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إال أنه لم يتم دعم المزودين بالمنافع العامة العالمية مثل مؤسستي كوكراين وكامبل على نطاق مناسب، األمر الذي خّلف فجواٍت 
في قاعدة األدلة العلمية العالمية. لم يكن لدى منصة PROSPERO لتسجيل التوليفات الموارد الالزمة للمتابعة مع 138 فريًقا 
سجلوا موضوًعا عن COVID-19 كان قد سبق أن تم تسجيله من قبل واحد من الفرق الـ 57 األخرى، ال سيما الفرق الـ 14 التي 

تناولت موضوع هيدروكسي كلوروكين والفرق السبعة التي تناولت موضوع tocilizumab. نتيجة لذلك، ما يصل إلى 138 توليفة 
من أفضل األدلة العلمية العالمية حول COVID-19 كانت عبارة عن نسخ مكررة في الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى أغسطس 
2021. ونظًرا إلى أنه لم يتم تسجيل سوى جزء صغير من البروتوكوالت، فإن هذا يمثل انخفاًضا كبيًرا في مستوى الهدر المتعلق 

.COVID-19 باالستجابة لألدلة العلمية حول

من المفارقات التي كثيًرا ما يشعر بها أولئك الذين يدعمون استخدام األدلة العلمية لمواجهة التحديات المجتمعية أنه ثمة فجوات 
كبيرة في المنافع العامة العالمية التي يعتمد عليها وسطاء المعرفة، وكذلك هدٌر كبير من جراء الطريقة التي يتم من خاللها توليد 

هذه المنافع ودعم استخدامها. 

وتعتبر المنفعة العامة العالمية:
غير تنافسية - إذ إّن “استهالكها” من قبل شخص واحد ال يقلل من توفرها لآلخرين	 
غير مقتصرة على البعض - ذ\ ال يمكن منع أحٍد من الوصول إاليها. 	 

إن قراءة توليفة األدلة العلمية التابعة لمؤسسة كوكرين أو كامبل - مع بياناتها النهائية حول ما هو مسلٌم به، بناًء على جميع 
الدراسات التي تم تقييمها بشكل نقدي، والتي عالجت نفس السؤال، بما في ذلك االختالف المحتمل بحسب المجموعات 

والسياقات - ال تجعل التوليفة أقل توفًرا للآلخرين. يمكن ألي شخص الوصول إلىمنصة PROSPERO لمعرفة ما إذا كان اآلخرون 
قد سجلوا بالفعل بروتوكواًل لتوليفة األدلة العلمية حول موضوع معين، وإذا لم يكن األمر كذلك، عندها يسجل بروتوكواًل لسد 

هذه الفجوة.

دعا بعض قادة التنمية الدولية إلى توسيع مفهوم المنفعة العامة العالمية ليشمل الوظائف العامة العالمية )مثل التنسيق عبر 
الوطني( التي تدعم اإلجراءات الجماعية الدولية الالزمة لمواجهة التحديات المجتمعية فوق الوطنية.)1( ويشمل هذا التعريف 

الموّسع الدعوة إلى اجتماٍع عالمي لدعم عملية تحديد األولويات وغيرها من العمليات التي تدعم اإلنتاج الفعال للمنافع العامة 
العالمية. ونحن اعتمدنا هذا اإلطار األوسع هنا.

 
إن المنافع العامة العالمية المرتبطة باألدلة العلمية والوظائف المتعلقة بها تشمل:

المنافع العامة العالمية المطلوبة لدعم استخدام األدلة العلمية 6.1

معايير دقيقة لضمان أن 
أفضل األدلة العلمية متاحة 
لالستخدام في صناعة القرار 

)المنفعة 8(، مثل مجموعة من 
األدلة العلمية التي تم تصنيفها 
على أساس حتمية األدلة التي 

