمومــی مدیریــت ســازمان  متولیــان: ایــن اصطــاح بــه متولیــان خیریه هــا اطــاق دارد. متولیــان خیریه هــا افــرادی هســتند 
ــا عناوینــی چــون متولیــان، هیئت مدیــره، سرپرســتان مدیریتــی  خیریــه را بــر عهــده دارنــد. ایــن افــراد ممکــن اســت در اســناد مدیریتــی ســازمان ب

ســازمان، کمیتــۀ مدیریــت، مدیــران یــا راهبــران و یــا عناویــن دیگــر نامیــده شــوند.
کــه ارزش پولــی دارنــد و  مزایــای متولیــان خیریــه: ایــن اصطــاح بــه معنــای تمامــی پول هــا، کاالهــا یــا خدمــات یــا هــر نــوع دارایــی دیگــری اســت 
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ــا غیرمســتقیم از خیریــه  ــا قانــون، متولیــان خیریــه تنهــا در صورتــی می تواننــد مزایــای مســتقیم ی متولیــان از ســازمان دریافــت می کننــد. مطابــق ب
دریافــت کننــد کــه مجــوز قانونــی انجــام ایــن کار را داشــته باشــند. امــکان دریافــت مزایایــی از ســازمان از جانــب متولیــان خیریــه، می توانــد منجــر بــه 
بــروز تعــارض منافــع شــود و متولیــان موظف انــد ایــن تعارض هــا را بــه خوبــی رفــع کننــد. ایــن اصطــاح بازپرداخــت هزینه هایــی را کــه خــود متولیــان 

ــد، شــامل نمی شــود. تقبــل کرده ان
کاربر-متولــی: ایــن اصطــاح بــه متولیانــی مربــوط اســت کــه به مثابــۀ ذی نفعــان ســازمان از تجهیــزات، تســهیات و خدمــات خیریــه یــا حمایت هــای 

مالــی ای کــه بــه برآورده ســاختن اهــداف خیریــه اختصــاص یافته انــد، اســتفاده می کننــد.

2. تعارض منافع: مروری مختصر )الزامات قانونی(
کــه تنهــا در جهــت منافــع خیریــۀ خــود عمــل کننــد. آن هــا نبایــد خــود را در موقعیتــی قــرار دهنــد  متولیــان خیریه هــا به لحــاظ قانونــی وظیفــه دارنــد 
ــر وضعیت هــای تعــارض  ــوارد زی ــروی از م ــا پی ــد ب ــه آن هــا موظف ان ک ــا  ــرد. بدین معن گی ــرار  ــع شخصی شــان در تعــارض ق ــا مناف ــف ب ــن وظای ــه ای ک

منافــع را مدیریــت کننــد.

1-2: شناسایی تعارض منافع
متولیان:
موظف هستند تعارضاتی را که بر آن ها تأثیر می گذارد، بیان کنند  ●
بایستی از سیستم قدرت مندی برای شناسایی تعارض منافع برخوردار باشند  ●

بخش 3، نحوۀ شناسایی تعارض منافع را توضیح می دهد.

2-2: جلوگیری از تأثیرگذاری تعارض منافع بر تصمیمات متولیان
کــه آن هــا بایســتی نســبت به مســئلۀ تعــارض  متولیــان بایســتی تصمیمــات خــود را صرفــًا بــه منافــع خیریــه معطــوف ســازند. ایــن بدیــن معناســت 
کار بــه شــرایط  منافــع حســاس بــوده و هــر گونــه امــکان تأثیرگــذاری ایــن تعارضــات بــر تصمیم گیری هایشــان را از میــان بردارنــد. نحــوۀ انجــام ایــن 
کــه یــک وضعیــت تعــارض منافــع جــدی اســت، متولیــان بایســتی ایــن تعــارض را بــا اســتفاده از روش هــای زیــر از میــان  بســتگی دارد. در مواقعــی 

ــد: بردارن
توقِف اقدامی که وضعیت تعارض منافع را پیش آورده است  ●
پیش بردن این اقدام به نحوی دیگر، به طوری که از وقوع تعارض منافع جلوگیری شود  ●
جلوگیری از انتصاب، یا کسب اطمینان از استعفای متولِی دچار تعارض منافع  ●

متولیــان خیریــه در صــورت مخالفــت بــا از بیــن بــردن وضعیــت تعــارض منافــع، بایســتی راه دیگــری را بــرای اجتنــاب از تأثیــرات آن پیــش بگیرنــد. 
آن هــا:

ــع و نحــوۀ   ● ــارض مناف ــا تع ــا چگونگــی مواجهــه ب ــاط ب ــی ســازمان در ارتب ــا اســناد مدیریت ــون ی ــه قان ک ــی  ــات معین بایســتی از الزام
کــرده اســت، پیــروی کننــد. )الزامــات قانونــی( مدیریــت آن تعییــن 

زمانی که اسناد مدیریتی یا مفاد قانونی مرتبط با این مسئله در اختیار آنان نباشد، بایستی   ●
کــه از شــرکت     کــه منافــع خــود را اظهــار کنــد، و در اغلــب مــوارد بایســتی از او بخواهنــد    از متولــِی دچــار تعــارض منافــع بخواهنــد 

ــد کن ــاب  ــری اجتن ــات، تصمیم گیری هــا و فرآیندهــای رأی گی در نشســت ها، مباحث
  اسناد مدیریتی خود را به روزرسانی کنند، به نحوی که مفادی را دربارۀ مواجهه با وضعیت تعارض منافع دربرگیرد   
در مــوارد خــاص، یعنــی زمانــی کــه شــدت تعــارض بــه حــدی باشــد کــه متولیــان نتواننــد بــا تکیــه بــر گزینه هــای بــاال انجــام وظیفــۀ   ●
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خــود در جهــت منافــع خیریــه را نشــان دهنــد، آنــان بایســتی از اختیــارات کمیســیون مــدد بجوینــد
تعارض منافع اغلب به این دلیل رخ می دهد که یک تصمیم معین مزایایی را برای متولی مربوطه دربردارد. در چنین مواردی:

متولیان بایستی مجوز دریافت این مزایا را داشته باشند )الزامات قانونی( و  ●
متولی مربوطه بایستی شرایط این مجوز در مورد نحوۀ مدیریت تعارض منافع را به جا آورد  ●

کــه چگونــه می تــوان پیــش از تصمیم گیــری دربــارۀ تفویــض مزایــا بــه یــک متولــی، از مجــاز بــودن آن  بخــش 3 و پیوســت 1 توضیــح می دهنــد 
ــرد. ک ــان حاصــل  اطمین

3-2: ثبت تعارض منافع
متولیان:
بایستی تمامی انواع تعارض منافع و نحوۀ مدیریت آن را ثبت کنند  ●
کــه از جانــب خیریــه بــه متولیــان تفویــض شــده اســت،   ● گــر بــه حســاب داری تعهــدی قائــل هســتند، بایســتی تمامــی مزایایــی را  ا

افشــا کننــد
ــان در  ــر تصمیمــات متولیــان و کســب اطمینان از انجــام وظیفــه آن ــر نحــوۀ جلوگیــری از تأثیرگــذاری تعــارض منافــع ب بخــش 4 توضیحــی اســت ب

جهــت منافــع خیریــه.
استفاده از چک لیست این راهنما می تواند به متولیان کمک کند تا وضعیت های تعارض منافع را رفع کنند.
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3. شناسایی تعارض منافع )الزامات قانونی(
ع وقــت تمامــی انــواع تعــارض منافــع را شناســایی کننــد. مطابــق بــا قانــون هــر  کمیســیون از متولیــان منفــرد و هیئــت متولیــان انتظــار دارد کــه در اســر
متولــی منفــردی بایســتی از قــرار دادن خــود در موقعیتــی کــه احتمــال دارد وظیفــۀ او مبنی بــر عمــل در جهــت منافــع خیریــه بــا منافــع شــخص اش در 

تعــارض قــرار بگیــرد، اجتنــاب کنــد. ایــن کار در عمــل بدیــن معنــا اســت کــه:
متولیانــی کــه در شناســایی و بیــان تعــارض منافــع موفــق عمــل نکننــد قــادر نخواهنــد بــود وظیفــۀ شــخصی خــود مبنی بــر اجتنــاب   ●

از تعــارض منافــع و عمــل در جهــت منافــع خیریــه را بــه جــا بیاورنــد.
ــاز   ● کــه وضعیت هــای تعــارض منافــع، آن هــا را از تصمیم گیــری در جهــت منافــع خیریــه ب هیئــت متولیــان بایســتی ضمــات دهــد 

نخواهــد داشــت. 
شناســایی زودهنــگام تعــارض منافــع بهتریــن راه بــرای تضمیــن انجــام وظیفــۀ متولیــان در جهــت منافــع خیریــه اســت. ایــن بخــش توصیفــی اســت 
کــه زمینــه را بــرای وقــوع تعــارض منافــع فراهــم  کــه متولیــان دنبــال می کننــد و موقعیت هایــی  از چیســتی تعــارض منافــع، سیاســت ها و روندهایــی 

می کننــد.

1-3: تعارض منافع چیست؟ )الزامات قانونی(
کــه درآن هــا، منافــع یــا وابســتگی های شــخصی متولیــان به طــور واقعــی، بالقــوه و یــا  تعــارض منافــع بــه تمامــی وضعیت هایــی اطــاق دارد 

آنــان در جهــت منافــع خیریــه ممانعــت می کننــد. ک شــده1، از تصمیم گیــری  ادرا

کلیدی در زمینۀ شناسایی تعارض منافع نکات 
کــه تأثیرگــذاری منافــع شــخصی متولیــان بــر تصمیم گیری های شــان تنهــا یــک احتمــال اســت، وجــود  وضعیــت تعــارض منافــع حتــی در مواقعــی 

دارد.
کــه ایــن تصــور درســت نباشــد و در واقــع  حتــی تصــور وجــود یــک وضعیــت تعــارض منافــع، می توانــد بــه اعتبــار خیریــه صدمــه زنــد. در صورتــی 
کســب آمادگــی بــرای  کــه متوجــه خیریــه اســت و بــا  کار نباشــد، متولیــان بایســتی بتواننــد بــا مدیریــِت خطراتــی  وضعیــت تعــارض منافعــی در 
کنــش درخــوری نســبت به موقعیــت نشــان دهنــد. راهنمــای کمیســیون بــا عنــوان  توضیــحِ مطابقــت تصمیم گیری های شــان بــا منافــع خیریــه، وا
کــه متولیــان موظــف هســتند هنــگام  تصمیــم بــا شماســت: متولیــان خیریه هــا و فرآینــد تصمیم گیــری )CC27( قواعــدی را توضیــح می دهــد 

کننــد. تصمیم گیری هــای تأثیرگــذار بــر خیریــه، از آن قواعــد پیــروی 

کنش نسبت به وضعیت های تعارض منافع آمادگی برای وا
بهتــر اســت ســازمان های خیریــه در اســناد مدیریتــی خــود مفــادی در ارتبــاط بــا نحــوۀ مواجهــه بــا تعــارض منافــع داشــته باشــند و درصورتی کــه اســناد 

مدیریتــی فاقــد ایــن مفــاد باشــند، متولیــان خیریه هــا بایســتی نســبت به اصــاح ایــن اســناد اقــدام کننــد.
ــه  ک ــرا  ــرای ثبــت منافــع باشــند، زی ــز فرمــی ب ــِع مکتــوب و نی ــه دارای یــک اســاس نامۀ تعــارض مناف ــه ســازمان های خیری ک ــر اســت  هم چنیــن بهت
برخــورداری از ایــن دو، متولیــان منفــرد و هیئــت متولیــان را قــادر می ســازد تــا بی درنــگ وضعیت هــای تعــارض منافــع را شناســایی کننــد. بخشــی 

از محتــوای پیشــنهادی بــرای اســاس نامۀ تعــارض منافــع در پیوســت 4 قابــل مشــاهده اســت.
کمیســیون، متولیــان را بــه شــفافیت هرچــه بیشــتر در زمینــۀ اقدامــات خیریــه تشــویق می کنــد. بنابرایــن ممکــن اســت متولیــان خیریــه اســاس نامۀ 

تعــارض منافــع و برخــی یــا تمــام فرم هــای ثبــت منافــع خــود را در دســترس عمــوم قــرار دهنــد.
هیئــت متولیــان خیریــه بایســتی پیــش از انتصــاب متولیــان جدیــد نســبت به مســئلۀ تعــارض منافــع حســاس باشــند. آنــان بایســتی منافــع بالقــوۀ 

خ  گــر به واقــع چنیــن تعارضــی ر گرفتــه اســت، حتــی ا کــه بــه نظــر می رســد وظایــف فــرد متولــی بــا منافــع شــخصی او در تعــارض قــرار  ک شــده مربــوط بــه مواقعــی اســت  1-  تعــارض منافــع ادرا
نــداده باشــد. م.
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ــد،  ــان تصمیم گیــری می کن ــه در مــورد انتصــاب آن ک ــا کســی  ــع خــود را ب ــز بایســتی مناف ــی نی ــان آت ــد. متولی ــرار دهن ــی را مــورد پرســش ق ــان آت متولی
ــا مکــرر باشــند، متولیــان کنونــی بایســتی دربــارۀ  کــه متولیــان آتــی در معــرض وضعیت هــای تعــارض منافــع جــدی ی در میــان گذارنــد. در صورتــی 

انتصــاب یــا عدم انتصــاب آنــان تصمیم گیــری کننــد.

2-3: وضعیت های تعارض منافع چگونه و چه زمانی وقوع می یابند؟
تعارض منافع معموال زمانی رخ می دهد که:

انتصــاب فــرد به عنــوان متولــی مزایــای مالــی مســتقیمی بــرای او یــا مزایــای غیرمســتقیمی بــرای اشــخاص وابســته بــه او   ●
باشــد. دربرداشــته 

وظیفۀ فرد متولی با وظایف یا وابستگی های او نسبت به یک سازمان یا شخص دیگر در تعارض قرار گیرد.  ●
دو بخش بعدی جزئیات این مسئله را مطرح می کنند.

مزایای متولیان خیریه
ــا بــه آنــان، مجــوز  کــه پیــش از هرگونــه تصمیم گیــری در مــورد تفویــض مزای متولیــان تنهــا در صورتــی می تواننــد از مزایــای خیریــه اســتفاده کننــد 

ایــن کار صــادر شــده باشــد.
فرد متولی زمانی می تواند به مزایایی از جانب خیریه دست یابد که هیئت متولیان تصمیم بگیرد:

دارایی های خیریه را به یکی از متولیان خیریه بفروشد، قرض و یا اجاره دهد.  ●
دارایی هایی را از یکی از متولیان خیریه بخرد، قرض بگیرد و یا اجاره کند.  ●
کــرده و در همــان خیریــه مســئولیتی   ● کــه اخیــرًا از جایــگاه خــود به عنــوان متولــی کناره گیــری  مبلغــی را بــه یکــی از متولیــان خیریــه 

را در ازای دریافــت پــول بــر عهــده گرفتــه اســت، پرداخــت کنــد.
گانــه را به عنــوان رئیــس یــا یکــی از کارکنــان شــرکت های خریدوفــروش   ● کــه مســئولیتی جدا مبلغــی را بــه یکــی از متولیــان خیریــه 

تابــع خیریــه، و در ازای دریافــت پــول بــر عهــده گرفتــه اســت، پرداخــت کنــد.
همسر متولی یا یکی از بستگان نزدیک او را در خیریه )یا در یکی از شرکت های خریدوفروش تابع خیریه( استخدام کند.  ●
کمک هزینه ای را به یکی از متولیان یا یکی از نزدیکان او برای استفاده از خدمات اعطا کند.  ●
به یکی از متولیان استفاده کننده از خدمات اجازه دهد که خدمات ارائه شده را مطابق با منافع خود درآورد.  ●

مثال 1: شناسایی مزایای متولیان خیریه
کــه بــه  کــه ایــن فضاهــا را در اختیــار شــرکتی قــرار دهنــد  یــک ســازمان خیریــه تعــدادی فضــای اداری خالــی در اختیــار دارد و متولیــان آن قصــد دارنــد 

یکــی از متولیــان خیریــه تعلــق دارد.
ــی  ــا متول ــه ای ب ــه انجــام معامل ــه این کــه ممکــن اســت ب ــر داشــته باشــد، از جمل ــی مربوطــه در ب ــرای متول ایــن وضعیــت ممکــن اســت مزایایــی را ب
کــه اجــازۀ دریافــت مزایــا را داشــته باشــند: در مــواردی  صاحــب شــرکت منجــر شــود. متولیــان تنهــا زمانــی می تواننــد چنیــن معاماتــی را پیــش ببرنــد 
کــرده و پیــش از  کــه معاملــه ای بــا یکــی از اشــخاص وابســته بــه فــرد متولــی در جریــان باشــد، متولیــان بایســتی مجــوزی از کمیســیون دریافــت  نیــز 

انجــام معاملــه شــرایط قانــون ســال 2011 خیریه هــا را دنبــال کننــد.
گاه باشند، در اختیار می گذارد. پیوست 1 جزئیات بیشتری را دربارۀ مزایای متولیان و قوانینی که متولیان بایستی از آن ها آ

تعارض سرسپردگی
کــه امــکان تأثیرگــذاری ســایر منافــع فــرِد متولــی بــر تصمیم گیری هــای او وجــود داشــته باشــد، حتــی  تعارضاتــی از ایــن دســت زمانــی وقــوع می یابنــد 
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گــر او در پــی به دســت آوردن مزایــای خاصــی نباشــد. ا
برای مثال، ممکن است سرسپردگی متولی خیریه نسبت به موارد زیر با سرسپردگی او به سازمان خیریه در تعارض باشد:

سرسپردگی به هیئتی که او را در خیریه منتصب کرده است  ●
سرسپردگی او به عضویت اش در خیریه یا به بخشی از خیریه که او را به عنوان متولی منتصب کرده است  ●
سرسپردگی او به یک سازمان دیگر، یا کارفرمایش در آن سازمان  ●
سرسپردگی او به خیریۀ دیگری که او متولی اش است  ●
سرسپردگی او به عضوی از خانواده  ●
سرسپردگی او به سایر اشخاص یا سازمان های وابسته  ●

ــرای  ــی او ب ــا توانای ــی ب ــرد متول ــع ف ــا ســایر مناف ــه آزمــون گذاشــت: آی ــن پرســش ها ب ــا ای ــوان ب ــع را همــواره می ت ــارض مناف ــا عدم وجــود تع وجــود ی
کــه ایــن دو بــا یک دیگــر تداخــل داشــته باشــند؟ آیــا چنیــن بــه نظــر می رســد  تصمیم گیــری در جهــت منافــع خیریــه تداخــل دارد؟ آیــا احتمــال دارد 

ــا یک دیگــر تداخــل دارنــد؟ کــه ایــن دو ب
گاهــی اوقــات تعــارض سرســپردگی زمانــی رخ می دهــد کــه فــرد متولــی وظایــف قانونــی رقیبــی در یــک ســازمان دیگــر یــا نســبت بــه یــک شــخص دیگــر 
ــا ســازمان هایی  کــه فــرد وابســتگی هایی نســبت بــه خانــواده، دوســتان ی داشــته باشــد. در ســایر مــوارد ایــن تعــارض زمانــی بــه وقــوع می پیونــدد 
کــه دیدگاه هــای  کــه بخشــی از شــبکۀ ارتباطــات فــرد متولــی را تشــکیل می دهنــد. ایــن تعــارض هم چنیــن زمانــی بــروز می یابــد  داشــته باشــد 

مذهبــی، سیاســی یــا شــخصی فــرد بــا تصمیمــات او در جهــت منافــع خیریــه تداخــل داشــته باشــد.

مثال 2: شناسایی تعارض سرسپردگی
شــخصی هم زمــان متولــی دو ســازمان خیریــه اســت و قصــد دارد از طــرف هــر دو ســازمان در مزایــده ای مشــترک بــرای انعقــاد قــرارداد ارائــۀ خدمــات 

شــرکت کنــد.
کــدام از  ایــن وضعیــت یــک وضعیــت تعــارض ســپردگی اســت. ایــن وضعیــت مزایایــی را در اختیــار متولــی قــرار نمی دهــد، امــا تصمیــم او در هــر 
کــه او در  گیــرد. ایــن بدیــن معناســت  خیریه هــا ممکــن اســت تحت تأثیــر اطاعــات او از یــک ســازمان دیگــر و یــا وظیفــۀ او در ایــن ســازمان قــرار 

هیچ یــک ازایــن ســازمان ها قــادر بــه انجــام وظیفــۀ خــود در جهــت منافــع آن ســازمان نیســت.
مثال 5 در بخش 4 نحوۀ مواجهه با تعارض سرسپردگی را نشان می دهد.

