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واحدة من المعايير الخمس لّلجان الدولّية  (اّطلع على قسم 1.1 للقائمة الكاملة) هي أّن اللجنة مفّعلة باستخدام مناهج شفافة 
ومنتظمة  لمراجعة األدلة العلمية (مثاًل، تحليل البيانات وتوليفات األدلة) اّلتي أبلغت المداوالت عن األقسام (مثاًل، رسوم 

بيانية، الّلوائح ومرّبعات الّنصوص) والتوصيات.

 لقد استخدمنا ثالثة أنواع أساسّية من المناهج لتبليغ مداوالت وتوصيات أعضاء اللجنة: 
•  اختبارات لتوليفات األدلة حول مواضيع عديدة عالجتها لجنة األدلة العلمية (البحث الذي قاده كايالن موات والّذي كان مهّما 
بشكل خاص لألقسام 3.3 لـ 3.6 و4.11( أو، في حال غياب االختبارات، هناك دراسات أحادّية أو تقارير ومستندات مرجعّية 

(البحث الذي كان يقوده جون الفيس وكايالن موات والذي كان مهًما خاّصة في األقسام 1.1، 1.6، 1.7، 2.1، 2.3، 2.4، 3.1، 
3.7، 4.2، 4.5، 4.7، 4.8، 4.9، 4.12، 4.13، 5.1، ل 5.4، 6.1 و 6.2(

•  تحليالت لّلجنات الدولّية اّلتي تعالج التحديات المجتمعية واّلتي نشرت تقارير منذ 1 كانون الّثاني 2016، أو اّلتي هي قيد الّنشر 
(كانت تقودها كارتك شارما ومدعومة من قبل هانا غيليس ونتجت عنها أألقسام 1.1، 2.5، 3.8 و4.15، واّلتي أبلغت تحليالت 

جون الفيس ونتجت عنها األقسام 7.1 و 7.3) 
 •  تحليالت لمحّطتين من توليفات األدّلة (واّلتي كان يقودها جايمز مكانالي وكريستيان مانيسال واّلتي نتج عنها القسم 4.5(.

استند اختيار األمثلة خالل الّتقرير إلى التجارب الغنّية ألعضاء اللجنة وفريق عمل األمانة العامة.

أّواّل، رّكزت عملّية البحث عن توليفات األدّلة المتوّفرة على محّطات توليفات األدّلة األكثر مناسبة، ثّم على قواعد بيانات 
بيبليوغرافّية أكثر عمومّية وغوغل. عندما تعّذر الوصول إلى توليفات أدّلة ذات صلة، رّكز البحث على دراسات أحادّية  وتقارير 

 ومستندات مرجعّية على قاعدات بيانات بيبليوغرافّية أكثر عمومّية وغوغل. التقارير المرجعّية تضّمنت تلك الّصادرة عن:
•  الهيئات المنتجة للّتقارير الدولّية  الحالّية اّلتي أطلقت تقارير منفردة ترّكز بشكل خاص على استخدام األدلة العلمية لمعالجة  

التحديات المجتمعية، مثل تقرير الّتنمية في العالم، 2021، الّذي عالج تحليل البيانات (ولو جزئّيا).
•  رّكزت الّلجان، على مستوى الحكومة وعلى مستوى البلدّيات والمحافظات، بشكل خاص على استخدام األدلة العلمية لمعالجة 

التحديات المجتمعية، مثل لجنة صناعة السياسات المستندة لألدّلة العلمّية في عهد أوباما (والمذّكرة الرئاسّية الحديثة في 
عهد بايدن ومكتب اإلدارة ومذّكرة الميزانّية).(1) 

حدد أعضاء اللجنة وفريق عمل األمانة العامة  توليفات أدّلة إضافّية ودراسات أحادّية، باإلضافة إلى تقارير ومستندات مرجعّية. 
نتج قسم 4.2 عن بحث استهدافي لتعريفات األطر اّلتي ٌتواجه بشكل اعتيادّي، القسم 4.7 تّم إبالغه من خالل تحليل موضوعي 

لمناقشة لقائمة نشرعن بيانات األدلة الحية، نتج القسم 4.10 عن تعاون عن كثب مع عضو لجنة أصلي (دانيال ايبريه ألفيس دا 
سيلفا)، القسم 4.13 تّم إبالغه من خالل دور فريق عمل األمانة العامة كُمشتركين-مراقبين، ونتج قسم 5.5 عن تحليل اكتمل 

حديًثا قام به عضو في األمانة العامة (كارتيك شارما). 

البحث عن لجان دولّية (أو المنّظمات اّلتي تعقدها، تضطلع بدور األمانة العامة و/أو الّلجان الّتمويلّية) تضّمن مزيج من المخبرين 
األساسّيين (أعضاء اللجنة، أشخاص مضّطلعين آخرين، وشبكة األدّلة العلمّية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لدعم شركاء 
صناعة القرار (شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات) ومناصرة أعضاء المجموعة العاملة)، عملّيات البحث غوغل، األبحاث 
 األدبّية ومراجعات المواقع اإللكترونية. قمنا بأخذ عّينات هادفة من هذه المجموعة من الّلجان باستخدام ثالثة معايير شمولّية:

•  نطاق دولي (مثاّل، ليس إقليمّيا أو على المستوى الحكومي وعلى مستوى البلديات والمحافظات)، ولقد استبعدنا فرق 
المبادئ التوجيهية، عملّيات ديلفي المعّدلة، وعملّيات المواثيق-المفاوضات. 

•  تقرير أكثر حداثة ُنشر في 1 كانون الّثاني أو بعده (مثل بداية حقبة أهداف التنمية المستدامة)
•  يقوم بتوصيات يمكن اّتخاذ اجراءات على أساسها من قبل ممّثلين مجتمعّيين (مثاّل، التوصيات ليست فقط من قبل الباحثين 

أو مؤّسسي البحث ومن أجلهم).
من أصل لجان الالنسنت الـ73 المكتملة، قمنا باستبعاد 16 بسبب افتقارها لإلطار الّدولي، 20 بسبب تاريخ نشر الّتقرير، و26 
 بسبب االفتقار على األقل لرابط لواحد من أهداف التنمية المستدامة الغير متعّلقة بالّصّحة. قمنا أيًضا بتحديد ثالثة من لجان 
النسنت قيد العمل، من خالل تقرير لجنة اإلصالح لتحقيق المرونة. لقد حافظنا على قائمة للتقارير الّتي توافقت مع معاييرنا 

الّشمولّية بشكل جزئّي فقط. من الممكن أن نكون قد غفلنا عن اللجان الدولّية  اّلتي استخدمت أشخاص رفيعي المستوى في 
عناوينها ألن هذا االصطالح لم يكن جزّءا من بحثتا األّولي.

المناهج المستخدمة لتبليغ  مداوالت عضو اللجنة وتوصياته 8.1
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لقد استخلصنا وحّللنا البيانات ل 54 من الّلجان الدولّية (48 مكتملة، واحدة أصدرت تقريًرا لكّنه ليس نهائّيا، وخمسة قيد العمل) 
وتقاريرهم ال 70 لنحّضر أربعة أقسام ونبّلغ قسًما واحًدا: 

• لجان وفق خصائص مطلوبة من الّلجان (قسم 1.1(
• تقارير اللجنة وفق نوع التحدي (قسم 2.5(

• تقارير اللجنة وفق نوع صانع القرار  (قسم 3.8(
• تقارير الّلجنة بناًء على نوع األدلة العلمية (قسم 4.15(

• التوصيات (قسم 7.1(.
للقسم األخير، قمنا بتحليل موضوعي لنحّدد توصيات الّلجان المكتملة واّلتي يمكن تأييدها أو البناء عليها، ولتحديد التوصيات  

االنتقالّية لّلجان الّنشطة (أو اإلشارة إلى توصيات محتملة) اّلتي يمكن تأييدها أو البناء عليها و/أو المشاركة في قولبتها بعد 
استشارتهم.  في كل هذه األقسام رّكزنا على ما تقّرر (والّذي قد يكون أقّل من العمل الفعلّي). تفاصيل إضافّية عن القواعد  

المعتمدة على التوصيات متاحة عند الّطلب. لم نقم بعقد مقابالت أو بمراجعة المواقع اإللكترونية. قائمة الّلجان الّدولّية 
وتقاريرهم مزّودة في مرفق (8.8)، في نهاية هذه المالحق.

تّم استخدام مقاربتين لنحصل على مساهمات من أعضاء اللجنة لصياغة التوصيات:
•  تحليل محوري للّتوصيات من جميع اللجان الّدولّية المقّررة منذ 1 كانون الّثاني 2016 واّلتي حّددت توصيات تعالج مسائل 

مشابهة كلجنة األدّلة العلمّية (واّلتي كانت محور القسم 7.1(.
•  قائمة مفتوحة للّتوصيات الُمحتملة واّلتي ظهرت من خالل مكالمات وإيميالت مع أعضاء اللجنة، مستشارين وآخرون.

تّم اقتراح العديد من الّصيغ ألعضاء اللجنة، واّلتي يمكن اختيارها بشكل فردّي أو كمجموعة: 
•  توصيات (أو دوافع الّتخاذ إجراءات)، كّل واحدة موّجهة لواحدة أو لمجموعة من الفئات المحّددة للمنّفذين، واّلتي تصف 

اإلجراءات اّلتي يجب اّتخاذها، وتحّدد جدواًل زمنًيا ألعمالها (مثاًل، استخدام نهج خريطة الّطريق)
•  مشروع القرار لألخذ بعين االعتبار من قبل األمم المّتحدة، مجموعة الدول العشرين أو منظمات متعددة األطراف أخرى.

•  التشريعات النموذجية اّلتي يمكن اعتمادها من قبل صناع السياسات الحكومية (مثل األساسات لقانون الّسياسات المستندة 
إلى األدلة العلمية في 2018، أو قانون األدّلة العلمّية في الواليات المّتحدة). 

