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سنة فأكثر، ونسبة من تم  18نسب انتشار اإلصابة بمرض ضغط الدم الشراييني بين األفراد  (:4-5) الجدول

خيص إصابتهم من قبل طبيب، ونسبة مـــن يتلقـــــون عالجا منتظما حســـــب بعــــض تش

 42 ........................................ (2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصــــائص، )

 نفـــــسبمرضي ضغــــط الدم والسكــــري في التوزيـــــع النسبي لألفـــــراد المصابين  (:5-5) الجدول

الوقت، والتوزيع النسبي لحاالت اإلصابة بمـــــرضي ضغـــــط الدم وأمــــراض القلب في 

 43 ..................................... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةنفس الوقت، )

المئوية لألفراد الذين يعانون من مرض مزمن واحد على األقل حسب النوع وبعض  النسب (:6-5) الجدول

 44 ....................................... (2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائص، )

بمرض مزمن واحد على األقــــل ونسب  سنة فأكثر والمصابين 18النسب المئوية لألفراد  (:7-5) الجدول

المسح الوطني حول السكان وصحة من يتلقـون عالجا منتظما حسـب بعـض الخصائـص، )

 46 ....................................................................................................... (.2018 -األسرة

ووسط  الجنسو المرض نوع بــــحس ةـــالمزمن راضــــباألم ةــلإلصاب النسب المئوية (:8-5) الجدول

 47 ........................................... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة) اإلقامة،

والفئات العمرية  الجنساألفراد المصابين ببعض األمراض المزمنة األكثر شيـوعا حسب  نسبة (:9-5) الجدول

المسح الوطني حول درجة أهميتها بالنسبة إلجمالي األمراض المزمنة، ) اإلقامة وحسب ووسط

 48 ..................................................................................... (.2018 -السكان وصحة األسرة

 الخصائص، بعض حسب شيوعا رـــــاألكث ةـــــــالمزمن األمراض ببعض المصابين األفراد نسبة (:10-5) الجدول

 48 ......................................................... (2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة)

 

ض الخصائص، ــــة وبعــــب الحالة الزواجيــــر حســــة فأكثـــسن 15ع النسبي للسكان ــــالتوزي (:1-6) الجدول

 57 ........................................................... (2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة)

( حسـب SMAMالســـــن عند الزواج األول، )متوســــط عدد سنــــوات العزوبية، ) متوســط (:2-6) الجدول

 57 ...................... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةوبعـض الخصـائص، ) الجنس

( سنــة حســب درجـــة القرابــــة 49-15نسب النساء المتزوجـــات والسابق لهـــن الـــزواج ) :(3-6) الجدول

 57 ........... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةبأزواجهـــن حسب بعض الخصائص، )

( سنة المتزوجات وقت المسح ومتوسط عمر أزواجهن 49 –15متوسط عمر السيدات في عمر ) (:4-6) الجدول

المسح الوطني حول السكان وصحة ومتوسط الفارق بين العمرين حسب بعض الخصائص، )

 58 ........................................................................................................ (.2018 -األسرة

( سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج الالتي تزوجن ألول مرة قبل 49–15نسبة السيدات ) (:5-6) الجدول

عاما  18( سنة الالتي تزوجن أول مرة قبل بلوغهن 49–20عاما ونسبة السيدات ) 15بلوغهن 

 60 ........................... (.2018 -لسكان وصحة األسرةالمسح الوطني حول احسب بعض الخصائص، )

( سنـة المتـزوجـات مــن أزواج متعــددي الزوجـات وقــت المسـح 49 –15نسبــــة السيـــدات ) (:6-6) الجدول

 62 ........................ (2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةحسـب بعــض الخصائـص، )

( سنة المتزوجات والسابق لهن الزواج الالتي قمن مع أزواجهن بفحوصـــات 49-15نسبة النساء ) (:7-6) الجدول

المسح الوطني حول السكان مـــــا قبـــل الزواج حسب نوع الخدمة المقدمة وبعض الخصائص، )

 63 .............................................................................................. (.2018 -سرةوصحة األ
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( سنـــة المتزوجــــات والحـــــوامل وقت المســــح حســـب بعـــض 49–15نسبة السيدات ) (:1-7) الجدول

 65 ........................................ (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائـــص، )

سيدة( ومعدل الخصوبة الكلي )لكل امرأة( للثالث سنوات  1000معدالت الخصوبة العمرية )لكل  (:2-7) الجدول

 66 ............... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالسابقة للمسح حسب وسط اإلقامة، )

( للثــــالث سنـــوات السابقــــة للمسح، حســـــب بعـــــض (ISFمعــــــدل الخصوبــــة الكلـــي (: 3-7) الجدول

 67 ......................................... (2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصـــائص، )

معدل الخصوبة العمرية ومعدل الخصـــــوبة الكلي للخصوبة حسب مصــــــادر مختلفة منــــــذ  (:4-7) ولالجد

 69 .................................. (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، )2017إلى  1962

المواليد أحياء  عدد حسب الزواج السابق لهن أو المتزوجات سنة( 49–15) تللسيدا التوزيع النسبي (:5-7) الجدول

 بعض السيدة حسب الذين أنجبنهن طوال حياتهن ومتوسط عدد المواليد أحياء الذين أنجبتهم

 71 ........................................... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة) الخصائص،

( سنـــة حســب 49-45متوسط عدد المواليد أحياء للنساء المتزوجـات أو السابق لهـن الــزواج ) :(6-7) الجدول

 72 ............................... (2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةبعـــض الخصـــائص، )

ة حسب بعض الخصائص، ــــن اإلنجابيــــالتي بدأن حياتهـــ( سنة ال19–15بة المراهقات )نس (:7-7) الجدول

 73 .......................................................... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة)

 

 لتنظيمالزواج اللواتي يستخدمن أي وسيلة ( سنة المتزوجات أو السابق لهن 49 –15نسبة السيدات ) (:1-8) الجدول

المسح الوطني األسرة ونسبة من يستخدمن وسيلة حديثة لتنظيم األسرة حسب بعض الخصائص، )

 75 .............................................................................. (.2018 -حول السكان وصحة األسرة

تنظيم سرة وقت المسح حسب  وسيلةمتزوجات الالتي يستخدمن ( سنة ال49–15نسبة السيدات ) (:2-8) الجدول

ة ـــول السكان وصحـــح الوطني حــــالمسص، )ـــض الخصائـــة وبعـــنوع الوسيلة المستخدم

 77 ........................................................................................................ (.2018 -األسرة

والالتي يستخدمن وسيلة حديثة  المسح( سنة المتزوجات وقت 49 –15التوزيع النسبي للسيدات ) (:3-8) الجدول

المسح األسرة حسب آخر مصدر للحصول على الوسيلة الحالية وبعض الخصائص، ) لتنظيم

 78 .................................................................... (.2018 -الوطني حول السكان وصحة األسرة

سنة  (49-15)متوسط فترة )عدد سنوات( استخدام وسائل تنظيم األسرة بين النساء المتزوجات  :(4-8) الجدول

 79 ......... .(2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة)والالتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة، 

( سنة الالتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة وقت المسح والالتي 49-15نسب النساء المتزوجات ) (:5-8) جدولال

المسح الوطني حول السكان يعانين من مشاكل في استخدام الوسيلة الحالية حسب نوع المشكل، )

 80 .............................................................................................. (.2018 -وصحة األسرة

ح حسب السبب، ـــت المســــب وقــــن اللولــــالتي ال يستخدمـــــاء المتزوجات الــــب النســـــنس :(6-8) الجدول

 81 .......................................................... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة)

سنة الالتي ال يستخدمن وسيلة تنظيــم أسرة وقت المسح حسب  (49-15)نسب النسـاء المتزوجات  (:7-8) الجدول

 82 ..................... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةنيـتهن في االستخدام مستقبال، )

سنة الالتي ال يستخدمن أي وسيلة تنظيم أسرة وقت المسح  (49-15)سب النساء المتزوجات ن :(8-8) الجدول

ح الوطني حول السكان وصحة ــــالمسب، )ــــن االستخدام مستقبال حسب السبــــوالالتي ال ينوي

 83 ......................................................................................................... (2018 -األسرة

( سنــــة الالتي ينوين استخــــدام وسيلـــــــة تنظيم أسرة 49-15نســـــب النســـــاء المتزوجــــات ) (:9-8) الجدول

المسح الوطني حول السكان وصحة حســـــب وقت النيــــة في االستخدام وبعض الخصائص، )

 84 ......................................................................................................... (2018 -األسرة

سنة الالتي ينوين استخدام وسيلــــة تنظيـــم أســـرة حســـب  (49-15)نسبة النساء المتزوجات  (:10-8) الجدول

 85 ......................................... (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةنوع الوسيلة، )
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في إنجـــاب  رغبتهن( سنة المتزوجات وقت المسح حسب 49–15التوزيع النسبي للسيدات ) :(1-9) الجدول

 86 ............. (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةطفــــل آخـــر وبعــض الخصائص، )

حسب  وتوزيعهـــن( سنة المتزوجات والحوامل وقـــــت المســــح 49–15سبة السيدات )ن (:2-9) الجدول

المسح الوطني حول السكان وصحة الرغبــــــة في هذا الحمل وعدد األطفال على قيد الحياة، )

 87 ........................................................................................................ (.2018 -األسرة

لوسائل تنظيم  ملباة( سنة المتزوجات وقت المسح والالتي لديهن حاجة غير 49–15نسبة السيدات ) (:3-9) الجدول

المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة سواء للمباعدة أو الحد حسب بعض الخصائص، )

 87 ........................................................................................................ (.2018 -األسرة

الزواج حسب عدد  لهن( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق 49–15التوزيع النسبي للسيدات ) (:4-9) الجدول

األطفال الذي يرغبن/كن يرغبن في إنجابه ومتوسط عدد الذكور واإلناث من األطفال المرغوب 

 88 ............ (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةفي إنجابهم حسب بعض الخصائص، )

حسب الفترة  الزواج( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن 49–15التوزيع النسبي للسيدات ) (:5-9) الجدول

المسح الوطني حول المثلى بين المواليد التي يرينها مناسبة بالسنوات حسب بعض الخصائص، )

 89 ..................................................................................... (.2018 -السكان وصحة األسرة

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج حسب عدد 49 – 15التوزيع النسبي للسيدات ) (:6-9) الجدول

المسح الوطني حول السكان وصحة األطفال الذي يرغبن أن تنجبه بناتهن وبعض الخصائص، )

 90 ........................................................................................................ (.2018 -األسرة

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج 49 –15التوزيع النسبي للسيدات في عمر ) (:7-9) الجدول

المسح الوطني حول السكان حسب العمر الذي يرينه مناسبا لزواج بناتهن وبعض الخصائص، )

 92 .............................................................................................. (.2018 -سرةوصحة األ

( سنة المتزوجات وقت المســـــح أو السابق لهن الــــــزواج 49 –15التوزيع النسبي للسيـــــــدات ) (:8-9) الجدول

وصحة  المسح الوطني حول السكانحســــــــب رأيهن في عمل بناتهن وبعض الخصائص، )

 92 ......................................................................................................... (2018 -األسرة

 

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي 49–15التوزيع النسبي للسيدات ) (:1-10) الجدول

أثناء الحمل في  أنجبن مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة علـــى المسح حسب تلقيهن رعاية

 94 ............ (.2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالمولود األخير وبعض الخصــائص، )

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي 49–15التوزيع النسبي للسيدات ) (:2-10) الجدول

سنوات السابقة على المسح وحصلن على أي رعاية أثناء الحمل حسب  5أنجبن مولودا حيا خالل 

ـن شهر الحمل ومتوسط عدد شهور الحمل عند أول زيارة ونسبــــة من حصلن على رعايــــة مــــ

 97 ...... ..(2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة)ور األولى، شه 3ـل خالل هكادر طبي مؤ

 والالتيلهن الزواج  السابق( سنة المتزوجات وقت المسح أو 49–15التوزيع النسبي للسيدات )  (:3-10) الجدول

حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المسح وتلقين أي رعاية أثناء الحمل حسب  مولوداأنجبن 

 98 .............. .(2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة)، وبعض الخصائص عـدد الزيارات

الزواج والالتي  لهن( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق 49–15التوزيع النسبي للسيدات ) (:4-10) الجدول

ت السابقة على المســــــح وتابعن الحمـــــــل حســــــب مكان أنجبن مولودا حيا خالل الخمس سنوا

 100 ............................................. .(2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، )المتابعة

تلقين  الالتيسنة  (49ـ 15)نسب السيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج في الفئة العمرية  (:5-10) الجدول

المسح الوطني حول )رعاية أثناء الحمل من كادر مؤهل حسب طبيعة الفحوصات ومكانها، 

 101 ................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

 

والالتي  الزواج( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن 49–15ي للسيدات )التوزيع النسب: (6-10) الجدول

مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المسح والالتي أخذن أي جرعة حديد أثناء  أنجبن

المسح الوطني )الحمل ونسبة الالتي تحصن ضد التيتانوس حسب بعض الخصائص الديموغرافية، 

 102 ............................................................................ .(2018 -رةحول السكان وصحة األس
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والالتي  الزواج( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن 49–15التوزيع النسبي للسيدات ): (7-10) الجدول

ض ـــــان الوالدة وبعــــمكح حسب ـــــمسة على الــــمولودهن خالل الخمس سنوات السابق أنجبن

 105 ......................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائص، 

والالتي أنجبن  الزواجسابق لهن ( سنة المتزوجات وقت المسح أو ال49–15نسبة السيدات ): (8-10) الجدول

حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المسح والالتي أنجبن في مؤسسة صحية وأشرف  مولودا

 106 ................................. .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةعليها كادر مؤهل، 

الالتي  الزواج( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن 49-15التوزيع النسبي للسيدات ): (9-10) الجدول

ب كيفية ـــة حســـة صحيـــل مؤسســــسنوات السابقة للمسح داخ 5مولودا حيا خـــالل  أنجبـــن

 108 ................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةن، ـــخروج الجني

 والالتي( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج 49–15التوزيع النسبي للسيدات ): (10-10) الجدول

في مؤسسة  والدة قيصرية الدتهنوتمت سنوات السابقة على المسح و 5مولودا حيا خالل  أنجبن

 110 ........ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةصحية حسب لحظة اتخاذ القرار بذلك، 

مــــن  يعانــــوندة، متوسط وزنهم ونسبة األطفال الذين نسبة األطفال الذين تم وزنهم عند الوال: (11-10) الجدول

 111 ............. .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالـــــوزن عنــــد الـــــوالدة،  نقص

 والالتي( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج 49–15ع النسبي للسيدات )التوزي: (12-10) الجدول

أنجبن مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المسح ولم تتم الوالدة في مؤسســـة صحيــــة 

 112 ........... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةحســـب السبـــب ووســـط اإلقامــة، 

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي أنجبن 49 –15نسبة السيدات ): (13-10) الجدول

دة أثناء آخر مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المسح حسب تلقيهن رعاية بعد الوال

 113 ....... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةوالدة وبعض الخصائص الديموغرافية، 

مسح أو السابق لهن الزواج الالتي ( سنة المتزوجات وقت ال49-15التوزيع النسبي للسيدات ): (14-10) الجدول

ة ـــن رعايــــح والالتي لم يتلقيــــة للمســـوات السابقـــس سنـــالل الخمـــأنجبن مولودا حيا خ

 114 ...................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةد الوالدة حسب السبب، ـــبع

)المسح الوطني حول تقديرات نسبة وفيات األمهات على المستوى الوطني حسب وسط اإلقامة، : (15-10) الجدول

 116 ................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

 

 حسب الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49–15) للسيدات النسبي التوزيع :(1–11) الجدول

)المسح الخصائص،  بعض حسب عليه السابق بالعام مقارنة المسح وقت الصحية لحالتهن تقيميهن

 119 .................................................................. .(2018 -الوطني حول السكان وصحة األسرة

حسب  الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49–15) للسيدات النسبي التوزيع :(2-11) الجدول

 121 .... .(2018 -وصحة األسرة السكان حول الوطني )المسحعنق الرحم،  وسرطان الثدي لسرطان معرفتهم

التوزيــــع النسبي للنســــاء الالتي أجريــــن اختبار الكشف عـــن السرطان والفترة الزمنية منذ  :(3-11) الجدول

 123 ......................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةأخر كشف، 

 المشتبه( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج 49–15النسبي للسيدات ) التوزيع :(4-11) الجدول

ـن لتلقي مشــــــورة بإصابتهن بسقوط الرحم خالل الثالث أشهر السابقة للمسح ونسبة مــــن سعيـــ

)المسح الوطني حول السكان صحية منهن حسب مقــــدم المشـــــورة وبعـــــض الخصائـــــص، 

 124 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة

 الالتي ( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج49–15يدات )للس التوزيع النسبي :(5-11) الجدول

سعين للعالج منهن حسب أشهر السابقة للمسح ونسبة من  3في البول خالل  اضطراباتعانين من 

 126 ...................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةمقدم المشورة، 

الالتي  ( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج49–15للسيدات ) التوزيع النسبي :(6-11) الجدول

أشهر السابقة للمسح والالتي لديهن  3عانين من حرقان أثناء التبول أو إفرازات مهبلية حادة خالل 

)المسح الوطني حول السكان ما حسب بعض الخصائص الديموغرافية، األعراض المرتبطة به

 127 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة
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والالتي  هن الزواج( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق ل49–15للسيدات ) التوزيع النسبي :(7-11) الجدول

عانين من حرقان أثناء التبول أو إفرازات مهبلية حادة خالل األشهر الثالثة السابقة للمســـــح 

)المسح الوطني حول سعين للعــــالج حســــب مقــــدم المشورة وبعض الخصائص،  ونسبة الالتي

 128 ................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

( سنة المتزوجات وقت المسح والالتي دورتهن الشهرية 49–15للسيدات ) التوزيع النسبي :(8-11) الجدول

 129 ....... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةوحاولن الحمل وفشلن في ذلك،  مستمرة

ح والالتي دورتهن ــــزوجات وقت المســـة المتـــ( سن49–15دات )ــــلسيالتوزيع النسبي ا :(9-11) الجدول

)المسح الوطني حول السكان ب السبب، ـــن حســل وفشلــن الحمــرة وحاولـــالشهرية مستم

 129 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة

( سنة المتزوجات وقت المسح والالتي دورتهن الشهرية 49–15للسيدات )التوزيع النسبي  :(10-11) الجدول

ح الوطني حول السكان ــــ)المسورة، ــــدم المشـــب مقـــوحاولن الحمل وفشلن حس مستمرة

 130 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة

 الالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49–15) للسيدات النسبي التوزيع :(11-11) الجدول

رتهن الشهرية مستمرة وحاولن الحمل وفشلن والالتي لم يتلقين استشارة طبية حسب السبب، دو

 131 ........................................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

( سنة المتزوجات وقت المسح والالتي طلب أزواجهن 49–15) سيداتالتوزيع النسبي لل :(12-11) الجدول

 132 ................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةاستشارة حسب مقدم االستشارة، 

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج حسب 49–15بي للسيدات )التوزيع النس :(13-11) الجدول

)المسح الوطني حول المكان المعتاد لتلقي الرعاية الصحية وبعض الخصائص الديموغرافية، 

 133 ................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

الالتي  ( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج49–15التوزيع النسبي للسيدات ) :(14-11) الجدول

بعض األسباب التي تمثل عائقا كبيرا يحـــــول دون الحصول على رعاية طبيــــة حســـب  ذكرن

 134 ............................. .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةبعــــض الخصائص، 

 

في  تسجيلهمتوزيع األطفال المولودين أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح حسب ما إذا تم  :(1-12) الجدول

ح الوطني حول السكان وصحة )المسسجالت الحالة المدنية أم ال وحسب بعض الخصائص 

 136 ...................................................................................................... .(2018 -األسرة

توزيع األطفال المولودين أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح الذين يتوفر لديهم دفتر  :(2-12) الجدول

 137 ................. .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةصحي حسب بعض الخصائص 

سنوات أو تم تركهم  10نسبة األطفال دون الخامسة الذين تركتهم أمهاتهم في صحبة طفل دون  :(3-12) الجدول

 137 ......... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ــض الخصائــص،لوحدهم حســب بعـ

ليم المبكـــــر نسبــــــة األطفــــال دون الخامســــــة الذين تشتـــــرك أسرهم فــــي أنشطـــة التع :(4-12) الجدول

ة ــان وصحــول السكــح الوطني حــ)المسص ـــة حسب بعــــــض الخصائـــداد للمدرســـواالستع

 138 ...................................................................................................... .(2018 -األسرة

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج حسب 49–15التوزيع النسبي للسيدات ) :(5-12) الجدول

ض ـــرأة وبعـــــالسابقة للمسح حسب الحالة الزواجية للم 12تعرضهن للعنف في األشهر 

 139 ...................................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةائص، ــــالخص

ه وهـل كان نوع العنف والشخص الممارس ل التوزيع النسبي للنساء الالتي تعرضن للعنف حسب :(6-12) الجدول

 141 ................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةله أثر حسـب بعض الخصائص، 

وع األثر، ــسب نـــف حـــالتوزيع النسبي للنساء الالتي تعرضن للعنف والالتي أثر عليهن العن :(7-12) الجدول

 142 ........................................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

)المسح الوطني حول السكان التوزيع النسبي للنساء الالتي تعرضن للعنف حسب من يلجأن إليه،   :(8-12) جدولال

 143 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة
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 60 سن للعنف بعد تعرضواسنة فأكثـــــر الذين  60التوزيع النسبي  لألشخاص كبار الســــن  :(9-12) الجدول

 143 ................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة حســـب نوع العنف

سنــــة فأكثر الذين تعرضوا للعنـــف حســـــب  60التوزيع النسبي لألشخاص كبار الســــن  :(10-12) الجدول

 144 ..................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةمكان التعــــرض للعنــــف، 

 

نسبة األطفال دون الخامسة الذين تم إرضاعهم خالل الساعة األولى بعد الوالدة ونسبة من  :(1-13) الجدول

)المسح الوطني ، والتوزيع النسبي لهؤالء حسب وقت بدء الرضاعة و بعض الخصائص رضعوا

 161 ............................................................................ .(2018 -حول السكان وصحة األسرة

 20 بينشهرا واألطفال الذين تترواح أعمارهم  15و 12نسبة األطفال الذين يتراوح أعمارهم بين  :(2-13) الجدول

ض ـــب بعــــح حســــالل إجراء المســـــة الطبيعية خــــشهرا المستمرون  بالرضاع 23و

 161 ......................................... .(2018 -ح الوطني حول السكان وصحة األسرة)المسالخصائص، 

على  السابقةساعة  24مرات على األقل خالل  6نسبة األطفال أقل من ستة أشهر الذين رضعوا  :(3-13) الجدول

)المسح الوطني ووسط اإلقامة،  الجنسالرضاعة بالنهار والليل حسب  المسح ومتوسط عدد مرات

 162 ............................................................................ .(2018 -حول السكان وصحة األسرة

حسب تناولهم  حالياين ال يرضعون ( شهرا من الذين يرضعون حاليا والذ23–6نسبة األطفال ) :(4-13) الجدول

)المسح الوطني حول السكان وصحة األطعمة الصلبة وشبه الصلبة حسب بعض الخصائص، 

 162 ...................................................................................................... .(2018 -األسرة

 بعـــــضحسب  المناسبــــةاميــــن الذيـــن يحصلــــون على التغذيــــة نسبة األطفــــال دون الع :(5-13) الجدول

 161 ..................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائــــص، 

، السكرف إليها ــــأضي روباتــــمشات أو ــــقوا وجبــــن، الذين تلــــن العامينسبة األطفال دو :(6-13) الجدول

 161 ........................................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

ً وتناولوا حليبا غير حليب األم علــــى ( ش23–6نسبة األطفال ) :(7-13) الجدول هرا الذين ال يرضعـــون حاليا

 162 ......................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةاألقــــل مرتين في اليوم، 

فيتامين )أ( ومتوسط  منألطفال الذين دون الخامسة الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل نسبة ا :(8-13) الجدول

 162 ..................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةعدد الجرعات، 

ألطفال دون الخامسة الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل فيتامين )د( ومتوسط عدد نسبة ا :(9-13) الجدول

 161 ............................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة الجرعات

( شهر والذين يعانون من سور التغذية بشكل معتدل أو حاد )وفقا 59ـ0نسب األطفال من ) :(10-13) الجدول

 163 ............... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةلمعايير منظمة الصحة العالمية(، 

 

اتجاهات وفيــــــات الرضـع واألطفــال دون الخامســـة ومكوناتــــها خــــــالل الخمـــــس  :(1-14) الجدول

)المسح الوطني حول  .(2018-2003)سنــــــوات السابقـــــة عـــلى المســـــح خالل الفترة 

 178 ................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

معدالت وفيات الرضـــــع واألطـــــفال دون الخامســـــة )في األلف( خـــــالل الخمــــس سنوات  :(2-14) الجدول

)المسح الوطني ة، السابقة على المســـــح حســـــب المتغيــــــرات االجتماعيـــــة الديمــوغرافي

 177 ............................................................................ .(2018 -حول السكان وصحة األسرة

عدد المواليد الموتى ووفيات حديثي الوالدة ومعدل وفيات ما حول الوالدة للخمس سنوات السابقة  :(3-14) الجدول

ح الوطني حول السكان وصحة ـــ)المسة، ـــص الديموغرافيـــض الخصائــب بعـــحس حـــللمس

 179 ...................................................................................................... .(2018 -األسرة

 

األم،  ريحـتصب بطاقة التطعيم أو ـــــالذين تلقوا التطعيم حس شهرا( 23ـ12نسبة األطفال ) :(1-15) الجدول

 180 ......................................................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

عيم ـــب بطاقة التطــــحسذوا التطعيمات ـــن أخـــر الذيــــ( شه23-12ن )ــــة األطفال مــــنسب :(2-15) الجدول

 182 ........................................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
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 األول حسب مالعا بلوغهم قبل المقررةالتطعيمات  استكملوا الذين شهرا( 23-12نسبة األطفال ) :(3-15) الجدول

 184 ................................. .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةبطاقة التطعيمات، 

وي )المكورات ئالرالذين تحصنوا بتطعيــــم ضــــــد االلتهاب  ا( شهر23ـ12نسب األطفال من ) (:4-15) الجدول

)المسح الوطني حول الرئوية( حســــــب الجرعـــــات والذين أخذوا جرعـــات التطعيم الثالث، 

 185 ................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

( شهـــرا الذيــــن أخـــــذوا تطعيم فيـــــروس روتا حســـــب الجرعــــة 23ـ12) نسبة األطفال :(5-15) لجدولا

ان ــول السكـــي حــح الوطنــــ)المسض، ــــاألولى، الجرعــــة الثانيــــة أو االثنين مــــع بع

 186 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة

( شهرا حسب بطــــاقة التطعيمات وحسب القطاع العام أو 23ـ12التغطية بتطعيمات األطـــفال ) :(6-15) الجدول

 187 ................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالقـــــطاع الخاص، 

نسبة األطفال دون الخامسة الذين عانوا من ارتفاع في درجة الحرارة )الحمى(، سعال، حمى مع  :(7-15) الجدول

سعال، مشاكل تنفسية، سعال مع صعوبة تنفس وحرارة، ونسبة المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي 

)المسح الوطني حول السكان مسح حسب بعض الخصائص، خالل األسبوعين السابقين على ال

 190 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة

هم المشورة نسبة األطفال دون الخامسة المشتبه في إصابتهم بااللتهاب الرئوي والذين طلبت أمهات :(8-15) الجدول

 191 ....... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالطبية أو العالج حسب مقدمي الرعاية، 

)المسح الوطني حول ذين تلقوا عالج، نسبة األطفال المشتبه في إصابتهم بااللتهاب الرئوي وال :(9-15) الجدول

 192 ................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

من  ةونسبنسبة األطفال دون الخامسة الذين عانوا من اإلسهال خالل األسبوعين السابقين للمسح  :(10-15) الجدول

عانوا من إسهال مصاحب لحرارة ومن عانوا من إسهال مصاحب لدم في البراز أو اإلثنين معا 

 193 ... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةخالل نفس الفترة حسب بعض الخصائص، 

نسبة األطفال دون الخامسة الذين عانوا من إسهال خالل األسبوعين السابقين على المسح والذين  :(11-15) الجدول

طلبت أمهاتهم المشورة الطبية أو العالج حسب مقدمي الرعاية ونسبة هؤالء حسب مكان تلقي هذه 

 194 .................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالمشورة وبعض الخصائص، 

 العالجنسبة األطفال الذين عانوا من إسهال خالل األسبوعين السابقين على المسح والذين تلقوا : (12-15) الجدول

المسح الوطني حول السكان وصحة )حسب نوع العالج الذين تم إعطاؤه لهم وبعض الخصائص 

 195 ...................................................................................................... .(2018 -األسرة

 أمالحنسبة األطفال دون الخامسة الذين عانوا من اإلسهال خالل األسبوعين السابقين الذين تلقوا  :(13-15) الجدول

ية ونسبة الذين تلقوا المزيد من السوائل و نسبة الذين استمروا في التغذية و نسبة األطفال إماهة فمو

)المسح الوطني حول الذين تلقوا أمالح إماهة أو تلقوا المزيد من السوائل واستمروا في التغذية. 

 196 ................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

نسبة األمهات الالتي أنجبن مولودهن خالل الخمس سنوات السابقة على المسح حسب رأيهن  :(14-15) الجدول

)المسح الوطني حول السكان حول عالمات خطورة مرض أطفالهن حسب بعض الخصائص، 

 196 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة

 

ً لبعــــض الخصائص  60التوزيع النسبـــــي لكبـار السن ) :(1-16) الجدول  الديموغرافيةسنـــة فأكثر( وفقا

 199 .................................... .(2018 -رة)المسح الوطني حول السكان وصحة األس واالجتماعيــــة،

 يزالــــونسنة فأكثر( الذين يعملون وقت المســـــح والذيــــن ال  60التوزيع النسبي لكبار السن ) :(2-16) الجدول

 200 ................................ .(2018 -كان وصحة األسرة)المسح الوطني حول السقادرين على العمل، 

، وميا حسب نوع النشاطييمارسون نشاطا  سنة فأكثر( الذين 60التوزيع النسبي لكبار السن ) (:3-16الجدول )

 207 ........................................................ (.2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

)المسح الوطني حول السكان سنة فأكثر( حسب مصدر الدخل،  60التوزيع النسبي لكبار السن ) :(4-16) الجدول

 203 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة
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فــي حالــة  إليـــهسنة فأكثر( حســــب مــن يلجـــؤون  60نسبي لكبــــار السن )التوزيـــــع ال :(5-16) الجدول

 203 ........................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةعـــدم كفايــة الدخــــل، 

، ةلظروف المعيشـ تصورهـمـب ـــر( حســـة فأكثــسن 60ن )ـــار الســـي لكبــــع النسبـــالتوزي :(6-16) الجدول

 204 ........................................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

سنة فأكثر( والذين ظروف السكــــن لديهم غيـــر مريحة حســب  60وزيع النسبي لكبار السن )الت :(7-16) الجدول

 205 ........................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةاألسبـاب، 

 المسحتعيق حركتهم ) القيود أو المخاوف التي سنة فأكثر( حسب 60التوزيع النسبي لكبار السن ) (:8-16الجدول )

 212 ................................................. (...................2018-الوطني حول السكان وصحة األسرة

 
)المسح الوطني حول السكان سنة فأكثر( حسب تصورهم لحالتهم الصحية،  60توزيع كبار السن ) :(1-17) الجدول

 208 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة

طبيب  طرفسنة فأكثر( المصابيـــــن بأمراض مزمنة تم تشخيصها من  60توزيع كبار السن ) :(2-17) الجدول

 209 ...................... (2018 -األسرة )المسح الوطني حول السكان وصحةويتبعــــون عالج منتظـــــم، 

، الجنسسنة فأكثر( المصابين بمرض مزمن حسب نوع المرض، حسب  60توزيع كبار السن ) :(3-17) الجدول

 210 ............... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةئة العمرية والف حسب مكان اإلقامة

وفـــــقاً لعدد دائــــم  بشكـــــل سنـــة فأكثـــــر( الذين يتناولون األدوية 60توزيــــع كبار الســــن ) :(4-17) الجدول

 211 ................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةوتكلفتها،  األدوية

ـــهم اليومي وفقًا لنوع سنة فأكثـــر( يواجهــــون صعوبة تحد من نشاطــ 60توزيع كبار السن ) :(5-17) الجدول

 212 ............................................ (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، الصعوبة

ول السكان وصحة )المسح الوطني حسنة فأكثر( حسب الحالة التغذوية،  60كبار السن ) توزيع :(6-17) الجدول

 213 ...................................................................................................... .(2018 -األسرة

حسب المكان ونوع الحادث،  60النسبي لكبار السن الذين تعرضوا لحادث بعد السن  التوزيع :(7-17) الجدول

 214 ........................................................ .(2018 -سرة)المسح الوطني حول السكان وصحة األ

سنة فأكثر( الذين تعرضوا لحادث حسب نتائج هذا الحادث،  60النسبي لكبار السن ) التوزيع :(8-17) الجدول

 215 ......................................................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

ة ـــي وممارســـم اليومــب نشاطهـــر( حســة فأكثــسن 60ن )ــار الســنسبة كب التوزيع :(9-17) الجدول

 216 .......................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةة، ــالرياض

)المسح الوطني حول السكان سنة فأكثر(، حسب الحالة النفسية،  60النسبي لكبار السن ) التوزيع :(10-17) الجدول

 217 ............................................................................................. (2018 -وصحة األسرة

سنة فأكثر( الذين أجــــروا فحـــوصات طبية بعد سن  60النسبـــي لكبــــار الســــن ) التوزيع :(11-17) الجدول

 217 ....................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، حســب نـوع الفحص، 60

د سن ـــدي بعــن سرطان الثــن عــي كشفــر( والالتـــة فأكثـــسن 60اء )ــالنسبي للنس التوزيع :(12-17) الجدول

 218 .................................................. .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، 60

، 60سنة فأكثر( الذين كشفوا على مرض البروستاتا بعد سن  60التوزيع النسبي للذكور ): (13-17) الجدول

 219 ........................................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

سنة فأكثر( حسب احتياجاتهم إلى الفحوصات الطبيــــة خالل  60التوزيع النسبي لكبار الســـن ) :(14-17) الجدول

 219 ... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةاألشهـــر الثالثـــــة السابقــــة على المسح، 

سنة فأكثر( الذين احتاجوا إلى فحص طبي في األشهر الثالثة  60التوزيع النسبي لكبار السن ) :(15-17) الجدول

 220 ..................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، السابقة للمسح
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سنة فأكثر( الذيــــــــن احتاجـــــوا إلى فحــــص طبي في  60التوزيع النسبي لكبار السن ) :(16-17) الجدول

ل السكان )المسح الوطني حواألشهر الثالثة السابقة للمسح وقاموا به حسب موقع االستشارة، 

 220 ............................................................................................ .(2018 -وصحة األسرة

 12سنة فأكثر( حسب الحاجة للدخول إلى المستشفى خالل  60التوزيع النسبي لكبار السن ) :(17-17) الجدول

 221 .............................. .(2018 -حول السكان وصحة األسرة)المسح الوطني شهرا السابقة للمسح، 

سنــة فأكثـــر( حســــب مطالبهــــم المتعلقة بالخدمــــات  60التوزيع النسبي لكبار السن ) :(18-17) الجدول

 222 ................................... .(2018 -سح الوطني حول السكان وصحة األسرة)المالمقدمــــة لهــــم 
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 قائمة األشكال
 

 9 ........ (2018 -السكان وصحة األسرة )المسح الوطني حولتوزيع ميزانية المسح حسب مصادر التمويل، : (1-2) كلالش

 

 17 ............... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، الجنسالهرم السكاني حسب العمر و: (1-3) الشكل

)المسح الوطني حول سنوات حسب المستوى التعليمي،  10التوزيع النسبي للسكان األكثر من : (2-3) الشكل

 20 ..................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

نسبة السكان الذين يستخدمون مصدر محسن لمياه الشرب* ومرحاض صحي محسن** حسب بعض : (3-3) شكل

 27 ............................................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائص 

 

 المسح( سنة المتزوجات أو السابق لهــن الــزواج والعامالت وقت 49–15النسبي للسيدات ) التوزيع :(1-4كل )الش

 34 .................. .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةحسـب بعـــــــــض الخصائـــص، 

زواج الالتي يوافقن على ــ( سنة المتزوجات أو السابق لهن ال49–15التوزيع النسبي للسيدات ): (2-4كل )الش

ي حول السكان ـــح الوطنــــ)المسه القرار النهائي، ــــن لـــب مـــبأجر في المستقبل حس العمل

 36 ................................................................................................. .(2018 -وصحة األسرة

 

)المسح الوطني حول السكان وصحة نسب انتشار اإلصابة بمرض السكري حسب جهة اإلقامة، : (1-5) الشكل

 39 ........................................................................................................... .(2018 -األسرة

ة، ـــــهة اإلقامـــــدم الشراييني حسب جـــــط الـــــنسب انتشار اإلصابة بمرض ارتفاع ضغ: (2-5) الشكل

 42 .......................................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

، العمروفئات  الجنسالنسب المئوية لألفراد المصابين بمرض مزمن واحد على األقل حسب : (3-5) الشكل

 45 .......................................................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 ةـــالعمريات ــب الفئـــة حســة الشائعـــراض المزمنــض األمــة ببعــاإلصابار ــب انتشـــنس :(4-5) الشكل

 49 ........................................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةة، ـــالعريض

 

)المسح الوطني حول سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية وقت المسح،  15جال نسب النساء والر :(1-6) الشكل

 57 ........................................................................................ (2018 -السكان وصحة األسرة

( حســــب SMAMــوات العزوبية، متوســط الســـــن عند الزواج األول، )متوســــط عدد سنــ :(2-6) الشكل

 58 ...................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةوبعــــض الخصــائص،  الجنس

سنة الالتي لهن صلة قرابة مع أزواجهن  (49-15نسب النساء المتزوجات والسابق لهن الزواج ): (3-6) الشكل

 57 ................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةمؤشر الثروة،  حسب

ة، ـــــط اإلقامــــب الفئات العمرية ووســـــح حســــمتوسط فارق العمر بين الزوجين وقت المس: (4-6) شكلال

 59 ............................................................. .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

الستشارات الطبية ما قبل الزواج سنة با (49-15) تطور قيام النساء المتزوجات والسابق لهن الزواج :(5-6) الشكل

 63 ........ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، .2018و 2011أزواجهن بين مسحي  مع

 

)المسح الوطني حول السكان ئات العمرية ووسط اإلقامة، معدل الخصوبة العام )في األلف( حسب الف :(1-7) الشكل

 67 .................................................................................................. (2018 -وصحة األسرة

، صالخصـــائ( للثالث سنوات السابقة للمسح، حسـب بعـــــض (ISFالخصوبة الكلي  معـدل :(2-7) الشكل

 68 .............................................................. (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 مختلفـــةمعـــدل الخصوبـــة العمريـــة ومعـــدل الخصوبـــة الكلـــي للخصوبـــة حســب مصــادر  :(3-7) الشكل

 69 .............................. (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، 2018إلى  1962 منـــذ

، 2018إلى  1962ذ ـــادر منـــامرأة(، حسب عدة مص 1000ة )لكل ـــريـــمعدل الخصوبة العم :(4-7) الشكل

 69 .............................................................. (2018 -مسح الوطني حول السكان وصحة األسرة)ال
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)المسح الوطني حول السكان وصحة سنة الالتي بدأن حياتهن اإلنجابية،  19-15نسبة المراهقات : (5-7) الشكل

 73 ........................................................................................................... .(2018 -األسرة

 

وسط اإلقامة،  حسبسنة الالتي يستخدمن وسيلة تنظيم أسرة  (49-15)نسبة النساء المتزوجات  :(1-8) الشكل

 74 ............................................................. .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

، 2018-1987رة ـــالل الفتـــة خــــة والتقليديــــرة الحديثــــم األســـــل تنظيــــتطور استخدام وسائ: (2-8) الشكل

 75 .............................................................. (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

