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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.  
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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 “(والُمنّسق من قبل )طابع ديمقراطي على الّتعليم الّثانوي العاّم

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.

  انز ليكودنانيره الوزنغو ،(IHPO-NPPM) ألبعادا ةددعتلما رقفلا نارقة أكبلش ريدكم لعمي مّي زتم يصادتقا وه سني يثّح ق 61 
 يدولة و91  ف رضحي ،كيسكلما يف هكزرم مكبح .رقفلألبعاد لا ةد ّدعتم تار ّشؤم قيبطت لوح اركألفا لادبتو ريوطتالمّي ة لع ةسؤسم

ًةربخ ولازنوغ رألثا مقييتولية لدلا ةادربلما يف ل أّو ثأبحا ليمز وه .فيسينوليا عم هللعم دلبلا اهدوقي يت ّلا قييماتتلا
 El Colegio)، عة (3ماج ياء فنم أٌلا سلجم يف وضعة، ويرشبلا ميةنتلاو رقفية بالنلمعا ردوفسأك ةادربم يف كشارم ثحباie)   

 نم  de México ّيماع نبي (LAVENOC) ّي ةعماتجإلا ياساتسلا مقييتل ينطولا سلمجلل ييذفن ّتلا نيمألا كان .(2005ثيح ،و9102
نسّّلى كلع رقفلا سياقّي ة وعماتجإلا ياساتسلا مقييت ق  تلمش ابقة ّسلا هراة. أدو ّيدلبلاّي ة وموكلحا ،ّي ةنطولا اتيوتسلما   

Instituto Tecnológico Autónomo deيف غ ّرفتم روسوفيرّي ة، بعماتجإلا ميةن ّتلا ةرازو يف مقيي ّتلاو دص ّرلل ملعاا ريدلما (  ) (، 
  México )ITAMريرقتلا اوبتك نيّل ذا ني ّلقتسلما 51لا ماءللعا ةعوجمم يف ا ًوضع ا ًضيكان أ . ّيئزج ماودب لعمي لازي ال ثيح

. ماع ةمادتسلما ميةنتلل يلعالما ة 2019جرد، دروفسعة أكماج نم صادتقإلا يف هاروتة دكجى درلع لصاح ولازنوغ .فيسينويلل
(ITنم باآد سويروالكو ب ،سكسيا عةماج نم صادتقإلا يف ريتسجام (MA

  يرشقة بيده نسويّّيوأب عمتجم يت فدية. ُو لنوط ةدئاة وريؤة ربحاص ،هاسفن نم ثقةااّب ة وش ة  ةدوجولما ،فيارش وديسا يف 
 جالّز واو  لبلقا قاط ّنلا يف اوخنوتخبا ربيخ قاطعةم يف يت فالاوس يفيّدض لعملا لهز ّفح يّل ذا رمألا ،انتسباك يف  ركبلما جالزوا
 قوقح  ةيان  لحماسنالا قوت لحقادحتلما ياتتفلا ّظ مةنم تس ة، أّسياغلا هحقيقا لهذتان. وتسباك يّي ة فلبلقا قاطنلما نضم هاربالإك

 وطت لها أن قبوس ّ( عت  لافألطا جاّي ة لزوبل ّسلا تارثيأتلا لوح يةللمحا معاتتلمجا يةعوت ىلع تلمع ،كلذ لالخ .ة بهابالطلمايات وتفلا
 يف ةأرلما ةرصانة لمعوجمم ،  evE فحالت) يف نيع ّوطتلما ءاردلما سلجم يف وضع قةيده .ّي ةنماسلجاّي ة وللعقا مهت ّحص ىلع
 نبي19-2018ةزئاج ّي اتئهانل تلصت (  )، واوخألا سلجمو ‘ةأرلما قولحق عمتجم’ كةرح يفKhwendo Jirgaةااوسلما معدت انتسباك

 يات2017تفلا قوقح ةزئبجا ةزئيات’ (  )، فاتفلا وإلى نم’ ةزئبجا ةزئفا ،‘نحّق قي اءس ّنلا’ كةراّب ة لحش ةدئارك ت َفر ُع .(نيسنلجا
 سلجم سيئر نم ةيرفخ ةزئّق ية لجالتم ،(  ) بابشلل ثلونموكلا2017(، تمّ ) لافللأط يولدلا مالسلا ةزئلجا نيت ّرم يحهاشرتو2016

