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المحتويات

مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

(MICS)المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح

(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف



المحتويات

مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

(MICS)المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح

(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف



(JMP)مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك 

مين المسحتدد)، يعتمد برنامج الرصد المشترك على بيانات المسححوات األسحرية 2000منذ اعالن االلفية في عام 

(لمرافق المياه والصرف الصحي

مصادر البيانات

(User)المستددم 

(Households)أو األسر 

د المؤشرات األساسية المعتمدة من قبل برنامج الرص

المشترك العائد لألمم المتحدة



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 



(  JMP)االستبيانات واإلحصاءات التي يعتمد عليها برنامج الرصد المشترك 

http://www.unicef.org/statistics/

http://www.measuredhs.com/

Multiple Indicator Cluster Surveyراتالمسح العنقودي المتعدد المؤش MICS

Demographic and Health Survey DHS المسوحات الديموغرافية والصحية



المحتويات

مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

(MICS)المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة



www.childinfo.org

(MICS3-2005)(MICS2-2000)(MICS1-1995)1995عاممنذسنوات5كلتنفذ

MICSسنوات3لكلسنوات5كلمنمتزايدةبوتيرة(MICS42011-2009في)

مجموعات البيانات والتقارير الكاملة على الموقع االلكتروني

هامةاتومؤشرمواضيعتغطيالتيالمسوحواكبرأهممنالمؤشراتالمتعددالعنقوديالمسحيعتبر

واألفراداألسرةحول

المبانينمعددفيهايوجدجغرافيامحدودةمنطقةعنعبارةهووالعنقود)العناقيدمنقائمةمنالمعاينةإطاريتكون

(واألسرالسكنيةوالوحدات

(MICS)تعريف المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 

http://www.childinfo.org


MICSالمسح العنقودي المتعدد المؤشرات

(MICS)تعريف المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 



المحتويات

مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

(MICS)المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة



ما هو مصدر مياه الشرب الرئيسي ألفراد األسرة؟-

دوي؟مصدر الرئيسي للمياه التي تستددمها أسرتك ألغراض أدرى كالطهي والغسيل اليهو الما -

كم من الوقت يستغرق للذهاب إلى هناك، الحصول على المياه، والعودة؟-

هل تقوم بفعل أي شيء للماء لجعله أكثر أمانا للشرب؟-

ماذا تفعل عادة لجعل المياه أكثر أمانا للشرب؟-

ما هو نوع المرحاض الذي تقوم أفراد األسرة عادة باستددامه؟-

هل تشارك هذا المرحاض مع األسر األدرى؟--

كم هو عدد األسر التي تستددم هذا المرحاض؟-

:رف الصحيتتضمن هذه االستبيانات األسئلة التالية المتعلقة بمصادر إمداد المياه وخدمات الص

مصادر إمداد المياه 

مرافق الصرف الصحي

حياألسئلة األساسية المتعلقة بمياه الشرب والصرف الص

أسئلة األستبيان



المحتويات

مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

(MICS)المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

اتالمسوحنتائجنشر

تعريف

(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة



(MICS  ) الجزائر، جزر القمر، : دولة عربية هي14بلدا، من بين هذه البلدان هناك 50تغطي أكثر من

جيبوتي، مصر، العراق، لبنان، موريتانيا، فلسطين، الصومال، السودان، سوريا، تونس واليمن

المسوحاتنتائجنشر

MICSبياناتنتائجيلحظلمالمشتركالرصدبرنامجقبلمنالمعدالمغربملف:مالحظة

مصرجيبوتيجزر القمرالجزائر

موريتانيا

العراق

لبنان

سورياالسودانالصومالدولة فلسطين

تونس المغرباليمن



صفحة التقارير القطرية

تقارير قطرية

المسوحاتنتائجنشر

http://www.childinfo.org/mics3_surveys.html


محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

الشربمياهمصادرددمتستالتيالمعيشيةاألسرلسكانالمئويةوالنسبةالشربلمياهالرئيسيللمصدرتبعالألفرادالنسبيالتوزيع

(2006-سورية)المحسنة

: استددام مصادر المياه المحسنة-( 1)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

المعيشيةألسراألفرادالنسبيوالتوزيعالمنزل،فيالشربمياهلمعالجةالمستددمةللطريقةتبعالألفرادالنسبيالتوزيع

(2006-سورية)المياهلمعالجةمناسبةطرقايستددمونالذين

: معالجة مياه الشرب في المنزل-( 2)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

للوصولمالالزالوقتمتوسطووالعودة،الماءوإحضارالماء،مصدرإلىللوصولالالزمللزمنتبعالألفرادالنسبيالتوزيع

(2006-سورية)الشربمياهمصدرإلى

: زمن الوصول إلى مصدر الماء-( 3)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

الذينالمعيشيةاألسرةألفرادالمئويةوالنسبةالمعيشية،األسرةتستددمهالذيالمرحاضلنوعتبعالألفرادالنسبيالتوزيع

(2006-سورية)البشريالجسمنفاياتمنللتدلصصحيةوسائليستددمون

: استددام طرق صحية للتدلص من فضالت الجسم البشري -( 4)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

الجسمضالتفمنللتدلصالصحيةواألساليبالمحسنةالشربمياهمصادريستددمونالذينحسبلألفرادالنسبيالتوزيع

