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المحتويات

لماذا نرصد؟: مقدمة

( JMP)برنامج الرصد المشترك 

مصادر البيانات

نشر نتائج الرصد

لمحة تاريخية

كيف يقيس ؟؟؟

ماذا يقيس ؟؟؟



المحتويات

لماذا نرصد؟: مقدمة

( JMP)برنامج الرصد المشترك 

مصادر البيانات

نشر نتائج الرصد

لمحة تاريخية

كيف يقيس ؟؟؟

ماذا يقيس ؟؟؟



:  يثالثة شروط ضرورية لتكتمل عملية رصد خدمات إمداد المياه والصرف الصح

تحديد خط أساس زمني كمنطلق لقياس التقدم المحرز◄

خطنمانطالقاتحقيقهاينبغيالتيالمستقبليةاألهدافتحديد◄

الزمنياألساس

التقدملرصدالزمنمعقياسهاينبغيالتيالمؤشراتتحديد◄

األهدافتحقيقفيالمحرز

لماذا نرصد؟

حرزالمالتقدمإلظهارمتعددةسنواتمدىعلىللبياناتمهممصدريشكلالرصد◄



المحتويات

لماذا نرصد؟

( JMP)برنامج الرصد المشترك 

مصادر البيانات

نشر نتائج الرصد

لمحة تاريخية

كيف يقيس ؟؟؟

ماذا يقيس ؟؟؟



لمحة تاريخية عن الرصد العالمي لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

1981

1990

2000

1984

1986

1987

1992

منظمة الصحة العالمية–( 1990-1981)العقد الدولي لمياه الشرب والصرف الصحي 
لعالميةتقارير العقد الدولي لمياه الشرب والصرف الصحي الصادرة عن منظمة الصحة ا

رفوالصالشربلمياهالمشتركالرصدبرنامجانشاء

يفواليونيسالعالميةالصحةمنظمةبين(JMP)الصحي

1993

1996

2004
2005
2006

باالستناد الى بيانات المؤسسات الوطنية(JMP)تقارير برنامج الرصد المشترك 

(JMP)المشتركالرصدلبرنامجعالميتقريرأول

(Users)المستخدمينبياناتالىباالستناد

(  MDG)2015-1990األهداف اإلنمائية لأللفية 

اعالن األلفية

2008

منظمة الصحة التقارير العالمية الدورية واللقطات االقليمية لبرنامج الرصد المشترك بين