منافــع و سرســپردگی های متولیــان خیریه هــا گاه بــه گاه منجــر بــه وضعیــت تعــارض منافــع می شــود؛ برخــی از ایــن تعارضــات خطــر کمتــری بــرای 
ــورد  ــان بایســتی در م کــه تعــارض سرســپردگی بــرای خیریــه کم خطــر یــا بی خطــر باشــد، متولی خیریــه دارنــد و برخــی جدی تــر هســتند. هنگامــی 

شــرکت افــراد دچــار تعــارض منافــع در تصمیم گیری هــا، تصمیــم بگیرنــد.
کــه رویکــرد فــوق را دنبــال می کننــد، اســناد مدیریتــی بایســتی اختیــار کافــی بــه رؤســای فاقــد تعــارض  الزامــات قانونــی: در انجمن هــای خیریــه ای 
منافــع تفویــض کننــد تــا آن هــا بتواننــد در مــورد شــرکت متولیــان دچــار تعــارض منافــع در تصمیم گیری هــا یــا عدم شــرکت آن هــا تصمیــم بگیرنــد. 
کــه چنیــن اختیاراتــی را بــرای متولیــان فاقــد  کننــد  متولیــان ســایر انــواع خیریه هــا نیــز بایســتی اســناد مدیریتــی خــود را به نحــوی به روزرســانی 
تعــارض منافــع قائــل شــوند. حتــی در صورتــی کــه اســناد مدیریتــی چنیــن اختیــاری را بــه متولیــان داده باشــد، آنــان بایســتی بتواننــد ثابــت کننــد کــه 

ــد. ــه تصمیم گیــری کرده ان تنهــا در جهــت منافــع خیری

شناسایی تعارضات سرسپردگی کم خطر
قضــاوت دربــارۀ این کــه یــک وضعیــت تعــارض کم خطــر اســت یــا نــه، و این کــه آیــا فــرد دچــار تعــارض منافــع حــق مشــارکت در تصمیم گیری هــا را 
کــرد. اطمینــان از  دارد یــا نــه، بــر عهــدۀ متولیــان خیریــه اســت. هیــچ گاه نمی تــوان بــه طــور کامــل از مناســب بــودن ایــن قضــاوت اطمینــان حاصــل 
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درســت بــودن ایــن قضــاوت بــه ماهیــت موضــوع قضــاوت و شــرایط مربوطــه بســتگی دارد. متولیــان بایســتی تمامــی عوامــل مربوطــه را مدنظــر قــرار 
کــه در ایــن بــاره توضیــح دهنــد، برخــوردار باشــند.  دهنــد و از آمادگــی کافــی بــرای توضیــح دربــارۀ رویکــرد خــود، چنان چــه از آنــان درخواســت شــود 

کــه بایســتی در این بــاره در نظــر گرفتــه شــوند، نشــان می دهنــد. مثال هــای زیــر برخــی از موقعیت هــای رایــج و ماحظاتــی را 

مثال 3: عضویت در یک سازمان دیگر
کــز هنرهــای محلــی اســت. یکــی از متولیــان خیریــه  یــک ســازمان خیریــه در زمینــۀ آمــوزش در حــال تصمیم گیــری دربــارۀ ارائــۀ برنامــه ای کاری در مرا

کــز عضویــت دارد.  در یکــی از ایــن مرا
در ایــن مــورد عضویــت فــرد متولــی در یــک مرکــز هنــری منجــر بــه بــروز تعــارض منافــع از جانــب او می شــود. بااین حــال، ممکــن اســت فــرد متولــی 
کــه او در تصمیم گیــری در  کــه قبــًا بیــان شــده اســت و لزومــی نــدارد  کــه ایــن وضعیــت یــک وضعیــت تعــارض کم خطــر اســت  کنــد  چنیــن اســتدالل 

این بــاره مشــارکت نداشــته باشــد، زیــرا:
ارتباط فرد متولی با مرکز هنری تنها به واسطۀ عضویت او در این مرکز است  ●
احتمااًل عضویت فرد متولی در این مرکز به رویکرد تصمیم گیری او جهت نخواهد داد  ●
کــرد   ● کــه در نتیجــۀ تصمیــم هیئــت بــه ایــن مرکــز هنــری برســد، متولــی مربوطــه را تنهــا همان قــدر متأثــر خواهــد  هــر نــوع مزایایــی 

کــه ســایر اعضــا را

مثال 6 در بخش 4 نحوۀ مواجهه با این تعارض را نشان می دهد.

مثال 4: انتصاب فرد در سازمان های مرتبط به هم
زمانی که یک فرد متولی:

از جانب یکی از شعبه های محلی خیریه در هیئت متولیان ملی خیریه منتصب شود، یا  ●
کز تحت نظر آن بنیاد منتصب شود  ● توسط یک بنیاد مذهبی در یکی از مرا
 او می تواند پس از اظهار تعارض های منافع و سرسپردگی خود، در تصمیم گیری ها مشارکت کند.  ●

ــر ســازد،  ــی مربوطــه می پــردازد، متأث ــه انتصــاب متول کــه ب در چنیــن مواقعــی ممکــن اســت تصمیم گیــری در مــورد یــک موضــوع معیــن هیئتــی را 
ــان دو ســازمان، خطــر کمــی  ــه تعــارض سرســپردگی رخ داده می ک ــا اســت  ــه ایــن معن ــه ای در هــر دو ســازمان ب بااین حــال مشــابهت اهــداف خیری
بــرای خیریــه دربرخواهــد داشــت. بااین حــال، متولیــان موظــف هســتند کــه در هــر دو مــورد، دربــارۀ مدیریــت وضعیــت تعــارض سرســپردگی تصمیــم 

کــه تمامــی تصمیمــات اتخاذشــده تنهــا در جهــت منافــع خیریــه بــوده اســت. بگیرنــد و بتواننــد نشــان دهنــد 

متولیان منتصب شده
کــه فــرد متولــی توســط یــک ســازمان وابســته یــا یــک شــخص ثالــث، انتخــاب و در جایــگاه خــود منتصــب شــده باشــد، وظیفــۀ او به عنــوان  زمانــی 

کــه در صرفــًا جهــت منافــع خیریــه گام بــردارد. متولــی خیریــه ایــن اســت 
فــرد متولــی به هنــگام انتخــاب یــا انتصابــش در ایــن جایــگاه، بایســتی به طــور کامــل در مــورد مســئولیت های خــود آمــوزش ببینــد و همچنیــن 

گــردد. هیئــت انتصــاب بایســتی از ایــن مســئولیت ها مطلــع 
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4. جلوگیری از تأثیرگذاری تعارض منافع بر فرآیندهای تصمیم گیری در سازمان های خیریه
کــرده و در جهــت منافــع خیریــه عمــل کننــد. ایــن بدیــن معناســت  متولیــان خیریه هــا موظــف هســتند وضعیت هــای تعــارض منافــع را شناســایی 
کــه آن هــا بایســتی نســبت به مســئلۀ تعــارض منافــع حســاس باشــند، به طوری کــه بتواننــد هــر نــوع تأثیــر احتمالــی ایــن تعارض هــا را بــر فرآینــد 
تصمیم گیــری از بیــن ببرنــد. نحــوۀ جلوگیــری از تأثیرگــذاری تعارض هــای منافــع بــر فرآینــد تصمیم گیــری بســتگی بــه شــرایط دارد. ایــن بخــش از 

ــر را توضیــح می دهــد: راهنمــا مــوارد زی
افراد متولی بایستی هر نوع تعارض منافع را که آن ها را متأثر می سازد، بیان کنند  ●
عدم موفقیت در بیان تعارض منافع، مسئله ای جدی است  ●
هیئت متولیان بایستی از میان برداشتن یک وضعیت تعارض منافع جدی یا مداخله در آن را مورد بررسی قرار دهند  ●
متولیــان متأثــر از تعــارض منافــع حــق ندارنــد در تصمیم گیــری دربــارۀ موضوعاتــی کــه نفــع مســتقیم یــا غیرمســتقیمی )بــه واســطۀ   ●

اشــخاص وابســته( بــرای آن هــا دارنــد، مشــارکت کننــد 
کــه یــک وضعیــت تعــارض سرســپردگی در میــان باشــد، هیئــت متولیــان بایســتی هــر نــوع مشــارکت فــرد دچــار تعــارض در   ● زمانــی 

ــد ــت کنن ــه دقــت مدیری ــا را ب تصمیم گیری ه
صرف نظــر از رویکــرد متولیــان نســبت به جلوگیــری از تأثیرگــذاری تعــارض منافــع بــر تصمیم گیری هــا، آن هــا بایســتی همــواره   ●

ــوده اســت ــه ب ــع خیری ــر مناف ــًا مبتنی ب ــه تصمیمات شــان صرف ک ــد  ــد نشــان دهن بتوانن
ــا  ــری آن ه ــد تصمیم گی ــر فرآین ــع ب ــذاری تعارض هــای مناف ــد از تأثیرگ ــه می توانن ــان خیریه هــا چگون ــه متولی ک ــد  ــح می دهن گام هــای بعــدی توضی

جلوگیــری کننــد.

1-4: بیان تعارض های منافع
بــا توجــه بــه وظایــف قانونــی متولیــان مبنی بــر اقــدام در جهــت منافــع خیریــه، عدم موفقیــت فــرد متولــی در اظهــار وضعیت هــای تعــارض منافــع بــه 

عدم موفقیــت او در پیگیــری وظایفــش منجــر خواهــد شــد.
کــه از چنــان سیســتم  گرچــه بیــان وضعیت هــای تعــارض منافــع در درجــۀ اول وظیفــۀ متولــی دچــار تعــارض اســت، امــا هیئــت متولیــان بایســتی  ا

ــی بتواننــد: کــه افــراد متول قدرت منــدی برخــوردار باشــند 
از شرایطی که ممکن است آن ها را در یک وضعیت تعارض منافع قرار دهد درک روشنی داشته باشند  ●
از وظیفۀ خود مبنی بر بیان وضعیت های تعارض منافع درک روشنی داشته باشند  ●

کــه در آغــاز هــر یــک از نشســت های هیئــت متولیــان بیــان تعارض هــای منافــع واقعــی یــا بالقــوه  کمیســیون خیریه هــا از متولیــان خیریــه انتظــار دارد 
ع وقــت وضعیــت تعــارض منافــع خــود را بیــان کنــد تــا هیئــت متولیــان  را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. متولــی دچــار تعــارض منافــع بایســتی در اســر

بتواننــد آن را بــه مباحثــه گذارنــد.
کــه فــرد متولــی نســبت به دچــار بــودن خــود بــه یــک وضعیــت متعــارض تردیــد داشــته باشــد، بایســتی گشــودگی بــه خــرج داده، مســئلۀ  در صورتــی 

گــذارد. تعــارض منافــع را بیــان کنــد و آن را بــا ســایر متولیــان بــه بحــث 
گاه باشد بایستی سایر اعضای هیئت را از این موضوع مطلع سازد.  در صورتی که یکی از متولیان نسبت به تعارض منافع متولی دیگری آ

2-4: از میان برداشتن وضعیت تعارض منافع
متولیــان بایســتی نســبت به مســئلۀ تعــارض منافــع حســاس باشــند، به طــوری کــه هــر نــوع تأثیــر احتمالــی ایــن تعارض هــا بــر فرآینــد تصمیم گیــری را 
از میــان بردارنــد. بدیــن معنــا کــه بایســتی در صــورت وقــوع وضعیت هــای تعــارض منافــع جــدی، در مــورد از میــان برداشــتن آن هــا تصمیــم بگیرنــد. 
مؤثرتریــن راه بــرای جلوگیــری از تأثیرگــذاری تعــارض منافــع بــر فرآیندهــای تصمیم گیــری خیریــه از بیــن بــردن آن اســت و متولیــان بدیــن طریــق 
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کــه صرفــًا در جهــت منافــع خیریــه عمــل کرده انــد.  می تواننــد نشــان دهنــد 
برخی از  تعارض های منافع جدی تعارضاتی هستند که: 

بســیار حــاد و شــدید هســتند، به طوری کــه از تصمیم گیــری متولیــان بــر اســاس منافــع خیریــه ممانعــت بــه عمــل می آورنــد، یــا   ●
کــه از تصمیم گیــری  کــه از تصمیم گیــری متولیــان در جهــت منافــع خیریــه مانعــت کننــد و یــا چنیــن بــه نظــر می رســد  احتمــال دارد 

ــد ــری کرده ان ــه جلوگی ــع خیری ــان در جهــت مناف متولی
به تصمیمات مهم و خطیر متولیان مربوط اند  ●
باعــث تضعیــف تصمیم گیری هــای مؤثــر می شــوند و یــا از مدیریــت مناســب تعــارض منافــع مطابــق بــا رویکــرد ســازمان جلوگیــری   ●

می کننــد
مزایای نامتناسبی را برای متولیان به همراه می آورند  ●

ممکن است از میان برداشتن تعارض منافع از طریق اقدامات زیر صورت گیرد:
توقف اقدام حاوی تعارض منافع  ●
گــر پرداخــت   ● کــه ا کــه مانــع از وقــوع تعــارض منافــع شــود. بدیــن معنــا  یــا پیش بــردن اقــدام مربوطــه بــه نحــوی دیگــر ، به طــوری 

گــر مجــوز آن وجــود داشــته باشــد، منجــر بــه وقــوع وضعیت هــای تعــارض منافعــی  مبالغــی بــه یــک متولــی صاحــب شــرکت، حتــی ا
کــه مدیریــت و توجیــه آن دشــوار اســت، در ایــن صــورت ممکــن اســت متولیــان خیریــه از اســتفاده از خدمــات آن شــرکت چشــم  شــود 
کــه متولیــان در صــورت تــداوم و گســترش تعــارض منافــع در زمینــۀ مــوارد زیــر از کمیســیون  ــا ممکــن اســت نیــاز باشــد  بپوشــند. و ی

کســب اجــازه کننــد:
استعفای متولی دچار تعارض منافع   ●
اجتناب از انتصاب متولیانی که ممکن است به وضعیت تعارض منافع دچار باشند  ●

پیوست 3، اطاعات بیشتری را در مورد وضعیت های تعارض منافع جدی و نحوۀ مواجهه با آن ها ارائه می دهد.
کــه به رغــم وجــود وضعیــت تعــارض منافــع جــدی بــه اقدامــات خــود ادامــه دهنــد، بایســتی از کمیســیون  کــه متولیــان درصــدد باشــند  درصورتــی 
کســب اجــازه کننــد، مگــر این کــه گزینه هــای موجــود در ایــن بخــش یــا پیوســت 3 در مــورد مدیریــت تعــارض منافــع بــرای نشــان دادن این کــه 

کنــد. رویکــرد متولیــان و تصمیم گیری هــای آن هــا در جهــت منافــع خیریــه بــوده اســت، کفایــت 

3-4. پیروی از قوانین و اسناد مدیریتی سازمان خیریه )الزامات قانونی(
کــه چگونــه می تواننــد  کــه متولیــان خیریــه موافــق از بیــن بــردن وضعیــت تعــارض منافــع نباشــند، بایســتی بــه ایــن مســئله فکــر کننــد  در صورتــی 

تصمیمــات خــود را بــه منافــع خیریــه معطــوف ســازند.
کمیســیون خیریه هــا، اغلــب الزامــات ویــژه ای را در رابطه بــا نحــوۀ مدیریــت  قوانیــن و اســناد مدیریتــی ســازمان های خیریــه و نیــز مجوزهــای 
تعــارض منافــع دربردارنــد. بــرای مثــال، چنان چــه متولیــان بخواهنــد از اختیــارات قانونــی خیریــه در جهــت پرداخــت مبالغــی بــه یکــی از متولیــان 

ــد. ــه نفعــی در ایــن پرداخت هــا ندارن ک ــی گرفتــه شــود  ــه در ازای خدمــات او، اســتفاده کننــد، چنیــن تصمیمــی بایســتی توســط متولیان خیری
متولیــان بایســتی الزامــات قوانیــن و اســناد مدیریتــی خیریه هــا را در زمینــۀ نحــوۀ مدیریــت تعــارض منافــع دنبــال کننــد. آن هــا هم چنیــن بایســتی 

کــه تصمیم گیری هــای آن هــا صرفــًا در جهــت منافــع خیریــه بــوده اســت. کــه انجــام ایــن کار نشــان خواهــد داد  اطمینــان حاصــل کننــد 

متولیان هم چنین در صورت برخورداری از یک اساس نامۀ تعارض منافع بایستی از آن پیروی کرده و در مورد آن به مشورت بپردازند.
کــه قوانیــن یــا اســناد مدیریتــی ســازمان خیریــه فاقــد مفــادی دربــارۀ نحــوۀ مدیریــت تعــارض منافــع باشــند، متولیــان بایســتی مراحــل  درصورتــی 

ــد. ــال کنن تعیین شــده در ایــن بخــش از راهنمــا را دنب
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که تعارض منافع  این متولیان با مزایایی برای آن ها همراه باشد کنار گذاشتن متولیان از فرآیند تصمیم گیری در صورتی   :4-4
زمانی کــه هیــچ نــوع مفــادی دربــارۀ نحــوۀ مدیریــت تعــارض منافــع در قوانیــن یــا اســناد مدیریتــی ســازمان خیریــه وجــود نداشــته باشــد، و معاملــه ای 

مالــی یــا هــر نــوع معاملــۀ حــاوی مزایــا بــرای فــرد متولــی، میــان او و ســازمان خیریــه در جریــان باشــد:
نخست بایستی مجوز اعطای مزایا به فرد متولی صادر شده باشد  ●
کــه بــه موضــوع تعــارض   ● کــه فــرد متولــی دچــار تعــارض منافــع در آن بخشــی از نشســت متولیــان  کمیســیون خیریه هــا انتظــار دارد 

کــه  کنــد و تصمیم گیــری در ایــن مــورد  منافــع او می پــردازد، غایــب باشــد. هم چنیــن متولــی مربوطــه نبایــد در رأی گیــری شــرکت 
تعــداد افــراد حاضــر در نشســت بــه حدنصــاب رســیده اســت یــا نــه، بایســتی بــدون احتســاب او باشــد.

کنــار گذاشــتن او از  کنــار گذاشــتن او از مباحثــات و تصمیم گیری هــای اولیــه و نیــز  کــردن فــرد متولــی از فرآینــد تصمیم گیــری بــه معنــای  خــارج 
مباحثــات و تصمیم گیری هــای بعــدی حــول موضــوع تعــارض منافــع او اســت.

متولیــان بایســتی اســناد مدیریتــی خــود را بــه نحــوی به روزرســانی کننــد کــه شــامل مفــادی دربــارۀ  نحــوۀ مواجهــه بــا تعــارض منافــع باشــد، از جملــه 
کــه ایــن مفــاد  کــه الزم اســت یــک فــرد متولــی از فرآینــد تصمیم گیــری کنــار گذاشــته شــود. کمیســیون خیریه هــا انتظــار دارد  مفــادی دربــارۀ شــرایطی 

کــه از یــک تصمیــم معیــن نفــع می بــرد، از مشــارکت در آن تصمیم گیــری بازدارنــد. کــه شــخصی را  دســت کم متولیــان را ملــزم ســازند 

کنار گذاشتن فرد از فرآیند تصمیم گیری در صورت وجود یک وضعیت تعارض سرسپردگی  :4-5
کار باشد و: زمانی که یک وضعیت تعارض سرسپردگی در 

متولیاِن دچار تعارض در پی دستیابی به مزایا نباشند  ●
مفاد قانونی یا اسناد مدیریتی معینی دربارۀ نحوۀ مدیریت تعارض سرسپردگی وجود نداشته باشد  ●
فــرد دچــار تعــارض بایســتی تعــارض خــود را اظهــار کنــد. ســپس هیئــت متولیــان بایســتی در مــورد مشــارکت یــا عــدم مشــارکت، و   ●

نیــز ســطح مشــارکت فــرد دچــار تعــارض تصمیــم بگیرنــد. در نهایــت ایــن متولیــان هســتند کــه هنــگام اذعــان فــرد متولــی بــه وضعیــت 
کنــار گذاشــتن او از فرآیندهــای تصمیم گیــری هم ســو بــا منافــع خیریــه اســت  کــه  تعــارض سرســپردگی خــود بایســتی تصمیــم بگیرنــد 

کــه متولیــان بایســتی در ایــن بــاره بگیرنــد عبارتنــد از: یــا خیــر. برخــی از تصمیماتــی 
کــرده اســت، می توانــد در فرآینــد تصمیم گیــری شــرکت     کــه به طــور کامــل تعــارض منافــع خــود را بیــان و ثبــت    آیــا فــرد متولــی ای 

کــه مجــوز شــرکت  ــا نــه. اســناد مدیریتــی برخــی از ســازمان های خیریــه بــه متولیــان فاقــد تعــارض منافــع اجــازه می دهــد  کنــد ی
متولــی دچــار تعــارض را در تصمیم گیــری صــادر کننــد.

کــه در مباحثــات و تصمیم گیری هــا       آیــا فــرد متولــی دچــار تعــارض منافــع می توانــد در نشســت ها حاضــر باشــد، بــه شــرطی 
ــر. ــا خی مشــارکت نکنــد، ی

  آیا فرد دچار تعارض منافع بایستی به کل از فرآیند تصمیم گیری کنار گذاشته شود یا خیر.   

