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تقارير اللجنة الدولية وفق نوع الدليل العلمي

من بين 70 تقريًرا للجنة العالمية، والتي ُنشرت منذ يناير 2016 ، 
في وصف مفوضيها ، تقرير واحد فقط قام بتحديد الخبرة في 
واحد من أطر األدلة العلمية الثمانية التي يواجهها صناع القرار 

إجمااًل. 

عندما ذكرت تقارير اللجنة بوضوح في القسم المتعلق بالمناهج 
أنها اعتمدت على واحد من أطر األدلة العلمية هذه في عملها 
الخاص، كانت النمذجة هي األكثر تواتًرا )في 13 تقرير(، وتلتها 

توليفات األدلة العلمية )في 6 تقارير(، ومن ثم تقييم التكنولوجيا/
تحليل الفعالية من حيث التكلفة )في 5 تقارير(.  وخالل استكمال 
هذا التحليل ألقسام المناهج، وجد تحليل لقوائم المراجع ما يلي:

64 تقريًرا من أصل 70 كان لديها قائمة مراجع	 
32 تقريًرا فقط من هذه التقارير الـ 64 تضمنت استشهاًدا واحًدا 	 

على األقل لتوليفة أدلة علمية
٪3 فقط من االستشهادات )526 من 17605( تبين أنها  	 

توليفات أدلة علمية باالستناد إلى عناوينها 
إن معدل االستشهادات بتوليفات األدلة العلمية كان 8.2  

استشهاًدا والمتوسط كان استشهاًدا واحًدا في كل تقرير. 
قمنا أيًضا بتحليل قائمة االستشهادات  لتقرير التنمية المستدامة 

العالمية 2019 ، والتي أعدتها مجموعة مستقلة من العلماء 

4.15

المعينين من قبل األمين العام لألمم المتحدة ، ووفًقا لذلك ، قد 
يتوقع المرء أن تمثل قيمة خارجية إيجابية)23(في المقابل، في 
هذا التقرير، %1.8 فقط من االستشهادات )17 من 941( تبين 

أنها  توليفات أدلة علمية باالستناد إلى عناوينها. عند االستشهاد 
بتوليفات األدلة العلمية ، لم يكن من الواضح ما إذا كانت 

جودة البحث وحداثته لهما دور في انتقائه. على سبيل المثال ، 
تناولت ثالثة من توليفات األدلة العلمية التي تم االستشهاد 

بها موضوًعا محدًدا بشأن توظيف العاملين الصحيين واالحتفاظ 
بهم ، ومع ذلك ثمة المئات من التوليفات المتاحة حول هذا 

الموضوع من خالل أدلة النظم الصحية. نحن نركز على توليفات 
األدلة العلمية ألنها - كما نالحظ في القسم 4.2 - تستخدم 

عملية منهجية لتحديد النتائج وانتقائها وتقييمها وتوليفها من 
جميع الدراسات التي تناولت نفس السؤال للوصول إلى فهم 

شامل لما هو معروف ، بما في ذلك كيفية اختالف ذلك بحسب 
المجموعات والسياقات.

واحد من التقارير على األكثر جعل إحدى أطر األدلة العلمية محور 
تركيز واضح لتوصياته. وبالعودة إلى القسم 7.1، فإن العديد 

من التقارير قدمت توصيات عامة حول جمع البيانات ومشاركتها، 
لكنها لم تقدم توصيات محددة حول تسخير تحليالت البيانات لدعم 

صناعة القرار. 

عدد تقارير اللجنة أطر األدلة العلمية
1 	 تقييم التكنولوجيا/تحليل الفعالية من حيث التكلفة  أسس لوصف خبرة أعضاء اللجنة )ال

0(تشمل السير الذاتية الخاصة بهم 	 جميع أطر األدلة العلمية األخرى
69 	 غير مذكورة بوضوح
13 	 النمذجة  مصدر الدليل العلمي الذي اسُتنند

6إليه 	 توليفة األدلة
5 	 تقييم التكنولوجيا/تحليل الفعالية من حيث التكلفة
3 	 تحليل البيانات
2 	 التقييم
2 	 المبادئ التوجيهية
1 	 البحث السلوكي/التطبيقي
1 	 األراء المتعلقة بالجودة

49 	 غير مذكورة بوضوح
1 	 النمذجة محور تركيز التوصيات
1 	 التقييم
1 	 األراء المتعلقة بالجودة
1 	تقييم التكنولوجيا/تحليل الفعالية من حيث التكلفة
1 	 المبادئ التوجيهية
0 	 جميع أطر األدلة العلمية األخرى

66 	 غير مذكورة بوضوح
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