تقدمها  
المنشورات 

المتاحة للجميع 
)المنفعة 9( لضمان أن 

أفضل األدلة العلمية
  يمكن الوصول إليها

 بحرية عند الحاجة

عملية 
ممكنة لتحديد 

أولوياتبذل من أجل 
دعم وسطاء األدلة 

العلمية في استخدام 
المنافع العامة العالمية 

لدعم صناعة القرار 
)المنفعة 10(

عملية ممكنة لتحديد   
األولويات )المنافع 3-1 في 

“التروس” الثالثة األولى أدناه( ، 
والتنسيق )المنافع 6-4( وعمليات 

التسجيل )المنفعة 7( لضمان إنتاج الدليل 
العلمي الصحيح ذات الصلة بالعالم، مثل 

توليفات األدلة العلمية، ولتجنب هدر 
الجهود
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ثمة حاجة إلى ما ال يقل عن 10 أنواع من المنافع العامة العالمية والوظائف المتعلقة بها لدعم استخدام األدلة العلمية بهدف 
التحديات المجتمعية. تم ذكر هذه المنافع أدناه، إلى جانب أمثلة مأخوذة من القطاع الصحي وقطاعات أخرى )حيث أمكن ذلك(. من 
المهم للغاية أن تستثمر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات الممولة 
في هذه المنافع العامة العالمية والوظائف ذات الصلة ضمن وكاالتها الخاصة ومع شركاء خارجيين أساسيين. ومن المهم للغاية 
أيًضا أن يستثمر صناع السياسات الحكومية الوطنية وغيرهم من الممولين في الجهود المحلية )على المستوى الحكومي وعلى 

مستوى البلديات والمحافظات(  لتكييف هذه المنافع العامة العالمية مع سياقها واستكمالها بأفضل األدلة العلمية المحلية. و من 
دون هذا االستثمار، ستظل كلفة “التداول دون رفع الرسوم” تمثل فجوًة كبيرة وهدًرا كبيًرا.

تنسيق منتجات األدلة العالمية الحية، التي يمكن 
استخدامها أو تكييفها محلًيا

شبكة COVID-NMA للتحليالت البعدية الحية المتعلقة 	 
بالعالجات الدوائية لـ COVID-19 والوقاية واللقاحات  )وقد 

حققت بعض النجاح في مشاركة البيانات مع غيرها من 
المجموعات التي تحاول القيام بشيٍء مشابه(

 تنسيق أنواع أخرى من األدلة التي من األفضل
 إنتاجها عالمًيا أو إقليمًيا على األقل

التحالف بين ابتكارات التأهب لألوبئة )CEPI( لتطوير 	 
اللقاح، ومبادرة البرمجة المشتركة بشأن مقاومة مضادات 
الميكروبات )JPIAMR( من أجل الوصول إلى مقاربة صحية 

واحدة لمقاومة مضادات الميكروبات

االستماع واستشراف المستقبل )لتوقع القضايا 
الناشئة وفهمها، والتي قد تحتاج إلى أدلة علمية 

على الصعيد العالمي(

شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات 	   
)COVID-END(، وفريق المراقبة العالمي للقضايا الناشئة 
ذات الصلة بالتدابير الصحية العامة المتعلقة بكوفيد-19، 

واإلدارة السريرية، وترتيبات النظام الصحي، واالستجابات 
 HealthTechScan االقتصادية واالجتماعية، وكذلك شبكة
الدولية )i-HTS( للقضايا الناشئة المتعلقة بالتقنيات ذات 

الصلة بالصحة

التنسيق العالمي لمتطلبات األدلة العلمية بشأن 
التقييمات التنظيمية وغيرها )لتبسيط احتياجات 

األدلة العلمية(

المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات 	 
الصيدالنية لالستخدام البشري )ICH( للحصول على األدلة 

المطلوبة لضمان سالمة األدوية الموصوفة وفعاليتها 
وجودتها العالية 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للحصول 	 
على األدلة العلمية الالزمة لتقارير التقييم الدورية حول 

تغير المناخ بفعل اإلنسان واآلثار الناتجة عن ذلك، وخيارات 
االستجابة الممكنة

تنسيق التوليفات ألفضل األدلة العلمية على 
الصعيد العالمي )لسد الثغرات مع تجنب التكرار، 

كما هو الحال مع التروس 5 و 6)

مراجعات Cochrane المتعلقة بكوفيد-19 من أجل اإلنتاج 	 
والمراجعة التحريرية لمجموعة من التوليفات السريعة التي 

تتناول أسئلة COVID-19 ذات األولوية

تحديد أولويات األدلة العلمية المطلوبة عالمًيا 
)لضمان االعتراف باحتياجات األدلة العلمية الملحة(