متولیان در تصمیم گیری دربارۀ مجموعه اقدامات پیش روی خود:
بایستی همواره در جهت منافع خیریه عمل کنند  ●
گاه باشند  ● بایستی همواره از اعتبار خیریه صیانت کنند و از تأثیر اقدامات و تصمیمات خود بر افراد خارج از خیریه آ
ــوده   ● ــه منفعــت رقیــب ب ــه، و مســتقل از هرگون کــه تصمیمات شــان در جهــت منافــع خیری بایســتی همــواره بتواننــد نشــان دهنــد 

اســت
در صورتی کــه منافــع یــک فــرد متولــی منجــر بــه تصمیمــات مناقشــه برانگیز و پرخطــر شــود، یــا زمانــی کــه احتمــال تأثیرگــذاری ایــن   ●

کــه ایــن منافــع تصمیمــات متولیــان خیریــه را متأثــر  منافــع بــر تصمیمــات متولیــان خیریــه وجــود دارد، و یــا چنیــن بــه نظــر می رســد 
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ســاخته اند، هیئــت متولیــان بایســتی فــرد دچــار تعــارض منافــع را ملــزم بــه کناره گیــری از فرآینــد تصمیم گیــری ســازد.
کــه منافــع شــخصی فــرد متولــی خطــر کمــی را متوجــه فرآینــد تصمیم گیــری در جهــت منافــع خیریــه می ســازد، یــا   ● در مــواردی 

ممکــن اســت جهت دهــی ایــن منافــع بــه رویکــرد فــرد نســبت بــه مســئله چنــدان جــدی نباشــد، هیئــت متولیــان می توانــد مشــارکت 
آن فــرد در فرآینــد تصمیم گیــری را مجــاز بــدارد. اتخــاذ چنیــن رویکــردی در انجمن هــای خیریــه منــوط بــه مجــوز اســناد مدیریتــی 

اســت.
گــذارد، مانــع از   ● کــه حضــور یــک متولــی دچــار تعــارض می توانــد بــر اعتمــاد متولیــان بــه یک دیگــر تأثیــر  گاه باشــند  بایســتی آ

شــکل گیری مباحثــات آزاد شــود و ممکــن اســت فرآینــد تصمیم گیــری را بــه طــرق مختلــف متأثــر ســازد.
ــه نحــوی   ● ــارۀ نحــوۀ مدیریــت تعــارض منافــع باشــند، بایســتی ایــن اســناد را ب ــد مفــادی درب ــه اســناد مدیریتــی فاق ک ــی  درصورت

کــه مفــادی را دربــارۀ نحــوۀ مواجهــه بــا تعــارض منافــع دربرگیرنــد، از جملــه مفــادی دربــارۀ چگونگــی مواجهــه بــا  به روزرســانی کننــد 
ــِی دچــار تعــارض از فرآینــد تصمیم گیــری اســت. کــه مســتلزم کنارگــذاری متول شــرایطی 

کــه می توانــد بــه  کــه از شــرکت در مباحثــه منــع شــده اســت بخواهنــد تــا هــر نــوع اطاعاتــی را  متولیــان می تواننــد پیــش از شــروع مباحثــه از شــخصی 
تصمیم گیــری در جهــت منافــع خیریــه کمــک کنــد، در اختیــار هیئــت متولیــان قــرار دهــد.

کــه در یــک ســازمان خیریــه بــه دســت آورده انــد، بــه نفــع  متولیــان نمی تواننــد اطاعــات محرمانــه یــا باارزشــی چــون اطاعــات حســاس تجــاری را 
کار برنــد. خــود یــا یــک ســازمان دیگــر بــه 

کنار گذاشتن فرد متولی از فرآیند تصمیم گیری در صورت وجود یک وضعیت تعارض سرسپردگی مثال 5: 
در مثــال 2، در مــورد تعــارض سرســپردگِی فــردی گفتیــم کــه هم زمــان متولــی دو ســازمان خیریــۀ متفــاوت اســت و قصــد دارد از طــرف هــر دو ســازمان 

در مزایــده ای مشــترک بــرای انعقــاد قــرارداد ارائــۀ خدمــات شــرکت کنــد. در این جــا بــه نحــوۀ مواجهــۀ او بــا ایــن تعــارض می پردازیــم.
ع وقت برای هریک از این دو سازمان بیان کند. نخست این که، متولی مربوطه موظف است که تعارض منافع خود را در اسر

متولیــان هــر یــک از ایــن دو ســازمان بایســتی هرگونــه احتمــال تأثیرگــذاری ایــن وضعیــت متعــارض را بــر فرآینــد تصمیم گیری هــای خــود از میــان 
ــه معنــای  کــه متولیــان راهــی جــز از میــان برداشــتن آن نداشــته باشــند و ایــن احتمــااًل ب ــد. ممکــن اســت ایــن تعــارض چنــان جــدی باشــد  بردارن
اســتعفای متولــی دچــار تعــارض باشــد. چنیــن تصمیمــی تنهــا زمانــی موضوعیــت دارد کــه احتمــال وقــوع مکــرر تعــارض منافــع مربوطــه وجــود داشــته 

باشــد یــا این کــه وضعیــت متعــارض خطــرات بســیاری بــرای تصمیم گیــری مؤثــر در ســازمان خیریــه بــه همــراه داشــته باشــد.
در صورتــی کــه جدیــت وضعیــت تعــارض منافــع بــه حــدی نباشــد کــه متولیــان را ملــزم بــه از میــان برداشــتن آن ســازد، متولیــان بایســتی از تأثیرگذاری 
کنــار گذاشــتن  کار بــه معنــای  ســایر منافــع یــا وظایــف متولــِی دچــار تعــارض منافــع بــر تصمیم گیری های شــان جلوگیــری کننــد. ممکــن اســت ایــن 
فــرد دچــار تعــارض منافــع از جلســات متولیــان و از تمــام لحظــات فرآینــد مباحثــه، تصمیم گیــری و رأی دهــی آنــان باشــد. به هــرروی، متولیــان 
ــع را تعییــن  ــت تعــارض مناف ــه نحــوۀ مدیری ک ــی ســازمان خــود  ــات قانون ــی و الزام ــارۀ رویکــرد خــود بایســتی از اســناد مدیریت ــری درب در تصمیم گی
کننــد. آن هــا بایســتی اطمینــان  کننــد. آن هــا هم چنیــن بایســتی فرآیندهــای تعیین شــده در اســاس نامۀ ســازمان را دنبــال  می کننــد، پیــروی 
کــه تمامــی تصمیمات شــان صرفــًا در جهــت منافــع خیریــه بــوده اســت.  کــه می تواننــد به واســطۀ رویکــرد مدیریتــی خــود نشــان دهنــد  حاصــل کننــد 

آن ها بایستی مباحثات و تصمیمات خود را به نحو مناسبی ثبت کنند.
ــا باارزشــی چــون  ــه ی ــی دچــار تعــارض از ممنوعیــت اســتفاده از اطاعــات محرمان ــه بایســتی از درک متول بااین حــال متولیــان هــر دو ســازمان خیری

اطاعــات حســاس تجــاری در یــک ســازمان خیریــه، بــه نفــع خــود یــا یــک ســازمان دیگــر ، اطمینــان حاصــل کننــد.

مثال: مشارکت متولی دچار تعارض در تصمیم گیری ها در صورت وجود یک وضعیت تعارض منافع
کــه هم زمــان متولــی یــک ســازمان خیریــۀ آموزشــی و نیــز یکــی از اعضــای مرکــز  در مثــال 3 دربــارۀ تعــارض سرســپردگی فــردی متولــی توضیــح دادیــم 
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کــه منجــر بــه  هنرهــای محلــی اســت و خیریــۀ فوق الذکــر درصــدد ارائــۀ یــک برنامــۀ کار در ایــن مرکــز هنــری اســت. ایــن مثــال هم چنیــن عواملــی را 
کــرد. کم خطــر بــودن ایــن تعــارض می شــوند، تشــریح 

برخــورداری از یــک اســاس نامۀ تعــارض منافــع بــه متولیــان کمــک می کنــد تــا تعارض هــای سرســپردگی کم خطــر را شناســایی کننــد. درصورتی کــه 
گــر ایــن تصمیــم  متولیــان تصمیــم بگیرنــد کــه تعــارض سرســپردگی متولــی مربوطــه او را از تصمیم گیــری در جهــت منافــع خیریــه بازنمــی دارد، حتــی ا

کتفــا کنــد. مربــوط بــه مرکــز هنرهــای محلــی باشــد، متولــی مربوطــه می توانــد بــه صــرف بیــان تعــارض خــود ا
قضــاوت دربــارۀ کم خطــر بــودن تعــارض منافــع و مشــارکِت متولــی دچــار تعــارض منافــع در فرآینــد تصمیم گیــری، بــر عهــدۀ متولیــان اســت و هیــچ گاه 
نمی تــوان در مــورد مناســب بــودن ایــن قضــاوت نظــری قطعــی داد. مناســب بــودن قضــاوت در ایــن بــاره بــه آن تصمیــم معیــن و شــرایط مربــوط 
کــه از آن هــا خواســته شــود دربــارۀ رویکــرد خــود  بــه آن بســتگی دارد. متولیــان بایســتی در قضــاوت خــود همــۀ عوامــل را در نظــر گیرنــد و در صورتــی 

کار را داشــته باشــند. توضیــح دهنــد، بایســتی آمادگــی انجــام ایــن 

6-4. ثبت تعارض منافع
مکتوب کردن تصمیمات

کمیســیون خیریه هــا از متولیــان انتظــار دارد کــه تمامــی انــواع تعــارض منافــع و نحــوۀ مواجهــۀ خــود بــا آن هــا را مکتــوب کــرده و مســتند ســازند. ثبــت 
تصمیمــات متولیــان به طــور معمــول در طــول برگــزاری نشســت انجــام می شــود.

در صورت وجود یک وضعیت تعارض منافع، متولیان بایستی مطمئن شوند که سند مکتوِب تصمیمات آن ها نشان گر موارد زیر است:
ماهیت تعارض  ●
متولی یا متولیان متأثر از تعارض  ●
آیا هیچ یک از انواع تعارض منافع پیشاپیش بیان شده اند؟  ●
رئوس کلی مباحثات صورت گرفته  ●
آیا هیچ کدام از متولیان از فرآیند تصمیم گیری کنار گذاشته شده اند؟  ●
چگونگی تصمیم گیری متولیان در جهت منافع خیریه  ●

کــه عمل کــرد مناســبی داشــته اند و وظایــف خــود را بــه جــا  کــه گفتــه شــد بــه متولیــان کمــک می کنــد تــا نشــان دهنــد  ثبــت تصمیمــات بــه نحــوی 
ــد. آورده ان

گری در مورد مزایا یا مبالغ پرداختی به متولیان )الزامات قانونی( افشا
ســازمان های خیریــه ای کــه محاســبات مالــی خــود را بــر پایــۀ حســاب داری تعهــدی انجــام می دهنــد، بایســتی جزئیــات پرداخت هــا و مزایــای تعلــق 
گرفتــه بــه متولیــان یــا اشــخاص وابســته بــه آنــان، از جملــه اعضــای خانــواده یــا کســب وکار آنــان را ثبــت کننــد. آن هــا هم چنیــن موظف انــد بیــان 

کــدام مجــوز قانونــی صــورت گرفته انــد و نیــز دلیــل خــود بــرای ایــن پرداخت هــا را اعــام کننــد. کــه پرداخت هــا یــا تعلــق مزایــا تحــت  کننــد 
انتظــار کمیســیون از خیریه هــا ایــن اســت کــه خــواه بــه حســاب داری تعهــدی قائــل باشــند، خــواه نــه، در حساب رســی ســاالنۀ خــود مزایــای دریافتــی 

از جانــب متولیــان را فــاش ســازند.
گــزارش در ســازمان های خیریــه:  بــرای کســب اطاعــات بیشــتر دربــارۀ حســاب های ســازمان خیریــه نــگاه کنیــد بــه الزامــات حســاب داری و ارائــۀ  

.)CC15b( 2009  ســال
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5. اهمیت پیروی از این راهنما

1-5: پیامدهای عمل کرد نامناسب در مواجهه با تعارض منافع
کنــش مناســب در برابــر آن نباشــند، ایــن کار ممکــن اســت بــرای متولــی دچــار تعــارض  درصورتی کــه متولیــان قــادر بــه شناســایی تعــارض منافــع و وا
منافــع، خیریــه، اعتمــاد عمومــی نســبت به خیریــه و به طورکلــی اعتمــاد اعضــای خیریــه نســبت به یک دیگــر پیامدهایــی جــدی دربــر داشــته باشــد.
کــه مطابــق بــا اســناد مدیریتــی و قوانیــن ســازمان خیریــه نباشــد، فاقــد اعتبــار اســت. ایــن تصمیمــات ممکــن اســت  تصمیمــات متولیــان در صورتــی 

توســط کمیســیون خیریه هــا یــا یــک شــخص وابســته از جملــه یکــی از ذی نفعــان خیریــه بــه چالــش کشــیده شــود.
کــرده  کمیســیون خیریه هــا ایــن راهنمــا را به منظــور کمــک بــه متولیــان در جهــت تصمیم گیــری مناســب دربــارۀ وضعیت هــای تعــارض منافــع تهیــه 
کــه از ایــن راهنمــا در جهــت انجــام وظیفــۀ خــود در راســتای منافــع خیریــه اســتفاده کننــد و در صــورت بــه  اســت. کمیســیون از متولیــان انتظــار دارد 

چالــش کشیده شــدن تصمیمات شــان بتواننــد توجیــه قانع کننــده ای بــرای تصمیمــات خــود ارائــه دهنــد.
ــع  ــگ در جهــت رف ــه بی درن ک ــا انتظــار دارد  ــا دچــار خطــا شــوند، کمیســیون از آن ه ــد ی ــرد نامناســبی از خــود نشــان دهن ــان عمل ک ــه متولی زمانی ک

ــا خطاهــای مشــابه اجتنــاب کننــد. خطــای خــود بکوشــند و از تکــرار آن خطــای خــاص ی
در صورتــی کــه اعمــال و خطاهــای فــرد متولــی خطراتــی جــدی بــرای ســازمان خیریــه دربرداشــته باشــد، ممکن اســت این اعمــال از جانب کمیســیون 

بــه ســوءمدیریت یــا ســوءرفتار تعبیــر شــود و کمیســیون درصــدد اقــدام اصاحــی برآید.

الف: پیامدهای نقض وظایف قانونی )الزامات قانونی(
عمل کرد نامناسب در برابر وضعیت های تعارض منافع، به معنای نقض وظایف قانونی متولیان از جانب آنان است. 

در صورتی کــه معاملــه ای تحــت تأثیــر یــک وضعیــت تعــارض منافــع صــورت گرفتــه باشــد و متولیــان عمل کــرد مناســبی در ایــن زمینــه از خــود نشــان 
ندهنــد، ممکــن اســت ایــن معاملــه از جانــب کمیســیون خیریه هــا یــا یــک شــخص ثالــث بــه چالــش کشــیده شــود. برخــی مواقــع ممکــن اســت ایــن 
معاملــه غیرایمــن بــوده و احتمــال باطــل شــدن آن در آینــده وجــود داشــته باشــد، و در مــوارد جدی تــر ممکــن اســت معاملــه از همــان لحظــۀ نخســت 

از درجــۀ اعتبــار ســاقط شــود.
متولیــان در صورتی کــه عمل کــرد مناســبی در ایــن زمینــه نداشــته باشــند، بایســتی تمــام مبالــغ پرداخت شــده از جانــب خیریــه را بازپرداخــت کننــد، 
ــغ مربــوط بــه دریافــت مزایــای غیرمجــاز از جانــب متولیــان بــوده باشــد، خــواه نتیجــۀ نقــض وظیفــه ای دیگــر. ایــن مســئله حتــی  خــواه ایــن مبال
ــه ســازمان  ک ــی  ــد موضوعیــت داشــته باشــد. درصورت ــان می توان ــرده باشــد، هم چن ــع ب ــه نف ــۀ صورت گرفت ــه از معامل ــه خــود ســازمان خیری زمانی ک

خیریــه در اثــر ایــن معاملــه دچــار ضــرر مالــی شــده باشــد، متولیــان بایســتی ایــن ضــرر مالــی را جبــران کننــد.

ب: پیامدهای نقض مقررات داخلی سازمان
در صــورت وجــود نگرانی هایــی دربــارۀ ســوءمدیریت و ســوءرفتار متولیــان و یــا در صــورت به خطرافتــادن دارایی هــای خیریــه، کمیســیون خیریه هــا 
کــرد. چهارچــوب خطــر کمیســیون، مــوارد مداخلــۀ کمیســیون و نحــوۀ ایــن مداخلــه را بــر اســاس ماهیــت و ســطح  در ایــن زمینــه مداخلــه خواهــد 

کــه متوجــه یــک خیریــه و یــا ســازمان های خیریــه به طورکلــی اســت، توضیــح می دهــد. خطــری 
پیامدهــای نقــض مقــررات داخلــی ســازمان در مــورد تصمیماتــی کــه تحت تأثیــر تعــارض منافــع گرفتــه شــده اند، بــه ماهیــت و شــدت تعــارض، تأثیــر 

آن بــر خیریــه و توانایــی متولیــان بــرای اصــاح ایــن موقعیــت و عمــل در راســتای وظایف شــان، بســتگی دارد.

اقدامات اصالحی متولیان
زمانی که:
تعارض منافع تأثیر کمی بر روی سازمان خیریه داشته باشد  ●
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ضرر و زیان واردشده به سازمان خیریه کم و غیرمادی باشد  ●
و متولیان بتوانند ثابت کنند که عمل کرد نامناسب آنان تنها یک خطا بوده است  ●
کمیسیون از متولیان انتظار دارد که با استفاده از این راهنما رویکرد خود را اصاح کنند  ●

در مواردی از این دست انتظار حداقلی کمیسیون از متولیان این است که آن ها:
گام هایی منطقی در جهت ارزیابی و مدیریت خطراتی که متوجه فعالیت ها و اعتبار خیریه هستند، بردارند  ●
مسئلۀ مربوطه و نحوۀ مدیریت آن را به طورکامل ثبت کنند  ●
اســاس نامۀ تعــارض منافــع خــود را بازبینــی کــرده یــا توســعه دهنــد، اطمینــان حاصــل کننــد کــه تمامــی متولیــان از محتــوا و معنــای   ●

ایــن اســاس نامه مطلــع هســتند و در آینــده ایــن اســاس نامه را بــه طــور کامــل اجــرا خواهنــد کــرد

مشاورۀ مقررات مربوط به اقدامات اصالحی
چنان چــه تصمیــم اتخاذشــده متأثــر از یــک وضعیــت تعــارض منافــع بــود و ایــن تصمیــم تأثیــر زیــادی بــر خیریــه داشــته باشــد، کمیســیون مشــاوره ای 
کــه ممکــن اســت تأثیــرات بیشــتری بــر خیریــه بگذارنــد  در مــورد مقــررات مربوط بــه اقدامــات اصاحــی در اختیــار متولیــان خواهــد گذاشــت. عواملــی 
کــه بــه دریافــت مزایــای غیرمجــاز از جانــب متولیــان مربــوط هســتند، از دســت رفتــن منابــع مالــی خیریــه، ایجــاد  عبارتنــد از: تعارض هــای منافعــی 

وجهــۀ عمومــی بــد بــرای خیریــه و احتمــال آســیب بــه اعتمــاد عمومــی نســبت به خیریــه و به طورکلــی آســیب بــه اعتمــاد موجــود در خیریــه.
مشــاورۀ مقــررات مربــوط بــه اقدامــات اصاحــی، اقداماتــی را کــه متولیــان بایســتی در جهــت اصــاح موقعیــت و کســب اطمینــان از عــدم وقــوع دوبــارۀ 
آن انجــام دهنــد، تعییــن می کنــد. برنامــه اقدامــات اصاحــی اغلــب مســتلزم تصمیم گیــری متولیــان دربــارۀ جبــران منابــع مالــی از دســت رفتــۀ خیریــه 

اســت. بیشــتر مواقــع نیــز ممکــن اســت نیــاز باشــد کــه ایــن متولیــان افــراد مســتقل جدیــدی را بــرای هــم کاری منتصــب کننــد.
کــرد. هرگونــه اجــرای ناقــص ایــن اصاحــات ممکــن  کمیســیون در یــک بــازۀ زمانــی مقــرر بــر اجــرای اصاحــات الزم توســط متولیــان نظــارت خواهــد 

کار بنــدد. اســت از جانــب کمیســیون بــه ســوءمدیریت یــا ســوءرفتار خیریــه تعبیــر شــود و ممکــن اســت کمیســیون در ایــن زمینــه اقتــدار خــود را بــه 

استفادۀ کمیسیون از اختیارات خود
در مــورد تعارض هــای پرخطــر و جــدی، کمیســیون بــا اســتفاده از اختیــارات تحقیــق و تحفــِص خــود مداخلــه خواهــد کــرد. چنیــن مداخلــه ای زمانــی 

کــه یــک مســئله یــا ادعــا خطراتــی جــدی بــرای اعتمــاد عمومــی نســبت به خیریه هــا دربرداشــته باشــد.  صــورت می گیــرد 
بــرای مثــال زمانی کــه بــه نظــر می رســد متولیــان عامدانــه یــا ســهل انگارانه منافــع خــود را نســبت به منافــع خیریــه ترجیــح داده انــد و درنتیجــه 

