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 المقدمة .1

ّبانهاالصحةّاإلنجابية1994ّّللسكانّوالتنميةّّالدوليبرنامجّعملّمؤتمرّالقاهرةّتّمنظمةّالصحةّالعالميةّّوفرّ ع
ّوأنها،ّووظائفه،ّوعملياته،ّالتناسللللللللللليجميعّاألمورّالمتعلقةّبالجهازّّفيّواجتماعيا"حالةّرفاهةّكاملةّبدنياّوعقلياّ

ّ.اإلعاقةّليستّمجردّالسالمةّمنّالمرضّأو
علىّاإلنجاب،ّّالقدرةجنسيةّمرضية،ّومأمونة،ّّوقدرةّعلىّالتمتعّبحياةّالتعبرّالصحةّاإلنجابيةّعنّوبهذاّالمعنىّ

أسللاليوّووسللائلّّواسللتادا معرفةّّفياإلنجاب،ّوموعده،ّوتواتره،ّوالتأكيدّعلىّحقّالرجلّوالمرأةّّقرارّفيّالحريةّو
نّالمرأةّمنّأنّتجتازّبأمانّفترةّالحملّوالوالدة،ّوتهيئّللزوجينّأفضللللللللّكّ تمّوالتيتنظيمّاالسلللللللرةّالمناسلللللللبةّلهم،ّ

عناصللللرّالصللللحةّاالنجابيةّفإنّتنظيمّاألسللللرةّ معلّمعلماّهاماّفيّولذلكّ،ّتمتعّبالصللللحةيّمولودالفرصّإلنجابّ
ّمنالوقا ةّّ،MCHN))ّاألمومةّالمأمونةّالىّخدماتّتنظيمّاالسلللللللرةّالعناصلللللللرّالتالية ّباإلضلللللللافةوالتيّتشلللللللملّ
،ّالتربيةّواإلرشللللللادّفيّّ(RTIs)الوقا ةّمنّالتهاباتّالجهازّالتناسللللللليّّ،(PMAC)مضللللللاعفاتهتدابيرّاإلجهاضّّو

صللللحةّ،ّالصللللحةّاإلنجابيةّللرجا ّ،التناسللللليّوأمراضّالنسللللا ّاألخرّ العديّوالجهازّسللللر انّّ،الصللللحةّالجنسللللية
ّ.العقمّوالضعفّالجنسيّالوقا ةّوالعالجّمن،ّالعنفّضدّالمرأّة،ّالمراهقينّوالشباب

ّ
تعكسّالمسللللتو ّالصللللحيّلد ّالمرأةّوتؤثرّالصللللحةّاإلنجابيةّتأثيراّكبيراّعلىّالصللللحةّالعامةّللفرادّوالمجتمع،ّّو

ّ،تنمويةّألثارهاّالجوهريةّفيّالتنميةّالشلللاملةوهيّموضلللعّاهتما ّمتزايدّمنّوجهةّنظرّوالرجلّفيّسلللنّاإلنجاب،ّ
التنميةّالمسللللللتدامةّضللللللمانّتمتعّالجميعّبأنمابّعيفّصللللللحيةّوبالرفاهيةّفيّّوقدّاعتبرّالهدفّالعالثّمنّاهداف

الّبدّمنهّفيّّامنّحيثّضللللللمانّالحياةّالصللللللحيةّوتشللللللجيعّالرفاهّللجميعّمنّكلّاألعمارّعنصللللللّر جميعّاالعمار
ّالتنميةّالمستدامة.

ّ
يوليّالمجلسّاالعلىّللسللكانّاهميةّبال ةّلموضللوصّالصللحةّاالنجابيةّبماّفيهاّتنظيمّاالسللرةّبوصللفهّعنصللراّهاماّ

ويدعمّجهودهّالراميةّالىّتحقيقّالتوازنّبينّالنموّالسللكانيّوالمواردّاالقتصللاد ةّمنّأجلّّ،ديناميكياتّالسللكانفيّ
برامجّالعمارّالفرصلللللللةّالسلللللللكانية،ّويسلللللللعىّجاداّ لىّتعزيزّالنهوضّبالتنمية،ّوتهيئةّالبيئةّالمالئمةّلتحقيقّواسلللللللت

للسللللللمانّللردنّبتحقيقّنموّسللللللكانيّّ،لصللللللحةّاإلنجابيةّالتيّتدمجّخدماتّتنظيمّاألسللللللرةّبشللللللكلّكبيرالو نيةّل
ّمستقرّومستدا ّواستقرارّاقتصادي.

ّ
علىّللسلللللللللكانّكجهةّو نيةّوانطالقًاّمنّأهميةّبرنامجّوخدماتّالصلللللللللحةّاإلنجابيةّفيّاألردنّفقدّقا ّالمجلسّاأل

للصلللللللحةّّبتنسللللللليقّالجهودّالمبذولةّفيّمجا ّالصلللللللحةّاإلنجابيةبّتنظيمّاألسلللللللرةّبإعدادّاسلللللللتراتيجيةّو نيةّمعنية
الو نيةّوالمانحةّذاتّبمشللللللاركةّفاعلةّونهجّتشللللللاركيّمعّكافةّالجهات2018ّّ-2013االسللللللرةّاالنجابيةبّتنظيمّ

،ّكماّاعدّوثيقةّسللللللياسللللللاتّفيّنها ةّهذاّالعا ّضللللللو ّالمسللللللتجداتالعالقة،ّوهوّبصللللللددّمراجعتهاّوتطويرهاّعلىّ
ّ.خدماتّالصحةّاالنجابيةبشكلّرئيسيّعلىّالتقد ّفيّتحقيقهاّواستعمارهاّستندّ الفرصةّالسكانية،ّوالتيّ

