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تبدأ فترة عمل لجنة األدلة العلمّية من شهر تموز وتنتهي في كانون األّول2021، مع إمكانّية إجراء اّتصاالت اختيارّية من حين آلخر 
خالل عام 2022.  

الجدول الزمني المختصر

الجدول الزمني 8.7

النشر والتنفيذ تداول التقرير وقولبته

مسارات للتأثير 

تموز - تشرين
 الّثاني 2021

أوائل كانون 
الثاني 2022

أواخر كانون 
2022الثاني 2022

إصدار التقرير تقرير محظور اجتماعات مفوضي الّلجنة 
الشهرية

الّتاريخ اإلنجاز المرحلي

تّموز 2021 االجتماع االفتتاحي من أجل:
	   تحديد االختصاصات وإضفاء طابع رسمي على خطة العمل

	   ترتيب المواضيع بحسب أولوّيتها إلجراء التحليالت وتوليفات األدلة
	   الّتداول بشأن الجولة األولى من األقسام )البيانات والجداول وإطارات النصوص( واألفكار 

المتعلقة بمسارات الّتأثير )المستشارون واألحداث(

تداول التقرير 
وقولبته 

آب 2021 الّتداول بشأن الجولة الّثانية من األقسام

أيلول 2021 الّتداول بشأن الجولة الثالثة من األقسام ومشاريع التوصيات

تشرين األّول 
2021

]اختياري[ حضور اجتماعات مؤسسة كوكراين وغيرها من المناسبات لجمع آراء أصحاب المصالح بشأن 
الرسائل الرئيسية

تشرين األّول 
2021

الّتداول بشأن الجولة الّرابعة من األقسام والتوصيات

تشرين الّثاني 
2021

مراجعة النسخة قبل األخيرة من التقرير النهائي ووضع الّتوصيات في صيغتها الّنهائّية 

تشرين الّثاني 
2021

]اختياري[ حضور اجتماعات القمة العالمية لترشيد استخدام األدلة العلمية لوضع السياسات وغيرها 
من المناسبات بهدف جمع آراء أصحاب المصالح بشأن الرسائل الرئيسية

كانون األّول 
2021

إنهاء الّتقرير باللغة اإلنكليزية نشر الّتقرير

أوائل كانون 
الثاني 2022

نشر التقرير النهائي بسبع لغات )العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية 
واإلسبانية(

كانون الّثاني 
- كانون األّول 

2022

اتباع مسارات للتأثير، مثل:
تحديد سمات الرسائل الرئيسية في االجتماعات العالمية أو جنًبا إلى جنب معها )مثاًل،   	

مجموعة الّدول الّسبعة G7 ومجموعة الدول العشرين G20 وجمعية الصحة العالمية(
الّتنسيق مع المجموعات التي تتمتع بمكانة مرموقة لتحديد المعالم المستقبلّية ودعم   	

تحقيقها.

النشر والتنفيذ

كانون الّثاني 
2023 وكانون 
الّثاني 2025

اإلبالغ عن التقّدم اُلُمحرز بعد مرور سنة واحدة وثالث سنوات

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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