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لم يتم تحديد أي منها يسلط تقرير ممول من SDSN الضوء على 
الدور الذي يمكن أن تؤديه الجامعات في 
توليف المعرفة من أجل أهداف التنمية 

المستدامة 
 )bit.ly/30kVdCg(

استخدام كيانات منظومة األمم المتحدة لتوليف األدلة في عملها 5.5

المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوليفة األدلة أو 
سياسات وضع التوصيات وتعليل القرارات

الجهود المبذولة في مجال بناء الكفايات 
المتعلقة بتوليفة األدلة العلمية

 نسبة توليف
 األدلة من جميع

 اإلقتباسات
 في المستندات

األساسية

الوسطاء

يقترح إجراء اليونيسف لضمان الجودة في 
البحث إجراء توليف األدلة العلمية حول 

موضوعات بحثية جديدة لتجنب االزدواجية 
وتمكين التعاون مع المتعاونين الداخليين 

والخارجيين

لدى اليونيسف إينوشينتي سلسلة من ثمانية 
أجزاء حول إجراء توليفات األدلة  واالحتفاظ 

بصفحة ويب على خرائط فجوة األدلة ودعم 
بناء القدرات حول طرق مثل توليفة األدلة من 

بين أنشطة أخرى

تنص السياسات التشغيلية للحد من الفقر 
التابعة للبنك الدولي على أن تقييم الفقر 
لدولة عضو سيتضمن توليفة من األدلة  

العلمية حول تقييم حالة الفقر وحول أنظمة 
مراقبة وتقييم الفقر على حٍد سواء

)bit.ly/3D7XvTE(

مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك 
الدولي لديها ورقة عمل حول خرائط فجوة 

األدلة العلمية
توضح منشورات مدونة البنك الدولي 

للسمات الرئيسية لتقييم األثر وذلك لتسهيل 
التضمين في توليفات األدلة

 )bit.ly/3wOZEBu( واستراتيجيات تحسين 
التمكين لتوليفات األدلة واالستفادة منها 

)bit.ly/31LvYJR(

تنص وثيقة منهجية التقرير العالمي للتنمية 
المستدامة)GSDR( على رغبة الدول األعضاء 
وهيئات منظومة األمم المتحدة في توليف 

األدلة ذات الصلة بالسياسة 
 )bit.ly/3C68Y4Z(

يشير إصدار موجز إلدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية لألمم المتحدة إلى الحاجة الناشئة 
لجعل العلم مفيًدا لصناعة السياسات وترجمته 

 )bit.ly/3c9KVY6( بطرق تدعم استخدامه
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تتضّمن منظومة األمم المتحدة عدد من الهيئات التي بدورها تعمل مع عدد من الهيئات الفرعية. ُتعد هذه الهيئات بمثابة 
وسطاء معرفة رئيسية ُيعتمد عليها من قبل الدول األعضاء وأجزاء أخرى من منظومة األمم المتحدة لدعم عملية صناعة القرار 

القائمة على األدلة. لألسباب الموضحة في القسم 4.4، تعد توليفات األدلة العلمية المثلى على مستوى العالم )أي توليفات 
األدلة( نقطة البدء المنطقية في فهم ما هو معروف وغير معروف، ويمكن بعد ذلك دمجها مع األدلة المحلية )على سبيل 

المثال، تحليالت البيانات  على المستوى الحكومي وعلى مستوى البلديات والمحافظات( من قبل الدول األعضاء.

قّدم تقرير صدر في 2021 تحلياًل حول ثالثة هيئات لألمم المتحدة )اليونيسيف- إنوشينتي، ومجموعة البنك الدولي، وإدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة( وثالثة هيئات تابعة لألمم المتحدة منها منظمة غير حكومية دولية 

“شبكة حلول التنمية المستدامة” ومركز أبحاث )CSD( وشبكة بحث )EGAP(. كما كّون التحليل فرًصا هاّمة لتحسين كيفية 
استخدام كيانات منظومة األمم المتحدة لتوليفات األدلة العلمية في عملها التقني: )4)

تشكل توليفات األدلة العلمية نسبة ضئيلة )تتراوح بين %0.5 و%17.0( من اإلقتباسات في الوثائق األساسية بما في 	 
ذلك 27 إلى 28 مستند غير مقتبس ألي توليفة لألدلة العلمية

من النادر أن تصب الجهود المبذولة في بناء القدرات تركيزها على توليفة األدلة العلمية 
تتوفر بعض المبادئ التوجيهية أو السياسات التوجيهية لدعم توليفة األدلة العلمية أو لعمليات ممكنة لتطوير المبادئ 	 

التوجيهية
كانت اليونيسيف- إنوشينتي في أغلب األحيان قيمة منعزلة إيجابية وسط الهيئات الداعمة ألهداف التنمية المستدامة.  

بالنسبة لجمیع المواد، ال یسمح بتكییف أي جزء من محتوى ھذا التقریر من دون إذن خطي من الناش. ھذا العمل ُمرخص بموجب
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تم إجراء تحليالت مماثلة من قبل. 

تشير دراسة أجريت عام 2007 لهيئة من هيئات األمم المتحدة - منظمة الصحة العالمية )WHO( - إلى أن توليفات األدلة 
وعمليات تطوير المبادئ التوجيهية الممكنة نادرًا ما تستخدم في وضع التوصيات على الرغم من وجود إرشادات منظمة الصحة 
العالمية لعام 2003 التي دعمت اإلعراض عن اعتمادها على رأي الخبراء وعمليات المجموعات غير الرسمية.)5(استجابت منظمة 

الصحة العالمية على الفور من خالل إنشاء لجنة مراجعة المبادئ التوجيهية لدعم الموظفين في تطوير المبادئ التوجيهية القائمة 
على األدلة العلمية وإقامة تغيير أوسع على مستوى المؤسسة في الثقافة والسلوك.)6)

توّصلت دراسة قامت بها هيئتين من هيئات األمم المتحدة )منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي( إلى: 1( تم اقتباس  
توليفات األدلة العلمية في اثنين فقط من أصل ثمانية منشورات ؛ 2( خمسة فقط من أصل 14 توصية من توصيات منظمة 

الصحة العالمية واثنتين من أصل سبعة توصيات للبنك الدولي كانت متسقة مع كل من توّجه وطبيعة تأثير المطالبات من قبل 
توليفات األدلة ؛ و 3( 10 من 14 توصية من منظمة الصحة العالمية وخمسة من أصل سبعة توصيات من البنك الدولي كانت 

متسقة مع اتجاه مطالبات التأثير فقط. )7)

لم يتم تحديد أي منها  مشروع إصالح تعليمي CSD يدعم 
 في باراغواي يستخدم توليف األدلة العلمية

 لتوجيه جهود اإلصالح التربوي عبر سبعة
مجاالت مواضيعية

لم يتم تحديد أي منها  دليل إلجراء EGAP تمتلك شبكة 
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