، الخصائصبعض  حسبرأي السيدات في المتوسط األمثل لعدد األطفال المرغوب فيه لألم وللبنت : (1-9) الشكل

 91 .............................................................. (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 96 .......... .(2018–1992)تطور التغطية بالرعاية الصحية أثناء الحمل حسب وسط اإلقامة خالل الفترة  :(1-10الشكل )

اللواتي  سنة( 49-15) للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج في الفئة العمرية التوزيع النسبي :(2-10) الشكل

مولودًا حيًا في السنوات الخمس األخيرة التي سبقت المسح والذين تلقـــوا أقــــراص من  وضعن

 103 ............................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة الحديد أثناء الحمـــل، 

سنة  (49-15)التوزيع )بالنسب المئوية( للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج في الفئة العمرية  :(3-10) الشكل

ي ــة التـــاكل الصحيــب المشــحسح ــة للمســوات السابقــسن 5أنجبن مولودا حيا خالل  الالتي

 104 ........................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةتعرضن لها أثناء الحمل، 

الل ـــخ ةـــاإلقامط ـــب وســل حســادر مؤهــراف كـــت إشــــوالدات تحـــب الــر نســـتغي :(4-10) الشكل

 107 ............................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، 2018-1992رة ــالفت

ح الوطني حول السكان ــ)المسوالدة، ــــة الـــــب طبيعــــوالدات حســـــوزيع النسبي للــــالت: (5-10) الشكل

 108 ............................................................................................... .(2018 -وصحة األسرة

مسح الوطني حول )الالتوزيع النسبي للوالدات حسب طبيعة الوالدة والقطاع العام أو الخاص، : (6-10) الشكل

 109 ..................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

ووسط  ةشكلالمطبيعة  حسبالتوزيع النسبي للنساء الالتي تعرضن لمشاكل صحية بعد الوالدة : (7-10كل )الش

 114 ................................................ .(2018 -ي حول السكان وصحة األسرة)المسح الوطناإلقامة، 

 117 ........................................................ (.2016-1985اتجاهات وفيات األمهات خالل الفترة ): (8-10) الشكل

 

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج المشتبه 49–15النسبي للسيدات ) التوزيع :(1-11) الشكل

بإصابتهن بسقوط الرحم خالل الثالث أشهر السابقة للمســــح ونسبـــــة من سعيـــــن لتلقي 

)المسح الوطني حول شــــورة وبعــــض الخصائص، مشـــــورة صحية منهن حسب مقــــــدم الم

 125 ..................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

والالتي  اج( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزو49–15للسيدات ) التوزيع النسبي :(2-11) الشكل

سعين للعالج منهن حسب أشهر السابقة للمسح ونسبة من  3عانين من اضطرابات في البول خالل 

 126 ........................................ .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةمقدم المشورة، 

 مستمرة( سنة المتزوجات وقت المسح والالتي دورتهن الشهرية 49–15) التوزيع النسبي للسيدات :(3-11) الشكل

)المسح الوطني حول وحاولن الحمل وفشلن ولم تحصلن على المشورة الصحية حسب السبب، 

 131 ..................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

 

سنة الالتي تعرضن للعنف في  (49-15)النسبي للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج  التوزيع :(1-12) الشكل

)المسح الوطني حول السكان ف، ـــــرض للعنــــب مكان التعـــــح حســــشهرا السابقة للمس 12

 140 ............................................................................................... .(2018 -وصحة األسرة

 

 السكان)المسح الوطني حول متوسط مدة الرضاعة الطبيعية )باألشهر( حسب بعض الخصائص،  :(1-13) الشكل

 161 ................................................................................................ (2018 -وصحة األسرة



 قائمة األشكال  2018المغرب  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

XX 

، مطلقةرضاعة طبيعية  يرضعونأشهر الذين  6النسبة المئوية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  :(2-13) الشكل

)المسح الوطني ونسبة األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية غالبة، حسب بعض الخصائص، 

 161 ............................................................................... .(2018 -حول السكان وصحة األسرة

رضاعة طبيعية مطلقة،  يرضعونأشهر الذين  6النسبة المئوية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  :(3-13) الشكل

سح الوطني حول )المونسبة األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية غالبة حسب جهة اإلقامة، 

 161 ..................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

 وصحة)المسح الوطني حول السكان سنوات،  5سبب عدم بدء الرضاعة الطبيعية لألطفال أقل من : (4-13) الشكل

 161 ......................................................................................................... .(2018 -األسرة

)المسح الوطني حول توزيع األطفال دون السنتين من العمر حسب السبب الرئيسي لفطامهم، : (5-13) الشكل

 161 ..................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

الوطني حول  المسح)، 2018و  2011شهرا بين عامي  59-0تغيرات الحالة التغذوية لألطفال : (6-13) الشكل

 164 ..................................................................................... .(2018 -السكان وصحة األسرة

 

 سنـواتومكوناتها  خالل الخمــس  الخامسـةت الرضــع واألطفـال دون ااتجاهات تغيـر وفيـ :(1-14) الشكل

ول السكان ـــح الوطني حــــ)المس، (2018 -2003الل الفترة )ـــــــح خــــة عــلى المســـالسابقـ

 177 .............................................................................................. ..(2018 -وصحة األسرة

 بــحسي األلف( ـــة )فــــع واألطفال دون الخامســــنسب وفيات األطفال حديثي الوالدة والرض :(2-14) الشكل

 178 ......................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة مكان اإلقامة،

ض ـــبع بــــحس (Mortalité Périnatale)والدة ــــول الــــا حــــدل الوفيات مـــمع :(3-14) الشكل

 179 ....................................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةص، ـــــالخصائ

 

 بطاقةالذيـــــن تلقــــــــوا مختلـــــف التطعيمات حسب  شهـــرا( 23-12األطفــــال ) نسبــــــة :(1-15) الشكل

)المسح (، 2011 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، )2018و 2011التطعيم سنتي 

 183 ......................................................................(2018 -طني حول السكان وصحة األسرةالو

ضد الحصبة والحصبة  (RR2)الذين تم تحصينهم بالجرعة الثانية  شهرا( 23-12نسبة األطفال ) :(2-15) الشكل

)المسح الوطني حول السكان وصحة ، وحسب وسط وجهة اإلقامة بطاقة التلقيح حسب األلمانية

 188 ......................................................................................................... .(2018 -األسرة

 

أو ال  دخــلهــم سنــة حســـب ما إذا كـــان لدي 60النسبي لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  التوزيع: (1-16) الشكل

 202 ....................... .(2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةحســب بعــض الخصائـص، 

 

 ضـــــبع بـــحس رارــــباستم ةــــأدوي ونـــــيتناول نـــالذي المسنين اصـــاألشخ ةـــــنسب :(1-17) الشكل

 211 .......................................... (2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ص،ــالخصائ

 



 تقديم معالي وزير الصحة   2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

XXI 

 

 بالمملكة المغربية معالي وزير الصحة تقديم
 

يجي ستراتتكتسي المسوح الوطنية حول السكان وصحة األسرة أهمية بالغة في عملية التخطيط اال
 ياساتة الصحة، إذ توفر لصانعي القرار بيانات موثوقة ودقيقة ومفيدة إلعداد وتتبع السلوزار

كما أن  واالستراتيجيات والبرامج الصحية، وكذلك لرصد وتقييم التقدم المحرز في المجال الصحي.
ى عد علالمؤشرات الديموغرافية والصحية واالجتماعية واالقتصادية التي توفرها هذه المسوح تسا

 تقييم مدى تطور بعض المؤشرات المتعلقة بتتبع أهداف التنمية المستدامة.
 

يذ وتنف وفي هذا اإلطار، قامت وزارة الصحة وبدعم من الشركاء الوطنيين والدوليين، بإعداد
 .2018المسح الوطني السادس حول السكان وصحة األسرة 

 
صحية، ات الي النظام الوطني للمعلومويعتبر هذا المسح الوطني الواسع النطاق ُمكو  ن رئيسي ف

ن من خالل المؤشرات التي يوفرها بتقييم الحالة الصحية للسكان وإجراء  ت مع قارنامكما أنه يُمك  
ات لسياسالبلدان التي أنجزت نفس المسح. كما يعتبر كذلك الطريقة األكثر دقة واألنسب لتقييم ا

 اجات الحقيقية للسكان.واالستراتيجيات الموضوعة وكذلك لتقدير االحتي
 

ن ممن ــالس ة كبارــداف فئـــباسته 2018ة ـــادس لسنـــني الســـح الوطــــز المســـوقد تمي
نات حول سنة، والذي تم تنفيذه على مرحلتين، حيث اهتمت المرحلة األولى بجمع البيا 60تجاوزوا 

الثانية  جميع الجهات، أما المرحلةأسرة موزعة على  122000وفيات األمهات من عينة حجمها حوالي 
الجهات  أسرة موزعة على 15300فركزت على جمع البيانات باستخدام استبيانات من عينة متكونة من 

 االثني عشر للمملكة.
 

افقوا ولذين وبمناسبة نشر هذا التقرير، أود أن أتقدم بشكري للسكان الذين شملهم االستطالع وا
ن يين الذيالدولوئلة. كما أتقدم بالشكر أيًضا إلى جميع الشركاء الوطنيين على اإلجابة على مختلف األس

حل ع مراساهموا في إنجاز هذا المسح الهام وكذلك للمهنيين الصحيين لمساهمتهم القيمة خالل جمي
 تنفيذ المسح.

 
ي ر فلتقريكما أدعو جميع المسؤولين بوزارة الصحة إلى األخذ بعين االعتبار استنتاجات هذا ا

مخططات عملهم وضمان نشره على نطاق واسع لجميع المهنيين الصحيين والجهات الفاعلة في 
لهم  تسمح الميدان الصحي. وسيجد الخبراء والباحثون في مجال الصحة في هذا التقرير بيانات دقيقة

 بإجراء دراسات محددة حول القطاع الصحي.
 

 ةـر الصحــوزي          

 اليـــدكس ــــد أنـــالسي    
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 تقديم المدير التنفيذي ألجفند
 تقرير المسح المغربي في مشروع صحة األسرة العربية

 
مو صاحب السلقد اعتدنا  طيلة سنوات تنفيذ مشروع  صحة األسرة العربية أن تتصدر كلمة 

ه حكمت تقرير إجاز كل مرحلة من مراحل المشروع، يضمنها من الملكي األمير طالل بن عبد العزيز
مستقبل باؤله وعباراته ذات الدالالت العميقة، ورؤاه لمقومات نجاح العمل التنموي المشترك، ويبث تف
لمال  رأس االالمجتمعات العربية إذا أحسنت توظيف مواردها، وفي المقدمة المورد البشري، الذي يعد 

 الحقيقي للتنمية.
 

ينعكس  ، سيظللنير، الباقي  إن شاء هللاا همن ثمرات فكرفالرصيد الكبير،  رحم هللا األمير طالل 
لرصيد هذا ا. ونحن في أجفند، بصورة خاصة، نلمس العائد التنموي لخيراً ونماء على المواطن العربي

 ً ورة عدد في بل سموه القائل: "لقد وفقنا خالل تواصلنا في )أجفند( مع الشأن التنموي العربيو ،عربيا
لخير في بي باة الصادقة حقائق، وإنجازات تعود على المواطن العرمن األفكار التي أصبحت بفعل اإلراد
 صورة مشروعات ممتدة ومتوالية".

 
 احاطهر، وأومشروع صحة األسرة العربية من المبادرات التي أوالها، رحمه هللا، اهتمامه الكبي
ً  بأنه "إذا كان منسوب الخيارات نحو حياة أفضل في مجتمع م على  توقفا يبرعايته، ألنه ظل مؤمنا

ليعة طي في فإن الصحة تأت ،جملة من المعايير، ويتناسب وامتالك أفراد المجتمع عدداً من المقومات
لى عحصول هذه المقومات، ذلك أن المجتمع المحصن صحياً هو األوفر حظاً في استشراف المستقبل وال

 ته". تغيراونسجام مع العصر التعليم الجيد الفعال، والمشاركة السياسية وتبني الرؤية الواضحة لال
 

طالل  ميرقاد األ ،بهذه الرؤية الواضحة ألسس بناء المجتمعات المستقرة المتطلعة للغد األفضل
رة، حتى أصبح من المنظمات الفاعلة المباد واشرف باقتدار على  مختلف مراحل تطوره، أجفند،

ية وني، تنملكترفولة المبكرة، التعليم اإلفتكاملت نشاطاته في خمس برامج، هي تمكين المرأة، تنمية الط
 المجتمع المدني، الشمول المالي للفقراء.

 
ً مبادرته لمكافحة الفقر ب ،عنا ومبادراته أصبحت مستدامةورحل األمير طالل  تأسيس خصوصا

للشمول  أجفند دمجهم في العملية التنموية. وأصبحت بنوكتالشمول المالي للفقراء، و التي تحققالبنوك 
لى حل عل فقط فبنوك أجفند ال تعم المالي ترجمة عملية للبرامج الخمسة التي تشكل استراتيجية أجفند.

ليم، فقر التعحة، والفقر المالي، بل تسهم في حل المشكالت االجتماعية واالقتصادية معا ، فتعالج فقر الص
 وفقر الطاقة، وفقر األمان  االجتماعي.

 
نتشار بنوك الشمول داعم قوي ال -طويلعلى المدى ال-ربية هو وهكذا فمشروع صحة األسرة الع

 العربي. نسانالمالي، ألنه مشروع ريادي يؤسس لقاعدة معلومات لها التأثير العميق في مناحي حياة اإل
ماً من اً مهمشروع ليس مميزا من حيث فكرته وأبعاده التنموية فحسب، ولكنه أيضاً يتخذ جانبالو

 عة الدول: جاماكة الواسعة التي استقطبها أجفند في التمويل، إذ يضم هذا التحالفهذا التميز من الشر
لمية، العا العربية، صندوق األمم المتحدة للسكان، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، ومنظمة الصحة

لعالـم ايـم إقل مكتـباد الدولي لتنظيم األسرة )ـــة، واالتحـــوم الطبيـــة للعلـــة اإلسالميـــوالمنظم
 (.ا )أسكواب آسيالعربـي(، وصنـدوق األمم المتحـدة للطفولـة، واللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغر

 
جاز في المملكة المغربية هو إن 2018إن اكتمال المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 

ع صحة ء مشروكملت أهم أجزاألن المغرب، بذلك، تنضم إلى شقيقاتها )الدول العربية( التي است حقيقي،
وافية  ياناتباألسرة العربية، وهو المسح الشامل لجميع فئات المجتمع وشرائحه، الذي من شأنه تقديم 

 وموثوقة تساعد في التخطيط. فالمعلومة الصحيحة هي  قاعدة التخطيط الناجح.
 

ية" يجعلنا، في والخطوات التي تترى باتجاه اكتمال مشروع ريادي بحجم "صحة األسرة العرب
أجفند، أكثر ثقة بأن مبادرات األمير طالل جميعها تتقدم نحو تحقيق أهدافها الكلية، شريطة أن نخرج من 
دائرة األمل والتمني إلى العمل. فكما يقول سموه: "فرق كبير بين أن نأمل.. وأن نعمل. فاألمل هو 
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ما نتمناه، فليؤدي كل منا واجبه.. ولنبذل  المحرك والمحفز لجميع الطاقات، أما العمل فهو المحقق لكل
 جميعاً جهودنا، فشعوبنا تستحق حياة أفضل وتنتظر منا الكثير".

 

 ناصر القحطاني                                                          

 .أجفند –ذي المدير التنفي                                                           
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 شكر وتقدير
 

لسادس ا الوطني المالية بوزارة الصحة بإعداد وإنجاز المسح والموارد التخطيط قامت مديرية
جاح هذا وقد ارتبط ن .والدوليين الوطنيين الشركاء من وذلك بدعم 2018وصحة األسرة  السكان حول

 لمهنيينا وخاصة لدوليةوا الوطنية والمنظمات المحلية والسلطات للسكان الفعالة المسح بالمشاركة
 .الصحيين
 
 :لكل من شكري خالص عن أعرب أن أود المناسبة، وبهذه 
 
 المقابالت؛ خالل اإليجابيعلى مشاركتهم و تفاعلهم  لسكانا -
 مسبقًا؛ المحددة للمعايير وفقًا المناسب الوقت في المنجز العمل جودة على والمشرفين لباحثينا -
 بجمع البيانات؛ للفرق المكلفة لدعمها يميةاإلقل الصحية لمندوبياتا -
  لفرق المسح؛ ودعمهم لمرافقتهم المملكة وعماالت مقاطعات في المحلية لسلطاتا -
 لمندوبية السامية للتخطيط؛ا -
 ؛الصحي للتأمين الوطنية لوكالةا -
 والمالي؛ الفني العربية على الدعم الدول جامعة -
 ؛العالمية الصحة منظمة -
 اليونيسيف(؛) للطفولة المتحدة األمم منظمة -
 للسكان؛ المتحدة األمم صندوق -
 البيانات؛ تحليل عن المسؤولين الخبراء إلى -
 ال المسح، هذا إنجاز في مباشر غير أو مباشر بشكل ساهموا الذين الصحة بوزارة لمسؤولينا -

 .لمسحا لهذا لتقنيةا المسؤولية تولوا الذين الصحي واإلعالم الدراسات أطر مصلحة سيما
 

 المالية التخطيط والموارد مدير

بلمداني الوهاب عبد السيد
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 قائمة االختصارات
 

 ANAM الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

 BCG التطعيم ضد الشلل

 
 CIPD المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

   CNOPS الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي

 CNSS لضمان االجتماعيالصندوق الوطني ل

 COSOES  لجنة التنسيق للدراسات اإلحصائية

 CRM الهالل األحمر المغربي

 CSPro برنامج تجهيز المسوحات والتعدادات

 DPRF مديرية التخطيط والموارد المالية

 ENJ المسح الوطني حول الشباب

 ENPSF-2011 2011 المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

    ENPSF-2018 2018 الوطني حول السكان وصحة األسرةالمسح 

 HCP السامية للتخطيطندوبية لما

 MMR معدل وفيات األمهات

 Mortalité Périnatale  الوالدة حول ما الوفيات

 MS وزارة الصحة

 ODD أهداف التنمية المستدامة

 PAPFAM المشروع العربي لصحة األسرة

 RGPH-2014 2014كنى لسنة اإلحصاء العام للسكان والس

 RR التطعيم ضد الحصبة والحصبة األلمانية

 SAMU مصالح المساعدة الطبية المستعجلة

 SAU خدمات مستعجالت ما قبل االستشفاء

 SDGs المستدامة التنمية أهداف

 SEIS الصحي عالمالدراسات واإلمصلحة 

 SMUR مصلحة متنقلة لالستعجاالت واإلنعاش

 SMAM العزوبية سنــــوات عدد متوســــط

 SNIS النظام الوطني لإلعالم الصحي

 SPSS اإلحصائية للعلوم االجتماعية البرامج حزم

 UMP وحدات االستعجاالت الطبية للقرب

 UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان

 UNICEF صندوق األمم المتحدة للطفولة

 VPO التطعيم ضد الشلل

 WHO ةمنظمة الصحة العالمي
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 2018  -ملخص المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة في المملكة المغربية
 

ئية بعينة ممثلة بمثابة دراسة استقصا 2018 - يعتبر المسح الوطني لصحة السكان واألسرة في المملكة المغربية
، (SEIS)حي الصعالم ات واإلعلى المستوى الوطني. وتعد هذه الطبعة السادسة من نوعها والتي تنفذها مصلحة الدراس

 قسم التخطيط والدراسات التابع لمديرية التخطيط والموارد المالية.
 

صحة ومنظمة ال ،ANAMالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وقد ساهم في تمويل المسح كل من وزارة الصحة و
 الدراسات والمسوحاتووحدة ، UNFPA وصندوق األمم المتحدة للسكان ،UNICEFف واليونيسي ، WHOالعالمية

. (األجفندية، )، بدعم مالي من برنامج الخليج العربي للتنم(PAPFAM، )االجتماعية الميداينة بجامعة الدول العربية
 هذا المسح.نجاز أيضا الدعم الفني الالزم إلت الوحدة قدمو

 
. وتم %98.9غ دل استجابة بلأسرة معيشية بنجاح، بمع 15022األمر بمسح واسع النطاق، حيث تمت مقابلة  يتعلقو

طار ( سنة في إ49-15من النساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج في الفئة العمرية ) 9969بالموازاة مع ذلك، مقابلة 
 .%99.5استيفاء استبيان )المرأة(، بمعدل استجابة بلغ 

 
امة ي اإلقني وعلى مستوى وسطإن البيانات التي تم جمعها خالل هذا المسح بيانات ممثلة على المستوى الوط

 .اإلثنى عشر مستوى الجهات)حضري وقروي( وكذلك على 
 

: سكانجتماعية والديموغرافية للبيانات عن الخصائص اال المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةويوفر 
 ألسرة.متوسط حجم األسر المعيشية، التوزيع حسب الجنس، الحالة الزواجية والتحصيل التعليمي ألفراد ا

  
ذا كان إول ما حكما يهتم المسح بتقييم مدى انتشار األمراض المزمنة، وفي هذا الصدد، تم طرح عدد من األسئلة 

 المصاب يأخذ عالجا منتظما أم ال. 
 

ها ياتلى مستوعأيًضا بتحيين البيانات حول مستويات الخصوبة والتعرف على العوامل التي تؤثر وسمح هذا المسح 
 العمر عند الزواج األول واستخدام وسائل تنظيم األسرة.مثل متوسط 

 
لى اإلشراف عووالدة يتضمن المسح كذلك مكونًا مهًما في صحة األم والطفل أال وهو الرعاية أثناء الحمل وما بعد ال
عمرية الفئة ال يواج فالوالدة من كادر مؤهل وكذلك اإلصابة بأمراض الجهاز التناسلي للنساء المتزوجات أو السابق لهن الز

 ل.الرضاعة الطبيعية، ومراضة األطفا ( سنة، وممارسة49–15)
 

، فضالً ل والسعالاإلسهاكما تُمك ن البيانات التي تم جمعها من تقييم التغطية بالتطعيم، ونسبة/ معدل انتشار الحمى و
 رية(.قياسات األنثروبومتعن الحالة التغذوية لألطفال دون سن الخامسة باستخدام قياسات الجسم البشري )ال

 
بتقييم رة، ـــــاألس ةــــــحان وصـــول السكــــني حــــح الوطـــالمسالل ــــها خــــم جمعـــي تـــوتسمح البيانات الت

 ت.مستوى وفيات األطفال دون السنة ودون سن الخامسة، استنادًا على التاريخ اإلنجابي للنساء المبحوثا
  

ل دون سن األطفا وفياتوتم تقدير معدالت وفيات حديثي الوالدة ووفيات ما بعد حديثي الوالدة، وعلى هذا األساس، 
 الخامسة.
 

 خصائص األسر: -
ن متوسط حجم أشخص، نصفهم من اإلناث. وتظهر نتائج المسح  67795بلغ عدد أفراد العينة التي شملتها الدراسة 

التي ترأسها  األسرفي الوسط القروي(. وبلغت نسبة  5الحضري مقابل في الوسط  4.3فردا ) 4.5األسرة المغربية يبلغ 
 .%15.4امرأة 

 
م يسبق لهم . وتصل نسبة الذين ل%59.6فأكثر وقت المسح سنة  15في عمر  تبلغ نسبة المتزوجين، بين األفراد

 .يعلى التوال %5.6و %2.2نساء. وقدرت نسبة المطلقات واألرامل  %27.6رجال و %38.8منهم ، %33.1الزواج 
 

م مستوى تعليمي ليس لديه %31.2سنوات فأكثر، أن  10في عمر وتبين النتائج المتعلقة بالحالة التعليمية للسكان 
لى مستوى التعليم إممن وصلوا  %46.9)أفراد لم يلتحقوا بالمدرسة مطلقًا ولكن ربما تابعوا دروسا لمحو األمية(، ونسبة 

 .%9.5( في حين لم تتجاوز نسبة من وصلوا إلى المستوى األعلى األساسي )االبتدائي والمتوسط
 

 خصائص المسكن: -
نفردة، حيث من األسر المغربية تعيش في مسكن أو شقة م %96.7تظهر النتائج المتعلقة بالظروف المعيشية أن 

يث تصل النسبة إلى حا للمياه، من األفراد يستخدمون مصدًرا محسَّنً  %87.3مساكنهم. وتبين النتائج أيًضا أن  %74.2يملك 
اء كمصدر في الوسط القروي. بينما تبلغ نسبة األسر التي تستخدم الكهرب %77.4في الوسط الحضري و %93.5حوالي 

 في الوسط القروي(. %93.8في الوسط الحضري و %99.1) %97.2رئيسي لإلنارة 
 

 األمراض المزمنة: -
أسئلة  معيشيةمزمنة التي تم التصريح بها، تضمن استبيان األسرة الولغرض التعرف على مدى انتشار األمراض ال

 ار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.لجميع أفراد األسرة لتقدير مدى انتش
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لنساء هن امن المغاربة يعانون من مرض مزمن واحد على األقل، وأن  %21وعلى هذا النحو أظهرت النتائج أن 
ألمراض نسبة الرجال المصابين بمرض مزمن واحد على األقل. وتنتشر ا %17.1 مقابل %24.9األكثر تضررا بنسبة 

 ( في الوسط القروي.%18.6( مقابل )%22.5المزمنة أكثر في الوسط الحضري بنسبة )
 

 الزواج: -
لمسح، حيث يبلغ ، حسب ما تبينه نتائج ا2011األول في المغرب مستقرا منذ عام  الزواجومازال متوسط العمر عند 

 (. 2011على التوالي في سنة  26و 31عند النساء )سنة  25.5عند الرجال وسنة  31.9
  

تزوج الرجال سنة، بينما ي 2.7في الوسط القروي بـحوالي ها وتتزوج النساء في الوسط الحضري في سن متأخر عن
 سنوات قبل الرجال المقيمين في الوسط الحضري. 3المقيمون في الوسط القروي بحوالي 

 
 الخصوبة: -

يم تسمح بتقيمسح، والتي سبقت ال ةثالثترجع البيانات التي تم جمعها حول التاريخ اإلنجابي للنساء إلى السنوات ال
 .اإلجماليمستوى الخصوبة من خالل تقدير معدالت الخصوبة حسب العمر ومعدل الخصوبة 

 
اها في لغ أقصخفضة في جميع األعمار، وتبوتظهر النتائج في هذا الصدد، أن الخصوبة بين النساء المغربيات من

 سنة. (29-25) الفئة العمرية
 
خالل الفترة  2.59طفل لكل سيدة مقابل  2.38، (2017-2015) خالل الفترة اإلجماليمعدل الخصوبة قد بلغ و

 .2011، مما يدل على انخفاض طفيف منذ المسح السابق (2006-2011)
 

مي ــــلتعلياوى ـــــة والمستـــــط اإلقامـــــب وســـــة حســــدل الخصوبــــي معــــوتالحظ وجود تباينات ف
بين  1.64ي. وفي الوسط القرو 2.80طفل لكل سيدة في الوسط الحضري، مقابل  2.12روة، حيث بلغ ـــــر الثـــــومؤش

غ معدل الخصوبة شهادة. كما بل بين السيدات بدون 2.54النساء الحاصالت على المستوى التعليمي الثانوي فأعلى مقابل 
 بين سيدات األسر الفقيرة. 2.69بين سيدات األسر الغنية مقابل  1.97

 
 تنظيم األسرة: -

ة ، وتبلغ نسب%70.8تبلغ نسبة النساء المتزوجات الالتي يستخدمن أي وسيلة من وسائل تنظيم األسرة )أي وسيلة( 
 الحمل الوسيلة األكثر استخداما.. ومازالت حبوب منع %58من تستخدم وسيلة حديثة 

 
نظر عن من النساء يستخدمن الحبوب بغض ال %48.7أن األسرة  المسح الوطني حول السكان وصحةتبين نتائج 

 (.%4.6( وبعدها اللولب )%5.1(، ثم العزل )%6.6تتبعها فترة األمان ) وسط اإلقامة.
 

 صحة األم: -
ول رعاية ( سنة أسئلة ح49-15متزوجات أو السابق لهن الزواج )يتضمن االستبيان الفردي الخاص بالنساء ال

 الحمل وآخر والدة لمولود حي في السنوات الخمس السابقة للمسح.
  

ب أو هل )الطبيادر مؤكوبالتالي، تظهر نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها أن نسبة النساء الالتي تلقين مشورة من 
ا حسب وسط (. وسجلت النسبة تباينا كبير2011في عام  %77.1)مقابل  %88.5بلغت الممرضة/ القابلة( أثناء الحمل 

 في الوسط القروي. %79.6مقابل  %95.6اإلقامة، حيث بلغت في الوسط الحضري 
 

رتيب المواليد تيتوقف إلى حد كبير على  2018تجدر اإلشارة إلى أن اللجوء إلى الرعاية أثناء فترة الحمل سنة 
ية ة األولى أو الثانمن النساء يتلقين الرعاية عندما يتعلق األمر بالوالد %92.4عليمي للمرأة. فنالحظ أن والمستوى الت

 ممن يتلقين الرعاية في حالة الوالدة الخامسة أو أكثر. %68.8مقارنة بـحوالي 
 

الي ل، وأن حوالحم أثناء ومن المالحظ أن فارق العمر قد يفسر االختالف في سلوك النساء فيما يتعلق بتلقي الرعاية
ديهن شهادة. لممن ليس  %82.6من النساء الحاصالت على مستوى تعليمي عالي تلقين الرعاية أثناء الحمل مقابل  99.6%

 من النساء يتابعن الحمل خالل الثالث األشهر األولى. %73.9وتظهر النتائج أن 
  

سنة  %74 ، مقابل2018سنة  %86.6هل على والدتهن في الوقت ذاته، بلغت نسبة النساء الالتي أشرف كادر مؤ
تجدر وفقط في الوسط القروي.  %74.2مقابل  %96.6. وترتفع هذه النسبة في الوسط الحضري، حيث تصل إلى 2011

 .2011في عام  %16مقابل  %21.2اإلشارة إلى أن نسبة الوالدة القيصرية بلغت 
 

حية خالل الخمس  من النساء الالتي لديهن والدة %21.9النتائج أن  أما فيما يتعلق بالرعاية بعد الوالدة، تظهر
 كادر مؤهل. إشرافسنوات السابقة للمسح، استفدن من الرعاية بعد الوالدة تحت 

 %15.6ابل مق %27.1أن نسبة اللجوء إلى هذا النوع من الرعاية أعلى في الوسط الحضري، حيث تبلغ  والمالحظ
 في الوسط القروي.

 
في  64577أسرة معيشية، ) 121715منهجية التقدير المباشر لحساب وفيات األمهات على عينة  استخدامقد تم 

 في المناطق القروية(. 57148المناطق الحضرية و
 

، 2016-2015والدة حية للفترة  100.000ل ــوفاة لك 72.6، أن معدل وفيات األمهات بلغ حــالمسوتظهر نتائج 
والدة حية في الوسطين  100.000( لكل 111.1( و)44.6ب وسط اإلقامة، حيث بلغ )مع تسجيل تباين واضح حس
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وبمعدل  2016و 2010بين عامي  %35الحضري والقروي على التوالي. وعرف هذا المعدل انخفاضا يقدر بـحوالي 
 .%7انخفاض سنوي بلغ 

 
 األمراض اإلنجابية: -

( سنة الالتي يعانين من 49–15أو السابق لهن الزواج )تشير نتائج المسح إلى أن نسبة النساء المتزوجات 
غير  اتإفرازلديهن  %11.1من الحرقان أثناء التبول، و %17.3، وتعاني %14.5اضطرابات المسالك البولية بلغت 

 .طبيعية في األشهر الثالثة األخيرة التي سبقت المسح
جات قد سمعن عن سرطان عنق الرحم وسرطان ( سنة المتزو49 –15من النساء ) %95.4تجدر اإلشارة إلى أن  
 من النساء سمعن عن الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. %93.7الثدي، و
 

 صحة الطفل: -
 عة للغايةسة شائونظرا ألهمية الرضاعة الطبيعية، تضمن المسح قسما خاصا بها، حيث تظهر النتائج أن هذه الممار

خامسة رضاعة من األطفال دون سن ال %97.1النظر عن مكان اإلقامة. ففي واقع األمر، رضع بين األسر المغربية بغض 
 طبيعية.
 

 في %35إلى  2011سنة  %27.8وارتفعت نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة خالل األشهر الستة األولى من 
 بل)مقا %35.3النسبة الحضري والقروي على حد سواء، حيث بلغت  ينالوسط. وشمل هذا التحسن كال من 2018
لنتائج ( في المناطق القروية. وتبين ا2011سنة  %30.5)مقابل  %34.5( في المناطق الحضرية و2011سنة  24.4%

 .%42.6أيضا أن نسبة األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالل الساعة األولى من حياتهم بلغت 
 

 التطعيم: -
نسبة  ين، أنالتحص جدولمال التلقيحات لألطفال دون سن الخامسة حسب البيانات التي تم جمعها حول استك وضحوت

لحاالت أثناء امن  %86.7، حيث تم التحقق من بطاقات التطعيم في %90.3األطفال الذين لديهم بطاقة التطعيم تصل إلى 
 المسح.  إجراء

 
من  %90.6يم ريح األم، تم تطعمن بطاقة التطعيم الخاصة بالطفل أو حسب تصمتحصل عليها ووفقًا للمعلومات ال

م تسجيل ت. ولم تسجل فروق جوهرية حسب جنس المولود، بينما 2011سنة  %87.7، مقابل 2018األطفال بالكامل سنة 
لقروي افي الوسط  %86.1 مقابلفي الوسط الحضري  %95.2تباين واضح حسب وسط اإلقامة، حيث بلغت نسبة التغطية 

 نقاط.  9بفارق بلغ 
 

تبلغ . و%98.8إلى  2018( شهرا الذين تم تطعيمهم ضد السل في 23-12أخرى، تصل نسبة األطفال )من جهة 
لذين أخذوا وبلغت نسبة األطفال ا، %93.1نسبة الذين تم تحصينهم بالجرعة األولى ضد الحصبة والحصبة األلمانية 

 .%95.4الجرعة الثالثة من التطعيم ضد شلل األطفال عن طريق الفم 
  

 :ولةراض الطفأم -
ن النتائج أ وتظهرة، انتشارا عند األطفال دون الخامسالرئوية الحادة واإلسهال من أكثر األمراض  االلتهاباتتعتبر 

بسيط بين  ع فرقمن األطفال قد عانوا من الحمى والسعال ومشاكل في التنفس خالل األسبوعين السابقين للمسح، م 14.6%
 في الوسط القروي(.  %15.8الحضري، وفي الوسط  %13.6وسطي اإلقامة )

 
فسي ت الجهاز التنالرئوي )أشد أشكال التهابا بااللتهاب إصابتهممن األطفال مشتبه في  %11.3كما تم تسجيل نسبة 

 األكثر تضررا من هذه األمراض. اشهر 23-6حدة(. ويعتبر األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 

ال المشتبه في األطفأي أكثر من ثلثي  %70.3الجهاز التنفسي الحادة، فتلقى  أما فيما يخص العالج من التهابات
ج بنسبة للعال ءلجومشورة طبية. والمالحظ أن األطفال في الوسط القروي أقل  /االرئوي تلقوا عالج بااللتهابإصابتهم 
 .%73.1مقارنة مع األطفال في الوسط الحضري  67.1%

 
ل ا باإلسهاأصيبو لى أنه من بين جميع األطفال دون سن الخامسة، بلغت نسبة الذينمن ناحية أخرى، تشير األرقام إ

بة إلى ل النسويختلف هذا االنتشار بشكل كبير حسب الفئة العمرية، حيث تص خالل األسبوعين السابقين للمسح. 18.5%
 شهًرا. (23-12األطفال في الفئة العمرية ) ( بين%30.2أقصاها )

 
ت، طلبت من الحاال %36.4أصيبوا باإلسهال في األسبوعين السابقين للمسح، ألطفال الذين اونجد أن من بين 

 من الحاالت. %33.1 أمهاتهم المشورة أو العالج، وتلقى األطفال العالج في
 

 الحالة التغذوية للطفل: -
القياسات  ية، وأخذسنوات إلى توصيات منظمة الصحة العالم 5يستند تقييم الحالة التغذوية لألطفال دون سن 

 لجديدة.االمية األنثروبومترية. وقد تم تحديد الحالة التغذوية لألطفال في هذا المسح وفق معايير منظمة الصحة الع
 

 %15.1غ حوالي د( تبلتبين النتائج أن نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن )التقزم المعتدل أو الحا
 (.2011سنة  %14.9)مقابل 

 
تضح ي(. كما %10.4مقابل  %20.5وتصل هذه النسبة إلى الضعف في الوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري )

، دون 2018نة س %2.6من تحليل النتائج أيًضا أن نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد )الهزال(، بلغت 
  (.%2.7وي )( والوسط القر%2.5تسجيل فروقات كبيرة بين الوسط الحضري )
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في %3.1ل )مقاب 2018سنة  %2.9فيما يتعلق بمؤشر الوزن، بلغت نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن 

( %2.0قابل م %3.8(. وتبلغ هذه النسبة حوالي الضعف في المناطق القروية مقارنة بالمناطق الحضرية على )2011عام 
 على التوالي.
 

 وفيات األطفال: -
هذا  . ويرتكزللمسحاألهداف الرئيسية أحد م مستويات وفيات الرضع ووفيات األطفال دون سن الخامسة يعتبر تقيي

مل ؤشرات، تشر خمس موبناء على ذلك، ثم تقدي التقييم على البيانات التي تم جمعها مباشرة من التاريخ اإلنجابي للمرأة.
 سة.وفيات الرضع، ووفيات األطفال دون الخام احتمال وفيات حديثي الوالدة، وفيات ما بعد حديثي الوالدة

 
عمر، ومن بين كل طفالً قبل بلوغهم السنة األولى من ال 18والدة حية، يموت  1000وتبين النتائج أنه من بين كل 

قبل بلوغ سن  إن احتمال وفاة الطفلأطفال قبل بلوغهم السن الخامسة. ومنه ف 4.2 طفل في عامهم األول، يموت  1000
 %81احد( يمثل باإلضافة إلى ذلك، يمكن مالحظة أن مستوى وفيات الرضع )أقل من عام و في األلف. 22.2سة يبلغ الخام

 من وفيات األطفال دون الخامسة.
 

دون باع الوفيات ( وفيات الرضع. بمعنى آخر، تحدث ثالثة أر%75كما أن وفيات حديثي الوالدة تمثل ثالثة أرباع )
 هر األول بعد الوالدة.خالل الشسنة من العمر 

 
وفيات  ، انخفض معدل2011لعام  صحة األسرةحول السكان و المسح الوطنيمن ناحية أخرى، ومقارنة بنتائج 

 %38( وأن مستوى وفيات الرضع انخفض بنسبة 2011في األلف عام  30.5) %27األطفال دون سن الخامسة بنسبة 
 (.2011في األلف عام  28.8)

 
 ة:العنف ضد المرأ -

( سنة المتزوجات أسئلة حول العنف 49–15تضمن االستبيان الفردي للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج )
لعنف اي ذلك فضد المرأة. وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال للنساء عما إذا تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي بما 

 عشر شهرا السابقة للمسح.  االثنياألسري خالل 
 

 اإلجابات باستخالص النتائج الرئيسية التالية:تسمح 
. %15( سنة، أي بنسبة 49–15متزوجة ) امرأة 9969إمرأة عن تعرضهن للعنف من بين مجموعه  1491أبلغت  -

في الوسط القروي. وحسب جهة  %11.9مقابل  %17وتبلغ من الالتي تعرضن للعنف في الوسط الحضري 
 -سال -الرباط"، تليها جهة %22.5بحوالي  "سطات -الدار البيضاء" اإلقامة، بلغت النسبة أعالها في جهة

 .%17.1 نسبةبـ "القنيطرة
سبة العنف بينما تصل ن %20.2، وتبلغ نسبة العنف الجسدي %89.8يعد  العنف اللفظي األكثر انتشارا بنسبة  -

اج بنسبة ، يليهم األزومن حاالت العنف من أشخاص ال ينتمون إلى األسرة %40.8. وحصلت %34.5النفسي إلى 
رع، منهن تعرضن للعنف في الشا %27.5من النساء أنهن تعرضن للعنف في المنزل و %65.1. وذكرت 38.4%

 لم تسجل فروقات كبيرة حسب العمر ووسط اإلقامة والمستوى التعليمي ومؤشر الثروة.
فس النسبة أزواجهن. وتم تسجيل نإلى  %12.6، بينما لجأت %26.7تبلغ نسبة من تعرضن لعنف ولجأن إلى قريب  -

 ( من الالتي لجأن إلى الشرطة/ الدرك/ محكمة.12.6%)
 

 كبار السن: -
بلغ تاستبيان حول األشخاص الذين بإضافة  2018 -تميز المسح الوطني السادس حول السكان وصحة األسرة

ات خص الخدمديد احتياجاتهم فيما يعاًما فأكثر )ألول مرة(، وذلك من أجل تقييم أوضاعهم الصحية وتح 60أعمارهم 
 الصحية واالجتماعية. 