• اّتفاق أو ميثاق أّن الحكومات، االّتحادات والّداعمين اآلخرين يمكنهم الّتوقيع أيًضا.

في حال اختيار صيغة التوصيات، قّدم أعضاء اللجنة مالحظات على عّدة مراحل من صياغة الّتوصيات: 
•  مناقشات مقتضبة خالل مكالمات هاتفّية مع أعضاء اللجنة في أيلول، تشرين األّول وتشرين الّثاني 

•  ثالثة جوالت من الّدراسات االستقصائّية على االنترنت، األولى أّدت إلى التغيير من صياغة كل توصية في جملة منفردة إلى 
دمج عنوان رئيسّي مختصر ومجموعة نقاط تشرح العنوان الّرئيسّي. 
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أماندا كاتيلي نيود هي مستشارة سياسات موهوبة ورائدة منظمات غير حكومية تعمل كمديرة لمشروع واقع المناخ إندونيسيا، 
كجزء من منّظمة دولّية أّسسها نائب الّرئيس األمريكي الّسابق آل غور لتعميم أزمة المناخ، واإلجراءات اّلتي يمكن اّتخاذها 

لمعالجتها. أماندا مدّربة تنفيذّية ومرشدة معتمدة في حقل المناخ واإلستدامة، تتشارك أيًضا مع أفراد، منّظمات وشركات من 
أجل سياسات بيئّية وإجراءات إضافّية. أماندا سبق وأن خدمت كمساعدة إندونيسيا الخاّصة لوزير البيئة ورئيسة فريق الخبراء 
للمبعوث الخاّص بالّرئيس لتغير المناخ. بسبب عملها الّتعزيزّي ألهداف التنمية المستدامة، قام برنامج الّتطوير الّتابع لألمم 

المّتحدة بدعوة أماندا لتصبح ناشطة ألهداف التنمية المستدامة في إندونيسيا. في أدوارها األخرى، أماندا كاتبة أسبوعّية  في 
أعداد بيئّية، وهي مؤّسسة مشاركة ورئيسة مؤّسسة عمر نيود، منّظمة غير حكومّية توصل وجبات منزلّية للعاملين في القطاع 
الّطّبي والمتطّوعين الّذين يحاربون جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في إندونيسيا.  لدى أماندا درجة دكتوراه من كلّية 

البيئة واإلستدامة في جامعة ميشيغان، وبكالوريوس علوم من كلّية العلوم الّطبيعّية والتكنولوجيا في مؤّسسة التكنولوجيا في 
باندونغ.  

أندرو لي هو صانع سياسات حكومي يعمل كوزير مراقب ومساعد  للخزينة والجمعّيات الخيرّية، وكعضو فيديرالي لفينير في 
أستراليا. أندرو ضليع في السياسات اإلقتصادية، باعتبار أّنه عمل كبروفيسور في اإلقتصاد في الجامعة الوطنّية األسترالّية 

قبل انتخابه للحكومة عام 2010. أندرو زميل ألكاديمّية أسترالّية للعلوم اإلجتماعّية، وسبق له أن استلم جائزة اإلقتصادّي الّشاب، 
وهي جائزة ُتمنح كّل سنتين من قبل المجتمع اإلقتصادي األسترالي ألفضل إقتصادّي تحت سّن ال 40. أندرو ُمستضيف 

لبرنامج إذاعّي وكاتب لما يزيد عن سّتة كتب، وبعض عناوينها الحديثة تتضّمن: راندوميستاس: كيف غَير باحثون راديكالّيون عالمنا 
(2018)، اإلبتكار + المساواة: كيف نصنع مستقباًل أكثر ستار تريك (star trek) من تيرمينايتور(terminator) (مع جوشووا جانز) 

(2019)، وريكونيكتيد(reconnected): دليل لباني المجتمع (مع نيك تيريل) (2020). لدى أندرو درجة دكتوراه في الّسياسة العاّمة 
من هارفرد وتخّرج من جامعة سيدني مع مرتبة الّشرف األولى في اآلداب والحقوق. 

أنتاريامي داش رائد خبير لمنظمات غير حكومية يقود حافظة مواضيع الصحة والتغذية في حركة احموا األطفال 
 Save the)  في الهند ومشارك في رئاسة المجموعة  التقنّية العاملة لحركة احموا تغذية األطفال (Save the Children)
Children’s Nutrition Technical Working Group). أنتاريامي سبق وأن عمل مع اليونيسيف (منظمة األمم المتحدة 

للطفولة) وأنظمة الصحة الحكومية مستخدًما مهاراته وخبرته في القضايا المتعّلقة باإلدارة المجتمعّية لسوء التغذية الحاد، 
الّتغذية في حاالت الّطوارئ، مراقبة الّتغذية، تدعيم الّنظم الّصحّية، تحليل البيانات، واألبحاث. أبحاثه في مجال السياسة العاّمة 

في اإلقتصاد والّتغذية شملت مجاالت كتقييم كلفة الغذاء في الهند وايجاد حلول للّتقليل من الهوة في القدرة على تحّمل 
تكاليف الّنظام الغذائي الّصّحي؛ تقييم المشاركة في تغطية مداخالت خاّصة بالّتغذية وأخرى متأّثرة بها علي مستوى اأُلسر، 

الّتقليل من سوء الّتغذية لدى األطفال عبر تحسين التعزيز المنزلي لغذاء األسر باستخدام مقاربة انحراف ايجابّية؛ وتقييم فعالية 
 Save) ومعالجة الّديدان المعوّية. أرشد أنتريامي مشاركين في  دورة أنقذوا األطفال (vitamin A) الحملة وتغطيتها  للفيتامين أ

the Children) على ’تغذية األصغر عمًرا وتدبير الموارد للعائالت لتغذية أفضل’. هو حاصل على درجة باكالوريوس في الطّب 
ا دراسة  الدكتوراه في الّصّحة العاّمة  الّتجانسي والجراحة، درجة ماجستير في الّصّحة العاّمة، بتخّصص إدارة الّصّحة، وهو يتابع حاليًّ

في مؤّسسة تاتا (Tata) للعلوم اإلجتماعّية.  

أسماء المناعي موّظفة  حكومّية القطاع الحكومي ُترشد الجهود إلعادة قولبة وتحسين قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبو ظبي 
كمديرة تنفيذّية لألبحاث واالبتكار في دائرة الّصّحة الحكومّية.  تدير أسما حالّيا العديد من الّلجان في اإلمارات العربّية المّتحدة، 
كلجنة أبوظبي لألبحاث الصحّية ولجنة التكنولوجيا، وتعمل كعضو مجلس إدارة في المركز الوطني إلعادة الّتأهيل.  سبق وأن 
عملت أسما كمديرة لقسم جودة االسترايجيات والرعاية الصحية، وقادت التحّول في جودة رعاية المرضى وحمايتهم.  قّدمت 

أسما إطار عمل ’مواشير’ (Muashir) أسماء على الجوائز وهو برنامج رصد وتحسين للجودة مبتكر وشامل (األّول من نوعه في 
الّشرق األوسط وشمال إفريقيا) واّلذي يمنح تقييمات ألداء مقّدمي الّرعاية الّصحّية بناًءا على أفضل الممارسات الدولّية للجودة.  

قادت وأدارت أسما أيًضا المركز األّول في المنطقة لالبتكار الصّحي-التقني، وهو نظام يسّرع تقديم  واحتضان العقاقير  
المبتكرة، التكنولوجيا والعالجات الثورّية في أبو ظبي واإلمارات العربّية المّتحدة. أسما حاصلة على درجة ماجستير في الّصّحة 

العاّمة من جامعة جونز هوبكنز، دبلوم في األبحاث السريرية من كلّية فييّنا لألبحاث السريرية، ودرجة باكالوريوس في الّطّب من 
جامعة اإلمارات العربّية المّتحدة. حصلت أسما أيًضا على تعليم تنفيذّي في القيادة واإلدارة المتقّدمة من كلّية كينيدي للحكومة 

في هارفرد.  

السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة 8.2
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دانيال إيبيري ألفيس دا سيلفا هو عضو أصلي من الّشعب الغوراني المباي في البرازيل ورائد وطني ملتزم بمشاركة كيفية  
تحصيل السكان األصليين للمعرفة. هو مستشار في المجلس البلدي للسياسات الثقافّية لريو برانكو، وعضو في لجنة المحاور 

للجماعات التقليدّية/ثقافات السكان األصليين. كان مستشاًرا مؤّسًسا لمجلس السكان األصليين في القطاع الفيديرالي 
البرازيلي. أبحاثه تتقّصى علم االجتماع الّسياسي، الحوكمة والفكر االجتماعي، بشكل خاّص عالقته باألمازون والتأثيرات على 
 ”Usina de Artes João Donat”السكان األصليين. كان لديه أدوار عديدة في المنّظمات الّتالية: يونيسا دي أرتيه جوا دوناتو

(حرف النبات جوا دوناتو، واّلتي كانت في الّسابق موقع مصنع لمعالجة الكاجو، واآلن مدرسة فنّية للموسيقى، الفنون 
األدائّية والّسينما)؛ مؤّسسة دوم مواكير غريتشي”Institute Dom Moacyr Grechi”  في مركز روبيرفال كاردوسو للّتعليم 

التكنولوجي والمهني؛ و “Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego”(اّلتي تهدف لتوسيع وإضفاء 
 Federal do Rio .وآخرون (”Instituto Federal do Acre “)طابع ديمقراطي على الّتعليم الّثانوي العاّم) والُمنّسق من قبل

Grande do Nort هو طالب دوكتوراه في علم اإلنسان االجتماعي في جامعة برازيليا. هو حاصل على درجة ماجستير في 
العلوم االجتماعّية من  “Universidade”بتخّصص في السياسة، التطوير والمجتمع؛ ودرجة باكالوريوس في العلوم االجتماعّية، 

.(”Universidade Federal do Acre“ بتخّصص في العلوم الّسياسّية، من

دايفيد هالبيرن هو مستشار سياسة موثوق للحكومة ويعمل كرئيس تنفيذّي لفريق الّرؤى الّسلوكّية في المملكة المّتحدة. قاد 
دايفيد الفريق منذ تأسيسه عام 2010، وأدخل الّرؤى الّسلوكّية وعلم التطبيق إلى الحكومات في المملكة المّتحدة وبلدان أخرى.  