کــرد تــا: مزایــای قابل توجهــی را بــه هزینــۀ خیریــه دریافــت کرده انــد، کمیســیون از اختیــارات خــود اســتفاده خواهــد 
ــارض   ● ــه حــل مســئلۀ تع ــق ب ــان موف ــه متولی ــه زمانی ک ــان دهــد- ازجمل ــان پای ــه سوءاســتفاده، ســوءمدیریت و ســوءرفتار متولی ب

ــا توانایــی حــل آن را نداشــته باشــند منافــع نشــوند ی
ــا   ● کار نیســتند ی کــه متولیــان قــادر بــه ایــن  کــرده و ضررهــای مالــی خیریــه را جبــران کنــد، به ویــژه زمانــی  در امــور خیریــه مداخلــه 

ــی از دســت رفته قابل توجــه اســت ــغ مال کــه مبل ــی  ــا زمان ــد و ی کار ندارن ــه انجــام ایــن  ــی ب تمایل

کــه کمیســیون نســبت به وقــوع یــک عمــل مجرمانــه مشــکوک بــوده یــا شــواهدی بــرای آن داشــته باشــد، موضــوع را بــه پلیــس یــا  در صورتــی 
کــه ایــن  کنــد،  ســایر عوامــل مربوطــه ارجــاع خواهــد داد. در چنیــن مــواردی کمیســیون زمانــی می توانــد بــا اســتفاده از اختیــارات خــود مداخلــه 
کــه کمیســیون خــواه بــا ارائــۀ مشــاوره ای دربــارۀ مقــررات مربــوط بــه اقدامــات اصاحــی و خــواه  مداخلــه همســو بــا منافــع عمومــی باشــد. در مواقعــی 
کنــد، ایــن مداخلــه نســبت به مداخــات پیشــین کمیســیون، قدرت مندتــر و از مــدارای کمتــری  بــا به کارگیــری اختیاراتــش، در مســئله مداخلــه 

ــود. برخــوردار خواهــد ب
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در صورت مداخلۀ کمیسیون، انتظارات حداقلی آن از متولیان این است که آنان:
گری کنند.  ● بی درنگ در مورد واقعیات مربوطه و هر نوع اطاعات موجود دربارۀ حادثه، به طور کامل و صریح افشا
گام های منطقی در جهت ارزیابی و مدیریت خطراتی که متوجه فعالیت ها و اعتبار خیریه است بردارند  ●
گر الزم باشد با کمیسیون هم کاری کرده و بدین طریق از عهدۀ مدیریت صحیح خیریه برآیند  ● ا
کــه در آینــده مســئولیت های قانونــی خــود را بــه جــا خواهنــد آورد – ایــن   ● عمل کــردی مســئوالنه داشــته باشــند تــا ثابــت کننــد 

وضعیــت اغلــب مســتلزم تصمیم گیــری متولیــان دربــارۀ جبــران منابــع مالــی از دســت رفتــۀ خیریــه اســت - بیشــتر مواقــع نیــز ممکــن 
کــه ایــن متولیــان افــراد مســتقل جدیــدی را بــرای هــم کاری منتصــب کننــد. اســت نیــاز باشــد 

اســاس نامۀ تعــارض منافــع خــود را بازبینــی کــرده یــا توســعه دهنــد، اطمینــان حاصــل کننــد کــه تمامــی متولیــان از محتــوا و معنــای   ●
ایــن اســاس نامه مطلــع هســتند و در آینــده ایــن اســاس نامه را بــه طــور کامــل اجــرا خواهنــد کــرد

مسئلۀ مربوطه و نحوۀ مدیریت آن را به طورکامل ثبت کنند  ●

ج: پیامدهای مربوط به اعتبار خیریه از جمله آسیب به اعتماد عمومی نسبت به خیریه
ج از  ــراِد خــار ــه اف ک ــی  گاه باشــند. در صورت ــه و اعتمــاد عمومــی نســبت به آن آ ــار خیری ــر اعتب ــع، ب ــرات منفــی تعــارض مناف ــان بایســتی از تأثی متولی
کــه متولیــاْن منافــع شــخصی خــود را بــر منافــع خیریــه ترجیــح داده انــد،  هیئــت متولیــان، بــرای مثــال خیریــن و حامیــان مالــی خیریــه، تصــور کننــد 
کــرد. متولیــان هنــگام مواجهــه بــا  ایــن تصــور پیامدهایــی بــرای اعتبــار خیریــه خواهــد داشــت و کمک هــای مالــی آتــی بــه خیریــه را متأثــر خواهــد 
گاه باشــند، و اطمینــان  کــه خــارج از خیریــه قــرار دارنــد آ وضعیت هــای تعــارض منافــع بایســتی نســبت به تصویــر ایــن موقعیــت در چشــم افــرادی 

ــد. ــر موقعیت هــای تعــارض منافــع برخوردارن ــرد مناســب خــود در براب ــرای اثبــات عمل ک ــه در عمــل از سیاســت ها و رویه هایــی ب ک ــد  حاصــل کنن
گــزارش ســاالنۀ کمیســیون بــا عنــوان برخــورد بــا سوءاســتفاده و ســوءمدیریت، مطالعــات مــوردی منتــج از بررســی های کمیســیون در ســال اخیــر مالــی 
کــه منجــر بــه مشــکاتی در خیریه هــا می شــوند،  گــزارش هم چنیــن نحــوۀ مواجهــۀ کمیســیون بــا مســائل کم اهمیت تــری را  را در برمی گیــرد. ایــن 

توضیــح می دهــد.
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پیوست 1: 

گاه باشند )الزامات قانونی( مزایای متولیان – مقرراتی قانونی که متولیان بایستی نسبت به آن آ

در صورتی که احتمال دریافت مزایا از جانب یک فرد متولی وجود داشته باشد، متولیان خیریه بایستی به دو نکته توجه داشته باشند:
عمــل در جهــت منافــع خیریــه به منظــور جلوگیــری از تأثیرگــذاری تعــارض منافــع مربوط بــه مزایــای متولیــان بــر فرآیندهــای   ●

تصمیم گیــری
کسب اطمینان از مجاز بودن تفویض مزایا پیش از هرگونه تصمیم گیری برای اعطای آن  ●

نکتۀ اول در این راهنما توضیح داده شده است. نکته دوم نیز در موارد زیر خاصه می شود:
کــه پیشــاپیش مجــوز انجــام ایــن   ● بنــا بــه قوانیــن خیریه هــا تنهــا زمانــی می تواننــد بــه دریافــت مزایــا از ســازمان خیریــه اقــدام کننــد 

کار را داشــته باشــند
هرکدام از موارد زیر می توانند تفویض مزایا را مجاز سازند:   ●

  عبارتی در اسناد مدیریتی خیریه   
کــه خدماتــی به غیــر از     کــه بــه ســازمان اجــازه می دهــد مبالغــی را بــه متولیانــی    اختیــارات لحاظ شــده در قانــون خیریه هــا 

وظایــف معمول شــان در خیریــه انجــام داده انــد، بپــردازد
  کمیسیون خیریه ها   
  دادگاه   

کــه متفــاوت از بازپرداخــت  اصطــاح مزایــای متولیــان بــه تمامــی مزایــا یــا مبالــغ پرداختــی بــه متولیــان یــا اشــخاص وابســته بــه او اطــاق دارد 
کــه پیش تــر متولیــان در جهــت انجــام وطیفــۀ خــود در خیریــه صــرف کرده انــد. ایــن اصطــاح هم چنیــن در مواقعــی بــه کار  هزینه هایــی اســت 

ــرده باشــد. ک ــه دریافــت  ــی را از خیری ــا خدمات ــوال، وام، کاال ی ــی ام ــرد متول ــک ف ــه ی ک مــی رود 
گــر واقعــًا مزایایــی بــه فــرد متولــی تعلــق نگرفتــه باشــد و تنهــا احتمــال  تفویــض مزایــا بــه متولیــان بایســتی مجــاز باشــد. ایــن بدیــن معناســت کــه حتــی ا

تفویــض مزایــا بــه او وجــود داشــته باشــد، متولیــان بایســتی از مجــاز بــودن اعطــای مزایــا اطمینــان حاصــل کننــد.
گــذاری  گــر در ایــن وا گــذاری زمیــن بــه فــرد متولــی، شــخص یــا شــرکت وابســته بــه او نیــز نیازمنــد مجــوز کمیســیون اســت؛ حتــی ا از طرفــی فــروش یــا وا

زمیــن بــه ارزش واقعــی خــود در بــازار فروختــه شــده باشــد.
پرداخــت هزینه هــای معقــول بــه متولیــان، تفویــض مزایــا محســوب نمی شــود، بنابرایــن ایــن پرداخت هــا منجــر بــه تعــارض منافــع نمی شــوند و 

نیــازی بــه مجــوز ندارنــد.
برای اطاعات بیشتر در مورد مزایای متولیان و شرایط مجاز بودن این مزایا نگاه کنید به: هزینه ها و پرداخت های متولیان.
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پیوست 2: چهارچوبی قانونی برای انجمن های خیریه و سازمان های خیریۀ همبسته

)2066 CA( انجمن های خیریه: نکات کلیدی دربارۀ تعارض منافع و قانون سال 2006 انجمن ها

رؤســای انجمن هــای خیریــه بــه لحــاظ قانونــی وظایــف و مســئولیت هایی در رابطــه بــا تعــارض منافــع و تفویــض مزایــا بــر عهــده دارنــد. ایــن وظایــف 
مشــابه وظایفــی هســتند کــه متولیــان بــر عهــده دارنــد. راهنمــای کمیســیون خیریه هــای بــرای رؤســای انجمن هــا نیــز قابلیــت کاربســت دارد، امــا در 

کــه قانــون ســال 2006 انجمن هــا بــر عهــدۀ رؤســای انجمن هــا می گــذارد.  ادامــه بــا وظایــف ویــژه ای آشــنا خواهیــم شــد 
کــه از هــر گونــه موقعیتــی  کتبــر 2008، رؤســای انجمن هــا بــه لحــاظ قانونــی موظــف شــده اند  تعریــف تعــارض منافــع )الزامــات قانونــی( از تاریــخ 1 ا

کــه منجــر بــه تعــارض ایــن دو شــود، اجتنــاب کننــد. کــه منافــع آن هــا را در تعــارض بــا منافــع خیریــه قــرار می دهــد یــا احتمــال دارد 
کــه  کــه از دچــار شــدن بــه تعــارض منافــع اجتنــاب کننــد. موقعیت هایــی   البتــه رؤســای انجمن هــا پیــش از اجــرای ایــن قانــون نیــز موظــف بودنــد 

منجــر بــه تعــارض منافــع می شــوند، عبارتنــد از:
زمانی کــه رئیــس انجمــن یــا یکــی از اشــخاص وابســته بــه او از طریــق معاملــه بــا خیریــه بــه منافعــی مالــی دســت یابنــد؛ ایــن منافــع   ●

می تواننــد مســتقیم یــا غیرمســتقیم باشــند.
زمانی که رئیس انجمن یا یکی از اشخاص وابسته به او در معرض تعارض وظایف یا تعارض سرسپردگی باشند.   ●
زمانی که منافع، وظایف یا سرسپردگی های شخصی رئیس انجمن امکان تأثیرگذاری بر تصمیمات او را داشته باشند  ●

که در آن رؤسای انجمن ها موظف به اجتناب از تعارض منافع نیستند شرایطی 
کــه ایــن تعــارض منافــع مربــوط بــه معاملــه ای باشــد  الزامــات قانونــی: رؤســای انجمــن در شــرایطی موظــف بــه اجتنــاب از تعــارض منافــع نیســتند 

کــه:
مجوز انجام این معامله در اساس نامۀ انجمن صادر شده باشد  ●
مجوز انجام این معامله توسط کمیسیون یا دادگاه صادر شده باشد  ●

از منظــر کمیســیون در چنیــن شــرایطی قوانیــن انجمــن بایســتی اختیــارات رؤســا را محــدود ســازند؛ به طوری کــه آن هــا تنهــا قــادر بــه صــدور مجــوز 
کــه نفــع مســتقیم یــا غیرمســتقیمی بــرای یــک فــرد متولــی یــا شــخص وابســته بــه او دربرنداشــته باشــند. در نتیجــۀ چنیــن  بــرای معاماتــی باشــند 

محدودیتــی رؤســا تنهــا می تواننــد تعــارض سرســپردگی را مجــاز بدارنــد.
نکتــه: انجمن هایــی کــه پیــش از ســال 2008 تأســیس شــده اند، بایســتی مفــاد قانونــی مرتبــط بــا تعارض هــای منافــِع مجــاز را بیشــتر در تفهیم نامــۀ 

انجمــن جســت وجو کننــد نــه اســاس نامۀ آن.

کــه بــا وظیفــۀ آن هــا مبنی بــر اجتنــاب از  تعارض هــای  کننــد  آیــا رؤســای انجمن هــای خیریــه ملــزم هســتند قوانیــن خــود را بــه نحــوی اصــالح 
منافــع غیرمجــاز مطابقــت داشــته باشــد؟

ــا تعــارض منافــع برخــوردار باشــند، چنیــن کاری ضــرورت  ــارۀ نحــوۀ مواجهــه ب کــه انجمن هــا از مفــادی قانونــی درب از منظــر کمیســیون، مادامــی 
ــر دارد. ــل درک اســت و جــای تقدی ــرای کمیســیون قاب کار ب ــه انجــام ایــن  ــا این حــال تمایــل برخــی خیریه هــا ب ــدارد. ب ن

طرح کمیسیون برای تفهیم نامه و اساس نامۀ انجمن )GD1( با مفاد قانون سال 2006 خیریه ها در مورد تعارض منافع سازگار است.
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بیان تعارض منافع
الزامــات قانونــی: رؤســای انجمن هــا بایســتی هرگونــه تعــارض منافــع موجــود در معامــات و فرآیندهــای وقوع یافتــه یــا احتمالــی را در محضــر 
انجمــن خیریــه بیــان کننــد. عدم موفقیــت در انجــام ایــن کار می توانــد بــه معنــای قانون شــکنی یــا جــرم باشــد. ممکــن اســت اســاس نامۀ انجمــن، 
کنــار  کــه در صــورت وقــوع تعارضــی میــان منافــع یکــی از رؤســا و منافــع خیریــه، او را از فرآینــد مباحثــات و تصمیم گیری هــا  رؤســای آن را ملــزم ســازد 

گذارنــد.

مزایای متولیان
زمانی که تعارض رخ داده مربوط به مزایای دریافتی از جانب یکی از رؤسا باشد، سایر رؤسا موظف هستند:

بر اختیارات صریح موجود در اسناد مدیریتی خیریه با قوانین خیریه اتکا کنند  ●
از کمیسیون در این باره کسب اجازه کنند و نشان دهند که معاملۀ مربوطه از جهت منافع خیریه سودمند است.  ●

اعضای انجمن خیریه نمی توانندبدون اجازۀ کمیسیون از اختیارات انجمن برای اعطای مزایا به متولیان خود استفاده کنند.

کفایت نکند که مفاد اسناد مدیریتی برای مجاز شمردن یک وضعیت تعارض منافع  لزوم صدور مجوز از جانب کمیسیون درصورتی 
کــه مفــاد اســناد مدیریتــی دربــارۀ تعــارض منافــع نامکفــی باشــد، رئیــس یــا رؤســای انجمن هــا بایســتی بــرای اقدامــات خــود  الزامــات قانونــی: زمانــی 
ــر اجتنــاب از  ــان از وظیفــۀ خــود مبنی ب ــه اقــدام آن هــا در حکــم تخطــی آن ــع از کمیســیون کســب اجــازه کننــد، وگرن ــارۀ وضعیــت تعــارض مناف درب

کــه اقدامات شــان در جهــت منافــع خیریــه اســت. تعــارض منافــع خواهــد بــود. رؤســای انجمــن بایســتی کمیســیون را اقنــاع کننــد 
زمانی کــه وضعیــت تعــارض منافــع مربــوط بــه اعطــای مزایــا بــه یکــی از رؤســای انجمــن باشــد و ایــن مزایــا جــزو مزایایــی نباشــد کــه اختیــارات قانونــی 
خیریــه بــرای متولیــان ارائه دهنــدۀ خدمــات در نظــر گرفتــه اســت، در آن صــورت رؤســای انجمــن بایســتی بــر اختیــارات موجــود در اســناد مدیریتــی 

کــه معاملــۀ موردنظــر در جهــت منافــع خیریــه اســت. کــرده و نشــان دهنــد  خیریــه اتــکا کننــد و یــا در این بــاره از کمیســیون کســب اجــازه 
مفــاد قانــون ســال 2006 خیریه هــا دربــارۀ وظیفــۀ اجتنــاب از تعــارض منافــع در مــورد برخــی از مــوارد انتقــال دارایی در میــان خیریه های غیرهمبســته 
کــه دارایی هــای غیرنقــدی قابل توجهــی از یــک ســازمان  و انجمن هــای خیریــه نیــز صــدق می کند.ایــن مفــاد مربــوط بــه موقعیت هایــی اســت 
ــا چنــد تــن از متولیــان ســازمان خیریــۀ غیرهمبســته هم زمــان از  کــه یــک ی ــه منتقــل شــود. درصورتــی  ــه یــک انجمــن خیری خیریــۀ غیرهمبســته ب
رؤســای انجمــن خیریــه نیــز باشــند، ایــن انتقــال دارایــی ممکــن اســت منجــر بــه بــروز تعــارض منافــع شــود. در چنیــن مواقعــی انتقــال دارایــی تنهــا 

گیــرد. می توانــد بــا اعــام موافقــت کتبــی از جانــب کمیســیون صــورت 
ــا رهــن(، متولیــان ســازمان  ــه پرداخــت مســتمری ی ــرای مثــال بدهی هــای مربــوط ب ــه بدهی هــا باشــد )ب به عــاوه، زمانی کــه ایــن انتقــال مربوط ب
کــه هم زمــان رؤســای انجمــن خیریــه نیــز هســتند، ممکــن اســت بــرای تصمیم گیــری دربــارۀ انتقــال بدهی هــا و دارایی هــا نیــاز  خیریــۀ غیرهمبســته 
کــه انتقــال بدهی هــا از جانــب متولیــان ســازمان های خیریــۀ غیرهمبســته بــه انجمــن خیریــه،  بــه اجــازۀ کمیســیون داشــته باشــند. بــه ایــن دلیــل 

کــه: کــه هم زمــان رؤســای انجمــن خیریــه نیــز هســتند ملــزم می ســازد  همــواره متولیــان ســازمان خیریــۀ غیرهمبســته را 
وضعیت بدهی های سازمان خود را به وضعیت بدهی محدوِد موجود در خیریه های همبسته برسانند  ●
تمامی بدهی های شخصی پیشین خود به عنوان متولی سازمان خیریۀ غیرهمبسته را پرداخت کنند  ●
به ازای تمامی مانده بدهی های احتمالی غرامت پرداخت کنند  ●

این متولیان احتمااًل درصورتی مجاز به دریافت مزایا خواهند بود که اعطای این مزایا با موافقت کمیسیون همراه باشد.
کــرده اســت. خانــۀ انجمن هــا نیــز طیــف متنوعــی از راهنماهــا را  کمیســیون اطاعاتــی را دربــارۀ قانــون ســال 2006 انجمن هــا بــرای خیریه هــا تهیــه 

بــرای رؤســای انجمن هــا فراهــم آورده اســت.
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CIO کلیدی دربارۀ تعارض منافع در قانون خیریه ها و مقررات سازمان های خیریۀ همبسته )CIOs(: نکات 
سازمان خیریۀ همبسته شکل قانونی جدیدی از خیریه ها است که متفاوت از انجمن های خیریه است.

ــر عهــده  ــان ب ــواع متولی ــه ســایر ان ک ــان مشــابه وظایفــی اســت  ــای متولی ــع و مزای ــا تعــارض مناف ــاط ب ــان CIO در ارتب ــف متولی مســئولیت ها و وظای
ــون خیریه هــا و  ــه در قان ک ــف خــاص خــد  ــه وظای ــا آن هــا بایســتی نســبت ب ــل کاربســت اســت، ام ــز قاب ــان CIO نی ــرای متولی ــن راهنمــا ب ــد. ای دارن

گاه باشــند. مقــررات CIO تعییــن شــده اســت، آ

افشای تعارض منافع
کــه پیــش از وارد  کــه متولیــان CIO در صورتــی  ــد  ــاره نیــز ســخن می گوی ــر تعییــن وظایــف قانونــی متولیــان  CIO  در این ب قانــون خیریه هــا عاوه ب
شــدن بــه معاملــه ای کــه توســط CIO انجــام شــده اســت، تعــارض منافــع خــود را بــرای ســایر متولیــان خیریــه افشــا نکــرده باشــند، حــق ندارنــد از ایــن 

معاملــه مزایایــی بــه دســت آورنــد.
در CIO نیــز ماننــد تمامــی انــواع دیگــر خیریــه متولیــان نمی تواننــد بــدون داشــتن مجــوز، مزایایــی را بــه یــک فــرد متولــی تفویــض کننــد. افشــای 

ــی را مجــاز نمی ســازد. ــا بــه فــرد متول وضعیــت تعــارض منافــع نیــز اعطــای مزای

مشارکت در تصمیم گیری در صورت وجود یک وضعیت تعارض منافع
بنــا بــه مقــررات عمومــی CIO متولیانــی کــه در پــی دســتیابی بــه مزایایــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم از طریــق معاملــه بــا CIO باشــند، حــق مشــارکت در 
تصمیم گیــری را ندارنــد. ایــن مســئلۀ در مــورد تصمیم گیری هــا اعضــای CIO نیــز صــادق اســت. بنــا بــه ایــن مقــررات  حدنصــاب نشســتی کــه دربــارۀ 
معاملــۀ مربوطــه برگــزار می شــود بایســتی بــدون در نظــر گرفتــن متولیــان یــا اعضــای متأثــر از تعــارض منافــع محاســبه شــود. ایــن وظیفــه در مــواردی 

کــه معاملــۀ صورت گرفتــه منطقــًا منجــر بــه بــروز تعــارض منافــع نمی شــود، صــدق نمی کنــد.