 ياتتفلل ةريفية، وسمإلسلاا انتسة باكيرومهج  ) اتيوآلسياولية (2016دلا يةناسنإلا يلع دحمم ةزئبجا ةزئفا ،(2015يف خولشيا
.ات ّيوآلسيا

 أدلة  تياو درواه اتفليوت جتنت ّي ةعماتجا-مّي ةلع ثة أبحاكبش يهية، ونعاوتلا لبمظمة كانلم ل أّو ّييذفنت لؤوسكم لعمي دئار ثحبا 
 ييذفنتلا  ريدلما بصنم لغش أن هل قبوس نيتلما مقيي ّتلا مادختسا معد يّي ة فنلمها هتريسم اورده ىضمر. أارلقا ةعانة بصقالع لها
 ماق .يولدلا كنبلل  عابتلا لقتسلما مقييتلا قيرفل رألثا مقييت جمانربل هتاديبالإضافة إلى ر ،(ei3)رألثا مقييتولية لدلا ةادربملل سلمؤسا

 نينات بيموكح نم  زئاوج ملتسا .ملعالا لوح اتعاطلقا نم ديدلعا ين، فادلبلا نم ديدلعا يية فموكلحا كالاتولا حص ُناورد به
 لقح دعهم يف  يف للعماياسات، وسة بالللصا يذ للعما وحن ، ّيميكادأرد، كاوه لميي .مقييتلا لقح يف هتامدلخ ادنوأوغا

 ّي ةعماتجإلا ساتاردلا ّيميأكاد ثحابّي ة كنلمها هتريسم رداوه أدلممارسة. باياسة وسلل سساأمية كيألكادا ةماربالص نمؤي ياساتسلا
.سكعة ساسماج ،ميةنتلا ساتادر دعهم يوف ،ياهال يف

  سكنيم ناعة جماج يف خانملل يول ّدلا يلتسياركز برم ية ف ّملعاا ياساتسلاو خانلما ريغتر لوسوفيربك لعمي رثيأتلا دشني ثحبا 
  يف ص خّصتلما ثر للأبحاوتكاريم دعهم ييقية فبطتلا ةمادتالسا ملبع ينلمعا لملعاا قيرفلا ا ًضيأ سأرييا، ونألما هكزرم .زدلي

 ،(   مهة. سا ّملعاا ياسةسلا دوليق عماتجإلاصاد وتقإلا ملع يلاتلحت عجمي يملع ريكفت كزرم وهو ،خانلما ريغتلعالمية وا اتعلمشاا
 ثيح ،  ) خانلما ريغتب ينلمعا يولدلا يموكلحا قيرفلل ريخألا للعما يف ةريبة كجردان بجIPCCمقييتلا ريرقتل قسنم يسيئر بتاكك

 يف عفاو ّدلاو  )) خانلما ريغتب ينلمعا يولدلا يموكلحا قيرفلل سادسلاIPCCعاثاتبنالا اتهجاتبا ق ّلعتلما لصفلا ةيادق يف كارش
 ريرقتلا دادعية إلمع ق   ثيح ،ةسملخاا مقييتلا ةدور لالخ أساسّي ا ا دوًر بكما لع .خانلما ريغت آثار نم فيفختبال ينلمعا لملعاا قيرفلا

 فشاكتسا ،ألدلةا فليوت ىلع  نسّنم .ةمادتالسا يئية وسياسةبلا ياساتسلا ،خانلما انج ثأبحا لشمت .ينقتلا معدلا ةدحو سيئرك
 لألدلة ليشما فليوت  جهانم قاطن  ّيأساس لكبش هلمع هجية، رّكزنلما يةحانلا عسيوت يف مهاسي أن يعانطصالا ذكاءلل نكمي فكي

 ،ةرطيسلما هجيةنلما ةلسيولا  وه جذمانلا مصميت  ثيح الميةع قييمات بيئيةت قسيا يا فهيذفنتألدلة وا نم ةريبة كعوجمم
 ةجدر لوأكم ،كروي عةماج نم ةراإلدايئية  وبلا قييماتتلامّي ة وللعا ياسةسلا يف  ةرولمشا زيعزتألدلة وا فليوتل ةديدج بأساليريوطتو

.نولوعة كماج يياسّي ة ف ّسلا موللعاو  ّييئبلا صادتقالا يف هاروتة دكجى درلع زئاح وه  .لعالميةا صادتقإلا يف سويروالكبلا
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“

