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إجاميلقرويحرضياملؤرشات

1. خصائص أرس العينة

8788623415022إجاميل عدد األرس بالعينة التي متت مقابلتها بنجاح 

98.499.798.9نسبة االستجابة

4.35.04.5متوسط عدد أفراد األرسة

18.210.315.4نسبة األرس التي ترأسها سيدة

26.331.928.5نسبة األفراد أقل من 15 سنة

7.57.47.4نسبة األفراد الذين بلغوا 65 سنة فأكرث

56.363.959.1نسبة املتزوجني من بني األفراد البالغني 15 سنة فأكرث

: )SMAM( متوسط العمر عند الزواج األول بالسنوات

33.130.031.9 - الذكور

26.623.925.5 - اإلناث

نسبة األفراد البالغني 15 سنة فأكرث الذين ال يتوفرون 

عىل أي مستوى درايس
26.549.434.9

نسبة املدخنني ) دامئا أو أحيانا ( من بني األفراد البالغني 15 سنة فأكرث:

22.321.121.9 - الذكور

1.20.71.0 - اإلناث

11.610.811.3 - املجموع

نسبة األفراد الذين يعانون من مرض مزمن واحد عىل 

األقل
22.518.621.0

5.73.34.8نسبة األفراد الذين يعانون من مرض السكري

نسبة األفراد الذين يعانون من مرض السكري 

ويتابعون العالج بصفة منتظمة
92.491.792.2

7.45.96.8نسبة األفراد الذين يعانون من مرض الضغط الدموي

نسبة األفراد الذين يعانون من مرض الضغط الدموي 

ويتابعون العالج بصفة منتظمة 
87.279.984.7

2. خصائص املسكن

97.096.096.7نسبة األرس التي تعيش يف منزل مستقل/ شقة

65.690.274.2نسبة األرس التي متتلك مسكنها

1.41.51.4متوسط عدد األفراد لكل غرفة

2.12.42.2متوسط عدد األفراد لكل غرفة نوم 

نسبة األفراد الذين يستخدمون مصدراً محّسناً ملياه 

الرشب
93.577.487.3

ً 99.889.996.0نسبة األفراد الذين يستخدمون مرحاضاً محّسنا

3. خصائص سيدات العينة )السيدات املتزوجات أو الاليت سبق لهن الزواج وترتاوح 

أعامرهن بني 15 و 49 سنة(

552844419969عدد السيدات الاليت استويف لهن االستبيان

99.399.899.5نسبة االستيفاء

25.153.036.2نسبة السيدات األميات 

17.85.813.0نسبة من تعملن وقت املسح

4. الزواج

نسبة السيدات:

92.195.293.2- املتزوجات 

2.51.82.3- األرامل

5.43.04.4- املطلقات

متوسط فارق العمر بني الزوجني بالسنوات للسيدات 

املتزوجات وقت املسح
8.17.77.9

نسبة السيدات املتزوجات وقت املسح من أزواج 

متعددي الزوجات 
2.11.61.9

5. الخصوبة

معدل الخصوبة الكيل )خالل الثالث سنوات السابقة 

للمسح(
2.122.802.38

2.42.92.6متوسط عدد املواليد األحياء للسيدات )15-49 سنة(

متوسط عدد املواليد األحياء للسيدات يف الفئة 

العمرية 45-49 سنة
3.34.73.7

معدل الوالدات لكل 1000 سيدة يف الفئة العمرية 

15-19 سنة
11.532.519.4

إجاميلقرويحرضياملؤرشات
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6. وفيات األمهات ) لكل 100 ألف والدة حية(

44.6111.172.6معدل وفيات األمهات 

7. تنظيم األرسة وتفضيالت اإلنجاب

نسبة السيدات املتزوجات وقت املسح الاليت يستعملن وسائل تنظيم األرسة:

71.170.370.8 - أي وسيلة

55.961.158.0 - أي وسيلة حديثة

نسبة السيدات يف الفئة العمرية 15-49 سنة 

املتزوجات وقت املسح والاليت لديهن حاجة غري ملباة 

لوسائل تنظيم األرسة

11.211.311.3

نسبة من ترغنب يف إنجاب طفل آخر من بني السيدات 

املتزوجات
34.538.536.2

نسبة السيدات املتزوجات الاليت ترغنب يف التوقف عن 

اإلنجاب
58.053.956.4

2.93.23.0متوسط عدد األطفال املرغوب فيه

8. رعاية األمومة 

نسبة األمهات الاليت حصلن عىل رعاية أثناء الحمل من 

كادر مؤهل
95.679.688.5

نسبة األمهات الاليت حصلن عىل رعاية أثناء الحمل من 

كادر مؤهل ) أربع زيارات أو أكرث(
65.638.553.5

متوسط عدد مرات الكشف أثناء الحمل بني الاليت 

حصلن عىل رعاية
4.73.64.2

نسبة األمهات الاليت عانني من أي مضاعفات أثناء 

الحمل
48.140.344.6

96.073.786.1نسبة األمهات الاليت وضعن يف مؤسسة صحية

96.674.286.6نسبة الوالدات التي متت مبساعدة طبية1 

نسبة الوالدات خارج مؤسسة صحية بسبب صعوبة 
الولوج2 

11.028.425.4

نسبة األمهات الاليت حصلن عىل رعاية بعد الوالدة 

)أثناء فرتة النفاس(  من كادر مؤهل
27.215.622.0

نسبة األمهات الاليت عانني من أي مضاعفات بعد 

الوالدة )أثناء فرتة النفاس( 
29.426.628.1

26.312.921.2نسبة الوالدات بعملية قيرصية

9. الرضاعة الطبيعية والرعاية الصحية آلخر مولود حي خالل السنوات الخمس 

السابقة عىل املسح

96.797.697.1نسبة املواليد الذين تم إرضاعهم 

35.334.535.0نسبة الرضاعة الخالصة

نسبة املواليد الذين تم إرضاعهم خالل الساعة األوىل 

من العمر
36.550.242.6

17.017.717.4وسيط مدة الرضاعة الطبيعية )بالشهور(

نسبة األطفال املشتبه يف إصابتهم بااللتهاب الرئوي 

خالل األسبوعني السابقني عىل املسح
10.911.911.3

نسبة األطفال املشتبه يف إصابتهم بااللتهاب الرئوي 

خالل األسبوعني السابقني عىل املسح والذين سعت 

أمهاتهم لتلقي النصيحة الطبية

73.167.170.3

نسبة األطفال الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعني 

السابقني عىل املسح
17.519.818.5

نسبة األطفال يف عمر 12 – 23 شهر:

99.095.797.3- الذين يتوفرون عىل بطاقة التلقيح

87.685.886.7- الذين متت رؤية بطاقاتهم عند املسح

- الذين تم تحصينهم باللقاحات حسب البطاقة أو تقرير األم:

BCG •  99.897.998.8

• الخاميس)PETNA1( : جرعة أوىل  98.995.697.3

• الخاميس )PETNA2(: جرعة ثانية  97.893.895.8

• الخاميس )PETNA3(: جرعة ثالثة  97.691.194.4

• الشلل )VPO1( : جرعة أوىل  99.796.698.1

• الشلل )VPO2( : جرعة ثانية  99.394.697.0

• الشلل )VPO3(: جرعة ثانية  98.492.495.4

)RR1( الحصبة والحمرياء •  97.688.693.1

• نسبة استكامل التلقيح  95.286.190.6  تضم الوالدات التي متت يف مؤسسة صحية وتلك التي متت خارج مؤسسة صحية بوجود كادر طبي مؤهل.
1

2 بعد املؤسسة الصحية، مشكل مادي، عدم توفر الخدمة أو مشكل التنقل.

إجاميلقرويحرضياملؤرشات إجاميلقرويحرضياملؤرشات
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10. وفيات األطفال دون الخامسة ) لكل 1000 والدة حية (

11.1516.3113.56معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة 

14.8621.5918.00معدل وفيات الرضع )أقل من سنة(

18.8125.9922.16معدل وفيات األطفال دون الخامسة

11. الحالة التغذوية لألطفال دون الخامسة3

10.420.515.1قرص القامة ) الحاد / املتوسط ( 

2.03.82.9نقص الوزن ) الحاد / املتوسط (

2.52.72.6النحافة )الحادة / املتوسطة(

12. حامية األطفال

نسبة املواليد الذين تم تسجيلهم يف دفرت الحالة 

املدنية
96.895.396.1

نسبة األطفال دون الخامسة الذين تركتهم أمهاتهم 

يف صحبة طفل آخر دون العرش سنوات أو تركتهم 

وحدهم

5.95.65.8

1.22.31.6نسبة املراهقات املتزوجات قبل عمر 15 سنة

13. العنف ضد النساء ) خالل 12 شهرا السابقة للمسح(

17.011.915.0نسبة النساء املعنفات

نسبة الاليت تعرضن لعنف جسدي من بني النساء 

املعنفات
17.725.720.2

14. األشخاص املسنون ) األشخاص البالغني 60 سنة فام فوق (

بعض خصائص األشخاص املسنني

11.410.811.1− نسبة األشخاص البالغني 60 سنة فام فوق

6.26.16.2− نسبة األشخاص املسنني الذين يعيشون مبفردهم

57.084.467.3− نسبة األشخاص املسنني األميني

14.626.919.2− نسبة األشخاص املسنني العاملني وقت املسح

− نسبة األشخاص املسنني الذين يعيشون يف ظروف 

سكنية مناسبة
85.285.985.5

األمراض املزمنة عند األشخاص املسنني

− نسبة األشخاص املسنني الذين يعانون من مرض 

مزمن واحد عىل األقل
66.361.264.4

− نسبة األشخاص املسنني الذين يعانون من مرض 

السكري
22.915.320.0

− نسبة األشخاص املسنني الذين يعانون من مرض 

السكري ويتابعون العالج بصفة منتظمة
95.293.694.8

− نسبة األشخاص املسنني الذين يعانون من مرض 

الضغط الدموي
36.430.134.0

−  نسبة األشخاص املسنني الذين يعانون من مرض 

الضغط الدموي ويتابعون العالج بصفة منتظمة 
92.285.489.9

العنف ضد األشخاص املسنني )خالل 12 شهرا السابقة للمسح(

11.78.810.6− نسبة األشخاص املسنني املعنفني

− نسبة األشخاص املسنني املعنفني يف الشارع )من بني 

الذين تم تعنيفهم(
40.939.640.5

مؤرشات أخرى

− نسبة األشخاص املسنني الذين ميارسون رياضة امليش 

بانتظام
27.916.923.7

− نسبة األشخاص املسنني الذين يطالبون مبجانية 

العالجات
71.576.773.5

 حسب معايري منظمة الصحة العاملية - 2006
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مديرية التخطيط و املوارد املالية

قسم التخطيط و الدراسات

مصلحة الدراسات و اإلعالم الصحي

 335، شارع محمد الخامس - الرباط