که متولیان از یک شخص ثالث دریافت می کنند مزایایی 
متولیــان CIO بایســتی از پذیــرش مزایایــی کــه از جانــب یــک شــخص ثالــث و بــه دلیــل جایــگاه آنــان به عنــوان متولــی خیریــه، یــا بــه خاطــر انجــام یــا 
کــه احتمــال بــروز تعــارض منافــع  عــدم انجــام اقدامــی در ایــن جایــگاه بــه آنــان ارائــه می شــود، اجتنــاب ورزنــد. البتــه پذیــرش ایــن مزایــا در مــواردی 

وجــود نــدارد، از ایــن قائــده مســتثنی اســت.
کمیسیون اطاعاتی عمومی را دربارۀ CIO ها تهیه کرده است.
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پیوست 3: وضعیت های تعارض منافع جدی

کــه ایــن متولیــان را از انجــام  کــه هیئــت متولیــان را متأثــر می ســازند، از چنــان جدیتــی برخوردارنــد  در برخــی مــوارد وضعیت هــای تعــارض منافعــی 
کــه ایــن تعارض هــا متولیــان مربوطــه را از انجــام وظیفــۀ خــود عاجــز  وظیفــه خــود در راســتای منافــع خیریــه بازمی دارنــد، یــا چنیــن بــه نظــر می رســد 
ســاخته اســت. برخــی از ایــن موقعیت هــا و نیــز عواملــی کــه متولیــان بایســتی در مواجهــه بــا ایــن موقعیت هــا در نظــر گیرنــد، در ایــن بخــش توصیــف 

کــه مثال هــا و گزینه هــای مطرح شــده در ایــن بخــش کامــل نیســتند. کــرد  شــده اســت. البتــه بایســتی اشــاره 

تصمیمات مهم و خطیر متولیان
این تصمیمات مربوط به مواقعی هستند که:

کــه منابــع مالــی آن توســط خانــوادۀ یکــی از متولیــان تأمیــن می شــود، قصــد دارنــد بخشــی از ســهام   ● متولیــان یــک ســازمان خیریــه 
کــه نفــع مالــی قابل توجهــی در پــی دارد، منجــر  کــه در تملــک ایــن خانــواده اســت بفروشــند و فــروش ایــن ســهام  خیریــه را بــه شــرکتی 

بــه بــروز تعــارض منافــع می شــود.
یــک ســازمان خیریــه اختافــات شــدیدی بــا یــک ســازمان دیگــر دارد و یکــی از متولیــان ســازمان نخســت عضــو هیئت مدیــرۀ   ●

ســازمان دوم نیــز هســت و ایــن وضعیــت منجــر بــه تعــارض میــان سرســپردگی او بــه ایــن دو ســازمان می شــود.

ــد. در ایــن مواقــع متولیــان در  ــه هســتند، در پــی دارن ــه خــارج از خیری ــوط ب ــه مرب ک ــزان بیشــتری از منافعــی را  ــی از ایــن دســت اغلــب می تصمیمات
ــا اثبــاِت اســتقال تصمیم شــان از هــر نــوع نفــع شــخصی یــا وظیفــۀ رقیــب، بــا دشــواری بســیاری روبــرو خواهنــد بــود. چنیــن تعارضاتــی  توضیــح ی

ــد. ــار آن آســیب زنن ــه و اعتب ــع خیری ــه مناف ــد ب می توانن
در چنین مواقعی متولیان بایستی نسبت به مسئلۀ تعارض منافع حساس باشند، به طوری که:

هــر نــوع تأثیــر احتمالــی ایــن تعارضــات بــر فرآینــد تصمیم گیــری از میــان برداشــته شــود و ایــن ممکــن اســت بــه معنــای لــزوم از میــان   ●
برداشــتن وضعیت هــای تعــارض منافــع جــدی از ســوی متولیــان باشــد.

در مثال هــای فــوق ممکــن اســت متولیــان از متولــی یــا متولیــان دچــار تعــارض منافــع بخواهنــد کــه از جایــگاه خــود کناره گیــری کنــد تــا بدین واســطه 
گــر ایــن وضعیــت تعــارض منافــع مزایایــی را بــرای متولــی  تعــارض مربوطــه را از میــان برداشــته و از تأثیرگــذاری آن بــر تصمیم گیــری ممانعــت کننــد. ا

مســتعفی در پــی داشــته باشــد، ایــن مزایــا همچنــان بــه مجــوز نیــاز دارنــد، هــر چنــد کــه متولــی مربوطــه از جایــگاه خــود کناره گیــری کــرده باشــد.
در صورتی که متولیان بخواهند بدون از میان برداشتن تعارض منافع به راه خود ادامه دهند، آنان بایستی نکات زیر را مدنظر داشته باشند:

کــدام یــک از   ● انجــام یــک مشــاورۀ تخصصــی مســتقل در مــورد نحــوۀ مقابلــه بــا تعــارض منافــع، از جملــه مشــاوره دربــارۀ این کــه 
عناصــر تعــارض منافــع یــا مزایــای متولیــان نیــاز بــه مجــوز دارنــد

ــای   ● ــا مزای ــا هیچ یــک از عناصــر تعــارض منافــع ی ــارۀ این کــه آی ــه مشــاوره درب ــارۀ مــوارد پرخطــر، از جمل ــا کمیســیون درب مشــاوره ب
متولیــان نیــاز بــه مجــوز دارنــد یــا نــه

کــه دچــار تعــارض منافــع نیســتند و می تواننــد بــه تصمیم گیــری دربــارۀ مســئله یــاری رســانند و نشــان   ● انتصــاب متولیــان جدیــدی 
کــه ایــن تصمیــم صرفــًا در جهــت منافــع خیریــه اتخــاذ شــده اســت دهنــد 

عدم انتصاب متولیانی که ممکن است منجر به بروز تعارضات بیشتری شوند  ●
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تضعیف فرآیندهای تصمیم گیری مؤثر
فرآیندهای تصمیم گیری مؤثر زمانی تضعیف می شوند که:

کثریــت متولیــان بــر ســر یــک موضــوع خــاص اختاف نظــر دارنــد و از ایــن رو توانایــی الزم را بــرای انجــام اقدامــات خــود ندارنــد یــا   ● ا
کــه چــه به عنــوان  زمانی کــه متولــی خیریــه یــک مقــام محلــی یــا عضــوی از یــک شــورای محلــی نیــز هســت و ایــن متولــی درمی یابــد 
متولــی خیریــه و چــه به عنــوان یــک مقــام/ عضــوی از شــورای محلــی، در انجــام یــک معاملــه یــا اتخــاذ یــک تصمیــم منافعــی دوســویه 

دارد
کــه   ● کــه در تعــارض بــا منافــع خیریــه اســت- ایــن مــورد ممکــن اســت زمانــی اتفــاق بیفتــد   بخــش بزرگــی از متولیــان منافعــی دارنــد 

تعــداد زیــادی از متولیــان، یــا افــراد و شــرکت های وابســته بــه آنــان، پیوندهایــی بــا یک دیگــر داشــته باشــند
منافع یک یا چند تن از متولیان پیوسته در رقابت با منافع خیریه است  ●

صرف نظر از این که هیئت متولیان از چه نوعی باشد، متولیان بایستی تنها با در نظر گرفتن منافع خیریه تصمیم گیری کنند. 
گــر کناره گیــری متولیــان از  کــه بســیار گســترده و حــاد شــوند، می تواننــد مشــکاتی جــدی بیافریننــد. ا وضعیت هــای تعــارض منافــع در صورتــی 
مشــارکت در مباحثــات پیوســته اتفــاق بیفتــد، ایــن بــدان معناســت کــه ســازمان خیریــه مزایــای مشــارکت تمــام وکمــال متولیــان را از دســت می دهــد 
و ممکــن اســت چالش هایــی را در برابــر جلســات تصمیم گیــری بــه وجــود آورد. ایــن وضعیــت ممکــن اســت آســیب هایی شــدید بــرای اعتبــار خیریــه 

در پــی داشــته باشــد.
در چنین مواقعی متولیان بایستی نسبت به مسئلۀ تعارض منافع حساس باشند، به طوری که:

ــان برداشــتن  ــزوم از می ــای ل ــه معن ــن ممکــن اســت ب ــان برداشــته شــود و ای ــری از می ــد تصمیم گی ــر فرآین ــن تعارضــات ب ــی ای ــر احتمال ــوع تأثی هــر ن
وضعیت هــای تعــارض منافــع جــدی از ســوی متولیــان باشــد.

ــا بتواننــد  ــد ت کن ــگاه خــود کناره گیــری  ــه از جای ک ــد  ــان دچــار تعــارض منافــع بخواهن ــا متولی ــی ی ــان از متول در مثال هــای فــوق ممکــن اســت متولی
کــه در معــرض تأثیــرات تعــارض منافــع اســت، اجتنــاب  وضعیت هــای تعــارض منافــع را از میــان بردارنــد، یــا ممکــن اســت از پیــش بــردن اقدامــی 
گــر ایــن وضعیــت تعــارض منافــع مزایایــی را بــرای متولــی مســتعفی در پــی داشــته باشــد، ایــن مزایــا همچنــان بــه مجــوز نیــاز دارنــد، هــر چنــد  کننــد. ا

کــرده باشــد. کــه متولــی مربوطــه از جایــگاه خــود کناره گیــری 
در صورتی که متولیان بخواهند بدون از میان برداشتن تعارض منافع به راه خود ادامه دهند، آنان بایستی نکات زیر را مدنظر داشته باشند:

انجــام یــک مشــاورۀ تخصصــی مســتقل در مــورد نحــوۀ مقابلــه بــا تعــارض منافــع، از جملــه مشــاوره دربــارۀ این کــه آیــا هیچ یــک از   ●
عناصــر تعــارض منافــع یــا مزایــای متولیــان نیــاز بــه مجــوز دارنــد یــا نــه

ــای   ● ــا مزای ــا هیچ یــک از عناصــر تعــارض منافــع ی ــارۀ این کــه آی ــه مشــاوره درب ــارۀ مــوارد پرخطــر، از جمل ــا کمیســیون درب مشــاوره ب
متولیــان نیــاز بــه مجــوز دارنــد یــا نــه

عدم انتصاب متولیانی که ممکن است منجر به بروز تعارضات بیشتری شوند  ●
بازبینی مقررات انتصاب متولیان و روش های استخدام به منظور انتصاب افرادی که »استقال« بیشتری دارند  ●

مزایای نامناسب برای متولیان
این مزایا مربوط به وضعیت هایی هستند که:

متولــی مبالغــی را از خیریــه قــرض گرفتــه یــا مبالغــی را بــه خیریــه قــرض می دهــد و ایــن اقدامــات در چهارچــوب منافــع خیریــه قابــل   ●
توجیــه نیســتند

میــزان مبالــغ پرداخت شــده بــه یــک فــرد متولــی یــا شــخص یــا ســازمان وابســته بــه او، بــا مقیــاس خیریــه و ماهیــت فعالیت هــای   ●
آن ســازگار نیســت
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تعداد متولیان یا افراد یا سازمان های وابسته به او که مزایایی را از خیریه دریافت می کنند بسیار باالست  ●
کــه در برخــی مواقــع پرداخــت مبالغــی بــه متولیــان مجــاز و قابــل توجیــه اســت. بااین حــال، کمیســیون تنهــا معاماتــی  کمیســیون تصدیــق می کنــد 

کــه بــه وضــوح در راســتای منافــع خیریــه قــرار دارنــد. در غیــر این صــورت انجــام معاملــه غیرمجــاز محســوب می شــود. را مجــاز می شــمرد 
کــه میــزان مبالــغ پرداخت شــده بــه متولیــان بســیار بــاال و مزایــای اعطایــی بــه آنــان بســیار گســترده باشــد، ممکــن اســت چنیــن تصــوری  در صورتــی 
ایجــاد شــود کــه خیریــه بــرای اعطــای پاداش هــای مالــی بــه متولیانــش تأســیس شــده اســت نــه بــرای بــرآورده ســاختن منافــع عمومــی. هرچــه تعــداد 
گــر ایــن مزایــا مجــاز باشــند، خطــرات و مضــرات احتمالــی بیشــتری متوجــه  کــه مزایایــی را از خیریــه دریافــت می کننــد بیشــتر باشــد، حتــی ا متولیانــی 

خیریــه و به طــور ویــژه متوجــه مدیریــت وضعیت هــای تعــارض منافــع و صیانــت از اعتبــار خیریــه خواهــد بــود.
در چنین مواقعی متولیان بایستی نسبت به مسئلۀ تعارض منافع حساس باشند، به طوری که:

ــان برداشــتن  ــزوم از می ــای ل ــه معن ــن ممکــن اســت ب ــان برداشــته شــود و ای ــری از می ــد تصمیم گی ــر فرآین ــن تعارضــات ب ــی ای ــر احتمال ــوع تأثی هــر ن
وضعیت هــای تعــارض منافــع جــدی از ســوی متولیــان باشــد.

ــا بتواننــد  ــد ت کن ــگاه خــود کناره گیــری  ــه از جای ک ــد  ــان دچــار تعــارض منافــع بخواهن ــا متولی ــی ی ــان از متول در مثال هــای فــوق ممکــن اســت متولی
کــه در معــرض تأثیــرات تعــارض منافــع اســت، اجتنــاب کننــد.  وضعیــت تعــارض منافــع را از میــان بردارنــد، یــا ممکــن اســت از پیــش بــردن اقدامــی 
گــر ایــن وضعیــت تعــارض منافــع مزایایــی را بــرای متولــی مســتعفی در پــی داشــته باشــد، ایــن مزایــا همچنــان بــه مجــوز نیــاز  هماننــد مــوارد بــاال، ا

کــرده باشــد. کــه متولــی مربوطــه از جایــگاه خــود کناره گیــری  دارنــد، هــر چنــد 
در صورتی کــه متولیــان بخواهنــد بــدون از میــان برداشــتن تعــارض منافــع بــه راه خــود ادامــه دهنــد، بایســتی از مجــاز بــودن هــر نوعــی از  مزایــای 

متولیــان اطمینــان حاصــل کننــد.
برای جلوگیری از ایجاد مشکات جدی، متولیان بایستی:

بــه هنــگام اعطــای مزایــا بــه متولیــان اطمینــان حاصــل کننــد کــه معاماتــی کــه متولیــان را متأثــر می ســازند و میــزان و تعــادل کلــی   ●
پرداخت هــا در چهارچــوب منافــع خیریــه قابــل توجیــه هســتند.

کــه مزایایــی از ســازمان خیریــه دریافــت می کننــد، مــد نظــر   ● کاهــش تعــداد متولیــان و نیــز اشــخاص و ســازمان های وابســته ای را 
کــه متولیــان یــا اشــخاص یــا ســازمان های وابســتۀ دریافت کننــدۀ مزایــا در اقلیــت باشــند، کمیســیون بــرای  قــرار دهنــد –در مــواردی 

آن هــا اســتثنا قائــل می شــود.
کــه یــک ســازمان خیریــه بیشــتر بــه وســیله ای بــرای اعطــای مزایــا بــه متولیــان تبدیــل شــود تــا تأمین کننــدۀ منافــع عمومــی، کمســیون  درصورتــی 

کــرد. بــرای حفاظــت از دارایی هــای ســازمان، از اختیــارات خــود اســتفاده خواهــد 
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پیوست 4: طراحی یک اساس نامۀ تعارض منافع

بــرآورده ســاختن نیازهــای یــک خیریــه مســتلزم طراحــی یــک اســاس نامه اســت. ایــن اســاس نامه بایســتی فاقــد پیچیدگــی بــوده و به طــور منظــم 
بازبینــی و به روزرســانی شــود.

کــه فرمــی را بــرای ثبــت منافــع تعبیــه کننــد. در صورتی کــه متولیــان بتواننــد تمــام  کمیســیون همچنیــن بــه ســازمان های خیریــه پیشــنهاد می دهــد 
منافــع شــخصی خــود را آزادانــه ثبــت کننــد، شناســایی تعارض هــای منافــع واقعــی یــا بالقــوه بــرای متولیــان منفــرد و هیئــت متولیــان آســان تر خواهــد 

بــود. فــرم ثبــت منافــع بایســتی به طــور منظــم به روزرســانی شــود.
اساس نامۀ تعارض منافع بایستی حداقل موارد زیر را دربرداشته باشد:  ●
تعریف تعارض منافع  ●
ــه  به طــور کامــل ادا   ● ــر عمــل در راســتای منافــع خیری کــه وظیفــۀ خــود را مبنی ب ــر متولیــان می خواهنــد  گ ــه ا ــارۀ این ک توضیــح درب

کننــد، بایســتی وضعیت هــای تعــارض منافــع خــود را بیــان کننــد
کــه متولیــان بایســتی بیــان کننــد، از جملــه منافــع شــخصی و تجــاری متولــی و منافــع اشــخاص نزدیــک   ● تعریــف تمامــی منافعــی 

بــه او یعنــی همســر، شــریک، خانــواده و ســایر بســتگان او
کــه مزایایــی را بــرای   ● تعریــف مزایــای متولیــان و برجســته ســاختن لــزوم کســب مجــوز قانونــی پیــش از انجــام هــر معاملــه ای 

متولیــان در پــی دارد
ــرای   ● ــه تعــارض منافــع بایســتی طــی شــوند؛ ب کــه در صــورت دچــار شــدن متولیــان ب ــارۀ روندهایــی  برخــورداری از راهنمایــی درب

ــال: مث
  ثبت منافع متولیان در فرم ثبت منافع خیریه   
  بیان تعارض های منافع در ابتدای هر نشست    
  کنار گذاشتن متولی دچار تعارض منافع از فرآیندهای تصمیم گیری   
  ثبت جزئیات مباحثات و تصمیم های اتخاذشده   
تعیین این که اساس نامه بایستی توسط چه کسانی و به چه نحو نظارت و اجرا شود  ●
قابلیت ارتباط برقرار کردن اعضای خیریه با آن و قابل فهم بودن آن  ●
کتــاب راهنمــای متولیــان. ایــن   ● کلی تــر باشــد، بــرای مثــال بخشــی از  ایــن اســاس نامه بخشــی از یــک چهارچــوب سیاســتی 

ــی برســاند  ــه اطــاع متولیان اســاس نامه هم چنیــن بایســتی ارزش هــای موجــود در تمامــی مرام نامه هــا و اســاس نامه های دیگــر را ب
کــه موظــف بــه پیــروی از آن هــا هســتند و نیــز بایســتی از ایــن ارزش هــا دفــاع کنــد.
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رفع تعارض منافع: چک لیست

پرسش 1: در صورتی که یک فرد متولی وجود یک وضعیت تعارض منافع را شناسایی کرده باشد، آیا هیئت متولیان جدیت این تعارض 
را به میزانی ارزیابی کرده است که از میان برداشتن آن ضروری باشد یا این وضعیت نیازمند مداخله باشد؟ )نگاه کنید به بخش 4 این 

راهنما( در صورتی که متولیان مخالف از میان برداشتن این تعارض یا کسب مجوز برای آن باشند، به پرسش 2 مراجعه کنید.

پرسش 2: آیا تعارض مربوطه به این دلیل رخ داده است که متولی مربوطه در نتیجۀ این تصمیم مزایایی را به دست خواهد آورد؟ 
گر پاسخ این  )جزئیات چیستی مزایای متولیان و مزایایی که نیازمند مجوز هستند در بخش 3 و پیوست 1 این راهنما موجود است( ا

گر منفی باشد به پرسش 4 مراجعه کنید. سؤال مثبت باشد به پرسش 3 و ا

پرسش 3: این مزایا توسط کدام یک از موارد زیر مجاز دانسته شده است؟
• توسط اسناد مدیریتی سازمان؟

• توسط یک مادۀ قانونی برای مثال بخش 185 قانون خیریه ها؟
• توسط کمیسیون خیریه ها؟

گر جواب این پرسش ها منفی باشد، متولیان بایستی برای اعطای مزایا از کمیسیون کسب اجازه کنند. )نگاه کنید به بخش 3 و  ا
پیوست 1 این راهنما(

گر پاسخ مثبت باشد، بایستی پرسید که آیا متولیان به طور کامل از شرایط این مجوز پیروی کرده اند؟ به پرسش 5 مراجعه کنید. ا

پرسش 4: حتی در صورتی که هیچ نوع مزایایی برای متولیان در کار نباشد، آیا سازمان از روندهای مشخصی برای اثبات تصمیم گیری 
در راستای منافع خیریه برخوردار است؟ )نگاه کنید به بخش 4 این راهنما(

گر پاسخ منفی است، متولیان بایستی در مورد تصمیمات شان به مشورت بپردازند، و اطمینان حاصل کنند که در آینده روندهای  ا
مناسبی برای مدیریت تعارض منافع طراحی خواهد شد و متولیان از این روندها پیروی خواهند کرد.