  يه ينلغنجي فلي ديات رعولمجم ةريدكم لعمت يةموكح رظمات غينم يف ةدئار )The Red Leaf(يف ةدعاسم ةروسوفيرب ، 
  ،قاب ّسلا يف .اوجنست عةماج يف مرلها عمتى بالمجنعي ثكز أبحارلم ةشارتسمو ،وهزنعة لاملصحية لجاا اتنيابلا ملع دعهم

  يادنل  ينلّص يا سلمجلة لييذفن ّتلا ةريدلما ،انكسلل ةدحتلما ممألا قودنغة لصرفتم ةيشارتسا ةريبخ بصنم نلغنيج تلغش
  صقن سوريفل كرتلمشا ةدحتلما ممألا جمانرب ،فيسينوليا ييمية فلققة إ ّسنمو ىوتسلما عرفي جمارة بفظومز، ونويللا

 يأبحاًث ا ف نيلغنيج ترجوأ تم ّلع ،ّي ةنلمها هاتريسم نم ألولىا مايألا يلعالمّي ة. فا لصحةا ّظ مةنمو ،زديإلا/ةيرشبلا ةعانلما
 ريوطت لوقح ية ف ّصاخ) ّي ةعماتجالا ميةنتلاة و ّملعاا لصحةا لجام يف ةربخ هايدل .غنيكعة بيماج ية ف ّملعاا لّص ّح ةا  ّي ةلك

 ،اتقر ّطلا ةمة، سلايدلمعا ضارمألا لثم جالاتم يف) نيكم ّتلا يات) وفعاطقلل رلعابا عاون ّتلاو ةرصانلما  ،ياساتسلا
 اتجى درلع نيلغنج تزاح .ّي ةتلحياا تالمهاراو باب لّشا ،نيق ّولمعا قوقح ،نيسنلجا نبي ةااوسلما  ،ةطش ّنلا ةخولشيخا

.غنيكعة بيماج نم ة ّملعاا لصّح ةا يف هاروتوكدلاو  ريتسجلماا ،سويروالكبلا

 لعالمّيا ة ّملعاا لّص ّح ةاو ،موللعا ،ب ّطلا اهريقارت تلمش .سكوف يحّي ة أولى فص ةلساركم لعمت ةريدق حافّي ةص وزلبي اجولي 
 لبق .يةعماتجالا ياسةسلا حافةصلصحة وا يف ةرهام فةرعم ةطوسي يه ،لصاو ّتلا لئّص ات ووسانلما فلتخم ية  ف

 تنكا ،سكوفًل ا من)Knight Science Journalismيت فرهظ هاتاباتيا. كجولونكتلل ستسوشتاسام دعهم  يها  ) فمماضنا
 ،”لذكّي ةا هتياحو يصادتقإلا“ ة ّلجم ،”نويبيرت واغكيش“ ،”ياج مأ يب“ لا هانم ،ولّي ةدلا تاروشنلما نم ةعوجمم  زءج لياوج
 ماع .”ندنار لبخو“ أ ،”تيا“، ”سلاكيلو بابرب“ ،”تسوب لانوشان“ ،”زنيلاكم“ ،”مزيات 2015لصفب تاركش ،  ملعالا ةفحيص“

LAهانم ،زئاولجا نم ديدليا بالعوج ميركت مت يحص لبقتسمّي ة لمهأ رثألكا رومألا :ة ّيرشبلا ذقانإ لجأ نم باتك يف  “  ،”ديربلاو 
 ةيذوغ ّتلا لصحافة يكيرمألا عمتلمجا ةزئاج ،(70022017 ية (ف ّيدنكلا ّي ةنطولا ة ّللمجا نم زئاوج ثوثلا ،(  يف هبالي ةزئاج

 سةدنلها ،صادتقالا ،موللعا يف لصاو ّتلية لنطولا مياتيألكادا ةزئاج ّي اتئهانل تلصو .( 2019قاطن جارخ .  ) دقانلا ريكفتلا(2016
 ريتسجام ةجى درلع ةلصاح .ملعالا لوح تارمتلمؤاعات وملجاا يظمة فتنم ةفبص ث ّدحتت ،يلصحافا هالمع  و2013ماع ّبطلاو

.صادتقن للادنعة لماج نم

  تإليو ناجولي ّييادع ثحبا وه لحيةا ألدلةا حادتا سيئر وه .ملعالا لوح ألدلةا فليوتيا لجولونكتلا لعماتسا دا رّو نم دحاوو 
ّبطلاة و ّملعاا لصّح ةا ّي ةلك يليا فارتأس نياركوك يد فوجولما ،يلارتألسا كان بيرق تقى و ّتحو ،شانوم عةماج يف يئاقولا