،2009ّتحديدّاولوياتّدراسلللللاتّالصلللللحةّاالنجابيةّلعدةّدوراتّفيّاالعوا ّاألعلىّللسلللللكانّفيّالمجلسّّقا ولقدّ
االولوياتّعلىّالمراكزّهذهّدراسللللاتّالصللللحةّاالنجابية،ّكماّعممّلكموجهّللمجلسّفيّاعدادهّّ،2014و2011ّو

جهودهّفيّتوفيرّبيئةّممكنةّللبحثّّ  ارالبحعية،ّونشللللرهاّعلىّموقعّمنصللللةّالمعرفةّللصللللحةّاالنجابية،ّضللللمنّ
مجا ّالصلللحةّاإلنجابيةّّالبرامجّمنّاسلللتادا ّمعلوماتّسلللليمةّفيّالسلللياسلللاتّومعديمنّشلللانهاّتمكينّصلللانعيّ
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الالزمةّالتااذّقراراتّقائمةّعلىّاألدلةّلتحسلللللللللللللينّبرامجّوخدماتّالصلللللللللللللحةّاإلنجابيةّفيّاألردنّوالممارسلللللللللللللاتّ
ّالصحية.

 
ويشللللللللر ّالمجلسّاصللللللللحابّالعالقةّمنّالمؤسللللللللسللللللللاتّالحكوميةّوالقطاصّالااصّومؤسللللللللسللللللللاتّالمجتمعّالمدنيّ

معلوماتّسليمة،ّكانّاخرهاّ أساس على األولويات تحديد المانحةّفيوالمؤسساتّالبحعيةّوالجامعاتّوالمؤسساتّ
ّ.2012ّباالعتمادّعلىّنتائجّمسحّالسكانّوالصحةّاالسريةّعا ّ

ّ
مجموعةّواسعةّمنّالتاصصاتّالعلمية،ّمعلّالتوليدّو وّّتضمبحوثّالصحةّاإلنجابيةّكماّيدر ّالمجلسّانّ

وبسبوّّ،األ فا ّوالعلو ّاألساسيةّوالعلو ّالتمريضيةّوعلمّاالجتماصّواألنعروبولوجياّوعلمّاألوبئةّوالصحةّالعامة
ّ ّالنطاقّالواسع ّاالنجابيةهذا ّالصحة ّلعناصر ّاالولوياتّالو نية ّمنّتحديد ّفالّبد ّاالنجابية ّلعناصرّالصحة

ّاولوياتّالدراساتّالتيّتسعىّ ّوتحديد ّالسياساتّّوالىّواولوياتّقضا اها، ّالمعلوماتّلدفع نحوّالبرامجّتوفير
ّاألولوياتّفيّأهدافّخطةّعملّالصحةّاإلنجابية،ّواهدافّخطةّمتابعةّتحققّواستعمارّالفرصةّالسكانية.

مسحّالسكانّوالصحةّاالسريةّالذيّأجرتهّّوعلىّضو ّقربّانتها ّدائرةّاإلحصا اتّالعامةّمنّاعدادّتقاريرّنتائج
شهرّأيلو ،ّيّوالنتائجّالنهائيةّفّا ارتظهرّالنتائجّاألوليةّفيّشهرّمنّالمتوقعّانّحيثّ،2017ّفيّنها ةّعا ّ

والوفاةّوتنظيمّاالسرةّوصحةّوت ذ ةّاال ّّباإلنجاببماّيتعلقّّوالرجلّوالمرأّةبياناتّشاملةّعنّاالسرةّالمسحّويوفرّ
ير ّالمجلسّّ،هذاّالمسحّفيّتقييمّاالتجاهاتّالد موغرافيةّوالبرامجّوالسياساتّالسكانيةّوالصحيةّوألهميةوالطفل،ّ

للامسّسنواتّالقادمةّالتيّتتناو ّهذهّّالبحوثّقضا اّالصحةّاإلنجابية،ّواولوياتّتحديدّأولوياتّضرورةّتحديدّ
صناصّالقرارّّومساعدةتوجيهّتاصيصّالمواردّالبحعيةّالمحدودةّللمشاكلّذاتّاألولويةّبماّ ساهمّفيّّ،القضا ا

ّعلىّ درا ّالمشاكلّالرئيسيةّالمتعلقةّبالصحةّاإلنجابيةّبّتنظيمّاألسرةّالتيّتواجهّالبلد.
ّ

الصحةّاالنجابيةّّودراساتّ،قضا اّعدادّدراسةّبأولوياتإلّةبخبيرالىّالتعاقدّمعّللسكانّلذّا سعىّالمجلسّاالعلىّ
ّللمجلسالمشتركةّضمنّاالنشطةّّوذلك2017ّباالعتمادّعلىّنتائجّتقريرّنتائجّمسحّالسكانّوالصحةّاالسريةّ

ّمعّصندوقّاالممّالمتحدةّللسكانّفيّاالردن.
ّ
 في ترتيب اولويات دراسات الصحة االنجابيةمجلس للجهود السابقة ال. 2
 لتحديد االولويات البحثية 2009دراسة عام  •

Identification of Priority Research Topics Related To Family Planning: 2009  

علميةّنقاشيةّّثالثةّاجتماعاتّتمّعقدولتحديدّاألولوياتّالبحعيةّفيّمجا ّالصحةّاإلنجابيةّوتنظيمّاألسرة،ّ
،ّوالجامعات،ّوالقطاصّالااص،ّوالجمعياتّالمهنية،ّالادماتّالطبيةّالملكيةممعلينّمنّوزارةّالصللللللللللللللحة،ّّول