العالمية واليونيسيف

2015

2010
2012
2013



المحتويات

لماذا نرصد؟

( JMP)برنامج الرصد المشترك 

مصادر البيانات

نشر نتائج الرصد

لمحة تاريخية

كيف يقيس ؟؟؟

ماذا يقيس ؟؟؟



ماذا يقيس برنامج الرصد المشترك

محسنةوغيرمحسنةمياهمصادرتستخدمالتيالريفية/الحضريةالمناطقفيالسكانعدد

محسنةوغيرمحسنةصحيصرفمرافقتستخدمالتيالريفية/الحضريةالمناطقفيالسكانعدد

مصادر المياه المحسنةعدد السكان الذين يستخدمون مجموع -

توصيلة منزلية من شبكة إمدادالشريحة السكانية التي تستخدم -

مصادر أخرى محسنةالشريحة السكانية التي تسخدم -

المحسنةغيرالمياهمصادريستخدمونالذينالسكانعددمجموع-

سطحيةمياهتستخدمالتيالسكانيةالشريحة-

محسنةغيرأخرىمرافقتستخدمالتيالسكانيةالشريحة-

المحسنةالصحيالصرفمرافقيستخدمونالذينالسكانعددمجموع-

سنةالمحغيرالصحيالصرفمرافقيستخدمونالذينالسكانعددمجموع-

مشتركةمرافقتستخدمالتيالسكانيةالشريحة-

محسنةغيرأخرىمرافقتستخدمالتيالسكانيةالشريحة-

المفتوحةالمناطقفيتبرزالالىتلجأالتيالسكانيةالشريحة-

في زمن محدد 

بدءا من عام 

ولتاريخه1990

في زمن محدد 

بدءا من عام 

ولتاريخه1990

:المؤشرات التالية



ماذا يقيس برنامج الرصد المشترك ؟؟؟

محسنةغير/محسنةمياهمصادرتستخدمالتيالريفية/الحضريةالمناطقفيالسكانعددنسب

ةمحسنغير/محسنةصحيصرفمرافقتستخدمالتيالريفية/الحضريةالمناطقفيالسكانعددنسب

مصادر المياه المحسنةعدد السكان الذين يستخدمون مجموع نسبة -

ة إمدادتوصيلة منزلية من شبكنسبة عدد الشريحة السكانية التي تستخدم -

مصادر أخرى محسنةنسبة عدد الشريحة السكانية التي تسخدم -

المحسنةغيرالمياهمصادريستخدمونالذينالسكانعددمجموعنسبة-

سطحيةمياهتستخدمالتيالسكانيةالشريحةعددنسبة-

محسنةغيرأخرىمرافقتستخدمالتيالسكانيةالشريحةعددنسبة-

نةالمحسالصحيالصرفمرافقيستخدمونالذينالسكانعددمجموعنسبة-

محسنةالغيرالصحيالصرفمرافقيستخدمونالذينالسكانعددمجموعنسبة-

مشتركةمرافقتستخدمالتيالسكانيةالشريحةعددنسبة-

محسنةغيرأخرىمرافقتستخدمالتيالسكانيةالشريحةعددنسبة-

وحةالمفتالمناطقفيتبرزالالىتلجأالتيالسكانيةالشريحةعددنسبة-

في زمن محدد 

بدءا من عام 

ولتاريخه1990

في زمن محدد 

بدءا من عام 

ولتاريخه1990

:أو المؤشرات التالية



دمون نسبة عدد السكان الذذين يسذتخ

مرافق صذرف صذحي /مصادر مياه

دة غير محسنة في سنة محد/محسنة

مرافق/عدد السكان الذين يستخدمون مصادر مياه

نةغير محسنة في نفس الس/صرف صحي محسنة
=

ةعدد السكان االجمالي في نفس السن

:ما يلييتم احتساب النسب في المناطق الحضرية، الريفية وعلى الصعيد الوطني ك

ماذا يقيس برنامج الرصد المشترك

ولتاريخة 1990ان ذلك يتطلب معرفة عدد السكان في المناطق الحضرية، الريفية وعلى الصعيد الوطني منذ عام 



المحتويات

لماذا نرصد؟

( JMP)برنامج الرصد المشترك 

مصادر البيانات

نشر نتائج الرصد

لمحة تاريخية

ماذا يقيس ؟؟؟

كيف يقيس ؟؟؟



مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

الميذاه المسذتخدمين لمرافذق)، يعتمد برنامج الرصد المشذترك علذى بيانذات األسذر 2000منذ اعالن االلفية في عام 

(والصرف الصحي

مصادر البيانات

(User)المستخدم 

(Households)أو األسر 

د المؤشرات األساسية المعتمدة من قبل برنامج الرص

المشترك العائد لألمم المتحدة



مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

من أين يحصل برنامج الرصد المشترك على البيانات

الحتساب عدد السكان الذين يستخدمون مصادر 

الغير محسنة/مرافق الصرف الصحي المحسنة/المياه



Country 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Algeria MICS MICS PAPF MICS

Bahrain WHO GFHS

Comoros CEN DHS MICS WHS EIM

Djibouti EDAM
EPP

EDAM
PAPF MICS

Egypt DHS DHS
CEN

MICS
EIS DHS DHS DHS CEN DHS

Iraq MICS CEN MICS ILCS MICS HSES

Jordan DHS DHS
DHS

HIES
CEN DHS DHS

Kuwait GFHS

Lebanon JMP MICS HCS MICS HCS

Libya MCHS

Mauritania EPCV EPCV
EPCV

CEN
MICS EPCV DHS WHS

EMIP

EPCV
MICS

Morocco ECV DHS CEN DHS ENV ENV ENE
ECM

ENE

ENE

WHS

EPSF

ENE
ENE ENE ENE

Oman GFHS CEN HIES

Palestine CEN HS NS MICS PAPF CEN

Qatar GFHS WHO

Saudi Arabia CEN FHS

Somalia MICS SES MICS

Sudan PAPC CEN MICS SHHS CEN

Syria MICS PAPF MICS PAPF

Tunisia CEN MICS PAPF WHS

UAE GFHS WHS FEI

Yemen DHS
CEN

DHS
HBS FHS HBS MICS

MICS: Multiple Indicator Cluster Survey - 18
PAPF: Enquête sur la santé de la famille - 6