(2006-سورية)البشري

: استددام مصادر المياه المحسنة والصرف الصحي المحسن -( 5)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

2006تقرير السودان 



المحتويات

مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

(MICS)المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح

(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف



(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

العنقوديبالمسحكبيرحدالىشبيهة(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

.(MICS)المؤشراتالمتعدد

فيوصحيديموغرافيمسح260منباكثرقامت،1984العامفيانشائهامنذ

.بلدا90مناكثر

جهاتمنمساهماتمعالدوليةللتنميةاألمريكيةالوكالةمنالمسوحاتهذهتمول

.أدرىمانحة



المحتويات

مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

(MICS)المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح

(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

لصحياوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف



ما هو مصدر مياه الشرب الرئيسي ألفراد األسرة؟-

دوي؟مصدر الرئيسي للمياه التي تستددمها أسرتك ألغراض أدرى كالطهي والغسيل اليهو الما -

كم من الوقت يستغرق للذهاب إلى هناك، الحصول على المياه، والعودة؟-

هل تقوم بفعل أي شيء للماء لجعله أكثر أمانا للشرب؟-

ماذا تفعل عادة لجعل المياه أكثر أمانا للشرب؟-

ما هو نوع المرحاض الذي تقوم أفراد األسرة عادة باستددامه؟-

هل تشارك هذا المرحاض مع األسر األدرى؟--

كم هو عدد األسر التي تستددم هذا المرحاض؟-

:يتتضمن هذه االستبيانات األسئلة التالية المتعلقة بمصادر إمداد المياه وخدمات الصرف الصح

مصادر إمداد المياه 

مرافق الصرف الصحي

حياألسئلة األساسية المتعلقة بمياه الشرب والصرف الص

أسئلة األستبيان



المحتويات

مصادر بيانات برنامج الرصد المشترك

(MICS)المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح

(DHS)والصحيةالديموغرافيةالمسوحات

الصحيوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

المسوحاتنتائجنشر

تعريف

لصحياوالصرفالشرببمياهالمتعلقةاألساسيةاألسئلة

تالمسوحانتائجنشر

تعريف



(DHS  ) جزر القمر، مصر، األردن، : دول عربية فقط هي7بلد، من بين هذه البلدان هناك 90تغطي أكثر من

السودان، تونس، المغرب واليمن

المسوحاتنتائجنشر

مصرجزر القمر السوداناألردن

تونس اليمن

المغرب



تقارير قطرية

المسوحاتنتائجنشر



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

الشربمياهمصادرددمتستالتيالمعيشيةاألسرلسكانالمئويةوالنسبةالشربلمياهالرئيسيللمصدرتبعالألفرادالنسبيالتوزيع

(2008-مصر)المحسنة

: استددام مصادر المياه المحسنة-( 1)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

المعيشيةألسراألفرادالنسبيوالتوزيعالمنزل،فيالشربمياهلمعالجةالمستددمةللطريقةتبعالألفرادالنسبيالتوزيع

(2008-مصر)المياهلمعالجةمناسبةطرقايستددمونالذين

: معالجة مياه الشرب في المنزل-( 2)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

للوصولمالالزالوقتمتوسطووالعودة،الماءوإحضارالماء،مصدرإلىللوصولالالزمللزمنتبعالألفرادالنسبيالتوزيع

(2008-مصر)الشربمياهمصدرإلى

: زمن الوصول إلى مصدر الماء-( 3)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

(2008-مصر)الشربمياهمصدرامدادالستمراريةتبعالألفرادالنسبيالتوزيع

: استمرارية االمداد–( 4)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

الذينالمعيشيةاألسرةألفرادالمئويةوالنسبةالمعيشية،األسرةتستددمهالذيالمرحاضلنوعتبعالألفرادالنسبيالتوزيع

(2008-مصر)البشريالجسمنفاياتمنللتدلصصحيةوسائليستددمون

: استددام طرق صحية للتدلص من فضالت الجسم البشري -( 5)جدول رقم 



محتويات التقارير فيما خص مياه الشرب والصرف الصحي

نشر نتائج المسوحات

2008 -تقرير مصر 



2013

حينشر نتائج رصد التوجهات والتقدم في قطاع المياه  والصرف الص

2013تقرير 



مستويات ددمات مياه الشرب

إجمالي عدد السكان
عدد السكان المخدومين بمصادر

مياه محسنة

عدد السكان المخدومين 

بمصادر مياه ذات نوعية

مياه جيدة

خدمة بأسعار معقولة

عدد السكان الذين 

يتلقون كميات مياه

مركافية وبشكل مست

االستدامة

ة عدد السكان المخدومين بتوصيلة منزلي

عبر شبكة إمداد

عدد السكان 

المددومين بأنظمة

مياه مثلى



إجمالي عدد السكان
عدد السكان المخدومين بمرافق 

صرف صحي محسنة

عدد السكان المخدومين 

بمراحيض موصولة 

يبشبكة الصرف الصح

خدمة بأسعار معقولة

االستدامة

المخدومينالسكانعدد

ةبشبكموصولةبمراحيض

فيتصبالصحيالصرف

لةالمبتذالمياهمعالجةمحطات

مستويات ددمات الصرف الصحي

عدد السكان 

المددومين بأنظمة

صرف صحي 

مثلى



صرف 

صحي
مياه شرب

مبادرة 

MDG+

شكرا لحسن اإلصغاء،،،