قبل ذلك، كان دايفيد أّول مدير أبحاث في مؤّسسة  للحكومة، وبين عامّي 2001 و2007، كان المحّلل الّرئيسي في الوحدة 
 What)  في تّموز 2013. هو يدعم شبكة (What Works)  االسترايجية لرئيس الحكومة.  تّم تعيينه أيًضا كمستشارمحّلي ل

Works) ويقود الجهود لتحسين استخدام األدلة العلمية في الحكومة. قبل دخول الحكومة، كان دايفد موّظًفا في كامبريدج 
وتقّلد مناصب في أوكسفورد وهارفرد. قام بكتابة العديد من الكتب واألوراق في مجاالت تتعّلق بالّرؤى الّسلوكية والّرفاه، 

تتضّمن رأس المال االجتماعي (2005)، الّثروة الخفّية لألمم (2010)، ومضار وتالعب االنترنت (2019)، وشارك في كتابة تقرير 
الميايند سبايس (MINDSPACE). في عام 2019، كتب دايفيد كتاًبا عن فريق الرؤى السلوكية المعنون: داخل وحدة الّدفع: كيف 

يمكن لتغييرات بسيطة أن ُتحدث تغييًرا كبيًرا.

دوّنا-ماي نايتس تشغل منصب منّسقة سياسات لوزارة تطوير المجتمع، الّثقافة، واآلداب، واّلتي شاركت من خاللها في إدارة 
صياغة الّسياسات لحكومة ترينيداد وتوباغو في الّسنوات الّسبع األخيرة، في مجاالت تتضّمن التطوير الّثقافي والمجتمعي 

المستدام. هي موّظفة حكومّية لديها مسار مهنّي و27 سنة خبرة في مجاالت السياسات االجتماعّية، الّتخطيط والبحوث، 
باإلضافة إلى تصميم وتطبيق استرايجيات مجتمعّية الستئصال الفقر. الدكتورة نايتس انقطعت عن خدمتها في 2005، وحصلت 

على درجة ماجستير في في الّتنمية الدولّية المستدامة من جامعة برانديز، وألحقتها بدراسات دكتوراه في العمل االجتماعي 
في جامعة واشنطن في سانت لويس. رّكزت في أطروحتها على الفعالّية الجماعّية ومنع الجريمة بطرق تستند للمجتمع، 

ونظرت في الّرؤى المتعّلقة بأعمال الهياكل غير الّرسمّية في المجتمع وتأثيرهم على الحياة االجتماعّية والتنظيمات غير الّرسمّية 
للمجتمعات.

 -
 فيتسوم أسيفا أديال صانعة سياسات حكومّية تعمل كوزيرة مسؤولة عن لجنة الّتخطيط والّتطوير لجمهورّية أثيوبيا الديمقراطّية 
االّتحادّية. بُحكم موقعها القيادي في مكتب  تخطيط الّتطوير وصناعة السياسات في البلد، وكعضو أساسي في فريق سياسات 

االقتصاد الكلي بصفتها عضو لجنة، ُتحضر فيتسوم مقاربة حكومّية شاملة لقيادتها في كّل من السياسات اإلقتصادّية، الخطط 
والبرامج، اّلتي تتضّمن صياغة وتطبيق إصالحات اقتصادية نابعة من داخل اثيوبيا وخّطتها االنمائّية العشرّية. تعمل فيتسوم 

أيًضا كممّثلة للحكومة بالّتنسيق مع  مجلس االستشارات اإلقتصادّي المستقّل. منذ عام 2018، وهي تعمل أيًضا كعضو مجلس 
إدارة في المصرف الّتجاري اإلثيوبي. قبل دخولها المجال الّسياسي، كانت فيتسوم بروفيسورة ألكثر من عقد من الّزمن في 
جامعة هاواسا في أثيوبيا، حيث أجرت العديد من الّدراسات المؤّثرة والمتعّددة التخصاصات واّلتي رّكزت على البيئة والّتنمية، 

اعتماد التكنولوجيا، وتحليل الفقر مع الّتركيز على العوامل المؤّسساتّية. تحمل فيتسوم درجة دكتوراه في الفلسفة واالقتصاد 
الّزراعي من جامعة غيّسين في ألمانيا، ودرجة ماجستير في دراسات الّتطوير ودرجة باكالوريوس في المحاسبة من جامعة أديس 

أبابا في أثيوبيا. 
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جيليان لينج هي الرئيسة الّتنفيذّية للمعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية (نايس) واّلذي يقّدم  خدمات توجيه، ُنصح ومعلومات  
للمهنّيين في مجاالت الّصّحة، الّصّحة العاّمة والّرعاية االجتماعّية في المملكة المّتحدة. كطبيبة مبتدئة، جيليان ُدهشت  

باالختالفات في الممارسات الّسريرّية، وتطّورت دهشتها هذه إلى شغف الستخدام األدلة العلمية لتحسين الّرعاية.  شملت 
حياتها المهنّية األبحاث، توليف األدلة، اإلدارة والرعاية الصحية. كان هدفها تحويل المعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية 

(نايس) باستخدام مناهج وعملّيات  لتضع المنّظمة في الطليعة بما يتعّلق بتقييم األدوية الجديدة، األجهزة والتشخيص وتوفير 
الدينامّية، والمبادئ المعيشّية. غيليان تدّربت في الّطب في ليدز، عملت على تجارب سريرّية وبحوث وبائّية في ادينبره، وكانت 

مستشارًة للّصحة العاّمة في لندن .كانت محّررة لتعاون مؤسسة كوكراين، وتدير اآلن شبكة المبادئ التوجيهية الدولّية.

غونزالو هيرناندز ليكونا هو اقتصادي متمّيز يعمل كمدير لشبكة أقران الفقر المتعددة األبعاد (MPPN-OPHI)، حيث ينّسق 61 
دولة و19 مؤسسة عالمّية لتطوير وتبادل األفكار حول تطبيق مؤّشرات متعّددة األبعاد للفقر. بحكم مركزه في المكسيك، يحضر 

غونزالو خبرًة في التقييمات اّلتي يقودها البلد لعمله مع اليونيسيف. هو زميل أبحاث أّول في المبادرة الدولية لتقييم األثر 
 El Colegio) باحث مشارك في مبادرة أكسفورد المعنية بالفقر والتنمية البشرية، وعضو في مجلس اأٌلمناء في جامعة ،(3ie)

de México). كان األمين الّتنفيذي للمجلس الوطني لتقييم السياسات اإلجتماعّية (CONEVAL) بين عامّي 2005 و2019، حيث 
نّسق تقييم السياسات اإلجتماعّية وقياس الفقر على كّل من المستويات الوطنّية، الحكومّية والبلدّية. أدواره الّسابقة شملت 
 Instituto Tecnológico Autónomo de) المدير العام للّرصد والّتقييم في وزارة الّتنمية اإلجتماعّية، بروفيسور متفّرغ في

México (ITAM) (، حيث ال يزال يعمل بدوام جزئّي. كان أيًضا عضًوا في مجموعة العلماء ال15 المستقّلين اّلذين كتبوا التقرير 
العالمي للتنمية المستدامة عام 2019 لليونيسيف. غونزالو حاصل على درجة دكتوراه في اإلقتصاد من جامعة أكسفورد، درجة 

.)ITAM) ماجستير في اإلقتصاد من جامعة ايسكس، و بكالوريوس آداب من

هديقة بشير نسوّية شاّبة واثقة من نفسها، صاحبة رؤية ورائدة وطنية. ُولدت في مجتمع أبوّي في سايدو شاريف، الموجودة 
في سوات فالي في مقاطعة خيبر باختونخوا في الّنطاق القبلي في باكستان، األمر اّلذي حّفزها للعمل ضّد الزواج المبكر 

والّزواج باإلكراه ضمن المناطق القبلّية في باكستان. وتحقيقا لهذه الغاية، أّسست منّظمة الفتيات المتحدات لحقوق االنسان 
لحماية  حقوق الفتيات والمطالبة بها. خالل ذلك، عملت على توعية المجتمعات المحلية حول التأثيرات الّسلبّية لزواج األطفال 

على صّحتهم العقلّية والجسمانّية. هديقة عضو في مجلس المدراء المتطّوعين في (تحالف Eve ) وسبق لها أن تطّوعت 
في حركة ’مجتمع لحقوق المرأة’ ومجلس األخوات (Khwendo Jirga، مجموعة لمناصرة المرأة في باكستان تدعم المساواة 
بين الجنسين). ُعرَفت كرائدة شاّبة لحركة ’الّنساء يحّققن’، فائزة بجائزة ’من وإلى الفتيات’ (19-2018)، وصلت لنهائّيات جائزة 
الكومنولث للشباب (2017)، تّم ترشيحها مّرتين لجائزة السالم الدولي لألطفال (2016 و2017)، فائزة بجائزة حقوق الفتيات 
اآلسيويات (2016)، فائزة بجائزة محمد علي اإلنسانية الدولية (2015)، متلّقية لجائزة فخرية من رئيس مجلس الشيوخ في 

جمهورية باكستان اإلسالمية، وسفيرة للفتيات اآلسيوّيات. 

