شبكة الشباب المعنية بحوكمة مستقبل الصحة لعام 2030

نبذة عن لجنة النسيت وفايننشال تايمز
تض ُّم اللجنة أعضا ًء من قطاعا ٍ
ت مختلفة وذوي خبرات
تقرير يحمل عنوان
تنوعة ،يعملون إلعداد
ٍ
وخلفيات ُم ّ ِ
عالم رقمي
حوكمة مستقبل الصحة لعام  :2030النشأة في ٍ
(حوكمة مستقبل الصحة لعام  ،)2030إذ يساهمون فيه

عبر إرشاداتهم وأفكارهم وآرائهم .ويُنش َُر التقرير في مجلة
التقارب بين
ذي النسيت في العام  ،2021ويبحث في
ُ
تقنيات الصحة الرقمية والذكاء االصطناعي وتقنيات رائدة
أخرى ذات تغطي ٍة صحي ٍة شاملة لدعم تحقيق الهدف الثالث
من أهداف التنمية المستدامة ،ويُر ّكز بصور ٍة خاصة على
أطفال وشباب اليوم وعلى األجيال القادمة في المستقبل.
لمزي ٍد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
www.governinghealthfutures2030.org

عالم
تُغَيّر البيانات والتقنيات الرقمية المشهد الصحي العالمي وتبدو النشأة اليوم —في ٍ
رقمي— مختلفةً تمام االختالف ع ّما كانت عليه قبل عشرين سنة ،أو قبل عشر سنوات،
ي ِ وق ٍ
ت مضى
أو حتى قبل خمس سنوات .وقد أظهرت جائحة كوفيد 19-أكثر من أ ّ
تسارع ،وبأنهم يضطلعون
ب غير ُمتكافئة
بأن الشباب قد تأثّروا بنس ٍ
ُّ
بالتحول الرقمي ال ُم ِ
بأدوار رئيسة في تغيير المناقشات العالمية والمحلية بشأن حوكمة مستقبل الصحة.
ٍ
عمِ لت لجنة النسيت وفايننشال تايمز المعنية بـحوكمة مستقبل الصحة
ونتيجة ذلكَ ،
عالم رقميعلى إطالق شبكة الشباب المعنية بحوكمة مستقبل
لعام  :2030النشأة في
ٍ
للتعاون على استحداث وقيادة البحوث الخاصة بالتقرير
ص ٍة
الصحة لعام  2021كمِ ن ّ
ُ
وتأييده ونشره.
ستجمع الشبكة الشباب الذين تق ُّل أعمارهم عن  30سنة المعنيين بصحة الشباب
ورفاههم وال ُمهت ّمين بمستقبل حوكمة الصحة الذي ْ
يتبل َور اليوم .وتهدف الشبكة إلى بناء
صصة لحوكمة الصحة الرقميةُ ،مست َْوحاة من احتياجات األطفال والشباب،
حرك ٍة ُمخ َّ
ت وفعاليا ٍ
وتهدف إلى استحداث حوارا ٍ
ت وأفعا ٍل تخضع للتصميم واإلدارة باالشتراك مع
الشباب ومن أجلهم.

األهداف الرئيسة
ستقوم شبكة الشباب المعنية بحوكمة مستقبل الصحة لعام  2030بما يأتي:
صصات للدعوة إلى زيادة
•العمل مع الشباب في جميع المناطق الجغرافية والتخ ُّ
مشاركتهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالصحة والتكنولوجيا
والبيانات
صل إليها اللجنة بنا ًء على القيم
•دعم التأييد والنشر لالستنتاجات التي تتو ّ
ال ُمشتركة لإلدماج والديمقراطية والتضا ُمن واإلنصاف وحقوق اإلنسان
•إخضاع صانعي القرارات لل ُمسا َءلة بشأن التزاماتهم المتعلقة بالصحة وبشأن
استخدام التكنولوجيا والبيانات بشك ٍل ُمنصفٍ ومسؤول
التعاون مع شبكا ٍ
ت أخرى تُشارك في تغيير السياسات من أجل تعزيز مستقبل
•
ُ
الصحة وإدارته
•إعالء أصوات الشباب وتوجيه أعضاء هذه الشبكة للمشاركة في استحداث وقيادة

فريق الشباب
تش َّكل فريق الشباب التابع ألمانة سر اللجنة في العام

أنشطة البحوث والتأييد والنشر المستقبلية المتعلقة بحوكمة مستقبل الصحة في
عالم رقمي.
ٍ

 2020من أجل توسيع عمل اللجنة وإشراك الشباب
مباشرة ً في العمل والحوار من أجل حوكمة مستقبل
الصحة.

يهدف فريق الشباب إلى:
•تحفيز عملية استشارية بين أعضاء اللجنة والشباب على
المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية لضمان العمل
فيما بين األجيال وتبني توصيات التقرير
•وضع إطار ُمحدَّد للبحوث والحوارات المستقبلية بشأن
حوكمة مستقبل الصحة
•التركيز على جوانب ُمعيَّنة في تقرير اللجنة تلقى اهتماما ً
خاصا ً لدى الشباب.

كيفية االنضمام إلى الشبكة
التنوع وتعدُّد االختصاصات لتكون مرآة الشباب الذين نمثّلهم عالميا ً ونشجّع على
نسعى إلى بناء شبك ٍة قائمة على ُّ
مشاركة الجميع من ُمختلَف القطاعات والمناطق الجغرافية.
لالنضمام إلى الشبكة ،يُرجى تعبئة نموذج  Googleالقصير الذي لن يستغرق أكثر من دقيقة واحدة من الوقت.
لمزي ٍد من المعلومات ،يُرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي:
.youth.ghfutures2030@graduateinstitute.ch