 
من السكان. وتبلغ نسبة كبار السن الذين  %11.1عاًما وأكثر تبلغ  60أظهرت النتائج أن نسبة األشخاص في سن 

وتبلغ نسبة مرضى السكري ، %64.4. كما تصل نسبة الذين لديهم مرض مزمن واحد على األقل %6.2يعيشون وحدهم 
يتبعون عالجا منتظما(. %89.9)من ارتفاع ضغط الدم  %34منهم يتبعون عالجا منتظما(. ويعاني  94.8%) 20%



 خريطة المملكة المغربية  2018 -المملكة المغربية  -سرةحول السكان وصحة األ وطنيلمسح الا

XXX 

 يةغربملكة المخريطة الم -
 

 



 بمغر: الخصائص العامة لل1الفصل   2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

1 

 ملكة المغربيةالخصائص العامة للم: 1 الفصل
 
 الوسط الطبيعي -1-1

 درــةـــــتقو ،ب العربةيالمغربيةة مـــــــةـن دول شةمال إفريقيةا فةي منطقةة المغـــــــةـر المملكةةتعتبر 
ض المتوسةط شةماال ع البحةر األبةيـــــةـة مـــــــةـدود بحريـــــةـ، لها ح2كم 710.000تــــها بحــــوالي مساح
شةةةرقا  رــــــــةةةزائالج عــــــــةةةـمة ــــــةةةـدود بريــــــةةةـط األطلسةةةي غربةةةا، كمةةةا لهةةةا حــــــةةةـع المحيـــــةةةـوم

 اال مضيق جبل طارق.ــــــنيا وأوربا شمان إسبــــــــوموريتانيا جنوبا، ويفصلها ع
 

 الجغرافيـة المعالـم -1-1-1
يةة ثلثةي يتميز المغرب بارتفاع جباله وامتداد سهوله وهضابه على حد سةواء، وتحتةل المنةاطق الجبل

طلةس منةاطق جبليةة هةي: الريةف واألطلةس المتوسةط واألطلةس الكبيةر واأل 4مساحة البالد، ويمكن تمييةز 
صةله م عةن مسةتوى سةطح البحةر، ويف 2456لصغير. وتقع جبال الريف في الشمال وتبلغ أعلى قمةة فيهةا ا

مةة قعن األطلس المتوسط ممر تازة، ويقع األطلةس الكبيةر جنةوب األطلةس المتوسةط وأعلةى قمةة فيةه هةي 
طلةس وفةي الجنةوب الغربةي، نجةد األم عةن مسةتوى سةطح البحةر،  4167جبل توبقال يصل ارتفاعها إلةى 

 الصغير الذي يمتد إلى الحدود الصحراوية.
 

عةة، وتمتد بين الريف واألطلس المتوسط سهول كبيرة، أهمها سةهل الغةرب الةذي يسةتخدم فةي الزرا
لمتوسةط اوالسهول الشاسعة مثل سهل الحوز الواقع في المثلث الذي تشكل بين المحيط األطلسي واألطلةس 

منةاطق  تغطي السهول والةتالل ول خصبة أخرى في شمال البالد.، باإلضافة أيضا إلى سهكبيرواألطلس ال
وهةي  في الشمال الشرقي، ةفي الشمال ووادي مولوي الغربوالتي يحدها سهل سوس في الجنوب الغربي، 

 أفضل األراضي الصالحة للزراعة.
 

 المنـاخ -1-1-2
بسةةةبب تنةةةوع ، كمةةةا توجةةةد منةةةاطق مناخيةةةة فرعيةةةة األطلسةةةيالمتوسةةةطي و منةةةا ال المغةةةرب يسةةةود

علىى رطةب وبةارد، وفصةل صةيف حةار وجةاف.  شةتاءالتضاريس، يمكن التمييز بين فصلين اثنين: فصل 
درجةة فةي  22و درجةة فةي الشةتاء 13-12تتراوح درجات الحرارة بين  ،يساحل المحيط األطلسي الشمال

فةي  ت الحةرارةمع ارتفاع درجةا فس الخط الساحلي إلى الجنوب، درجات الحرارة متشابهةن الصيف. على
 مقارنة بالشمال. هطول األمطارويقل درجة(.  40بعض األحيان في الصيف )حتى 

 
نمةا منا  قاري. وتصةبح درجةة الحةرارة شةبه قاحلةة نحةو الجنةوب بي منطقة الهضاب الداخليةيسود 

صةل فتكون أكثر رطوبة نحو الشمال. ويعتبر المدى الحةراري كبيةرا بسةبب قسةاوة فصةل الشةتاء وحةرارة 
 الصيف. 
 

 (26-24)ودرجةةة مئويةةة شةةتاءا  (12-9)درجةةات حةةرارة بةةين  وتسىىود واجهىىة السىىاحل المتوسىىطي
 ل الثلوج.درجة مئوية في المتوسط صيفا. وتكثر التهاطالت المطرية في جبال الريف تصل أحيانا إلى تشك

 
اء. ي الشةتـــةـــــف ف للثلوجــــــــبمنا  جبلي مع تساقط كثي األطلس الكبيروسط ومتاألطلس التميز ي
ـن ، أيـــــــةةةــــةةـــــصحراوية الـــــــــــةةـة المناخيــــــــةةـة المنطقـــــــــةةـدايباألطلةةس الصغيـــــــــةةـر يمثةةل 

اء ــــةـي الشتــــةـف مئويـــــةـة ةـــــةدرج 11-6ن ـــةـدا بيــــــج واسعراري ــــــالحيصبـــــــــح المــــــــدى 
 ف.ـــــــي الصيـــــف مئويــــــة ةــــــرجد 40وحتى 
 

 تتميز المناطق الصحراوية بدرجات حرارة أكثر شدة في الصةيف، وهطةول أمطةار مةنخفض للغايةة
 يف.على مدار السنة، رياح حارة وجافة تسمى السيريكو تضرب من الجنوب إلى الشمال خالل فصل الص

 
لتغيرات ليس في منأى عن ا، مثل جميع دول العالم، الوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المغربع

زداد الةذين يةان المةوارد المائيةة المتاحةة للسةكالمناخية التي لها آثار سلبية على النشاط الزراعةي وتحةد مةن 
 عددهم دون توقف.
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 الوسط البشري -1-2
 جموعة منمة إلى يوجد في المغرب لغتان رسميتان، اللغة العربية واللغة األمازيغية، وتنقسم كل لغ

ة اللغةة اللهجات، ويتحةدث اللغةة األمازيغيةة أو البربريةة سةكان الريةف وسةوس واألطلةس، وتعتبةر الفرنسةي
نجليزية التي اللغة اال الثانية الغالبة في المناطق الجنوبية بينما تنتشر اإلسبانية أكثر في الشمال دون استثناء

 الدين الرسمي للدولة. يتقنها العديد من المغاربة. ويعتبر اإلسالم
 

تميةز وبفضل الخصوصيات الثقافية، وتنوع طرق العةيش، وانتشةار اللهجةات البربريةة والحسةانية، ي
م ان، وتسةاهالمغرب بثراء تنوعه اإلثني. كما تعتبر الضيافة جةزءا أساسةيا مةن تقاليةد المغةرب وحيةاة السةك

ا فةةي مغةةرب يحتةةل المرتبةةة الثالثةةة عالميةةبشةةكل كبيةةر فةةي سةةمعته الحسةةنة خةةارج الحةةدود، وهةةذا مةةا جعةةل ال
ب. للةدول حسةب حسةن ضةيافة واسةتقبال السةياح األجانة 2014تصنيف المنتدى االقتصةادي العةالمي لسةنة 

قبال وبسبب موقعه الجغرافي على طريق غرب المتوسةط وبةين إفريقيةا وأوربةا، أصةبح المغةرب بلةدا السةت
 ولعبور المهاجرين والالجئين. 

 
 لسكانتعداد ا -1-2-1

، مةنهم نسةمة 33.848.242حةوالي  2014اإلحصةاء السةكاني لسةنة بلغ عدد سكان المغةرب حسةب 
 %.1.17 يبلغ في الوسط الحضري وبمعدل نمو سنوي 60.3%

 
سةكان  ، سيبلغ عةدد2018و 2017لعام  (HCP)السامية للتخطيط ندوبية وفقا للتوقعات السكانية للم

مةن  %62.3 يالحضةرالوسةط علةى التةوالي. يمثةل سةكان  نسمة 35.735.220و 34.851.000المغرب 
 .%1.06ويبلغ معدل النمو السكاني السنوي  2018مجموع السكان سنة 

 المؤشرات الديموغرافية -1-2-2
طيط تخالسةمح بةت ، والتةي2014عةام إحصةاء توقعات سقاطات وتستمد البيانات الديموغرافية من اإل

 عية للبالد.التنمية االقتصادية واالجتما تابعةوم
 
 حيةث ،في معةدل المواليةد فةي المغةرب بسيط انخفاضبين مختلف المسوحات والتعدادات وجود ت المواليد:

 .2018-2017الفترة ل في األلف خال 17.2إلى  2015-2014لفترة في األلف خالل ا 17.8من نخفض ا
 

لسةنة  ففةي األلة 5.1 للتخطةيط سةاميةالندوبيةة حسةب آخةر تقةديرات الم خةامبلغ معةدل الوفيةات ال الوفيات:
2018. 

 
ن إجمالي م% 28سنة بلغت  15 أن نسبة السكان أقل من 2014 سنة إحصاء بينت نتائجالتركيب العمري: 

لمندوبية لسنة فأكثر. وحسب التقديرات السكانية  60% للفئة العمرية 9السكان، فيما قدرت بحوالي 
جاه أن سكان % على التوالي، ويدل هذا االت10% و26ا فإن النسبتين بلغت 2018السامية للتخطيط لسنة 

في  رافيةالمغرب يتجهون نحو الشيخوخة، )التشيخ(، الذي سيكون السمة األساسية للتحوالت الديموغ
ص الذين ألشخااالعشرية القادمة، وفي هذا السياق، تظهر تقديرات المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة 

 % سنة23.2، لتصل إلى 2030سنة  %15.4و 2025% سنة 13ر ستبلغ سنة وأكث 60تبلغ أعمارهم 
 2025سنة % 24سنة من  15مليون نسمة، وستنخفض نسبة السكان األقل من  10.1بتعداد يصل  2050
 .2030% مع حلول سنة 21.6إلى 
 

إلى  2004 سنة %43من انخفضت ألمية نسبة ا أظهرت نتائج التعدادات المختلفة أن الحالة التعليمية:
-10) عمرية( نسبة األمية بين األطفال في الفئة ال2014حيث بلغت في نفس السنة ). 2014سنة  32.2%
لنسبة اه هذوتبلغ . (%3.8مقابل  %5.9)الفتيات أكثر من األوالد حيث تنتشر بين  ،%4.8سنة ( 18

والد وة بين األ، مع وجود فجقرويةفي المناطق ال %8.5مقابل في المناطق الحضرية  ،%1.9حوالي 
 .على التوالي نقطة 4.7و 0.1والبنات 

 
خالل  %60.3إلى  %55زيادة معدل التحضر من  يبين توزيع السكان حسب مكان اإلقامة: وسط اإلقامة

في المقام األول في المناطق الحضرية، في المغرب التطور الديموغرافي . ويعتبر 2014-2004الفترة 
لمدن وستصل نسبة السكان في ا. قرويةوتحضر المناطق ال قرويالالنزوح  ويرجع ذلك جزئيا إلى
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المناطق القروية تغيرا سكان وسيشهد عدد سكان البالد.  مجموع من %73.6إلى  2050سنة  المغربية
 .2050مليون بحلول عام  11.5إلى  2014نسمة سنة مليون  13.4 حيث سينخفض منطفيفا 

 
 الموارد االقتصادية -1-3

 ي وعلىفالحال االقتصادي، ال يزال النمو االقتصادي المغربي يعتمد على القطاع وفي المجال
-2008لفترة اخالل وفقا لوزارة االقتصاد والمالية، أظهر الناتج المحلي اإلجمالي الدولية، وظروف ال

دل بانخفاض مع 2016تميز عام و ،%4.3 قُد ر بحوالي ثابت ومتوسط سنوي معدلنسبة نمو ب 2013
ن المالية ، وتوقع قانو2017عام  %4ثم عاد إلى االرتفاع حيث بلغ بسبب الجفاف،  (%1.6)إلى  النمو
دهارا . وتحاول عدة قطاعات جديدة التي تعرف از2018سنة % 3.2معدال للنمو بحوالي  2017لسنة 

ب ت والحاساسياركبيرا التقليل من تبعية المملكة للقطاع الفالحي أهمها الصناعات الكيماوية وتجهيز ال
ز عدد ث تجاووصناعة الطيران. وتعد السياحة أحد القطاعات األكثر ديناميكية حي واإللكترونيكاآللي 
 .2013ماليين سنويا منذ سنة  10السياح 
 

ي فو حية،فالالتقلبات اللمواجهة تعمل البالد على تعزيز مرونة أفضل لالقتصاد فضال عن ذلك، 
ل ت في مجااالقتصاد شملت عدة إصالحااستراتيجية تنويع إطار ة في ، ظهرت إصالحات مهماالتجاه هذا

 صداروإة، الوقود والمحروقات والطاقة وتضريب القطاع الفالحي وإصالح الضريبة على القيمة المضاف
ك، بدأ إلى ذل باإلضافة، لتنمية الصناعيةالجديدة ل خطةوالالعضوي المتعلق بقوانين المالية،  قانونال

نوب جلشراكة االحر، وتعزيز بادل توقيع اتفاقيات الت سة تنويع الشركاء االقتصاديين، عبرالمغرب سيا
 .على الدول االقتصادي والسياسي جنوب واالنفتاح

 
 التنظيم السياسي واإلداري والصحي -1-4
 ظيم السياسينالت -1-4-1

 ،ةدستوري ةالمغرب نظام ملكيعلى أن نظام الحكم في  2011من دستور ينص الفصل األول 
برلماني اطي والالطابع "الدستوري والديمقر هذا الدستور أحكام كرسوت. ةواجتماعي ةوبرلماني ةديمقراطي

 ،نين"ر المؤملدولة و"أميلرئيس بصفته المزدوجة كيحدد سلطات الملك وواالجتماعي" للملكية المغربية، 
هات الج سمجالجهات عن طريق لا ممهاو ،مةولحكااختصاصات  ويوسع مجال ،سلطات البرلمانويعزز 

 موسعة.بسلطات تمتع تاالقتراع المباشر والتي تنتخب ب
 

 ر" أو، ويمكن لعضو الحكومة أن يأخذ لقب "وزيوتتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء
ة السلطة تمارس الحكومودولة". كاتب "أو  لحكومة"ل "أمين عامأو "، منتدب"وزير "وزير دولة"، أو 

 وتضمن، لقوانينتسهر على تنفيذ ا، ويالحكوم تنفذ برنامجهاوتحت سلطة رئيس الحكومة،  فيذيةالتن
 .موميةالعمقاوالت المؤسسات والواإلدارة اإلشراف والوصاية على 

 
جلس منتخب أعضاء : مجلس النواب ومجلس المستشارين. يُ غرفتينتكون البرلمان المغربي من ي

هوية لجا المستشارين من بين أعضاء المجالسانتخاب أعضاء مجلس النواب باالقتراع العام ويتم 
 رلمان منريعية للبتعزيز السلطة التش . تمتلنقاباوا لمهنيةا داتالتحاا ممثليو لمهنيةا فرلغواوالجماعية 

ل هية للعمتوجيالمبادئ الا وعرض برنامجهتو ،ن. الحكومة مسؤولة أمام البرلمانخالل توسيع نطاق القانو
دية القتصا، وال سيما في ميادين السياسة ااتتقترح الحكومة تنفيذه في مختلف قطاعات النشاطالذي 

حصل ت صويتويتبعه تغرفتين واالجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يناقش هذا البرنامج في ال
 .مجلس النواببموجبه الحكومة على ثقة 

 
 ظيم اإلدارينالت -1-4-2

مادة )ال لمتقدمةيقوم على الجهوية ا ،المركزيتنظيم لمملكة ترابي للتنظيم الأن "ا 2011أكد دستور 
ابية عات الترلجماا، وت والعماالت واألقاليم والجماعاتلجماعات الترابية للمملكة هي الجهاا ( وأناألولى

لتنظيم تكز اير (.135 الفصل) أشخاص معنوية، خاضعة للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.
 (.136. )الفصل الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن
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ضرية جماعة ح 256منها  جماعة 1538وإقليم،  62عمالة و 13وجهة  12 يةغربلكة المممالضم ت
 .مهة شؤونإلدارجماعات والعماالت واألقاليم والجهات . وينتخب السكان مجالس الجماعة قروية 1282و
 
 ظيم الصحينالت -1-4-3

حية اسة الصمسؤولية تنفيذ السيقطاعات الوزارية المعنية، بالتنسيق مع التتولى وزارة الصحة، 
 ةليالعقة واالجتماعيوجسدية ال ية"الصحة في جميع السياسات"، بهدف تعزيز الرفاهتحت مبدأ للحكومة 
 للسكان.
 

م ع العايشمل القطا ،العام والقطاع الخاص حول القطاعتركيبة النظام الصحي المغربي تتمحور 
حية الة الصالحالنهوض بتعزيز الوقاية والتي تهدف إلى نشطة األوالوسائل وؤسسات جميع الموارد والم

بحي، الرف ذات الهدالقطاع الخاص، من جانبه، مرافق الرعاية الصحية الخاصة  ضم. يوتحسينها للسكان
، (CNSS)لصندوق الوطني للضمان االجتماعي التابعة لبحية وكذلك المؤسسات االجتماعية غير الر

لمغربي ا، والهالل األحمر (CNOPS) تعاضديات، والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعيوال
(CRM) ،إلخ.وميةالمنظمات غير الحكو ، 

 
 ارياإلد يمسالتقمع  صحيةالعماالت واألقاليم الصحية وكذلك الجهات الجغرافي لليتطابق التحديد 

لصحية في تنسيق التنمية اجهة ويقوم بمهمة على مستوى كل مدير جهوي  وزارة الصحةيمثل  للمملكة،
 .جغرافيةفي حدودها الالسياسة الصحية  العمالة واإلقليم يُكلف بتنفيذعلى مستوى جهة، ومندوب ال

 
م كل ينقسالتي و ،صحيةاليم أقإلى جهات وعماالت و تنقسم البالدف، الصحيتقسيم فيما يتعلق بالأما 
ة ة باإلضافكل منها مركز صحي واحد على األقل، يقدم استشارات طبيالذي يضم صحية، دوائر منها إلى 

طبيب،  المركز الصحييكون على رأس الخدمات الوقائية والعالجية والوالدة في بعض الحاالت.  إلى
 .ضينمريتكون في الغالب من م عمل ريقفيُنش ط و، ويدير عامةالصحة عادة ما يكون متخصص في ال

 
عمل الدولة في مجال لإلى تحديد المبادئ واألهداف األساسية  (34-09)القانون إطار رقم يهدف 

م ـــــــــــــــم رقوـــــــالمرسدر ـــــــات، وصــــــــالصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية وعرض العالج
ق هذا القانون فيما يخص تنظيم عرض لتطبي (2015يوليو  24) 1436شوال  7بتاريخ  2-14-562

ات، يشمل عرض العالج، العالجات والخريطة الصحية والمخططات الصحية الجهوية لعرض العالجات
وكل  لخاص،اعالوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاع العام أو 

ة ات الصحيالخدموو المتنقلة، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العالجات المنشآت الصحية األخرى الثابتة أ
 استجابة للحاجيات الصحية لألفراد واألسر والجماعات.

 
 تالية:ة الربعمن شبكة المؤسسات الصحية األ يتكون النمط الثابت لعرض العالج في القطاع العام

 شبكة مؤسسات الرعاية الصحية األولية، -
 ية،الشبكة االستشفائ -
 الشبكة المندمجة للعالجات الطبية االستعجالية، -
 شبكة المؤسسات الطبية االجتماعية العمومية. -

 
 تتكون شبكة مؤسسات الرعاية الصحية األولية كما يلي:

 :قرويفي الوسط ال
 المراكز الصحية القروية من المستوى األول، -
 المراكز الصحية القروية من المستوى الثاني، -
 روية، عند وجودها.المستوصفات الق -

 
 : حضريفي الوسط ال

 المراكز الصحية الحضرية من المستوى األول، -
 المراكز الصحية الحضرية من المستوى الثاني، -
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 وسطفي ال 2038منها ، 2017سنة مؤسسة  3005مؤسسات الرعاية الصحية األولية  بلغ عدد
 مة.نس 11600 كلمؤسسة واحدة لالقروي، وبلغ معدل الشمول بالخدمة 

 
 تتكون الشبكة االستشفائية من المؤسسات الصحية التالية:

 المستشفيات اإلقليمية، -
 المستشفيات الجهوية، -
 المستشفيات التابعة للمراكز االستشفائية المحدثة في شكل مؤسسات عمومية، -
 مستشفيات الصحة العقلية، -
 المراكز الجهوية لعالج السرطان، -
 

ت العماالمستشفى في  77جهوي، مستشفى  26شفى جامعي، مست 25)، 158بلغ عدد المستشفيات 
اص، فيضم أما بالنسبة للقطاع الخسرير،  25384، وبلغ عدد األسرة (للقربمستشفى  30وواألقاليم، 

 9475لي حواسريراً و 1165عيادة غير ربحية بسعة  23سريراً و 8554بسعة ربحية عيادة  333حاليًا 
 استشارات. غرفة

 
بية ت الطالمنظم في إطار الشبكة المندمجة للعالجا الجات الطبية االستعجاليةيشتمل عرض الع

مستعجلة ، ومصالح المساعدة الطبية ال(SAU)االستعجالية على خدمات مستعجالت ما قبل االستشفاء 
(SAMU) ووحدات االستعجاالت الطبية للقرب ،(UMP)3لى . وتنتظم خدمات االستعجاالت الطبية ع 

مصلحة متنقلة  16، (SAMU)مصلحة مساعدة طبية مستعجلة،  11كفل بالمرضى، )مستويات للت
ت طبية وحدة استعجاال 64، مروحيات للنقل الطبي االستعجالي 4(، SMUR) لالستعجاالت واإلنعاش،

  .أقطاب استعجالية متميزة( 4 وإنشاء، (UMP)للقرب، 
 

فضاءا  28 مركًزا طبيًا جامعيًا، 30 على:تشتمل شبكة المؤسسات الطبية االجتماعية العمومية 
ق ني، وعـــالج النطـــمـــراكـــز للتأهيـــل البـــد 9مركًزا لمعدات تقويم العــــظام،  14لصحة الشباب، 
 مراكز لإلدمان. 8والتــخاطـب، 

 
 السياسة السكانية وتنظيم األسرة )التخطيط العائلي( -1-5

، وهو 1966مج التنمية االقتصادية واالجتماعية منذ عام براأحد ثوابت ظلت السياسة السكانية 
على  الل التوقيعالسياسة من خمغرب بهذه التزام الوتجلى األسرة، نظيم الوطني لت برنامجالتاريخ إنشاء 

لمستوى اعلى  تم وضع العديد من التدابير، و1967ديسمبر  11في  لسكاناألمم المتحدة حول ا إعالن
ن المحلية للسكان، لسكان واللجال العليالجنة إنشاء ال 1966 حيث تم سنةات المملكة، الوطني للوفاء بتعهد

كزية لتنظيم مركما تم إنشاء قسم للسكان ومصلحة ، 1971سنة وإنشاء الجمعية المغربية لتنظيم األسرة 
على لك ذإنشاء مديرية السكان. وقد شجع تم  1994وفي ، 1976سنة وزارة الصحة على مستوى  األسرة

 .لةوالطفو السكان بخدمات صحة األمومةاستراتيجيات لزيادة تغطية وضع تطوير أنشطة تنظيم األسرة و
 

(، CIPD) في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994دولة سنة  180، اجتمع ممثلو 1994في عام 
اصة وخكان، للس يةتحسين الصحة اإلنجابضرورة برنامج العمل الذي أبرز تبنوا الذي عقد في القاهرة و

طوير توضع ويل ل، الذي شارك فيه المغرب، كدلهذا المؤتمربرنامج عمل تم اتخاذ النامية. وقد الدول في 
 أنشطةدة لى زياهذا ما ساعد عاالستراتيجيات والبرامج الحكومية في مجاالت السكان والصحة اإلنجابية. 

 تنظيم األسرة بسرعة كبيرة.
 

ير تدابذ ااتختم ل التي يواجهها الناس في مجاالت الصحة اإلنجابية، وبالنظر إلى حجم المشاك
د الموالي تخطيط ال سيما منهاللتصدي لها ولجعل أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واقعا ملموسا؛ 

د بالعدي رعاية الصحيةالخدمات والإدماج هذه يتميز في ظروف صحية جيدة، ووحاالت الحمل والوالدة 
 زايا خاصة فيما يتعلق بإدارة وتوظيف السكان المستهدفين.من الم
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كان هناك  بعد خمسة وعشرين سنة من صدور التقرير التفصيلي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية،
قطاعات  ، فيامةآلراء على أن االستثمار في حقوق اإلنسان الفردية والقدرات والكرلتوافق كبير وتأييد 

 هي أساس التنمية المستدامة.حياة، خالل دورة المتعددة و
 
 ، توسعت الصحةفي المغرب من نقطة انطالق محدودة لتنظيم األسرة وصحة األم والطفلو

دة لمتعدااإليدز. وقد حققت األنشطة  /ااإلنجابية لتشمل جوانب أخرى مثل األمراض المنقولة جنسي
عديل بعض المكاسب مثل تنقيح وتالقطاعات التي شاركت فيها إدارات أخرى ومنظمات غير حكومية 

 المرأة ومكافحة العنف ضد األطفال والنساء.وضع 
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 حـــــة المســــــداف ومنهجيـــــأه: 2ل ــــــالفص
 

فقًةا الماضية، بإجراء مسةوحات ديموغرافيةة وصةحية والثالثين سنة على مدى تقوم وزارة الصحة، 
حةول نةات واحةدة مةن المصةادر الرئيسةية للبيامسةوحات ه الهةذ، وتعتبةر لمنهجية قياسةية معتةرف بهةا دوليًةا

جةة إلةى لةه مةا يبةرره بسةبب الحاوتنفيذ هذا النوع مةن المسةوحات السكان والصحة على المستوى الوطني. 
ن خةةالل مةة، التةةي يةةتم تنفيةةذها لحالةةة الصةةحية للسةةكان وتقيةةيم أثةةر السياسةةات والبةةرامجلإجةةراء تقيةةيم دوري 

الحاجةة أيضةا ب هبةررلةه مةا يهةذا االسةتطالع  ،الرئيسةية صحيةالالديموغرافية والمؤشرات  وتحيين تحديث
تنميةة فةي للحكومة والمجتمةع المةدني والشةركاء فةي الأحدث البيانات والمؤشرات واإلحصائيات  إلى إتاحة

جعةل مةن يوهةذا  المحرز في معالجتهةا، أفضل لمدى المشاكل الصحية وتقييم التقدمقياس المملكة، من أجل 
 أهةدافحقيةق إطةار ت، ال سةيما فةي للمغةربالممكن أيضا تقييم التقدم المحرز فةي تنفيةذ االلتزامةات الدوليةة 

 .(ODD)التنمية المستدامة 
 

 أهداف المسح -2-1
جمةع البيانةات حةول  إلةى، 2018ة لسةنة صةحة األسةرولسةكان حةول ايهدف المسح الوطني السادس 

 :ما يليعدد من القضايا الصحية والديموغرافية ك
 

ت لحسةةاب المؤشةةرات الديمغرافيةةة، بمةةا فةةي ذلةةك معةةدالت الخصةةوبة والمكونةةات المختلفةةة لوفيةةا -
 (؛قروي /ي)حضر اإلقامةوسط الرضع واألطفال على المستوى الوطني وحسب 

 اإلقامة )حضري/ قروي(؛وسط وفيات األمهات على المستوى الوطني وحسب  -
 دون سن الخامسة؛األطفال  أمراض وانتشار ومعالجة بعضبالتطعيمات تغطية ال -
ة غيةةر الملبةةاة لتنظةةيم األسةةرات ، وتفضةةيالت الخصةةوبة، والحاجةةتنظةةيم األسةةرةنتشةةار وسةةائل ا -

 والصحة اإلنجابية؛
صةةر )النحافةةة، ق ؛جسةةميةمةةن خةةالل القياسةةات الالخامسةةة  لألطفةةال دونتغذويةةة الحالةةة القيةةاس  -

 ؛القامة، نقص الوزن(
 الوالدة...(؛الصحية قبل وأثناء وبعد الرعاية ) ومةعن رعاية األم -
 العنف ضد المرأة؛حماية الطفولة و -
دمات الخسنة وأكثر وتحديد احتياجاتهم من حيث  60كبار السن  الحالة الصحية لألشخاصتقييم  -

 ة واالجتماعية؛يالصح
 .األساسيةالصحية التغطية  -

 
 اإلطار التنظيمي وتمويل المسح -2-2

 مةن قبةل وزارة الصةحة 2018لسةنة  سةادس حةول السةكان وصةحة األسةرةتم تنفيذ المسح الوطني ال
ح ــــــل المسمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان. تم تمويمن بمساعدة فنية 

لصحــةةـة ا، منظمـــةـة اءــةـركـالشباقــةـي  ةـمساهمة %26، وةـة وزارة الصحةـميزانيةمـــةـن  %74بنسبةـة 
ي ، والمشروع العربةANAM) )5%الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، و%7واليونيسف  %،10ة العالمي

 %.2صندوق األمم المتحدة للسكان %، و2لصحة األسرة/ برنامج الخليج العربي للتنمية 
 

 .(2018 -المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة) توزيع ميزانية المسح حسب مصادر التمويل،: (1-2) شكلال
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تحةةت إشةةراف مديريةةة ( SEIS)الصةةحي  عةةالمالدراسةةات واإلمصةةلحة تةةم تنفيةةذ المسةةح مةةن قبةةل 
 .(DPRF-MS)بوزارة الصحة، التخطيط والموارد المالية 

 
فيذ تنمتابعة وقبة التوجيه ومراتشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية للقيام باإلشراف و تمولتنفيذ المسح، 

ية الة الوطنللوكعام المركزيين لوزارة الصحة، والمدير الراء المدمن ية تتكون اللجنة التوجيه. وهذا المسح
ت ث أنيطحي مجاالت الصحة والسكان فيالناشطة  وممثلي المنظمات الوطنية والدولية للتأمين الصحي

 حول األهداف والتوجهات الرئيسية للمسح.إليها مهمة تقديم االستشارة 
 

ذات دة ن عةةن مختلةةف المةةديريات الفنيةةة ووكةةاالت األمةةم المتحةةتتكةةون مةةن ممثلةةيأمةةا اللجنةةة الفنيةةة ف
 ةمةة المتابعةوالمندوبيةة السةامية للتخطةيط، حيةث أسةندت لهةا مه العالقة، والوكالة الوطنية للتةأمين الصةحي

مةع جوأدوات ة، العينةالعمةل، وتصةميم  خطةةوعلةى األخةص  لجميةع الجوانةب الفنيةة واللوجسةتية ةالمنتظم
در ــــةـ. وتجانةاتبيل الـةــــز وتحليــــةـل الميةداني، وتجهيـــــــةـي العمـــــةـالعاملين ف بــــــالبيانات، وتدري
ة ـــــةةـهجيمندراسة ــــةةـقامةةت ب COSOES).) ةــةةـات اإلحصائيـــــةةـلجنةةة التنسةةيق للدراساإلشةةارة إلةةى أن 

 والمصادقة عليها.  المسح واالستبيانات
 

 استبيانات المسح -2-3
عةةن الةةدورات السةةابقة بإدخةةال  2018مسةةح الةةوطني السةةادس حةةول السةةكان وصةةحة األسةةرة يتميةةز ال

بيانات: ومةن أجةل تحقيةق األهةداف المحةددة، تةم إعةداد ثالثةة اسةتسنة فأكثر.  60نموذج خاص بكبار السن 
ة السةةتعانبا". وقةةد تةةم إعةةدادها كبةةار السةةنواسةةتبيان "، مةةرأة"الواسةةتبيان " ،"األسةةرة المعيشةةيةاسةةتبيان "

المسةةةح العنقةةةودي المتعةةةدد و ،PAPFAMنموذجيةةةة للمشةةةروع العربةةةي لصةةةحة األسةةةرة االسةةةتبيانات الب
 وأهداف المسح. ملكةالمخصوصيات ، مع مراعاة MICS المؤشرات

 
 لية:ويستوفى لكل أسرة معيشية مختارة ويتكون من األقسام التا استبيان األسرة المعيشية: -

 خصائص أفراد األسرة؛ 
 نة؛األمراض المزم 
 ؛التغطية الصحية األساسية 

وزارة الصحة
74%

المشروع العربي 
لصحة األسرة، صندوق

نميةالخليج العربي للت
2%

مين الوكالة الوطنية للتأ
الصحي 
5%

منظمة الصحة العالمية
10%

اليونيسف
7%

صندوق األمم المتحدة 
للسكان
2%
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 سكن؛مخصائص ال 
 الخامسة دون األطفال وطول وزن. 
 
أو سةةبق لهةةا  سةةنة متزوجةةة (49-15) فةةي الفئةةة العمريةةةويسةةتوفى لكةةل امةةرأة  :مىىرأةاسىىتبيان ال -

 يتضمن هذا االستبيان األقسام التالية: ،الزواج وتقيم بصفة معتادة مع األسرة
 ؛والزواج تصاديةاالق ومواردها المبحوثة خصائص 
 ووفيات األطفال خالل الخمس سنوات السابقة على المسح؛ اإلنجاب 
  ؛لمسحا تسبق لتيا ةرألخيا اتولسنا سنوات 5رعاية األمومة آلخر والدة حية خالل 
 ؛المسح على السابقة سنوات الخمس خالل حي مولود آخر ورعاية وصحة تغذية 
 الصحة اإلنجابية؛ 
 ؛إلنجاباتجاهات اتنظيم األسرة و 
 ضد المرأة. العنف 
 

تةةم تصةةميم هةةذا االسةةتبيان لجمةةع معلومةةات عةةن الخصةةائص والحالةةة الصةةحية  اسىىتبيان المسىىنين:
 التالية:سنة فأكثر، ويتضمن األقسام  60كبار السن  لألشخاص
 
  سنة؛ 60خصائص األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
  وموارد المسنين؛الحالة العملية 
 الحالة الصحية؛ 
 ؛التغذويةلة حاال 
 عوامل الخطر؛ 
 التدابير الوقائية والعالجية؛ 
 لى الخدمات الصحية؛حصول عال 
 للمسنين؛ الموجهة خدماتال 
 .العنف ضد المسنين 
 

 تصميم العينة -2-4
ألسةرة لسةنة في تنفيذ المسح الوطني حول السةكان وصةحة ااالحتمالية  المعاينةتم اعتماد منهجية لقد 
. قةدير دقتهةاها تسمح بتعميم النتائج التي يتم الحصول عليها علةى جميةع السةكان وتالتي تتميز بكون، 2018

ان لعةام للسةكاحيث تم االعتماد على القائمة الشاملة لمنةاطق اإلحصةاء التةي تةم اسةتخدامها لتنفيةذ اإلحصةاء 
اعةاة لدقةة المتوقةع مةع مرتحديد حجةم العينةة وفقًةا لمسةتوى ا مع .(RGPH-2014)، 2014والسكنى لسنة 

 المسح. لتنفيذالموارد المادية والبشرية المتاحة والوقت الالزم 
 

 األسر المعيشية حصر - 1-4-2
ة منطق 765)العينة مناطق اإلحصاء من جميع باحثين إلى إرسال فريق من التتمثل هذه العملية في 

اسم ألسرة، وجمع المعلومات عن عنوان افي المنطقة والتي تقيم المعيشية  قائمة األسرإحصاء(، لحصر 
. ميدانالفي  المعلومات التي تجعل من السهل تحديد جميع أسر العينة األسرة، وحجم األسرة وغيرها بر

يقة ماد الطراألمهات باعتمعدل وفيات حساب جمع البيانات الالزمة لتم باإلضافة إلى هذه المعلومات، 
 .المباشرة والتي تم عرضها بالتفصيل في الفصل العاشر

 
 ديسمبر /دجنبربين تم القيام بها  ،األسر(حصر شارة إلى أن هذه المرحلة من المسح )تجدر اإل

ل كيفية حوباحثات والمشرفين من ال 80أكثر من  . وقد سبقت هذه العملية تدريب2017وفبراير  2016
 المقابلة. إجراء وتقنياتحصر تحديد مناطق العينة في الميدان، وقواعد ملء استبيان ال

 
 لعينة ومنهجية السحب حجم ا - 2-4-2
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 بسحعلقة بة المتنتائج المسوحات السابقة والتحليل الشامل لجميع القيود النظرية والعمليبناء على 
حتمالية الطبقية ها على العينة االتصميم، تم االعتماد في أسرة 15300في  عينةتم تحديد حجم الالعينات، 

 حل:االمر ةثنائي
 
 ؛صاءمناطق اإلحمن القائمة الكاملة لناطق اإلحصاء الية لمعينة احتمسحب  األولى:مرحلة ال
 
  اإلحصاء من مناطق كل مجموعة مختارة االحتمالي لعشرين أسرة معيشية من سحبال :الثانيةمرحلة ال

لجهات االثني عشر ا ىـــة علــــموزعمنطقـــة إحصاء  765ن ـــمالمعتمــــدة  تتألف العينة األخيرة

(. وقد وسط القرويمنطقة في ال 315الحضري ووسط منطقة في ال 450منها ) (،(1-2) الجدوللكة، )مللم

م تد ذلك، قوائم. وبعللشامل لألسر المقيمة وإعداد حصر حصري لمختارة إلى مناطق العد ا خضعت جميع

 أسرة 9000أسرة  15300من وطنية من القائمة المحددة سلفا، وعينة منطقة أسرة من كل  20اختيار 

النساء ة كل القيام بمقابلتم حيث . قرويةأسرة في المناطق ال 6300مقابل في المناطق الحضرية  امنه

نصف  مقابلةتم ، وسنة بشكل فردي (49-15المتزوجات أو السابق لهن الزواج في الفئة العمرية )

 (.2أسرة من كل ) ،العينةاألشخاص المسنين في 
 

 توزيع العينة الكلية لألسر حسب المنطقة ووسط اإلقامة،: (1-2) الجدول

 (.2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 مجموع قروي  حضري  الجهة رمز الجهة

 1400 580 820 سيمةالح -طوانت -طنجة 1

 1080 440 640 الجهة الشرقية 2

 1480 640 840 مكناس -فاس 3

 1700 620 1080 ةطرالقني -الس -الرباط 4

 1080 520 560 يفرةخن -بني مالل 5

 2360 840 1520 طاتس -الدار البيضاء 6

 1520 760 760 آسفي -مراكش 7

 920 500 420 تافياللت -درعة 8

 1220 520 700 ماسة -سوس 9

 840 340 500 نواد نو -كلميم 10

 860 260 600 لساقية الحمراءا -العيون 11

 840 280 560 الذهب ديوا -الداخلة 12

 15300 6300 9000 اإلجمالي

 

 )ج(. وأخطاء المعاينة في الملحق)ب(، سيتم عرض تصميم العينة بالتفصيل في الملحق و

 

ارة الفردية للنساء الستمارة األسر المعيشية واالستممعدالت االستجابة  (2-2) الجدوليوضح 

 اإلقامة:وسط  حسب

 
 



 أهداف ومنهجية المسح: 2الفصل   2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

13 

 معدالت االستجابة الستمارة األسر المعيشية واالستمارة الفردية للنساء حسب وسط اإلقامة،(: 2-2) الجدول

 (.2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 االستمارات
 وسط اإلقامة

 مجموع
 قروي حضري

    استمارة األسرة المعيشية

9362 9000 عدد األسر المعيشية المختارة  15293 

5462 8930 عدد األسر المعيشية التي تم حصرها  15184 

 15022 6234 8788 عدد األسر المعيشية التي تم استيفاؤها

%98.4 معدل استجابة األسر  99.7%  98.9%  

    االستمارة الفردية للمرأة

 10018 4450 5568 عدد النساء

 9969 4441 5528 عدد النساء الالتي تمت مقابلتهن

%99.3 نسبة استجابة النساء  99.8%  99.5%  

    االستمارة الفردية لكبير السن

 3575 1607 1968 عدد كبار السن

 3534 1595 1939 عدد كبار السن الذين تم مقابلتهم

%98.5 نسبة استجابة كبار السن  99.3%  98.9%  

 

 التجربة القبلية -2-5
وقد  ،إلحصائيةامسوحات في عملية تنفيذ المهمة خطوة ألدوات جمع البيانات تعتبر التجربة القبلية 

في  2في المناطق الحضرية و 6) "القنيطرة –سال -الرباط"مناطق إحصاء في جهة  8في  هاذينفتم ت
 هذه المناطق جزًءا من مناطق العينة الرئيسية.حيث ال تشكل . القروية( المناطق
 

ي فلرئيسي، االمسح إمكانية تنفيذ تبار ودراسة اختجربة القبلية هو الهدف الرئيسي من الويعتبر 
مدة  ير متوسطوتقد االستبيانات الثالثةويمكن كذلك من دراسة على المستوى الفني والتنظيمي. ومجمله، 
باحثات  3ن مأسرة من قبل فريقين يتكون كل منهما  200تمت مقابلة حوالي وفي هذا اإلطار المقابلة. 
 .ا الغرضلهذتدريبهم سبق فريق ورئيس 
 

 تدريب الباحثات والعمل الميداني -2-6
حيث تم  لية.ع متواأسابي قبل البدء في المسح الرئيسي، تم تدريب العاملين في المسح لمدة ثالثة

ارة تابعة لوزالجهوية والمندوبيات ال مديرياتوال المركزيةين لإلدارة تابعئي ممرضة/ إحصا 70تدريب 
حتوى لة ومالمقاب إجراء لجوانب المختلفة للمسح، بما في ذلك تقنياتبرنامج التدريب االصحة. وشمل 
حة وقد أشرف على التدريب أطر متخصصة في هذا المجال ومسؤولين من وزارة الصاالستبيانات. 