هوارد وايت باحث رائد يعمل كمسؤول تنفيذّي أّول لمنظمة كامبل التعاونية، وهي شبكة أبحاث علمّية-اجتماعّية تنتج توليفات 
أدلة لها عالقة بصناعة القرار. أمضى هاورد مسيرته المهنّية في دعم استخدام الّتقييم المتين وسبق له أن شغل منصب المدير 

التنفيذي المؤسس للمبادرة الدولية لتقييم األثر(3ie)، باإلضافة إلى ريادته لبرنامج تقييم األثر لفريق التقييم المستقل التابع 
للبنك الدولي. قام هاورد بُنصح الوكاالت الحكومية في العديد من البلدان، في العديد من القطاعات حول العالم. استلم جوائز 
من حكومات بينين وأوغاندا لخدماته في حقل التقييم. يميل هوارد، كأكاديمّي، نحو العمل ذي الصلة بالسياسات، والعمل في 

حقل السياسات يؤمن بالصرامة األكاديمية كأساس للسياسة والممارسة. بدأ هوارد مسيرته المهنّية كباحث أكاديمّي في معهد 
الدراسات اإلجتماعّية في الهاي، وفي معهد دراسات التنمية، جامعة ساسكس.

جان مينكس باحث ينشد التأثير يعمل كبروفيسور لتغير المناخ والسياسات العاّمة في مركز برايستلي الّدولي للمناخ في جامعة 
ليدز. مركزه ألمانيا، ويرأس أيًضا الفريق العامل المعني بعلم االستدامة التطبيقية في معهد ميركاتور لألبحاث المتخّصص في 
المشاعات العالمية وتغير المناخ، وهو مركز تفكير علمي يجمع تحليالت علم اإلقتصاد واإلجتماع ليقود السياسة العاّمة. ساهم 
جان بدرجة كبيرة في العمل األخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)، ككاتب رئيسي منسق لتقرير التقييم  

السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ((IPCC، حيث شارك في قيادة الفصل المتعّلق باتجاهات االنبعاثات 
والّدوافع في الفريق العامل المعني بالتخفيف من آثار تغير المناخ. كما لعب دوًرا أساسّيا خالل دورة التقييم الخامسة، حيث 
نّسق عملية إعداد التقرير كرئيس وحدة الدعم التقني. تشمل أبحاث جان المناخ، السياسات البيئية وسياسة االستدامة. من 

الناحية المنهجية، رّكز عمله بشكل أساسّي على توليف األدلة، استكشاف كيف يمكن للذكاء االصطناعي أن يساهم في توسيع 
نطاق مناهج  توليف األدلة ليشمل مجموعة كبيرة من األدلة وتنفيذها في سياق تقييمات بيئية عالمية حيث  تصميم النماذج هو 

الوسيلة المنهجية المسيطرة، وتطويرأساليب جديدة لتوليف األدلة وتعزيز المشورة  في السياسة العلمّية والتقييمات البيئية 
العالمية.  هو حائز على درجة دكتوراه في االقتصاد البيئّي واإلدارة من جامعة يورك، وأكمل درجة البكالوريوس في اإلقتصاد 

والعلوم الّسياسّية في جامعة كولون. 
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جينغلين هي رائدة في منظمات غير حكومية تعمل كمديرة لمجموعات ريد ليف (The Red Leaf)، بروفيسورة مساعدة في 
معهد علم البيانات الصحية لجامعة النزهو، ومستشارة لمركز أبحاث يعنى بالمجتمع الهرم في جامعة تسنجوا. في الّسابق، 
شغلت جينغلن منصب خبيرة استشارية متفرغة لصندوق األمم المتحدة للسكان، المديرة الّتنفيذية للمجلس الّصيني  لنادي 

الليونز، وموظفة برامج رفيع المستوى ومنّسقة إقليمية في اليونيسيف، برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص 
المناعة البشرية/اإليدز، ومنّظمة الصحة العالمّية. في األيام األولى من مسيرتها المهنّية، عّلمت وأجرت جينغلين أبحاًثا في كلّية 

الّصّحة العاّمة في جامعة بيكينغ. لديها خبرة في مجال الصحة العاّمة والتنمية االجتماعّية (خاّصة في حقول تطوير السياسات، 
المناصرة والّتعاون العابر للقطاعات) وفي الّتمكين (في مجاالت مثل األمراض المعدية، سالمة الّطرقات، الشيخوخة الّنشطة، 

المساواة بين الجنسين، حقوق المعّوقين، الّشباب والمهارات الحياتّية. حازت جنغلين على درجات البكالوريوس، الماجستير 
والدوكتوراه في الصّحة العاّمة من جامعة بيكينغ. 

جوليا بيلوز صحافّية قديرة تعمل كمراسلة صحّية أولى في فوكس. شملت تقاريرها الّطب، العلوم، والّصّحة العاّمة العالمّية 
في مختلف المنّصات ووسائل الّتواصل، هي وسيطة معرفة ماهرة في الصحة وصحافة السياسة االجتماعية. قبل انضمامها 

لفوكس، كانت جوليا جزًءا من(Knight Science Journalism) في  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. كتاباتها ظهرت في 
مجموعة من المنشورات الدولّية، منها ال “بي أم جاي”، “شيكاغو تريبيون”، مجّلة “اإلقتصادي وحياته الذكّية”، “صحيفة العالم 

والبريد”،  “LA تايمز”، “ماكلينز”، “ناشونال بوست”، “برو بابليكا”، “ساليت”، و” أخبار لندن”. عام 2015، شاركت بفصل 
في كتاب من أجل إنقاذ البشرّية: األمور األكثر أهمّية لمستقبل صحي تم تكريم جوليا بالعديد من الجوائز، منها جائزة باليه في 
التفكير الناقد (2016)، جائزة المجتمع األمريكي لصحافة الّتغذوية (2017)، وثالث جوائز من المجّلة الوطنّية الكندّية (في 2007 
و2013). وصلت لنهائّيات جائزة األكاديميات الوطنية للّتواصل في العلوم، االقتصاد، الهندسة والطّب عام 2019. خارج نطاق 

عملها الصحافي، تتحّدث بصفة منتظمة في الجامعات والمؤتمرات حول العالم. حاصلة على درجة ماجستير من جامعة لندن 
لالقتصاد.

جوليان إليوت هو باحث عيادّي وواحد من رّواد استعمال التكنولوجيا لتوليف األدلة حول العالم. هو رئيس اتحاد األدلة الحية 
األسترالي، الموجود في كوكراين أستراليا في كلّية الصّحة العاّمة والطّب الوقائي في جامعة موناش، وحّتى وقت قريب كان 

المدير الّتنفيذي لفرقة عمل COVID-19 الوطنية األسترالية المعنية باألدلة السريرية. جوليان منتج لألدلة بارز، ومطّور نموذج 
“األدلة الحّية” - مراجعات منهجّية ومبادئ توجيهّية عالية الجودة واّلتي يتّم تحديثها فور توّفر أدّلة جديدة. يحّسن هذا النموذج، 

بشكل جذرّي، قيمة استخدام األدّلة العلمّية عالية الجودة، ويتّم اعتماده اآلن حول العالم من قبل منّظمة الصحة العالمّية 
ومجموعات المبادئ التوجيهية أساسّية أخرى. ينخرط جوليان بفّعالّية في تطوير تكنولوجيا جديدة لتحسين ترجمة المعرفة. 

شارك في تأسيس “كوفيدانس” وهو المسؤول الّتنفيذي األّول لها، شركة للتكنولوجيا غير ربحية تقّدم منصة البرمجيات األكثر 
استخداما على نطاق واسع لتوليفات األدلة عالمّيا. عام 2017، تلّقى جوليان جائزة وزير الصحة األسترالي للتمّيز في البحث في 
مجاالت الصّحة والطّب. هو طبيب لألمراض المعدية في مستشفى ألفريد في ميلبورن، أستراليا وسبق له أن عمل في وزارة 

الصحة الكمبودية، وعمل كمستشار لمنظمة الصّحة العالمّية، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 
البشرية/اإليدز، والبنك الّدولي. 

  

كينيتشي تسوكاهارا رائد في مجال الهندسة ويعمل كمدير لمركز بحوث الحد من أخطار الكوارث وبروفيسور في قسم الهندسة 
المدنية بجامعة كيوشو باليابان. شغل العديد من المناصب العليا في وزارات األراضي والبنى التحتية والنقل مع الحكومة 
اليابانية. لديه أكثر من ثالثة عقود من الخبرة على المستوى الدولي، حيث عمل كمستشار أول مع الوكالة اليابانية للتعاون 

الدولي، ونائب المدير العام ألمانة منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمياه، ومسؤول اإلستراتيجيات والسياسات في بنك التنمية 
اآلسيوي، والسكرتير األول للّتعاون االقتصادي في سفارة اليابان في إندونيسيا. وهو عضو في مجلس العلوم الياباني، 

وقائد مجموعة الكوارث المتعلقة بالمياه التابعة للجنة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لالتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، وكبير  
المهندسين المدنيين المحترفين في الجمعية اليابانية للرابطة الدولية للعلوم اإلقليمية للمهندسين المدنيين.  كينيتشي حاصل 

على درجة الدكتوراه من قسم العلوم اإلقليمية في جامعة بنسلفانيا ودرجة في الهندسة المدنية من جامعة كيوشو.
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كيري أولبرايت موظفة حكومية دولية تعمل كنائبة مدير بصفة مؤقتة ورئيسة قسم تسهيل البحوث وإدارة المعرفة، في مركز 
األبحاث المخصص لليونيسف، مكتب األبحاث - إينوشينتي (UNICEF-Innocenti)، ومقره في فلورنس، إيطاليا. في دورها 

كوسيطة لألدلة، تشرف على ضمان جودة البحث ووضع معايير أخالقية لتوليد األدلة في مكاتب اليونيسف التي يزيد عددها عن 
190 مكتًبا ولديها 15000 موظف حول العالم. كما أنها تشرف على أنشطة اليونيسف-إينوشينتي في حوكمة البحوث، توليف 
األدلة وإدارة المعرفة، بناء القدرات البحثية، استيعاب البحوث وتأثيرها، وبحوث العلوم السلوكية وبحوث التنفيذ. يركز عمل كيري 

على تعزيز ثقافة األدلة والتعلم في اليونيسف والعمل مع شركاء خارجيين لدعم مجتمع دولي يتبّنى الممارسات حول األدلة 
األدلة العلمية من أجل األطفال. قبل انضمامها إلى اليونيسف في عام 2015، عملت كيري في مناصب مختلفة في وزارة 

 Evidence to التنمية الدولية في المملكة المتحدة، وهي اآلن مركز الخارجية والكومن ولث والتنمية، حيث كانت رئيسة وحدة
Action وشاركت أيًضا في تأسيس البيانات العالمية المفتوحة للزراعة ومبادرة التغذية. 

