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 أبرز النتائج 

أفرز ادللخص التحليلي رلموعة من االستنتاجات 
 واليت ميكن تلخيصها ابلنقاط التالية:

 غري آمنة يف ادلساكن األردنية صحية  ظروف
بسبب ارتفاع نسبة األفراد ادلدخنني داخل 

مما  2102، 2102ادلنازل يف األردن بني عامي 
سينعكس على ترتيب األردن عادليا يف 
مؤشرات التنمية ادلستدامة خاصة لدى األسر 

 احلضرية.يف ادلناطق اليت تقطن 
  يف مؤشر أعلى النسب يف العامل األردن من

 وىذا يتوافق مع ما جاء يف مياه الشرب اآلمنة
 .تقرير األمم ادلتحدة

  ازدايد نسبة السكان الذين يعتمدون على
تعترب  اليتو  ،مياه الشربلتأمني  الصهاريج

خاصة يف ادلناطق  مصدر غري زلسن للشرب
األردن  أن مؤشر واضح على ذاوى ،احلضرية

 .مائيا  ريفقبلد 
  غالبية سكان ادلملكة يستخدمون مرافق

صرف صحي زلّسنة وغري مشرتكة بني أكثر 
 من أسرة واحدة.

  تراجع لدى األسر يف األردن يف نسبة السكان
يستخدمون مرفق صرف صحي زلّسن الذين 

ارك يف شتبسبب ارتفاع نسبة األسر اليت ت
مرافق الصرف الصحي خاصة يف ادلناطق 

 الريفية.

 أبرز التوصيات

السابقة يوصي ادللخص  الستنتاجاتايف ظل 
 التحليلي ابآليت:

  ضرورة البدء بتنفيذ دراسات التعايش ادليدانية
 ؛واليت أتخذ صبغة التعايش االجتماعي

للوقوف على أبرز االسباب والظروف الكامنة 
خاصة و وراء االختالف يف سلوكيات السكان 

ابلتدخني داخل ادلساكن، وذلك فيما يتعلق 
مدروسة قائمة توعوية دتهيدا لتنظيم محالت 

 الدراسات االجتماعية.تلك على نتائج 
  توجيو سياسات التنمية حنو ادلناطق الريفية

على نتائج  عتمادتركيزا، واالبشكل أكثر 
توجيو ل مؤشرات أىداف التنمية ادلستدامة

جعل ادلساكن آمنو من أجل سياسات التنمية 
 صحيا بشكل أكرب.

 وزارة ادلياة للعمل على أرناد آلية تضمن  تبين
ادلياة اليت تصل خاصة و مياه شرب أكثر أماان 

 األسر وادلناطق اليت تعتمد على الصهاريجإىل 

 .لتأمني مياه الشرب

 

 



 

 مدى حتقق مؤشرات السكن املالئم صحياً يف األردن يف ضوء مؤشرات التنمية املستدامة | 2
 

 توطئة

نتائج مسح السكان والصحة األسرية تضمنت 

العديد من البياانت اخلاصة بظروف  2102-2102

تعريف  متالسكن لدى األسر يف األردن، حيث 

هنا على أ تحليلياللخص ادليف ىذا روف السكن ظ

اخلصائص الثالث ادلتعلقة ابدلساكن من حيث 

الصرف الصحي طرق مصادر مياه الشرب و 

ىذه ؛ حيث أن ادلنزل للدخان داخلوالتعرض 

 عكس واقع الظروف الصحيةتالثالث  اخلصائص

الوقوف على واقع تساعد يف واآلمنة للسكن، و 

التخطيط ادلستقبلي لتحسني  يساىم يفمما  ،احلال

ادلستوى  الظروف الصحية داخل ادلساكن على

 و على مستوى األفراد قاطين ىذه ادلساكن.الوطين أ

حتقيق أحد مرتكزات ان مفهوم ادلسكن اآلمن يعترب 
العدالة بشأن احلق يف السكن، حيث قالت مقررة 

