
“
لقد كان وباء كورونا بمثابة وقت  صعب ومربك من نواٍح كثيرة، بما في ذلك بالنسبة لنا جميًعا الذين نحاول فهم ما يمكن أن 
تخبرنا به أحدث األدلة العلمية عن الفيروس وكيفية الحفاظ على عائالتنا ومجتمعاتنا ودولنا. في بيئة معلومات سريعة الحركة، 

حيث نتحدى االفتراضات ونحّدثها باستمرار، أصبح فهم اآلثار المترتبة على الدراسات أو السياسات الجديدة أكثر صعوبة من 
أي وقت مضى. لكن الخبر السار هو أن كوفيد - 19 قد سّرع أيًضا من الدفع العالمي لتطوير وصقل األدوات التي يمكن 

أن تساعد الناس على التفكير النقدي حول األدلة ووضعها في سياقها. أفكر بشكل خاص في تجميع األدلة وبيانات األدلة 
الحية التي يتناولها التقرير في القسمين 4.4 و 4.7. يتمثل سبب وجودهم في الجمع بين أحدث وأفضل األدلة العلمية 

حول األسئلة االجتماعية والسياساتية والسريرية المهمة للتوصل إلى استنتاجات مدعومة بشكل كامل. على سبيل المثال، 
تجمع بيانات شبكة أدلة كوفيد-19 لترشيد اتخاذ القرارات بين األدلة العلمية عالية الجودة حول كل شيء بدًءا من كيفية تكديس 
اللقاحات المختلفة ضد متغيرات فيروس كورونا الجديدة، إلى تأثير إغالق المدارس على تقليل مخاطر تفشي المرض )لتطلع 
على القسم 4.12 للحصول على أمثلة إضافية(. يجب أن تكون هذه األدوات مورًدًا أساسيًا للصحفيين الذين يكتبون عن هذا 
الوباء،والوباء القادم، والعديد من التحديات المجتمعية األخرى القادمة. بالنسبة ألولئك الذين يتلقون قرارات من قبل األطباء 

والموظفين العموميين والمسؤولين المنتخبين، فإن هذه األدوات هي أيًضا منقذة للحياة. آمل فقط أن يساعد هذا الوباء 
أخيًرا المزيد من الناس على تقديرهم واالستفادة منهم.

وسطاء المعرفة, جوليا بيلوز
 صحفية قديرة شديدة الدقة في إعداد التقارير حول ما تقدمه أفضل العلوم المتاحة وما تخفيه 

بخصوص التحديات الرئيسية في عصرنا
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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 

https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/arabic
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