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 المنصة التعليمية اإلقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة

كاء األول  اجتماع الشر

ي  29و 28
 
 2020يناير/كانون الثان

 فاهيميةممذكرة 

 خلفية 

وريا لتحقيق أجندة  اكة ركنا أصيال وضر ي صارت 2030تمثل الشر
 ،بزخمها العالمي  ،حول التنمية المستدامة والت 

ي دور المنصة التعليمية اإلقليمية لدعم تحقيق أهداف 
المحرك الفعال والمحفز األساسي لجهود التنمية. وهنا يأت 

ق المتوسط تركز بصفة خاصة عىل أهداف التنمية  ي وإقليم شر ي اإلقليم العرت 
التنمية المستدامة كشبكة رائدة فر

ر تحالف بحوث سياسات وأنظمة الصحة والمكتب اإلقليمي ت كمجهود المستدامة المتعلقة بالصحة. و   شاركي بي 

ق  لمنظمة الصحة العالمية المتوسط ومركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية بالقاهرة، تعمل المنصة لشر

ة باإلضافة لكونها فضاء  كشبكة عالقات مباشر
 
وني ا  إلكت 

 
ي تحقيق أجندة اهدف ستي ا

التنمية المستدامة لمساهمة فر

ر دول المنطقة.  ات والدروس المستفادة بي   المتعلقة بالصحة من خالل نشر المعرفة وتناقل الخت 

خالل المرحلة األولية لبناء المنصة انضمت لها ثالث مؤسسات رائدة وهي وزارة التخطيط والمتابعة 

ية بالمغرب. وسوف يشارك والمرصد اباألردن،    الصحي العالي المجلس  و واإلصالح اإلداري بمرص،   ي للتنمية البشر
لوطتر

ر بالقاهرة لمناقشة إمكانات  ي اجتماع لمدة يومي 
لمنصة التعليمية ل اإلضافةممثلون من هذه المؤسسات الرائدة فر

ي محتويات موقعكذلك إل و واالستفادة منها، 
ي  ها بداء الرأي فر

وتر ولالتفاق عىل خطوات العمل خالل عام ، اإللكت 

ر ليقدموا رؤيتهم ومقت  . كما سي2020 اء المستقلي  ر والخت  تهم حول حانضم لهذا االجتماع التشاركي عدد من الباحثي 

 ما يمكن أن تضيفه المنصة من معارف وأدوات سياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. 

 أهداف االجتماع

كاء األول لوضع األساس لتطوير المنصة التعليمية اإلقليمية واالتفاق عىل خطوات العمل بها  يهدف اجتماع الشر

اكة لتضم شبكة إقليمية 2020خالل عام  اكات فاعلة من أجل توسيع الشر ، حيث تقوم رؤية المنصة عىل بناء شر

ي لكل من: جميع أصحاب المصلحة. ويلعب هذا االجتماع دورا هام  تشملواسعة 
ي توفت  مناخ موات 

ر
 ا ف

ي تقديم موقع المنصة  .1
وتر  ومناقشة محتوياته.  اإللكت 
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هم من أصحاب  .2 ر وغت  اء مستقلي  كاء من مؤسسات وطنية رائدة وخت  مناقشة كيف يمكن لمختلف الشر

 المصلحة أن يضيفوا إل المنصة وأن يستفيدوا منها. 

فية، كدراسات تحليل الواقع وملخصات عرض ومناقشة تصورات أولية لعدد من المخرجات المعر  .3

ها من خالل المنصة التعليمية.  ي سيتم استكمالها الحقا ثم نشر
 السياسات، والت 

 االجتماع  تنظيم

 سوف يشتمل االجتماع عىل ثالثة أنواع من العروض: 

ي  .1
وتر  عروض مقدمة من فريق تنفيذ المنصة التعليمية، تهدف أساسا لمناقشة محتويات الموقع االلكت 

 . كيفية االستفادة منه واإلضافة إليهو 

يكة، تعرض لوضعية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  .2 عروض مقدمة من ممثىلي المؤسسات الشر

ي الدول الثالث
ر عىل الفرص والتحديات.  ،بالصحة فر كت   مع الت 

اء حول بحوث تحليلية أو أوراق سياسات .3 حول دولة معينة أو مجموعة من الدول   عروض من عدد من الخت 

حات أولية  أو المنطقة ككل ر مقت  اوح بي 
ي مرحلة اإلعو ، تت 

مناقشتها من ل،  أو قاربت عىل االنتهاء   دادبحوث فر

حات لتطويرها واإلضافة إليها.  ي االجتماع وتقديم مقت 
ر فر   قبل المشاركي 

 المشاركون

ر  - ي المنصة.  عن كل مؤسسة من المؤسسات الرائدة الثال ممثلي 
 ث المشاركة فر

 باحثون مستقلون مشاركون بعروض.  -

اء  -  . آخرون استشاريونو خت 

 الفريق التنفيذي للمنصة التعليمية اإلقليمية لدعم أهداف التنمية المستدامة.  -

 معلومات لوجستية عن االجتماع 
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