WHO: International Drinking Water Supply and Sanitation Decade - 2

GFHS: Gulf Family Health Survey - 6

CEN: Census 

DHS: Demographic and Household Survey - 13
WHS: World Health Survey 

EIM: Enquête intégrale auprès des ménages 

EDAM: Enquête Djiboutienne auprès des Ménages - 2

EPP: Enquête préliminaire sur la pauvreté 

EIS: Egypt In depth Study 

ILCS: Living Conditions Survey 

HSES: Household Socio – Economic Survey 

HIES: Household Income and Expenditure Survey

HCS: Household living conditions survey 

/PAPFAM

FHS: Family Health Survey

SES: Socio-Economic-Survey

PAPC: PAPCHILD Survey

SHHS: Sudan Household Health Survey - 2

FEI: Family Expenditures and Income survey

HBS: Household Budget survey

JMP: Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000

MCHS: Maternal & Child Health Survey

EPCV: Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages

EMIP: Enquête sur la Mortalité Infantile et le Paludisme

ECV: Enquête Nationale des Conditions de Vie

ENV: Enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages - 2

ENE: Enquête nationale sur l’emploi - 7

ECM: Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépense des Ménages

EPSF: Enquête sur la santé de la famille (PAPFAM)

HS: Health Survey

NS: Nutrition Survey

(  JMP)االستبيانات واإلحصاءات التي يعتمد عليها برنامج الرصد المشترك 



مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

مرافذذق /در الميذذاهيقذذوم برنذذامج الرصذذد المشذذترك بتنظذذيم ومعالجذذة نتذذائج االسذذتبيانات واالحصذذاءات المختلفذذة تبعذذا لمصذذا

الصرف الصحي المستخدمة وحفظ النتائج في ملف خاص لكل دولة

وع تصنيف عام تبعا لن

مرفق /مصدر المياه

الصرف الصحي قيم البيانات

المتاحة

اسم االستبيان وتاريخه

التعريف االصلي 

لنوع مصدر 

مرفق الصرف/المياه

الصحي



مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك



مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك



مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك



كيف يقيس برنامج الرصد المشترك المؤشرات ؟

مياه الشرب–أمثلة من ملفات الدول العربية 

الجزائر

المملكة العربية السعودية

مصرجيبوتيجزر القمرالبحرين

موريتانيا

العراق

االمارات العربية المتحدة

ليبيالبنانالكويتاألردن

قطرعماندولة فلسطينالمغرب

تونسسورياالسودانالصومال

اليمن



كيف يقيس برنامج الرصد المشترك المؤشرات ؟

الصرف الصحي–أمثلة من ملفات الدول العربية 

الجزائر

المملكة العربية السعودية

مصرجيبوتيجزر القمرالبحرين

موريتانيا

العراق

االمارات العربية المتحدة

ليبيالبنانالكويتاألردن

قطرعماندولة فلسطينالمغرب

تونسسورياالسودانالصومال

اليمن



المحتويات

لماذا نرصد؟

( JMP)برنامج الرصد المشترك 

مصادر البيانات

نشر نتائج الرصد

لمحة تاريخية

ماذا يقيس ؟؟؟

كيف يقيس ؟؟؟



كيف يقيس برنامج الرصد المشترك المؤشرات ؟
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كيف يقيس برنامج الرصد المشترك المؤشرات ؟
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كيف يقيس برنامج الرصد المشترك المؤشرات ؟



اطق في المن)مثال من ملف الجزائر العائد لنسب عدد السكان 

ةالذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسن( الحضرية

(برنامج الرصد المشترك)

كيف يقيس برنامج الرصد المشترك المؤشرات ؟



كيف يقيس برنامج الرصد المشترك المؤشرات ؟

في المناطق)مثال من ملف مصر العائد لنسب عدد السكان 

الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة( الحضرية

(برنامج الرصد المشترك)



المحتويات

لماذا نرصد؟

( JMP)برنامج الرصد المشترك 

مصادر البيانات

نشر نتائج الرصد

لمحة تاريخية

ماذا يقيس ؟؟؟

كيف يقيس ؟؟؟



2006
2005

2004
20002008

2010

2012

تقارير عالمية

2013

حينشر نتائج رصد التوجهات والتقدم في قطاع المياه  والصرف الص

2012تقرير 

2013تقرير 



تقارير إقليمية

حينشر نتائج رصد التوجهات والتقدم في قطاع المياه  والصرف الص

2006تقرير 

2010تقرير 



بناء قاعدة بيانات على

الموقع االلكتروني لبرنامج

الرصد المشترك

الدخول الى قاعدة البيانات

حينشر نتائج رصد التوجهات والتقدم في قطاع المياه  والصرف الص

http://www.wssinfo.org/data-

estimates/table/

http://www.wssinfo.org/data-estimates/table/


صرف 

صحي
مياه شرب

مبادرة 

MDG+

شكرا لحسن اإلصغاء،،،