-91 لمع ةقرفل ييذفن ّتلا ريدلما جذومن ر ّوطمو ،زللأدلة بار جتنم ليانوج .ةيريرسلا ية بالأدلةنلمعا ليةارتألسا يةنطولا 
DIVOC  اليةع يهّي ةجوت ئادبمهجّي ة ونم عاتجارم - ”لحّي ةا ألدلةّا تي يتمّ ،جذومنلا اذه ن ّسحي .ةديدج أدّل ة ر ّفوت روها فثيدحت 
لاو ةدولجا

  ّمتيو ،ةدولجا اليةع مّي ةللعا ألدّل ةا مادختسا يمةق ،ّيذرج لكلعالمّي ة بشا لصحةا ّظ مةنم لبق نم ملعالا لوح آلنا همادتعا 
  .فةرلمعا مةجرت نيسحتل ةديدج ياجولونكت ريوطت يّع الّي ة ففليان بوج طرخني .ىرخيهية أساسّي ة أجوتلا ئادبلما اتعوجممو

  رثألكا جياتمربلا صةنم م ّدقت ربحية ريا غيجولونكتلكة لرش ،لها ل ألّوا ييذفن ّتلا لؤوسلما وهو ”سنادفيوك“ سسيأت يف كارش
  ماع .المّي اع ألدلةا اتفليوتل عساو قاطن ىلع امادختسا 2017يف ثحبلا يمّي ز فتلل يلارتألسا لصحةا ريزو ةزئاج ليانوج ّق ىلت ،
  ةرازو يف لمع أن هل قبليا وسارترن، أسوبليم يف ديرفى ألفشتسم ية فيدلمعا ضارمللأ بيبط وه . ّبطلالصّح ة وا جالاتم
  ةعانلما صقن سوريفب ينلمعا كرتلمشا ةدحتلما ممألا جمانرلعالمّي ة، با لصّح ةا ظمةنشار لمتسكم لمعة، ويدوبمكلا لصحةا

.يول ّدلا كنبلاو ،زديإلا/ةيرشبلا

  اراهاكوست يشيتنيك سةدنلها مسق ير فوسوفيروب ثراوكلا ارطخأ نم دلحا ثوكز بحرلم ريدكم لعميسة ودنلها لجام يف دئار 
  ةموكلحا عم لقنلاية وتحتلا ىنبلاو يضاألرا تارازو ييا فللعا بصانلما نم ديدلعا لغش .باليابان وشوعة كيمية بجاندلما
  عاونتلية لنلياباا كالةولا عم لشار أوتسكم لمع ثيح ،يولدلا ىوتسلما ىلع ةربلخا نم دوقع ثلاثة نم رثأك هيدية. لنلياباا

  ميةنتلا كنب يياسات فسلايجيات وتارتإلسا لؤوسمو ،هميالل ئلهادا طلمحياآسيا و ىدتنم ةنامأل ملعاا ريدلما بئانو ،يولدلا
 دئاقو   ،ينلياباا موللعا سلجم يف وضع وهيا. وسينودنإ يليابان فا ةارفس يف يصادتقالا عاون ّتلل لألوا ريتركسلاو ،يوآلسيا

  ريبسية، وكدنلها ظماتنملل يلعالما حادتابعة للاتلا ثراوكلا رخاطم ةراة إدنجلابعة لتلا هقة بالميالعتلما ثراوكلا ةعوجمم
 لصاح يشتينكي  .نييندلما نسيدنمهليمية للقإلا مولعلولية لدلا ةطبارلية لنلياباا لجمعيةا يف نفيرتلمحا نييندلما نسيدنلمها

.وشوعة كيماج نم يةندلما سةدنلها ية فجيا ودرنافلسنعة بماج ييمية فلقإلا موللعا مسق نم هاروتكدلا ةجى درلع
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 ،(  تيرابلوأ ييرك كزرم يفة، فرلمعا ةراوإد ثوحبلا لهيست مسق ةسيئة ورتقؤم ةفبص ريدم ةبئانك لعمت ية دوليةموكح ةفظوم 
 يتنيشونيإ - ثألبحاا بتكم ،فسينويلل صلمخصا ثألبحااUNICEF-Innocentiاهدور ياليا. فطيإ ،سنرولف يف هرقمو

