
ما الذي سيتغير في حال أدت توصيات لجنة األدلة الى الهدف المرجّو؟ نقدم أدناه بعض األمثلة عن أوجه النجاح، بشكل عام 
وخاص. األمثلة الُمرمزة ُمستخلصة من تجارب حقيقية ألعضاء اللجنة وشركاء شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد عملية صناعة القرارات 

COVID-END

كيف يبدو النجاح

تعّدل الحكومة الوطنية بانتظام عملية صناعة القرار الخاصة بها 	 
بشأن تدابير اإلغالق وقيود السفر، بناًء على النمذجة المصممة 
بشكل مشترك )للنتائج المحتملة الناتجة عن خيارات السياساتية 

المتاحة( واتخاذها للقرار بشأن توزيع اللقاحات بناًء على التحديثات 
األسبوعية لتوليفات األدلة العلمية اآلنية حول فعالية اللقاح ضد 

المتحورات الوبائية *
تعتمد مجموعة من المواطنين على توليفات األدلة العلمية للتأكد 	 

من صحة البيانات الصادرة عن الحكومة وللدعوة إلى التغيير

تحتفظ وحدة األبحاث “بخريطة أدلة” آنية خاصة بالمستوطنات  
البشرية )تشرح النتائج المحتملة لخيارات السياسات المتاحة( التي 

ُترشد عملية إعداد تقرير اللجنة الوطنية، وتنفيذه، ورصد تنفيذه 
وتقييم تأثيره *

ُتعد وحدة األبحاث توليفات األدلة، ُتجيب على اللحاجة اآلنية 	 
لصّناع القرار لترشيد قراراتهم باألدلة العلمية وتساعد في نمذجة 

الوحدات األخرى، والرؤى السلوكية، والتقييمات التكنولوجية، 
والمبادئ التوجيهية، والتقييمات التي بدورها تدعم عملية صنع 

السياسات بطريقة تكميلية

أنشأت منظمة غير حكومية وحدة دعم لأل<لة العلمية متكاملة، 	 
ُمكلفة بتحليل وتوليف البيانات واألدلة العلمية والرؤى السلوكية 

وتدمجها في مالحظات توجيهية *
يدعم األمين العام لألمم المتحدة تصميم، تنفيذ ورصد عملية 	 

هندسة األدلة العالمية الالزمة لتكون في صميم جهود األمم 
المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك عمل أي 

لجان عالمية ترعاها

. . .

. . .

. . .

أمثلة
إذًا...

)يمكنهم تحقيق تأثير أكبر(  
في حال...

)تأمين الدعم المناسب 
لالعبين األساسيين(

تم تزويد صّناع القرار باألدلة 
العلمية المحلية )الوطنية ودون 
الوطنية( في الوقت المناسب، 

باإلضافة الى توليفات لكل 
األدلة العلمية المعروفة عالميًا 
حول الموضوع المحدد، بما في 
ذلك كيفية اختالف المعلومات 

بحسب الفئات واألطر 
المختلفة...

... يمكنهم 
اإلستجابة 

بفعالية أكبر 
للتحديات 
المجتمعية

تمت اإلستفادة من وسطاء 
المعرفة بالطريقة األمثل، 

وتمتعوا بالقدرات المناسبة 
وتوفرت لهم والفرص 

والحوافز األفضل...

...يمكنهم تجميع األدلة 
المناسبة حول القضايا 

المحّقة في الوقت 
المناسب وفي السياق 

الصحيح

تم دعم منتجي األدلة 
من خالل عمليات تحديد 

األولويات وُسبل التنسيق 
وغيرها من طرق الدعم ...

... يمكنهم العمل في 
مجاالتهم الخاصة والبناء 

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