ّذلكّلمناقشللللللللةّوتقييمومنظماتّالمجتمعّالمدنيّّوّوالمؤسللللللللسللللللللاتّالعامةوالجهاتّالمانحةّوالوكاالتّالدولية،ّ
 لى2001ّّ)ّابحاثّتنظيمّاالسلللللللرةّدراسلللللللةّمراجعةكماّاوردهاّتقريرّّبحوثّتنظيمّاألسلللللللرةّوترتيوّأولويات

ّاقترانّالحلقاتّالنقاشيةّالمشاركينّفيدرجات(.ّكذلكّ لوّمن5ّّ-1)منّّيكرتباستادا ّميزانّلّ(2008
ّتمّتجميعّالمواضللللللللللللليعّنها ةّاالجتماعاتّالعالثة،ّفينظرهم،ّمواضللللللللللللليعّبحعيةّاخر ّذاتّاولويةّمنّوجهةّ
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هّواعطا ّنقابّركينّعبرّالبريدّاإللكترونيّللمصلللللللللادقةّعليالمشللللللللللّأرسللللللللللّفيّنموذجّموحدّالمقترحةّالبحعية
المصلللللادقّعليها)المجموعةّّمواضللللليعّالبحثّمّتجميع،ّوبعدهاّتباسلللللتادا ّميزانّليكرتولويةّلكلّموضلللللوصّا

وادخالهاّواحدةّّقائمةّفيّّمراجعةّابحاثّتنظيمّاالسرةّوالمجموعةّالتيّاقترحهاّالمشاركون(فيّدراسةّّالواردة
المشلللاركينّلكلّموضلللوصّّإلجاباتالحسلللابيّّمتوسللل تمّحسلللابّال،ّوّاكسللللّالىّالحاسلللوبّباسلللتادا ّبرنامج

ترتيباّتنازلياّّبحعيّوترتيوّالمواضيعّالبحعيةّتحتّالعناوينّالرئيسيةّالعالثة)ّالسياساتّوالبرامجّوالنشا ات(
اجندةّو نيةّألولوياتّبحوثّتنظيمّاألسرةّت طيّمحاورّالتوصلّالىّوقدّتمّّمنّالمعد ّاألعلىّالىّاألدنى

ّ.موضوص(ّّمرتبةّحسوّدرجةّاألولوية17ّموضوص(ّوالنشا اتّ)14ّ)ّمواضيع(ّوالبرامج10السياساتّ)

 لتحديد االولويات البحثية:  2011دراسة عام  •

Identification of Priority Research Topics Related To Family Planning: 2011 

بمراجعةّوتحليلّابحاثّتنظيمّاالسلرةّالتيّاجريتّفيّاالردنّّاحدّالمسلتشلارينّكلفّالمجلسّاألعلىّللسلكان
اولوياتّبحوثّتنظيمّاالسللللللللللللللرةّّوتحديدّتالفجواوذلكّللتعرفّعلى2011ّّول ا ة2008ّّخال ّالفترةّمنّ

عقدّحلقةّلالعتمادّعليهاّلوضعّاجندةّو نيةّلهذهّاالولوياتّوتعميمهاّعلىّالمؤسساتّذاتّالعالقة،ّوقدّتمّ
والادماتّالطبيةّالملكية،ّوالجامعات،ّّوالمجلسّالصلللللللحيّالعاليّلممعلينّمنّوزارةّالصلللللللحة،نقاشللللللليةّبؤريةّ

والقطاصّالااص،ّوالجمعياتّالمهنية،ّوالجهاتّالمانحةّوالوكاالتّالدولية،ّوالمؤسللللللللللسللللللللللاتّالعامةّومنظماتّ
تنظيمّاألسلللرةّكماّالمجتمعّالمدني،ّودائرةّاإلحصلللا اتّالعامة،ّوذلكّلمناقشلللةّوتقييمّوترتيوّأولوياتّبحوثّ

5ّ-1)منّّباسلللللتادا ّميزانّليكرتّ(2011 لى2008ّّ)ّمراجعةّابحاثّتنظيمّاالسلللللرةاوردهاّتقريرّدراسلللللةّّ
اقترانّمواضلللليعّبحعيةّاخر ّذاتّاولويةّمنّوجهةّّالحلقةّالنقاشلللليةّالمشللللاركينّفيكذلكّ لوّمنّّ،درجات(
،ّتمّتجميعّالمواضللليعّالبحعيةّالمقترحةّفيّنموذجّموحدّأرسللللّللمشلللاركينّالحلقةّالنقاشللليةوفيّنها ةّّ.نظرهم

تمّباسللللتادا ّميزانّليكرت،ّوبعدهاّعبرّالبريدّاإللكترونيّللمصللللادقةّعليهّواعطا ّنقابّاولويةّلكلّموضللللوصّ
عةّابحاثّتنظيمّاالسرةّوالمجمّوّدراسةّمراجعةفيّّالواردةالمجموعةّ)عليهاّتجميعّمواضيعّالبحثّالمصادقّ

جميعّعالماتّوتّ،قائمةّواحدةّوادخالهاّالىّالحاسلللوبّباسلللتادا ّبرنامجّاكسللللّفيّالمشلللاركون(التيّاقترحهاّ
)السللياسللاتّّاجاباتّالمشللاركينّلكلّموضللوصّبحعيّوترتيوّالمواضلليعّالبحعيةّتحتّالعناوينّالرئيسلليةّالعالثة

اجندةّو نيةّتمّالتوصلللللللللللللللّالىّ،ّحيثّاألدنىترتيباّتنازلياّمنّالمجموصّاألعلىّالىّّوالبرامجّوالنشللللللللللللللا ات(
10ّمواضلليع(ّوالادماتّ)6ّمواضلليع(ّوالبرامجّ)6ّألولوياتّبحوثّتنظيمّاألسللرةّت طيّمحاورّالسللياسللاتّ)

 .ّمواضيع(ّّمرتبةّحسوّدرجةّاألولوية

لنتائج مسح السكان والصحة  أولويات األبحاث في مجال الصحة اإلنجابية استنادا •
 2012األسرية 