مبادرة جيمس ليند أالينس للمرضى ومقدمي الرعاية 	 
واألطباء من أجل إعطاء األولوية ألهم 10 أسئلة لم تتم 

اإلجابة عنها أو للشكوك المرتبطة باألدلة العلمية
تطبيق نفس النهج على الطالب وعلى أولياء األمور وعلى 	 

المعلمين إلعطاء األولوية ألهم 10 أسئلة بدون إجابة في 
مجال اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية)2(

12

34

56

معايير مؤسستي PRISMA و AGREE لإلبالغ الشفاف عن 	 
توليفات األدلة المتعلقة بالصحة والمبادئ التوجيهية، على 
التوالي، باإلضافة إلى مؤسسة كوكراين لتطوير المناهج 

وبناء القدرات وعمليات التحرير الدقيقة لتوليفات األدلة 
المتعلقة بالصحة

منظمة كامبل التعاونية والتعاون من أجل األدلة البيئية لتطوير 	 
األساليب وبناء القدرات وعمليات التحرير الصارمة لتوليفات 

األدلة العلمية في القطاعات األخرى

المنصة الدولية لتسجيل التجارب السريرية للتسجيل المرتقب 	 
لنوع واحد من أنواع التقييم الصحي )التجارب السريرية 

العشوائية( و منصة PROSPERO للتسجيل المرتقب لتوليفات 
األدلة العلمية المتعلقة بالصحة

منصة PROCEED للتسجيل المرتقب لتوليفات األدلة العلمية 	 
المتعلقة باألدلة العلمية )وهي قيد التطوير بواسطة التعاون 

من أجل األدلة البيئية(

 وضع المعايير ودعمها )لضمان جودة األدلة
(العلمية 8

 تسجيل الخطط إلنتاج األدلة العلمية أو توليفها 
)لتجنب التكرار في إنتاج األدلة والتقليل من 

االنحياز في اإلبالغ(
7
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المنشورات المتاحة للجميع مثل تلك التي تدعمها 	 
المكتبة العامة للعلوم )PLOS(، وهندسة البرمجيات 

 التجريبية )التي تشجع على تسليم حزمة النسخ المكررة(
، والمكتبة المفتوحة للعلوم اإلنسانية

 	Vivli منصات البيانات المفتوحة مثل
 	osf.( البرامج المتاحة للجميع مثل إطار العلوم المفتوحة

(io

الملخصات بلغة مبسطة التابعة لمؤسسة كوكراين، التي 	 
ُتترجم إلى لغات متعددة )كمثال لتنسيق الجهود لتجميع 
األدلة العلمية بطرق تسمح استخدامها أو تكييفها محلًيا(

مبادرة What Works Clearinghouse للمعلمين 	 
األمريكيين، ومنصة Evidence Aid لمقدمي المساعدات 

اإلنسانية )كأمثلة ألنظمة الشباك لمحطة واحدة لألدلة 
العلمية التي تم تحسينها لتلبية احتياجات صناع القرار(

شبكات السياسة المستنيرة باألدلة )EVIPNet( للمجموعات 	 
التي تدعم استخدام األدلة من قبل صناع السياسات الصحية 

عبر خدمات االستجابة السريعة ، من خالل بناء قدرتهم في 
العثور على األدلة وفي استخدامها ، وفي عقد حوارات 

تشاورية

9

إن “خماسية التغيير” التي تهدف إلى دعم التحول لدى األمم المتحدة من عام 2021 إلى 2025  تتضمن بشكل واضح  تحليالت 
البيانات والبحوث السلوكية / التطبيقية، وتشمل التقييم بشكٍل ضمني)في إطار توجيه األداء والنتائج(. وفي حين أنها ال تتطرق 
إلى األشكال األخرى المطلوبة من األدلة العلمية، فإنها تتضمن أيًضا، وبوضوح، االستشراف االستراتيجي للمستقبل واالبتكار 

)والتحول الرقمي( ، وهما مكمالن قويان لألدلة العلمية، ويتمتعان أيًضا بميزات المنافع العامة العالمية، وذلك يعتمد على 
كيفية تفعيلهما.  