 فرحة ادلعنية ابلسكن الالئق   األمم ادلتحدة ليالين
ال ميكن ألي دولة أن حتقق أىداف التنمية 

السكن اآلمن وادلناسب  ادلستدامة بدون توفري
نتهك ن عدم توفر السكن ادلالئم يللجميع، وإ

 1الكرامة وحقوق اإلنسان 

                                                           
1 

https://news.un.org/ar/story/2018/07/1012631 

توجهات الودتاشيا مع ة ليوحتقيقا ذلذه الرؤية الدو 

تحقيق أىداف ية هبذا اخلصوص والسعي لالعادل

ادلستدامة؛ جاء ىذا ادللخص التحليلي  التنمية

أىداف التنمية من ىدفني ليبحث يف مضامني 

من خالل استعراض ادلؤشرات  ، وذلكادلستدامة

االحصائية اليت تصدر عن دائرة االحصاءات العامة 

 البياانت اليت توفرىا خالل منواليت يتم احتساهبا 

واليت من  ،اإلحصائية اليت تقوم هبا الدائرةادلسوح 

ان ختدم يف حتقيق ىذه األىداف إذا ما مت ادلمكن 

لخص ىذا ادلركز  لذلك  االستعانة هبذه ادلؤشرات.

من أىداف  البحث يف اذلدف الثالثالتحليلي 

ضمان متتع اجلميع أبمناط وىو  التنمية ادلستدامة
واذلدف  عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمال

ضمان  ىوو من أىداف التنمية ادلستدامة السادس 
توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع 

دانه أوتلخص ادلصفوفة   ،وإدارهتا إدارة مستدامة

التقاطعات اخلاصة ابألىداف والغاايت أىم 

واليت وف السكن شرات اليت ترتبط مباشرة بظر ؤ وادل

يتم احتساهبا من خالل البياانت اليت توفرىا ادلسوح 

، اإلحصائية اليت تقوم هبا دائرة االحصاءات العامة

حيث سنحاول يف ىذا ادللخص عرض مؤشرات 

https://news.un.org/ar/story/2018/07/1012631
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 ادلستوايت االدارية من ادلسكن اآلمن حسب

كما سيتم التطرق اىل مؤشرات البياانت ادلتوفره  

 .ادللخصخرى ذات صلة مبوضوع أ

 صحيا اخلاصة بظروف السكن اآلمن مصفوفة أهداف التنيمة املستدامة

 املؤشر الغاية اهلدف رقم اهلدف

 الثالث
ضمان دتتع اجلميع أبدناط 
عيش صحية وابلرفاىية يف 

 مجيع األعمال

تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية 
دلنظمة الصحة العادلية دلكافحة 
التبغ يف مجيع البلدان، حسب 

 االقتضاء

معدل انتشار التدخني لدى السكان 
 فأكثر 02من عمر 

 السادس
ضمان توافر ادلياه وخدمات 
الصرف الصحي للجميع 

 وإدارهتا إدارة مستدامة

حتقيق ىدف حصول اجلميع 
بشكل منصف على مياه الشرب 
ادلأمونة وادليسورة التكلفة حبلول 

 2101عام 

النسبة ادلئوية للسكان الذين يستفيدون 
مياه الشرب اليت تدار  خدمات من

 بطريقة مأمونة

حتقيق ىدف حصول اجلميع على 
  خدمات الصرف الصحي

النسبة ادلئوية للسكان الذين يستفيدون 
اإلدارة السليمة خلدمات الصرف  من

الصحي، مبا فيها مرافق غسل اليدين 
 ابلصابون وادلياه

 