گر پاسخ مثبت است، به پرسش 6 مراجعه کنید. ا

پرسش 5: آیا متولیان ضرورت یا عدم ضرورت افشای مزایای متولیان در گزارش ها و حساب های ساالنه را بررسی کرده اند؟ )نگاه 
کنید به بخش 4 این راهنما(

به پرسش 6 مراجعه کنید.

پرسش 6: آیا متولیان، منافع موجود، نحوۀ مواجهۀ خود با این منافع و تصمیمات خود را ثبت کرده اند؟ )نگاه کنید به بخش 4 این 
راهنما(
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فصل سوم
مدیریت تعارض منافع خیریه ها 

در ایرلند



1. مقدمه
ایــن راهنمــا1 توســط ســازمان تنظیــم مقــررات مؤسســات خیریــه2 و پیــرو بنــد 14 )1( قانــون ســال 2009 خیریه هــا منتشــر شــده اســت. هــدف آن کمــک 

بــه متولیــان خیریــه بــرای مدیریــت مؤثــر تعارضــات منافعــی اســت کــه ممکــن اســت در مدیریــت و ادارۀ مؤسســات خیریــه رخ دهــد.
کــه باعــث خدشــه دار شــدن حســن  ــه ای اداره و مدیریــت شــوند  ــه گون کــه مؤسســات خیریه هــا ب ــه ای انتظــار دارد  ســازمان تنظیــم مقــررات خیری
شــهرت مؤسســه نشــوند و اعتمــاد عمومــی نســب به آن را تقویــت کننــد. بــرای ایــن منظــور یکــی از وظایــف اساســی متولیــان خیریــه عمــل در جهــت 
منافــع ســازمان خیریــۀ آن هــا اســت. بــرای اطاعــات بیشــتر در مــورد وظایــف متولیــان خیریــه، لطفــًا »راهنمــای متولیــان خیریــه« را در وب ســایت مــا 

مطالعــه بفرماییــد.3
کــه ممکــن اســت در  هــدف ســند حاضــر ارائــۀ راهنمایــی بــرای متولیــان خیریــۀ کوچــک و متوســط اســت تــا بتواننــد بــا کمــک آن تعــارض منافعــی را 

خیریه شــان ایجــاد شــود مدیریــت کننــد. ایــن راهنمــا می توانــد بــرای خیریه هــای بزرگ تــر نیــز مفیــد باشــد.

 2. تعارض منافع چیست؟
کــه می توانــد مانــع از  کــه در آن منافــع شــخصی یــا سرســپردگی های یــک متولــی خیریــه بتوانــد، یــا به نظــر رســد  تعــارض منافــع هــر موقعیتــی اســت 
تصمیم گیــری وی در راســتای منافــع خیریــه شــود. ایــن نفــع شــخصی ممکــن اســت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم باشــد و می توانــد افــراد وابســته بــه 

متولــی خیریــه را نیــز شــامل شــود. بــرای اطاعــات بیشــتر در مــورد »شــخص وابســته« بــه بخــش زیــر مراجعــه کنیــد.

3. انواع تعارض منافع
تعارض منافع زمانی وجود دارد که منافع یک خیریه در تعارض قرار بگیرد با:

منافع شخص یا سازمان منصوب کنندۀ شما به سمت متولی خیریه )تعارض منافع در انتصاب(
منافع شخصی یا تجاری شما )تعارض منافع شخصی(

4. شخص وابسته کیست؟
کــه جــزو اشــخاص وابســتۀ یــک متولــی خیریــه محســوب می شــوند  بنــد 2)2( قانــون ســال 2009 خیریه هــا4 بــه ایــن مســئله می پــردازد. اشــخاصی 

عبــارت هســتند از:
والدین، برادر، خواهر، همسر، پدربزرگ و مادربزرگ یا نوۀ شخص یا فرزندان همسر وی؛  ●
کت باشد؛  ● هر شخصی که با وی در شرا
هر شخصی که فرد به سبب قرارداد خدمت کارمند وی محسوب شود؛  ●
هر بنگاهی که تحت کنترل فرد یا یکی از افراد ذکر شده در باال باشد.  ●

5. چرا مدیریت صحیح تعارض منافِع متولیان خیریه اهمیت دارد؟
ــت  ــن بودجــه، ماهی ــل ســاختار تأمی ــه دلی ــز ممکــن اســت ایجــاد شــود. در حقیقــت خیریه هــا ب ــع در درون خیریه هــا وجــود دارد و نی ــارض مناف تع

1-  ایــن راهنمــا توســط ســازمان تنظیــم مقــررات خیریــه ای و پیــرو بنــد 14 )1( قانــون ســال 2009 خیریه هــا منتشــر می شــود. هــدف از آن تشــویق و تســهیل اداره و مدیریــت بهتــر ســازمان های 
خیریه ای اســت.

گزاره هــای قعطــی حقوقــی نیســت. ســازمان ها و افــراد  کلــی در رابطــه بــا مدیریــت تعــارض منافــع تهیــه شــده اســت.  ایــن راهنمــا به هیــچ عنــوان حــاوی  ایــن ســند به منظــور ارائــۀ راهنمایــی 
بایســتی بــرای تصمیم گیری هــای مربــوط بــه مســائل مــورد بحــث در ایــن راهنمــا، از مشــاوره های حقوقــی مســتقل بهــره ببرنــد. 

2-  Charities Regulator
3-  http://www.charitiesregulator.ie/
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/section/2/enacted/en/index.html :در این جا قابل دسترسی است  -4
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ــد. ــرار دارن ــع ق ــارض مناف ــی بیــش از ســایر نهادهــا در معــرض تع ــه و رویه هــای اســتخدام متول داوطلبان
مسئله، وجود تعارض منافع نیست، بلکه مدیریت صحیح آن است. 

کامــی در مدیریــت مؤثــر  کــه متولــی یــک خیریــه در راســتای منافــع خیریــۀ تحــت نظــرش انجــام وظیفــه کنــد، نا زمانی کــه تعارضــی مانــع از ایــن شــود 
منافــع می توانــد تأثیــری منفــی بــر حســن شــهرت و عمل کــرد خیریــه داشــته باشــد. 

یکی از راه های اصلی برای تشخیص وجود تعارض منافع، 
پرسیدن سؤال زیر است:

گاه  آیا فردی عاقل که از منافع شخصی متولی خیریه آ
است، تأیید می کند که وی ممکن است در تصمیم گیری 

برای خیریه منافع شخصی خود را لحاظ کند؟

 

کــه قــادر هســتید در صورتی کــه تعــارض منافــع  شــما به عنــوان متولــی خیریــه بایســتی بتوانیــد بــه ســازمان تنظیــم مقــررات خیریه هــا نشــان دهیــد 
ایجــاد شــود می توانیــد آن را حــل کنیــد.

گــر شــما در جریــان  کــه هیئــت مدیــرۀ خیریــه به صــورت جمعــی مســئوِل نظــارت بــر خیریــه اســت. به همین خاطــر ا بایســتی در خاطــر داشــته باشــید 
کــه نســبت بــه بیــان آن اقــدام کنیــد. تعــارض منافــع یکــی دیگــر از همــکاران متولی تــان قــرار بگیریــد، وظیفــه داریــد 

6. سه مرحلۀ اساسی در حل یک موقعیت تعارض منافع
سه مرحلۀ اصلی در حل یک موقعیت تعارض منافع وجود دارد.

1- شناسایی 
تدوین یک اساس نامه در مورد تعارض منافع  ●
گاهی از اسناد و ضوابط موجود در مؤسسۀ شما در مورد تعارض منافع   ● آ
ایجاد و نگه داری فرم ثبت منافع  ●
قرار دادن بررسی »تعارض منافع« در الویت دستورجلسۀ نشست هاِی متولیاِن خیریه  ●
گاه شدن از آن  ● بیان تعارض منافع، به محض آ

2- مدیریت
کــه توضیــح دهــد زمانی کــه یــک تعــارض منافــع شناســایی شــد چــه کارهایــی بایســتی انجــام   ● دســتورالعمل مشــخصی تهیــه کنیــد 

شــود
در تمامی موقعیت های تعارض یا تعارض بالقوه اساس نامۀ تدوین شده در مورد تعارض منافع را اعمال کنید  ●
در مورد ضرورت بحث با فردی که درگیر تعارض منافع است یا تصمیم گیری دربارۀ وی تصمیم بگیرید.  ●
اطمینان حاصل کنید که تصمیمات اتخاذ شده با منافع خیریه تان همسو است  ●
ــه وی ممکــن اســت در   ● ک ــد  گاه اســت، تأییــد می کن ــه آ ــی خیری ــه از منافــع شــخصی متول ک ــا فــردی عاقــل  ــان بپرســید: آی از خودت

ــد؟ ــع شــخصی خــود را لحــاظ کن ــه مناف ــرای خیری ــری ب تصمیم گی
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه خیریــۀ شــما حتــی بــا وجــود کنــار رفتــن برخــی متولیــان در اثــر تعــارض منافــع، همچنــان قــادر بــه ادامــۀ   ●
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فعالیت هایــش اســت و جلســات آن بــه حدنصــاب می رســد.

3 – مستندسازی
تمامی تعارضات منافع و نحوۀ مدیریت آن توسط شما یا سایر متولیان را ثبت و مستند کنید.

1- شناسایی
کــه متولیــان خیریــه تنهــا در جهــت منافــع خیریــه  شناســایی زودهنــگام تعارضــات یکــی از راه هــای مهــم بــرای کســب اطمینــان از ایــن مهــم اســت 

عمــل می کننــد. شــما به عنــوان یــک متولــی بایــد نســبت بــه مســائل زیــر اطمینــان کســب کنیــد:
خیریــه اســاس نامه ای* در مــورد تعــارض منافــع دارد، به گونــه ای کــه تمامــی متولیــان خیریــه )و متولیــان احتمالــی( از این کــه چــه   ●

گاه باشــند؛ چیــزی می توانــد تعــارض منافــع قلمــداد شــود، آ
گاه هستید؛  ● که از چیستی ضوابط جاری خیریه تان در مورد تعارض منافع آ
خیریۀ شما منافع تمامی متولیان را ثبت می کند ** و  در موقع نیاز این منافع را به روزرسانی می کند؛  ●
تعارض منافع اولین دستور جلسه در ماقات های متولیان خیریۀ شماست؛  ●
گاهی از یک تعارض منافع نسبت به بیان آن اقدام می کنید.  ● به محض آ

اساس نامۀ تعارض منافع
کــه اســاس نامۀ تدوین شــده در مــورد تعــارض منافــع، هم راســتا بــا نیازهــای خــاص خیریه شــان  متولیــان خیریــه بایســتی اطمینــان حاصــل کننــد 
اســت. به عنــوان مثــال، ایــن اســاس نامه می توانــد دســت کم در مــورد متولیــان قابلیــت اجــرا داشــته باشــد امــا بســته بــه ســاختار خیریــه، کارکنــان 

ارشــد و برخــی نقش هــا و مســئولیت های کارکنــان را شــامل شــود.
اشاره: در پیوست الف الگویی برای اساس نامه تعارض منافع ارائه شده است.

ثبت منافع
ــی و  ــع مربوطــۀ )واقعــی، احتمال ــا تمامــی مناف ــع داشــته باشــد ت ــرای ثبــت مناف ــه فرمــی ب ــه هــر خیری ک ــد  ــه می کن ــررات خیریه هــا توصی ــم مق تنظی

گــر اقدامــی حــول آن شــده، در ایــن فرم هــا ثبــت شــود. ک شــده( متولیــان خیریــه و ا ادرا
ارائــۀ جزئیــات الزم بــرای تکمیــل ایــن فــرم بایســتی در مــورد تمامــی متولیــان جدیــد خیریــه ضــروری باشــد و ایــن فــرم بایســتی بــرای تمامــی متولیــان 
گرچــه تعییــن مرتبــط بــودن منافــع بــر عهــدۀ  کارمنــدان ارشــد، به طــور ســاالنه به روزرســانی شــود. ا کاربســت پذیری بــرای  خیریــه و در صــورت 
ــن مســئله داشــته باشــند. در  ــه ای ــه رویکــردی ســنجیده نســبت ب ــان خیری ــه متولی ک ــه دارد  ــررات توصی ــم مق ــا تنظی ــه اســت ام ــان هــر خیری متولی
صورتی کــه فــرد منافــع تــازه و مهمــی داشــته باشــد، اطاعــات آمــده در فــرم منافــع وی بایســتی به ســرعت به روزرســانی شــود و تــا موعــد به روزرســانی 

ســاالنه مســکوت نمانــد.
ــان در شناســایی تعارض هــا پیــش از وقوع شــان کمــک کنــد و بــه متولیــان خیریــه وقــت بیشــتری  تکمیــل فــرم منافــع بایســتی بــه شــما و خیریه ت

بــرای مدیریــت آن هــا بدهــد. اســاس نامه تعــارض منافــع بایســتی نحــوۀ کارکــرد فــرم منافــع را مشــخص کنــد.
اشــاره: در پیوســت ب الگویــی بــرای فــرم ثبــت منافــع ارائــه شــده اســت. ایــن الگــو صرفــًا کارکــرد یــک راهنمــا را دارد و متولیــان خیریــه بایســتی فرمــی 

در تناســب بــا شــرایط خــود طراحــی کننــد.
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دستور جلسه
جلسات منظم هیئت متولیان خیریه به انجام وظایف اعضای آن کمک کرده و مدیریت و کنترل مؤثر و جمعی خیریه را تضمین می کند.

کــه بــه تعــارض منافــع دچــار شــده بایســتی پیــش از شــروع جلســه مســئله را نــزد رئیــس جلســه و دبیــر هیئــت  در صــورت بــروز تعــارض منافــع، فــردی 
یــا در طــول جلســه و بــه کل هئیــت متولیــان اعــام نمایــد.

2- مدیریت
کــه ایــن تعارضــات به درســتی مدیریــت شــوند. شــما بایســتی به عنــوان یــک  وقــوع تعــارض منافــع اغلــب اجتناب ناپذیــر اســت، بنابرایــن الزم اســت 

متولــی خیریــه مــوارد زیــر را انجــام دهیــد:
کــه توضیــح می دهنــد در صــورت شناســایی یــک تعــارض   ● کــه خیریــۀ شــما دســتورالعمل های روشــنی دارد  اطمینــان کســب کنیــد 

کــه تعــارض منافــع یکــی از متولیــان بــه بحــث گذاشــته می شــود، فــرد  منافــع چــه پیــش خواهــد آمــد. به عنــوان مثــال، در جلســه ای 
مذکــور از جلســه خــارج می شــود یــا در آن شــرکت نمی کنــد؛

کــه   ● کــه در تمامــی موقعیت هایــی  کنیــد  کســب  درصورتی کــه خیریــه اســاس نامه ای در مــورد تعــارض منافــع دارد، اطمینــان 
تعــارض یــا تعــارض احتمالــِی منافــع وجــود دارد، ایــن اســاس نامه بــه کار گرفتــه می شــود. همچنیــن ایــن اســاس نامه بایســتی بیــن 

دو نــوع متفــاوت تعــارض، یعنــی »تعارض هــای ناشــی از انتصــاب« و »تعارض هــای شــخصی« تمایــز بگــذارد؛
گــر تصمیــم بــر ادامــۀ   ● کــه دچــار تعــارض منافــع اســت یــا تصمیم گیــری دربــارۀ وی، تصمیــم بگیریــد. ا در مــورد گفتگــو بــا فــردی 

حضــور وی شــد، توجیــه مســتدلی بــرای ایــن تصمیــم داشــته باشــید؛
کــه تصمیمــات در جهــت منافــع خیریــه گرفتــه می شــود. از جملــه بایســتی   ● کــه تعــارض وجــود دارد، اطمینــان کســب کنیــد  هرجــا 

کــه ســبب ایجــاد تعــارض می شــود چیســت و کــه نظــر فــردی عاقــل در رابطــه بــا شــرایطی  لحــاظ کنیــد 
گــر   ● کــه خیریــۀ شــما می توانــد همچنــان بــه فعالیــت ادامــه دهــد و جلســات آن بــه حــد نصــاب برســد حتــی ا اطمینــان کســب کنیــد 

تعــدادی از متولیــان خیریــۀ شــما بایســتی بــه دلیــل تعارضــات ایجــاد شــده از جایــگاه خــود کناره گیــری کننــد.

3- مستند سازی
متولیــان خیریــه بایســتی مســتندات تمامــی تعارضــات منافــع رخ داده و رونــد مدیریــت آن هــا را ثبــت کننــد. ایــن ســند ثبت شــده می توانــد مربــوط 
ــک از  ــوِب هــر ی ــه ســند مکت ک ــد  ــان کســب کنی ــان شــده اســت. اطمین ــع بی ــارض مناف ــه در آن تع ک ــن جلســه ای باشــد  ــا حی ــه دقایقــی پیــش از ی ب

ــه اســت: ــر گرفت ــر را درب ــوارد زی ــورد آن انجــام می دهــد، م ــه در م ــه خیری ک ــی  ــع و اقدامات موقعیت هــای تعــارض مناف
نوع تعارض منافع؛  ●
متولی یا متولیانی که درگیر این تعارض بودند؛  ●
اطمینان از این که تعارض منافع از قبل بیان شده بود )در صورت تصدیق یک تعارض منافع(؛  ●
خاصه ای از گفتگو؛  ●
این که فرد دچار به تعارض منافع از جلسه خارج شده است )در صورت تصدیق تعارض منافع(؛  ●
رأی شما و سایر متولیان؛  ●
تصمیمی که توسط شما و سایر متولیان گرفته شده است و   ●
نحوۀ تصمیم گیری شما و سایر متولیان خیریه در جهت منافع خیریه.  ●
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پیوست الف:  اساس نامۀ تعارض منافع

]نام خیریه را در اینجا قرار دهید[
اساس نامۀ تعارض منافع

1. هدف
هــدف ایــن آیین نامــه کمــک بــه متولیــان خیریــۀ ]نــام خیریــه[ در شناســایی، ثبــت و مدیریــت مناســب تعارضــات منافــع به منظــور صیانــت از 

کــه متولیــان خیریــه همســو بــا منافــع آن عمــل می کننــد. عمل کــرد صادقانــۀ خیریــۀ ]نــام خیریــه[ و کســب اطمینــان از ایــن مهــم اســت 

2. چشم انداز
]هیئت مدیــره، کمیتــه یــا دیگــر عناویــِن ســاختار مدیریتــی بنــا بــه مــورد[ ]نــام خیریــه[ )کــه در ایــن اســاس نامه »هیئــت متولیــان خیریــه« خوانــده 
گاه هســتند و  کــه متولیــان خیریــه از وظیفــۀ خــود در اطاع رســانِی هــر نــوع تعــارض منافــع احتمالــی آ کنــد  شــده اســت( می خواهــد اطمینــان کســب 
ــه[ مســئلۀ تعــارض منافــع را به درســتی مدیریــت می کننــد. ــام خیری از ایــن اســاس نامه پیــروی می کننــد و به این ترتیــب به عنــوان نماینــدگاِن ]ن

3. محدوده
این اساس نامه در مورد متولیان ]نام خیریه[ قابلیت اجرا دارد.