  نع اهددع ديزي يتلا فسينوليا بتاكم يألدلة فا دليوتية لقالخأ رييعام عووض ثحبلا ةدوج ى ضمانلع فرشت ،ة للأدلةطسيوك  )
  190 مكتبهًايدا ول  15000 فليوت ،ثوحبلا كمةوح يف يتنيشونيإ-فسينوليا ةطشنى ألع فرشت هانكما أ .ملعالا لوح فظوم
  يركي لمع كزري .يذفنتلا ثوكية وبحولسلا موللعا ثوا، وبحهرثيأتو ثوحبلا بيعاتسا ،يةثحبلا تاردلقا اءنفة، برلمعا ةراألدلة وإدا
 ،  ألدلةا لوح لممارساتا ى ّنبتي يدول عمتجم معدل نييجارخ كاءرش عم للعماو فسينوليا يف ملعتلاألدلة وا ز ثقافةيعزت ىلع

  ماع يف فسينوليا ها إلىمماضنا لبق .لافألطا لجأ نم ميةللعا ألدلةا 2015ةرازو ية ففلتخم بصانم يف يركي تلمع
Evidence to ةدحة وسيئر تنكا ثيح ،ميةنتلاو ثول نموكلاية وجلخارا كزرم آلنا يهو ،ةدحتلما ةكللمما يولية فدلا ميةنتلا  

Action .ةيذغتلا ةادربمة وعازرلة لحوتفلما لعالميةا اتنيابلا سسيأت يا ف ًضيأ تاركشو

  زجديه يرات اليالوبال واغكيش ين فرتوس ثرون عةماء بجانمألا سلجم يصاء فحإلا روسوفيربك لعمي ييقبطت صاءحإ مالع 
  يةعماتجالا ياسةسلابية ورتلا يةلياسات، وكسلا ثأبحا دعهم يف سيردت يئةه ليمكز نيّ ٌعصاء، وحإلا مسق سيئر وهو  .ةدحتلما

  ّلكل  ليمزو ،ميلعتلية لنطولا ميةيألكادا يف بختنم وضع وه يالر .بطلل غربنيية ولوك ،سفنلا ملع مسق يمية فيألكادا نم
 وهة.  . ويوبرتلا ثوحبلية لكيرمألا لجمعيةاية، وكيرمألا سفنلا ملع معيةج ،يةكيرمألا يةئصاحإلا لجمعيةا ،موللعان وونفلية لكيرمألا
 ثللأبحا  ةرحاضم شاءنإب هميركت متيمية ولعتلا عاليةفلا ثمعية أبحاج سسيأت يف كارش Hedges ماع ية فيونسلا 2016فورعم
 يف هلمع  ةزئاج ىلع يالر لصح .يميةلعتلا لممارسةاياسة وسلا يألدلة فا فليوت هالخدإبYidan لبق .8102 ماع ييمّي ة فلعتلا

 ماع ردوفناتعة .سماج نم هاروتكدلا ىلع لصح .واغكيش عةماج يف يرول .ميلا إتس يف ةميزتلما ةمدلخا ذاتن، كان أسرتوس ثرون
0891

  ن سميثيروم هاتبرجت نم هامازتلا عبني .ثحبلا يف نطاولما/ضيرلما كارشإللأدلة وب دنسلما بطة بالمزتلم يةنوط ةدئار يه 
  يف نيكلهتسلما ةكبش ية فييذفنت ةسيئر يه نيروم .لةوفطلا يادر فن ضرم شخيصهات دبع يلصحا مظانلا عم ّي ةتلحياا

 (  للعما ةعوجمم سيئر بصنم لغشت ،ادنك ية.  فيشارتالسا جانللاولّي ة و ّدلا نيركوك عيشارم نم ديدلعا يف كشارتو نيركوك
 ضى (  .رملهة لجولما ثوحبلل ويارتنيجية أوتارتإس معد ةدحوابعة لتلا ضىرملة لكيرلشاSPORيهو  .ةراإلدا سلجم يف وضعو

 ،  يف وضع ا ًضيأ يهو يمية فللعا ألدلةا فالتئا يف وضع ا ًضيأ SPORماع ذنم ةيألدوا مقييتل ويارتنة أونلج يف ا ًوضع تنكا
 2014تحبصأ ،ةريخألا ةنآلوا يلماضية. فا عألربا تاونسلا رادم ىلع ويارتنأو يلصحة فا ياجولونكتة ليشارتالسا ةنجللا يوف