العلوم المفتوحة، بما في ذلك المنشورات المفتوحة 
والبيانات والعينات المادية والبرمجيات )لضمان 

الوصول إلى األدلة العلمية(

 تنسيق الجهود لدعم وسطاء األدلة في استخدام المنافع 
العامة العالمية لدعم صنع القرار المحلي )على المستوى 
الحكومي وعلى مستوى البلديات والمحافظات( )لضمان 

الجودة في دعم األدلة وكذلك حسن التوقيت(
10
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*     على سبيل المثال، قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لوكالة األمم 
المتحدة”  

**   على سبيل المثال، توفير القدرة لإلجابة عن األسئلة باستخدام أفضل األدلة العلمية”
 *** على سبيل المثال، توليفات األدلة العلمية التابعة لمؤسسة كوكراين والنمذجة التابعة للهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

صناع القرار والوسطاء 
المحليون المختلطون )على 
سبيل المثال، اللجان المحلية 

والهيئات االستشارية 
الحكومية والمشورة العلمية 

الحكومية ودعم األدلة 
الحكومية(

وسطاء المعرفة ومنتجوها 
المحليون والمختلطون )على 

سبيل المثال، الوحدات المحلية 
الموجهة نحو إحداث التأثيرات(

المستوى المحلي )على المستوى الحكومي أوعلى 
مستوى البلديات والمحافظات(

المستوى العالمي

خليط خليط

خليط خليط

صناع القرار والوسطاء 
العالميون المختلطون )على 
سبيل المثال، اللجان العالمية 

والوحدات الفنية داخل 
المكاتب العالمية واإلقليمية 
والقطرية للمنظمات متعددة 
األطراف والتي تدعم الدول 

األعضاء(

وسطاء المعرفة ومنتجوها 
العالميون والمختلطون )على 
سبيل المثال ، مجموعات عمل 

كوكراين والهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ 

))IPCC(

وسطاء المعرفة المحليين 
)على سبيل المثال، 

منظمات التدقيق في 
الحقائق، وأكاديميات 
العلوم، ومراكز الفكر، 

ومنصات ترجمة المعرفة(

المساعدة 
التقنية**”

 اإلرشاد
المعياري

المنافع العامة 
المتعلقة باألدلة 

العلمية***”

صناع القرار صناع القرار

الوسطاء الوسطاء

المنتجونالمنتجون

يجب توزيع القدرات الالزمة لدعم استخدام األدلة وفق أربعة أبعاد:
 عمودًيا وفق المستويات )العالمية والمحلية، والمحلية أي على المستوى الحكومي أو على مستوى البلديات والمحافظات، 	 

وكذلك المنظمات الكبيرة(، مع تركيز القدرات باالتجاه العالمي بحيث تشمل المنافع العامة العالمية المرتبطة باألدلة العلمية 
)على سبيل المثال، توليفات أفضل األدلة العالمية( أوحيث حجج قوية حول اقتصاديات الحجم  

 وظيفًيا عبر نطاقات )صناع القرار الذين يستخدمون األدلة العلمية، ووسطاء األدلة الذين يدعمون استخدام األدلة ، ومنتجي 	 
األشكال الثمانية لألدلة(، مع تركيز القدرات أينما توفرت مزايا نسبية

 أفقًيا وفق االختصاصات المحلية ، مع توزيع القدرات على استخدام األدلة ودعم استخدامها بشكل منصف عبر جميع 	 
مجاالت العمل )بغض النظر عما إذا كانت البلدان ذات دخل مرتفع أو ذات دخل متوسط ومنخفض(

 جوهرًيا وفق التحديات المجتمعية )أو أهداف التنمية المستدامة ، مثل 2 - القضاء التام على الجوع ، و 4 - التعليم الجيد ،و 	 
6 - الماء النظيف والصرف الصحي(.

سنوضح البعدين األول والثاني من هذه األبعاد أدناه

القدرات الموزعة بشكل منصف والمطلوبة لدعم استخدام األدلة 6.2
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فيما يلي نتوسع في هذين البعدين، وللقيام بذلك نستند إلى القسم 6.1 )حول المنافع العامة العالمية( لالطالع على التوزيع 
العامودي للقدرات، وعلى القسم 5.4 )حول القدرات والفرص والتحفيز في المجاالت المختلفة( لالطالع على التوزيع الوظيفي 

للقدرات. تتوفر تفاصيل إضافية حول االستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها وسطاء المعرفة في القسم 5.3.