بهدفّتحديدّأولوياتّاألبحاثّفيّمجا ّالصحةّاالنجابيةبتنظيمّاالسرةّالمستندةّالىّمسحّالسكانّوالصحةّ
،ّقا ّالمجلسّاألعلىّللسللكانّبالتعاونّمعّمركزّالدراسللاتّاالسللتراتيجيةّفيّالجامعةّاالردنية2012ّاالسللريةّ
 ّوباحعينّفيّمجاليّالبحثّ،ّضلللمّخبرا2014الدوليةّبعقدّلقا ّخال ّشلللهرّشلللبابّمنّعا ICFّّومؤسلللسلللةّ

العلميّالمتعمقّللسلللكانّوالصلللحةّاالسلللريةّللاروجّبمواضللليعّذاتّأولويةّاسلللتنادًاّالىّنتائجّمسلللحّالمنفذّمنّ
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قبلّدائرةّاإلحصللللللللا اتّالعامة،ّبعدهاّناقشللللللللتّاللجنةّالتوجيهيةّللبحاثّالسللللللللكانيةّتحديدّاولوياتّاألبحاثّ
.ّحيثّوضللللعت2012ّائجّمسللللحّالسللللكانّوالصللللحةّاألسللللريةّلعا ّالمقترحةّمنّقبلّالابرا ّالمسللللتندةّ لىّنت

اللجنةّمجموعةّمنّالمعاييرّالتيّتمّعلىّاسلللللاسلللللهاّتصلللللنيفّالدراسلللللاتّالمقترحةّحسلللللوّاألولويةّمنّخال ّ
ّاالجابةّعلىّاالسئلةّالتالية 

هلّالبحثّالمقترنّ ضللللليفّمعرفةّجديدةّلماّكناّنعرفهّأصلللللاًلّعنّالموضلللللوصلّأيّأنّموضلللللوعهّلمّ -
ّّالتطرقّ ليهّفيّدراساتّسابقةّأوّفيّتقاريرّالمسونّالمتتاليةّالسابقة. سبقّ

هلّسيكونّلنتائجّالبحثّالمقترنّبعدّ نجازهّاستعماالتّلهاّتأثيراتّهامةّفيّصحةّوحياةّعددّكبيرّ -
ّمنّالموا نينل

لتقد مّهلّسيكونّلنتائجّالبحثّتأثيراتّاقتصاد ةّمعلّتقليلّاللجو ّ لىّاستعما ّالمواردّالماصصةّ -
ّالادماتّالصحيةّوغيرهاّمنّالادماتّاألساسيةّوالتافيفّمنّكلفتهاّعلىّالازينةّواألسرةل

هلّيتعاملّالبحثّمعّعد ّالمسللللللللاواةّوالتبايناتّبينّالشللللللللرائحّالسللللللللكانيةّالماتلفةّخاصللللللللةّالشللللللللرائحّ -
ّالمهمشةل

ّهلّالبحثّقابلّللتنفيذّفيّفترةّزمنيةّمعقولةل -
ّحياةّعددّكبيرّمنّالناسّ ذاّلمّيتمّ جرا ّالبحثلهلّتوجدّماا رّماتلفةّعلىّ -
ّمساهمةّالدراسةّفيّمجا ّاقترانّالسياساتّووضعّالبرامج،ّوتقد مّالادمة. -
ّالدراسةّعلىّبرامجّالصحةّاالنجابيةبتنظيمّاالسرة.ّأثر -

اّرتوّوقدّتمّتصنيفّالبحوثّحسوّمحاورّتنظيمّاالسرةّالعالثة ّالسياساتّوبرامجّالعملّوالادمات،ّوبعده
درجات(ّوفقّالمحاورّالعالث،5ّّ-1اعضلللللللا ّاللجنةّالتوجيهيةّللبحاثّاالولوياتّباسلللللللتادا ّميزانّليكرتّ)

كماّتمّتحديدّاولوياتّالمواضلليعّالمقترحةّمنّخارجّنطاقّمسللحّالسللكانّوالصللحةّاالسللريةّلكونهاّتحتاجّالىّ
بحوثّتنظيمّاألسللللللرةّت طيّمحاورّاجندةّو نيةّألولوياتّّأخر ،ّوقدّتمّالتوصلللللللّالىبياناتّمنّمصللللللادرّ

مواضلليع(ّمرتبةّحسللوّدرجةّاألولوية،ّوهي10ّّمواضلليع(ّوالادماتّ)6ّمواضلليع(ّوالبرامجّ)6ّالسللياسللاتّ)
ّ.األردنّ-مدرجةّعلىّموقعّمنصةّالمعرفةّللصحةّاإلنجابية

ّjordan.org.jo/?q=ar/node/12114-net-ehttp://www.sharّ

ّ
 استخدامات تقييم كيفية أفضل: وانجابية جنسية صحة الى البحثية األدلة دراسة ترجمة •

 .2018، ونيجيريا والكاميرون  األردن في ومأسستها وتحسينها األبحاث
  

ّروتردا ّايراسموسّوجامعةّةالهولند العالميةّّنتّالشيرّمشروصّمعّبالتعاوّنّللسكانّلمجلسّاألعلى شار ّ 
دراسةّ ّاستاداماتّتقييمّكيفيةّأفضل ّوانجابيةّجنسيةّصحةّالىّالبحعيةّاألدلةّترجمةّ"ّعنوانّتحتفيّهولندّا

ّ." ونيجيرياّوالكاميروّنّاألردنّفيّومأسستهاّوتحسينهاّاألبحاث
ّفيّاإلنجابيةّالصحةّمجا ّفيّالالزمةّالبحعيةّاألدلةّأولوياتّحو ّتحديدّّوقدّنفذتّورشةّتدريبيةّدراسة

