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املنصة املعرفية للصحة والحقوق 

الجنسية واإلنجابية
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ية التغيري لدى منصة املعرفة  نظر
للصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 

شري نت العاملية هي منصة املعرفة حول الصحة  والحقوق 
الجنسية  واإلنجابية اليت يتم تنظيمها يف محاور )دولية أو 
 ،)CoPs( ويشكل كل محور مجتمعات املمارسة )إقليمية

وتشارك مجتمعات املمارسة يف إدارة املعرفة والتوفيق. 

ُتظهر نظرية التغيري يف شري نت العاملية كيف تهدف منصة 
املعرفة حول الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية إىل 

تحقيق التأثري والنتائج عرب املسارات األربعة إلدارة املعرفة. 
باإلضافة إىل ذلك، توضح النظرية أهمية تطوير الشبكة 

نفسها يف مجتمعات املمارسة. وتوفر هذه االفرتاضات رؤى 
لعملية التفكري األساسية للمنطق.

تساهم اسرتاتيجيات شري نت العاملية إلدارة املعرفة يف 
تحقيق نتائج مختلفة من خالل املسارات التالية:

توليد املعارف: معالجة الفجوات املعرفية ذات األولوية 
من خالل إجراء البحوث ومواصلة تحليل وتوليف 

البيانات املوجودة.

تبادل املعارف: ويكون ذلك عن طريق النرش من 
خالل مجموعة واسعة من القنوات واألدوات 

للمعارف الجديدة واملوجودة، حيث أن نتائج البحوث 
املتاحة غالبا ما ال يعرفها من ينبغي عليهم استخدامها.

ترجمة املعارف: ضمان تقديم األدلة يف أشكال 
مناسبة للجمهور املستهدف بحيث يمكن الوصول 

إليها وفهمها واستخدامها من قبل الدعاة وصانعي 
السياسات ومديري الربامج واملمارسني والقطاع 

الخاص واملستخدمني ووسائل اإلعالم والباحثني.

يز استخدام املعرفة: تشجيع واضعي السياسات  تعز
واملمارسني على استخدام املنتجات واألشكال املعرفية 

لتحسني السياسات واملمارسات.

تنمية الشبكات واملواءمة: إنشاء مجتمعات 
املمارسة الوطنية )CoPs( والروابط مع املستوى 

العاملي )الرشكاء(؛ ومواءمة احتياجات بعض األعضاء 
مع الخدمات اليت يقدمها رشكاؤنا )أي بني أعضائنا 

والقطاع الخاص وبني الباحثني الشباب واملنظمات 
غري الحكومية )NGOs( اليت تحتاج إىل البحوث(.

 Platform وتتمثل رؤية منصة شري نت العاملية للمعرفة
Share-Net knowledge بشأن الصحة  والحقوق 

الجنسية واإلنجابية  فيما يلي:

ية االختيار،  “يتمتع جميع االفراد بحر
وهم قادرون على اتخاذ قرارات 

مستنرية، ويستطيعون اتخاذ إجراءات 
بشأن صحتهم الجنسية واإلنجابية، 

والحصول على رعاية جيدة لتلبية 
احتياجاتهم وحقوقهم املتعلقة بالصحة 

الجنسية واإلنجابية”.

تسعى شري نت العاملية على مستوى التأثري إىل: السياسات 
واملمارسات املبنية على األدلة اليت تساهم يف تحسني 

الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.
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نتيجتان اسرتاتيجيتان طويلتان األجل ستؤديان إىل 
هذا التأثري، وهما:

إنشاء وتشغيل مجتمعات وطنية ومستدامة 	. 
وممكنة للممارسني يف مجال الصحة الجنسية 

 واإلنجابية.

 aاألساس املنطقي: تقع مجتمعات املمارسني
)CoPs( يف صميم شري نت العاملية )SNI(؛ ويمكن 
أن تعمل على الصعيد القطري واإلقليمي والدويل، 

ويمكن أن تستند أيًضا إىل املواضيع. وتهدف شري 
نت العاملية، من خالل إنشاء اتفاقات التعاون، إىل 

إيجاد أرضية مشرتكة وإلهام أعضاء مجتمعات 
املمارسة )الباحثون وواضعو السياسات واملمارسون 

ووسائط اإلعالم والقطاع الخاص(. كما تعمل 
شرينت العاملية، بوصفها صانعة مواءمة، على 

يز التفاعالت بني أعضاء مجتمعات املمارسة  تعز
وتشجيعهم على تقاسم املعارف لتيسري التعلم 

ويف النهاية استخدام املعرفة لتحسني السياسات 
.bواملمارسات

تطبيق املعرفة على برامج وسياسات وممارسات 	. 
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية القائمة 

 على األدلة.