لى دريب عوتم الت، ...( بدعم من خبراء دوليين. الصحية برامجال مسؤولين عن، وونن إحصائيو)مهندس
 يداني.قبل بدء العمل المالثالثة للمسح بطريقة لعب األدوار والمحاكاة بيانات تاستيفاء االس

 

فريقا  17ن قبل معملية جمع البيانات بدأت مباشرة بعد التدريب وتم تنفيذها وتجدر اإلشارة إلى أن 

لى يناير إ 2017من أكتوبر وامتد العمل الميداني سائق. ورئيس فريق و، باحثات 3يتكون كل منها من 

بهم لهذا  تم االستعانةوخبراء دوليين متخصصين مشرفين  5والمدير الفني للمسح، حت إشراف ت ،2018

 .الغرض
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 تجهيز وتحليل البيانات -2-7

تم تصميمه  برنامج إدخالالميداني باستخدام عمل بعد أسبوعين من بدء البيانات بدأت عملية إدخال ال

بةدعم مةن خبيةر دولةي باسةتخدام برنةامج  SEISي مةن مصةلحة الدراسةات واإلعةالم الصةح فريةقمةن قبةل 

CSPro (.)برنامج تجهيز المسوحات والتعدادات 

 

لهةا. قبةل الشةروع فةي إدخاخصصةة تقبةل فةرق م وتةدقيقها مةنسةتبيانات مراجعة المكتبية لالال تتمو

اكتشةافها م تةاألخطةاء التةي  جميعب مباشرة بالغاإلباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان جودة البيانات، تم و

 اإلشراف.مهام في الميدان خالل  االستبيانات إلى الفرقمراجعة أثناء 

 

مج اسةتخدام برنةاللتحقق مةن اتسةاقها الةداخلي بتنقيحها وتدقيقها ، تم إدخال البيانات االنتهاء منوبعد 

الرجوع ل بةادخةتصحيح جميع األخطاء التي تم اكتشةافها أثنةاء عمليةة اإلوتم لهذا الغرض. إعداده تم تدقيق 

 .صليةإلى االستبيانات األ

 

 التقيةيم أنا دولةي، وبينةت نتةائج هةذ خبيةرعملية التحليل تقيةيم جةودة البيانةات التةي قةام بهةا وقد سبق 

ات ـــــةـلبيانل ةــةـلنهائية اــةـالنسخ جــــودة عاليـــةـة. وقةد تمــةـت عمليـــةـة التحليـــةـل علةىذات  اناتــــالبي

  اإلحصائية للعلوم االجتماعية( بدعم من خبراء دوليين. البرامج )حزم SPSSدام ــــباستخ

 

 كتابة التقرير الرئيسي للمسح -2-8

بةة عداد وكتاتم إعداد النسخة باللغة الفرنسية من التقرير على مستوى وزارة الصحة المغربية، وتم إ

قةد لعربية، ويدانية بجامعة الدول االنسخة العربية على مستوى وحدة الدراسات والمسوحات االجتماعية الم

إلةى  إلضافــةـةتم تشكيل فريق من الخبراء في مجـــةـال السكــةـان والديموغرافيــةـا والتحليةل اإلحصةائي با

لفتةرة مةن ااجتماعةات وورشةات عمةل لكتابةة فصةول التقريةر خةالل  5موظـــــفي الوحــــدة، وتـــم عقــةـد 

 بالنسخة الفرنسية.  رشاد، وتم االست2019أواخر يناير إلى بداية أبريل 

 

وتم إرسال المسودة النهائيةة مةن التقريةر إلةى وزارة الصةحة التةي شةكلت فريةق للمراجعةة، وُعقةدت 

ورشةةة عمةةل ضةةمت فريةةق اإلعةةداد مةةن جامعةةة الةةدول العربيةةة وفريةةق المراجعــــــةةـة مةةن وزارة الصةةحة 

األمانةةة العامةةة بالقةةاهرة تةةم خاللةةه مناقشةةة ومراجعةةة  بمقةةر 25/06/2019-23خـــــةةـالل الفــــــــــةةـترة 

 المالحظات والتعديالت والتنقيحات والخروج بالنسخة النهائية من التقرير.
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 : خصائص األسر المعيشية3الفصل 
 

شتمل على ، بيانات ت2018يُوفر المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة في المملكة المغربية 
 جنسعمر والواالقتصادية ألفراد األسرة، وتتضمن معلومات عن ال واالجتماعيةالخصائص الديموغرافية 

الً عن الخدمات سنة فأكثر، فض 60ومستوى التعليم والعمل، كما أنه يوفر بيانات عن النساء وكبار السن 
 صولي الفروضة فتساعد بدورها على فهم النتائج المع يالمعيشية والت األسرالمتوفرة بالمسكن وممتلكات 

ط االستراتيجية صانعي القرار على رسم الخط التالية من هذا التقرير. باإلضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد
تماعية مية االجالتن في توفير التدخالت المفيدة لخطط واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم باألسر

 واالقتصادية.
 
 امةووسط اإلق جنسوالركيب السكان حسب السن ت -3-1

لمالمح وضح اتتُعد دراسة التركيب العمري والنوعي للسكان على قدر كبير من األهمية وذلك ألنها 
اقي بء إعالة ها عبالديموغرافية للمجتمع ذكوراً وإناثاً، وتحدد الفئات المنتجة فيه والتي يقع على عاتق

ووفيات  واليدمو السكاني من مأفراده، كما أن التركيب العمري والنوعي نتاج للعوامل المؤثرة في الن
تأثير ل إلى اللعواماوهجرة والتي ال يمكن اعتبار أحدها مستقالً عن اآلخر بل قد يؤدى التغيير في أحد هذه 

 في العاملين األخرين. 
 

ة سكانيوتكتسب دراسة خصائص السكان بصفة عامة أهمية كبيرة كأحد وسائل تمييز الجماعات ال
صفة بسكان لم المختلفة، ومن بين تلك الخصائص التركيب العمري والنوعي للعن بعضها في أجزاء العا

 هم، فمنيمثل عامال هاما لتأثيره على نمط وتوزيع السكان ومسارات نموهم وانتقالحيث أنه خاصة 
ع الذي لمجتمالواضح أن هناك عالقة واضحة بين الخصائص العمرية للسكان ومعدل الزيادة الطبيعية. فا

مع رنة بمجتالمقابه نسبة صغار السن من األطفال يتميز بمعدل أعلى للمواليد ومعدل أقل للوفيات ترتفع في
تائج ال أحد نهو إ يحتفظ بأعداد أكبر من البالغين والشيو ، ومن ناحية أخرى فإن التركيب العمري نفسه ما

 المستويات السابقة للمواليد والوفيات وحركات الهجرة.
 

 والعمر جنسالب التوزيع حس -1-1-3
 طبقاالعمر الخمسية،  فئات أفراد األسر المعيشية حسب التوزيع النسبي لعدد (1-3) الجدول يوضح
مستوى الخصوبة على ال مستويات انخفاض فيويعكس التركيب العمري للسكان اإلقامة.  للنوع ووسط

ة لعمريــــاـــي الفئــــة األطفــــال فأقـــل مــــن نسبــــة  دون الخامســة األطفال نسبة تبلغ حيث ،وطنيال
لمسح ا في ( سنوات خاصة في الوسط الحضري دوناً عن الوسط القروي كما كان هذا االتجاه سائداً 5-9)

 .2011لعام الوطني حول السكان وصحة األسرة 
 

لذكور % وهو يمثل التساوي بين ا100، حيث يصل معدل الجنس الذكور عن قليال اإلناث وتزيد
مة حيث ويختلف قليال حسب وسط اإلقا، امرأة 100رجل  100لكل  أياإلناث على المستوى الوطني، و

% في 101امرأة، في حين يصل  100رجل لكل  99% أي 99يصل معدل الجنس في الوسط الحضري 
 امرأة. 100رجل لكل  101الوسط القروي أي 

 
 التوزيع حسب وسط اإلقامة -2-1-3

 مالحظتها تم التي السلوكيات خالله من تظهر يالذ الديموغرافي اإلطار (1-3) الجدول يُوضح كما
 فرد، من 67795 هو شملهم المسح الذين األفراد عدد أن النتائج وتظهرالتقرير.  هذا في إليها والمشار
. %(48.7)فرد في الوسط القروي  26260و%( 61.3) الحضري الوسط فرد في 41535 بينهم
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 والجنس التوزيع النسبي لعدد أفراد األسرة المعيشية طبقا لفئات العمر الخمسية حسب العمر ):1-3) الجدول

 (.2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةووسط اإلقامة، 
  

 الفئات العمرية

 مكان اإلقامة
% اإلجمالي  

 قروي % حضري %

ثإنا ذكور مجموع إناث ذكور  مجموع إناث ذكور مجموع 

0-4 8,8 8,1 8,5 12,1 11,2 11,6 10,1 9,3 9,7 

5-9 9,7 8,7 9,2 11,0 10,6 10,8 10,2 9,4 9,8 

10-14 8,7 8,7 8,7 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 

15-19 8,9 8,3 8,6 8,1 8,0 8,1 8,6 8,2 8,4 

20-24 8,1 7,6 7,9 7,1 7,7 7,4 7,7 7,7 7,7 

25-29 7,4 7,2 7,3 7,3 7,9 7,6 7,4 7,5 7,4 

30-34 7,1 7,4 7,3 7,3 7,0 7,2 7,2 7,3 7,2 

35-39 6,6 7,5 7,0 6,7 7,0 6,8 6,6 7,3 7,0 

40-44 6,0 6,9 6,5 6,1 5,8 5,9 6,0 6,4 6,2 

45-49 6,1 6,2 6,1 5,1 4,5 4,8 5,7 5,5 5,6 

50-54 5,5 6,7 6,1 4,5 5,5 5,0 5,1 6,3 5,7 

55-59 5,8 5,3 5,5 4,3 4,7 4,5 5,2 5,1 5,1 

60-64 4,0 3,9 3,9 3,3 3,3 3,3 3,7 3,6 3,7 

65-69 2,9 2,7 2,8 2,8 2,4 2,6 2,8 2,6 2,7 

70-74 1,8 1,9 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 2,0 1,9 

75-79 1,2 1,3 1,3 1,5 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 

 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,4 فأكثر 80

 67795 33926 33869 26260 13054 13206 41535 20871 20664 العدد

 
، هايتنوعوعبارة عن رسم بياني يبين توزيع السكان حسب فئاتهم العمرية هو  الهرم السكانيإن 

قوى صف الالسن وفي المنت وتمثل قمته معدل كبار ،حيث يتكون من قاعدة عريضة تمثل معدل المواليد
اليد المو العاملة، على أن الشكل العام للهرم السكاني يعتمد على طبيعة المجتمع من حيث مستويات

 .عالةوالوفيات ونسبة اإل
 

وباستخدام البيانات المتوفرة عن التركيب العمري والنوعي تم رسم الهرم السكاني كما هو موضح 
، كما تم تسجيله من المغربي المجتمع في السكاني للنمو حية صورة ابةبمث يعد   والذي ،(1-3) شكلال في

، ويالحظ أن التحول 2018مملكة المغربية للالمسح الوطني حول السكان وصحة األسرة خالل 
الديموغرافي نحو شيخوخة السكان المغاربة في تقدم، كما أن السكان الذكور أعلى بقليل من السكان اإلناث 

( ويرجع ذلك إلى 4-0( حيث ياُلحظ تقلص طفيف في الفئات العمرية )9-5( و)4-0رية )في الفئات العم
انخفاض الخصوبة.
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 (.2018 -)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، جنسالهرم السكاني حسب العمر وال: (1-3شكل )ال

 

 
 

م كثير ذ يهتالهامة، إللسكان حسب فئات السن العريضة إحدى ركائز التخطيط  يعد التركيب العمريُ 
 ديةقتصااالالدراسات  يثالث فئات عمرية عريضة، وهو تقسيم شائع ف يمن الباحثين بتوزيع السكان ف

 يقموهم ويلنتجاه انه يشير إلى أنتاجية وحيويتهم، كما السكان اإل ةواالجتماعية لما له من داللة على قدر
ن صغار مسيم هذا التق يالمجموعة األولى للسكان ف الضوء على قيم معدالت المواليد والوفيات. وتتكون

الفئة  يعمارهم فأ(، والمجموعة الثانية من السكان الذين تقع 14-0الفئة ) فيعمارهم أالسن الذين تقع 
فئة  يتعتبر المجموعة األولى هسنه فأكثر. و 65رهم اعمأوالمجموعة الثالثة من السكان الذين  ،(15-64)

اً ات تأثيرالفئ نها أكثرأ، كما ةوتتصف بأنها غير منتج يتمثل قاعدة الهرم السكان يالتكوين والنمو، فه
رة على دية القدل يلذفئة القدرة والنشاط وتمثل الشباب ا يالمواليد والوفيات. والمجموعة الثانية ه يبعامل

ثة عة الثاللمجموا امأخرتين. عالة الفئتين األإنتاج وعلى اإل ةاستمرار الحياة عن طريق اإلنجاب والقدر
 يفلمساهمة ا يه ن وظيفتها الحياتيةإمرحلة الشباب وبذلك ف ياختزنتها ف يفئة الحكمة والتجربة الت يفه

وخة ر والشيخالتعمأيضاً العجز و ةحوال المعيشية بما اكتسبته من هذه الخبرات، وتمثل هذه الفئتنظيم األ
ألرامل إلناث وامن ا فئة غير المنتجة، وتشمل أعداداً كبيرةالغالب تعتبر ال ي. وفهااألعمار األخيرة من يف

تها تقل ن نسبأالمجتمع، حيث  يبمستوى الخصوبة والوفيات ف أيضا تتأثر يلكون النساء أكثر تعمراً، وه
 ارتفاع معدل النمو الطبيعي للسكان والعكس. يبتزايد نسبة صغار السن وبالتال

 الوسط من كل في العريضة العمرية الفئات حسب للسكان النسبي التوزيع (2-3) الجدول ويوضح
( 64-15كبر نسبة من قطاع السكان تقع في الفئة العمرية )أبيانات المسح أن  وتشير. والقروي الحضري
 قوة العمل، ولم تتغير هذه النسبة مقارنة معمثلون % من إجمالي السكان، والذين ي64.1تمثل  يسنة وه

 ينمع وجود فرق ما يقرب من ست نقاط بين الوسط ،2011ن وصحة األسرة الوطني حول السكا مسحال
 النافذةمن ظاهرة  االستفادةننوه إلى  أنوهنا نستطيع %(. 60.6% مقابل 66.2) قرويالحضري وال
 الفئة هذه يف السكان تستغل نأ يمكنها يالقرارات، والت ومتخذيالسياسات  ي، من قبل واضعالديموغرافية

4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 et +

العدد

ية
مر
لع
 ا
ت
ئا
لف
ا

ذكورإناث

 فأكثر 80



 خصائص األسرة المعيشية: 3الفصل   2018 -المملكة المغربية  -ل السكان وصحة األسرةحو وطنيلمسح الا

18 

 يتم لم نإ ال تعوض ديموغرافية ةفرص تعتبر نهاأ حيث المعيشي بالمستوى نتاج واالرتقاءلإل العمرية
 االستغالل األمثل. استغاللها

 
السكان  % من28.5سنة يمثلون  15الذين تقل أعمارهم عن  السكانن أ الجدولكما تشير بيانات 

 %(31.9الحضري ) سطوفي ال نسبهم أعلى من قرويال وسطفي ال نسبهمنالحظ أن و ،المغاربة
فوق تصل نسبتهم  سنة فما 65أما الفئة العمرية التي تقع في قمة الهرم السكانى، . على التوالى %(26.3)

تسليط  ، ومع مرور الوقت يصبح من األهمية2011% في عام 6.9% حالياً من السكان مقابل 7.4إلى 
 الضوء على ظاهرة التعمر والشيخوخة.

 

 ، ووسط اإلقامة جنسع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية العريضة، والالتوزي :(2-3) الجدول

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

 الجنس
 اإلجمالي

 إناث ذكور

 مجموع قروي حضري قروي حضري قروي حضري

 28,5 31,9 26,3 31,4 25,4 32,5 27,2 15> الفئات العمرية

15-64  65,4 59,9 67,0 61,4 66,2 60,6 64,1 

فأكثر  65 7,3 7,6 7,6 7,3 7,5 7,4 7,4 

 67795 26260 41535 13054 20871 13206 20664 العدد
 

 حجم األسرة وتركيبها -3-2

 نوع رب األسرة -3-2-1

النسبي لألسر المعيشية حسب نوع رب  التوزيع إلىيشير  ي(، والذ3-3) الجدولوباستقراء بيانات 

 سها رجلة يرأالغالبية العظمى من األسر المغربي ة ومتوسط عدد أفرادها ووسط اإلقامة، يتضح أناألسر

 النسب نأيالحظ  2011 مسح رأسها امرأة، ومقارنة مع بياناتفقط ت% 15.4مقابل % 84.6 بنسبة بلغت

الحظ يُ  % ترأسها امرأة. كما16.4% من األسر يرأسها رجل و83.4لم تتغير بشكل ملحوظ حيث بلغت 

 ترأسها نساء مقارنة بالوسط القروي. الحضريالوسط  فيأن عدد أكبر من األسر 
 
ـــات التي جهـــ( أن ال3-3)ول ـــــــــدلجتشير بيانات اجهـــــــــــة اإلقامـــــــــــة،  وىما على مستأ

 "واد نون -مـــــــــــــيكلم"و "الشرقيةالجهة " ين النساء هـــــــعلى نسب مأ تترأس فيـــــها األسر
 "مكناس -فاس"، وتبلغ أدناها في جهتي % على التوالي18.5% و20.4ى ــــــــلإل ــــــــــوتص
 % على التوالي.11.5% و13.3بنسبة  "وادي الذهب -الداخلة"و

 حجم األسرة -2-2-3

فترة ما بين ة في الأشخاص شهدت زياد 5وفيما يتعلق بحجم األسرة، ياُلحظ أن نسبة األسر أقل من 

 %، حيث أن54.2% إلى 47من  2018و 2011الوطنيين حول السكان وصحة األسرة لسنتي المسحين 

%( عنه في الوسط القروي 59.1هذا النوع من األسر أصبح أكثر شيوعا في الوسط الحضري )

شخاص أ 8أو أشخاص  7إلى  5األسر المعيشية المكونة من بينما تشير البيانات إلى أن %(. 45.4)

عام  % في11.7% و41.3مقارنة بــنسبة  2018% في عام 7.9% و37.9فأكثر، يمثلون على التوالي 

ألسر األكثر أشخاص، وينتشر هذا النمط من ا 4، مما يشير إلى انخفاض في نسبة األسر األكثر من 2011

 8أشخاص( و) 7-5سر )كل من األ فينقاط  7عددا في األوساط القروية عن األوساط الحضرية بفارق 

ص تتركز فى كل من أشخا 4(. وفيما يتعلق بجهة اإلقامة تشير النتائج إلى أن نسبة األسر األكثر من فأكثر

 . "تافياللت –درعة"، و"آسفي –مراكش"جهتي 
 
 2011عام  مسح شخص في 4.9مقابل  2018في  شخص 4.5حجم األسر المغربية متوسط  بلغو

 5 قروىالوسط ال فير ـــم األســــحجط ـــــاإلقامة، يبلغ متوسوسط  حسبأما . نقطة 0.4بانخفاض قدره 

جهة  فقد سجلت، أما حســــب جهــــة اإلقامــــة. يرـــالوسط الحض فيشخص  4.3أشخاص مقابل 

 (5.2أكبر متوســــط )شخص مقابل  (3.7)األسرة م ــــط لحجـــــأصغر متوس "الذهب يواد –الداخلة"

 ."تافياللت –درعة"جهـــة  يفُسجل  خصش
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التوزيع النسبي لألسر المعيشية حسب نوع رب األسرة ومتوسط حجمها وبعض الخصائص، : (3-3) الجدول

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
  

 الخصائص
متوسط حجم  حجم األسرة الجنس

 األسرة
 عدد األسر

 فأكثر 8 7-5 4-1 إناث ذكور

وسط 

 اإلقامة

 9744 4,3 5,6 35,3 59,1 18,2 81,8 حضري

 5278 5,0 12,0 42,6 45,4 10,3 89,7 قروي

جهة 

 اإلقامة

 1794 4,3 7,0 35,3 57,7 13,9 86,1 لحسيمةا –طوانت –طنجة

 1044 4,6 9,0 38,7 52,3 20,4 79,6 الجهة الشرقية

 1885 4,5 7,5 39,1 53,4 13,3 86,7 مكناس –فاس

 2009 4,3 7,1 32,0 60,9 17,1 82,9 القنيطرة –سال  – لرباطا

 1039 4,5 7,1 40,1 52,8 15,5 84,5 نيفرةخ –بني مالل

 3119 4,4 6,7 36,1 57,2 17,7 82,3 طاتس –الدار البيضاء

 1997 4,9 10,4 43,7 45,9 11,8 88,2 آسفي –مراكش

 574 5,2 14,5 41,9 43,6 15,6 84,4 ياللتتاف –درعة

 1134 4,6 6,3 41,1 52,6 13,7 86,3 ماسة –سوس

 181 4,4 7,4 39,2 53,4 18,5 81,5 اد نونو –كلميم 

 182 4,3 7,9 34,7 57,4 14,6 85,4 لساقية الحمراءا –العيون 

 66 3,7 2,6 31,6 65,8 11,5 88,5 ادي الذهبو –الداخلة 

 15022 4,5 7,9 37,9 54,2 15,4 84,6 اإلجمالي

 التعليمية الحالة -3-3
ً من عوامل التنمية والتقدم االجتماع العوامل بليم ويرتبط التع ي،يعتبر التعليم عامالً أساسيا

 ،الوفياتوصوبة الحد من إرتفاع معدالت الخ يفيساعد على تحسين نوعية الحياة إذ يساعد ف ةرافيغالديمو
، ذا السياقهفي و. مجال محو األمية وانتشار التعليم الحالة التعليمية أثر السياسات التعليمية في وتعكس

التقدم  لى مدىعوللوقوف لتعليم، وأحرز تقدًما ال يمكن إنكاره في هذا المجال. لأعطى المغرب األولوية 
آخر صف "، و"الذى تم إحرازه في المستوى التعليمي تم جمع بيانات عن "أعلى مستوى تعليمي تم تحقيقه

ب اإلجابات في سنوات فأكثر. ثم تم تبوي 6ألفراد األسرة المقيمين في المنزل من  تم اجتيازه بنجاح"،
ابتدائي،  سنوات فأكثر من مستوى األمية، 10خمس مستويات تعليمية لألفراد الذين تتراوح أعمارهم 

 إعدادي، ثانوي ثم المستوى الجامعي.
 

 التعليمية، الحالة حسب فأكثر واتسن 10الذين تبلغ أعمارهم  السكان توزيع (2-3)ويبين الشكل 
لإلناث % 39.5سنوات فأكثر، ) 10أن نسبة األميين تصل إلى حوالي ثلث العينة من السكان  ويالحظ

، مع وجود التعليميسنوات فأكثر تدريجيا مع ارتفاع المستوى  10وتقل نسب السكان  .للذكور( %22.7و
ل التعليمية. ويالحظ أيضا أن نسبة الرجال الحاصلين تفاوتات بين نسب الذكور واإلناث في جميع المراح

رجال  %14.2النساء، أما الحاصلين على المستوى الثانوي % من 24.2% مقابل 29.8على االبتدائي 
 %. 8.8واإلناث  %10.1نساء. والمستوى الجامعي يمثل الذكور  10.8و
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 المستوى التعليمي،  سنوات حسب 10التوزيع النسبي للسكان األكثر من : (2-3شكل )ال

 .(2018-ني حول السكان وصحة األسرة)المسح الوط

 
  

سنوات فأكثر حسب الجنس،  10كان الذين تتراوح أعمارهم بين ( توزيع الس4-3) الجدولويوضح 
ك ن هناأوأعلى مستوى من التعليم يتم تحقيقه وبعض الخصائص االجتماعية والديموغرافية، ويالحظ 

ل ميه لكألسبة انحيث كلما ازداد العمر ازدادت  ،لفئات العمرية الخمسية ونسب األميةعالقه طردية بين ا
الحظ أن ى. ويحين هذه العالقة تصبح عكسية بالنسبة للمراحل التعليمية األخر يمن الذكور واالناث. ف

لى % ع98.2% و88.3سنة فأكثر  80ناث تقع في الفئة العمرية واإل أكبر نسبة لألمية بين الذكور
ور واإلناث من الذك % لكل1.2% و1.3سنة حيث بلغت ( 14-10)وأقل نسبة في الفئة العمرية التوالي، 
 حيث 2011ئج مسح ذا ما قورن بنتاإالتعليم  في هزاحرتم إ يلى التقدم الذإمشيرا  2018عام  التواليعلى 
 نقطة للنساء. 8.4و للرجال ةنقط 5.6 بفارق للرجال %6.9للنساء و %9.6 نسبة األمية بلغت

 
في  تم رصد تحسن ،2011الوطني حول السكان وصحة األسرة  مسحال ومع ذلك، بالمقارنة مع 

فئة في ال% من النساء 55% من الرجال و60جميع مستويات التعليم، حيث يمكن مالحظة أن حوالي 
على  %34و %30حوالي ، مقارنة بـ2018في  بتدائيإلى المستوى اال واوصل( سنة 14-10العمرية )
 .2011 سنة فيالتوالي 

 
 قيقه بينتم تح يالذ التعليميفئات العمرية تحسنا ملموساً في المستوى حسب التحليل النتائج  ويشير

سنة وأكثر  65في الفئة العمرية  %87.4إلى األجيال الجديدة. حيث لوحظ ارتفاع نسبة النساء األميات 
 ،للرجاللك بالنسبة ( سنة. وكذ14-10في الفئة العمرية )نساء % بين ال1.2مقارنة بانخفاض نسبة األميات 

سبة ن يث تبلغحبة، ، تظهر النتائج تحسنا ملحوظا بين األجيال الشاعاليوفيما يتعلق بالمستوى الثانوي وال
لفئة في ا %33.4مقابل سنة وأكثر  65في الفئة العمرية % 6.8الرجال الذين حصلوا على تعليم ثانوي 

سنة  65األكبر سناً ) بين األجيال% 3.8عالي ة، وتبلغ نسبة الذين حصلوا على المستوى السن (15-19)
التحسن أكثر وضوحا خاصة في كان ما يتعلق بالنساء، سنة. وفي (24-20% بين الشباب )23.8فأكثر( و

ثانوي مستوى اللى الوتبين المقارنة بين الفئات العمرية أن نسبة الذين وصلوا إ ،التعليم الثانوي والعالي
-20) ةـــــــن الفئة العمريــــــال مــــــ% لألطف15.2وق وــــة فما فـــــــسن 65ة ـــــــــللفئ %2.2غ ــــتبل
% لمن هن 0.7المستوى العالي بلغت حصلن على  التيسنة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة النساء ال( 24

 سنة. (24-20ة )في الفئة العمري% 28.7وسنة فأكثر  65في سن 
  

% من 16.2، الحضري، ففي الوسط ةنجد أن االختالفات ذات أهمي اإلقامة،يتعلق بوسط  وفيما
. ويةقر% على التوالي في المناطق ال53.8% و33.3ن، مقارنة مع و% من النساء أمي31.1الرجال و

ط في الوس ويثانالمستوى ال% من النساء إلى 15% من الرجال و18.5وباإلضافة إلى ذلك، وصل 
يضا أ الجدولويشير . قروي% على التوالي للرجال والنساء في الوسط ال3.7% و7.0مقابل الحضري، 

تفاع حظ ارناث األميين حسب وسط اإلقامة، حيث ياللى وجود تفاوتات جوهرية بين نسبة الذكور واإلإ
 قطة.ن 20.5 بحوالي الحضري الوسط القروى مقارنة بالوسط فينسبة النساء األميات عن الرجال األميين 

 
ات نسبة أمية جه( 6ن ستة )أ. ويالحظ ات اإلقامةوتسلط النتائج الضوء على الفوارق الهامة بين جه

ى %( والحد األقص23.6الحد األدنى )(، وبلغ %22.7) الوطنيالمستوى فيها أعلى من  لرجالا
 ."رةخنيف -بني مالل"و ية"جهة الشرقكل من "ال %( على التوالي في30.6)
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أعلى من  ايهجهات نسب األمية ف( 8) تبين النتائج أن ثمانيبالنسبة للنساء، ومن ناحية أخرى، و
حد وك "الحسيمة-طوانت-طنجة" جهة% كحد أدنى في 40.2. وتتراوح بين (%39.5)الوطني  المستوى
 ."خنيفرة -بني مالل" جهة% مسجلة في 48.8 أقصى

والمستوى التعليمي وبعض الخصائص،  الجنسسنوات فأكثر حسب  10سكان التوزيع النسبي لل: (4-3) الجدول

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

 المستوى التعليمي 

 العدد
 جامعي ثانوي إعدادي ابتدائي أمي

ور
ذك

 

ث
نا
 إ

ور
ذك

 

ث
نا
 إ

ور
ذك

 

ث
نا
 إ

ور
ذك

 

ث
نا
 إ

ور
ذك

 

ث
نا
 إ

 6094 0, 0, 2,0 1,2 42,4 38,0 54,4 59,5 1,2 1,3 14-10 الفئات العمرية

15-19 2,3 4,0 15,8 22,3 41,0 29,1 33,4 35,2 7,5 9,4 5693 

20-24 3,5 8,2 21,8 28,8 31,6 19,1 19,3 15,2 23,8 28,7 5206 

25-29 6,8 19,2 30,3 31,8 28,9 19,6 16,9 14,2 17,1 15,2 5028 

30-34 14,6 35,9 32,3 25,6 26,2 17,1 15,2 9,9 11,6 11,5 4906 

35-39 21,1 51,7 32,1 19,7 23,0 11,5 13,5 9,2 10,4 8,0 4718 

40-44 23,3 48,1 35,3 22,2 18,2 13,0 13,7 9,0 9,5 7,8 4236 

45-49 28,9 55,3 31,9 19,0 14,4 11,0 13,8 7,9 10,9 6,8 3807 

50-54 43,4 67,2 25,2 12,3 7,9 6,0 12,9 7,9 10,5 6,6 3855 

55-59 47,3 72,8 24,6 14,4 7,6 3,1 9,7 4,8 10,9 4,8 3489 

60-64 47,6 72,3 26,9 15,5 10,9 5,1 8,8 4,8 5,8 2,3 2498 

65-69 53,0 78,1 19,1 12,2 11,2 5,1 10,2 3,3 6,4 1,3 1829 

70-74 67,0 86,9 16,9 7,3 5,6 2,8 6,4 2,7 4,2 ,4 1269 

75-79 76,7 92,8 12,4 3,9 4,2 ,6 5,6 2,0 1,0 ,6 897 

 1051 3, 9, 0, 1,6 0, 9, 1,5 8,3 98,2 88,3 فأكثر 80

 <15 1,3 1,2 59,5 54,4 38,0 42,4 1,2 2,0 ,0 ,0 6094 

15-64 20,4 39,3 27,3 22,0 23,1 14,8 16,9 13,0 12,3 11,0 43438 

 5046 7, 3,8 2,2 6,8 2,6 6,6 7,1 15,2 87,4 67,6 فأكثر 65

 34213 13,0 14,5 15,0 18,5 19,8 24,8 21,2 26,0 31,1 16,2 حضري وسط اإلقامة

 20364 1,8 2,9 3,7 7,0 11,4 20,7 29,3 36,0 53,8 33,3 قروي

 6265 6,6 9,0 10,5 12,6 17,3 22,8 25,3 28,9 40,2 26,7 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 3832 6,8 7,9 8,9 11,0 14,2 24,0 27,2 33,5 42,8 23,6 الجهة الشرقية 

 6851 8,7 9,6 10,6 14,2 16,4 23,0 23,5 31,8 40,9 21,4 مكناس -فاس

 7053 11,3 12,0 13,0 17,1 19,5 25,7 21,9 26,5 34,3 18,8 لقنيطرةا -الس -الرباط

 3647 5,4 7,7 9,0 13,6 14,6 22,9 22,3 25,2 48,8 30,6 نيفرةخ -بني مالل

 11365 13,0 12,8 14,1 16,9 17,7 22,4 23,4 30,8 31,8 17,1 طاتس -الدار البيضاء

 7684 7,0 7,9 8,2 11,6 14,2 21,4 26,3 31,6 44,2 27,4 آسفي -مراكش

 2294 4,8 11,4 9,2 14,4 21,0 26,2 23,2 26,9 41,7 21,1 افياللتت -درعة

 4141 7,5 9,2 6,7 11,3 14,3 23,8 26,2 31,1 45,2 24,6 ماسة -سوس

 641 8,5 12,5 10,9 16,6 14,5 20,8 20,9 25,3 45,3 24,9 اد نونو -كلميم

 612 8,8 11,4 16,6 19,0 21,5 26,1 21,1 24,3 32,0 19,3 لساقية الحمراءا -العيون

 192 10,0 8,1 12,2 15,7 23,9 26,0 24,0 28,8 29,9 21,4 ادي الذهبو -الداخلة

 54577 8,8 10,1 10,8 14,2 16,7 23,2 24,2 29,8 39,5 22,7 اإلجمالي

 

وفقا ألعلى مستوى  ةسن( 24-15في الفئة العمرية ) لسكانل النسبيالتوزيع  (5-3) الجدول يوضح
هذه  أميون، مع ارتفاعسنة  (24-15في الفئة العمرية )األفراد من  %4.4النتائج أن تعليمي. وتشير 
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%( من 6أكثر ) بين النساءو ،%(1.9الحضري )مقارنة بالوسط %( 8.7) قرويال وسطال فيالظاهرة 
في المرحلة  سنة (19-15وتوضح البيانات تركز النسب األعلى في الفئة العمرية )%(. 2.8الرجال )

-20%( على التوالي، بينما تتركز النسب األعلى في الفئة العمرية )34.3% و35.2اإلعدادية والثانوية، )
نات إلى فروق بين الذكور واإلناث في المراحل %(. وتشير البيا26.2في المرحلة الجامعية، ) سنة (24

والجامعية هذا باإلضافة إلى االبتدائية التعليمية المختلفة، حيث ترتفع نسبة اإلناث عن الذكور في المرحلة 
 ارتفاع األميات عن األميين.

 
 سبتفاع نإلى ارتفاع األمية في الوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري، وار الجدولكما يشير  

 المرحلة ها فيالملتحقين بالمرحلة االبتدائية واإلعدادية في الوسط القروي عن الوسط الحضري وانخفاض
 الثانوية والجامعية.