القدرات المطلوبة المستوى والنطاق

الحصول على األدلة وتقييمها وتكييفها وتطبيقها من خالل جهودهم الخاصة لمواجهة التحديات 	 
المجتمعية، فضاًل عن ضمان امتالك الموظفين ل:

القدرة على التمييز بين األدلة عالية الجودة واألدلة منخفضة الجودة، مع مراعاة التواضع والتعاطف في  	
الحكم على ما تعنيه األدلة العلمية في سياق معين

الفرصة الستخدام األدلة العلمية )مثل البنى والعمليات الداعمة( 	
الدافع الستخدام األدلة العلمية )على سبيل المثال، توظيف أولئك الذين لديهم دوافع جوهرية أو  	

تحفيزهم(
االستجابة الحتياجات صناع القرار عبر أفضل األدلة العلمية )في هذه الحالة تكون الفئة المستهدفة من 	 

يجري تفويضهم ضمن الدول األعضاء(، وعبر وظيفة ذات متطلبات مختلفة من القدرات والفرص والتحفيز  
(COM( )انظر “التفاعل بين العرض والطلب في بيئة الوضع الراهن “في القسم 5.4)

بناء الحجة الستخدام المزيد من األدلة وتحسين البنى والعمليات والحوافز الداعمة، ولهذا أيًضا متطلبات 	 
مختلفة  من القدرات والفرص والتحفيز )COM(  )انظر “التفاعل بين العرض والطلب في بيئة متغيرة” 

في القسم 5.4)
تأمين التمويل وتعزيز استخدام المنافع العامة العالمية الرئيسية كجزء من التحسين المذكور أعاله:	 

التنسيق العالمي لمتطلبات األدلة العلمية بشأن التقييمات التنظيمية وغيرها 	
االستماع واستشراف المستقبل 	
تحديد أولويات األدلة العلمية المطلوبة عالمًيا 	
العلوم المفتوحة )على سبيل المثال، المنشورات والبيانات والعينات المادية والبرامج( 	
الجهود المنسقة لدعم وسطاء األدلة في استخدام المنافع العامة العالمية لدعم صناعة القرار المحلي  	

)على المستوى الحكومي وعلى مستوى البلديات والمحافظات ( )على سبيل المثاال لمحطة الواحدة 
(EVIPNets( لألدلة العلمية وشبكات السياسة المستنيرة باألدلة

العمل مع منتجي األدلة العالمية لتأمين التمويل وتعزيز المنافع العامة العالمية الرئيسية اإلضافية 	 
المدرجة في الدائرة أدناه كجزء من التحسين المذكور أعاله أيًضا 

صناع القرار والوسطاء 
العالميون والمختلطون 

)على سبيل المثال، 
اللجان العالمية والوحدات 

الفنية داخل المكاتب 
العالمية واإلقليمية 
والقطرية للمنظمات 

متعددة األطراف والتي 
تدعم الدول األعضاء(

تنسيق وضمان الجودة المرتقعة وحسن التوقيت لما يلي: 	 
توليفات أفضل األدلة العلمية عالمًيا 	
أنواع أخرى من األدلة التي من األفضل إنتاجها عالمًيا أو على األقل إقليمًيا  	
منتجات األدلة العالمية الحية، والتي يمكن استخدامها أو تكييفها محلًيا 	
تسجيل الخطط إلنتاج األدلة العلمية أو توليفها	 
وضع معايير إلنتاج األدلة ودعم استخدامها، والتي تشمل متطلبات مختلفة من القدرات والفرص والتحفيز 	 

(COM()انظر “تقديم األدلة” في القسم 5.4)

 وسطاء المعرفة
 ومنتجوها العالميون

والمختلطون

على غرار صناع القرار والوسطاء العالميين المختلطين	 
الحصول على األدلة وتقييمها وتكييفها وتطبيقها من خالل جهودهم الخاصة لمواجهة التحديات  	

المجتمعية 
االستجابة الحتياجات صناع القرار المحليين من خالل أفضل األدلة العلمية 	
بناء الحجة من أجل استخداٍم أوسع لألدلة المحلية وتحسين البنى والعمليات والحوافز المحلية  	

الداعمة 
كجزء من التحسين المذكور أعاله 	

المساهمة في تمويل المنافع العامة العالمية واستخدامها والترويج الستخدامها )على سبيل  	
المثال، توليفات أفضل األدلة العلمية على مستوى العالم، وأنواع أخرى من األدلة التي يتم 