األساس املنطقي: يمكن تحسني برامج وسياسات 
وممارسات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 
إذا تم استخدام املعرفة )الرؤى، والبحث الجديد، 
واملشاركة يف اإلنشاء/واإلبداع املشرتك، والدروس 

املستفادة و / أو أفضل املمارسات( وتطبيقها على 
نحو أفضل من قبل أعضاء شري نت العاملية من 

.)CoPS( خالل التفاعالت يف مجتمعات املمارسني

االفرتاضات األساسية هي:

ُتستخدم السياسات واملمارسات املستنرية باألدلة 
بما يتماىش مع االحتياجات الفعلية واملتعلقة 

بالسياق والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 
لألفراد، مع أخذ وجهات نظرهم وحقوقهم بعني 

االعتبار.

1

3

4

بإمكان مجتمعات املمارسني )CoPs(املنشأة 2
االتفاق على قيم مشرتكة وأهداف مماثلة فيما 

يتعلق بالصحة  والحقوق الجنسية واإلنجابية.

يؤدي تحسني معرفة واضعي السياسات 
واملمارسني والباحثني يف مجال الصحة والحقوق 

الجنسية واإلنجابية إىل تحسني البحث 
والسياسات واملمارسات املتعلقة بالصحة الجنسية 

واإلنجابية مثل البحوث ذات الصلة باملجتمع 
واستخدام القوانني والسياسات والربامج املستنرية 

c,dباألدلة

تظهر النتائج املتوسطة املؤدية إىل النتائج الطويلة 
األجل ما ينبغي القيام به بشكل فعال يف مجتمعات 

:)CoPs( املمارسة

 .a يجري التعلم الفعلي والفعال بني البلدان وداخلها 
بني من الباحثني وواضعي السياسات واملمارسني 

ًيا بني وسائل اإلعالم والقطاع الخاص. واختيار

 يعالج الباحثون الفجوات املعرفية ذات الصلة 	. 
علمًيا وسياسًيا وعملًيا يف مجال الصحة والحقوق 

الجنسية واإلنجابية.

االفرتاض األسايس هو:

بإمكان مجتمعات املمارسني االتفاق على الفجوات 
املعرفية السياسية واملجتمعية املوجودة يف برامج 
الصحة والحقوق  الجنسية واإلنجابية واألبحاث 

ذات األولوية e,f، كما أنها قادرة على تحديد 
أولويات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 

وأفضل الظروف للتعلم املشرتك.

ُتسلط النتائج القصرية األجل الضوء على دور 
ية  إىل أين ستؤدي  الشبكة ومنصات املعرفة القطر

التفاعالت يف مجتمعات املمارسة:

 .a توجد شبكة من مجتمعات املمارسة املعنية بالصحة
والحقوق الجنسية واإلنجابية العاملة، مما يمكِّن 

األعضاء والرشكاء االسرتاتيجيني من التواصل 
واملناقشة واملشاركة والرتجمة والتكوين املشرتك 

للمعرفة املتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية.
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يتمتع واضعو السياسات واملمارسون والباحثون 	. 
بإمكانية أفضل للحصول على املعلومات واملعارف 

املتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.

تتلخص االفرتاضات األساسية فيما يلي:

املشاركة الفعالة  )املشاركة يف الحوارات حيث يتم 
مشاركة أفضل املمارسات والدروس املستفادة 

بشكل علين( ألعضاء مجتمعات املمارسني  
)sPoC( من مجاالت البحوث والسياسات 

يز الروابط  واملمارسات تزيل الحواجز وتسهم يف تعز
g,h,i,jبني هذه املجاالت

يتمتع األعضاء بإمكانية أفضل للحصول على 
املعارف واملعلومات املتعلقة بالصحة والحقوق 
الجنسية واإلنجابية اليت يتم توليدها وتبادلها 

وترجمتها وتعزيزها من خالل شبكة شري نت العاملية 
k,l ومن خالل املشاركة النشطة يف أنشطة الشبكة

يا شبكة شري نت العاملية الوسائل  تتوفر لدى سكرتار
والقدرات الالزمة لتسهيل عقد مؤتمرات مجتمعات 

املمارسة )CoPs(وأنشطة إدارة املعرفة الخاصة 
m بهم

تركز نواتج وأنشطة منصة املعرفة حول 

الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية على:

n توليد املعرفة 

معالجة الفجوات املعرفية ذات األولوية من خالل إجراء 
البحوث ومواصلة تحليل وتوليف البيانات املوجودة.

وضع اجندة أعمال أبحاث الصحة والحقوق 	 
الجنسية واإلنجابية يف املراكز القطرية.