 ،(  DIVOC-91 ل مّي ةللعا  ألدلةا ةكبّي ة لشنطولا كةارلشا ةدئار نيروم 91-دفيوة أدلة ككبشو DIVOC-) تارارلقا ذخاتا ديشرتل
  ENDةطيرلخا ةادربم يشارًكا فم حقًق ام هاتفبص كلهتسلما روظنم تبلج هانر. كما أارلقا ةعانص معدالمية لع ة أدلةكبش يهو
 ولّي ة ّدلا ةيدنكلا ظمةنملل ييذفنتلا ريدلما بصنم  نيروم تلغش ،قاب ّسلا يف .DIVOC-e-91 ل يةنورتكإللا ياتصوتللحية لا

.ةادرنلا ضارمألابات وارطللاض

 ملعاا  وجيتالوو-أسيفأدا بيودم دعت نيعاطلقا نكات بيارلشا يخصصة فتم ،ياساتسلا يف ةريبخبها و فرتعم ظيميةنت  ةدئار 
 كةارش  ظمةنم وهو ،ميلعتلا كةارش كزرة لمماع ةريدكم لعمتو ،ميلعتلا لجام ين فونطاولما اهدوقي يتلا قييماتتلاو صلخااو
 يف للعما  تاارسم دوقتولية، ودلا ركفلا كزارمكات ورلشاياسات وسلا يعنلصا ةرولمشا وم مدقت  .ايريجين يف ةدئايمية رلعت
 قيرفلا يف  وضع يهكات. ورلشا ول ّوممو فارألطا ةددعتلما ظماتنلما لهاومت يتلا ميلعتلا عاطق معت داادربم نم ةعوجمم

 سلجم من  قودنص ةراإد سجالم يف وم لعمت .ايريجينل ىدلما ةليوطلاة وطسوتلما يجيةتارتإلسا ططلخا بصياغة موقي يلذا
 مدقت يه .(  ”،اللامSlum2School” ةحازة إسؤسمقيا، ويرار  أفتسلاعن  وهقيا، ويرأفعضو يبلشعا للعما ةكبش يف يشارتسا

 زغنوكيرب  ) ملعتلا لجأPALةسلمؤس عابتلا نييلملاا ميلعت عورشم إلى ميلعتلا تااركتبا قاطن عسيوت لوح يةنفلا ةرولمشا
 يألوروبا حادتللا عابتلا ميلعتلا دعهم نم تجرخت ،يلحالا نرلقا يالمة فع اهاربتعلعالمية. وباا سرادلما ىدتنلم ملعتلا تاربتخمو

.غنوك غنوه يف يلعالما - يوآلسيا دلمعها ية فليمز يهولية ودلا ميةنتلاو ميلعتلا يف هاروتة دكجردب

 لين ألساسيةا عفاودلا عالجةم - يئةبلا ظفح دوهج نبي لصاو ّتلا يد فولجها دوقي ثيح وليةدلا ظفلحا ظمةنم عم بيبط وه 
 ةياقولاو ضارمألا افحةكم كزارم عم باء. وكان سابقاولا عنمابات - وغلا لةازإ لثم ضارمألا اتببسم رولظهCDCيها فنم (  اروف

  ماع يف ةرم لإليها لأو مضنا يتلا ، ةدحتلما اتيالولا كز 2012رم عم هدوجاء ونية. أثئباولا تااربختالسا زهاج يف طابض(  ك
  يشفتل نيتالح ربجابة لأكتالسا يف ةدعاسملطية لارمقيدلا وغنوكلا ةيرومهجا ويريبلي يف لين ل ّقنت ،ضارمألا ىلع ةرطيسلا
  يف .يردلجا سوريفب قلعتي ا ًثيدح هشافتكا مت سورفي يف قحقيتلا ةيا لقيادجروج هما، وإلى دولةلجيست مت الوبيإلا سورفي
  ابة بـ 2020-2021صإلا عبتت جمانراد بق ،COVID نم رثأك نم فلأتي يلذاو كرويوين ةنيدم ير 3000 فرحم الًي اح وهو .فظوم

  يناطبلا بطلل دعاسم ذاتها وأسنم ةياقولاو ضارمألا ىلع ةرطيسلا كزارابعة لمتلا ئةشانلا ةيدلمعا ضارمألا ةلجم يف كشارم
.كرويوين ةنيدم يف لسلا ضرة بمصاخ ةماع ةيادع يضى فرم صحفي لين لازي يا. لابمولوعة كماج يف
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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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