إنتاجها على أفضل وجه عالمًيا، ومنتجات األدلة الحية ذات الصلة بالعالم، المحطة الواحدة 
لألدلة العلمية(

استكمال هذه المنافع العامة العالمية بتمويل العمل المحلي وتعزيزه واستخدامه حيثما كان  	
ذلك مناسًبا، على سبيل المثال: 

االستماع واستشراف المستقبل 	
تحديد أولويات األدلة العلمية المطلوبة محلًيا 	
اإلنتاج المشترك لألدلة المحلية )على سبيل المثال، تحليالت البيانات، والنمذجة،  	

والتقييمات، والبحوث السلوكية \التطبيقية، والرؤى النوعية(
دمج األطر المختلفة من األدلة العلمية في أنواع مبتكرة من منتجات األدلة 	

صناع القرار والوسطاء 
المحليون المختلطون 
)على سبيل المثال، 

اللجان المحلية والهيئات 
االستشارية الحكومية 

والمشورة العلمية 
الحكومية ودعم األدلة 

الحكومية(
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باالنتقال إلى البعدين الثالث والرابع - مجاالت العمل المحلية والتحديات المجتمعية )أو أهداف التنمية المستدامة )SDG( - خذ 
مثاًل حالة منظمة نيجيرية غير حكومية تركز على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة - التعليم الجيد. قد تكون هذه 
المنظمة “صانعة قرار” ووسيًطا يدعم استخدام األدلة من قبل صناع السياسات الحكومية ومرشدي المدارس والمعلمين 

وأولياء األمور. سيكون لدى المنظمة، وبطريقة مثالية، القدرة والفرصة والحافز من أجل: 
الحصول على األدلة وتقييمها وتكييفها وتطبيقها من خالل جهودها الخاصة لمواجهة التحديات المجتمعية	 
االستجابة الحتياجات صناع القرار النيجيريين من خالل أفضل األدلة العلمية	 
بناء الحجة من أجل استخداٍم أوسع لألدلة المحلية وتحسين البنى والعمليات والحوافز المحلية الداعمة.	 

بالنسبة إلى أول نقتطين، يجوز للمنظمة:
مواكبة احتياجات األدلة العلمية من خالل عملية طلب “خدمة األدلة السريعة” الخاصة بها ومن خالل االستفادة من المبادرة 	 

النيجيرية التي تدعم االستماع واستشراف المستقبل، باإلضافة إلى تحديد أولويات األدلة المطلوبة محلًيا ، في قطاع 
التعليم

بدء أي إجابة من خالل البحث في أفضل المحطات الواحدة لألدلة باألدلة العلمية التي تركز على التعليم )على سبيل 	 
 What Works في المملكة المتحدة ومبادرة Education Endowment Foundation المثال، مؤسسة الوقف التربوي

Clearinghouse في الواليات المتحدة( تحديد احتياجات نيجيريا
قيادة اإلنتاج المشترك لنوع واحد من األدلة المحلية )على سبيل المثال، تقييمات الوالدين والمعلمين التي يمكن أن تغذي 	 

تحليالت وتقييمات البيانات الخاصة بنيجيريا(
االشتراك مع مجموعات األدلة المحلية التطبيقية األخرى التي تشارك في إنتاج أدلة خاصة بنيجيريا )على سبيل المثال، 	 

تحليالت البيانات، والنمذجة، والتقييمات، والبحث السلوكي/التطبيقي، والرؤى النوعية(
المساهمة في توليفة واحدة أو اثنتين من األدلة العالمية من خالل المشاركة المستمرة في مجموعة كامبل للمراجعة 	 
تجريب دمج هذه األشكال المختلفة من األدلة العلمية في أنواع مبتكرة من منتجات األدلة ورفع مستوى المنتجات التي 	 

يقترح التقييم أنها تحظى بتقدير كبير وأنها األكثر استخداًما من قبل صناع القرار.

بالنسبة إلى النقطة الثالثة )“بناء الحجة من أجل استخدام أوسع لألدلة المحلية ...”( ، قد تبدأ المنظمة بوصف “النظام” الحالي 
الداعم لصناعة القرار التعليمي. للحصول على مثال شامل لنظام دعم األدلة العلمية بحسب االختصاص والذي يغطي مجموعة 

واسعة من التحديات المجتمعية ، راجع النظام اإليكولوجي لألدلة المتعلق بالسياسة االجتماعية في المملكة المتحدة والتابع 
لتحالف األدلة المفيدة )اعتباًرا من 2015).

