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كما يبّين المصطلح، وسطاء المعرفة هم جهات تعمل )أو أفراد يعملون( كوسيط بين صناع القرار ومنتجي األدلة. فهم يزّودون 
صناع القرار بأجود األدلة العلمية ويقدمون األفكار والفرص لمنتجي األدلة من أجل إحداث تأثير مسند باألدلة العلمية. تتعدد 

أنواع وسطاء المعرفة ولكننا أتينا على ذكر األنواع التي تسلط الضوء على استخدام األدلة العلمية لدعم صناعة القرار. قد 
يستخدم بعض وسطاء المعرفة ألقاًبا أخرى للتعريف عن أنفسهم مثل” سماسرة المعرفة”.

سنميز بين:
الوسطاء الذين يستخدمون األدلة العلمية في عملهم)كأن يكونوا منخرطين في عملية صناعة القرار( ويدعمون صناعة  

القرار بشكل مباشر من خالل صناع السياسات الحكومية والقيادة التنظيمية وبين الوسطاء المهنّيين أو المواطنين   
الوسطاء الذين يستخدمون األدلة العلمية  لدعم عملية صناعة القرار 
ا معرفة قابلة للتعميم )على سبيل المثال مقال خاضع لمراجعة األقران ومنشور في مجلة   الوسطاء الذين قد ينتجون سويًّ

علمية.(

قمنا بتضمين بعض الجهات التي ال تولي بالضرورة األولوية للدليل العلمي بالطريقة التي نستحضرها في هذا البحث لكل من 
النوعين الشاملين من وسطاء األدلة العلمية. على عكس ذلك، قد تستند هذه الجهات إلى المعتقدات أو القيم أو المصالح. 

لذلك أردنا أن نكون شموليين على أوسع نطاق آملين أن تعيد هذه الجهات النظر في األولوية التي توليها للدليل العلمي 
في عملها بعد قراءتها لهذا التقرير. سنقدم في القسم 5.2 بعض المواءمات ومصادر التمويل التي قد تؤثر على الخيارات 

المتعلقة بالقوى التي تحفز عمل الوسطاء. قدمنا سابًقا في األقسام 3.3 إلى 3.6 مجموعة من العمليات األخرى التي يمكن أن 
تكون )ولكنها غالًبا ال تكون( أهداًفا لعمل الوسطاء )مثل إعداد الميزانية والتخطيط لصناع السياسات الحكومية والقيادة التنظيمية 

والتطوير المهني المستمر للمهنيين   والتقليديين ووسائل التواصل االجتماعي للمواطنين. (

أما فيما يتعلق بالنوع الثالث من وسطاء المعرفة، بعضهم يؤدي عمله مثل الوسطاء لمجموعات أخرى من األدلة العلمية. على 
سبيل المثال، قد يعتمد كل من تقييم التكنولوجيا والمبادئ التوجيهية على توليفة األدلة العلمية  المنتجة من قبل اآلخرين خالل 

تحضير تقرير أو توصيات لصناع القرار.

أنواع وسطاء المعرفة 5.1

صناع القرار

 صناع القرار
 المختلطون/

الوسطاء

الوسطاء

 وسطاء/ منتجون
مختلطون

منتجون

الوحدات التقنية داخل المنظمات  
متعددة األطراف التي تدعم الدول 

األعضاء
اللجان المحلية والدولية 
الهيئات اإلستشارية الحكومية** 
تقديم المشورة العلمية للحكومات 
تقديم األدلة العلمية للحكومة 

تحليل البيانات 
النمذجة 
التقييم 
البحث السلوكي/ 

التطبيقي

األراء المتعلقة 	 
بالجودة

توليفة األدلة	 
تقييم التكنولوجيا	 
المبادئ التوجيهية	 

 وحدات التأثير التي تقدم

منظمات تدقيق الحقائق 
األكاديميات العلمية 
مراكز الفكر 
منصات لترجمة المعرفة  

)ولسماسرة المعرفة(
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أمثلة على شبكات* الهيئات الوطنية والدولية )أو اإلقليمية( تركيز خاص ) أو نوع( األنواع الرئيسية
األمم المتحدة وإداراتها )مثل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية اليونيسف  

- إينوشينتي( والبرامج )مثل تقارير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي( والوكاالت المتخصصة )مثل قسم العلوم في منظمة الصحة 

العالمية وبحوث البنك الدولي والمنشورات(
 	)OECD( اإلدارات األساسية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