تستند املنظمة الهولندية لألبحاث العلمية 	 
يع البحثية على  NWO-WOTRO وغريها من املشار
اجندة أعمال أبحاث املرتكزة على الصحة والحقوق 

الجنسية واالنجابية.

يتم استخدام املنح الصغرية من قبل أعضاء شري 	 
نت العاملية إلجراء البحوث 

يتم توثيق املعرفة الضمنية.	 

يتم إجراء املراجعات املكتبية وتحليل السياسات. 	 

6
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تبادل املعرفة

النرش من خالل مجموعة واسعة من القنوات واألدوات 
للمعارف الجديدة واملوجودة، حيث أن نتائج البحوث 

املتاحة غالبا ما ال يعرفها من ينبغي عليهم استخدامها. 
يتم تبادل املنتجات املعرفية ذات الصلة والحديثة بني 

ية  األعضاء وأصحاب املصلحة من خالل النرشات اإلخبار
واملواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي 
واالجتماعات ذات املواضيع املحددة  واملناسبات 

ومجموعات العمل:

ية 	  ية/النرشات اإلخبار يتم نرش الرسائل اإلخبار
)الشهرية( واملجالت )ربع/نصف السنوية( بني 

أعضاء شري نت العاملية، من قبل كل منصة معرفة.

تحديث املواقع االلكرتونية باحدث املعلومات.	 

تحديد املعرفة الجديدة وتبادلها عرب وسائل 	 
التواصل االجتماعي.

إنشاء مجموعات العمل ملجاالت اهتمام ذات 	 
مواضيع محددة.

تنظيم الجلسات ذات املواضيع املحددة لواضعي 	 
ياً من  السياسات والباحثني واملمارسني واختيار

قبل القطاع واالعالم.

 ترجمة املعرفة

ضمان تقديم األدلة يف أشكال مناسبة للجمهور 
املستهدف بحيث يمكن الوصول إليها وفهمها 
واستخدامها من قبل الدعاة ممثلي وصانعي 

السياسات ومديري الربامج واملمارسني والقطاع الخاص 
ووسائل اإلعالم والباحثني.

يتم تطوير املنتجات املعرفية مثل ملخصات 	 
السياسات، واألفالم، واألفالم الوثائقية، واوراق 

الحقائق، واألدوات، واملقاالت، واألدلة، واالدلة 
االرشادية التوجيهية، والرسوم البيانية، وحمالت 

التواصل االجتماعي، ومواد اإلعالم والتثقيف 
واالتصال، إلخ.

يستخدم أعضاء شري نت العاملية املنح الصغرية 	 
لرتجمة البحوث إىل منتجات معرفية
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يز استخدام املعرفة تعز

تشجيع واضعي السياسات واملمارسني على استخدام 
املنتجات واألشكال املعرفية لتحسني السياسات 

واملمارسات.

يستخدم نموذج التحسني الرسيع لشري نت العاملية 	 
إلحداث تغيري يف السياسات واملمارسات

يتم تنظيم حوارات مع واضعي السياسات 	 
واملمارسني املستخدمني للمنتجات املعرفية 

تطوير خطط العمل لتحفزي استخدام املعرفة	 

يستخدم أعضاء شري نت العاملية املنح الصغرية 	 
لتشجيع استخدام املعرفة

حمالت التوعية وكسب التأييد اليت تقوم بها املراكز 	 
القطرية واألعضاء 

تنمية الشبكات

إنشاء مجتمعات املمارسني  الوطنية )CoPs( والروابط 
مع املستوى الدويل )الرشكاء(؛ ومواءمة احتياجات 

بعض األعضاء مع الخدمات اليت يقدمها رشكاؤنا )أي 
بني أعضائنا والقطاع الخاص وبني الباحثني الشباب 

واملنظمات غري الحكومية )NGOs( اليت تحتاج إىل 
البحوث(.

املنظمات والجامعات والوزارات واألفراد مسجلون 	 
كأعضاء يف شري نت العاملية 

إنشاء عالقات تعاون ورشاكات وطنية وإقليمية 	 
جديدة وتعزيزها

إنشاء مجتمعات املمارسني بالرتكزي على  بلدان 	 
اضافية جديدة .

تطوير قدرات األعضاء يف جميع البلدان ذات 	 
موضع الرتكزي

استكشاف فرص جمع األموال وتنفيذها بنجاح	 

يتم الحاق األعضاء مع القطاع الخاص ذي الصلة 	 
أو الجهات الفاعلة األخرى اليت تحتاج إىل خدماتهم 

من خالل منصة التوفيق

يتم ربط الباحثون الشباب باملنظمات غري الحكومية 	 
)NGOs( اليت تحتاج إىل البحث من خالل منصة 

التوفيق بني الباحثني الشباب
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