ّبمشاركةّ،ّاألردن ّالباحعينّمنّومجموعةّاإلنجابيةّبالصحةّالعالقةّذاتّالو نيةّالجهاتّمنّالشركا ّ
ّمنّواالنجابيةّالجنسيةّالصحةّمجا ّفيّالالزمةّالبحعيةّاألدلةّتحديدّالىّالدراسةّّواالكاد ميين،ّوتهدف

ّالبحعيةّاألدلةّترجمةّبدعمّالمتعلقّالبحعيّالمشروصّضمنّتأتيّوالتيّ،ّالبحثّأولوياتّحو ّالحوارّخال 

http://www.share-net-jordan.org.jo/?q=ar/node/12114
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ّبمعابةّلتكوّنّوالجنسيةّاإلنجابيةّالصحةّمجا ّفيّوالدراساتّاألبحاثّأولوياتعمليةّوتحديدّّ جرا اتّالى
ّتحقيقّفيّتساهمّالتيّوالاط ّاالستراتيجياتّلوضعّوالماططينّالسياساتّلراسميّوبراهينّعلميةّادلة

ّ.المستدامةّالتنميةّاهداف
ّفريقّوبمشاركةّ،ّكرئيسّالهولند ةّروتردا ّايراسموسّجامعةّمنّكلّللدراسةّالتنفيذيّالعملّفريقّّويضم
ّعلىّأهدافهاّلتحقيقّالدراسةّوستعتمدّ،ّالهولنديّنتّالشيرّومشروصوالكاميرونّّّونيجيرياّاألردنّمنّعمل
ّاالردنّفيّالمنشورةّوالنوعيةّالعلميةّواألبحاثّوالدراساتّاالستراتيجياتّبمراجعةّالمتعلقةّالمجاالتّبحث

ّالمجتمعّومنظماتّالسياساتّوواضعيّالصحيينّوالمهتمينّالباحعينّمعّلقا اتّوعقدّوالكاميرون،ّونيجيريا
ّالااصةّالعلميةّاألدلةّأولوياتّخريطةّلوضعّالتنميةّمجا ّفيّتعملّالتيّاألخرّ ّوالمؤسساتّالمدني
ّ.القادمةّالسنواتّخال ّعليهاّالعملّسيتمّالتيّوالجنسيةّاإلنجابيةّبالصحة

ّالعالث،ّالدو ّبينّوالجنسيةّاإلنجابيةّالصحةّفيّمشتركةّبقضيةّالتركيزّعلىّالدراسةّتنفيذّسيعتمدّكما
ّعملّلمجموعاتّذهنيّوعصفّحواريةّلقا اتّعقدّوّوتقييم،ّمتابعةّنظا ّوفقّعليهاّللعملّمنهجياتّووضع
ّخاصةّسيناريوهاتّوإ جادّالمشتركةّبالقضيةّالمتعلقةّالمشاكلّلتحديدّالقرارّوصناصّالسياساتّواضعيّمن

ّارضّعلىّالمداخالتّتنفيذّتوظيفّكيفيةّلتقييمّباإلضافةّللتنفيذ،ّعمليةّاستراتيجياتّالىّوترجمتهاّبالحلو 
ّيتمّعلميةّومقاالتّسياساتّملاصاتّخال ّمنّالنتائجّومشاركةّعملية،ّ جرا اتّالىّاألدلةّوتحويلّالواقع
ّ.المحليةّالقدراتّوبنا ّتدريبيةّادلةّواعدادّالعلمية،ّالدورياتّفيّنشرها

ّ
ّ

 اهمية الدراسة .3
الصلللحةّاالنجابية،ّبعدّانتها ّدائرةّاالحصلللا اتّودراسلللاتّهذهّالدراسلللةّفيّتحديدّاولوياتّقضلللا اّّتأتي •

،ّوبعدّخمسّسللنواتّمنّاخرّمسللح2017ّالعامةّمنّمسللحّالسللكانّوالصللحةّاالسللريةّالذيّاجرتهّعا ّ
للسكانّوالصحةّاالسرية،ّحيثّمنّالمتوقعّلهذاّالمسحّانّ ساهمّفيّتشايصّالعديدّمنّالقضا اّالتيّ

 متعمقة.ّدراساتتحتاجّالىّ
سللللليوجهّالجهودّّاالولوياتّالو نيةّلدراسلللللةّقضلللللا اّالصلللللحةّاالنجابية،تحديدّراسلللللةّفيّمارجاتّهذهّالد •

 دراسةّهذهّالقضا اّومعالجتها.ّالو نيةّفيالبحعيةّلد ّالمجلسّاالعلىّللسكانّوالمؤسساتّ
العديدّمنّاالسلللتراتيجياتّالصلللحيةّوتحديداّاالسلللتراتيجيةّالو نيةّّسلللتدعمّمراجعةمارجاتّهذهّالدراسلللةّ •

االنجابيةّالتيّمنّالمتوقعّانّ عملّالمجلسّاالعلىّللسكانّعلىّاعدادهاّبالتعاونّمعّالشركا ّللصحةّ
 فيّنها ةّهذاّالعا .

تحديدّاالولوياتّالبحعيةّفيّتناو ّقضللللا اّالصللللحةّاالنجابيةّسلللليسللللاهمّفيّمراجعةّالعديدّمنّسللللياسللللاتّ •
 الفرصةّالسكانيةّومؤشراتها.