الري هيدجز عالم إحصاء تطبيقي يعمل كبروفيسور اإلحصاء في مجلس األمناء بجامعة نورث وسترن في شيكاغو بالواليات 
المتحدة.  وهو رئيس قسم اإلحصاء، وٌعّين كزميل هيئة تدريس في معهد أبحاث السياسات، وكلية التربية والسياسة االجتماعية 
في قسم علم النفس، وكلية وينبرغ للطب. الري هو عضو منتخب في األكاديمية الوطنية للتعليم، وزميل  لكّل من األكاديمية 

األمريكية للفنون والعلوم، الجمعية اإلحصائية األمريكية، جمعية علم النفس األمريكية، والجمعية األمريكية للبحوث التربوية. 
شارك في تأسيس جمعية أبحاث الفعالية التعليمية وتم تكريمه بإنشاء محاضرة Hedges السنوية في عام 2016. وهو معروف 
بإدخاله توليف األدلة في السياسة والممارسة التعليمية. حصل الري على جائزة Yidan لألبحاث التعليمّية في عام 2018. قبل 
عمله في نورث وسترن، كان أستاذ الخدمة المتميزة في ستيال إم. رولي في جامعة شيكاغو. حصل على الدكتوراه من جامعة 

ستانفورد عام 1980.

مورين سميث هي رائدة وطنية ملتزمة بالطب المسند لألدلة وبإشراك المريض/المواطن في البحث. ينبع التزامها من تجربتها 
الحياتّية مع النظام الصحي بعد تشخيصها مرض نادر في الطفولة. مورين هي رئيسة تنفيذية في شبكة المستهلكين في 

كوكرين وتشارك في العديد من مشاريع كوكرين الّدولّية واللجان االستشارية.  في كندا، تشغل منصب رئيس مجموعة العمل 
الشريكة للمرضى التابعة لوحدة دعم إستراتيجية أونتاريو للبحوث الموجهة للمرضى (SPOR) وعضو في مجلس اإلدارة.  وهي 
أيًضا عضو في ائتالف األدلة العلمية في وهي أيًضا عضو في SPOR. كانت عضًوا في لجنة أونتاريو لتقييم األدوية منذ عام 
2014، وفي اللجنة االستشارية لتكنولوجيا الصحة في أونتاريو على مدار السنوات األربع الماضية. في اآلونة األخيرة، أصبحت 

COVID-) وشبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات COVID-19 مورين رائدة الشراكة الوطنّية لشبكة األدلة  العلمّية ل
END)، وهي شبكة أدلة عالمية لدعم صناعة القرار. كما أنها جلبت منظور المستهلك بصفتها محقًقا مشارًكا في مبادرة الخريطة 

الحية للتوصيات اإللكترونية ل e-COVID-19. في الّسابق، شغلت مورين  منصب المدير التنفيذي للمنظمة الكندية الّدولّية 
لالضطرابات واألمراض النادرة.

تعد موديب أدافيسو-أوالتيجو رائدة  تنظيمية معترف بها وخبيرة في السياسات، متخصصة في الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص والتقييمات التي يقودها المواطنون في مجال التعليم، وتعمل كمديرة عامة لمركز شراكة التعليم، وهو منظمة 

شراكة تعليمية رائدة في نيجيريا.  تقدم مو المشورة لصانعي السياسات والشركات ومراكز الفكر الدولية، وتقود مسارات 
العمل في مجموعة من مبادرات دعم قطاع التعليم التي تمولها المنظمات المتعددة األطراف وممّولو الشركات. وهي عضو 
في الفريق الذي يقوم بصياغة الخطط اإلستراتيجية المتوسطة والطويلة المدى لنيجيريا. تعمل مو في مجالس إدارة صندوق 

مالال،”Slum2School” أفريقيا، ومؤسسة إزاحة الستار عن أفريقيا، وهو عضو مجلس استشاري في شبكة العمل الشعبي من 
أجل التعلم (PAL). هي تقدم المشورة الفنية حول توسيع نطاق ابتكارات التعليم إلى مشروع تعليم الماليين التابع لمؤسسة 

بروكينغز ومختبرات التعلم لمنتدى المدارس العالمية. وباعتبارها عالمة في القرن الحالي، تخرجت من معهد التعليم التابع لالتحاد 
األوروبي بدرجة دكتوراه في التعليم والتنمية الدولية وهي زميلة في المعهد اآلسيوي - العالمي في هونغ كونغ.

نيل فورا هو طبيب مع منظمة الحفظ الدولية حيث يقود الجهود في الّتواصل بين جهود حفظ البيئة - معالجة الدوافع األساسية 
لظهور مسببات األمراض مثل إزالة الغابات - ومنع الوباء. وكان سابقا مع مراكز مكافحة األمراض والوقاية (CDC) منها في 

الواليات المتحدة ، التي انضم إليها ألول مرة في عام 2012 كضابط في جهاز االستخبارات الوبائية. أثناء وجوده مع مركز 
السيطرة على األمراض، تنّقل نيل في ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في االستجابة ألكبر حالتين لتفشي 
فيروس اإليبوال تم تسجيلهما، وإلى دولة جورجيا لقيادة التحقيق في فيروس تم اكتشافه حديًثا يتعلق بفيروس الجدري. في 
2021-2020، قاد برنامج تتبع اإلصابة بـ COVID في مدينة نيويورك والذي يتألف من أكثر من 3000 موظف. وهو حالًيا محرر 

مشارك في مجلة األمراض المعدية الناشئة التابعة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها وأستاذ مساعد للطب الباطني 
في جامعة كولومبيا. ال يزال نيل يفحص مرضى في عيادة عامة خاصة بمرض السل في مدينة نيويورك. 
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 ”PULSE“  العالمية. تم إنشاء مختبر ”PULSE“ في جاكرتا التابع لشبكة األمم المتحدة ”PULSE“ بتراركا كاترجي هو رئيس مختبر
في جاكرتا كمختبر البتكار البيانات الضخمة وهو اآلن يبرز كمسرع للشراكة التحليلية للتنمية والعمل اإلنساني. يتمتع بترا بخبرة 
مهنية تزيد عن 25 عاما، ويضطلع بالعديد من األدوار في الصناعة اإلنمائية الدولية. ومن بين هذه األدوار، قائد فريق مبادرة 

قطاع المعرفة في إندونيسيا لـ RTI International، وهو معهد أبحاث مستقل غير ربحي مكرس لتحسين الّظروف البشرية؛ كبير 
مستشاري الشراكات لوزارة الخارجية والتجارة األسترالية؛ مدير شؤون الفقر والالمركزية والتنمية الريفية في الوكالة األسترالية 

للتنمية الدولية؛ مدير التبادل المعرفي إلندونيسيا الشرقية / BaKTI وقائد فريق مكتب الدعم متعدد المانحين إلندونيسيا 
الشرقية داخل البنك الدولي؛ ومدير Austraining Nusantara. وهو حاصل على درجة بكالوريوس في التربية ودرجة ماجستير 

في دراسات التنمية من جامعة ساتيا واكانا كريستيان.

سوليداد كيروز فالينزويال هي مستشارة علمية حكومية في السياسة البيئية، تعمل كسكرتيرة تنفيذية لّلجنة العلمية التشيلية 
المعنية بتغير المناخ. تم تعيين سوليداد مؤخًرا في منصب نائبة الرئيس للسياسات في الشبكة الدولية لتقديم المشورة 

العلمية للحكومات (INGSA) وتعمل في اللجنة التوجيهية لفرع أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لـ INGSA. كانت 
محاضرة وباحثة في سياسات العلوم والتكنولوجيا والمشورة العلمية ودبلوماسية العلوم. تشارك في شبكة دبلوماسية للعلوم 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (DiploCientifica). سوليداد حاصلة على درجة دكتوراه في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا 

الجزيئية من جامعة والية ميشيغان، ودرجة ماجستير في السياسة العامة واإلدارة من جامعة كارنيجي ميلون.

ستيفن كير هو نائب مدير العلوم الكمية في مؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومقرها سياتل، واشنطن، الواليات المتحدة. ويقود 
فريًقا يقّدم دوًرا حاسًما في مجال األدلة والوساطة، ويقّدم تحلياًل كمًيا - بما في ذلك تحليالت البيانات وغيرها من أشكال 

األدلة - لدعم األفرقة المؤسسة لمشاريع العالجات.  قبل انضمامه إلى المؤسسة، كان رئيًسا دولّيا لنمذجة علم األدوية في 
شركة Novartis Pharma AG (ومقرها بازل، سويسرا)، حيث قاد فريًقا قدم دعًما لتطوير األدوية على أساس نماذج لمشاريع 

العالج في العديد من مجاالت األمراض وعبر جميع مراحل تطوير األدوية. في وقت سابق، كان بروفيسوًرا مشارًكا في الصيدلة 
وعلم التخدير والهندسة الحيوية في جامعة يوتا في مدينة سالت ليك، حيث عمل كباحث مشارك في وحدة أبحاث علم األدوية 

لألطفال التي تمولها المعاهد الوطنية للصحة. صّمم ستيف وأجرى وعمل كمحقق رئيسّي للدراسات الصيدالنية السريرية التي 
تشمل السكان من الرضع الخدج إلى البالغين المسنين. حصل ستيفن على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من 
جامعة كورنيل، ودرجة الماجستير في الهندسة الحيوية من جامعة والية بنسلفانيا، ودرجة الدكتوراه في الهندسة الحيوية من 
جامعة يوتا. نشر أكثر من 60 بحًثا في مجاالت الحركية الدوائية والنمذجة الديناميكية الدوائية ، وتطبيق مبادئ هندسة أنظمة 

التحكم على توصيل األدوية وعلم العقاقير الّسريري.
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من  والعديد  فيرما)،  (جين  تنفيذي  ورئيس  جريمشو)  وجيريمي  (جون الفيس  عالمين مشاركين  رئيسين  العاّمة  األمانة   ضمت 
الموظفين المتفرغين والمتعاقدين في منتدى ماك ماستر الصحي (ما لم يذكر خالف ذلك). اضطلع أعضاء األمانة العامة بالعديد 

من األدوار طوال فترة عمل اللجنة، بما في ذلك األدوار التالية الخاصة بالتقرير النهائي.