 
% 7.1%، 6( سنة نسبة 24-15األميون في الفئة العمرية )الشباب يمثل ، يتعلق بجهة اإلقامة وفيما

-اللــــني مــــب"و ،"الشرقيةة ـــــالجه" ،"ةــــــالحسيم -تطوان -طنجة"ق ـــــي مناطــــ% ف6.9و
 على التوالي. "خنيفرة

 
 

( سنة حسب المستوى التعليمي وبعض الخصائص، 24-15توزيع السكان في الفئة العمرية ): (5-3) الجدول

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 
 

 الخصائص
 

 المستوى التعليمي

 العدد

يابتدائ بدون شهادة  جامعي ثانوي إعدادي 

 5693 8,4 34,3 35,2 19,0 3,1 19-15 الفئات العمرية

20-24 5,8 25,3 25,4 17,3 26,2 5206 

 5521 15,2 26,8 36,6 18,6 2,8 ذكور الجنس

 5378 18,7 25,6 24,3 25,4 6,0 إناث

 6845 23,7 32,9 29,7 11,9 1,9 حضري وسط اإلقامة

 4055 5,5 14,7 32,0 39,1 8,7 قروي

 1307 13,3 26,5 31,3 23,0 6,0 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 747 13,5 20,2 30,9 28,2 7,1 الجهة الشرقية 

 1325 16,2 27,4 30,6 20,4 5,3 مكناس -فاس

 1370 18,9 27,4 34,5 15,8 3,3 لقنيطرةا -الس -الرباط

 716 11,2 26,1 30,0 25,9 6,9 نيفرةخ -بني مالل

 2245 23,8 29,1 26,7 18,0 2,4 طاتس -الدار البيضاء

 1580 14,3 21,9 30,0 29,9 4,0 آسفي -مراكش

 479 12,0 28,7 38,7 16,2 4,4 افياللتت -درعة

 821 17,5 23,1 29,2 25,6 4,6 ماسة -سوس

 130 21,2 31,4 28,9 15,0 3,6 اد نونو -كلميم

 140 13,9 37,7 32,3 14,3 1,9 لساقية الحمراءا -العيون

 40 15,2 28,4 33,7 19,4 3,3 ادي الذهبو -الداخلة

 10899 16,9 26,2 30,5 22,0 4,4 اإلجمالي

 

 

 الحالة العملية -3-4
ين يشاركون في نشاط والذ من العمر فأكثر سنة 15لألفراد النسبة المئوية  (6-3) الجدول يوضح

ت كانوا يعملون وق %37.2خصائص. وتشير البيانات إلى أن وبعض ال الجنسحسب  في وقت المسح
 على التوالي. %(38و %36.8)المسح مع عدم وجود فروق جوهرية بين الوسط الحضري والقروي 

ل نشطين من الرجا %62وأشارت البيانات إلى وجود اختالفات جوهرية بين الرجال والنساء، حيث كان 
 .طات وقت المسحمن النساء نش %13.1وقت المسح بينما 
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الخصائص،  وبعض الجنس حسب المسح العاملين وقت فأكثر سنة 15 األفراد نسبة: (6-3) الجدول

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 الخصائص
 الجنس

 العدد جمالياإل
 إناث ذكور

 5693 9,4 2,7 15,9 19-15 الفئات العمرية

20-24 42,4 10,2 26,3 5206 

25-29 67,6 17,2 42,2 5028 

30-34 82,5 18,2 50,2 4906 

35-39 87,7 19,3 51,8 4718 

40-44 87,3 18,3 51,7 4236 

45-49 90,1 20,7 56,0 3807 

50-54 83,9 16,1 46,5 3855 

55-59 74,1 13,0 43,8 3489 

60-64 49,8 7,9 29,1 2498 

65-69 37,4 2,7 21,0 1829 

70-74 27,6 1,7 13,9 1269 

75-79 22,7 2,4 12,8 897 

 1051 5,9 5, 12,0 فأكثر 80

 15-64 66,0 14,3 39,8 43438 

 5046 14,6 1,9 27,4 فأكثر 65

 30607 36,8 17,0 57,2 حضري وسط اإلقامة

 17876 38,0 6,1 70,0 قروي

 5562 36,3 12,3 60,4 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 3398 39,5 15,4 65,2 الجهة الشرقية 

 6085 36,6 12,2 62,4 مكناس -فاس

 6319 37,8 17,3 58,3 لقنيطرةا -الس -الرباط

 3179 37,5 8,6 67,1 نيفرةخ -بني مالل

 10227 38,4 17,1 60,2 طاتس -الدار البيضاء

 6768 36,5 9,3 63,0 آسفي -مراكش

 2006 35,6 7,3 66,7 ياللتتاف -درعة

 3646 35,4 9,9 62,8 ماسة -سوس

 572 27,9 5,7 52,7 نوواد ن -كلميم

 549 40,3 12,1 65,6 لساقية الحمراءا -العيون

 172 55,4 16,9 81,2 ادي الذهبو -الداخلة

 48483 37,2 13,1 62,0 اإلجمالي

 
رتفعت نسب االلتحاق بسوق ا (19-15)والجدير بالذكر أنه كلما ارتفعت األعمار عن الفئة الخمسية 

بعد سن  ة أخرىثم تنخفض مر -رجع إلتمامه المرحلة التعليمية الجامعيةالعمل حتى سن التقاعد، وذلك ي

 8إلى انخفاض ملحوظ قدره  سنه مما يشير (19-15)في الفئة العمرية  %9.4التقاعد، حيث يبلغ حوالي 

، 2011 المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةنفس الفئه العمرية مقارنة بـــفي  %(17.1)نقاط 

 سنة. (49-45)ي الفئة العمرية ف %56ويتجاوز 

 

ق من العمر سنة وما فو 15يتعلق باالختالفات حسب جهة اإلقامة، يالحظ أن نسبة األفراد  وفيما

 % في27.9جهات بينما تنخفض إلى  9%( في 39% و36وكانوا يعملون وقت المسح تتراوح بين )

 "لساقية الحمراءا -العيون"ي % في كل من جهت55.4% و40.3، وترتفع إلى "واد نون -جهة كلميم"

 على التوالي. "وادي الذهب -الداخلة"و
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 التدخين -3-5

 على صحة ضرارة جداً في المجتمع، وله العديد من األئالسي والسلوكيات التدخين من العادات يعتبر

جانب لعلى اى اً شت  الفرد الجسمية والنفسية، باإلضافة إلى تأثيره السلبي على المجتمع، كما أن  له أضرار

الصحي والظروف االقتصادية واالجتماعية. وبناء على ذلك حرص المسح على وضع أسئلة تخص 

 التدخين ضمن استمارة األسرة المعيشية للوقوف على مستوى المدخنين.

 

ل دائم أو عرضي( حسب سنة فأكثر المدخنين )بشك 15نسبة األفراد لى إ( 7-3) الجدول ويشير

خنين سنه فاكثر مد 15 األفراد% من 11,3البيانات يالحظ أن  وباستقراء ،وبعض الخصائص الجنس

كثر ا العادة% لإلناث حيث هذه 1% للذكور و21.9وقت المسح، وتصل إلى  في عرضيبشكل دائم أو 

على من أ لحضرياالوسط  فيانتشارا بين الذكور دونا عن اإلناث. وبناًء على وسط اإلقامة فأن المدخنين 

 %( على التوالي.10.8% و11.6وي )الوسط القر

 

أعلى من  المدخنين بهانسب بلغت  ( أقاليم6)ستة البيانات على مستوى جهة اإلقامة أن  وتوضح

وأقصى حد لها  "افياللتت -درعة"في جهة %( 6)وبلغت النسبة أدناها  (،%11.3الوطني )المستوى 

خين شر الثروة، تتركز أعلى نسبة من المدما يتعلق بمؤ. وفيوادي الذهب" -الداخلة"في جهة %( 16.4)

وة لتبلغ % على التوالي( وتقل كلما ارتفع مؤشر الثر16.2% و13.2في الفئات الفقيرة والمتوسطة )

 % لألكثر غنى.8.3

وبعض  الجنسسنة فأكثر المدخنين وقت المسح )بشكل دائم أو عرضي( حسب  15نسبة األفراد (: 7-3) الجدول

 (.2018-وطني حول السكان وصحة األسرة)المسح الالخصائص، 

 الخصائص
 الجنس

سنة فأكثر 15عدد األفراد  جمالياإل  
 إناث ذكور

 30607 11,6 1,2 22,3 حضري وسط اإلقامة 

 17876 10,8 7, 21,1 قروي

 5562 9,8 8, 18,7 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 3398 11,1 1,1 21,9 الجهة الشرقية 

 6085 11,8 1,1 23,0 مكناس -فاس

 6319 13,6 1,0 26,1 القنيطرة -سال -الرباط 

 3179 9,4 4, 18,6 نيفرةخ -بني مالل

 10227 12,9 1,4 24,8 طاتس -الدار البيضاء

 6768 11,9 1,1 22,4 آسفي -مراكش

 2006 6,0 3, 12,1 فياللتتا -درعة

 3646 8,3 8, 16,3 ماسة -سوس

 572 8,0 1,5 15,1 ونن واد -كلميم

 549 13,1 9, 24,1 لساقية الحمراءا -العيون

 172 16,4 1,7 26,4 ادي الذهبو -الداخلة

 9263 11,5 6, 22,4 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 9290 13,2 1,0 25,1 فقير

 9784 12,6 1,3 24,0 متوسط

 9994 11,2 9, 22,1 غني

 10152 8,3 1,1 15,9 أكثر غنى

 48483 11,3 1,0 21,9 جمالياإل
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 خصائص المسكن وملكية السلع المعمرة -3-6

 عن ،2018المملكة المغربية،  يحول السكان وصحة األسرة ف الوطني المسح يف بيانات جمع تم

حول ت معلوماعلى مل تالتي يمتلكها أفرادها. وتشوالسلع والممتلكات المسكن،  خصائص من مجموعة

يات، المستخدمة في األرض نوع المرحاض والمواد ،نارةه الشرب، ومصادر اإلمياالتزود بمصادر 

 لألسرة. والمعيشية سقف، وما إلى ذلك للتعرف على الظروف السكنية
 

 خصائص المسكن -1-6-3

  الكهرباء -
ً  تعيش المملكة  فيحول السكان وصحة األسرة  الوطني المسح عينة في المعيشية األسر كل تقريبا

ألسر المعيشية ( إلى نسب ا8-3) الجدول، حيث تشير بيانات كهرباء بها مساكن في 2018، المغربية

في  عنه الحضري% وترتفع في الوسط 97.2لإلنارة بالكهرباء حيث تصل إلى  الرئيسيحسب المصدر 

 %( على التوالي.93.8% و99.1، )يالوسط القرو

 

 مصدر مياه الشرب -
 نسب (8-3) الجدوليوضح ولأللفية.  اإلنمائية األهداف أحد هو آمنة شرب مياه على الحصول إن

 المعيشية. راألس وألفراد المعيشية، األسر من و حنفية عمومية لكلأشبكة  من الشرب مياه على الحصول

إلضافة إلى المياه من الشبكة العامة. باتزود بالمعيشية ت األسر % من70أن  الجدولأوضحت بيانات و

بار مجهزة % مياه آ7.4يستخدم و، أو حنفية عمومية المياه من نافورةعلى األسر  % من7.5 حصلذلك، ت

 % استخدام المياه المعدنية في زجاجة.3.9بمضخة و

 

مياه ل ئيسيالر، حيث يعتبر المصدر قرويوجود تباينات بين الوسط الحضري وال إلىوتشير النتائج 

، يقروالوسط ال في% من األسر 39بحوالي % مقارنة 86.6شبكة عمومية  الحضريالشرب فى الوسط 

 %(8.8) ة%( وبئر بدون مضخ19.1) ة%( وبئر بمضخ14.5العمومية ) الحنفية كل من عتبرتحيث 

 لقروى.الوسط ا يالشبكة العمومية ف يتل ي%(، مصادر الشرب الرئيسية الت7.6ومنبع بدون حراسة )

ي الوسط %( عنه ف5.7دنية بالوسط الحضري )ويالحظ أيضا ارتفاع مصدر مياه الشرب من المياه المع

 %(.0.6القروي )

 

 نوع المرحاض -

رحاض م من األسر المغربية لديها %61.1أن  (8-3) الجدولنتائج نفس بيانات  من ويالحظ

غ مع تسجيل تفاوتات جوهرية وكبيرة حسب وسط اإلقامة، حيث تبل ،بسيفون متصل بشبكة مجاري

لديها هذا  قرويلا في الوسط رــــــ% فقط من األس7.5ـط الحضـــــري مقابل % فـــــــي الوســــــ90.2

 النوع من المرحاض.

 

 المكان المخصص للطبخ -

اصه خ% من األسر في المغرب لديها غرف 92وفيما يتعلق بالمكان المخصص للطبخ، يالحظ أن 

 %(.86.8والقروي ) %(94.9داخل المنزل للطبخ، مع وجود فوارق بين كل من الوسط الحضري )

طبخ حيث % من األسر يستخدمون قارورة الغاز كنوع الوقود المستخدم لل96.5أن  الجدولويالحظ من 

 % في الوسط القروي.90.7% في الوسط الحضري و99.6تصل إلى 

 

ومن المالحظ أن هناك تحسن ملحوظ على المستوى الوطني في نسب كل من األسر المعيشية التي 

باء كمصدر رئيسي لإلنارة، والتي لديها شبكة عمومية كمصدر رئيسي لمياه الشرب، والتي تستخدم الكهر

داخل المنزل كمكان  ة، والذين لديهم غرف مخصصبسيفون متصل بشبكة مجاريالمرحاض لديها نوع 
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مخصص للطبخ، والذين يستخدمون قارورة غاز كمصدر رئيسي للوقود المستخدم في المطبخ حالياً 

 .2011الوطني حول السكان وصحة األسرة  مسحالة مع نتائج بالمقارن

 
نسبة األسر المعيشية حسب، المصدر الرئيسي لإلنارة والمصدر الرئيسي لمياه الشرب ونوع كل : (8-3) الجدول

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةمن المرحاض والمطبخ والوقود المستخدم في الطبخ، 

 الخصائص
إلقامةوسط ا  

 مجموع
 قروي حضري

 97,2 93,8 99,1 كهرباء المصدر الرئيسي لإلنارة

 1,1 2,6 3, قنينة غاز

 8, 1,7 3, مصباح زيت/ شموع

 8, 1,6 3, طاقة شمسية

 1, 3, 0, أخرى

 70,0 39,2 86,6 شبكة عمومية المصدر الرئيسي لمياه الشرب

 7,5 14,5 3,7 حنفية عمومية

 7,4 19,1 1,0 بئر بمضخة

 3,4 8,8 5, بئر بدون مضخة

 2,2 4,6 9, منبع محروس

 2,9 7,6 3, منبع بدون حراسة

 2, 5, 0, نهر/ مجرى مائي

 1, 2, 0, بركة/ بحيرة

 2, 5, 0, مياه أمطار

 1,1 1,4 9, شاحنة بخزان مياه

 3,9 6, 5,7 مياه معدنية

 1,3 2,9 4, أخرى

 61,1 7,5 90,2 بسيفون متصل بشبكة مجاري مرحاض نوع المرحاض

 8,8 19,5 3,0 مرحاض بسيفون غير متصل بشبكة مجاري

 9, 5, 1,1 مرحاض بدون بسيفون متصل بشبكة مجاري

 25,3 61,9 5,4 مغلقة بحفره متصل مرحاض

 3,8 10,4 2, في الهواء الطلق

 1, 2, 1, أخرى

 92,0 86,8 94,9 المنزلغرفة خاصة داخل  المكان المخصص للطبخ

 6,0 9,4 4,2 مكان آخر داخل المنزل

 1,0 2,3 2, بناية منفصلة خارج المنزل

 2, 4, 1, خارج المنزل

 8, 1,1 6, أخرى

 96,5 90,7 99,6 قارورة غاز نوع الوقود المستخدم في الطبخ

 3, 2, 3, كهرباء

 0, 1, 0, غاز طبيعي

 1, 1, 0, فحم

 3,1 8,7 0, حطب

 1, 1, 1, أخرى

 

هدف إلى ذي يال (ODD-6الهدف ) ، وال سيما (ODD)في إطار أهداف التنمية المستدامةو

قد تم حساب ف. ومن هذا المنطلق الوصول العالمي والعادل لمياه الشرب والنظافة العامة والصرف الصحي

، كما هو موضح في الرسم 2018 ني حول السكان وصحة األسرةالمسح الوط هذين المؤشرين من بيانات

% من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى 96% و87.3أن (، وباستقراء الرسم البياني يتضح 3-3البياني )

 مسحاللنتائج فقا و% 87.5و% 78.6محسن من مياه الشرب والمرحاض الصحي مقارنة بـنسب  مصدر
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 بين االختالفات أن لوحظ ذلك، إلى باإلضافة، 2011 المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 .2018و 2011 عامي انخفاضا بين سجلت الوسطين الحضري والقروي

 
نسبة السكان الذين يستخدمون مصدر محسن لمياه الشرب* ومرحاض صحي محسن** حسب بعض : (3-3شكل )ال

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائص 

 

 
 

أمطار. مياه محروس، منبع بمضخة، مزود بئر ،(قايةس) عام صنبور عامة، شبكة *  
 مجاري.بشبكة  متصل سيفون بدون مرحاض مجاري، بشبكة متصل غير بسيفون مرحاض مجاري، بشبكة متصل سيفون مرحاض **

 

 ملكية السلع المعمرة -2-6-3
 مسحالية في تم جمع بيانات عن ملكية األسرة لبعض السلع المعمرة من خالل استبيان األسر المعيش

 تقدير أجل من ،..(سيارة. فيديو، الراديو، التلفزيون،)، 2018الوطني حول السكان وصحة األسرة 

% 94.7 الوطني، المستوى على أنه (9-3) الجدول المعيشي لألسرة ومستوى الرفاهية. ويشير المستوى

فاصبح  لملكية التلفزيون بةأما بالنس. التوالي على وراديو، تلفزيون من األسر يمتلكون جهاز% 39.4و

. التوالي على% 91.4و% 96.5 والقروي الحضري الوسط من كل في واسع لدى األسر نطاق على متاح

إلى انخفاض في نسبة األسر التي تمتلك جهاز الراديو حسب وسط اإلقامة  الجدولكما توضح بيانات 

 الوســـط فــــي% 55 مقابــــل %42.4)، 2011الوطني حول السكان وصحة األسرة  ـمسحالمقارنة ب

كما وأيضا يالحظ ارتفاع في الوسط القروي (. القروي الوسط في% 49 مقابـــل% 33.9و الحضــــري

وتشير  .2018 عام في% 91.4 إلى% 82.7من  2011التي تمتلك تلفزيون مقارنة بمسح  بالنسبة لألسر

لك بارابول، ثالجة، موقد للطهي بالكهرباء أو % من األسر تمت90 إلى أن أكثر من الجدولبيانات نفس 

 الغاز، هاتف نقال.
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رة، ـــــع المعمـــــلك بعض السلــــــــر المعيشية التي تمتــــــة األســـنسب: (9-3) الجدول

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

المعمرة السلع  
اإلقامة وسط  

جمالياإل  
 قروي حضري

 94,7 91,4 96,5 ونتلفزي

 39,4 33,9 42,4 راديو

 27,7 20,2 31,8 فيديو

 91,2 86,9 93,5 بارابول

 92,0 85,8 95,3 ثالجة

 95,1 91,2 97,2 الغاز أو بالكهرباء للطهي موقد

 38,2 11,7 52,5 مياه سخان

 6,7 2,5 9,0 خياطة آلة

 13,4 8,3 16,2 كهربائية مروحة

 14,2 2,2 20,6 أرضي هاتف

 94,4 92,0 95,7 نقال هاتف

 64,2 40,7 77,0 غسالة

 4,3 7, 6,2 أطباق غسالة

 7,0 1,5 10,0 هواء مكيف

 18,6 4,0 26,5 آلي حاسب

 11,7 2,6 16,7 لوحي حاسب

 17,3 21,0 15,2 نارية دراجة

 20,3 10,1 25,9 خاصة سيارة

 15022 5278 9744 األسر عدد
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 لمبحوثات: خصائص النساء ا4 الفصل
 

ي فــــ لمبحوثاتغرافية واالقتصادية للسيدات اوص االجتماعية، الديمخصائال لـــــالفص هذا يتناول
سكان وصحة األسرة، حول ال يالوطن المسح يف مقابلتهن تمت يوالالت ةسن )49-15(الفئــة العمرية 

 ستجيباتالم الءؤله ساسيةاأل الخصائص من لعدد معلومات تقديم ، من خالل2018المملكة المغربية، 
 الفصل هذا يعرض ومؤشر الثروة. ثم، المستوى التعليمي وسط اإلقامة ،الحالة الزواجية العمر، وتشمل
تخدام الحاسب عن اس معلومات أيضا يعرض كما .بالقراءة اإللمام ومدى للسيدات التعليمية الحالة خلفية
 عن المعلومات دستساع متوقع، هو وكما للسيدات. عمليةالحالة ال على الضوء الفصل يلقي وأخيراً، .ياآلل

 .قادمةال الفصول يف النتائج المعروضة فهم على الفصل هذا في عرضها تمي والت الخلفية الخصائص
 

 المبحوثات خصائص االجتماعية والديموغرافية للنساءال -4-1
 السن، الحالة الزواجية والمستوى التعليمي 1-1-4-

 يـــف زواجـــال لهنالسابق  وأالمتزوجات  داتـــلسيالنســـبي ل توزيعال (1-4) الجدول يعرض
 ،ةالتعليمىوالحالة  ،ووسط اإلقامة ية،الزواج الحالةو ،العمر حسب ( سنة49-15) ةــــالعمري ةــــالفئ

 .الثروة ومؤشر
 

 في الفئة هنأعمار قعت% 29.5ي حوال نيظهر أ ،(1-4) الجدول يف يالعمر التوزيع إلى وبالنظر
وتقريبا ثلث  ،ةسن( 39-30في الفئة العمرية ) أعمارهن % تقع37.5حـــــــوالي و، سنة 30 من أقل

 شير البيانات إلىتفأكثر. أما فيما يتعلق بوسط اإلقامة،  سنة 40تقع في الفئة العمرية  %(32.9) السيدات
يث أنه وي، حل من الوسط الحضري والقروجود عالقة عكسية بين الفئات العمرية والحالة الزواجية في ك

 بة حواليبنس سنة 30مازال في الوسط القروي نسب الزواج المبكر مرتفعة للفئات العمرية األقل من 
ر حيث سنه فأكث 40% في الوسط الحضري، وعلى النقيض من ذلك في الفئات العمرية 25%، مقابل 37

 حضري.% في الوسط ال37% في الوسط القروي مقابل 27تصل 
 
( سنة 19-15) العمريتين الفئتين من كل يف الالتي سبق لهن الزواج السيداتيالحظ أن نسب و

 %10.4% و2.4) تحيث بلغ ، على المستوى الوطني2011مقارنة بمسح  ، منخفضةسنة( 24-20)و
 ل منكفي وسط اإلقامة حسب وأيضا ، 2011% على التوالي( سنة 11.4% و3.6مقابل )(، على التوالي

 ،2011سنة  (على التوالي %9.5% و1.9) مقابل % على التوالي(8.3% و1.5) الوسط الحضري
 2011سنة  (على التوالي %13.8% و5.6) مقابل % على التوالي(13.6% و3.7) والوسط القروى

  .في المغرب الزواج سن تأخر نحو هاالتجا زيادة إلى ذلك ويرجعلنفس الفئتين العمريتين، 
 

 هنابق لالس وأالعينة المتزوجات  سيدات بين منيتضح أيضا أن  الجدول نفس ياناتوباستقراء ب
دات نسبة السي أن ويالحظ، مطلقات% 4.4و راملأ% 2.3 حالياً، متزوجات% 93.3 أن وجد الزواج،

 0.7بفارق  لقروياألرامل والمطلقات تزيد قليال فـــــي الوسط الحضـــــري عنــــــه فـــــي الوسط ا
 نقطة على التوالي. 2.5و

 أكبر مجهود لىإ يحتاج مازال المغرب في التعليم نتشير البيانات أ التعليمية بالحالة يتعلق فيما
 أي لديهن يسل الالتي السيدات نسبة ارتفاع من يتضح وهذا النساء بين خاصة التعليمي المستوى لتحسين
 بين نسبةال هذه ، وترتفع2011مقارنة بمسح نقاط  10حوالي بانخفاض % 61.8 النسبة بلغت حيث شهادة

رتفاع اكما يتضح  % في الوسط الحضري.50.2% مقابل 79.3القروي إلى  الوسط في المقيمات السيدات
 .2011نسب السيدات الالتي لديهن شهادة تعليم أساسي وتعليم ثانوي فأعلى مقارنة بمسح 

 
 المستويات بين متساوي بشكل توزعت السيدات نسب نأ النتائج أظهرت الثروة، مؤشر وعن
 ىالمستو في نسبة وأعلى%( 18.2ى األكثر غنى )المستوي ف نسبة أقل كانت حيثة الثرور شؤلم المختلفة

 %(.20.9) األكثر فقراً 
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 حسب الزواج لهن ابقالســـــ أو المتزوجــات سنــــة( 49–15) للسيــدات النسبــي التوزيع: (1-4) الجدول

 . (ENPFS, 2018)الخصائــص،  وبعض اإلقامة وسط

 
 وسط اإلقامة الخصائص

جمالياإل  
عدد النساء المتزوجات أو السابق 

( سنة.49-15لهن الزواج )  قروي حضري 

 239 2,4 3,7 1,5 19-15 الفئات العمرية

20-24 8,3 13,6 10,4 1034 

25-29 15,1 19,3 16,7 1669 

30-34 18,6 17,5 18,2 1813 

35-39 19,8 18,6 19,3 1925 

40-44 19,7 15,1 17,8 1779 

45-49 17,1 12,3 15,1 1510 

 9301 93,3 95,2 92,0 متزوجة الحالة الزواجية

 226 2,3 1,8 2,5 أرملة

 442 4,4 2,9 5,4 مطلقة

 6159 61,8 79,3 50,2 بدون شهادة أعلى شهادة ُمتحصل عليها

 2915 29,2 19,3 35,8 تعليم أساسي

 895 9,0 1,4 14,0 ثانوي فأعلى

 2083 20,9 47,5 3,3 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1945 19,5 32,8 10,7 فقير

 2064 20,7 14,6 24,7 متوسط

 2064 20,7 3,9 31,8 غني

 1813 18,2 1,1 29,5 أكثر غنى

 اإلجمالي

 

100,0 100,0 100,0 9969 

 
 جهاز الحاسوب ماستخدا -4-1-2

 ألجهزةاد من مع التطور الهائل الذي شهده العالم في الفترات األخيرة تم اكتشاف واختراع العدي
لم يعد  ب، بلالتي تقدم الخدمة لإلنسان، وتسهل عليه طريقة حياته، ومن هذه االختراعات جهاز الحاسو

ار صرة، فقد لمعاصأو االستغناء عن خدماته في حياتنا ا الحاسوب شيئاً كمالياً يمكن تجاوزه، أو إهماله،
أن  ثر منهذا االختراع، الساعد األيمن لإلنسان المعاصر في إنجاز شؤون وقضايا وأعمال ومهام أك

 عد.حصى أو تُ تُ 
نقاط عن  10اآللي، بزيادة  الحاسب يعرفن العينة نساء من% 94 حوالي أن المسح نتائج أوضحت

يستخدمنه، وأن نسب النساء الالتي يستخدمن الحاسب اآللي في تصفح  ال% 82 اليحو ، وأن2011مسح 
 تفاوتات وجود لوحظ وقد. األنترنت تساوي تقريبا ضعف نسب الالتي يستخدمنه في التعليم والعمل

.الثروة اإلقامة وأعلى شهادة تعليمية متحصل عليها ومؤشر ووسط جهة حسب النسب هذه في واضحة
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 أوجـــــــه حسب الزواج لهــــــن السابـــــق أو المتزوجات سنة( 49 –15) السيدات نسبة: (2-4) الجدول

 (.ENPFS, 2018الخصــائص، ) وبعـــــض اآللي للحاسب استخدامهـــــن

 الخصائص

يم
عل
لت
ل

 

ل
عم
لل

 

ت
رن
نت
ال
 ا
ح
صف
لت

 

ب
لع
ل

 

 ال
نه
دم
خ
ست
ي

 

نه
رف
يع
ال 

 

ء عدد النسا

المتزوجات أو 

السابق لهن الزواج 

 .نة( س15-49)

الفئات 

 العمرية

15-19 ,0 ,0 11,0 0,0 87,7 1,3 239 

20-24 2,3 ,9 11,2 ,4 84,1 3,5 1034 

25-29 2,8 3,2 11,7 ,5 82,1 4,0 1669 

30-34 2,0 3,2 12,1 ,5 80,6 5,2 1813 

35-39 1,8 3,5 9,5 ,2 83,0 6,2 1925 

40-44 1,6 4,4 10,1 ,9 81,1 6,3 1779 

45-49 1,6 3,3 7,5 ,3 83,4 8,2 1510 

 6005 2,6 78,8 6, 15,7 5,2 2,9 حضري وسط اإلقامة

 3964 10,2 87,8 3, 2,2 2, 5, قروي

 1062 2,6 87,0 7, 7,1 3,2 5,  لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 694 5,3 82,4 5, 11,3 2,2 2,4 الجهة الشرقية

 1299 5,4 81,5 2, 11,3 2,8 2,0 مكناس -فاس

 1272 1,7 80,2 8, 15,3 5,8 3,0 لقنيطرةا -الس -الرباط

 730 7,5 82,7 6, 8,2 2,5 6, نيفرةخ -بني مالل

 1913 2,9 84,3 0,0 10,3 3,7 9, طاتس -الدار البيضاء

 1471 9,7 83,8 1, 6,7 2,4 3,1 آسفي -مراكش

 464 17,0 77,1 1,9 7,0 1,2 3,0 درعة، تافياللت

 786 6,2 78,1 9, 13,9 2,6 2,7 ماسة -سوس

 115 4,0 85,0 1,0 9,3 1,8 1,3 اد نونو -كلميم

 122 9,5 70,0 2, 19,4 3,4 4,3 لساقية الحمراءا -العيون

 42 (11,1) (81,1) (0,0) (6,0) (3,9) (1,0) ادي الذهبو -الداخلة

أعلى شهادة 

ُمتحصل 

 هاعلي

 6159 8,5 89,9 3, 1,7 0, 1, بدون شهادة

 2915 1,0 80,7 5, 16,6 2,3 2,2 تعليم أساسي 

 895 3, 35,9 1,5 49,3 27,9 13,9 ثانوي فأعلى

 2083 14,3 84,5 3, 1,8 3, 2, أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1945 5,8 88,6 4, 5,0 7, 8, فقير

 2064 3,2 86,6 4, 8,2 2,4 1,9 متوسط

 2064 1,9 80,6 7, 15,7 3,4 2,6 نيغ

 1813 2,2 70,5 6, 22,2 9,8 4,7 أكثر غنى

 9969 5,6 82,4 5, 10,3 3,2 2,0 اإلجمالي

        حالة 50) ( أقل من 
 

الفئة العمرية السيدات في  االستخدام بين تتركز نسبالتعلم  يف يما يتعلق باستخدام الحاسب اآللفيو
الحاصالت على شهادة بين ، و"الساقية الحمراء -لعيون"اجهة في ط الحضري، والوسفي و( سنة 20-35)

السائد بالنسبة للسيدات النسق المالحظ ونفس تقريبا هو واألكثر غنى، بين نساء األسر ثانوية فأعلى، و
الالتي يستخدمن الحاسب اآللي في العمل، حيث تتركز نسب السيدات الالتي يستخدمن الحاسب اآللي 
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( سنة ترتفع فيها نسب 44-40فما فوق ما عدا الفئة العمرية ) سنة 39ساوي في األعمار من بالت
بين الحاصالت ، و"القنيطرة -سال -الرباط"جهة في كما ترتفع أيضا في الوسط الحضري، و، ستخدامالا

 األكثر غنى.، وبين نساء األسر أعلىعلى شهادة التعليم الثانوي ف
 

 الحالة العملية -2-4
واء س مسحوقت الفيه، وحالتهم  اتعلى العمل والراغب اتالقادر سيداتصد بقوة العمل جميع اليق
يم مل كالتعلويعتبر الع. ةالعمل ويبحثن عنه بجدي في الرغبة نبشرط أن يكون لديهت طالعاأو  تمشتغال

 مصدر من مصادر تمكين المرأة، وخاصة إذا ارتبط ذلك بتحكمها في التصرف في الدخل.
 
ــة ي الفئـــــــفتيح المسح بيانات عن الحالة العملية الحاليـة حيــــــث تم ســؤال السيــدات وي

ت وقت التهن العملية وقــت المسح، كـما تم سـؤال السيـدات غير العامال( سنة عن ح49-15العمـــــــرية )
 المسح عن موقفهن من العمل مقابل أجر في المستقبل. 

 
( سنة المتزوجات أو السابق لهـــــــن 49–15التوزيع النسبي للسيدات )( 3-4) الجدول يوضح

 ارتفاع لىإج ر النتائث تشيالـــــــــزواج حســــــــــب الحالـــــــة العملية وبعـــــــــض الخصائـــص، حي
% 74 حوالي بلغت حيث ،مطلقا تعملن لم والالتي الزواج لهن السابق أو المتزوجات السيدات نسب

قارنة مبارتفاع طفيف جدا  القروي، الوسط في% 87 واليمقابل ح الحضري الوسط في% 65، لإلجمالي
 فيف جداطبانخفاض ، %13نسبتهن بلغت  أنفيالحظ  المسح، وقت تعملن الالتي . أما2011بمسح بنتائج 
لفئة العمرية ا في تالعامال السيدات نسبة نأ البيانات ظهرتأ كما .2011مسح  نتائج معبالمقارنة  كذلك
 %.7 فأقل ال تتعدى سنة 25

 
 تعملن والالتي الزواج لهن السابق وأ المتزوجات السيدات نسب ارتفاع( كذلك 3-4) الجدول يبينو 
 تأشار كما. القروي الوسط في عنها الحضري الوسط في النسبة ارتفاع يالحظحيث  المسح، وقت
 في نيالوطــــ المتوســــط نــــيا عـــحال نــــتعمل الالتي داتــــلسيا ةــــنسب اعـــارتف إلى أيضا بياناتال

 -سال -الرباط"(، %17)، "الجهة الشرقية"، (%15.4)، "لحسيمةا -تطوان -طنجة"هات ــج كل من
 "اد نونو -كلميم"جهة  فيدناها أوتصل  (،%14.4)، "سطات -الدار البيضاء"(، %18.2)، "القنيطرة

(6.1%). 
 

وقت المسح  عملنالسيدات الالتي ت نسبة نأ نجد العملية، والحالة التعليمية الحالة بين العالقة وحول
 بين يعملن ال الالتي السيدات نسبة ترتفع حين في ،علىفأ ةثانويشهادة  الحاصالت على السيدات بين ترتفع

ت الشهادة ارتفع كلما أنه يثح ،يرةكب أهمية له التعليم أن يتضح تقدم ما خالل ومن .من ليس لديهن شهادة
 .االقتصادي النشاط في المشاركة ارتفعت نسبة كلما المتحصل عليها
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( سنة المتزوجات أو السابق لهـــــــن الـــــــــزواج حســـب 49–15التوزيع النسبي للسيدات ): (3-4) الجدول

 .(ENPFS, 2018خصائـــص، )الحالــة العملية وبعـــــــــض ال

 

 الخصائص

 الحالة العملية
عدد النساء المتزوجات أو السابق 

 سنة (49-15) لهن الزواج
 لم تعمل مطلقا عملت فى الماضى تعمل حاليا

 239 92,2 5,3 2,5 19-15 الفئات العمرية

20-24 4,0 9,2 86,8 1034 

25-29 8,7 14,2 77,1 1669 

30-34 12,6 15,2 72,2 1813 

35-39 16,2 13,1 70,7 1925 

40-44 16,8 13,5 69,7 1779 

45-49 17,8 13,2 69,1 1510 

 6005 65,0 17,2 17,8 حضري وسط اإلقامة

 3964 87,2 7,0 5,8 قروي

 1062 66,7 17,9 15,4  لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 694 74,2 8,8 17,0 الجهة الشرقية

 1299 74,3 12,8 12,8 ناسمك -فاس

 1272 65,3 16,5 18,2 لقنيطرةا -الس -الرباط

 730 90,7 3,0 6,3 نيفرةخ -بني مالل

 1913 64,4 21,2 14,4 طاتس -الدار البيضاء

 1471 82,0 8,4 9,5 آسفي -مراكش

 464 87,2 4,7 8,1 درعة، تافياللت

 786 76,7 11,4 12,0 ماسة -سوس

 115 85,0 8,9 6,1 وننواد  -كلميم

 122 79,6 8,6 11,8 لساقية الحمراءا -العيون

 42 (81,2) (2,3) (16,6) الذهب يواد -الداخلة

أعلى شهادة 
 ُمتحصل عليها

 6159 80,3 10,3 9,3 بدون شهادة

 2915 71,6 16,4 12,0 تعليم أساسي 

 895 36,0 22,1 42,0 ثانوي فأعلى

 2083 87,5 6,0 6,5 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1945 79,0 11,6 9,4 فقير

 2064 70,4 15,8 13,9 متوسط

 2064 69,4 16,0 14,5 غني

 1813 61,4 16,8 21,8 أكثر غنى

 9969 73,8 13,2 13,0 اإلجمالي

     حالة 50) ( أقل من 

 

ً  ارتباطا هناك نأ( 1-4) الشكلكما أوضحت النتائج في   السيدات، وعمل ةالثرو مستوى بين واضحا
 في مثيلتها عن ذات المستوى األكثر غنى سراأل في المسح وقت تعملن الالتي السيدات نسبة ترتفع حيث
 .اً فقراألكثر  المستوى ذات سراأل
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والعامالت وقت المسح  الــزواج لهــن السابق أو المتزوجات سنة( 49–15) للسيدات النسبي التوزيع: (1-4شكل )ال

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائـــص،  ــــــضبعـــ حسـب
 

 
 

 

( سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج 49 –15التوزيع النسبي للسيدات ) (4-4) الجدولويبين 
% 52.2 قدرها نسبة أن نجد حيث ،غير العامالت وقت المسح حسب موقفهن من العمل بأجر في المستقبل

عن المستوى العام في الفئات العمرية  النسبة هذه في المستقبل. وترتفع بأجر للعمل النية لديهن السيدات من
 في عنها الحضري الوسط % على التوالي، في55.4% و54.5( سنة حيث تبلغ 44-40( و)30-34)

 المتوسطة الطبقة نساء بين وكذلك فأعلى ثانوية شهادة على الحاصالت النساء وبين القروي الوسط
 "لجهة الشرقيةا" في نسب أعلى بلغت حيث اإلقامة لجهة طبقا النسبة هذه وتتفاوت هذا واألكثر غنى،

 في نسبة ، وأدنى"الساقية الحمراء –العيون"، و"ماسة -سوس"و "آسفي -مراكش"، و"مكناس -فاس"و
 ."خنيفرة -بني مالل"
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العامالت غير ( سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج 49 –15للسيدات ) التوزيع النسبي: (4-4) الجدول

 .(ENPFS, 2018) موقفهن من العمل بأجر في المستقبل وقت المسح حسب

 

 الخصائص

عدد النساء غير العامالت  الموقف من العمل بأجر في المستقبل

وقت المسح والموافقات على 

 ال نعم العمل بأجر في المستقبل
عرف/ ال ت

 ليست متأكدة

 233 1,1 62,7 36,3 19-15 الفئات العمرية

20-24 49,9 46,8 3,3 993 

25-29 51,9 45,6 2,5 1523 

30-34 54,5 43,5 2,0 1584 

35-39 52,0 44,9 3,0 1613 

40-44 55,4 43,2 1,4 1481 

45-49 50,5 47,9 1,5 1241 

 4934 1,9 44,7 53,4 حضري وسط اإلقامة

 3735 2,7 46,8 50,5 قروي

 899 3,3 51,5 45,1  لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 576 1,7 38,1 60,2 الجهة الشرقية

 1133 1,6 38,4 60,0 مكناس -فاس

 1040 2,1 49,0 49,0 لقنيطرةا -الس -الرباط

 684 1,0 72,0 26,9 نيفرةخ -بني مالل

 1638 2,8 48,1 49,0 طاتس -الدار البيضاء

 1331 1,6 36,0 62,4 آسفي -مراكش

 426 3,2 44,0 52,8 تافياللت -درعة

 692 3,0 38,4 58,6 ماسة -سوس

 107 0,0 50,2 49,8 د نونوا -كلميم

 107 4,1 34,6 61,3 لساقية الحمراءا -العيون

 35 (0,2) (63,8) (36,0) الذهب يواد -الداخلة

أعلى شهادة 

 ُمتحصل عليها

 5584 2,5 46,2 51,4 بدون شهادة

 2565 2,0 46,4 51,6 تعليم أساسي 

 519 1,0 35,4 63,6 ثانوي فأعلى

 1947 2,4 47,5 50,1 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1762 2,1 46,0 51,8 فقير

 1778 2,5 44,0 53,4 متوسط

 1764 2,0 46,1 51,8 غني

 1417 2,0 43,9 54,2 أكثر غنى

 8669 2,2 45,6 52,2 اإلجمالي

     حالة 50) ( أقل من 

 

( 2-4والشكل )( 5-4) الجدول وفيما يخص القرار النهائي في عمل السيدة مقابل أجر، يوضح
( سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج الالتي يوافقن على العمل بأجر 49–15التوزيع النسبي للسيدات )

% من 45.8قدرها  جد أن نسبةو الجدولوباستقراء بيانات . ئيفي المستقبل حسب من له القرار النها
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معاً  ةالزوجويليها الزوج  من له القرار النهائي،الزوج هو والمستقبل  يجر فأالسيدات لديهن النية للعمل ب
31.6.% 

 
ن لكبيرة ماعمرية الصغيرة وتقل تدريجيا في الفئات الالفئات العمرية  نسبة القرار للزوج في وترتفع

ي، % على التوال40.7% مقابل 52.9الحضري  الوسط في عنها القروي الوسط وفيسنة فأكثر،  40
 وتوتتفا هذا ،الفقيرة واألكثر فقراً  الطبقة سيدات بين على شهادة، وكذلك حاصالتالغير السيدات  وبين
-فاس"و "لشرقيةاهة الج" في نسب أعلى بلغـــــت حيــــــث اإلقامــــــــة لجهـــــة طبقا النسبة هذه

 ."نيفرةخ -بني مالل" نى مستوى لها في جهة، وتبلغ أد"ماسة -سوس"و "آسفي-مراكش"و "مكناس
 

ً  والزوجةوفيما يتعلق بالقرار النهائي في كيفية التصرف في األجر لكل من الزوج  ت ير بيانا، تشمعا
عنه في الوسط  الحضريلوسط ا ( سنة، وفي44-40( و)34-30إلى ارتفاعه في الفئات العمرية ) الجدول

 غنية.وسطة والالمت الطبقة سيدات بين القروي، وبين السيدات الحاصالت على شهادة ثانوية فأعلى، وكذلك
 

الالتي يوافقن على العمل  ( سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج49 –15التوزيع النسبي للسيدات ): (2-4شكل )ال