ّالبحعيةّاألدلةّترجمةّدراسةمارجاتّهذهّالدراسةّسيتمّاخذهاّ عينّاالعتبارّفيّالجهودّالمشتركةّلتنفيذّ •
ّاألردنّفيّومأسلللسلللتهاّوتحسلللينهاّاألبحاثّاسلللتاداماتّتقييمّكيفية ّأفضللللّوانجابيةّجنسللليةّصلللحةّالى

 .2018ّونيجيريا،ّوالكاميروّن
ّ
ّ
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 أهداف الدراسة .4
تحديدّاولوياتّقضا اّالصحةّاالنجابيةّالتيّافرزتهاّنتائجّمسحّالسكانّوالصحةّاالسريةّّالىّالدراسةتهدفّ
لمعالجةّهذهّالقضلللا اّوالتيّ مكنّحسلللوّمحاورّ)السلللياسلللاتّوالبرامجّوالادمات(ّواولوياتّالدراسلللات2017ّّ

تحقيقّال ا اتّّتهدفّهذهّالدراسلللةّالىّا،ّوتحديدأخر ّثانيامصلللادرّيّواّأوال،انّتسلللتندّعلىّبياناتّالمسلللحّ
ّ التالية
اوّالبرامجّّتتوجيهّالجهودّالبحعيةّنحوّقضلللا اّالصلللحةّاالنجابيةّذاتّاالولويةّبماّ اد ّاقترانّالسلللياسلللا •

 .لمعالجتها
 توجيهّالجهودّالبحعيةّبماّيدعمّسياساتّتحقيقّالفرصةّالسكانية.ّ •
قضللللا اّّبأولوياتدعمّمراجعةّاالسللللتراتيجياتّالصللللحيةّوتحديداّاالسللللتراتيجيةّالو نيةّللصللللحةّاالنجابية،ّ •

وحسلللللللللوّالفئاتّالعمريةّوبالتركيزّعلىّفئةّالشلللللللللبابّّالصلللللللللحةّاالنجابيةّوترتيوّاولوياتّهذهّالقضلللللللللا ا
 .واليافعين

 الجامعاتّوالجهاتّالممولة.ّتوفيرّاجندةّو نيةّبأولوياتّاألبحاثّفيّمجا ّالصحةّاإلنجابيةّلطلبة •
ّ

 : الخبير/ةمهام ومسؤوليات  .5
المجلسّفيّاالعوا ّّأعدهاالصللللللللللللللحةّاالنجابيةّالتيّوابحاثّدراسللللللللللللللاتّّألولوياتمراجعةّمكتبيةّجرا ّ  .1

ّصحةّالىّالبحعيةّاألدلةّترجمة"ّدراسةياتّالتيّستفرزهاّلّوباإلضافةّالىّاالّو،2009ّ،2011ّ،2014ّ
ّوالكاميروّنّاألردنّفيّومأسللللسللللتهاّوتحسللللينهاّاألبحاثّاسللللتاداماتّتقييمّكيفية ّأفضلللللّوانجابيةّجنسللللية
 ."كأولويةّ،ّوماّتستدعيّالحاجةّالىّاعادةّ رحهورصدّماّاعدّمنها،2018ّّونيجيريا،

2017ّحصللرّقضللا اّالصللحةّاإلنجابيةّباالعتمادّعلىّالنتائجّالمنشللورةّلمسللحّالسللكانّوالصللحةّاالسللريةّ .2
 .2018أيلو بفيّنها ةّشهرّّوتقريرهاّالنهائيأ ارّفيّشهرّّتقريرهاّاالوليصدرّمنّالمتوقعّانّتّوالتي

حسلللللللوّالفئاتّالعمريةّّاالولوياتّهذهترتيوّّوّوضلللللللعّمعاييرّتحديدّاولوياتّقضلللللللا اّالصلللللللحةّاالنجابية .3
 ذاتّالاطورةّالعالية.ّتوالمجتمعا

ّواالبحاثّقائمةّالدراساتوضعّاإلنجابية،ّّوقضا اّالصحةّوابحاثّمعاييرّتحديدّاولوياتّدراساتّضعّّو .4
 .المقترحة

ترتيوّّوّ،واخذّالت ذ ةّالراجعة(4ّ-1)لمناقشلللللللةّمارجاتّالبنودّتيسللللللليرّورشلللللللةّعملّ حضلللللللرهاّالمعنينّ .5
والتيّ مكنّّالسلللياسلللات،ّالبرامجّوالادمات()محاورّحسلللوّّ،واالبحاثّمعّالمشلللاركينّاولوياتّالدراسلللات

لمّيوفرهاّّالىّبياناتوالدراسللاتّالتيّتحتاجّّاالسللريةّأوال،مسللحّالسللكانّوالصللحةّانّتسللتندّعلىّبياناتّ
 .(لعقدهاالّيتحملّالابيرّايّتبعاتّماليةّّوالورشةّّلهذهالمجلسّيدعوّ)ّ.ثانياّ ّالمسحّ)مصادرّأخر (

 (.5وضعّالقوائمّالنهائيةّألولوياتّالقضا ا،ّوالدراساتّواألبحاثّكماّهوّمبينّفيّبندّ) .6
بماّالّيزيدّعنّمجاالتّالعملّبهاّتحديدّّوّاألولوياتفيّقوائمّّواالبحاثّالمقترحةّاتالتعريفّبالدراسلللللللللللللل .7

ضللللمنهاّالشللللبابّواليافعينّّالعمريةّومنخذّبعينّاالعتبارّالفئاتّأ،ّوبشللللكلّ نصللللفّصللللفحةّلكلّدراسللللة
 الالجئينّفيّعرضّالمعلومات.ّو

 .اعدادّتقريرّالدراسةّبالل تينّالعربيةّواالنجليزية .8
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ّالمواصفاتّالتي(ّنساةّلكلّمنّالنساةّالعربيةّواالنجليزيةّحسو100ّالتقريرّعددّ)ّتصميمّو باعة .9
 سيوفرهاّالمجلسّفيّحينه.