 مكافحة التبغ

والذي  اهلدف الثالثبداية تناول ىذا ادللخص 

مبدى تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة  يتعلق

من  ددلكافحة التبغ، وقد جاء يف العديالعادلية 

ادلسوح اليت تنفذىا الدائرة مؤشرات حول انتشار 

في مسح السكان والصحة فالتدخني داخل ادلنازل، 

األسرية مت طرح سؤال على األسر فيما اذا كان أي 

وتكمن  ،م ابلتدخني داخل ادلسكنمن أفرادىا يقو 

يعترب ذنية ىذا ادلؤشر يف حتديد نسبة األسر اليت أ
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مسكنها غري آمن من الناحية الصحية فيما يتعلق 

بتلوث اذلواء ابلتبغ، كما أنو يعكس مدى تفشي 

ظاىرة التدخني السليب واليت قد يكون أبرز ادلتأثرين 

 طفال والسيدات من غري ادلدخنني.هبا ىم اال

وقد بينت نتائج مسح السكان والصحة األسرية 

نسبة السكان الذين يدخنون  أن 2102-2102

أي أن من  %30داخل ادلنازل بشكل يومي حوايل 

ىناك فردين يدخنون داخل  مدخنني ثالثبني كل 

ما النسبة على مستوى األسر ، أادلنزل بشكل يومي

يوجد من األسر يف االردن  %31فقد بلغت حوايل 

ل بشكل ن داخل ادلنز فرد واحد على األقل يدخهبا 

ن ىذه النسبة ارتفعت يومي، وجتدر االشارة اىل أ

حيث ، 2102والذي يعود لعام ادلسح السابق عن 

أي ابزدايد  2102يف عام  %82كانت النسبة 

 مؤشر سليب ربمقداره نقطتني مئويتني والذي قد يعت

 أن التدخني داخل ادلنازل، مما يعين حنو اجتاىات

 الفوخت ظروف السكن ابتت غري آمنو صحياً 

، هبذا اخلصوص توصيات منظمة الصحة العادلية

 يدعو إىل ضرورة البدء بتفعيل وىذا ابلضرورة

دن حنو رفع التوعية ر السياسات والربامج احمللية يف األ

مبضار التدخني داخل ادلنازل على أفراد األسرة 

 خاصة غري ادلدخنني منهم.

أن ىناك اختالف يف االجتهات  0 ويظهر الشكل

عرب سنيت ادلقارنة حبسب مكان االقامة، حيث  

دتيل أكثر من  2102كانت األسر الريفية يف عام 

 األسر يف ادلناطق احلضرية للتدخني داخل ادلنزل

 ح الذي مت يف عامسيف ادل، بينما بشكل يومي

جتهات حبيث تغريت االفقد  2102-2102

كثر ميال للتدخني داخل أصبحت األسر احلضرية أ

ادلنازل بشكل يومي مقارنة ابألسر الريفية، وىذا 

توجيو السياسات بصورة إعادة أيضا قد يقودان إىل 

 أكرب حنو مناطق احلضر رلددا.
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 ادلمكلة الريف احلضر

نسبة األسر اليت هبا فرد مدخن واحد على : 1شكل 
 األقل داخل املنزل بشكل يومي حسب مكان االقامة

  آلخر مسحني

يتم مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي 
 مانأب إدارهتا

 من أىداف التنمية ادلستدامة اهلدف السادسأما 

وادلتعلق بضمان توافر مياه شرب آمنو وخدمات 

فقد تناول  أبمان للجميع، تدارصرف صحي 

اإلحصائية وفق ما نشره رلموعة من احلقائق واألرقام 

، 2ادلستدامةموقع األمم ادلتحدة ألىداف التنمية 

 حيث وردت احلقائق التالية :

                                                           
2
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water

sanitation/-and- 

 

أشخاص يف العامل إىل  01من كل  0يفتقر  -

من   3خدمات مياه الشرب ادلأمونة، فيما يفتقر 

أشخاص إىل مرافق الصرف الصحي  01كل 

 ادلداره أبمان.