 (.ENPFS, 2018)قرار النهائي، بأجر في المستقبل حسب من له ال
 

 

المبحوثة بمفردها
20.3%

الزوج
45.8%

المبحوثة والزوج 
معا
31.6%

شخص آخر
2.1%

ال تعرف
0.2%
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الالتي يوافقن على  ( سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج49 –15التوزيع النسبي للسيدات ): (5-4) الجدول

 .(ENPFS, 2018)العمل بأجر في المستقبل حسب من له القرار النهائي، 

 

 الخصائص

عدد النساء غير  ي عمل المبحوثة بأجر مستقبالصاحب القرار األخير ف

العامالت وقت المسح 

والموافقات على العمل 

 بأجر في المستقبل

السيدة 

 المبحوثة
 الزوج

المبحوثة 

 مع الزوج
 ال تعرف آخر

 87 0,0 6,3 27,8 61,5 4,3 19-15 الفئات العمرية

20-24 14,3 55,3 26,1 3,9 ,4 528 

25-29 16,3 48,9 32,3 2,1 ,4 829 

30-34 18,6 46,1 33,3 2,0 ,0 895 

35-39 21,2 45,8 31,2 1,7 ,1 889 

40-44 23,0 40,2 35,0 1,6 ,3 841 

45-49 29,8 38,8 29,6 1,7 ,0 647 

 2727 3, 1,7 33,1 40,7 24,4 حضري وسط اإلقامة

 1988 1, 2,8 29,6 52,9 14,6 قروي

 435 0,0 1,9 42,5 44,2 11,5 يمةلحسا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 357 4, 2,5 34,3 46,7 16,2 الجهة الشرقية

 698 0,0 1,9 36,0 47,1 15,0 مكناس -فاس

 531 0,0 1,4 35,6 41,8 21,2 لقنيطرةا -الس -الرباط

 191 5, 1,8 50,4 27,8 19,5 نيفرةخ -بني مالل

 849 3, 9, 26,2 41,0 31,6 طاتس -الدار البيضاء

 852 4, 2,8 24,1 53,3 19,4 آسفي -مراكش

 239 0,0 8,9 40,3 35,7 15,1 تافياللت -درعة

 426 0,0 8, 17,7 61,9 19,6 ماسة -سوس

 54 0,0 1,4 34,1 34,5 30,0 واد نون -كلميم

 70 1,4 1,1 35,2 31,0 31,2 الساقية الحمراء -العيون

 13 (0,0) (2,9) (43,8) (35,3) (18,0) الذهب يواد -الداخلة

أعلى شهادة 

 ُمتحصل عليها
 3005 2, 2,0 31,2 48,8 17,9 بدون شهادة

 1375 3, 2,9 30,4 44,7 21,8 تعليم أساسي

 335 0,0 6, 40,5 23,9 35,1 ثانوي فأعلى

 1023 0, 2,6 27,8 55,7 14,0 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 951 4, 2,2 31,8 49,2 16,4 فقير

 995 3, 2,5 33,1 40,7 23,3 متوسط

 950 2, 1,8 34,6 40,4 23,1 غني

 795 1, 1,4 31,0 41,9 25,6 أكثر غنى

 4715 2, 2,1 31,6 45,8 20,3 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من 
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 المزمنة األمراض :5 الفصل
 

، دامةمستتعد المعرفة بمدى انتشار األمراض المزمنة ذات أهمية قصوى في أهداف التنمية ال
فاهية الذي يهدف إلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالر "3الصحي الشامل " وخاصة الهدف

اض غير المتعلق بتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمر 4.3في جميع األعمار، وخاصة الهدف 
ما ك، 2030ة ل سنتين بحلوالسارية بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقلي

 لتيا الصحية المشكالت أكبر من...( الدم وضغط القلب وأمراض السكري) المزمنة األمراض تعتبر
ها مواجهتـــــــالالزمة ل الترتيبات تتخذ لم إذا التنمية خاصـــــة مجال في الحكومية السياسات تواجه

ً  ــــــبتسبـ المزمنة فاألمـــــــراض. منها والوقايــــــة  تؤدي قدو يــــــنالمصاب ـــةإنتاجيـــ فــــــي نقصا
 اتوالفحوص ةاألدوي ـــــرلتوفي الالزمــــــة والفنيــــــة المالية المتطلبات إلى إضافة المبكرة، الوفاة إلى

 المستشفيات. في واإلقامة
 

المشاكل و لةالمتنق ألمراضيشهد المغرب انتقاال وبائيا في اتجاه نقل العبء الكلي لألمراض من ا

وعية ب واألمن الفترة ما حول الوالدة إلى األمراض المزمنة، وأكثرها شيوعا هي أمراض القل الصحية

لصحي االدموية والسكري وأمراض السرطان واألمراض التنفسية المزمنة واالضطرابات. وإن الوضع 

فيات من ل الومعدية يقابله ارتفاع في معدفي المغرب تميز بهبوط حاد في معدل الوفيات من األمراض ال

 بالد.عبء المرض المرتبط باألمراض غير المعدية وبالتالي تغيير عميق في البنية الوبائية لل
 

 اإلصابةإلى توفير بيانات حول  ،2018 يهدف المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

ً  تسبب المزمنة . فاألمراضالقتصاديةوا الصحية الناحيتين من ألهميتهانظراً  المزمنة راضاألمب  في نقصا

 المتممة والفحوص ةياألدو رــتوف على اإلنفاق إلى إضافة، المبكرة الوفاة إلى تؤدي وقد المصابين إنتاجية

 .المستشفيات في قامةعالجات الالزمة واإلوال
 

 التعرف فة بهدالمعيشي األسرة أفراد بين المزمنة األمراض حول بيانات بجمع المسح اهتم لذلك

 استبيان في تضمن المسح حيث والسلوكية، واالقتصادية االجتماعية محدداتها وتحليل انتشارها مدى على

 أو الدم ـطضغــــ ارتفاع أو السكــــــري مرضى أفـــــراد وجـــــود حول أسئلة المعيشية األسرة

 كان وإذا طبيب، قبل من المـــــــرض ـــصتشخيـــ تم إذاوما  األسرة، أفراد بين أخرى مزمنة أمــــراض

 .الطبي للعالج بانتظام يخضــــع الشخـــــص
 

 يمرض السكر -5-1

ص مليون شخ 422، تؤكد أن حوالي 2014إن اإلحصائيات العالمية لمرض السكري خالل سنة 

هذا يدل و، 1980مليون شخص بالغ مصابا به خالل سنة  108بالغ يعانون من هذا المرض، بعدا أن كان 

ين، % من السكان البالغ8.5% إلى 4.7، من 1980على تضاعف معدل انتشار مرض السكري منذ سنة 

نتشار عدل اتعكس هذه األرقام الزيادة في عوامل الخطر الناتجة عن زيادة الوزن والسمنة، كما أن م

 .دخل المرتفعالدخل عنه في البلدان ذات ال ةمنخفضمرض السكري زاد بشكل أسرع في البلدان 

 

مما  %،4.8، يبلغ معدل انتشار مرض السكري في المغرب حوالي 2018ووفقا لنتائج مسح سنة 

ط الحضري في الوس نقطة 1.7%(، يرتفع هذا االنتشار 3.3) 2011يظهر زيادة مقارنة بنتائج مسح سنة 

 حيث يبلغ سالجنحسب  نقطة 1.4%(، كما يسجل تباين بلغ 3.3%( عنه في الوسط القروي )5.7)

 % بين الذكور.3.9% بين اإلناث مقابل 5.6
  

الحضري  % في الوسط98.7% )98.9 شخصا مصابا بمرض السكري لوحظ أن 3238ومن بين 

باستشارة وتشخيص مرضهم من قبل طبيب، في حين يتابع  وا، قام في الوسط القروي( %99.3و

 لالجدو% في الوسط القروي(، )91.7% في الوسط الحضري و92.4% منهم عالج طبي منتظم، )92.2

5-1.) 
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ً لتوزيع  ــوىمنها مستــــ سبعة أن تبين النتائج حسب جهة اإلقامة، المرض انتشار وطبقا

 األقصى الحـــــد ــــلوتــــــم تسجيـ%(. 4.8) الوطني المستــــوى مـــــن أقــــــل االنتشــــــار فيها

 "نيفــــــرةخ -بني مالل" ــةجهــــ فـــــي وأدناها%( 5.9)" سطات-ءالبيضا الدار" جهــــــة فــــــي

 .(1-5شكل ال)% في كل منهما(، 3.3) تافياللت"، –و"درعــــــة
 

 نسب انتشار اإلصابة بمرض السكري حسب جهة اإلقامة، : (1-5شكل )ال

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 
 

 

النسب المئوية لألفـــراد المصابين بمـــرض السكـــــري، ونسبة من تم تشخيص إصابتهم بالمرض : (1-5) الجدول

 .من طرف طبيـــب، ونسبة من يتلقون عالجا منتظما حسب بعض الخصائص

  .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
  

 الخصائص

نسب انتشار 

اإلصابة 

بمرض 

 سكريبال

نسبة من تم 

تشخيص إصابتهم 

بمرض بالسكري 

 من قبل طبيب

 نسبة

من يتلقون عالجا 

منتظما من مرض 

 السكري

عدد 

المصابين 

بمرض 

 السكري

العدد 

 اإلجمالي

 33869 1333 91,5 98,6 3,9 ذكور الجنس

 33926 1906 92,7 99,0 5,6 إناث

 6570 5 100,0 100,0 1, 4-0 الفئات العمرية

5-9 ,3 100,0 93,8 17 6649 

10-19 ,2 93,0 85,3 28 11786 

20-29 ,6 95,8 81,5 57 10234 

30-39 1,7 99,0 87,6 166 9625 

40-49 5,9 98,7 89,6 472 8043 

50-59 13,4 98,5 91,0 982 7345 

 7544 1512 94,8 99,3 20,0 أكثرف 60

 41535 2372 92,4 98,7 5,7 حضري وسط اإلقامة

 26260 866 91,7 99,3 3,3 رويق

 7768 296 89,2 94,9 3,8 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 4759 274 91,9 99,7 5,8 الجهة الشرقية

 8457 383 89,7 98,9 4,5 مكناس -فاس

 8654 436 92,2 98,8 5,0 لقنيطرةا -سال  -الرباط

5,9 5,8

5,2 5,1 5 4,8
4,5 4,5 4,3 4,3

3,8
3,3 3,3
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 4624 151 90,8 98,8 3,3 نيفرةخ -بني مالل 

 13781 807 92,8 99,3 5,9 طاتس -ار البيضاءالد

 9796 444 93,0 99,7 4,5 اسفي -مراكش 

 2968 97 94,8 99,4 3,3 افياللتت -درعة 

 5163 264 96,2 99,3 5,1 ماسة -سوس 

 796 41 93,8 99,4 5,2 اد نونو -كلميم

 785 34 87,1 99,9 4,3 لساقية الحمراءا –العيون

 244 11 97,4 98,9 4,3 الذهب اديو –الداخلة 

 13560 392 87,1 98,4 2,9 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 13556 484 91,7 99,3 3,6 فقير

 13560 675 89,8 98,3 5,0 متوسط

 13560 794 93,9 99,2 5,9 غني

 13559 894 94,9 98,9 6,6 أكثر غنى

 67795 3238 92,2 98,9 4,8 اإلجمالي

 
ثر، ونسبة سنة فأك 18نسب انتشار اإلصابة بمرض السكري بين األفراد ( 2-5) الجدوليوضح 

 ،من تم تشخيص إصابتهم من قبل طبيب، ونسبة من يتلقون عالجا منتظما حسب بعض الخصائص
 تقدم مع النسبة هذه وتزداد% 7.1 بلغت السكري بمرض اإلصابة نسبة أن إلى المسح نتائج حيث أشارت

 من الوسط رأكث الحضري الوسط تنتشر اإلصابة في كما الذكور، بين منها أكثر اإلناث بين وهي العمر،
روة مؤشر الث بين الغير حاصلين على شهادة، وتزداد النسبة كلما ارتفع أقصاها النسبة ووصلت. القروي

 من األكثر فقرا إلى األكثر غنى.
 

 وأن طبيب، قبل من صهاتشخي تم %(98.9)الحاالت  من العظمى الغالبية أن البيانات وأظهرت
 .منتظما عالجا يتلقون 92.2%

سنة فأكثر، ونسبة من تم تشخيص  18نسب انتشار اإلصابة بمرض السكري بين األفراد : (2-5) الجدول

 .ون عالجا منتظما حسب بعض الخصائصإصابتهم من قبل طبيب، ونسبة من يتلق

 .(2018-ن وصحة األسرة)المسح الوطني حول السكا
 

 الخصائص
نسب انتشار 
اإلصابة بمرض 

 السكري

نسبة من تم تشخيص 
إصابتهم بالسكري من 

 قبل طبيب

 نسبة
من يتلقون عالجا 

 منتظما
 العدد

 22183 91,5 98,6 5,9 ذكور الجنس

 22843 92,7 99,0 8,2 إناث

 7442 72,9 95,6 4, 24-18 الفئات العمرية

25-34 1,0 95,8 85,8 9934 

35-44 3,4 99,4 88,9 8955 

45-59 11,3 98,5 90,8 11152 

 7544 94,8 99,3 20,0 فأكثر 60

 28475 92,3 98,7 8,2 حضري وسط اإلقامة

 16551 91,8 99,3 5,2 قروي

 16817 92,7 99,1 10,8 بدون شهادة المستوى التعليمي

 17674 89,8 98,1 5,3 تعليم أساسي

 10529 95,2 99,4 4,2 أكثرثانوي ف

 8552 87,2 98,4 4,5 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 8592 92,0 99,4 5,6 فقير

 9110 89,7 98,3 7,3 متوسط

 9324 93,9 99,2 8,5 غني

 9447 94,8 98,9 9,3 أكثر غنى

 45026 92,2 98,9 7,1 اإلجمالي
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 ض ضغط الدممر -5-2
 الدماغية والسكتة القلب، ضمراأ منها الخطيرة ضااألمر من دبالعدي مرتبط الدم ضغط ارتفاع إن

ئوية لألفــــراد المصابين بمـــرض ضغط الدم ( النسب الم3-5) الجدولويوضح  .الكلى ضمراوأ
ظما ا منتالشراييني، ونسبة من تم تشخيص إصابتهم بالمرض من قبل طبيـــب، ونسبة من يتلقون عالج

 . حسب بعض الخصائص
 

 لنسبةا وهذه% 6.8 بلغت الدم ضغط ارتفاع بمرض اإلصابة نسبة أن تضحي النتائج، اءوباستقر
 الوسط يف ترتفع كما الذكور، بين مثيلتها ضعف من أكثر اإلناث بين وتصل العمر، تقدم مع تتزايد

 هرتوأظ اإلصابة حاالت من العظمى الغالبية األطباء شخص وقد. القروي الوسط في عنها الحضري
الجهة " هةج في أقصاها النسبة ووصلت .منتظما عالجا تتلقى الحاالت هذه من %85 حوالي أن اتالبيان

اإلصابة بمرض ارتفاع  ةسبنوترتفع  .(2-5شكل )الة الحمراء"، الساقي-العيون" جهة في وأدناها" الشرقية
 ط الدم كلما ارتفع مؤشر الثروة مع التركيز على المستوى الغنى واألكثر غنى.ضغ

 
 

النسب المئوية لألفــــراد المصابين بمـــرض ضغط الدم الشراييني، ونسبة من تم تشخيص : (3-5) الجدول

 .إصابتهم بالمرض من قبل طبيـــب، ونسبة من يتلقون عالجا منتظما حسب بعض الخصائص

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

سب انتشار اإلصابة ن

بمرض ضغط الدم 

 الشراييني

نسبة من تم تشخيص 

إصابتهم بضغط الدم 

 الشراييني من قبل طبيب

نسبة من يتلقون 

 عالجا منتظما

عدد المصابين 

بمرض بضغط 

 الدم الشراييني

العدد 

 اإلجمالي

 الجنس
 

 33869 1536 81,1 97,4 4,5 ذكور
 33926 3069 86,6 98,3 9,0 إناث

ت الفئا

 العمرية

0-4 0,0 100,0 100,0 2 6570 
5-9 0,0 100,0 100,0 1 6649 

10-19 0,1 100,0 87,9 8 11786 
20-29 0,4 89,9 55,9 45 10234 

30-39 2,4 93,7 56,3 236 9625 
40-49 6,8 97,2 76,2 545 8043 

50-59 16,4 97,7 84,1 1202 7345 

 7544 2567 89,9 98,8 34,0 فأكثر 60

وسط 

 اإلقامة

 41535 3066 87,2 97,9 7,4 حضري
 26260 1539 79,9 98,2 5,9 قروي

جهة 

 اإلقامة

 7768 477 79,3 96,5 6,1 لحسيمةا -طوانت -طنجة
 4759 393 84,1 99,4 8,3 الجهة الشرقية

 8457 653 82,7 97,0 7,7 مكناس -فاس
 8654 628 84,9 97,9 7,3 القنيطرة –سال  -الرباط 

 4624 243 90,7 97,9 5,2 خنيفرة –بني مالل 
 13781 1073 88,7 98,7 7,8 سطات –الدار البيضاء 

 9796 611 82,4 99,4 6,2 سفيآ –مراكش 
 2968 135 89,7 96,1 4,5 تافياللت –درعة 

 5163 316 83,2 96,8 6,1 ماسة –سوس 

 796 35 80,9 98,4 4,4 اد نونو -كلميم
 785 29 73,3 96,7 3,7 اءالساقية الحمر –العيون

 244 12 90,3 98,5 4,9 الذهب يواد –الداخلة

مؤشر 

 الثروة

 13560 775 75,4 98,4 5,7 أكثر فقرا
 13556 789 80,9 96,6 5,8 فقير

 13560 947 83,6 97,6 7,0 متوسط
 13560 1057 88,1 98,3 7,8 غني

 13559 1039 92,2 98,8 7,7 أكثر غنى

 67795 4606 84,7 98,0 6,8 اإلجمالي
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  الدم الشراييني حسب جهة اإلقامة. نسب انتشار اإلصابة بمرض ارتفاع ضغط: (2-5شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 

سنة  18د بين األفرا ضغط الدم الشراييني( نسب انتشار اإلصابة بمرض 4-5) الجدوليوضح 
 بعض سبة من تم تشخيص إصابتهم من قبل طبيب، ونسبة من يتلقون عالجا منتظما حسبفأكثر، ون

 بلغت ضغط الدم الشراييني بمرض اإلصابة نسبة أن إلى المسح نتائج حيث أشارت الخصائص،
في الفئة  %0.3العمر حيث تسجل تباينات جوهرية إذ تبلغ  تقدم مع النسبة هذه وتزداد% 10 حوالي

 اإلناث وتنتشر بين سنة فأكثر، 60% لمن هم في سن 34( سنة لتصل أقصاها 24-18العمرية )
مقارنة  ريالحضـــــ الوسط تزيــــــد في كما %(،6.9% مقابل 13.4الذكـــــور، ) مـــــن أكثر

ــن الغيـــــر بيـــ أقصـــــاها النسبـــــة ووصـــــلت. %(9.3% مقابل 10.7القروي، ) بالوســــط
ــروة شـــــر الثـــ%(، وتـــــزداد النسبـــــة كلــــما ارتفع مؤ18.4ــــن على شهــــــادة )حاصليـ

  (.%11% إلى 9.1)من ي، ـــــــغناألكثر ن األكثر فقرا إلى ـــــــم
 

 أنو ،%98طبيب  قبل من تشخيصها تم الحاالت من العظمى الغالبية أن البيانات أظهرتكما 
 .منتظما عالجا يتلقون %85 حوالي

 

سنة فأكثر، ونسبة من تم  18نسب انتشار اإلصابة بمرض ضغط الدم الشراييني بين األفراد : (4-5) الجدول

 .ائصــــض الخصــــب بعـــــون عالجا منتظما حســـــن يتلقـــتشخيص إصابتهم من قبل طبيب، ونسبة م

 .(2018-ن وصحة األسرة)المسح الوطني حول السكا

 الخصائص

 نسبة

اإلصابة بضغط الدم 

 الشراييني

 نسبة

من تم تشخيص إصابتهم بضغط 

 الدم الشراييني من قبل طبيب

 نسبة

من يتلقون 

 عالجا منتظما

 العدد

 22183 81,1 81,1 6,9 ذكور الجنس

 22843 86,6 86,6 13,4 إناث

 7442 71,7 71,7 30, 24-18 الفئات العمرية

25-34 1,2 48,2 48,2 9934 

35-44 4,3 68,3 68,3 8955 

45-59 13,5 83,0 83,0 11152 

 7544 89,9 89,9 34,0 فأكثر 60

 28475 87,2 87,2 10,7 حضري وسط اإلقامة

 16551 79,9 79,9 9,3 قروي

 16817 85,2 85,2 18,4 بدون شهادة المستوى التعليمي

 17674 81,8 81,8 6,0 تعليم أساسي

 10529 88,4 88,4 4,3 ثانوي فأكثر

 8552 75,4 75,4 9,1 أكثر فقرا مؤشر الثروة

8,3
7,8 7,7

7,3
6,8

6,2 6,1 6,1
5,2 4,9

4,5 4,4
3,7
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 8592 81,0 81,0 9,2 فقير

 9110 83,6 83,6 10,4 متوسط

 9324 88,1 88,1 11,3 غني

 9447 92,2 92,2 11,0 أكثر غنى

 45026 84,7 98,0 10,2 اإلجمالي

 

ري في سبي لألفراد المصابين بمرضي ضغط الدم والسكالتوزيع الن( 5-5) الجدوليوضح 
م ط الـــدغـــضنفس الوقت، والتوزيــــع النســــبي لحـــاالت اإلصابـــة بكــــل مـــن مرضـــي 

 وأمــــراض القلب في نفس الوقت.
 

س في نف والسكــــري بمرض ضغط الدم اإلصابـــــة نسبة أن إلى المسح نتائج وأشارت
في الوسط  النسبة ويالحظ فروق جوهرية حسب وسط اإلقامة حيث تزداد ،%45.3 لغتالوقت ب

ذكور ال بين منها اإلناث أكثر بين وهي % في الوسط القروي،27.2% مقابل 72.8الحضري لتبلغ 
 . % على التوالي34.5و %65.5حيث تبلغ 
 

ــت ـــــد بلغــوفيما يتعلق باإلصابة بمرض ضغط الدم وأمراض القلب في نفس الوقت فق
 ي،% في الوسط القرو25.6% مقابل 74.4في الوسط الحضري لتبلغ  النسبة هذه % وتزداد54.9
  .% على التوالي32.5و %67.5الذكور حيث تبلغ  بين منها بين اإلناث أكثر وهي

 
س الوقت، ـــــري في نفــــط الدم والسكــــمرضي ضغراد المصابين بـــــع النسبي لألفـــــالتوزي: (5-5) الجدول

 راض القلب في نفس الوقت، ــــط الدم وأمـــــرضي ضغـــــوالتوزيع النسبي لحاالت اإلصابة بم

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

 وسط اإلقامة الجنس
عدد حاالت اإلصابة  مجموع

بضغط الدم والسكري/ 

الدم وأمراض  وضغط

 القلب

 قروي حضري إناث ذكور

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 3238 1467 45,3 399 27,2 1068 72,8 960 65,5 506 34,5 ضغط الدم والسكري

القلب ضغط الدم وأمراض  32,5 180 67,5 375 74,4 413 25,6 142 54,9 555 1011 

 
 المزمنة األمراضشار عامة عن مدى أنت نظرة -3-5

 األقل لىع واحد مزمن مرض من يعانون الذين لألفراد المئوية النسب( 6-5) الجدوليوضح 
% من األفراد يعانون من 21إلى أن  المسح نتائج الخصائص، حيث أشارت وبعض الجنسحسب 

 2011ح بمســــ ـــةمرض مزمن واحـــــد علــــى األقـــــل مما يدل على زيــــادة النسبــــة مقارنــ
 نسبةال هذه وتزداد. %(17.1الذكور ) من أكثر %(24.9اإلناث ) %، وتنتشر بين18.2أين بلغت 

 ((. 3-5شكل )الالعمر ) تقدم مع
 

ط أما حسب وسط وجهة اإلقامة فتزداد نسبة االنتشار في الوسط الحضري عنها في الوس
 %(،26.5" )الجهة الشرقيةقصاها في "% على التوالي(، كما تبلغ أ18.6% و22.5القروى، )

ة، حيث %(، وتزداد النسبة مع ارتفاع مؤشر الثرو13" )الساقية الحمراء –العيونوأدناها في جهة "
% في 23 % لإلناث(، بينما تبلغ22.9% للذكور مقابل 15.2% في المستوى األكثر فقرا، )19تبلغ 

 (.% لإلناث26.9% للذكور مقابل 18.8المستوى الغني، )
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 وبعض الجنسحسب  األقل على واحد مزمن مرض من يعانون الذين لألفراد المئوية النسب: (6-5) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائص، 

 

 الخصائص

 الجنس
 المجموع

 إناث ذكور

النسبة المئوية 
لمن يعانون من 
مرض مزمن 

 حد على األقلوا

 العدد

النسبة المئوية 
لمن يعانون من 
مرض مزمن 
 واحد على األقل

 العدد

النسبة المئوية 
لمن يعانون من 
مرض مزمن واحد 

 على األقل

 العدد

الفئات 

 العمرية

0-4 4,4 3418 2,9 3151 3,7 6570 

5-9 6,3 3453 5,0 3196 5,7 6649 

10-19 6,2 5961 6,7 5825 6,5 11786 

20-29 7,8 5099 10,8 5136 9,3 10234 

30-39 12,8 4685 19,7 4940 16,3 9625 

40-49 19,9 3982 35,8 4061 27,9 8043 

50-59 33,6 3490 53,2 3855 43,9 7345 

 7544 64,4 3762 73,3 3781 55,5 فأكثر 60

الفئات 

 العمرية

0-14 5,6 9918 4,6 9394 5,1 19312 

15-34 8,0 10455 11,3 10379 9,6 20833 

35-64 26,5 10979 42,3 11626 34,6 22604 

 5046 67,6 2527 75,5 2518 59,8 فأكثر 65

 41535 22,5 20871 26,5 20664 18,4 حضري وسط اإلقامة

 26260 18,6 13054 22,2 13206 15,1 قروي

 7768 18,7 3838 21,8 3930 15,6 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 4759 26,5 2404 31,9 2355 20,9 الجهة الشرقية

 8457 24,1 4309 28,1 4148 19,9 مكناس -فاس

 8654 23,5 4313 27,4 4341 19,7 لقنيطرةا -الس –الرباط

 4624 13,8 2306 17,4 2319 10,2 نيفرةخ -بني مالل

 13781 23,0 6945 27,5 6836 18,5 طاتس -الدار البيضاء

 9796 20,0 4754 24,0 5043 16,3 اسفي -مراكش

 2968 13,5 1525 16,6 1443 10,3 افياللتت -درعة

 5163 19,2 2650 21,2 2512 17,0 ماسة -سوس

 796 19,1 409 22,8 387 15,2 اد نونو -كلميم

 785 13,0 369 16,4 416 10,0 الساقية الحمراء -العيون

 244 14,2 104 19,0 139 10,7 الذهب يواد -الداخلة

 13560 19,0 6695 22,9 6865 15,2 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 13556 19,1 6650 23,0 6906 15,3 فقير

 13560 21,4 6749 26,2 6811 16,6 متوسط

 13560 23,0 6938 26,9 6622 18,8 غني

 13559 22,6 6894 25,2 6665 19,9 أكثر غنى

 67795 21,0 33926 24,9 33869 17,1 اإلجمالي
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، يةالعمر ةفئالو الجنسالنسب المئوية لألفراد المصابين بمرض مزمن واحد على األقل حسب : (3-5)شكل ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 
 

ض مزمن واحد على سنة فأكثر والمصابين بمر 18النسب المئوية لألفراد  (7-5) الجدوليوضح 
 أن لىإ المسح نتائج حسـب بعـض الخصائص، حيث أشارتمن يتلقـون عالجا منتظما  ونسب ،األقــــل
حيث  كور،الذ بين منها أكثر اإلناث بين ، وهي%29 بلغت مزمن واحد على األقل بمرض المصابين نسبة
 %64حوالي العمر حيث تبلغ أقصاها ب تقدم مع النسبة هذه على التوالي، وتزداد% 23.1و %34.5تبلغ 
 سنة، (24-18)ة في الفئة العمري %7.8سنة فأكثر من العمر بينما ال تزيد عن  60األفراد البالغين  بين
 . القروي الوسط في %27.3  مقابل %30الحضري لتبلغ حوالي  الوسط تزيد في كما

 
 نتشارنسبة االكما أوضحت النتائج أن هناك فروقا جوهرية حسب المستوى التعليمي حيث تبلغ 

% بين 18% بينما ال تزيد عن حوالي 43على شهادة بحوالي  حاصلينالغير ين األفراد ب أقصاها
% 27.9الحاصلين على الثانوي فأعلى، ولم تسجل تباينات واضحة حسب مؤشر الثروة حيث تبلغ 

  لمعيشية الغنية.% بين أفراد األسر ا30.3بين أفراد األسر المعيشية األكثر فقرا وتزيد قليال لتبلغ 
 
منتظما ويتبع نفس  عالجا يتلقون الحاالت من %23.7 أن الجدولالحظ من استقراء بيانات وي

 .االتجاه في جميع الخصائص كما هو بالنسبة للمصابين بمرض مزمن واحد على األقل
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احد على سنة فأكثر والمصابين بمرض مزمن و 18النسب المئوية لألفراد : (7-5) الجدول

 األقــــل ونسب من يتلقـون عالجا منتظما حسـب بعـض الخصائـص، 

  .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 الخصائص
نسب اإلصابة بمرض 

 مزمن واحد على األقل

نسبة من يتلقون 

 منهم عالجا منتظما
 العدد

 22183 18,5 23,1 ذكور الجنس

 22843 28,8 34,5 إناث

 7442 5,3 7,8 24-18 ت العمريةالفئا

25-34 12,0 8,6 9934 

35-44 22,2 16,8 8955 

45-59 39,4 32,8 11152 

 7544 56,6 64,4 فأكثر 60

 28475 25,5 29,8 حضري وسط اإلقامة

 16551 20,6 27,3 قروي

 16817 35,4 43,3 بدون شهادة المستوى التعليمي

 17674 17,6 21,9 تعليم أساسي

 10529 15,3 17,6 ثانوي وأكثر

 8552 19,7 27,9 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 8592 21,3 27,2 فقير

 9110 23,9 29,0 متوسط

 9324 26,2 30,3 غني

 9447 26,8 29,8 أكثر غنى

 45026 23,7 28,9 اإلجمالي

 
سط اإلقامة مرض ووالنسب المئوية لإلصابة باألمراض المزمنة حسب نوع ال (8-5) الجدوليُظهر 

 بين هي، و%(21)، وتشير النتائج إلى أن أعلى نسب لإلصابة هي مرض مزمن واحد على األقل الجنسو

وي. وثاني القر الوسط أكثر من الحضري الوسط في النسبة هذه وتزداد الذكور، بين منها أكثر اإلناث

 أمراض مث ،%5 السكري بحوالي ايليه ،%7الدم بما يقارب  ضغط األمراض المزمنة شيوعاً هي ارتفاع

 .%3بحوالي  المفاصل
 
 ذلك يرجع وقد بالذكور، هذه األمراض أكثر انتشارا بين اإلناث مقارنة أن معظم النتائج تبين كما 

ــــر ـــر أكثــــما تنتشـالمنزليــــة، ك واألعــــمال المتكــــررة والــــوالدات للحمـــل اإلناث تعرض إلى

كلى، أمراض الو اصلـــط الحضري بالمقارنــــة بالــــوسط القــــروي باستثناء أمـــراض المففـــي الوس

كثر أــــروي ـط القالتي تنتشـــر فـــي الوســوآالم الظهر المزمنة، وقرحة المعدة أو االرتجاع المعدي، 

 . مـــن الوســـط الحضــــري
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 ووسط اإلقامة، الجنسو المرض نوع حسب المزمنة باألمراض لإلصابة النسب المئوية: (8-5) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 األمراض المزمنة

 وسط اإلقامة الجنس

 المجموع
 قروي حضري إناث ذكور

 21,0 18,6 22,5 24,9 17,1 مرض مزمن واحد على األقل

 4,8 3,3 5,7 5,6 3,9 السكري

 6,8 5,9 7,4 9,0 4,5 ضغط الدم

 1,5 1,1 1,8 1,8 1,1 أمراض القلب

 1,2 0,6 1,5 1,7 0,7 ارتفاع الكولسترول

 0,7 0,8 0,6 0,9 0,6 آالم الظهر المزمنة

 1,8 1,1 2,3 1,8 1,8 السل، الربو، أمراض رئوية مزمنة.

 1,0 1,0 1,1 1,6 0,5 أنيميا )فقر الدم(.

 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 كلىأمراض ال

 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 ارتفاع ضغط العينغلوكوما / زرق العين/ أمراض عيون مزمنة/ 

 0,9 1,1 0,8 1,0 0,8 قرحة المعدة/ ارتجاع معدي 

 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 أمراض عقلية مزمنة

 1,0 1,0 1,1 1,2 0,9 أمراض عصبية، )الصرع، الخرف، ألزهايمر(

 0,7 0,4 0,9 1,4 0,1 دة الدرقية، )غير السرطان(أمراض الغ

 2,9 3,0 2,8 4,1 1,7 أمراض المفاصل

 67795 33926 33869 26260 41535 العدد

 

 شيــــوعا األكثر األمـــراض المزمنـــة ببعض المصابين األفراد نسبة( 9-5) الجدوليوضح 

مالي حسب درجة أهميتها بالنسبة إلجوالفئات العمرية العريضة ووسط اإلقامة و الجنسحســــب 

، العمر ع تقدمهذه األمراض ترتفع تدريجيا ممعظم والذي يشير إلى أن نسب اإلصابة ب األمراض المزمنة،

اعدا موية، وهى بين اإلناث أكثر من الذكور، كما تتركز في األوساط الحضرية أكثر من األوساط القر

منة/ ية مزمنة، أنيميا )فقر الدم(، أمراض عيون مزبعض األمراض مثل السل، الربو، أمراض رئو

منة غلوكوما/ زرق العين/ ارتفاع ضغط، أمراض عصبية، )الصرع، الخرف، الزهايمر(، وأمراض مز

 أخرى فهي ترتفع في الفئات العمرية الصغيرة.
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والفئات العمرية  الجنسحسب  شيـوعا األكثر زمنةاألمراض الم ببعض المصابين األفراد نسبة: (9-5) الجدول

  ووسط اإلقامة وحسب درجة أهميتها بالنسبة إلجمالي األمراض المزمنة،

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 األمراض

 وسط اإلقامة الجنس الفئات العمرية

أقل من  المجموع

 سنة 15

15-64 

 سنة

سنة  65

 فأكثر
 قروي ريحض إناث ذكور

 21 18,6 22,5 24,9 17,1 67,6 22,6 5,1 مرض مزمن واحد على األقل

 15,8 12,8 17,3 15,1 17 16,6 16,5 3,2 السكري

 22,5 22,7 22,4 24,3 19,6 31,5 20,2 0,4 ضغط الدم

 4,9 4,2 5,3 4,9 4,9 7,8 3,7 3,8 أمراض القلب

 3,8 2,4 4,5 4,5 2,8 4,3 3,9 0 ارتفاع الكولسترول

 2,4 3,3 2 2,3 2,5 1,2 3,1 0,2 آالم الظهر المزمنة

 6 4,1 7 4,9 7,9 2,9 6,4 19 السل، الربو، أمراض رئوية مزمنة.

 3,5 3,7 3,3 4,3 2,1 0,7 3,6 17,5 أنيميا )فقر الدم(.

 2,3 2,9 2 2 2,9 1,6 2,7 2 أمراض الكلى

ارتفاع غلوكوما / زرق العين/ أمراض عيون مزمنة/ 

 العينضغط 
5,9 1,8 3,2 2,9 2,1 2,3 2,6 2,4 

 3 4,4 2,4 2,8 3,4 3 3,2 0,3 قرحة المعدة/ ارتجاع معدي 

 3,8 4,4 3,5 3,2 4,9 1,4 5,1 1,5 أمراض عقلية مزمنة

 3,4 3,7 3,2 3,1 3,8 1,9 3,9 5,2 أمراض عصبية، )الصرع، الخرف، الزهايمر(

 2,5 1,7 2,8 3,6 0,6 1,5 3,1 0,6 أمراض الغدة الدرقية، )غير السرطان(

 9,6 11,6 8,5 11 7,3 11,5 9,3 1,9 أمراض المفاصل

 14 15,3 13,4 11,9 17,4 10,8 13,5 38,6 أمراض مزمنة أخرى

 
األكثر شيوعاً حسب  إلى نسب األفراد المصابين ببعض األمراض المزمنة (10-5) الجدوليشير 

، %(4.8)، يليها السكرى %(6.8)أكثرها شيوعا  بعض الخصائص، حيث يالحظ أن أمراض ضغط الدم
. كما %(1.5)، وأقلها شيوعاً أمراض القلب %(1.8)، وأمراض السل/الربو/الرئة %(2.9)ثم المفاصل 
وسط ، وفي الربالذكور، وتزداد بتقدم العم قارنةم األمراض معظمارتفاع إصابة اإلناث بتبين النتائج 
  .رويفي الوسط القالتي تنتشر أكثر ستثناء أمراض المفاصل ، بامقارنة بالوسط القروي الحضري

 الخصائص، بعض حسب شيوعا األكثر المزمنة األمراض ببعض المصابين األفراد نسبة: (10-5) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 العدد سل/ ربو/ أمراض الرئة راض المفاصلأم أمراض القلب ضغط الدم السكري الخصائص

 869 33 1,8 1,7 1,1 4,5 3,9 ذكور الجنس

 926 33 1,8 4,1 1,8 9,0 5,6 إناث

الفئات 

 العمرية

15< ,2 ,0 ,2 ,1 1,1 19 312 

15-64  5,1 6,2 1,1 2,8 2,0 43 438 

 046 5 3,5 13,9 9,4 37,9 19,9 فأكثر 65

الفئات 

 العمرية

15< ,2 ,0 ,2 ,1 1,1 19 312 

15–34  ,6 ,7 ,2 ,5 1,4 20 833 

35–64  9,2 11,3 2,0 5,0 2,5 22 604 

 046 5 3,5 13,9 9,4 37,9 19,9 فأكثر 65

وسط 

 اإلقامة

 535 41 2,3 2,8 1,8 7,4 5,7 حضري

 260 26 1,1 3,0 1,1 5,9 3,3 قروي

 67795 1,8 2,9 1,5 6,8 4,8 اإلجمالي

 

نسب انتشار اإلصابة ببعض األمراض المزمنة الشائعة حسب الفئات ( 4-5ل )ــكشال حويوض
ع تدريجيا ــــترتف راضــــاألم ذهــــبه ةـــاإلصاب بـــــنس أن ىـــإل يرــــيش ذيــــوال العمرية العريضة

ثر شيوعا ، كما تالحظ أن انتشار اإلصابة باألمراض التنفسية مثل السل وأمراض الرئة أكالعمر تقدم مع
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 65%، بينما انتشار اإلصابة بضغط الدم أكثر شيوعا بين كبار السن 19سنة بنسبة  15بين الفئة األقل من 
 %.31.5سنة فأكثر بنسبة 

  

ة، ـــة الشائعة حسب الفئات العمرية العريضـــراض المزمنــــــار اإلصابة ببعض األمـــنسب انتش: (4-5شكل )ال

 .(2018-ان وصحة األسرة)المسح الوطني حول السك
 

 
 

3,2

0,4

3,8

19

5,9

1,5

5,2

1,9

16,5

20,2

3,7

6,4

1,8

5,1

3,9

9,3

16,6

31,5

7,8

2,9

3,2

1,4

1,9

11,5

0 5 10 15 20 25 30 35

فأكثر65

 64-15

15أقل من 



 الزواج: 6 فصلال  2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

57 

 : الـزواج6 لـــــالفص
 

 وررا لدنظ الديموغرافيةمجال الدراسات  يف ةللسكان أهميه خاص ةالزواجي ةالحال ةتشكل دراس
لعوامل ار من المجتمع، فهناك كثي يف ةوتأثيره المباشر على مستويات الخصوب ةتكوين األسر يالزواج ف

ء نتهااذا ( وكالزواج ة)فتر ةجياالزو ةالحيا ةسن عند الزواج األول ومدتؤثر على اإلنجاب مثل ال يالت
أثيرها تمن ثم وبالحمل واإلنجاب،  مرتبطةكلها عوامل  يسواء بالطالق أو الترمل، وه ةالزواجي ةالعالق

  .يللسكان وعلى النمو السكان يعلى التركيب العمر
 

 ـدعنــــالسن وقت المســـــح، و ،حول الزواج التي تم جمعها البيانات تحليل الفصل هذا ويتناول
الزواج لزوجين، والزوجــــات، وفــــرق السن بين ا وتعـــــدد األقــــارب، وزواج الــــزواج األول،

ماعية االجتــائص الخصـ حسب زواجـــــل الــــــة قبــــــدام االستشارات الطبيــــواستخ المبكـــــر،
 .تلفةالمخ والديموغرافية

 
 الحالة الزواجية وقت المسح -6-1

سب الحالة الزواجية وقت حسنة فأكثر  15نسب النساء والرجال  إلى( 1-6) الشكـل بيانات تشيـر
عشرة  حوالي ستة من كل فأكثر بلغ سنة 15 الذكور من المتزوجين نسبة ويالحظ أن .2018 المسح،
حوالي  لم يسبق لهم الزواجعشرة  كلربعة من أون وقت المسح، و% أفادوا بأنهم متزوج59أي رجال 

، %1.1% )األرامل: 2.5ولم تتجاوز نسبة األرامل والمطلقين والمنفصلين من الرجال  ،%(39)
 %(.0.4: والمنفصلون% 1.0: ونالمطلق

 
كل  ، حوالي ستة منفأكثر سنة 15وفيما يخص السيدات، كانت نسبة المتزوجات منهن في سن 

واج وثالثة من كل عشرة لم يسق لهن الز وقت المسح، اتمتزوج نبأنه دنأف %59أي  سيداتعشرة 
منفصالت %، أما ال3.4% ونسبة المطلقات 10تبلغ نسبة المترمالت حوالى  من ناحية أخرى،و. %(28)

  وقت المسح.، %0.6فنسبتهن طفيفة جدا حيث تبلغ 
 

فع نسبة ما ترتكل منهم هي نفسها، بينوبالمقارنة بين الرجال والنساء نجد أن نسبة المتزوجين من 
سبة ننقطة، وعلى النقيض من ذلك ترتفع  11غير المتزوجين من الرجال مقارنة بالنساء بحوالي 

جع ذلك نقطة، وير 11.5%( مقارنة بالرجال بحوالي 14المطلقات والمترمالت والمنفصالت مجتمعة )
كبر الزوج أ ون سنلسن بين الزوجين، إذ غالبا ما يكإلى االرتفاع الكبير في نسبة المترمالت بسبب فارق ا

 من الزوجة. 
 