 
 : من الخبير/ةالمخرجات المتوقعة  .6

الصاااحة اإلنجابية اساااتنادا الى نتائج  في والدراساااات االبحاثالقضاااايا و أولويات  بعنوانّ"تقريرّدراسللللةّ .1
(100ّ،ّومصلللممّومطبوصّبعددّ)"،ّبالل تينّالعربيةّواالنجليزية2017مسااح السااكان والصااحة االساارية 

 نسخة لكل من النسخة العربية واالنجليزية حسب المواصفات التي سيوفرها المجلس في حينه.

ّمنّوغيرهّالدراسةّ  القّل ا ات(PowerّPointّ)ّللتقريرّواالنجليزيةّالعربيةّبالل تينّمحوسوّعرض .2
 .االستادامات

 

 :إلعداد تقرير الدراسة الزمنية الالزمةالفترة  .7
والذيّمنّالمتوقعّانّتصدرهّدائرة2017ّّمسحّالسكانّوالصحةّاالسريةّّشهرّمنّتاريخّاستال ّتقرير •

 .الرسمية(للعطلّّ)شاملة2018ّاالحصا اتّالعامةّفيّشهرّايلو ّ
 

 طريقة الدفع:

 توزيع الدفعات: تتوزع الدفعات المالية على النحو التالي: •

 %ّتدفعّعندّتقد مّخطةّالعمل.20 ّقيمتهاّالدفعة األولى •

 مراجعةّالدراساتّالسابقةّاالنتها ّمنّ%ّتدفعّعند30ّ ّقيمتهاّالدفعة الثانية •

تدفعّعندّمراجعةّالتقريرّاالوليّالصلللللللللادرّعنّدائرةّاإلحصلللللللللا اتّالعامةّ%20ّّقيمتهالثة: الثاالدفعة  •
،ّوتحديدّتهاّلهذهّالدراسللللللةادراسللللللأولوياتّالصللللللحةّاالنجابيةّّوّاألولوياتّلقضللللللا اتحديدّّمعاييرضللللللعّّوّو

 .(2017قضا اّالصحةّاإلنجابيةّالتيّأفرزهاّتقاريرّمسحّالسكانّوالصحةّاالسريةّ

وبالل تينّالعربيةّّالمحوسللللللو(والعرضّالنهائيةّّالدراسللللللة)ّ%ّتدفعّعندّتسللللللليم20قيمتهاّّ:الرابعةالدفعة  •
 .واالنجليزية

( تدفع عند تسليم الدراسة باللغتين العربية واالنجليزية مصممة ومطبوعة %10قيمتها ) الدفعة الرابعة: •

( نسخخة لكل من النسخخة العربية واالنجليزية حسخب المواصخفات التي سخيوفرها المجلس في 100بعدد )

 حينه.

 

 :الخبير/ةالمتطلبات الفنية والمالية واإلدارية من  .8

 المتطلبات الفنية: أوال:
ّبحيثّيتضللللللللللمنّخطةّعملّمفصلللللللللللةّ،بالل ةّالعربيةّ(ّالمقد ّللعطا Proposalمقترنّالعرضّالفنيّ)تقد مّ
 العرضّماّيلي ّظهروي
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 مقدمةّتشملّأهميةّالدراسة.ّ •
 أهدافّالدراسة.ّ •
 منهجيةّالدراسة.ّ •
 ّخطةّالعملّموزعةّحسوّبرنامجّزمنيّمناسوّ •
 للابيربةارفاقّالسيرّالذاتيةّ •

ّ

 :المالية واإلداريةالمتطلبات ثانيا: 

(ّويسلمّباليدّ لىّاسمّالعطا  كتوّعليهّ)ّ،تقد مّعرضّفنيّوعرضّماليّمنفصلينّوبم لفينّم لقين •
فيّالصللللللللندوقّاألردنيّالهاشللللللللميّللتنميةّالبشللللللللرية،ّالكائنّفيّشللللللللارصّالمدينةّّمقررّلجنةّالعطا ات

الموافقّاالثنينّيو ّ(،ّفيّموعللللدّأقصللللللللللللللللللاه5560741ّ((،ّهللللاتفّرقم127ّبنللللا للللةّرقمّ)المنورة،ّ
 .بعدّالظهرّالواحدةالساعةّ،8201ّب5ب14

وبالدينارّاألردنيّبحيثّنشلللابّمنّأنشلللطةّالدراسلللةّالماليّالتكلفةّالتفصللليليةّلكلّّفيّالعرضيوضلللحّ •
ّتكونّشاملةّكافةّالضرائوّوالرسو .

 .بالل ةّالعربيةتقد مّالعرضّالماليّ •
 تعادّعندّانتها ّال ا ةّمنها.ّّالمالي%ّمنّالعرض5ّتقد مّكفالةّدخو ّعطا ّبنسوّ •
 العطا .ّيرسوّعليهاّلذياّالابيربة%ّمنّقيمةّالعطا ّمنّقبل10ّتقد مّكفالةّحسنّتنفيذّبماّقيمتهّ •
،ّوالمجلسّغيرّللتنفيذّحسللللللللللللللوّالعرضّالمقد ّمنهاالزمنيةّالعطا ّبالمدةّّالمحا ّعليهّيلتز ّالابير •

 .عنّأيّتأخيرّ حدثّسوا ّكانّهذاّالتأخيرّمبرراّا ّغيرّمبررّمسؤو 
 مسؤوليةّدقةّوصحةّالمعلوماتّالمقدمةّفيّهذاّالاصوص.ّالابيرتحملّي •
 ّأجورّاإلعالنّعلىّمنّيرسوّعليهّالعطا ّمهماّتكررّ عادةّنشره. •
ّوكتابةّالتقاريرواعدادّتنسللللللللللللليقّاللقا اتّواالجتماعاتّّمنّالترتيباتّاللوجسلللللللللللللتيةّكافةالابيرّيتحملّ •

