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من  والعديد  فيرما(،  )جين  تنفيذي  ورئيس  جريمشو(  وجيريمي  )جون الفيس  عالمين مشاركين  رئيسين  العاّمة  األمانة   ضمت 
الموظفين المتفرغين والمتعاقدين في منتدى ماك ماستر الصحي )ما لم يذكر خالف ذلك(. اضطلع أعضاء األمانة العامة بالعديد 

من األدوار طوال فترة عمل اللجنة، بما في ذلك األدوار التالية الخاصة بالتقرير النهائي.

	  عمل جون الفيس ككاتب رئيسّي للتقرير وقاد عملية صياغة ومراجعة النص )بما في ذلك النص في المرئيات( والتوصيات
 	  قادت جين ثورنهيل فيرما العملية اإلبداعية لجعل مرئيات التقرير محّفزة للّتفاعل قدر اإلمكان وقادت الكثير من عملّيات التفاعل مع  

المفوضين والمستشارين والممولين
	  ساعد جيريمي جريمشو )من معهد أبحاث مستشفى أوتاوا( في صياغة التقرير وقدم مالحظات حول المسودات األولّية  لألقسام الرئيسية

	  قاد كايالن موت العديد من مراجعات األدلة التي استندت إلى صياغة النص
	  قاد كارتيك شارما العديد من التحليالت المستمدة من صياغة األقسام المتعلقة باللجان الّدولّية

	  ساهمت هانا غيليس في العديد من التحليالت المستمدة من صياغة األقسام المتعلقة باللجان الّدولّية
	  قدم دايفد توفي )أحد كبار مستشاري شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القراراتCOVID-END  ( تجميًعا لألوراق البحثية التي شكلت أساس 

القسم 4.12 )نقاط الضعف في نظام البحث الصحي( وقدم تعليقات على أقسام أخرى مختارة
	  دعم خورخي باريتو )من فيوكروز برازيليا( مشاركة مفوضنا البرازيلي

	  قدمت إليانا سيوريا اإلدارة الشاملة للمشروع ونسقت مشاركة الموظفين الرئيسيين في منتدى ماك ماستر الصحي، بما في ذلك:
 بريتاني دينالو التي قدمت المشورة التسويقية 	
 كريستيان مانسيال الذي أجرى تحليالت لمحتوى قاعدة بيانات شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القراراتCOVID-END  المستمدة من  	

صياغة أقسام محددة والذي ساعد في تدقيق الترجمة اإلسبانية للتقرير
 فرانسوا بيير جوفين الذي قدم مدخالت للجوانب المتعلقة بالمواطن من التقرير والذي أشرف على الترجمة الفرنسية للتقرير 	
 جيمس ماكينالي الذي أجرى تحليالت لمحتوى دليل النظم االجتماعية المعتمد في قسم الصياغة 4.5 	
 جولي بيرد التي قدمت الدعم الّتشغيلي 	
 كيري واديل الذي ساعد في معالجة االقتباسات 	
 بول سيوريا الذي ساعد في ضمان المواءمة بين نسختي “وورد”  و”InDesign “ من المحتوى 	
 سيف علم الذي ساعد في إدخال بيانات االقتباس 	
 سارة هولدن التي ساعدت في بعض أعمال التصميم الجرافيكي في المراحل األولى 	
 ستيف لوت الذي قّدم الدعم في مجال االتصاالت 	

	  قادت كريستي غروفز التصميم الجرافيكي للرسوم البيانية والمرئيات األخرى والتقرير الكامل
	  قادت إيمي زيرلر عملية تحرير التقرير األولية

	  قادت سو جونستون عملية تحرير النسخة النهائية

يمكن العثور على السير ومعلومات االتصال الخاصة بالعديد من أعضاء األمانة الموجودين في منتدى ماكماستر للصحة على الموقع اإللكتروني 
للمنتدى.

استفادت األمانة  العاّمة بشكل كبير من المدخالت المقدمة من مجموعة العمل المناصرة لشبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ 
 Cochrane Convenes ( ومن المدخالت الواردة في دورها كراٍع مشارك )مع منظمة الصحة العالمية( لحدثCOVID-END( القرارات

الذي ُعقد في أكتوبر 2021.

جون ن. الفيس
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األمانة العامة 8.3

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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