ما فوق لم وسنة  15أن الحالة االجتماعية للسكان المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين ويالحظ 
 .2011تتغير بشكل ملحوظ منذ عام 

 
 

 ح،ـــــت المســــة الزواجية وقـــــحالب الـــــة فأكثر حســــــسن 15ال ـــــاء والرجـــــب النســـس: ن(1-6شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
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 بينها نوم العربية الدول معظم في الزواج سن متوسط ارتفاع األخيرة اآلونة ومن المالحظ في
الة الح سنة فأكثر حسب 15لتوزيع النسبي للسكان ( ا1-6) الجدول يوضحالسياق،  هذا وفي. المغرب

لفئة نسبة النساء المتزوجات وقت المسح في ا أن، حيث تشير البيانات الزواجية وبعض الخصائص
بينما تشير  عمرية.% فقط من الرجال في نفس الفئة ال0.4بل % مقا8.8( سنة بلغت 19-15العمرية )

ا تدريجــيا رتفاعــهة واـرالبيـــانات إلــى انخفــاض نســب الـــرجال المتزوجيـــن فــي األعمـــار الصغيــ
ين ترتفع نسب السيدات المتزوجات سريعا في األعمار ح( سنه، في 39-35) العمرية حــتى الفئــة

ً لتصل ( حيث تتسا39-35الصغيرة حتى نفس الفئة العمرية ) وى نسب كل من السيدات والرجال معا
فض بعد ( سنة لتنخ79-75تى العمر )%. ثم ترتفع نسب الزواج بالنسبة للرجال كلما ارتفع العمر ح76

بدأ بعد ذلك في ت( سنة، ثم 54-50%( حتى الفئة العمرية )76ذلك، بينما تظل نسب النساء تقريبا ثابتة )
 االنخفاض تدريجيا.

 
( يالحظ أنها 19-15ق لهم الزواج في الفئة العمرية )بوفيما يتعلق بنسب الرجال والنساء الذين لم يس

% بين النساء. أما بالنسبة لباقي الفئات العمرية، تنخفض 91% بين الرجال و99ن مرتفعة إلى أكثر م
% للرجال، ثم يتوالى االنخفاض 94% مقابل 57( سنة إلى 24-20النسبة بين السيدات في الفئة العمرية )

لوسط في باقى النسب مع االرتفاع في الفئات العمرية بنسب متفاوتة بين النساء والرجال. أما بالنسبة 
اإلقامة يالحظ ارتفاع نسبة العزوبة في الوسط الحضري مقارنة بالوسط القروي. ويختلف هذا االتجاه 

 .بالنسبة للمتزوجين حيث ترتفع النسب في الوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري
 

لمن لم يسبق لهم الزواج ُسجلت في جهة نسبة أعلى ، نالحظ أن امةاإلق جهة على مستوىأما 

الحسيمة" بالنسبة للنساء، بينما ُسجل الحد -تطوان-الساقية الحمراء" للرجال، وفي جهة "طنجة-ون"العي

الذهب" للنساء. أما بالنسبة للمتزوجين  يواد -خنيفرة" للرجال وفي "الداخلة -األدنى في جهة "بني مالل

ل والنساء، في حين خنيفرة" لكل من الرجا -وقت المسح فقد بلغت النسبة أقصاها في جهة "بنى مالل

 واد نون" للنساء. -للرجال، وفي "كلميمالساقية الحمراء"  -"العيون بلغت أدنى حد لها في جهة

38,8

58,7

1,1 1,0 0,4

27,6

58,5

9,9

3,4

0,6

33,1

58,6

5,6
2,2 0,5

0

10

20

30

40

50

60

70

أعزب متزوج أرمل مطلق منفصل

ذكور إناث إجمالي



 الزواج: 6 فصلال  2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

57 

         الخصائص، وبعض الزواجية الحالة حسب فأكثر سنة 15 للسكان النسبي التوزيع: (1-6) الجدول

 .(2018-األسرة)المسح الوطني حول السكان وصحة 

 

 الخصائص

 سنة فأكثر 15الحالة الزواجية 
 العدد

 منفصل مطلق أرمل متزوج أعزب

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

الفئات 

 العمرية

15-19 99,5 90,9 ,4 8,8 0,0 0,0 ,1 ,3 0,0 ,0 2915 2778 

20-24 94,3 57,0 5,5 40,9 ,0 ,0 ,1 1,6 ,1 ,5 2607 2600 

25-29 72,0 30,6 26,9 65,1 0,0 ,3 ,8 3,7 ,3 ,2 2492 2536 

30-34 41,8 22,3 56,2 72,3 ,2 ,9 1,2 4,0 ,7 ,5 2441 2465 

35-39 21,4 17,5 76,4 76,3 0,0 2,0 1,8 3,4 ,5 ,9 2244 2475 

40-44 14,5 15,1 83,5 78,5 ,2 2,0 1,5 3,7 ,4 ,6 2049 2187 

45-49 7,6 14,4 90,5 75,0 ,3 5,0 1,2 4,9 ,4 ,8 1933 1874 

50-54 5,5 8,7 91,8 76,8 ,3 8,3 2,0 5,4 ,4 ,8 1730 2125 

55-59 3,3 6,3 93,4 70,0 1,5 18,2 1,3 4,7 ,4 ,9 1760 1729 

60-64 2,0 5,3 94,6 58,7 1,5 29,1 1,4 5,4 ,6 1,5 1263 1235 

65-69 1,0 2,2 94,9 58,5 3,2 33,9 ,6 4,7 ,3 ,7 962 866 

70-74 ,8 1,0 92,1 43,4 5,3 52,0 ,9 2,7 ,8 ,8 599 669 

75-79 0,0 ,9 91,7 32,1 7,0 63,5 ,5 3,0 ,8 ,6 459 438 

 554 498 6, 1,1 2,1 4, 80,6 20,3 16,0 77,8 7, 4, فأكثر 80

وسط 

 اإلقامة

 15570 15037 6, 3, 4,2 1,1 10,1 1,2 55,3 56,2 29,7 41,1 حضري

 8962 8915 5, 5, 2,1 8, 9,6 9, 63,9 63,0 23,8 34,9 قروي

جهة 

 اإلقامة

 2784 2778 7, 2, 2,4 5, 8,0 1,5 56,0 56,0 32,8 41,9 لحسيمةا -طوانت -طنجة

 1756 1642 1,0 5, 3,5 1,0 12,2 7, 54,8 56,4 28,5 41,3 الجهة الشرقية

 3125 2960 6, 6, 3,7 1,3 10,5 1,0 58,1 60,4 27,0 36,7 مكناس -فاس

 3162 3157 8, 5, 4,2 1,1 9,6 1,1 59,1 57,7 26,3 39,5 لقنيطرةا-ال س –الرباط

 1610 1569 2, 4, 2,4 1,2 9,8 1,0 64,4 62,3 23,3 35,0 نيفرةخ -بني مالل 

 5185 5042 5, 4, 4,1 1,3 9,9 1,4 55,9 56,9 29,6 40,0 طاتس -الدار البيضاء 

 3339 3429 5, 5, 2,5 8, 10,3 9, 63,4 60,7 23,3 37,1 آسفي -مراكش 

 1051 955 6, 2, 5,1 6, 10,1 5, 59,6 61,6 24,5 37,0 افياللتت -درعة 

 1889 1757 5, 2, 2,6 4, 9,7 1,0 58,7 61,7 28,5 36,8 ماسة -سوس 

 301 270 4, 2, 3,9 1,4 10,1 9, 54,6 56,4 31,0 41,1 د نونوا -كلميم

 260 289 8, 2, 5,1 1,1 9,1 1, 56,5 55,6 28,6 43,0 لساقية الحمراءا –العيون

 69 103 5, 1, 6,5 1,8 6,1 6, 63,6 59,1 23,2 38,4 الذهب يواد –الداخلة 

 24531 23952 6, 4, 3,4 1,0 9,9 1,1 58,5 58,7 27,6 38,8 جمالياإل

 
 (SMAMاألول، متوسط عدد سنوات العزوبية )السن عند الزواج متوسط  -6-2

 تبط، حيث ترةوبللغاية نظرا لتأثيره على الخصمهمة العمر عند الزواج األول دراسة متوسط تعتبر 
 الزواج عند ربالعم قويا ارتباطا ما مجتمع يف الحمل طراخمل السيدة فيها تتعرض يالت الزمنية الفترة
 اإلنجاب اتمستوي يف تاالتغير شرح يف يساعد أن يمكن األول زواجال عند العمر ن تطورإف لذا األول.
 .المغرب في

 
( متوســط الســـــن عند الزواج األول، متوســــط عدد سنــــوات 2-6يوضح الرسم البياني )

 السائد النمط النتائج أن وتبين .المستوى التعليميوسط اإلقامة وو ،جنسال حســــب (SMAM)العزوبية، 
عند أول  العمرن متوسط إ ،معظم الدول العربية يالسائد فالنمط  نفس متوقع، هو كما هو ،مغربال في

حوالى  في سن النساء، حيث يتزوج الرجال في المتوسط، للمرة األولى منه بين رجال أعلىبين ال زواج
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 يحوالفي سن  المتوسط للمرة األولى ييتزوجن ف يسنوات من النساء، الالت 6بعد حوالى ي ، أةسن 32
 .سنة 26

 
ى اع المستوالعمر عند الزواج األول لكل من الرجال والنساء مع ارتفالحظ زيادة متوسط يكما 
انوية فأكثر. سنة لمن لديهم شهادة ث 34شهادة إلى بدون تقريبا للرجال  سنة 30رتفع من لي ،التعليمي

ين من لديهن ب ةسن 29إلى يدات بدون شهادة سنة بين الس 23حيث يرتفع من ويسود نفس النمط بين النساء 
الوسط  يف رجال والنساءهذا المتوسط بين الوفيما يتعلق بوسط اإلقامة، يرتفع  .ثانوي فأكثرمستوى 

وسط ال في لنساءللرجال واسنة  24سنة و 30مقابل سنة على التوالي،  27سنة و 33الحضرى ليصل 
 .قرويال
  

وبعــــض  الجنس، حســــب (عند الزواج األول، )متوســــط عدد سنــــوات العزوبية متوســط الســـــن: (2-6شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصــائص، 

 

 

زواج األول، )متوســــط عدد سنــــوات ــــــد الــــــمتوســط الســـــن عن (2-6) الجدول رضـــويع
 الزواج عند لسنل متوسط أعلى أن ويبين الخصائص. وبعــــض لجنساحســــب  (SMAMالعزوبية، 

على  سنة 28سنة و 34بلغ حوالي  حيث" واد نون -كلميم" جهة في كان واإلناث للذكور بالنسبة األول
، وبين النساء في جهة (سنة 30" )آسفي -مراكش" جهة فيبين الرجال  مستوياته أدنى بلغ بينماالتوالي، 

 في األول الزواج عند السن . وكما هو متوقع يالحظ ارتفاع متوسطسنة( 23الذهب"، ) "الداخلة وادي
سنة في  27غ حوالي بلالقروي بنفس النمط بين النساء والرجال، إذ ي بالوسط مقارنة الحضري الوسط

سنة في الوسط القروي بين النساء، حيث يتأخر متوسط سن زواج النساء في  24الوسط الحضري مقابل 
سنة في الوسط  33سنوات عنه في الوسط القروي، في حين يبلغ حوالي  3وسط الحضري بحوالي ال

سنة في الوسط القروي بين الرجال ليسجل نفس فارق عدد السنوات المسجل بين  30الحضري مقابل 
مستوى العمر عند الزواج األول لكل من الرجال والنساء مع ارتفاع المتوسط ارتفاع الحظ يالنساء. كما 

 .التعليمي
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متوســط الســـــن عند الزواج األول، )متوســــط عدد سنــــوات العزوبية، حسـب : (2-6) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة وبعـض الخصـائص، الجنس

 

 الخصائص

 الجنس

 إناث ذكور

 27,3 32,3 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 25,9 33,0 الجهة الشرقية

 25,2 31,7 مكناس –فاس

 25,2 32,9 رةالقنيط– سال –الرباط

 23,2 30,5 خنيفرة –بني مالل

 26,2 32,4 سطات –الدار البيضاء

 23,8 30,4 سفيآ –مراكش

 25,6 30,8 تافياللت –درعة

 26,3 31,6 ماسة –سوس

 28,4 33,8 نواد نو -كلميم

 25,5 32,1 لساقية الحمراءا –العيون

 22,8 30,7 هبالذ يواد –الداخلة

 26,6 33,1 حضري وسط اإلقامة

 23,9 30,0 قروي

 22,7 29,9 بدون شهادة المستوى التعليمي

 23,5 32,0 تعليم أساسي

 29,0 33,5 ثانوي فأعلى

 25,5 31,9 ياإلجمال

 
 زواج األقارب -6-3

 بعض بين مستمرا أمرا مازال يسببها، قد التي المخاطر من الرغم ، علىاربـــاألق زواج رـيعتب
-15السابق لهن الزواج ) وأ( نسب النساء المتزوجات 3-6المغــربي. ويـــوضح الشكـل ) المجتمع فئات
واج ( سنة الالتي لهن صلة قرابة مع أزواجهن حسب مؤشر الثروة، حيث يصل المستوى العام لز49

انتشارا أكثر  متوقع، هو %(. ويالحظ، كما23.4األقارب إلى ما يقارب ربع السيدات السابق لهن الزواج )
ربع الزيجات في الوسط  من أكثر أن حيث ،الوسط الحضري في عنهفي الوسط القروي  األقارب زواجل

 نساءال زواج نسبة أن كماالقروي توجد بينهم صلة قرابة مقابل ُخمس الزيجات في الوسط الحضري. 
فــــــي األســــــر الغنيــــــة مقارنـــــة بمثيالتــــــــها فــــي األســـــــــر  لــــــتقاألقــــــــارب  نــــم

 من األسر المعيشية األكثر فقرا إلى حوالي سيداتال ين% ب26أكثر  نـــم حيـــــث تنخفض ،الفقيــــرة
المعيشية األكثر غنى. من األسر سيداتال بين 19%
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( سنة الالتي لهن صلة قرابة مع أزواجهن حسب 49-15نسب النساء المتزوجات والسابق لهن الزواج ): (3-6شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة مؤشر الثروة،

 

 
 

-15) الفئة العمريةفي  ( نسب النساء المتزوجـــات والسابق لهـــن الـــزواج3-6) الجدوليوضح 
 نسابقا فإ تم تبيانه وكما، بعض الخصائصطبقا ل( سنــة حســب درجـــة القرابــــة بأزواجهـــن 49

ع صرحن بأن لهن صلة قرابة م الزواج لهن سبق الالتيالمتزوجات أو  السيدات من %23حوالي 
 درجةال من ليسوا أقارب بين زيجات هي األقارب بين الزيجات نصف من وأكثر، الحاليين أزواجهن
 ناحية من ةذات قراب الزيجات%( مقارنة ب7%(. وتمثل الزيجات ذات قرابة من ناحية األب )11) األولى
لوسط اعنه في  قرويالوسط ال في راانتشا أكثر األقارب زواج نإف متوقع، هو وكما .%(5.3) األم

 الفقيرة األسر في يعشن والالتي تعليما قلاأل النساء بين األقارب زواج نسب الحضري. كما يالحظ ارتفاع
 الغنية.  األسر ونساء تعليما األكثر بين بمثيالتها مقارنة
 

( 19-15% وُسجلت في الفئة العمرية )27كما لوحظ حسب الفئات العمرية أن أعلى نسبة بلغت 
لى االرتفاع في إ لترجع سنة (34-30)في الفئة العمرية  %21.8سنة، تنخفض مع التقدم في العمر لتبلغ 

ذي لاورى ألخا فسيريةتالمتغيرات الفئات العمرية األعلى، إن تحليل هذه العالقة يتطلب إدراج بعض ال
  تحليل متعمق.يجب أن يكون ضمن 

 
 

ة ــــقرابجـــة الحســب درة ــ( سن49-15زواج )ـــن الـــالسابق لهالمتزوجـــات و نسب النساء: (3-6) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةبعض الخصائص، ن حسب ـــبأزواجه

 

 الخصائص

عدد النساء  درجة القرابة مع الزوج

المتزوجات 

(15-49 )

 سنة

 ال توجد قرابة توجد قرابة قرابة أخرى إبن خال/ خالة إبن عم/ عمة

 239 73 27 11,3 8 7,7 19-15 الفئات العمرية

20-24 6 7 11 24 76 1034 

25-29 6,6 5,7 11,6 23.9 76,1 1669 

30-34 7,2 5,2 9,4 21.8 78,2 1813 

35-39 7,3 4,5 11,3 23.2 76,8 1925 
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40-44 6,1 4,7 11,4 22.2 77,8 1779 

45-49 7,1 5,2 13,1 25.3 74,7 1510 

 6005 78,6 21.4 10,5 5,1 5,8 حضري وسط اإلقامة

 3964 73,6 26.4 12,5 5,7 8,3 قروي

 1062 73,6 26.4 13,2 5,2 8 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 694 72,1 27.9 10,7 7,3 10 الجهة الشرقية

 1299 76,8 23.2 13,6 4 5,6 مكناس -فاس 

 1272 73,7 26.3 10,7 7,3 8,3 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 730 81,7 18.3 9,9 3,9 4,5 نيفرةخ -بني مالل 

 1913 79,7 20.3 8,9 5,4 6,1 طاتس -الدار البيضاء 

 1471 79,4 20.6 10,5 4,8 5,3 يآسف -مراكش 

 464 74 26 12,1 6,6 7,4 افياللتت -درعة 

 786 73 27 14,6 4,3 8,1 ماسة -سوس 

 115 76,3 23.7 11,7 5,9 6 اد نونو -كلميم

 122 75,9 24.1 11,4 4,1 8,6 حمراءلساقية الا –العيون

 42 85,8 14.2 5,2 3 6 الذهب يادو –الداخلة 

المستوى 

 التعليمي

 6159 73,8 26.2 12,6 5,7 7,9 بدون شهادة

 2915 79,6 20.4 10,1 5,2 5,1 تعليم أساسي

 895 86 14 6,1 3,3 4,6 ثانوي فأعلى

 2083 73,6 26.3 12,7 5,4 8,3 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1945 74,4 25.6 12,2 5,5 7,9 فقير

 2064 77 23 10,9 5,5 6,6 متوسط

 2064 77,3 22.7 11,2 5,5 6 غني

 1813 81,3 18.7 9,1 4,6 5 أكثر غنى

 9969 76,6 23.4 11,3 5,3 6,8 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من 
 
 فارق العمر بين الزوجين -6-4

( سةةنة المتزوجةةات وقةةت المسةةح 49–15ر السةةيدات فةةي عمةةر )متوسةةط عمةة( 4-6) الجةةدول يبةةين
 متوسةط أن لةىإومتوسط عمر أزواجهن ومتوسط الفارق بةين العمةرين حسةب بعةض الخصةائص، ويشةير 

، الصةةغيرة العمريةة الفئةات وفةي الحضةةري الوسةط فةي يزيةد سةنوات 7.9 بلـةةـغ الةزوجين عمةر بةين الفةرق
 -تطةةوان -طنجةةةجهةةة "سةةنوات فةةي  7.2د أدنةةى ـــةةـن حمتوسةةط مةةهةةذا اليتةةراوح و، وحسةةب جهةةة اإلقامةةة

ين متوسةط فةرق السةن بةين الةزوجيتفةاوت مةن ناحيةة أخةرى، و. "الشةرقية جهةةال"فةي  8.8إلةى  "الحسيمة
أعـةـلى قيمةة ووي فأكةـثر، الثان يالتعليمة( في المستوى سن 6.4عليمية ليصل أدنى قيمة له )الت الحالة حسب

 فـةـرق السةن الثــــــةـروة علةى متوسـةـط ، ويؤثر مؤشرساسيـوى التعليمي األسنوات( فـــي المستـــ 8.3)
ة علةى سةن 8.3سةنة و 7.6بيـن الزوجين حيـث تتفـــــــاوت بيــــــن األكثــــر فقـــــرا واألكثـــر غنى بةين 

 .التوالي
 

( سنة المتزوجات وقت المسح ومتوسط عمر أزواجهن 49 –15متوسط عمر السيدات في عمر ): (4-6) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ومتوسط الفارق بين العمرين حسب بعض الخصائص،
 

 الخصائص
متوسط عمر 

 الزوجة

متوسط عمر 

 الزوج

متوسط فارق 

 *العمر

عدد النساء المتزوجـــات 

سنة (15-49)  

 229 10,8 28,9 18,1 19-15 الفئات العمرية

20-24 22,3 31,7 9,4 981 

25-29 27,1 35,0 8,0 1571 

30-34 32,0 39,9 7,9 1693 

35-39 37,0 44,5 7,5 1786 

40-44 41,9 49,8 7,9 1647 

45-49 46,9 54,1 7,2 1320 

 5480 8,1 43,7 35,6 حضري وسط اإلقامة

 3746 7,7 41,0 33,3 قروي

 1002 7,2 41,2 34,0 لحسيمةا -طوانت -ةطنج جهة اإلقامة
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 636 8,8 44,2 35,4 الجهة الشرقية

 1184 8,1 43,1 35,0 مكناس -فاس

 1177 8,1 43,4 35,3 لقنيطرةا -سال -الرباط

 687 8,0 41,9 33,9 نيفرةخ -بني مالل

 1767 7,7 42,6 34,9 طاتس -الدار البيضاء

 1375 8,1 41,9 33,8 آسفي -مراكش

 416 8,0 42,4 34,4 افياللتت -درعة

 732 7,9 43,2 35,3 ماسة -سوس

 102 8,5 44,6 36,2 اد نونو -كلميم

 111 8,2 41,6 33,4 لساقية الحمراءا –العيون

 37 (7,6) (40,9) (33,3) الذهب يواد –الداخلة

المستوى 

 التعليمي

 5717 8,0 44,2 36,2 بدون شهادة

 2662 8,3 39,6 31,3 تعليم أساسي

 848 6,4 41,2 34,8 ثانوي فأعلى

 1962 7,6 41,3 33,7 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1816 7,8 41,5 33,7 فقير

 1895 7,9 42,6 34,6 متوسط

 1897 8,2 43,5 35,4 غني

 1656 8,3 44,4 36,1 أكثر غنى

 9226 7,9 42,6 34,7 اإلجمالي

 حالة. 50توسط عمر الزوجة، يمكن لهذا الفارق أن يأخذ قيمة سالبة. ) ( أقل من م –الزوج *متوسط فارق العمر= متوسط عمر 

 
ق العمر بين الزوجين وقت المسةح حسةب الفئةات العمريةة ووسةط ( متوسط فار4-6يعرض الشكل )

 بةين دسةائ الةنمط ويبدوا أن هةذا أزواجهن، عمر أن متوسط عمر الزوجات أقل من متوسط ظهر. وياإلقامة
بلغ ، طنةةةيولا دلصعياعلى . و(4-6 الجةةةدول) الخصةةةائص عةةةن النظةةةر بغةةةض واألزواج الزوجةةةات جميةةةع

( 4-6) كمةةا يوضةةح الشةةكل. 2011م في عا سةةنة 7.7 بةةلسنة مقا 7.9زواج ألا نبي يرلعمق ارلفا طسومت
فئةة سةنة فةي ال 10.8غ حيةث يبلة بين الزوجين يتناقص مع التقدم في السن عمر، أن فارق ال(4-6) الجدولو

ذه الفجةوة ــــــــةـغ هــــةـوتبل .سةنة (49-45)العمريةة  الفئةةسةنه فةي  7.2وتقل إلى  ( سنة19-15)العمرية 
 . قرويال وسطسنوات في ال 7.7الحضري و وسطسنوات في ال 8.1

 
 

 متوسط فارق العمر بين الزوجين وقت المسح حسب الفئات العمرية ووسط اإلقامة،: (4-6) الشكل

 .(2018-ي حول السكان وصحة األسرة)المسح الوطن
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 الزواج المبكر -6-5
 ره ثمانيةال يتجاوز عمالذي الط فل أنه زواج يعرف الزواج المبكر حسب اتفاقية حقوق الطفل، 

شد، وقد أك د اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على الح ل والمرأة امل للرجق الكعشر عاماً، ولم يبلُغ سن  الر 
 القانون هة نظرأما عن تعريف الزواج المبكر من وج يس أسرة، متى ما بلغا السن القانوني.بالزواج وتأس

نة، فإن  س 18في الد ول التي تصادق على اتفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج األطفال تحت سن 
لى أن يداو( تنص  ع)س من ات فاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  المرأة 16الفقرة الثانية من المادة 

ية تشريعخطوبة األطفال وزواجهم ليس لهما أي أثر قانوني، كما يجب أن تتخذ الدول اإلجراءات ال
وجين زد الإذا كان أح ق هذا البند يتمرجميعها؛ لتحديد سن أدنى للزواج، وتسجيله في سجل رسمي، وخ

 الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموه الجسدي. دون ِسن
 

قة الوثيقة بين ونظراً للعالوالطفل،  األم صحة على المؤثرة العوامل أهم من المبكر الزواج يعتبر
عة من مجمو حيث تضمن المسح .راإلنجاب في سن مبكرة جداً والمخاطر التي ينطوي عليها الزواج المبك

 .والبيانات والمؤشرات هذه المعلوماتاألسئلة التي توفر مثل 
 

( سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج الالتي 49–15دات )نسبة السي (5-6) الجدول يتناول
( سنة الالتي تزوجن أول مرة قبل 49–20عاما ونسبة السيدات ) 15تزوجن ألول مرة قبل بلوغهن 

تراوح % من النساء اللواتى ت1.7، ويشير في الواقع، إلى أن عاما حسب بعض الخصائص 18بلوغهن 
% من تزوجن 16.4نسبة سنة، مقارنة بـ 15مرة قبل بلوغهن سن سنة تزوجن ألول  (49-15)أعمارهن 

 ( سنة. 49-20سنة بين من هم في الفئة العمرية ) 18قبل بلوغهن 
(، %2.4) قرويال وسطفي السنة  15سجلت أعلى نسبة من النساء المتزوجات ألول مرة قبل بلوغ 

من  بينو%( 3) "،واد الذهب -اخلةالدجهة "في و ،%(3.1) أي شهادةالغير حاصالت على بين النساء و
سبة منخفضة %(. ومع ذلك، ال تزال هذه الن2.6% و1.9)هن من األسر المعيشية األكثر فقرا والفقيرة 
التي ال يحملن % بين النساء ال22.8، حيث بلغت 18 سن نسبيا مقارنة بنسبة النساء المتزوجات قبل بلوغ

بين النساء من % 21.5و"، نيفرةخ -بني ماللجهة "يمات في بين النساء المق %23.8تعليمية، و أي شهادة
 . األكثر فقرا األسر المعيشية

( سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج الالتي تزوجن ألول مرة 49 –15نسبة السيدات ): (5-6) الجدول

عاما حسب  18تزوجن أول مرة قبل بلوغهن  ( سنة الالتي49 –20عاما ونسبة السيدات ) 15قبل بلوغهن 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةبعض الخصائص، 

 

 الخصائص
المتزوجات قبل 

 % سنة 15

عدد السيدات 

 ( سنة15-49)

 18المتزوجات قبل 

 سنة

 عدد السيدات

 نةس( 49–20)

 8414 12,9 9937 1,2 حضري وسط اإلقامة

 4902 23,1 5875 2,3 قروي

 1592 12,4 1906 1,5 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 943 15,0 1130 1,9 الجهة الشرقية

 1696 16,4 1942 1,8 مكناس -فاس 

 1647 16,5 2005 1,6 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 882 23,8 1063 2,2 نيفرةخ -بني مالل 

 2706 12,8 3234 1,1 طاتس -الدار البيضاء

 1817 21,5 2148 2,2 سفيآ -مراكش 

 586 21,8 720 2,6 افياللتت -درعة 

 1067 14,7 1281 1,1 ماسة -سوس 

 167 12,4 202 1,9 د نونوا -لميمك

 161 16,7 185 1,9 لساقية الحمراءا –العيون
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 49 20,3 57 3,0 الذهب يواد –الداخلة

 7253 22,8 7631 3,1 بدون شهادة المستوى التعليمي

 3617 13,9 4486 6, تعليم أساسي

 1610 1,2 1684 3, ثانوي فأعلى

 2638 21,5 3394 1,9 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 2398 21,3 2808 2,6 فقير

 2780 15,9 3574 1,4 متوسط

 2868 13,0 4104 1,2 غني

 2676 10,8 3004 9, أكثر غنى

 13312 16.4 15847 1.7 اإلجمالي

 

 زوجاتتعدد ال -6-6

ة بشكل واسع، ويرجع ذلك إلى أن هناك منتشر غير المغربي المجتمع في الزوجات عددإن ظاهرة 

يجب أن ذلك، تقع على عاتق الزوج باإلضافة إلى  ،2004عام في  الحكومة قيود تم تقديمها من قبل

كسر هذه القواعد و ،من زوجته الحالية قبل الزواج من زوجة ثانيةمكتوب إذن خطي على الزوج يحصل 

 .تعرضه للمساءلة القانونيةدون إذن من زوجته الحالية يمكن أن 

 

وح راــــــي تتواتـــــلنساء اللج بين اتم طرح سؤال وقت المسح عن تعدد الزوجــــــات للـــــزو

من أولئك الذين  لزوجةبين الذين يعيشون مع أزواج أحادي التمييز ل، ( سنة49-15)ارهن بين ــــــأعم

 المتـزوجـات سنـة( 49–15) السيـــدات نسبــــة (6-6) الجدولويبين متعدد الزوجات، أفادوا أن زوجهم 

 ظاهرة نأحيث تظهر النتائج ، الخصائـص بعــض حسـب المسـح وقــتالزوجـات  متعــددي أزواج مــن

% على 1.9 الزوجات متعددي أزواج من المتزوجات نسبةتبلغ  حيث المغرب، في محدودة الزوجات تعدد

 .2011% في عام 2.2مقابل المستوى الوطني 

 

 العمةةر سةةبح تالزوجةةا متعةةددي أزواج مةةن المتزوجةةات سةةنة( 49-15)السةةيدات  نسةةب وبمقارنةةة

ي % فة0.5أن هناك عالقه طرديةة بينهمةا حيةث تزيةد مةع تقةدم العمةر، حيةث تتةراوح بةين حةد أدنةى  يتضح

( 44-40تيـــــن )% بيــــن الفئتين العمري2.8% و3.1( سنة وحــــــد أقصى 24-20الفئـــــة العمريـــــة )

لوسط الحضري مقارنة بالوسط القروى ( سنة على التوالي. ويزيد انتشار هذه الظاهرة في ا49-45سنة و)

 %( على التوالي.1.6%( و)2.1)

  

ع مةسةلبيا الزوجةات تةرتبط ارتباطةا  يمتعةددمتزوجةات مةن أزواج ونالحظ أيضا أن نسةبة النسةاء ال

انتشةار  حيةث يكثةرعلى تعدد الزوجةات،  اواضح االمرأة تأثيرحيث يؤثر مستوى تعليم ، يمستوى التعليمال

و أعلةةى أ النسةةاء اللةةواتي ال يحملةةن شةةهادة مةةن أولئةةك اللةةواتي حصةةلن علةةى تعلةةيم ثةةانويبةةين هةةذه الظةةاهرة 

 جهة يف وأدناها%(، 4.7)" الجهة الشرقية" في أقصاها تبلغ النسبة هذهوعلى التوالي(. % 0.5و 2.3%)

ح ليس له تأثير واض مؤشر الثروةأن ومن المالحظ  .% لكل منهما1) "اسةم -تافياللت" و"سوس -درعة"

قصةاها فةي %(، وأ1.7، حيث تبلغ النسبة أدناها فى المستوى الفقير والمستوى الغنةي )على تعدد الزوجات

 .%(2.2المستوى المتوسط والمستوى األكثر غنى )
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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ـات ( سنـة المتـزوجـات مــن أزواج متعــددي الزوج49 –15نسبــــة السيـــدات ): (6-6) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةوقــت المسـح حسـب بعــض الخصائـص، 
 

 الخصائص
 من المتزوجات السيداتنسبة 

الزوجات متعددى أزواج  

عدد السيدات المتزوجات وقت 

( سنة49-15المسح )  

 229 7, 19-15 الفئات العمرية

20-24 ,5 981 

25-29 1,0 1571 

30-34 1,3 1693 

35-39 2,4 1786 

40-44 3,1 1647 

45-49 2,8 1320 

 5480 2,1 حضري وسط اإلقامة

 3746 1,6 قروي

 1002 1,9 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 636 4,7 الجهة الشرقية

 1184 2,0 مكناس -فاس 

 1177 1,2 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 687 1,2 نيفرةخ -بني مالل 

 1767 2,5 طاتس -دار البيضاء ال

 1375 1,6 آسفي -مراكش 

 416 1,0 افياللتت -درعة 

 732 1,0 ماسة -سوس

 102 1,6 د نونوا -كلميم

 111 2,7 لساقية الحمراءا –العيون

 37 (5,) الذهب يواد –الداخلة

المستوى 
 التعليمي

 5717 2,3 بدون شهادة

 2662 1,5 تعليم أساسي

 848 5, فأعلىثانوي 

 1962 1,9 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1816 1,7 فقير

 1895 2,2 متوسط

 1897 1,7 غني

 1656 2,2 أكثر غنى

 9226 1,9 اإلجمالي

 حالة. 50أقل من  ) (

 

 الفحص ما قبل الزواج -6-7
 ا كانالفحص الطبي قبل الزواج هي مجموعة من التحاليل الطبية الشاملة بغرض معرفة ما إذ

 .عديةض المواألمرا ةمثل أمراض الدم الوراثييعانون من بعض األمراض  على الزواج ونألفراد المقبلا
 الصحية تالمشكال من الكثير تجنب على تساعد التي اإلجراءات أهم من الزواج قبل الفحص يعتبرحيث 

التغير  ع للوقوف علىالموضو هذا حول األسئلة بعض بتوجيه المسح اهتم واالجتماعية، وبناء عليه
 .2011بـمسح  ةاإليجابي أو السلبي في هذا االتجاه مقارن

تطورا في لجوء النساء المتزوجات والسابق لهن الزواج في الفئة العمرية ( 5-6) الشكل ويوضح
، 2018و 2011( سنة إلى طلب االستشارات الطبية لما قبل الزواج مع أزواجهن بين مسحي 15-49)

التي تشير إلى قيامها بالفحص قبل الزواج مع طبية الشهادة منهن ال %68.1لي حواحيث أظهرت 
، بزيادة 2011في عام % 55والتي والتي يجب اإلدالء بها لتوثيق عقد الزواج، مقارنة بحوالي  ،أزواجهن
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رنــــة % لــــــم يقمـــــن باستشارة طبيـــــة قبـــــل الــــزواج مقا31نقطة مقابل  13حوالي قدرها 
 نقطة.  14، بانخفاض قدره 2011% في عام 45بحوالي 

 
قاموا بها في شكل استشارات طبية % 13.1وحظ أن ل( 5-6وباستقراء بيانات الشكل البياني )

في  ،2011% في عام 2.9مقابل م تحليل د% بإجراء 3.3قام و، 2011% في عام 8.0 نسبةمقارنة بـ
 . 2011% فقط في عام 1.1% معلومات طبية مقابل 3.1حين طلب 

 
سنة باالستشارات الطبية ما قبل الزواج مع  (49-15)تطور قيام النساء المتزوجات والسابق لهن الزواج : (5-6شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة .2018و 2011أزواجهن بين مسحي 

 

 
 

هن الزواج الالتي قمن مع لجات والسابق سنة المتزو (49-15)نسبة النساء  )7-6( الجدولويبين 

شير تحيث ، وبعض الخصائصخدمة المقدمة ل الزواج حسب نوع الـــا قبـــــات مــبفحوص نأزواجه

ه ترتفع هذولعمر، ن تقديم الشهادة الطبية في نهاية شهادة الزواج يتناقص مع التقدم في الى أإالبيانات 

، "طاتس -جهة "الدار البيضاء يوف %(61بالوسط القروي )%( مقارنة 73) الوسط الحضري يالنسبة ف

الثروة إلى  وزيادة مستوى مؤشر %(87ارتفاع المستوى التعليـــــمي إلى الثانوي فأكثر ) ويزداد مع

 %(.77األكثر غنى )
 

ج الالتي قمن مع أزواجهن سنة المتزوجات والسابق لهن الزوا (49-15)نسبة النساء : (7-6) الجدول

)المسح الوطني حول السكان بفحوصـــات مـــــا قبـــل الزواج حسب نوع الخدمة المقدمة وبعض الخصائص، 

 .(2018-وصحة األسرة

 

 الخصائص
شهادة 
 طبية

معلوما
 ت طبية

استشار
 ة طبية

تحليل 
 دم

أخر
 ى

لم تقمن 
بفحص 
 طبي

عـــــــــدد النســـــاء 
سنة  (15-49)
تزوجات والسابق الم

 لهن الزواج

الفئات 

 العمرية

15-19 84,8 4,3 16,5 3,0 1,6 14,3 239 

20-24 80,6 3,7 12,3 2,7 ,4 18,8 1034 

25-29 79,1 4,2 14,4 2,8 ,9 19,7 1669 

30-34 74,6 2,5 13,8 3,4 ,5 24,2 1813 

35-39 70,5 2,9 13,7 3,4 ,8 28,6 1925 

40-44 60,9 3,0 13,3 3,9 ,6 38,0 1779 

68,1

3,1

13,1

3,3
0,6

30,9

54,9

1,1

8
2,9

0,1

44,6
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شهادة طبية معلومات طبية استشارة طبية تحليل دم أخرى يلم تقمن بفحص طب