کــه در خیریــۀ شــما کار می کننــد نیــز قابلیــت اجــرا داشــته باشــد؛ افــرادی  کــه ایــن آیین نامــه در مــورد برخــی افــراد دیگــر  ]شــاید ضــرورت داشــته باشــد 
گــر کســانی جــز هیئــت متولیــان خیریــه در شــمول ایــن آیین نامــه قــرار می گیرنــد، بایســتی آن را در اینجــا قیــد کنیــد[ چــون کارمنــدان ارشــد. ا

4. تعریف تعارض منافع
ــع از  ــد مان ــه می توان ک ــا به نظــر رســد  ــد ی ــه بتوان ــی خیری ــا وابســتگی های یــک متول ــه در آن منافــع شــخصی ی ک تعــارض منافــع هــر موقعیتــی اســت 
تصمیم گیــری وی در راســتای منافــع خیریــه شــود. ایــن نفــع شــخصی ممکــن اســت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم باشــد و می توانــد افــراد وابســته بــه 

متولــی خیریــه را نیــز درگیــر کنــد.
ایــن موقعیت هــا ایــن خطــر را دارنــد کــه شــخص نــه بــرای منافــع خیریــه کــه در جهــت مــوارد بــاال تصمیم گیــری کنــد. به همین خاطــر تعــارض منافــع 

کــرد. را بایــد به درســتی مدیریــت 

5. اساس نامه
کــه تعــارض منافــع معمــواًل ایجــاد می شــود امــا  ایــن اســاس نامه بــه منظــور کمــک بــه مدیریــت مؤثــر تعــارض منافــع تدویــن شــده اســت؛ زیــرا 
کــه  مدیریــت مؤثــر تعــارض منافــع می توانــد از مشــکل آفرینی آن جلوگیــری کنــد. مشــی ]نــام خیریــه[ و نیــز مســئولیت متولیــان خیریــه ایــن اســت 
از تعــارض منافــع اخاقــی، قانونــی و مالــی اجتنــاب شــود و در صــورت بــروز چنیــن تعارضــی بــا وظایــف آن هــا در قبــال ]نــام خیریــه[ در تعــارض قــرار 

ــرد.  نگی
]نام خیریه[ با ملزم داشتن متولیان خیریه به انجام موارد زیر تعارض منافع را مدیریت خواهد کرد:

در صورت امکان از تعارض منافع اجتناب کنید  ●
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هر نوع تعارض منافع را شناسایی و مستند کنید  ●
هر نوع تعارض منافع را به دقت مدیریت کنید و  ●
از این اساس نامه پیروی کرده و مانع از هر نوع نقض آن شوید.  ●

1.5 وظیفۀ هیئت متولیان خیریه
این هیئت نسبت به موارد زیر مسئولیت دارد:

ایجاد سیستمی برای شناسایی، افشا و مدیریت تعارض منافع در خیریه؛  ●
نظارت بر پیروی از این اساس نامه و  ●
بازبینی این اساس نامه به شکل ساالنه تا نسبت به عمل کرد مؤثر آن اطمینان خاطر وجود داشته باشد.  ●

گاهــی دارنــد و بــرای اطاعــات بیشــتر  کــه از وظایــف حقوقــی خــود در مدیریــت و ادارۀ خیریــۀ خــود آ متولیــان خیریــه بایســتی اطمینــان کســب کننــد 
کــه توســط ســازمان تنظیــم مقــررات خیریــه تدویــن شــده یــا بــه وب ســایت ایــن ســازمان مراجعــه کننــد.5 بایســتی بــه »راهنمــای متولیــان خیریــه« 

2.5 شناسایی و افشای تعارض منافع
ک شــده شناســایی شــود، بایســتی در فــرم منافــع ]نــام خیریــه[ وارد شــده و بــا هیئــت متولیــان  زمانی کــه یــک تعــارض منافــع واقعــی، احتمالــی یــا ادرا
خیریــه در میــان گذاشــته شــود. فــرم منافــع بایســتی در نــزد ]نــام شــخص/نقش وی[ نگــه داری شــود و تمامــی اطاعــات مربــوط بــه تعــارض منافــع 

کــه بــرای رفــع آن بایســتی صــورت بگیــرد(. را ثبــت کنــد )از جملــه ماهیــت و شــدت تعــارض منافــع و اقداماتــی 

محرمانگی تعارضات منافع افشاشده
]برای تشویق متولیان خیریه در افشای تعارض منافع شان، بایستی میزانی از محرمانه بودن در افشای تعارضات وجود داشته باشد.

کــه چــه کســی بــه اطاعــات افشاشــده دسترســی خواهــد داشــت. مثــًا دسترســی را بــه هیئــت متولیــان خیریــه و دبیــر آن محــدود  مشــخص کنیــد 
ــاز اســت، ســازوکارهای افشــای دیگــری نیــز طراحــی کنیــد[. کنیــد. در صورتی کــه محدودیت هــای بیشــتری در مــورد افشــای اطاعــات مــورد نی

6. اقدامات مورد نیاز برای مدیریت تعارض منافع
1-6: تعارض منافع اعضای هیئت متولیان خیریه

هــر زمــان کــه تعــارض منافــع به درســتی افشــا شــود، هیئــت متولیــان خیریــه )به غیــر از متولــی خیریــه ای کــه تعــارض اش افشــا شــده و ســایر اشــخاصی 
کــه بــه تعــارض دچــار هســتند( بایســتی تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا یــک متولــی خیریــۀ دچــار بــه تعــارض می توانــد:

در رأی گیری در مورد مسئله شرکت کند )این مورد حداقلی است(  ●
در بحث مشارکت کند یا  ●
در جریان بحث و رأی گیری در جلسه حاضر باشد.  ●

در شــرایط اســتثنایی، مثــًا زمانی کــه تعــارض بســیار قابل توجــه اســت یــا ممکــن اســت مانــع از مشــارکت یــک متولــی در بحث هــا شــود، هیئــت 
ــرار دهنــد. ــه را مدنظــر ق ــی خیری ــه بایســتی امــکان اســتعفای متول ــان خیری متولی

2-6: زمانی که برای انجام اقدامات تصمیم گیری می کنید، چه مواردی را باید در نظر داشته باشید؟
کــه آیــا بایــد از بــروز ایــن تعــارض   ● کــه بایــد پیــش از انجــام اقدامــات در مــورد آن تصمیم گیــری شــود، ایــن اســت  ازجملــه مــواردی 

5-  http://www.charitiesregulator.ie/
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کــرد یــا نــه و آیــا بایــد آن را مســتند ســاخت یــا نــه منافــع خــاص اجتنــاب 
کننده نتوانــد مشــارکتی غیرســؤگیرانه در تصمیم گیــری در مــورد تعــارض داشــته   ● این کــه آیــا ایــن تعــارض باعــث می شــود فــرد افشــا

باشــد یــا نــه
راه حل های جایگزین برای اجتناب از تعارض  ●
اهداف و منابع خیریه و  ●
احتمال ایجاد تصوری از عمل کرد خاف قانوِن خیریه که اعتماد به آن یا حسن شهرت آن را مخدوش کند.  ●

کثریــت هیئــت متولیــان خیریــه اســت کــه در جلســه حاضــر هســتند ) بــا حــذف متولیانــی کــه بــه تعــارض منافــع دچــار  تأییــد هــر اقــدام مســتلزِم توافــِق ا
هســتند( و می تواننــد در آن جــا رأی دهنــد )درصــورت کاربســت پذیری(. تمامــی جزئیــات مربــوط بــه تعــارض منافــع، از جملــه اقدامــات انجــام شــده 

در جلســه ثبــت خواهــد شــد.

7. پیروی از این اساس نامه
کــه نشــان دهــد افــراد تحــت شــمول ایــن اســاس نامه از آن پیــروی نکرده انــد، رویه هــای  گــر هیئــت متولیــان خیریــه دلیلــی در دســت داشــته باشــد  ا

کــرد. الزم را توصیــه خواهــد 
کــه ایــن شــخص قــادر بــه افشــای یــک تعــارض منافــع نشــده اســت، هیئــت متولیــان خیریــه می توانــد علیــه ایــن شــخص اقــدام  گــر مشــخص شــود  ا

کنــد. از جملــۀ ایــن اقدامــات ممکــن اســت درخواســِت اســتعفای فــرد از خیریــه باشــد. 
]سایر ضمانت های اجرا در تناسب با شدت نقض قانون را در اینجا قرار دهید[

کــه یــک متولــی خیریــه تعــارض منافــع اش را افشــا نکــرده اســت، بایســتی ]اقــدام مقتضــی را انجــام دهــد، از جملــه: بــا  گــر شــخصی تصــور می کنــد  ا
کــه مســئول نگــه داری فــرم منافــع اســت را مطلــع ســازد[. شــخص موردنظــر بحــث کنــد؛ هیئــت متولیــان خیریــه یــا شــخصی 

اطالعات تماس
می توانیــد بــرای طــرح ســؤاالت خــود در مــورد ایــن آیین نامــه بــا هیئــت متولیــان خیریــه یــا ]شــخص/نقش[ و از طریــق ]جزئیــات اطاعــات تمــاس[ 

تمــاس حاصــل کنیــد. 
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پیوست ب: الگوی فرم منافع

]نام خیریه[
فرم منافع

ح منافعتاریخ انتصابنام متولی خیریه آیا هیئت متولیان خیریه در جریان این شر
تاریخ افشامنافع قرار گرفته است؟

تاریخ: ] / / [ امضا:          
]نام متولی خیریه[
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پیوست ج

مطالعات موردی زیر مبتنی بر خیریه ها و سناریوهای تخیلی هستند و صرفًا برای مقاصد آموزشی ارائه می شوند.

1. مطالعۀ موردی »بنیاد خیریۀ آموزش آفریقا«
سناریوی تعارض تعارض منافع

کــه بــه ارائــۀ منابــع آموزشــی در یکــی از مناطــق آفریقــا می پــردازد و حــال در زمینــه ای بــه  »بنیــاد خیریــۀ آمــوزش آفریقــا« ســازمان خیریــه ای اســت 
مشــاورۀ تخصصــی نیــاز دارد. آیــوف، یکــی از متولیــان خیریــه، در ایــن زمینــه تخصــص دارد و صاحــب شــرکتی موفــق اســت. آیــوف در فــرم منافــع، 

کــه صاحــب چنیــن شــرکتی اســت. کــرده اســت  اعــام 
در یکــی از جلســات هیئــت متولیــان خیریــه کــه آیــوف در تمامــی تصمیم گیری هــا و تبــادل نظرهــای آن مشــارکت داشــت، هیئــت، بــا علــم بــه این کــه 

آیــوف دارنــدۀ شــرکت اســت، ایــن شــرکت را بــرای دریافــت نظــر کارشناســی انتخــاب می کنــد.
ــه  ــرخ معمــول ارائ ــا ن ــن حــوزه تخصــص دارد و او توصیه هــای کارشناســی اش را ب ــه در ای ک ــا یکــی از بســیار شــرکت هایی اســت  ــوف تنه شــرکت آی

می دهــد.

ارزیابی ما
شناسایی:

ایــن یــک تعــارض منافــع شــخصی اســت. آیــوف به درســتی در فــرم منافــع اش اظهــار داشــته بــود کــه در ایــن شــرکت دخیــل اســت. بااین حــال زمانــی 
کــه ایــن موضــوع در جلســۀ هیئــت متولیــان مطــرح شــد، او دیگــر بــه ایــن نکتــه اشــاره نکــرد.

ــا دبیــر هیئــت  ــا ســایر متولیــان ی کــه از ایــن منفعــت اطــاع داشــت بایســتی آن را ب درصورتی کــه خــود آیــوف منفعــت اش را بیــان نکنــد، هــر کســی 
ــان بگــذارد. ــا کل هیئــت در می ــز آن را ب ــا او نی ــرد ت ــه مطــرح می ک ــان خیری متولی

مدیریت:
آیوف بایستی از حضور در بخشی از جلسه که بحث ها و تبادل نظرها دراین باره صورت می گرفت خودداری می کرد.

آیوف نباید هیچ دخالتی در هیچ جنبه ای از این فرایند گزینش، در داخل یا خارج جلسه می داشت.
گر آیوف خود از آن بخش جلسه خارج نمی شد، بایستی سایر متولیان از او تقاضا می کردند که چنین کند. ا

کــه بــه ازای ایــن  هیئــت متولیــان خیریــۀ »بنیــاد خیریــۀ آمــوزش آفریقــا« بایســتی از حداقــل ســه شــرکت متفــاوت قیمــت می گرفــت تــا مطمئــن شــوند 
کــرد، و نتیجتــًا اســتفادۀ درســتی از دارایی هــای خیریــۀ می کننــد. مبلــغ پــول بهتریــن خدمــات را دریافــت خواهنــد 

کــه ایــن هیئــت  گاه بــود تأییــد می کــرد  کــه از منافــع آیــوف آ کــه آیــا فــرد عاقلــی  کار بــه هیئــت متولیــان خیریــه کمــک می کــرد تــا بفهمنــد  انجــام ایــن 
تصمیــم اش متأثــر از منافــع وی بــوده اســت یــا خیــر.

مستندسازی:
نحوۀ مدیریت تعارض منافع توسط متولیان خیریه می بایست در طول جلسه ثبت و مستند می شد.
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2. مطالعۀ موردی »مؤسسۀ توان«
سناریوی تعارض منافع

کــه قطعــه  کــه بــه معلولیــت دچــار هســتند. ایــن مؤسســه درنظــر دارد  کــه هــدف آن بهبــود زندگــی افــرادی اســت  »مؤسســۀ تــوان« خیریــه ای اســت 
ــی چــرخ دار اســتفاده می کننــد، خریــداری کنــد. کویــن یکــی از متولیــان »مؤسســۀ  کــه از صندل ــرای افــرادی  ــرای تأســیس ورزشــگاهی ب زمینــی را ب

تــوان« صاحــب یــک کافــی شــاپ و پارکینــگ در قطعــه زمیــن مجــاور اســت.
کوین نفع مستقیمی از فروش زمین مجاور نخواهد برد. اما کوین ممکن است که از استفادۀ احتمالی خیریه از آن زمین نفع ببرد.

کــه در آن هیئــت متولیــان خیریــه تصمیــم بــه خریــد زمیــن را مــورد نظــر قــرار می دهنــد، مشــارکت  کویــن منفعــت اش را بیــان نمی کنــد و در جلســه ای 
دارد.

ارزیابی ما
شناسایی:

ِح احتمــاِل خریــِد زمیــِن مــورد بحــث )در داخــل یــا بیــرون از( جلســه ایــن  ایــن یــک تعــارض منافــع شــخصی اســت. کویــن بایســتی به محــض طــر
مســئله را بــرای اعضــای هیئــت متولیــان خیریــه بیــان می کــرد.

کــه از ایــن منفعــت اطــاع داشــت بایســتی آن را بــا ســایر متولیــان یــا دبیــر هیئــت  درصورتی کــه خــود کویــن منفعــت اش را بیــان نمی کــرد، هــر کســی 
متولیــان خیریــه مطــرح می کــرد تــا او نیــز آن را بــا کل هیئــت در میــان بگــذارد.

مدیریت:
کوین بایستی از جلسه ای که در آن حول خرید آن زمین بحث و تبادل نظر می شد بیرون می آمد.

کوین نبایست در بحث حول خرید زمین مجاوِر قطعه زمین او هیچ دخالتی می داشت. 
کار را می کردند. درصورتی که کوین خود از بخش مربوطۀ جلسه خارج نمی شد، سایر متولیان خیریه بایستی از او تقاضای این 

هیئــت متولیــان خیریــۀ »مؤسســۀ تــوان« بایــد ارزیابــی کاملــی از آنچــه مــورد نیازشــان اســت انجــام می دادنــد و قابلیــت خریــد چندیــن زمیــن را 
ــه می کننــد و  ــغ مشــخص پــول بهتریــن ارزش را نصیــب خیری ــه ازای مبل ــه ب ک ــا مطمئــن شــوند  ــد ت ــده می کردن ــرده و تحلیــل هزینــه فای ک مقایســه 

کــه از دارایی هــای خیریــه بهتریــن اســتفاده را می کننــد. بدین ترتیــب مشــخص شــود 
کــه هیئــت  کــه از منافــع کویــن مطلــع اســت تأییــد می کــرد  کــه آیــا فــردی عاقــل  کار بــه هیئــت متولیــان خیریــه کمــک می کــرد تــا ببیننــد  انجــام ایــن 

متولیــان تحــت تأثیــر منافــع او تصمیــم گرفته انــد یــا خیــر.
مستندسازی:

نحوۀ مدیریت تعارض منافع از سوی متولیان هیئت بایستی در طول دقایق جلسه ثبت می شد.

3. مطالعۀ موردی »ستاره های نوظهور«
سناریوی تعارض منافع

گــروه تئاتــری بــرای جوانــان بزهــکار اســت. ســقف ســاختمان خیریــه در اثــر برفــی ســهمگین به شــدت  میرابــل مدیــر عامــل »ســتاره های نوظهــور«، 
آســیب دیــده اســت.

همسر میرابل، بیودون یک شرکت موفق سقف سازی دارد. میرابل دخالتی در این شرکت ندارد.
کــه یکــی از ایــن شــرکت ها متعلــق بــه بیــودون اســت. ایــن قیمت هــا  خیریــه ســه لیســت متفــاوت قیمــت از شــرکت های سقف ســازی گرفتــه اســت 
کــه تصادفــًا  کــه پایین تریــن قیمــت را پیشــنهاد داده اســت انتخــاب کننــد  تقریبــًا مشــابه یکدیگــر بودنــد و متولیــان خیریــه تصمیم گرفتنــد شــرکتی 

ایــن شــرکت همــان شــرکت بیــودون بــود.
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قراردادی امضا شد و کار به خوبی تکمیل شد.
ارزیابی ما
شناسایی

گرچــه میرابــل متولــی خیریــه نیســت امــا جایــگاه مدیریتــی باالیــی در ایــن خیریــه دارد و به همین خاطــر  ایــن یــک تعــارض منافــع شــخصی اســت. ا
بایــد نفــع اش را به محــض اطــاع از ماجــرا بیــان می کــرد.

کــه از ایــن منفعــت اطــاع داشــت بایســتی آن را بــا ســایر متولیــان یــا دبیــر هیئــت  درصورتی کــه خــود میرابــل منفعــت اش را بیــان نمی کــرد، هــر کســی 
متولیــان خیریــه مطــرح می کــرد تــا او نیــز آن را بــا کل هیئــت در میــان بگــذارد.

مدیریت:
میرابل نباید در فرایند تصمیم گیری در مورد شرکت سقف سازی ای که قرار بود برای تعمیر سقف با آن قرارداد بسته شود دخالتی می داشت.

متولیــان خیریــۀ »ســتاره های نوظهــور« بایســتی از ســه شــرکت متفــاوت قیمــت می گرفتنــد و بــا انتخــاب مناســب ترین قیمــت در جهــت منافــع 
ــد. ــه عمــل کردن خیری

مستندسازی:
این منفعت، نحوۀ مدیریت آن و اقدامات صورت گرفته بایستی در طول جلسه به درستی مستند می شد.

4.  مطالعۀ موردی، »یک گوش شنوا« )بخش یکم(
سناریوی تعارض منافع

کــه از یــک خودکشــی متأثــر شــده اند، خدمــات مشــاوره ای ارائــه  کامیــا یکــی از متولیــان خیریــۀ »گــوش شــنوا« اســت. ایــن خیریــه بــه افــرادی 
کنــد. کــه دو اتــاق در خانــه اش بــرای انجــام مشــاوره اختصــاص پیــدا  کامیــا پیشــنهاد می دهــد  می دهــد. 

در جلسۀ هیئت متولیان خیریه که کامیا در آن حاضر است، متولیان خیریه با پرداخت اجاره به کامیا برای این اتاق ها موافقت می کنند.

ارزیابی ما
شناسایی:

کــه ایــن اتاق هــا بخشــی  کــه تمامــی متولیــان خیریــه مطلــع هســتند  کنــد  ایــن یــک تعــارض منافــع شــخصی اســت. کامیــا بایســتی اطمینــان کســب 
از خانــۀ او هســتند.

مدیریت:
کامیــا می بایســت از بخشــی از جلســه کــه بــه بحــث دربــارۀ پیشــنهاد او بــرای اختصــاص دو اتــاق خانــه اش بــرای مشــاوره اختصــاص داشــت، خــارج 

می شــد.
درصورتی که خود وی چنین نمی کرد، بایستی سایر متولیان خیریه از او می خواستند که چنین کند. 

ــه  ــرای کرای ــق ب ــد می شــود. تواف ــرارداد منعق ــک ق ــاق ی ــۀ آن دو ات ــرای کرای ــه ب ک ــد  ــان حاصــل کنن ــوش شــنوا« بایســتی اطمین ــۀ »گ ــان خیری متولی
کــه قــرار اســت اخــذ شــود دقیقــًا مشــخص شــود. بایســتی مطابــق قیمــت بــازار باشــد و هزینه هــای آب و برقــی 

کــه خیریــه در اختیــار دارد و اجــارۀ آن هــا بهتریــن اســتفاده از  ایــن دو اتــاق بایســتی مناســب مقصــود خیریــه باشــند و بهتریــن گزینــه ای باشــند 
دارایی هــای خیریــه را دربرداشــته باشــد.

کــه هیئــت  کــه از منافــع کامیــا مطلــع اســت تأییــد می کــرد  کــه آیــا فــردی عاقــل  کار بــه هیئــت متولیــان خیریــه کمــک می کــرد تــا ببیننــد  انجــام ایــن 
متولیــان تحــت تأثیــر منفعــت او تصمیــم گرفته انــد یــا خیــر.

کــه بــه بحــث در مــورد محــل ارائــۀ خدمــات مشــاورۀ »گــوش شــنوا« می پــردازد، خــارج  کامیــا بایســتی در تمامــی جلســات آینــده، از بخشــی از جلســه 
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شــود. 
گر کامیا خود از بخش مربوطۀ جلسات آتی خارج نشود، بایستی سایر متولیان خیریه از او بخواهند که چنین کند. ا

مستندسازی:
این منفعت بایستی در فرم منافع بیان شود.

گــر محــل ارائــۀ مشــاورۀ »گــوش شــنوا« در جلســات آتــی مــورد  نحــوۀ مدیریــت ایــن تعــارض منافــع بایســتی در طــول جلســه ثبــت می شــد. همچنیــن ا
بحــث یــا ارزیابــی قــرار بگیــرد، بایســتی بــه ثبــت برســد.