االستجابة الحتياجات صناع القرار المحليين من خالل فضل األدلة، ولهذا متطلبات مختلفة من القدرات 	 
والفرص والتحفيز )COM ( )انظر “التفاعل بين العرض والطلب في بيئة الوضع الراهن’’ في القسم 5.4 
، وفي حالة أولئك الذين يدعمون صناع السياسات، انظر النص تحت القسم 5.4، باإلضافة إلى تفاصيل 

إضافية في القسم 5.3)
بناء الحجة من أجل استخدام أوسع  لألدلة المحلية  وتحسين البنى والعمليات والحوافز المحلية الداعمة ، 	 

ولهذا أيًضا متطلبات مختلفة من القدرات والفرص والتحفيز )COM( )انظر “التفاعل بين العرض والطلب 
في بيئة متغيرة” في القسم 5.4)

وسطاء المعرفة المحليون 
)على سبيل المثال، 

منظمات التدقيق في 
الحقائق، وأكاديميات 
العلوم، ومراكز الفكر، 

ومنصات ترجمة المعرفة(

االستجابة الحتياجات صناع القرار والوسطاء المحليين للحصول على أفضل األدلة المحلية الجديدة )على 	 
سبيل المثال ، تحليالت البيانات، والنمذجة ، والتقييم، والبحث السلوكي/التطبيقي, والرؤى النوعية، 
وتوليفة األدلة ، وتقييم التكنولوجيا، والمبادئ التوجيهية(، ولهذا أيًضا متطلبات مختلفة من القدرات 

والفرص والتحفيز )COM ( )انظر “تقديم األدلة” في القسم 5.4)

وسطاء المعرفة 
ومنتجوها المحليون 

والمختلطون )على سبيل 
المثال، الوحدات الموجهة 
نحو إحداث التأثيرات على 

المستوى الحكومي(

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
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المراجع  6.3

“

بصفتنا اثنين من “المواطنين” الثالثة الذين يساهمون في لجنة األدلة العلمية، فقد خلصنا إلى أننا بحاجة إلى وضع توقعات 
أعلى حول كيفية مشاركة المواطنين في إنتاج األدلة العلمية ومشاركتها واستخدامها لمواجهة التحديات المجتمعية. زميلنا 

المواطن العضو، دانيال إيبيري ألفيس دا سيلفا ، قّدم تجربته كقائد شاب من السكان األصليين إلى القسم 4.10 )حقوق السكان 
األصليين وطرق معرفتهم(. نحن بحاجة إلى التأكد من أن الشعوب األصلية تتحكم في بياناتها وأننا نحترم تنوع وغنى مناهج 

الشعوب األصلية في التعلم والتعليم. هنا واحدة منا )مورين( تعتمد على تجربتها باعتبارها “شريكة صبور” طويلة األمد في 
البحث ومؤخرًا كقائدة لمشاركة المواطنين في شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات في توليفات أدلة في فيروس كورونا 
المستجد كوفيد-19 تعتمد الثانية مّنا )حديقة( على تجربتها في تقديم الدليل العلمي بخصوص عملها في مجال المناصرة في 

باكستان.

كان إيصال األدلة إلى المواطنين يمثل تحدًيا بشكل خاص خالل جائحة كوفيد--19 ألسباب عديدة:
تم اتخاذ العديد من القرارات وإصدار الكثير من اإلرشادات - حول تدابير الصحة العامة، واإلدارة السريرية، وترتيبات النظام 	 

الصحي، واالستجابات االقتصادية واالجتماعية - ثم تم تعديلها بمرور الوقت مع تطور الوباء وتراكم األدلة العلمية، وغالًبا 
دون شرح كاٍف لماذا تغيرت القرارات والتوجيهات 

تم إنشاء العديد من أشكال األدلة، وكانت هناك مشاكل كبيرة مع كمية “الضوضاء” الناتجة عن الكميات الكبيرة من األدلة 	 
العلمية وجودتها غير المتكافئة، والتي غالًبا ما أدت إلى تشكك المواطنين في أي دليل يمكن االعتماد عليه لصناعة القرار