ارتفعت نسبة سكان العامل الذين يستخدمون  -

اىل  %23مصادر مياه الشرب احملسنة من 

 .2108و  0001بني عامي  01%

 
 مياه الشرب احملّسنة

مبياه وادلتعلق  ولاملؤشر األبداية سيتم استعراض 

، حيث احتوى مسح أو احملسنة مانالشرب ادلداره أب

السكان والصحة األسرية على سؤال وجو لألسر 

حيث دن حول مصدر مياه الشرب الرئيسي، ر يف األ

اليت تشمل و مياه الشرب احملسنة  مصادرمت اعتماد 

بيع احملمية ومياه ومياه اليناادلياه ادلنقولة ابانبيب 

األمطار وزجاجات ادلياه اجلاىزة، يف حني اعتربت 

مياه ينابيع ادلصادر غري احملسنة تلك اليت تعتمد على 

 الصهاريج.ادلصدر ادلعتمد على غري زلمية و 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
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57.9 

3.0 

37.1 

 زجاجات مياه جاهزة  مياه امطار اانبيب موصلة للمسكن

مصدر مياه 
 شرب حمسن

98% 

مصدر مياه 
شرب غري 

 حمسن
2% 

ن الوصول اىل مصادر ادلياه احملسنة زنمي من إ

ي حبيث يكون ادلاء أكثر أماان التلوث اخلارج

 ن الغالبيةلشرب، وقد أظهرت نتائج ادلسح أبل

على  زنصلونالعظمى من السكان يف األردن 

 %02مصادر مياه شرب آمنو بنسبة وصلت إىل 

على النسب يف وىي نسبة تتوافق مع ما جاء من أ

العامل حسب تقرير األمم ادلتحدة وىذا يعطي مؤشرا 

ة التنمية ادلستدام لألردن يف اىدافارنابيا كرتتيب 

يف ىذا اجملال يف ظل بقاء نسبة السكان الذين 

  %2يعتمدون على مياه شرب غري آمنو ال تتجاوز 

 انظر ،كانت معظم مصادرىا من الصهاريج

 .2،0الشكلني 

مصادر مياه توزيع السكان حسب استخدام : 2شكل 
 و غري حمسنةشرب حمسنة أ

الشرب احملسنة للسكان يف األردن توزيع مياه : 3شكل 
 حسب املصدر

من حيث االجتهات بني ادلسح السابق يف عام 

ن ىذا أجند  2018-2102ري خاألوادلسح  2102

ادلؤشر قد تراجع يف األردن، حيث كانت نسبة 

الذين يستخدمون مياه شرب زلسنة يف  السكان

وحتديدا  %02ىل إت عتراج %02.2ىي  2102عام 

تراجعت بسبب ازدايد نسبة السكان الذين 

تعترب مصدر غري  اليتو  ،يعتمدون على الصهاريج

يف عام  %1.2 النسبة ، حيث كانتزلسن للشرب

وىذا  %0.2اىل  3يف ادلسح األخري توارتفع 2102

ى فقر ادلياه بشكل عام يف قد يكون مؤشر عل

                                                           
3
  مسح السكان والصحة األسرية يف األردن، التقرير الرئيسي. سلسة  

dos.gov.johttp://dosweb. 

http://dosweb.dos.gov.jo/
http://dosweb.dos.gov.jo/
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 مملكة ريف حضر

توفري ، مما يعين ضرورة توجيو السياسات حنو األردن

ادلياه اآلمنة جلميع السكان خاصة تلك اليت يتم 

 استخدامها للشرب.