•  عمل جون الفيس ككاتب رئيسّي للتقرير وقاد عملية صياغة ومراجعة النص (بما في ذلك النص في المرئيات) والتوصيات
 •  قادت جين ثورنهيل فيرما العملية اإلبداعية لجعل مرئيات التقرير محّفزة للّتفاعل قدر اإلمكان وقادت الكثير من عملّيات التفاعل مع    

المفوضين والمستشارين والممولين
•  ساعد جيريمي جريمشو (من معهد أبحاث مستشفى أوتاوا) في صياغة التقرير وقدم مالحظات حول المسودات األولّية  لألقسام الرئيسية

•  قاد كايالن موت العديد من مراجعات األدلة التي استندت إلى صياغة النص
•  قاد كارتيك شارما العديد من التحليالت المستمدة من صياغة األقسام المتعلقة باللجان الّدولّية

•  ساهمت هانا غيليس في العديد من التحليالت المستمدة من صياغة األقسام المتعلقة باللجان الّدولّية
•  قدم دايفد توفي (أحد كبار مستشاري شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القراراتCOVID-END  ) تجميًعا لألوراق البحثية التي شكلت أساس 

القسم 4.12 (نقاط الضعف في نظام البحث الصحي) وقدم تعليقات على أقسام أخرى مختارة
•  دعم خورخي باريتو (من فيوكروز برازيليا) مشاركة مفوضنا البرازيلي

•  قدمت إليانا سيوريا اإلدارة الشاملة للمشروع ونسقت مشاركة الموظفين الرئيسيين في منتدى ماك ماستر الصحي، بما في ذلك:
 بريتاني دينالو التي قدمت المشورة التسويقية 	
 كريستيان مانسيال الذي أجرى تحليالت لمحتوى قاعدة بيانات شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القراراتCOVID-END  المستمدة من  	

صياغة أقسام محددة والذي ساعد في تدقيق الترجمة اإلسبانية للتقرير
 فرانسوا بيير جوفين الذي قدم مدخالت للجوانب المتعلقة بالمواطن من التقرير والذي أشرف على الترجمة الفرنسية للتقرير 	
 جيمس ماكينالي الذي أجرى تحليالت لمحتوى دليل النظم االجتماعية المعتمد في قسم الصياغة 4.5 	
 جولي بيرد التي قدمت الدعم الّتشغيلي 	
 كيري واديل الذي ساعد في معالجة االقتباسات 	
 بول سيوريا الذي ساعد في ضمان المواءمة بين نسختي “وورد”  و”InDesign “ من المحتوى 	
 سيف علم الذي ساعد في إدخال بيانات االقتباس 	
 سارة هولدن التي ساعدت في بعض أعمال التصميم الجرافيكي في المراحل األولى 	
 ستيف لوت الذي قّدم الدعم في مجال االتصاالت 	

•  قادت كريستي غروفز التصميم الجرافيكي للرسوم البيانية والمرئيات األخرى والتقرير الكامل
•  قادت إيمي زيرلر عملية تحرير التقرير األولية

•  قادت سو جونستون عملية تحرير النسخة النهائية

يمكن العثور على السير ومعلومات االتصال الخاصة بالعديد من أعضاء األمانة الموجودين في منتدى ماكماستر للصحة على الموقع اإللكتروني 
للمنتدى.

استفادت األمانة  العاّمة بشكل كبير من المدخالت المقدمة من مجموعة العمل المناصرة لشبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ 
 Cochrane Convenes ومن المدخالت الواردة في دورها كراٍع مشارك (مع منظمة الصحة العالمية) لحدث (COVID-END) القرارات

الذي ُعقد في أكتوبر 2021.

جون ن. الفيس

 

كاتب رئيسي مشارك- األمانة 
العامة للجنة األدلة العلمية

جيريمي جريمشو 

كاتب رئيسي مشارك- األمانة 
العامة للجنة األدلة العلمية

جين ثورنهيل فيرما 

المديرة التنفيذية - األمانة 
العامة للجنة األدلة العلمية

األمانة العامة 8.3
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الممولون 8.4

يعرب المفوضون واألمانة عن تقديرهم للممولين التالي ذكرهم:

BC مايكل سميث للبحوث الصحية

مجلس البحوث الصحية التمّيز في الّرعاية الصحّية - كندا (هيلث كير كندا)

مجلس البحوث الصحية

المعاهد الكندية لألبحاث الصحية من خالل منحة إلى منتدى McMaster الصحي نيابة عن 
)COVID-END) لدعم اتخاذ القرار COVID-19 شبكة األدلة العلمية ل

مجلس البحوث الصحية المعاهد األمريكية لألبحاث 

 CMA  مؤسسة
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عالقات ومصالح كل من عضو اللجنة واألمانة العامة 8.5

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

مرفق (8.9) في نهاية هذه المالحق. 

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

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

اإلنمائي (بتراكا كاريتجي)
 معهد RTI الّدولي (بتراكا كاريتجي) 	
 أنقذوا األطفال (أنتاريامي داش) 	
اللجنة العلمية المعنية بتغير المناخ ، شيلي (سوليداد كيروز فالينزويال) 	
مشروع الواقع المناخي (أماندا كاتيلي نيود) 	
 مركز الشراكة التعليمية  TEP(موديب أديفيسو-أوالتيجو) 	
مجموعات ال ريد ليف (Red Leaf) (جنغلين هي) 	
 اليونيسف (أنتاريامي داش وكيري أولبرايت) 	
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يتراكا كاريتجي) 	
 جامعة ليدز (جان مينكس) 	
 جامعة أوتاوا (جيريمي جريمشو) 	
 جامعة أكسفورد، التي تستضيف شبكة الفقر متعدد األبعاد (غونزالو هيرنانديز ليكون) 	
جامعة سانتو توماس (سوليداد كيروز فالينزويال) 	
 فوكس ميديا (جوليا بيلوز) 	
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•   حصة ملكية في شركة هادفة للربح
 ETF 200 أستراليا (عضو في عائلة أندرو لي) 	
مؤشر فانغارد لألسهم الدولية الُمراعي لألخالقّيات (ETF) ( عضو في عائلة أندرو لي)   	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المنظمة الكندية لالضطرابات النادرة (مورين سميث) 	
منظمة الحفظ الدولية (نيل فورا) 	
 حكومة المملكة المتحدة، استراتيجية األعمال الّتجارّية والطاقة والصناعة (جيليان لينج) 	
 شبكة العمل الّشعبي من أجل التعليم (موديب أديفيسو-أالتيجو) 	
 برنامج الصحوة، وهو برنامج تابع لمنّظمة المهمات الّدولّية (هاديكا بشير) 	
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يقّدر المفوضون واألمانة العاّمة جهود المستشارين الُكُثر الذين قدموا مداخالت للمساعدة في قولبة التقرير، والتغذية الراجعة 
على أقسام المسودة، واألفكار لمسارات للتأثير:

•   شركاء شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات COVID-END (انظر القسم 1.5 باإلضافة إلى الصفحة االلكترونّية لشركاء 
شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات)

•   ممثلو الممولين (انظر القسم 8.4(
•   المشاركون  في تنظيم عدد من األحداث حيث تّمت مناقشة مسودة األقسام و/أو توصيات لجنة األدلة العلمية، بما في ذلك:

 مؤتمر مؤسسة كوكراين، الذي شارك في تنظيمه كل من مؤسسة كوكراين، شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات،  	
ومنظمة الصحة العالمية 

في  	  JBI و   GIN, GRADE كوكراين،  مؤسسة  من  كّل  مراكز  تنظيمه  في  اشترك  الذي   ،Engaging Evidence 2021 
أستراليا ونيوزيلندا 

العلمّية في  	 التفكير في مسار ترشيد استخدام األدّلة  إعادة  التعليمية عبر اإلنترنت حول   ندوة بات شيفا دي روتشيلد 
صناعة القرار، والتي شارك في تنظيمها مركز IS-PEC ووحدة األدلة العلمية  للسياسة والتأثير التابعة لمنظمة الصحة 

العالمية
 القمة العالمية لترشيد استخدام األدلة العلمية لوضع السياسات، والتي نظمتها شبكة السياسات المستندة إلى األدلة  	

العلمّية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
 دليل لصانعي السياسات 2021، الذي شارك في تنظيمه كل من جمعية تعزيز ونقل األدلة العلمّية  للسياسات والمجتمع  	

السياسي وجامعة ليدن.

كما يعرب المفوضون واألمانة العاّمة عن تقديرهم للمنظمات الست التي دعمت ماليًا ترجمات تقرير لجنة األدلة العلمّية.