الوحدات التقنية داخل 
المنظمات متعددة األطراف 

التي تدعم الدول األعضاء
 صناع القرار
 المختلطون/

الوسطاء
 

اللجان المحلية الدائمة )لجنة اإلنتاجية األسترالية( واللجان المخصصة )مثل 
اللجان الملكية النيوزيلندية(

إّطلع على القسم 8.1 للجان الدولية 	 

اللجان المحلية والدولية

هيئات الخبرة اإلستشارية للحكومة الصينية 	 
لم يتم تحديد شبكة دولية أو إقليمية	 

الهيئات اإلستشارية 
الحكومية**

كبير المستشارين العلميين للحكومة )المملكة المتحدة(	 
 الشبكة الدولية لتقديم المشورة العلمية للحكومات	 

تقديم المشورة العلمية 
للحكومات

دائرة الخدمات البحثية في البرلمان األوغندي 	 
شبكة البرلمانيين األفارقة لتقييم التنمية	 

تقديم األدلة العلمية للحكومة

WebQoof )الهند(  	 
الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق وشبكة التدقيق  اإلفريقية	 

منظمات تدقيق الحقائق
الوسطاء

األكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الواليات المتحدة	 
المجلس الدولي للعلوم واألكاديميات العلمية التابعة لمجموعة الدول 	 

الصناعية السبع

األكاديميات العلمية

مؤسسة راند، الواليات المتحدة األمريكية	 
مبادرة الحلول العالمية ومبادرة “ثينك 20”	 

مراكز الفكر 

مركز ترشيد السياسات )K2P( )لبنان(	 
شبكات السياسات القائمة على األدلة العلمية  )EVIPNet( وشبكة أفريقيا 	 

لألدلة العلمية 

منصات لترجمة المعرفة 
)ولسماسرة المعرفة(

مرفق “Pulse Lab Jakarta” المشترك الستحداث البيانات  )إندونيسيا(	 
النبض العالمي لألمم المتحدة الذي يحتوي على أربعة مختبرات لتحليل البيانات 	 

وحدات التأثير التي تقدم 
تحليل البيانات  وسطاء/ منتجون

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ	 مختلطون النمذجة
مختبر عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر )J-PAL( )في الواليات المتحدة ودول 	 

أخرى(
المبادرة الدولية لتقييم األثر )3IE( ومراكز التعلم بشأن التقييم والنتائج  

)CLEAR(

التقييم

فريق الرؤى سلوكية )في المملكة المتحدة ودول أخرى( 
فريق األمم المتحدة للعلوم السلوكية 	 

البحث السلوكي/التطبيقي

مؤسسة كوكراين لطرائق التطبيق واألساليب النوعية	  األراء المتعلقة بالجودة
مركز إفريقيا لألدلة العلمية )ACE( )في جنوب أفريقيا( مركز المعلومات 	 

المتعلقة بالسياسات والممارسات والتنسيق في المملكة المتحدة
 	 ***)GESI( والمبادرة العالمية لتوليف األدلة )ESI( الهيئة الدولية لتوليف األدلة

)What Works( باإلضافة إلى شبكة

توليفة األدلة

الوكالة الكندية لألدوية والتقنيات في الصحة )كندا( 	 
الشبكة الدولية لوكاالت تقييم التكنولوجيا الصحية )INAHTA( وشبكة تقييم 	 

)RedETSA( التكنولوجيا الصحية لألمريكتين

تقييم التكنولوجيا

المعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية )NICE( )المملكة المتحدة(	 
 )GIN( الشبكة الدولية للمبادئ التوجيهية

المبادئ التوجيهية:

تركز بعض الشبكات على دعم إنتاج األدلة العلمية أكثر من تركيزها على أدوار وسطاء المعرفة
ما يسمى أيًضا بالفرق اإلستشارية وفرق التقييم وهيئات الرصد ولجان المراجعة وفرق العمل التقنية من بين تسميات أخرى.

تتوفر العديد من الشبكات العالمية التي يصب تركيزها ضمن المحور ذاته مثل شبكة كامارادس وشبكة سيركل اللتان تركزان على دراسة الحيوان ومؤسسة 
كوكراين ومعهد جوانا بريغز اللذان يعمالن في مجالي الصحة والتعاون في جمع األدلة العلمية البيئية ونجد أيًضا تعاون كامبل الذي يتمحور عمله حول مواضيع 

غير متعلقة بمجال الصحة.

*
**
***
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