 .،ّوغيرهاّمنّاالمورّاالخر ّالمساعدةّفيّتنفيذّالعطا ومحاضرّاالجتماعات
 

 :واالحالة اجراءات تقييم العروض. 9

تقييمّالعروضّالفنيةّوفقًاّللشروبّالمرجعيةّّسيتمّ(،%80وزنّ)ّ عطى: أسس تقييم العرض الفني: 1.9
 وحسوّالبنودّالتاليةّالمعلنةّللعطا ّ

 التالية (ّعالمةّموزعةّحسوّالبنود40ّالحدّاألعلىّللعالمةّ)ّ:الخبير/ةخبرات ومؤهالت  اوال:
 تاصصّفيّالعلو ّالصحيةّويفضلّ بيوبصيدليّوتعطىّافضليةّلمنّ حملّمؤهلّالماجستيرّفأكعر. •
الصللحةّعالقةّبموضللوصّالسللنواتّفيّ عدادّالدراسللاتّوملاصللاتّالسللياسللاتّذاتّّعشللرخبرةّالّتقلّعنّ •

 .االنجابية
 .ّالصحةّاالنجابيةفيّمجا ّّوتنفيذّالبرامجّخبرةّفيّاعداد •
 تيسيرّورشّعملّمحكومةّبالنتائجّعلىّاألقلّخمسّورش.ّخبرةّفي •
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 الو نيةّوالقطاعيةّالماتلفة.ّالصحيةمعرفةّودرا ةّكافيةّباالستراتيجياتّوالسياساتّوالبرامجّالتنفيذ ةّ •
 واهدافّالتنميةّالمستدامة.ّاإلنجابيةالصحةّمعرفةّودرا ةّكافيةّفيّمفاهيمّ •
ّالااصللللللةالدوليةّاوّّاالهليةّاوّالقدرةّعلىّتحليلّأدوارّالشللللللركا ّبماتلفّالقطاعاتّسللللللوا ّالحكوميةّاو •

 منها.
ّ(ّعالمة.30 ّتعطىّ)ثانيا: المقابلة الشخصية

ّ
ّ(ّعالمةّحسوّماّيلي 30تعطىّ)المنهجية:  :ثالثا

وضللللللعّمعاييرّوتحديدّاولوياتّمنّحيثّّ،الدراسللللللةّألهدافاسللللللتادا ّمنهجيةّعلميةّمالئمةّتسللللللتجيوّ •
 .ّالقضا اّوالدراسات

 .تيسيرّورشةّالعملّلتحديدّاولوياتّالقضا اّوالدراساتّمعّالشركا وضونّمنهجيةّ •

 

 من المعادلة التالية: لفنيوتحسب عالمة التقييم ا

 العالمة الفنية للجهة االستشارية/اعلى عالمة فنية× عالمة التقييم الفني = س%
ّ%.80ّ ساوّيّوالذي(ّالفنيّالعرضّوزّن)ّنسبةّتمعل%ّسّحيث

 
 .عالمة (20%ويعطىّوزنّ)أسس تقييم العرض المالي:  2.9

(ّفيّعالمةّفأكعر70ّ)العرضّالماليّفيّحا ّتأهلّالعرضّالفنيّوحصلللولهّعلىّعالمةّسلللوفّيتمّفتحّ •
 ّالتقييمّالفني.

 وتحسوّعالمةّالتقييمّالماليّمنّالمعادلةّالتالية 

 االستشارية الجهة سعر /االجمالية األسعار اقل× % ص=  التقييم المالي العالمة

ّ%20ّ ساوّيّوالذي(ّالماليّالعرضّوزّن)ّنسبةّتمعل%ّص

 اإلحالة:  3.9
ّوفقّالمعادلةّالتالية ّتتمّاإلحالةّعلىّالمناقصّالحائزّعلىّاعلىّمجموصّالعالماتّالفنيةّوالمالية

اقل األسااااعار × العالمة الفنية للجهة االسااااتشااااارية/اعلى عالمة فنية   ص% × العالمة النهائية= س%
 االجمالية/ سعر الجهة االستشارية

ّ%.80حيثّس%ّتمعلّنسبةّ)وزنّالعرضّالفني(ّوالذيّ ساويّ
ّ%20ص%ّتمعلّنسبةّ)وزنّالعرضّالمالي(ّوالذيّ ساويّّّّّّّ

ّّّ
ّ
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ّ
 عامة: شروط .10

الكلفةّالمقدرةّ حقّللجنةّالعطا اتّاسلللللللللللتبعادّالعرضّفيّحالةّماالفتهّلشلللللللللللروبّالعطا ،ّاوّ ذاّكانتّ .1
تتعد ّالموازنةّالمرصلللللللودةّللعطا ّأوّأكعرّبكعيرّمنّاسلللللللعارّالكلفةّاوّاالسلللللللعارّالدارجةّاوّاالسلللللللعارّ

 المقدرة.
تمديدّمدتهّأوّاعادةّ رحهّأوّتجزئتهّبدونّ بدا ّللجنةّالعطا اتّالحقّفيّ ل ا ّأوّتأجيلّالعطا ّأوّ .2

 أ ةّأسبابّوبدونّأنّ كونّللمناقصّالحقّفيّمطالبتهاّبأيّ  ضانّأوّتفسيرّأوّتعويض.
بعدّاالنتها ّمنّّهااسللللللللللتادامّللابيربةتعتبرّمارجاتّالمهمةّملكًاّللمجلسّاألعلىّللسللللللللللكان،ّوالّ حقّ .3

 المهمةّأوّخاللهاّ الّبعدّاخذّالموافقةّالاطيةّمنّالمجلسّاألعلىّللسكان.
 
 
 
 
 