للّغة العربّية، مركز ترشيد الّسياسات في 
الجامعة  األميركية في بيروت، بإشراف من 

فادي الجردلي

بالنسبة لّلغة البرتغالّية، فيوكروز برازيليا، 
بإشراف من خورخي باريتو

بالنسبة لّلغة الفرنسية، منتدى الصحة ماك 
ماستر، بإشراف من فرانسوا بيير جوفين

بالنسبة للغة اإلسبانية، وحدة األدلة والمداوالت 
التخاذ القرار في كلية الطب بجامعة أنتيوكيا 

)UdeA(، بإشراف دانيال باتينيو-لوغو

كما نعرب عن امتناننا لهاري باتيل وزمالئه في Akshari Solutions إلعداد تخطيط التقرير النهائي باللغة اإلنجليزية وست لغات 
أخرى. 

اإلستشاريون وإقرارات أخرى 8.6

بالنسبة لّلغة الصينّية، معهد علم البيانات 
الصحية، جامعة النزهو، بإشراف مقدم من 
قبل ياولونغ تشين  وكسوان يو، وكي وانغ

بالّنسبة لّلغة الروسّية، األكاديمية الطبية 
الروسية للتعليم المهني المستمر التي 

تستضيف مؤسسة كوكراين الّروسّية، بإشراف 
من ليليا أوغينيفا زينغانشينا، وإيكاترينا يودينا، 

وأوغينيفا زيغانشينا

https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/about-covid-end/partners
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/about-covid-end/partners
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تبدأ فترة عمل لجنة األدلة العلمّية من شهر تموز وتنتهي في كانون األّول2021، مع إمكانّية إجراء اّتصاالت اختيارّية من حين آلخر 
خالل عام 2022.  

الجدول الزمني المختصر

الجدول الزمني 8.7

النشر والتنفيذ تداول التقرير وقولبته

مسارات للتأثير 

تموز - تشرين
 الّثاني 2021

أوائل كانون 
الثاني 2022

أواخر كانون 
2022الثاني 2022

إصدار التقرير تقرير محظور اجتماعات مفوضي الّلجنة 
الشهرية

الّتاريخ اإلنجاز المرحلي

تّموز 2021 االجتماع االفتتاحي من أجل:
•   تحديد االختصاصات وإضفاء طابع رسمي على خطة العمل

•   ترتيب المواضيع بحسب أولوّيتها إلجراء التحليالت وتوليفات األدلة
•   الّتداول بشأن الجولة األولى من األقسام )البيانات والجداول وإطارات النصوص( واألفكار 

المتعلقة بمسارات الّتأثير )المستشارون واألحداث(

تداول التقرير 
وقولبته 

آب 2021 الّتداول بشأن الجولة الّثانية من األقسام

أيلول 2021 الّتداول بشأن الجولة الثالثة من األقسام ومشاريع التوصيات

تشرين األّول 
2021

]اختياري[ حضور اجتماعات مؤسسة كوكراين وغيرها من المناسبات لجمع آراء أصحاب المصالح بشأن 
الرسائل الرئيسية

تشرين األّول 
2021

الّتداول بشأن الجولة الّرابعة من األقسام والتوصيات

تشرين الّثاني 
2021

مراجعة النسخة قبل األخيرة من التقرير النهائي ووضع الّتوصيات في صيغتها الّنهائّية 

تشرين الّثاني 
2021

]اختياري[ حضور اجتماعات القمة العالمية لترشيد استخدام األدلة العلمية لوضع السياسات وغيرها 
من المناسبات بهدف جمع آراء أصحاب المصالح بشأن الرسائل الرئيسية

كانون األّول 
2021

إنهاء الّتقرير باللغة اإلنكليزية نشر الّتقرير

أوائل كانون 
الثاني 2022

نشر التقرير النهائي بسبع لغات )العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية 
واإلسبانية(

كانون الّثاني 
- كانون األّول 

2022

اتباع مسارات للتأثير، مثل:
تحديد سمات الرسائل الرئيسية في االجتماعات العالمية أو جنًبا إلى جنب معها )مثاًل،   •

مجموعة الّدول الّسبعة G7 ومجموعة الدول العشرين G20 وجمعية الصحة العالمية(
الّتنسيق مع المجموعات التي تتمتع بمكانة مرموقة لتحديد المعالم المستقبلّية ودعم   •

تحقيقها.

النشر والتنفيذ

كانون الّثاني 
2023 وكانون 
الّثاني 2025

اإلبالغ عن التقّدم اُلُمحرز بعد مرور سنة واحدة وثالث سنوات
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 تاريخ النشرسنة الّنشر(اسم الّلجنة (والتقارير إذا كان هنالك أكثر من واحد
عدد التوصياتالمتوقع

D-3202110 الّلجنة:  محددات الصحة، البيانات وصناعة القرار)2(

األعمال الّتجارّية ولجنة الّتنمية المستدامة

بتر بيزنيس، بتر وورلد “Better business, better world”: تقرير لجنة األعمال التجارية 
والتنمية المستدامة)3(

20179

بتر فايننس، بتر وورلد “Better finance, better world”: ورقة استشارية لفريق عمل • 
التمويل المختلط)4(

20186

بتر فايننس، بتر فوود “Better finance, better food “: االستثمار في االقتصاد • 
الجديد لألغذية واستخدام األراضي)5(

20207

 • Better finance, better infrastructure“ انفرا 3.0: بتر فايننس، بتر انفرا ستراكتشير
)6(“

20194

20206شامبيونز 12.3)7(

201626اللجنة المعنية بوضع إطارعالمي للحّد من المخاطر الصحّية في المستقبل)8(

38*2016لجنة الّتعليم)9(

201944منظمة التحالف العالمي لألراضي الجافة)10(

فريق مستقل رفيع المستوى معني بتمويل المشاعات العالمية للتأمين الجهوزّية 
لمواجهة األوبئة والتصدي لها)11(

202119

ns**0اللجنة الّدولّية لسياسات ما بعد األوبئة )12(

202010اللجنة العالمية التخاذ إجراءات عاجلة بشأن كفاءة استخدام الطاقة)13(

اللجنة العالمية المعنّية بالتكّيف

201926أدابت ناو “Adapt now”: دعوة عالمية لقيادة التكيف مع التغير المناخي)14(• 

المضي قدًما بشكل أفضل بعد COVID-19 تسريع العمل على التكيف مع الّتغيير • 
المناخي )15(

202015

 اللجنة العالمية المعنية بسياسات المخدرات 

20205تنفيذ  القوانين المتعّلقة بالمخدرات: إعادة التركيز على نخب الجريمة المنظمة)16(• 

 • When science was left“ تصنيف المواد المنّشطة: وين ساينس واز ليفت بيهايند
)behind ”)17

20193

20186الضوابط التنظيمية:  المراقبة المسؤولة على المخّدرات)18(• 

مشكلة اإلدراك العالمي للمخدرات: مكافحة التحامل على األشخاص الذين يتعاطون • 
المخدرات)19(

20176

20165النهوض بإصالح السياسات المتعّلقة بالمخدرات: نهج جديد إللغاء التجريم)20(• 

20214سياسات مكافحة المخدرات وحكومة المدينة)21(• 

20194سياسة مكافحة المخدرات والحرمان من الحرية)22(• 

20181سياسة مكافحة المخدرات وجدول أعمال التنمية المستدامة)23(• 

201665اللجنة الدولّية لحوكمة اإلنترنت)24(

اللجنة الدولّية المعنّية باالقتصاد والمناخ

201612ضرورة استدامة البنى التحتية)25(• 

الكشف عن قصة النمو الشامل في القرن الحادي والعشرين: التعجيل باتخاذ اإلجراءات • 
المتعلقة بالمناخ في األوقات الّطارئة)26(

201872

201912اللجنة العالمية لمستقبل العمل)27(

20196اللجنة العالمية المعنّية باستقرار الفضاء السيبراني )28(

202014اللجنة العالمية للقضاء على الفقر في مجال الطاقة )29(

مرفق إلى الملحق 8.1 – الئحة بتقارير اللجنة الدولية 8.8



132تقرير لجنة األدلة العلمية

10الفريق االستشاري المعني باألدلة التعليمية الدولية )30(

48فرقة العمل المعنية باألزمات الصحية الدولية )31(

40الفريق الدولي الرفيع المستوى المعني بالمياه والسالم)32(

201614لجنة المحيطات الدولية)33(

201717فرقة العمل الدولبة لمكافحة الكوليرا)34(

201749عالم خال من األسلحة النووية)35(

201620اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة الصحية والنمو االقتصادي)36(

202035الفريق الرفيع المستوى المعني باقتصاد المحيطات المستدام)37(

فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية

202140تعزيز إشراك الشباب وتوظيفهم في الزراعة والنظم الغذائية)38(• 

202062األمن الغذائي والتغذية : بناء سرد دولي نحو عام 2030)39(• 

المقاربات اإليكولوجية الزراعية وغيرها من االبتكارات المتعلقة بالزراعة المستدامة والنظم • 
الغذائية التي تعزز األمن الغذائي والتغذية)40(

201931

الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتمويل وتحسين األمن الغذائي والتغذية في إطار • 
عمل أجندة عام 2030)41(

201823

201737التغذية والنظم الغذائية)42(• 

201737الحراجة المستدامة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية)43; 44(• 

التنمية الزراعية المستدامة من أجل تحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة • 
الحيوانية؟)44(

201648

فريق رفيع المستوى من الخبراء القانونيين المعنيين بحرية وسائط اإلعالم

20207مشورة بشأن تشجيع إجراء تحقيقات أكثر فعالية متعّلقة باالنتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين)45(• 

20209تقرير متعّلق بتوفير المالذ اآلمن للصحفيين المعرضين للخطر)46(• 

مصدر قلق ملّح: حماية وتعزيز حرية الصحافة من خالل تعزيز الدعم القنصلي للصحفيين • 
المعرضين للخطر)47(

20205

202011تقرير عن استخدام العقوبات الموجهة لحماية الصحفيين)48(• 

201724الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول على األدوية)49(

201911الفريق الرفيع المستوى المعني بالترابط الرقمي)50(

201615الفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل المساعدة اإلنسانية)51(