5. مطالعۀ موردی، »یک گوش شنوا« )بخش دوم(
سناریوی تعارض منافع

خیریۀ »گوش شنوا« تصمیم گرفته است که از خدمات مشاوران بیشتری بهره ببرد.
ُکلیــن )دیگــر متولــی ایــن خیریــه( خدمــات مشــاوره ای بــه افــرادی ارائــه  کامیــا نــه تنهــا از متولیــان خیریــۀ »یــک گــوش شــنوا« اســت بلکــه وی و 

کــه تحــت اثــرات خودکشــی قــرار گرفته انــد. می کننــد 
کــه در آن متولیــان خیریــه نیــاز بــه مشــاوران بیش تــر را بــه بحــث می گذرانــد و ایــن دو نفــر، پیشــنهاد  ُکلیــن در جلســه ای مشــارکت می کننــد  کامیــا و 

ارائــۀ خدمــات رایــگان بــه خیریــه را می دهنــد.
کــه ارائــه می دهنــد هزینــه ای دریافــت نمی کننــد، امــا ایــن مشــاوره ها بــرای آنــان در حکــم ابــزاری بــرای  کلیــن بــرای مشــاوره ای  گرچــه کامیــا و  ا

اعتباربخشــی بــه تحصیات شــان عمــل می کنــد.

ارزیابی ما
شناسایی:

گــر تــا پیــش از ایــن منافــع خــود را بیــان نکرده انــد، بایــد فــورًا نســبت بــه بیــان آن اقــدا کننــد  ایــن یــک تعــارض منافــع شــخصی اســت. کامیــا و کلیــن ا
تــا ایــن منافــع در فــرم منافــع ثبــت شــود.

کــه از ایــن منفعــت اطــاع داشــت بایســتی آن را بــا ســایر متولیــان  درصورتی کــه کامیــا و کلیــن خوشــان منفعت شــان را بیــان نمی کردنــد، هــر کســی 
یــا دبیــر هیئــت متولیــان خیریــه مطــرح می کــرد تــا او نیــز آن را بــا کل هیئــت در میــان بگــذارد.

مدیریت:
کامیا و کلین باید از شرکت در بخشی از جلسه که به بحث دربارۀ مشاوران »یک گوش شنوا« اختصاص داشت، خودداری می کردند.

کار را می کردند. درصورتی که کاملیا و کلین خود از بخش مربوطۀ جلسه خارج نمی شدند، سایر متولیان خیریه بایستی از آن ها تقاضای این 
متولیــان خیریــۀ »یــک گــوش شــنوا« بایســتی ببیننــد کــه آیــا فــردی عاقــل کــه از منافــع کامیــا و کلیــن مطلــع اســت تأییــد می کــرد کــه هیئــت متولیــان 

تحــت تأثیــر منافــع آن هــا تصمیــم گرفته انــد یــا خیــر.
متولیان خیریۀ »یک گوش شنوا« بایستی در راستای منافع خیریه عمل کند.

کلیــن را بــرای ارائــۀ مشــاوره بپذیرنــد، ایــن دو نفــر بایــد از شــرکت در  کــه پیشــنهاد کامیــا و  گــر متولیــان خیریــۀ »یــک گــوش شــنوا« تصمیــم بگیرنــد  ا
کــه بــه بحــث و ارزیابــی دربــارۀ مشــاورین ایــن خیریــه اختصــاص دارد، خــودداری کننــد. بخشــی از جلســات آتــی 

کار را بکنند. درصورتی که کاملیا و کلین خود از بخش مربوطۀ جلسات آتی خارج نشوند، سایر متولیان خیریه بایستی از آن ها تقاضای این 
مستندسازی:

نحــوۀ مدیریــت ایــن تعــارض منافــع از ســوی متولیــان خیریــه بایســتی در طــول دقایــق ایــن جلســه ثبــت می شــد. همچنیــن بخشــی از جلســات آتــی 
کــه بــه بحــث و ارزیابــی مشــاوران »یــک گــوش شــنوا« اختصــاص دارد بایســتی ثبــت و مســتند شــود.
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6. مطالعۀ موردی، »زندگی کن«
سناریوی تعارض منافع

پیتــر از متولیــان خیریــۀ »زندگــی کــن«، پژوهش گاهــی دربــارۀ ســرطان و یــک شــبکۀ حمایتــی اســت. ایــن خیریــه در ســال گذشــته توانســته کمــک 
کنــون موعــد حساب رســی مؤسســه فــرا رســیده اســت. مالــی بســیاری جلــب کنــد و ا

کــه پیتــر در آن حاضــر اســت، رئیس جلســۀ هیئــت متولیــان  پیتــر در یــک شــرکت حساب رســی شــریک اســت. در یکــی از جلســات متولیــان خیریــه 
کــه بــرای انجــام حساب رســی بــا شــرکت پیتــر قــرارداد عقــد شــود. خیریــه ُمِصــر اســت 

متولیان خیریه تصمیم می گیرند که شرکت پیتر عهده دار حساب رسی حساب های شرکت شان شود.

ارزیابی ما
شناسایی:

ــن موضــوع در  ــه ای ــرد و زمانی ک ــان می ک ــن شــرکت را بی ــع دخالتــش در ای ــرم مناف ــر می بایســت در ف ــع شــخصی اســت. پیت ــارض مناف ــک تع ــن ی ای
جلســۀ متولیــان مطــرح شــد، بایســتی دوبــاره آن را اظهــار می داشــت.

مدیریت:
کــن« اجتنــاب می کــرد، چــرا یــک حساب رســی بایســتی مســتقانه  پیتــر می بایســت از دخالــت دادن شــرکت اش در حساب رســی شــرکت »زندگــی 
به عمــل آیــد. تعــارض منافــع آشــکاری بیــن وظیفــۀ پیتــر بــرای عمــل در راســتای منافــع خیریــه اش و توانایــی او بــرای انجــام حساب رســی مســتقل 

وجــود دارد.
کــه حساب رســی بایــد توســط شــرکتی مســتقل صــورت بگیــرد.  کیــد می کــرد  باتوجــه بــه ماهیــت حساب رســی، هیئــت متولیــان خیریــه بایســتی تأ
کــه خدمــات مــورد نیــازش را بــا بهتریــن  ایــن هیئــت بایســتی حداقــل ســه لیســت قمیــت از شــرکت های مختلــف دریافــت می کــرد تــا مطمئــن شــود 

کــرده و اســتفادۀ درســتی از دارایی هــای خیریــه بــه عمــل مــی آورد. قیمــت دریافــت 
پیتر هنگام ارائۀ لیست قیمت به شرکت »زندگی کن«، بایستی از هیئت متولیان این خیریه کناره گیری می کرد.

مستندسازی:
نحوۀ مدیریت تعارض منافع از سوی خیریه بایستی در طول این جلسه ثبت می شد.

7. مطالعۀ موردی، »دوستان پشمالو«
سناریوی تعارض منافع

کــه بــرای نجــات ســگ ها فعالیــت می کنــد. از خانــۀ دیه گــو بــرای نگــه داری از  دیه گــو یکــی از متولیــان مرکــز خیریــۀ »دوســتان پشــمالو« اســت 
کــه کســب وکاری در زمینــۀ نگــه داری از ســگ ها راه بینــدازد و او قصــد دارد بــرای نگــه داری از  ســگ ها اســتفاده می شــود. دیه گــو تصمیــم دارد 

کــه توســط خیریــۀ »دوســتان پشــمالو« ســاخته شــده اســت. کنــد  ســگ ها بــل ازای دریافــت پــول، از النه هایــی اســتفاده 
دیه گو تعارض منافع شخصی اش را به هیچ یک از متولیان دیگر خیریه بیان نمی کند.

ارزیابی ما
شناسایی:

کــه کســب وکاری را بــرای نگــه داری از ســگ ها راه می انــدازد تــا ایــن منفعــت  ایــن یــک تعــارض منافــع شــخصی اســت. دیه گــو بایســتی اعــام کنــد 
گــر موعــد ســاالنۀ به روزرســانی ایــن فــرم فرانرســیده باشــد. او در فــرم منافــع ثبــت شــود، حتــی ا

دیه گو بایستی قصد خود برای استفاده از دارایی های خیریه در جهت نفع شخصی اش را بیان کند.
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کــه از ایــن منفعــت اطــاع داشــت بایســتی آن را بــا ســایر متولیــان یــا دبیــر هیئــت  درصورتی کــه خــود دیه گــو منفعــت اش بیــان نمی کــرد، هــر کســی 
متولیــان خیریــه مطــرح می کــرد تــا او نیــز آن را بــا کل هیئــت در میــان بگــذارد.

مدیریت:
ــد، خــودداری  ــارۀ کســب وکار او می پردازن ــه بحــث درب ــۀ »دوســتان پشــمالو« در آن ب کــه متولیــان خیری ــو بایســتی از شــرکت در هــر جلســه ای  دیه گ

کنــد.
کــه دیه گــو تحــت هیــچ شــرایطی نمی توانــد از دارایی هــای خیریــه از جملــه النه هــا و ســایر  متولیــان خیریــۀ »دوســتان پشــمالو« بایســتی تأییــد کننــد 
کــه »دوســتان پشــمالو« بــرای نگــه داری از ســگ های نجات یافتــه تهیــه کرده انــد، بــرای کســب وکار خــود بــرای نگــه داری از ســگ ها  تجهیزاتــی 

اســتفاده کنــد.
گر دیه گو موافقت نکرد، متولیان خیریه بایستی محل پناه گاه سگ ها را تغییر دهند.  ا

کــه دیه گــو کســب وکار خــود در زمینــۀ نگــه داری از ســگ ها را  کــرد، متولیــان خیریــه بایســتی در آینــده اطمینــان کســب کننــد  گــر دیه گــو موافقــت  ا
ــرد. ــه پیــش می ب ــدون اســتفاده از دارایی هــای خیری ب

مستندسازی:
نحوۀ مدیریت این تعارض منافع توسط متولیان خیریه بایستی در طول جلسه ثبت می شد.

8. مطالعۀ موردی، »تکاپو«
سناریوی تعارض منافع

کــه اختــاالت ژنتیکــی نــادری دارنــد و ایــن اختــاالت می توانــد بــه معلولیت هــای  »تکاپــو« خیریــه ای اســت بــا هــدف کمــک بــه والدیــن کودکانــی 
مختلــف منتهــی شــود.

مری یکی از متولیان این خیریه و مادر یکی از این کودکان معلول است.
این خیریه با مشکل شدید مالی روبه رو است و به جز با صرفه جویی شدید نمی تواند پابرجا بماند.

کنــد از چهــار روز بــه  کــودک ذی نفــع می توانــد بــه کلینیــک مراجعــه  کــه هــر  کــه تعــداد روزهایــی را  هیئــت متولیــان خیریــۀ »تکاپــو« تصمیــم می گیــرد 
دو روز کاهــش دهــد.

کــه متولیــان خیریــه راه دیگــری  مــری بــه دلیــل درگیــری عاطفــی خــودش بــا مســئله و تأثیــر احتمالــی ایــن کاهــش بــر فرزنــد خــودش، اصــرار دارد 
ــد. ــدا کنن ــی پی ــرای صرفه جوی ب

متولیان خیریه نمی توانند به توافق نظر برسند.
خیریۀ »تکاپو« به دلیل ضرر ناشی از ارائۀ منابع ضروری به شمار زیادی از ذی نفعان و خانواده هایشان ماه بعد تعطیل می شود. 

ارزیابی ما
شناسایی:

گــر مــری تــا پیــش از ایــن اعــام نکــرده بــود کــه فرزنــدش از ذی نفعــان مؤسســه اســت، حــال بایســتی ایــن  ایــن یــک تعــارض منافــع شــخصی اســت. ا
کــه بحث هــای مربــوط بــه مســائل مالــی انجــام می شــد ایــن مســئله  کار را می کــرد تــا در فــرم منافــع اش ثبــت شــود. مــری می بایســت در جلســه ای 

را دوبــاره مطــرح می کــرد.
کــه فــرم منافــع را نگــه داری می کــرد بایــد آن را مطــرح می کــرد. در صورتی کــه وی نیــز چنیــن  گــر مــری چنیــن نمی کــرد، دبیــر متولیــان خیریــه  ا
کــه از ایــن منفعــت اطــاع داشــت بایســتی آن را بــا ســایر متولیــان یــا دبیــر هیئــت متولیــان خیریــه مطــرح می کــرد تــا او نیــز آن را  نمی کــرد، هــر کســی 

ــا کل هیئــت در میــان بگــذارد. ب
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مدیریت:
مــری بایــد به عنــوان متولــی خیریــه تصمیماتــی می گرفــت و در جهــت منافــع »تکاپــو« عمــل می کــرد. ایــن تصمیمــات ممکــن اســت بعضــًا دشــوار 

باشــند امــا بایســتی در جهــت منافــع خیریــه گرفتــه شــوند.
کــه در آن جــا بحــث حــول موضوعاتــی انجــام  مــری می بایســت از حضــور در تصمیم گیــری دربــارۀ آینــدۀ مالــی »تکاپــو« خــودداری می کــرد. چرا

کــه می توانســت مســتقیمًا بــر روی فرزنــد او به عنــوان ذی نفــع خیریــه اثــر بگــذارد. می شــد 
متولیان خیریۀ »تکاپو« بایستی از وضعیت مالی کنونی شان و این که تا چه زمان امکان ادامۀ فعالیت دارند، مطلع می بودند.

کــه بــه »تکاپــو« اجــازۀ فعالیــت مــی داد، مــد نظــر قــرار می دادنــد و تصمیماتــی می گرفتنــد  متولیــان خیریــه می بایســتی تمامــی گزینه هــای ممکــن را 
گــر اتخــاذ ایــن تصمیمــات دشــوار بودنــد. کــه در جهــت منافــع خیریــه بــود، حتــی ا

ــا منافــع خیریــه  کــه هم راســتا ب گــر رســیدن بــه توافــق نظــر ممکــن نبــود، بایســتی متولیــان از طریــق رأی گیــری بــه تصمیماتــی دســت می یافتنــد  ا
باشــد.

مستندسازی:
نحوۀ مدیریت تعارض منافع توسط متولیان خیریه و تصمیم گیری در راستای منافع خیریه بایستی در طول جلسه مستند می شد.

10. مطالعۀ موردی، »تمنوس«
سناریوی تعارض منافع

»تمنوس« خیریه ای است که می کوشد برای افراد، زوج ها و خانواده هایی که بی خانمان شده اند به طور موقت و فوری مسکن تهیه کند.
این خیریه کمک مالی بسیاری دریافت کرده است و گسترۀ فعالیت اش به سرتاسر ایرلند می رسد.

کــه یــک تیــم مدیریتــی متشــکل از یــک مدیــر عامــل و یــک معمار/مدیــر  در نتیجــۀ رشــد یک شــبه اش، متولیــان خیریــۀ »تمنــوس« تصمیــم گرفتنــد 
پــروژه تشــکیل دهنــد.

شــان یکــی از متولیــان خیریــۀ »تمنــوس« اســت. دختــر او ُدنــا یــک معمــار زبــده اســت کــه اخیــرًا بــر روی یــک پــروژه طراحــی شــهری کــه طــرف قــرارداد 
آن دولــت نــروژ بــوده کار کــرده اســت. ایــن پــروژه بســیار موفقیت آمیــز تلقــی شــده اســت.

گهی درخواست نیرو برای این شغل منتشر خواهد شد و بهتر است او رزومه اش را آماده کند. شان به دُنا اطاع می دهد که به زودی آ
گهی این کار منتشر می شود، درخواست خود را برای آن ارائه می دهد. ُدنا به محض این که آ

کــه در خیریــه شــریک هســتند مطــرح می کنــد و در جلســات هیئــت متولیــان حــول فراینــد اســتخدام معمــار/ شــان درخواســت دختــرش را بــا کســانی 
مدیــر پــروژه شــرکت می کنــد.

ارزیابی ما
شناسایی:

ایــن یــک تعــارض انتصــاب اســت. زمانی کــه دنــا درخواســت اش را بــرای منصــب معمار/مدیــر پــروژه ارائــه می کنــد، شــان می بایســت در )یــا بیــرون 
از( جلســه منفعــت اش را بــه ســایر متولیــان خیریــه اعــام می کــرد. 

کــه از ایــن منفعــت اطــاع داشــت بایســتی آن را بــا ســایر متولیــان یــا دبیــر هیئــت  درصورتی کــه خــود شــان منفعــت اش را بیــان نمی کــرد، هــر کســی 
متولیــان خیریــه مطــرح می کــرد تــا او نیــز آن را بــا کل هیئــت در میــان بگــذارد.

مدیریت:
ــر پــروژه بحــث و تبــادل نظــر می شــد، صرف نظــر می کــرد.  کــه در مــورد اســتخدام یــک معمار/مدی شــان می بایســت از حضــور در بخشــی از جلســه 
شــان نبایــد در هیچ یــک از مراحــل ایــن فراینــد اســتخدام – چــه در داخــل و چــه در بیــرون از جلســه – شــرکت می کــرد. درصورتی کــه  شــان خــود ار 
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کــه چنیــن کنــد. بخــش مربوطــۀ جلســه بیــرون نمی رفــت، ســایر متولیــان خیریــه بایــد از او تقاضــا می کردنــد 
کــه از  کــه آیــا فــردی عاقــل  کار بــه هیئــت متولیــان خیریــه کمــک می کــرد تــا ببیننــد  گــر دنــا بــرای ایــن جایــگاه شــغلی انتخــاب شــود، انجــام ایــن  ا
گــر درخواســت دنــا پذیرفتــه شــود و  کــه هیئــت متولیــان تحــت تأثیــر منفعــت او تصمیــم گرفته انــد یــا خیــر. ا منافــع شــان مطلــع اســت تأییــد می کــرد 

ایــن موقعیــت شــغلی بــه او پیشــنهاد شــود، هــم دنــا و هــم شــان بایســتی رابطه شــان را در فــرم منافــع بیــان کننــد.
کــه در آن هــا عمل کــرد دنــا ارزیابــی می شــود و یــا ســایر بحث هــای مربــوط بــه عمل کــرد ماننــد بررســی  شــان همچنیــن بایــد از حضــور در جلســات آتــی 
گــر شــان خــود از حضــور در بخــش مربوطــۀ جلســات آتــی  کنــد. ا دســتمزد او و تأییــد ادعاهــای ســفر و هزینه هایــش مطــرح می شــود، خــودداری 

کار را داشــته باشــند. خــودداری نکنــد، ســایر متولیــان خیریــه بایســتی از او تقاضــای ایــن 
مستندسازی:

ــه بحــث و  کــه در آینــده ب ــه می بایســتی در طــول جلســه ثبــت می شــد. همچنیــن جلســاتی  نحــوۀ مدیریــت تعــارض منافــع توســط متولیــان خیری
ــا مربــوط اســت، بایســتی مســتند شــوند. ارزیابــی جایــگاه دن

11. مطالعۀ موردی، »خالقیت های فرشته« و »مرا رنگ کن«
سناریوی تعارض منافع

ماریتــوس متولــی دو خیریــه اســت. »خاقیت هــای فرشــته« کــه بــا هنردرمانــی بــه کــودکان داغ دیــده کمــک می کنــد و »مــرا رنــگ کــن« کــه یــک گــروه 
هنــر و طراحــی بــرای جوانــان محــروم اســت. هــر دو خیریــه بــرای دریافــت کمــک مالــی از مســئوالن محلــی درخواســت داده انــد.

مسئوالن محلی تنها قادرند به یکی از این دو مؤسسه کمک مالی ارائه دهند.
ماریتوس در جلسات هیئت مدیرۀ هر دو خیریه که در آن درخواست کمک مالی بحث می شود حضور دارد.

ارزیابی ما
شناسایی: 

ایــن یــک تعــارض منافــع انتصــاب اســت. ماریتــوس بایــد نفعــش اش در هــر دو خیریــه را در فــرم منافــع هــر دو خیریــه بیــان می کــرد. ماریتــوس 
می بایســت به محــض طــرح ایــن مســئله در جلســات هــر دو خیریــه، منافــع اش را مجــددًا بیــان می کــرد.

درصورتی کــه خــود ماریتــوس منفعــت اش را بیــان نمی کــرد، هــر کســی کــه از ایــن منفعــت اطــاع داشــت بایســتی آن را بــا ســایر متولیــان یــا دبیــر هیئــت 
متولیــان خیریــه مطــرح می کــرد تــا او نیــز آن را بــا کل هیئــت در میــان بگــذارد.

مدیریت:
ماریتــوس بایــد از حضــور در جلســات یــا بخشــی از جلســاِت ایــن دو خیریــه کــه بــه بحــث دربــارۀ درخواســت کمــک مالــی اختصاص داشــت، خودداری 

می کــرد. درصورتی کــه  ماریتــوس خــود ار بخــش مربوطــۀ جلســات بیــرون نمی رفــت، ســایر متولیــان بایــد از او تقاضــا می کردنــد کــه چنیــن کنــد.
ماریتوس نباید در هیچ یک از مراحل فرایند درخواست کمک مالی – در داخل یا بیرون از جلسه –دخالتی داشته باشد.

باتوجه به ماهیت تعارض ایجاد شده، ماریتوس بایستی در مورد امکان تداوم حضورش در هر دو خیریه تجدیدنظر کند.
مستندسازی:

نحوۀ مدیریت تعارض منافع توسط متولیان خیریه بایستی در طول جلسات هر دو خیریه مستند می شد. 
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