
يقّدر المفوضون واألمانة العاّمة جهود المستشارين الُكُثر الذين قدموا مداخالت للمساعدة في قولبة التقرير، والتغذية الراجعة 
على أقسام المسودة، واألفكار لمسارات للتأثير:

	   شركاء شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات COVID-END )انظر القسم 1.5 باإلضافة إلى الصفحة االلكترونّية لشركاء 
شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات(

	   ممثلو الممولين )انظر القسم 8.4)
	   المشاركون  في تنظيم عدد من األحداث حيث تّمت مناقشة مسودة األقسام و/أو توصيات لجنة األدلة العلمية، بما في ذلك:

 مؤتمر مؤسسة كوكراين، الذي شارك في تنظيمه كل من مؤسسة كوكراين، شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات،  	
ومنظمة الصحة العالمية 

في  	  JBI و   GIN, GRADE كوكراين،  مؤسسة  من  كّل  مراكز  تنظيمه  في  اشترك  الذي   ،Engaging Evidence 2021 
أستراليا ونيوزيلندا 

العلمّية في  	 التفكير في مسار ترشيد استخدام األدّلة  إعادة  التعليمية عبر اإلنترنت حول   ندوة بات شيفا دي روتشيلد 
صناعة القرار، والتي شارك في تنظيمها مركز IS-PEC ووحدة األدلة العلمية  للسياسة والتأثير التابعة لمنظمة الصحة 

العالمية
 القمة العالمية لترشيد استخدام األدلة العلمية لوضع السياسات، والتي نظمتها شبكة السياسات المستندة إلى األدلة  	

العلمّية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
 دليل لصانعي السياسات 2021، الذي شارك في تنظيمه كل من جمعية تعزيز ونقل األدلة العلمّية  للسياسات والمجتمع  	

السياسي وجامعة ليدن.

كما يعرب المفوضون واألمانة العاّمة عن تقديرهم للمنظمات الست التي دعمت ماليًا ترجمات تقرير لجنة األدلة العلمّية.

للّغة العربّية، مركز ترشيد الّسياسات في 
الجامعة  األميركية في بيروت، بإشراف من 

فادي الجردلي

بالنسبة لّلغة البرتغالّية، فيوكروز برازيليا، 
بإشراف من خورخي باريتو

بالنسبة لّلغة الفرنسية، منتدى الصحة ماك 
ماستر، بإشراف من فرانسوا بيير جوفين

بالنسبة للغة اإلسبانية، وحدة األدلة والمداوالت 
التخاذ القرار في كلية الطب بجامعة أنتيوكيا 

)UdeA(، بإشراف دانيال باتينيو-لوغو

كما نعرب عن امتناننا لهاري باتيل وزمالئه في Akshari Solutions إلعداد تخطيط التقرير النهائي باللغة اإلنجليزية وست لغات 
أخرى. 

اإلستشاريون وإقرارات أخرى 8.6

بالنسبة لّلغة الصينّية، معهد علم البيانات 
الصحية، جامعة النزهو، بإشراف مقدم من 
قبل ياولونغ تشين  وكسوان يو، وكي وانغ

بالّنسبة لّلغة الروسّية، األكاديمية الطبية 
الروسية للتعليم المهني المستمر التي 

تستضيف مؤسسة كوكراين الّروسّية، بإشراف 
من ليليا أوغينيفا زينغانشينا، وإيكاترينا يودينا، 

وأوغينيفا زيغانشينا

129 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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