202178الفريق الرفيع المستوى المعني بالتشرد الداخلي)52(

الفريق الرفيع المستوى المعني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق 
جدول أعمال عام 2030)53(

202134

201610الفريق الرفيع المستوى المعني بمستقبل األعمال المصرفية اإلنمائية المتعددة األطراف)54(

201831الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه)55(

ا الفريق الرفيع المستوى المعني بتمكين المرأة اقتصاديًّ

ا)56(•  201623دعوة إلى العمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًّ

ا)57(•  201728اتخاذ إجراءات من أجل إحداث تغيير تحولي في مجال تمكين المرأة اقتصاديًّ

202128الفريق المستقل المعني بالتأّهب لمواجهة األوبئة والّتصدي لها)58(

ns**28*2019اللجنة الدولية المعنية بمستقبل الغذاء والزراعة)59(

2021/119*2020اللجنة العالمية المعنّية بمستقبل الّتعليم)60(

لجنة النسيت )منظمة الصحة العالمية-اليونيسيف-النسيت(: هل هناك مستقبل ألطفال 
العالم؟)61(

202010

لجنة النسيت )جوتاماشير-النست(: التعجيل بالتقدم - الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية  
للجميع)62(

201812

 COVID-19 :20210لجنة النسنت

لجنة النسيت )إيت-النست(: الغذاء في األنثروبوسين - الوجبات الغذائية الصحية من نظم غذائية 
مستدامة)63(

20185
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لجنة النسيت )النسيت - فاينانشيال تايمز(: إدارة مستقبل الصحة 2030 - النمّو في عالم 
رقمي)64(

20210

لجنة النسنت: أنظمة صحية عالية الجودة في حقبة أهداف التنمية المستدامة - حان وقت 
الثورة)65(

201813

لجنة النسيت )النسيت - كاتهام هاوس(: تحسين صحة السكان بعد فيروس كورونا المستجد 
كوفيد-19)66(

20220

201816لجنة النسيت )UCL– النست(: الهجرة والصحة - الصحة لعالم يتحّرك)67(

لجنة النسنت: األمراض غير المعدية واإلصابات )NCDIs( والفقر - سد فجوة في التغطية الصحية 
الشاملة للمليار شخص األكثر فقًرا)68(

202012

201623لجنة النسنت: مستقبلنا - صحة المراهقين ورفاههم)69(

201715لجنة النسنت: التلوث والصحة)70(

20199لجنة النسنت: المتالزمة العالمية للبدانة ونقص التغذية وتغير المناخ)71(

لجنة النسنت: النساء وأمراض القلب واألوعية الدموية - تقليل العبء العالمي بحلول العام 
)72(2030

202129

ns**0الشراكة من أجل تحقيق استدامة النظام الصحي وتعزيز قدرته على الصمود)73(

2021202111اإلصالح من أجل تحقيق المرونة)74(

اللجنة المستقلة رفيعة المستوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باألمراض غير 
المعدية)75(

20198

األحدث*
**ns = غير محّدد
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طورت لجنة األدلة العلمّية سياسة تضارب مصالح واّلتي تضمنت ثالثة عناصر:
•   استكمال نموذج إفصاح من قبل أعضاء اللجنة وكبار موظفي األمانة العامة

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

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

تضارب المصالح.)76-78(

كانت استمارة اإلقرار على النحو التالي:

المنصب واسم صاحب العمل 

نوع المصلحة
مصدر التمويل 

(مثاًل، المؤّسسة 
)x

فترة النشاط 
العملي (مثاًل، إذا 
كان حالّيا والمدى 

الّزمني)

طبيعة النشاط 
(مثاًل، رسوم 
التحدث العاّم، 

منحة المشروع) 
والتركيز (مثاًل، 

عنوان التقرير أو 
اسم المنتج)

قيمة الدفع 
(الدوالر الكندي)

ملكية الشركة (مثاًل، امتالك األسهم أو 
االمتيازات)

رسوم وإتاوات الملكية الفكرية (مثل 
التراخيص وبراءات االختراع)

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

العقود أو المنح لتنفيذ المشاريع 

رسوم االستشارات أو المشورة، األتعاب، 
إلخ.

رسوم التحدث العاّم أو التأليف، األتعاب، إلخ.

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

أعمال خاصة أخرى أو دخل مهني آخر

الدعم العيني

فرد من العائلة مرتبط بأي من المصالح 
المالية المذكورة أعاله

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

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

عنها)

مرفق إلى ملحق 8.5 – سياسة تضارب المصالح 8.9



الفصل الثامن. المالحق 135

هل هناك أي مصالح أو عوامل أو ظروف 
أخرى ذات صلة لم يتم التطرق إليها أعاله؟

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

أعاله؟

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

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

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

العالقة مع المنظمات التي تدافع عن 
مواقف صناعية أو سياسية معروفة

ارتباط فرد من أفراد العائلة بأي من المصالح 
التنظيمّية المذكورة أعاله 

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

أمور أخرى

معلومات إضافية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عّدة عالقات• 
مخاطر على السمعة• 

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

السمعة

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

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

عالقات قليلة• 
مخاطر على السمعة• 

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

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

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

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

المشاركة الكاملة أو وجود بعض القيود• 

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

اّتخد الّنموذج اّلذي تّم التوّصل إليه الّشكل الّتالي:
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لقد خلق فيروس كوفيد-19 فرصة نادرة للتركيز على األدلة بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية وأنواع 
كثيرة من المهنيين والمواطنين. تحديات مجتمعية أخرى - بدًء بالتحصيل العلمي مروًرا بأداء النظام الصحي وصواًل 

لتغير المناخ - كلها تحديات تحتاج إلى تركيز متجدد ومماثل على أفضل األدلة. حان الوقت لتنظيم أوجه استخدام األدلة 
التي تعمل بشكل سليم ومعالجة أوجه القصور العديدة، وللموازنة بين استخدام األدلة والحكم والتواضع والتعاطف.

على صناع القرار ووسطاء المعرفة ومنتجي األدلة المؤثرين إدراك حجم المشكلة وطبيعتها. لم يكن الدليل العلمي مستخدًما 
على نحو ممنهج - في جميع األطر الثماني التي تم التطرق إليها في هذا التقرير - من قبل صناع السياسات الحكومية والقيادة 
التنظيمية والمهنيين والمواطنين من أجل معالجة التحديات المجتمعية بشكل منصف.  على عكس ذلك، فإن صناع القرار كثيًرا 
ما يعتمدون على نظم غير فعالة  (وأحيانًا ضارة) وغير رسمية  للمالحظات حول األداء. وقد أسفر عن ذلك قرارات هّشة قادت 

إلى الفشل في تحسين األمور الحياتية وتجنيب المواطنين األضرار كما أدت إلى هدر الموارد.

تتمتع الشريحة المتجانسة من صناع القرار وخصوًصا أولئك الذين يتصدرون المراكز المرموقة والذين كانوا منخرطين إّبان نتشار 
فيروس كوفيد-19 بعملية صناعة القرار بتجربة مباشرة في استخدام أطر األدلة العلمية مع استرتيجيات داعمة لهذا النوع من 

االستخدام. كما أنهم يتمتعون بتجربة مباشرة مع هذه التحديات التي قد تنشأ مما قد يؤدي إلى سوء استخدام أو إهمال 
استخدام األدلة العلمية. لعلهم قد سمعوا أيًضا عن الدعم المتوفر من األدلة العلمية ألقرانهم في بلدان أخرى، مثل توليفات 

األدلة الحية، وتساءلوا عن سبب عدم توافرها أو استخدامها في بلدانهم. هذه الشريحة المتجانسة متمركزة بشكل فريد لتنظيم 
ما نجح قبل انتشار الوباء وخالل انتشاره بهدف بناء أو تحسين نظام دعم األدلة العلمية ذا الصلة ببلدهم بطرق تعالج ما لم ينجح 

كما يجب في السابق. 

تم اختيار 25 عضًوا للجنة األدلة بعناية لطرح وجهات نظر متنوعة 
في مداوالتهم. لديهم خبرة في التعامل مع معظم أنواع 

التحديات المجتمعية (وأهداف التنمية المستدامة)، كالتعامل مع 
صناع القرار  على مختلف أنواعهم (صناع السياسات الحكومية 
والقادة التنظيميين والمهنيين والمواطنين) وكذلك مع جميع 

أشكال األدلة الرئيسية. كما أنهم يقّدمون سلسلة من الخبرات 
واألقدمية  وقد جاؤوا من مختلف بقاع األرض. 

يحتوي تقرير لجنة األدلة العلمية على ستة فصول تضم السياق 
والمفاهيم  والمفردات المشتركة التي تستند إليها توصيات لجنة 

األدلة العلمية. يمكن استخدام هذه الفصول الست من قبل 
العديد من األشخاص، وليست حصًرا على أولئك الذين ُطلب 

منهم إجراء التغييرات الالزمة لضمان استخدام األدلة باستمرار من 
أجل مواجهة التحديات المجتمعية. يقدم الفصل السابع توصيات 

لجنة األدلة وهي حول كيف يمكننا ويجب علينا في آن تحسين 
استخدام األدلة، سواء في األوقات الروتينية أو في األزمات 

العالمية المستقبلية.

يتضمن التقرير 52 قسًما يمكن تنزيلها بشكل منفصل من 
الموقع اإللكتروني  للجنة.  تتضمن هذه األقسام في الغالب 
واحًدا أو أكثر من الرسوم البيانية. لقد تم تصميمها لتستخدم 

بسهولة في العروض التقديمية والتقارير والصيغ األخرى. 
تشجعك لجنة األدلة العلمية على حرية النشر وتعديل المحتوى مع 

أخذ الموافقة. 

التوصيات 1 - دعوة للنهوض
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