ما مبقارنة االجتهات حبسب مكان االقامة فيظهر أ

استخدام مياه شرب زلسنة يف  نسبة أن 4الشكل 

يف  2102الريف قد ارتفعت عما كانت عليو يف عام 

حني تراجعت نسبة السكان يف احلضر والذين 

 زلسنة. يستخدمون مياه شرب

اجتاهات نسبة السكان الذين يستخدمون مياه : 4شكل 
 آلخر مسحني حسب مكان االقامة شرب حمسنة

 

 خدمات صرف صحي مداره أبمان
صرف الصحي خدمات ال املؤشر الثاينيتناول 

حيث أن ، مانأب واليت يتم إدارهتاداخل األردن 

النتائج األخرية والصادرة بناء على مسح السكان 

والصحة األسرية قد غطت ىذا ادلؤشر من خالل 

الصحي  خدمات الصرفسؤال مفصل حول توفر 

در الصرف امص وتشمل، احملسن داخل ادلساكن

أي مراحيض غري مشرتكة بني الصحي احملسن 

واع التالية: مرحاض ذو حسب األنأسرتني أو اكثر 

أو حبفرة  بشبكة الصرف الصحيمياه طاردة متصل 

امتصاصية ومراحيض متصلة حبفرة امتصاصية زلّسن 

ومهّوى ومراحيض متصلة حبفرة مغطاة،  حيث مت 

من انواع ادلراحيض  اعترب أي أسرة تستخدم أي

ن تكون أسرة اخرى مشرتكة معها السابقة دون أ

راحيض زلّسنة وبذلك رحاض تستخدم مبنفس ادل

فإن عدم االشرتاك ابدلراحيض مينع الناس من 

ن يقلل من التصال ابلنفاايت البشرية وميكن أا

مراض األغريىا من ولريا والتفوئيد و انتقال الك

ن ادلرفق اعترب غري األخرى، وعلى العكس دتاما فإ

أو  ،كثر حال كان مشرتكا بني أسرتني أو أزلسن يف
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أو  بشبكة الصرف الصحيغري متصل يف حال كان 

 .امتصاصيةحبفرة 

ن غالبية السكان يف ادلمكلة أ 8يظهر الشكل 

يستخدمون مرافق صرف صحي زلّسنة  %(02)

ن كة بني أكثر من أسرة واحدة، إال أوغري مشرت 

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف 

يف حني كانت  %2صحي مشرتك قد بلغت حوايل 

نسبة السكان ادلستخدمني دلرافق صرف صحي غري 

 .%1.0زلّسن مل تتجاوز 

غري  ن مرافق الصرف الصحيجتدر االشارة إىل أ

كثر شيوعا منها يف احملّسنة او ادلشرتكة كانت أ

 الريف مقارنة ابحلضر.

ع مرافق الصرف الصحي للسكان حسب توزي: 5شكل 

 نواعهاأ

حني حسب نتائج آخر مسومبقارنة االجتهات 
ن نسبة السكان للسكان والصحة األسرية، جند أ

الذين يستخدمون مرافق صرف صحي زلّسنة قد 
حيث يظهر الشكل  %،02اىل  00.2تراجعت من 

ة قد ارتفعت يف أن مرافق الصرف الصحي ادلشرتك 3
للجوء السوري ا  خر مسح، وىذا قد يعود إىل أزمةآ

لبية على بعض األسر وما خّلفتو من آاثر صحية س
بنفس ادلسكن حبيث من خالل وجود اكثر من أسرة 

أصبحت ىذه األسر تستخدم نفس مرافق ادلسكن 
خاصة يف ادلناطق الريفية، يف حني  وبشكل مجاعي

بقيت نسبة ادلرافق غري احملسنة بسبب عدم اتصاذلا 
ية اثبتة و حبفرة امتصاصبشبكة الصرف الصحي أ

ن االختالف عائد على يعكس أ، مما 4بني العامني
سلوك اجملتمعات السكنية داخل ادلسكن الواحد، 

ن البياانت تظهر أيضا أن نسبة ادلساكن خاصة أ
ادلغطاة بشبكة الصرف الصحي زادت يف آخر 

واخنفضت ابدلقابل نسبة  2102مسح مقارنة بعام 
 .االمتصاصية األسر اليت تعتمد على احلفر

احملسنة  توزيع مرافق الصرف الصحياجتاهات : 6شكل
حنيمس حسب أخرللسكان  واملشرتكة
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