غالًبا ما لم يشارك المواطنون وقادة المواطنون من مجموعات وسياقات مختلفة في إنتاج األدلة ومشاركتها، ولم “تتحدث” 	 
األدلة الناتجة بعد ذلك مع العديد من المواطنين  

تم تمكين العديد من منصات األخبار ووسائل اإلعالم االجتماعية - بشكل نشط أو سلبي - من جهود المعلومات المضللة 	 
)كما تمت مناقشته في القسم 4.11)

نعتقد أننا بحاجة إلى “االرتقاء بمستوى لعبتنا” في إشراك المواطنين في إنتاج األدلة العلمية ومشاركتها واستخدامها لمواجهة 
التحديات المجتمعية. إن مفتاح تحقيق هذه األهداف وتعزيز ثقافة اإلثبات لجميع المجتمع هو الوعي باألدلة والوصول إليها 

ا موثوًقا به. لقد أظهرنا مع شبكة  بمصطلحات مفهومة وذات صلة بالمواطنين، فضاًل عن القدرة على تحديد ما يشكل دلياًل علميًّ
أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات أن مجموعة متنوعة من المواطنين يمكن أن تشارك بشكل هادف في إعداد توليفات أدلة 
سريعة في جداول زمنية من يوم إلى 10 أيام، وفي تحديث إرشادات المعيشة بانتظام على أساس أسبوعي أو شهري، وفي 
اإلعداد البسيط- للملخصات اللغوية لتوليفات األدلة العلمية والمبادئ التوجيهية. بمرور الوقت، يمكن أن تصبح منتجات األدلة 

العلمية هذه منتجات أدلة للمواطنين بقدر ما هي منتجات أدلة للباحثين. لقد رأينا أن قادة المواطنين هم وسطاء رئيسيون ويجب 
أن يشاركوا بنشاط في مشاركة األدلة العلمية داخل مجتمعاتهم. لقد تم تذكيرنا أيًضا بأن المواطنين هم صناع القرار في حد 

ذاتهم، ويجب تلبية احتياجاتهم من األدلة العلمية، تماًما كما يتم تلبية احتياجات صناع السياسات الحكومية.

يجب أن تدعم المشاركة الهادفة للمواطنين الجهود المبذولة لمواجهة جميع التحديات المجتمعية. أدى الوباء إلى تفاقم عدد 
من “أوبئة الظل”، مثل العنف القائم على النوع االجتماعي، ومستويات متزايدة من عدم الثقة في الحكومة، وعدم المساواة 

العرقية واالجتماعية، وأكثر من ذلك. إذا أردنا الوصول إلى جذور هذه التحديات المجتمعية، فنحن بحاجة إلى خلق مساحة لمشاركة 
المواطنين الهادفة والقيادة في عمليات إنشاء األدلة وكذلك في مبادرات تغيير السياسات. 

من الجدير بالذكر أن تحليل لجنة األدلة العلمية للجان الدولية وجد مثل هذه المشاركة المحدودة للمواطنين في جميع جوانب 
عملهم. أما المواطنون فكانوا  أعضاًء في اللجنة  والجمهور األقل استهداًفا منطلًقا لمشاركة أوسع. يحتاج المواطنون إلى 

المشاركة العادلة في رسم المسارات إلى األمام الستخدام األدلة العلمية لمواجهة التحديات المجتمعية. 

 المواطنون, مورين سميث -  رائدة وطنية مناصرة للمشاركة الهادفة للمرضى
والمواطنين في إجراء البحوث واستخدامها في صنع القرار

 المواطنون, هديقة بشير- شابة رائدة تدافع عن حقوق الفتيات وعن المساواة بين
الجنسين في البيئات التي يهيمن عليها الذكور

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/11/20/we-need-a-consensus-on-the-definition-of-global-public-goods-for-health/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/11/20/we-need-a-consensus-on-the-definition-of-global-public-goods-for-health/
https://ealpsp.wordpress.com/2021/09/08/setting-research-priorities-for-english-as-an-additional-language-what-do-stakeholders-want-from-eal-research/
https://ealpsp.wordpress.com/2021/09/08/setting-research-priorities-for-english-as-an-additional-language-what-do-stakeholders-want-from-eal-research/
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