2018المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة،  2011المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، 
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45-49 42,6 2,7 9,8 3,1 ,4 56,6 1510 

وسط 
 اإلقامة

 6005 25,8 7, 4,6 15,6 4,0 73,1 حضري

 3964 38,6 6, 1,3 9,2 1,9 60,6 قروي

جهة 

 اإلقامة

 1062 39,8 0,0 3,6 8,2 2,7 59,6 لحسيمةا -طوانت -طنجة

 694 31,2 2, 2,0 9, 4, 68,1 الجهة الشرقية

 1299 32,0 2, 3,7 22,7 6, 66,8 مكناس -فاس

 1272 24,9 2,8 4,4 7,1 8, 73,0 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 730 45,0 0,0 1,0 7, 0,0 55,0 نيفرةخ -بني مالل

 1913 23,0 4, 2,3 26,5 3,6 75,9 طاتس -الدار البيضاء

 1471 28,1 1,0 2,9 12,1 10,4 70,9 آسفي -مراكش

 464 34,2 2, 4,5 6,5 3, 65,4 لتيالتاف -درعة 

 786 34,2 1, 5,9 10,2 3,9 65,7 ماسة -سوس 

 115 36,2 5, 1,4 6,4 3, 63,8 اد نونو -كلميم

 122 31,9 0,0 5,9 13,3 8,9 62,2 لساقية الحمراءا –العيون 

 42 (39,3) (0,0) (2,4) (3,8) (1,7) (59,8) الذهب يواد –الداخلة 

المستو

ى 

 ميالتعلي

 6159 40,3 6, 1,8 10,5 2,2 58,7 بدون شهادة

 2915 16,9 8, 4,4 16,4 3,9 82,2 تعليم أساسي

 895 11,2 7, 9,7 20,0 7,1 87,2 ثانوي فأعلى

مؤشر 

 الثروة

 2083 43,0 8, 1,0 8,8 1,7 56,2 أكثر فقرا

 1945 33,4 5, 2,2 10,5 2,0 65,6 فقير

 2064 28,2 5, 3,1 14,6 3,2 71,1 متوسط

 2064 26,5 8, 4,0 14,5 3,1 72,2 غني

 1813 22,1 5, 6,4 17,4 6,0 76,7 أكثر غنى

 9969 30,9 6, 3,3 13,1 3,1 68,1 اإلجمالي

 حالة. 50أقل من  ) (
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 : الخصوبة7الفصل 
 

نمو دل التعتبر الخصوبة من أهم المتغيرات الديموغرافية، فهي ليست فقط المحور األساسي لمع
بية، إلنجاالسكاني بل أيضا أحد األركان األساسية لكثير من القضايا وخاصة قضايا ومشكالت الصحة ا

 .ويتحدد مستوى الخصوبة بتفاعل الكثير من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 

دف يهكر، وويتناول هذا الفصل عرضا ألهم النتائج التي وفرها المسح وكذلك قياس اإلنجاب المب
 ألم. اإلى قياس مستوى الخصوبة من محورين أساسيين هما الخصوبة الحالية والخصوبة طوال حياة 

 
سح ة للموقد تم قياس معدل الخصوبة على أساس المواليد التي حدثت خالل الخمس سنوات السابق

ــــة ي الفئــ(، فتعند السيدات المتزوجات أو السابق لهن الـــــزواج )متزوجـــــات، أرامـــــل ومطلقا
 ( سنة. 49-15العمريـــــة )

 
 النساء الحوامل وقت المسح -7-1

ار بأنه العتبايعكس هذا المؤشر المستوى المتوقع للخصوبة خالل فترة الحمل الكاملة مع األخذ في 
 من السيدات لإلجهاض والسقط.مجموعة ليس كل حمل ينتهي بمولود حي حيث تتعرض 

 
لمسح اوهو أقل من  %17.أن نسبة السيدات المتزوجات الحوامل قد بلغت  (1-7) الجدولويشير 
 %.8.5والذي سجل نسبة  2011السابق لعام 

 
غر األص وبدراسة نمط نسبة الحوامل للسيدات المتزوجات فقد تالحظ تركزه في الفئات العمرية

% 15.7ن حيث تنخفض م وهو متوقع وطبيعي ألن السيدات في تلك الفترة من العمر تسعين إلى الحمل،
لوحظت تباينات  ( سنة. كما49-45)العمرية % في الفئة 0.2( سنة إلى 19-15للنساء في الفئة العمرية )

دات األسر % بين سي5.5% بين سيدات األسر األكثر فقرا مقابل 8حسب مؤشر الثروة حيث تسجل النسبة 
ن ة لها بيى قيممي حيث بلغت النسبة أعـــــلاألكثر غنى، كما تبين النتائج فوارق حسب المستوى التعلي

، على التوالي %8.3% و8.9والثانوي فأعلى بحوالي ساسي الســــــــــيدات ذوات المستوى التعليمي األ
 % بين النساء بدون شهادة. 6مقابل 

 
دات السي وبتحليل النتائج حسب وسط وجهة اإلقامة تبين وجود تباينات واضحة، حيث ترتفع نسبة

-تطوان-طنجة"% في الوسط الحضري، كما سجلت جهة 6.4% مقابل 8لحوامل في الوسط القروي إلى ا
 -الرباط"و "كناسم -فاس"% في كل من جهة 6.3%، وبلغت أدناها 8.4أعلى نسبة قدرها  "الحسيمة

 ."القنيطرة -سال
 

المتزوجــــات والحـــــوامل وقت المســــح حســـب ( سنـــة 49–15نسبة السيدات ): (1-7) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةبعـــض الخصائـــص، 

 

 % الحوامل وقت المسح الخصائص
 عدد السيدات المتزوجات

 سنة وقت المسح (15-49)

 229 15,7 19-15 الفئات العمرية

20-24 14,0 981 

25-29 11,3 1571 

30-34 10,5 1693 

35-39 5,4 1786 

40-44 1,5 1647 

45-49 0,2 1320 

 5480 6,4 حضري وسط اإلقامة

 3746 8,0 قروي

 1002 8,4 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة



 الخصوبة: 7 فصلال  2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

66 

 636 7,8 الجهة الشرقية

 1184 6,3 مكناس –فاس 

 1177 6,3 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 687 6,9 نيفرةخ -بني مالل 

 1767 7,3 طاتس -الدار البيضاء

 1375 7,0 آسفي -مراكش

 416 7,3 اللتتافي -درعة

 732 6,5 ماسة -سوس

 102 6,4 وننواد  -كلميم

 111 6,7 لساقية الحمراءا –العيون

 37 (9,7) ادي الذهبو –الداخلة 

 5717 6,0 بدون شهادة المستوى التعليمي

 2662 8,9 تعليم أساسي

 848 8,3 ثانوي فأعلى

 1962 8,0 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1816 7,8 فقير

 1895 6,4 متوسط

 1897 7,5 غني

 1656 5,5 أكثر غنى

 9226 7,1 اإلجمالي

 
 مستويات وتباينات الخصوبة الحالية -7-2
 الخصوبة الحالية -7-2-1

 2.38الخصوبة الكلية قد سجل ( بأن مستوى الخصوبة ممثال في معدالت 2-7) الجدوليشير 
 2.8، و2.12طفل/سيدة، مع تسجيل فروق ملحوظة بين الوسط الحضري والوسط القروي حيث بلغت 

ى طفل/سيدة على التوالي، وبالتالي حققت الخصوبة على مستوى الوسط الحضري ما يعرف بمستو
 اإلحالل الصافي.

 
( سنة وهو 34-30ها في الفئة العمرية )وتبلغ معدالت الخصوبة العمرية في الوسط الحضري أعال

ؤشر موهو  ما يعكس أن السيدات في تلك الفئة العمرية يستخدمن وسائل تنظيم األسرة ألغراض التوقف
لفــــئة ـــــي افـروي إيجابي لبرنامج تنظيم األسرة في المغرب، بينما بلغت أعالها في الوسط القـــــــــــ

لك ستخدام السيدات لوسائل تنظيم األسرة كوسيلة للمباعدة، ويؤكد ذاكس ( سنة مما يع29-25العمرية )
 ( الذي يعكس نمط الخصوبة حسب العمر وحسب وسط اإلقامة.1-7الشكل )

 

سيدة( ومعدل الخصوبة الكلي )لكل امرأة( للثالث  1000معدالت الخصوبة العمرية )لكل : (2-7) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالسابقة للمسح حسب وسط اإلقامة، سنوات 

 

 الفئات العمرية
 وسط اإلقامة

 اإلجمالي
 قروي حضري

15-19 11,5 32,5 19,4 

20-24 71,4 129,9 94,1 

25-29 103,8 133,5 119,0 

30-34 106,1 119,2 107,1 

35-39 88,6 91,8 89,6 

40-44 37,7 39,7 39,1 

45-49 5,0 12,5 6,8 

 2,38 2,80 2,12 )لكل أمرأة( معدل الخصوبة الكلي
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)المسح الوطني حول السكان معدل الخصوبة العام )في األلف( حسب الفئات العمرية ووسط اإلقامة، : (1-7شكل )ال

 .(2018-وصحة األسرة
 

 
 

 هــــــيموغرافية والذي يوضحة الكلي حسب بعض الخصائص الدــــــــوبدراسة معدل الخصوب
 ( يالحظ النقاط التالية:2-7شكل )ال( و3-7) الجدول
ث بلغت قامة حيـط اإلهناك تباين واضح كما تمــــــت اإلشـــــارة إليــــه سابقا حســــــب وســــ -

لوسط ا سيدات سيدة بين طفل/ 2.1 مقابل القروي الوسط سيدات سيدة بين طفل/ 2.8المعدالت 
 ري.الحض

يدة بين سطفل/  1.64تنخفض الخصوبة كلما ارتفع المستوى التعليمي للسيدة حيث بلغت أدناها  -
 الحاصالت على المستوى الثانوي فأعلى.

ين بناها كما تؤكد نتائج المسح أيضا أن الخصوبة تنخفض كلما ارتفع مؤشر الثروة لتبلغ أد -
صوبة في ل بصفة عامة بأن مستوى الخطفل/ سيدة. وهذا يد 2سيدات األسر األكثر غنى بمعدل 

 تفاعل ديناميكي مع العوامل الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية.
 

( للثــــالث سنـــوات السابقــــة للمسح، حســـــب (ISFمعــــــدل الخصوبــــة الكلـــي : (3-7) الجدول

 .(2018-لوطني حول السكان وصحة األسرة)المسح ابعـــــض الخصـــائص، 

 

 ((ISFمعدل الخصوبة الكلي  الخصائص

 2,12 حضري وسط اإلقامة

 2,80 قروي

 2,54 بدون شهادة المستوى التعليمي

 1,96 تعليم أساسي

 1,64 ثانوي فأعلى

 2,69 فقير مؤشر الثروة

 2,52 متوسط

 1,97 غني

 2,38 جمالياإل
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   ح، حسـب بعـــــض الخصـــائص، ـــة للمســـ( للثالث سنوات السابق(ISFمعـدل الخصوبة الكلي : (2-7شكل )ال

 (2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 
 

 اتجاهات الخصوبة -7-3 

ائج عدة مسوح ( حسب نت2018-1962وبدراسة اتجاهات معدل الخصوبة الكلي خالل الفترة )
ا اتجاه معدل الخصوبة الكلي (، يظهر جلي3-7كل )( وكذلك الش4-7) الجدولات وطنية كما تعرضه بيان

، 2018طفل/ سيدة سنة  2.4إلى  1962طفل/ سيدة عام  7نحو االنخفاض المستمر، حيث انخفض من 
شبع المجتمع المغربي وذلك لت 2018-2003وبالرغم من االنخفاض البطيء المالحظ خالل الفترة 

 األسرة يكون االنخفاض فيه متواضعا. ببرنامج جيد لتنظيم
  

يرة من الوف وباستقرار هذا المعدل من حيث االتجاه فإنه من المتوقع في ضوء نتائج تلك السلسلة
يدة طفل/س 2.1المسوحات أن المجتمع المغربي قادر على تخفيض معدل الخصوبة لمستوى اإلحالل 

 خالل الثمانية أعوام القادمة.
 

أن معدالت الخصوبة العمرية قد جاءت جميعها تقريبا بنمط واحد حيث بلغت كما يمكن استنتاج 
بنسبة  2003/2004( سنة لجميع المسوح باستثناء طفيف في مسح عام 29-25أعالها في الفئة العمرية )

 ضئيلة مما يؤكد االستفادة من زخم برنامج تنظيم األسرة لخفض الخصوبة.
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 1962معدل الخصوبة العمرية ومعدل الخصـــــوبة الكلي للخصوبة حسب مصــــــادر مختلفة منــــــذ : (4-7) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، 2017إلى 

  

 الفئات العمرية

المسح 

المتعدد 

 األهداف

1962 

المسح الوطني 

حول الخصوبة 

 وتنظيم األسرة

1979-

1980 

ح الوطني المس

األول حول 

السكان 

 والصحة

1987 

المسح الوطني 

الثاني حول 

السكان 

 والصحة

1992 

المسح الوطني 

حول صحة األم 

 والطفل

1996-

1997 

المسح الوطني 

حول السكان 

 وصحة األسرة

2003-2004 

المسح الوطني 

حول السكان 

 وصحة األسرة

2011 

المسح الوطني 

حول السكان 

 وصحة األسرة

2018 

15-19 96 85 49 40 35 32 32 19 

20-24 305 254 183 139 115 104 106 94 

25-29 311 281 233 183 144 124 133 119 

30-34 293 215 210 182 141 125 117 107 

35-39 186 168 161 138 104 78 83 90 

40-44 107 94 87 86 52 28 40 39 

45-49 [93] [22] [44] [39] [21] [5) [8] [7] 

معدل الخصوبة 

الكلي للنساء 

 سنة (15-49)

7,0 5,6 4,8 4,0 3,1 2,5 2,6 2,4 

 

 امرأة، المعدالت بين قوسين تم حسابها على أساس بيانات غير مكتملة. 1000مالحظة: معدالت الخصوبة العمرية لكل 

 

ـــة حســب مصــادر مختلفـــة منـــذ معـــدل الخصوبـــة العمريـــة ومعـــدل الخصوبـــة الكلـــي للخصوب: (3-7شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، 2018إلى  1962

 

 
 

خصوبة العمرية للمسوح التي تمت في المغرب عن الفترة ( معدالت ال4-7ويلخص الشكل )
كما تمت  ( سنة29-25ي فئة العمر )فوالتي توضح ذات النمط وأعلى قيمة للمنحنيات  –( 1962-2018)

 اإلشارة إليه سابقا.
 

 ، 2018إلى  1962ذ ـــادر منـــدة مصــب عـــامرأة(، حس 1000ة )لكل ـــة العمريــمعدل الخصوب: (4-7شكل )ال

7,0

5,6

4,8

4,0

3,1

2,5

2,6

2,4

0 2 4 6 8

1962المسح المتعدد األهداف 

1980-1979المسح الوطني حول الخصوبة وتنظيم األسرة 

1987المسح الوطني األول حول السكان والصحة 

1992المسح الوطني الثاني حول السكان والصحة 

1997-1996المسح الوطني حول صحة األم والطفل 

2004-2003المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 

2011المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 

2018المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 

معدل الخصوبة الكلي
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 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 
 الخصوبة طوال حياة األم -7-3-1

ألم كما ياة اليعكس مستويات الخصوبة طوال ح يتناول هذا الجزء مقياس متوسط عدد المواليد أحياء
 (.5-7) الجدولهو مبين في 

 
تباين هذا  طفل/ سيدة، وبدراسة 2.6وتشير نتائج المسح بأن متوسط عدد المواليد أحياء قد بلغ 

 ح.المقياس نجد أنه من الطبيعي أن يزيد مع العمر مما يؤكد صدق القياس ودقة بيانات المس
 

ل/ سيدة طف 2.9قامة فقد سجل ارتفاعا بين سيدات الوسط القروي حيث بلغ أما من حيث وسط اإل
 طفل/ سيد في الوسط الحضري. 2.4مقابل 

 
طفل/سيدة،  3أعلى معدل بلغ  "تافياللت -درعة"وفيما يخص جهة اإلقامة فقد سجلت جهة 

ثر انوي فأكهل ثعلى مؤ وينخفض المعدل كلما ارتفع المستوى التعليمي ليبلغ أدناه بين السيدات الحاصالت
 طفل/ سيدة. 1,8

 
ألسر اويأخذ المعدل نفس النمط حسب مؤشر الثروة حيث ينخفض أيضا ليبلغ أدناه بين سيدات 

ــر تركز أكثــــتطفل/ سيدة. وبدارسة توزيع النساء حسب عدد المواليد، نجد أنها  2.3األكثر غنى ليبلغ 
( 4-3ـد )ـــــ% للمواليـــــ34ــم (، ثـــــــ2-1اء )ــــمواليــــــــد أحيداد الـــــي أعـــــــــــــ% ف43بنسبة 
 %.9.6ي مولود أفأكثر(. وقد بلغت نسبة السيدات الالتي لم تنجبن  5د )ـــ% للمواليــــ13ثــــــــم 
 

الفئات العمرية الصغيرة، وفي الوسط  ( مواليد في2-1تتركز نسبة السيدات الالتي لديهن )
%(، وفي المستوى التعليمي ثانوي 47بنسبة ) "سطات -الدار البيضاء"%(، وفي جهة 47ري )الحض

خصائص %(، مما يدل بوضوح أنه كلما ارتفعت ال49%(، وبين سيدات األسر األكثر غنى )62فأعلى )
 السكانية االقتصادية واالجتماعية تنخفض الخصوبة.

 
( مواليد في الفئات العمرية األكبر، ولم تسجل فروق 4-3بينما تتركز نسبة السيدات الالتي لديهن )

% 40%، كما بلغت 40والي أعلى نسبة ح "آسفي -مراكش"واضحة حسب وسط اإلقامة، وسجلت جهة 
 بين السيدات بدون شهادة.
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سنة15-19 سنة20-24 سنة25-29 سنة30-34 سنة35-39 سنة40-44 سنة45-49

1962المسح المتعدد األهداف  1980-1979المسح الوطني حول الخصوبة وتنظيم األسرة 

1987المسح الوطني األول حول السكان والصحة  1992المسح الوطني الثاني حول السكان والصحة 

1997-1996المسح الوطني حول صحة األم والطفل  2004-2003المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 

2011المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة  2018المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 
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 المواليد عدد حسب الزواج لهن السابق أو المتزوجات سنة (49–15) للسيدات النسبي التوزيع: (5-7) الجدول

 الخصائص، بعض حسب السيدة أنجبتهم الذين أحياء المواليد عدد ومتوسط حياتهن طوال أنجبنهن الذين أحياء

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

 المواليد أحياء
متوسط عدد المواليد 

 امرأة /أحياء

 عدد السيدات 

 (15-49 )

 سنة
 فأكثر 5 3-4 1-2 0

 239 0,4 0 0 40,1 59,9 19-15 الفئات العمرية

20-24 21,2 75,4 3,4 0 1,1 1034 

25-29 10,2 69,1 19,7 1 1,8 1669 

30-34 7,3 48,1 39,4 5,1 2,4 1813 

35-39 5,3 32,6 47,6 14,6 3 1925 

40-44 5,7 25,3 45,6 23,4 3,5 1779 

45-49 5,8 21,8 41,2 31,1 3,7 1510 

 6005 2,4 8,8 34,7 46,8 9,7 حضري وسط اإلقامة

 3964 2,9 18,9 33,9 37,7 9,5 قروي

 1062 2,7 13,5 34,2 42,3 9,9 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 694 2,7 16 32,4 41,9 9,7 الجهة الشرقية

 1299 2,5 11,5 32,5 44,4 11,6 مكناس -فاس 

 1272 2,5 10,8 30,6 49 9,5 يطرةنالق -ال س –الرباط 

 730 2,7 15 35,1 40,4 9,5 نيفرةخ -بني مالل 

 1913 2,5 9,6 34,4 47,2 8,8 طاتس -الدار البيضاء 

 1471 2,8 13,4 39,8 38,4 8,4 سفيآ -مراكش 

 464 3 22,2 31 34 12,7 افياللتت -درعة 

 786 2,7 12,7 36,8 42,6 7,9 ماسة -سوس 

 115 2,8 17,1 35 38,1 9,9 نواد نو -مكلمي

 122 2,4 12,4 33,3 42,3 12,1 لساقية الحمراءا –العيون 

 42 (2,4) (12,3) (31,1) (43) (13,6) الذهب يواد –الداخلة 

 6159 3,1 18,9 39,7 33,8 7,6 بدون شهادة المستوى التعليمي

 2915 1,9 3,6 26 57,4 13,1 تعليم أساسي

 895 1,8 0,6 25,5 61,9 12 علىثانوي فأ

 2083 3 22,1 31,4 36,6 9,8 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1945 2,7 14,9 35 40,8 9,3 فقير

 2064 2,5 9,8 36,5 44,7 9 متوسط

 2064 2,5 9,7 34,8 45,7 9,8 غني

 1813 2,3 6,8 34,3 48,8 10,1 أكثر غنى

 9969 2,6 12,8 34,4 43,2 9,6 اإلجمالي

 حالة 50( أقل من  )
 

 الخصوبة المكتملة -7-3-2
وبدراسة متوسط عدد المواليد أحياء حسب بعض الخصائص الديموغرافية واالجتماعية 

 (، يمكن تلخيص النقاط التالية:6-7) الجدول( سنة كما هو مبين في 49-45واالقتصادية للفئة العمرية )
 

ل/ سيدة طف 3.3و 4.7الوسط الحضري حيث بلغ عن  قرويارتفاع المقياس بين سيدات الوسط ال -
 على التوالي.

 طفل/ سيدة. 4.4بمتوسط  "اللتيتاف– درعة"بلغ المقياس أعاله في جهة  -
 طفل/ سيدة. 4.1ارتفاع المقياس بين السيدات بدون شهادة تعليمية ليبلغ  -
طفل/  4.8 ـرافق األكثـر سيداتال بين أعاله المتوسـط غبل حيــث السابقة النتائــج الثروة سمقيا أكد -

سيدة.
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( سنـــة 49-45ـزواج )واليد أحياء للنساء المتزوجـات أو السابق لهـن الـمتوسط عدد الم: (6-7) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة  حســب بعـــض الخصـــائص،
 

 اليد أحياء/ امرأةمتوسط عدد المو  الخصائص

 3,3 حضري وسط اإلقامة

 4,7 قروي

 4,2 الحسيمة -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 3,6 الجهة الشرقية

 3,3 مكناس -فاس 

 3,5 القنيطرة -ال س –الرباط 

 3,7 خنيفرة -بني مالل 

 3,5 طاتس -الدار البيضاء 

 4,2 سفيآ -مراكش 

 4,4 تافياللت -درعة 

 3,7 ماسة -سوس 

 3,9 واد نون -كلميم

 3,6 لساقية الحمراءا –العيون 

 3,9 لذهبا يواد –الداخلة 

 4,1 بدون شهادة المستوى التعليمي

 2,7 تعليم أساسي

 2,4 ثانوي فأعلى

 4,8 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 4,2 فقير

 3,7 متوسط

 3,3 غني

 2,9 أكثر غنى

 3,7 اإلجمالي
 
 وبة المراهقاتخص -7-4
 اإلنجاب المبكر -7-4-1

 ( سنة وذلك19-15يتناول هذا الجزء ظاهرة اإلنجاب بين السيدات المراهقات صغيرات السن )
ن استنتاج ( والذي يمك7-7) الجدولللتعرف على بعض الجوانب المرتبطة بحياتهن اإلنجابية كما يعرضه 

 النقاط التالية:
د فروق سنة، كما تالحظ وجو 19و 18د بلغت أعالها لألعمار %، وق3.7بلغت نسبة من هن أمهات  -

 ليمي%، والمستوى التع2.2% في الوسط القروي مقابل 6.2واضحة حسب وسط اإلقامة حيث بلغت 
 %.5" نيفرةخ -بني مالل"وجهة اإلقامة  ،)%12.4( شهادة على الحاصالت غير بين

ما تم عرضه ك% وتالحظ تقريبا نفس النمط 1.4أما نسبة السيدات الحوامل بمولودهن األول قد بلغت  -
 في الفقرة السابقة.

 % بنفس النمط السابق.5.1بلغت نسبة السيدات الالتي بدأن حياتهن اإلنجابية  -
 العمريـــة الفئــة فـــي اإلنجابيـــة حياتهـــن بدأن الالتي المراهـــقــات نسبـــة (5-7) ويوضح الشكـــل -

لخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية والذي عكسها التحليل حسب بعض ا سنة (15-19)
 السابق.
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( سنة الالتي بدأن حياتهن اإلنجابية حسب بعض الخصائص، 19–15نسبة المراهقات )(: 7-7) الجدول

 . (2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص
نسبة من هن 

 أمهات

نسبة الحوامل 

بمولودهن 

 األول

نسبة من بدأن 

حياتهن 

نجابيةاإل  

 عدد السيدات

 سنة (15-49) 

 578 0 0 0 15 السن

16 0,5 0 0,5 442 

17 1,6 2,1 3,7 482 

18 4,8 2,3 7 525 

19 11,6 2,5 14,2 509 

 1523 3,2 1 2,2 حضري وسط اإلقامة

 973 8,2 2,1 6,2 قروي

 377 15,2 2,8 12,4 بدون شهادة لتعليميالمستوى ا

 869 8,3 2,8 5,4 تعليم أساسي

 74 0 0 0 ثانوي فأعلى

 314 2,9 0,6 2,3 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 187 1,9 0,6 1,3 الجهة الشرقية

 246 7,9 2,4 5,4 مكناس -فاس 

 357 4,8 0,9 3,9 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 181 8,6 3,6 5 خنيفرة -بني مالل 

 528 4,8 0,6 4,1 طاتس -الدار البيضاء 

 331 7,9 2,9 5 سفيآ -مراكش 

 134 3,6 0,7 2,9 افياللتت -درعة 

 215 2,9 1 1,9 ماسة -سوس 

 35 (1,4) (0) (1,4) اد نونو -كلميم

 25 (3,8) (0) (3,8) لساقية الحمراءا –العيون 

 8 (7,1) (5,6) (1,5) الذهب يواد –الداخلة 

 2535 5,1 1,4 3,7 اإلجمالي

 

 سنة الالتي بدأن حياتهن اإلنجابية،  19-15نسبة المراهقات : (5-7شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
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 : تنظيم األسرة8الفصل 
 

ات أهم المتغيرتناول الفصل السابق متغير الخصوبة من عدة جوانب، وسيتناول هذا الفصل 
ت انوتتيح البيا في تنظيم األسرة، حيث الخصوبة وتنظيم األسرة وجهان لعملة واحدة، ةالمباشرة والمتمثل

وانب فرصة جيدة للحصول على مؤشرات مرتبطة بتنظيم األسرة، وبالتالي سيركز التحليل على الج
 التالية:
 

 االستخدام الحالي لوسائل تنظيم األسرة -8-1
لسيدات في سن الحمل المتزوجات أو السابق لهن الزواج ( حول نسب ا1-8) الجدولات تشير بيان

رتفاع اسجيل توالالتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة ومن يستخدمن وسيلة حديثة من تنظيم األسرة، إلى 
توالي، % على ال67% مقابل 71حيث بلغت  2011مقارنة بنتائج مسح  2018في مستوى االستخدام سنة 

بة. ولم مناس يتزايد مستوى االستخدام مع تقدم سن المرأة نتيجة تحقيق معظم السيدات مستويات إنجابو
آسفي"  -تي "مراكشتسجل فروق واضحة حسب وسط اإلقامة، أما من حيث جهة اإلقامة فقد سجلت جه

 كل من %. كما تزيد نسبة االستخدام مع ارتفاع73أعلى نسبة بحوالي  "لقنيطرةا -سال -الرباط"و
انوي % بين السيدات الحاصالت على مؤهل ث74المستوى التعليمي ومؤشر الثروة حيث بلغت حوالي 

 % بين سيدات األسر األكثر غنى.72فأكثر، و
 

لغت تهن بأما فيما يخص السيدات الالتي يستخدمن وسيلة حديثة، فقد سجلت نتائج المسح أن نسب
شاهد وغير %. إال أنه من الم57والذي بلغت فيه  2011سح % بتسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بنتائج م58

لى الثانوي ع%( من الحاصالت 58.3المتوقع أن السيدات بدون شهادة أكثر استخداما للوسائل الحديثة )
 ،(لتوالياعلى  %59.3% و59.6األكثر فقرا أكثر استخداما )الفقيرة و %(، وسيدات األسر52.8فأكثر )

عظم %( ويمكن تفسير ذلك بتحقيق السيدات في تلك الفئات م56.9غنى ) من سيدات األسر األكثر
 رغباتهن اإلنجابية.

 
 سنة الالتي يستخدمن وسيلة تنظيم أسرة حسب وسط اإلقامة،  (49-15)نسبة النساء المتزوجات : (1-8شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
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( سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج اللواتي يستخدمن أي وسيلة 49 –15نسبة السيدات )(: 1-8) الجدول

 لتنظيم األسرة ونسبة من يستخدمن وسيلة حديثة لتنظيم األسرة حسب بعض الخصائص، 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

نسبة من يستخدمن 

ة حاليا أي وسيل

 لتنظيم األسرة

نسبة من يستخدمن 

وسيلة حديثة لتنظيم 

 األسرة

نسبة من يستخدمن 

وسيلة تقليدية 

 لتنظيم األسرة

السيدات  عدد

 (49-15)المتـزوجـات 

 سنة

 229 8.8 44,8 49,6 19-15 الفئات العمرية

20-24 64,3 56,1 8.2 981 

25-29 73,3 64,6 8.7 1571 

30-34 74,0 61,8 12.2 1693 

35-39 78,5 65,1 13.4 1786 

40-44 75,7 58,7 17.0 1647 

45-49 55,9 38,5 17.4 1320 

 5480 15.2 55,9 71,1 حضري وسط اإلقامة

 3746 9.2 61,1 70,3 قروي

 1002 30.1 38,9 69,0 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 636 9.6 56,0 65,6 الجهة الشرقية

 1184 14.8 55,2 70,0 مكناس -فاس

 1177 14.5 58,3 72,8 لقنيطرةا -سال  -الرباط

 687 6.2 65,4 71,6 خنيفرة -بني مالل

 1767 9.8 62,6 72,4 طاتس -الدار البيضاء

 1375 5.4 68,0 73,4 سفيآ -مراكش

 416 9.9 53,8 63,7 افياللتت -درعة 

 732 14.2 57,6 71,8 ماسة -سوس 

 102 19.6 47,7 67,3 اد نونو -كلميم

 111 12.0 55,6 67,6 لساقية الحمراءا –العيون

 37 (9.8) (58,1) (67,9) الذهب يدوا –الداخلة 

 5717 12.0 58,3 70,3 بدون شهادة المستوى التعليمي

 2662 12.0 59,0 71,0 تعليم أساسي

 848 21.0 52,8 73,8 ثانوي فأعلى

 1962 10.1 59,3 69,4 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1816 10.5 59,6 70,1 فقير

 1895 13.6 57,3 70,9 متوسط

 1897 15.1 56,8 71,9 غني

 1656 15.1 56,9 72,0 أكثر غنى

 9226 12.8 58,0 70,8 اإلجمالي

  حالة. 50)  ( أقل من 
 

المسوح التي ( من خالل 2018-1987وبدراسة تطور استخدام الوسائل الحديثة والتقليدية للفترة )
% 16فاع مضطرد في استخدام الوسائل الحديثة خالل تلك الفترة من حوالي (، لوحظ ارت2-8تمت، شكل )

ستخدام انقطة، بينما لم يسجل نفس نسق التزايد في  42بفارق حوالي  2018% سنة 58إلى  1987سنة 
 10ولي أي بفارق ح 2018% سنة 12.8إلى  1987% سنة 3الوسائل التقليدية حيث انتقلت النسبة من 

 ة.نقاط فقط، وبالتالي أصبحت الوسائل الحديثة تشكل الجانب األكبر عبر الزمن لتلك الفتر
)المسح الوطني حول ، 2018-1987تطور استخدام وسائل تنظيم األسرة الحديثة والتقليدية خالل الفترة : (2-8شكل )ال

 .(2018-السكان وصحة األسرة
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 ل تنظيم األسرة حسب الوسيلةاستخدام وسائ -8-2

دات المتزوجات الالتي يستخدمن وسيلة تنظيم أسرة حاليا حسب ( نسبة السي2-8) الجدوليوضح 
 :الجدولنوع الوسيلة وبعض الخصائص، ويمكن استعراض النقاط التالية من هذا 

 
ألمان والعزل % يليها فترة ا49تعتبر الحبوب الوسيلة األولى األكثر استخداما حيث بلغت حوالي  -

 %.4.6سبة % على التوالي، وقد جاء استخدام اللوالب في المرتبة الرابعة بن5.1%، 6.6بنسبة 
 

مع ويدة، وبدراسة نمط استخدام الحبوب تالحظ تزايد استخدام هذه الوسيلة مع زيادة عمر الس -
ت و الحاصالية أليمتزايد عدد أطفال السيدة الباقين على قيد الحياة، وبين من ليس لديهن شهادة تع

ا، كما ر فقرعلى المستوى التعليمي المتوسط، وكذلك بين غير العامالت وبين سيدات األسر األكث
الي أوضحت النتائج فروقا واضحة في نسب استخدام الحبوب حسب وسط اإلقامة حيث سجلت حو

% في الوسط الحضري، أما حسب جهة 44% بين سيدات الوسط القروي مقابل حوالي 55
 %. 62بحوالي  "رةخنيف -بني مالل"اإلقامة فقد بلغت النسبة أقصاها في جهة 

 
%، تزيد مع تقدم سن المرأة، وزيادة عدد 6.6أما بالنسبة لفترة األمان فقد بلغت نسبة استخدامها  -

األطفال على قيد الحياة، وارتفاع المستوى التعليمي ومؤشر الثروة، بينما تستخدم العامالت وقت 
%(، وفي الوسط الحضري حوالي 4.8%( أكثر من غير العامالت )7.1وسيلة العزل )المسح 

%، وبلغت النسبة أقصاها في جهة 3.6% مقابل 6.1ضعف االستخدام في الوسط القروي، 
 %.13.8بحوالي  "الحسيمة–تطوان –طنجة "
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نظيم سرة وقت المسح حسب ( سنة المتزوجات الالتي يستخدمن وسيلة ت49–15نسبة السيدات ): (2-8) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةنوع الوسيلة المستخدمة وبعض الخصائص، 
 

 الخصائص

ب
بو
ح
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ت الفئا

 العمرية

15-19 43,2 1,2 0,0 0,3 0 0,0 0,0 0,5 1,7 2,6 0,0 50,4 

20-24 52,0 1,8 0,8 1,1 0,4 0,0 0,0 2,1 3,4 2,6 0,0 35,7 

25-29 56,8 4,6 1,9 1,2 0,1 0,0 0,0 1,3 3,6 3,7 0,1 26,7 

30-34 53,2 4,7 1,0 2,5 0,1 0,4 0,0 1,5 6,1 4,5 0,0 26 

35-39 53,5 6,0 0,8 3,5 0,1 1,2 0,0 1,3 6,5 5,5 0,0 21,5 

40-44 45,9 6,2 0,0 3,8 0,3 1,7 0,0 0,6 10,5 5,9 0,0 24,3 

45-49 28,7 3,6 0,6 2,7 0,2 2,7 0,1 0,2 9 8,0 0,1 44,1 

 األطفال عدد 

 على قيد الحياة

 85,5 0,0 1,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 10,7 ال توجد

1 - 2 52,2 3,8 0,9 2,2 0,2 0,1 0,0 1,2 6,6 4,2 0,0 28,5 

3 - 4 53,6 6,8 1,3 3,4 0,1 1,6 0,0 1,0 7,2 6,6 0,0 18,3 

5 + 47,7 4,2 0,9 2,7 0,4 2,6 0,0 2,1 7,2 6,1 0,2 25,9 

المستوى 

 التعليمي

 29,7 0,1 4,8 5,7 1,3 0,0 1,0 0,1 1,8 1,1 3,7 50,6 بدون شهادة

 29,0 0,0 4,9 6,2 0,9 0,1 1,1 0,3 2,7 0,9 5,4 48,5 تعليم أساسي 

 26,2 0,0 7,3 13,1 0,6 0,0 0,6 0,1 7,0 0,1 8,3 36,7 ثانوي أكثر

 28,8 0,0 7,1 9,1 0,5 0,0 0,6 0 5,1 0,9 8,5 39,4 تعمل حاليا الحالة العملية

 29,2 0,0 4,8 6,2 1,2 0,0 1,0 0,2 2,2 1,0 4,2 49,9 ال تعمل

 28,9 0,0 6,1 8,4 0,7 0,0 1,1 0,2 3,6 0,7 6,1 44,2 حضري وسط اإلقامة

 29,7 0,1 3,6 3,9 1,8 0,0 0,8 0,1 1,0 1,3 2,6 55,3 قروي

 31,0 0,0 13,8 15,3 0,9 0,0 0,9 0,1 2,3 0,8 5,4 29,3 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 34,4 0,0 1,8 6,6 1,3 0,0 0,7 0,2 3,6 0,5 3,9 47,1 الجهة الشرقية

 30,0 0,0 4,1 9,2 1,5 0,0 1,1 0,3 3,0 1,1 5,8 44,0 مكناس -فاس 

 27,2 0,0 6,6 7,1 0,8 0,0 0,6 0,0 3,2 0,8 5,9 47,8 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 28,4 0,0 0,1 3,7 2,4 0,0 1,0 0,0 0,6 0,3 1,9 61,6 نيفرةخ -بني مالل 

 27,6 0,2 3,6 5,4 0,6 0,1 1,5 0,2 2,3 0,5 5,6 52,4 طاتس -الدار البيضاء

 26,6 0,0 2,1 1,9 1,3 0,0 0,6 0,3 1,8 2,7 3,5 59,1 سفيآ -مراكش

 36,3 0,1 3,7 4,3 1,7 0,0 0,6 0,3 2,0 0,4 4,2 46,3 تافياللت -درعة

 28,2 0,0 9,2 4,5 0,5 0,0 1,6 0,3 4,0 0,8 3,5 47,5 ماسة –سوس 

 32,7 0,0 8,3 11,1 0,2 0,0 1,7 0,0 3,5 0,5 2,6 39,4 اد نونو -كلميم

 32,4 0,0 4,4 6,1 1,5 0,0 0,8 0,6 1,8 0,0 2,6 49,7 لساقية الحمراءا –العيون

 (32,1) 0,0 (3,6) (4,0) (2,1) 0,0 (0,9) 0,0 (2,1) (0,6) (6,3) (48,3) الذهب يدوا –الداخلة 

 30,6 0,0 3,3 4,6 2,2 0,0 0,9 0,1 0,9 1,4 2,0 54,0 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 29,9 0,1 4,1 5,1 1,1 0,0 0,7 0,1 1,7 1,2 4,4 51,5 فقير

 29,1 0,1 5,9 6,6 1,0 0,0 0,9 0,2 2,2 0,8 5,0 48,2 متوسط

 28,1 0,0 5,8 8,6 0,7 0,1 1,1 0,3 3,1 0,8 5,0 46,5 غني

 28,0 0,0 6,4 8,1 0,6 0,0 1,5 0,1 5,1 0,7 7,2 42,3 أكثر غنى

 29,2 0,0 5,1 6,6 1,1 0,0 1 0,2 2,5 1 4,6 48,7 اإلجمالي

 حالة. 50) ( أقل من 

 

 استخدام وسائل تنظيم األسرة حسب مصدر الحصول على الوسيلة -8-3

ات تتوجه السيدات للحصول على وسائل تنظيم األسرة إلى عدة مصادر مختلفة، وتوضح بيان
متزوجات وقت المسح حسب آخر مصدر لجأن إليه للحصول لنسبي للسيدات الا( التوزيع 3-8) الجدول

 على الوسيلة الحديثة المستخدمة وقت المسح، ويمكن استنتاج النقاط التالية:
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 %، ويتسق ذلك بأن الوسائل54شكلت الصيدلية أعلى مصدر للحصول على الوسيلة بنسبة  -
لمراكز اني افي المركز الث الموزعة والمستخدمة تتركز بين السيدات المستخدمات للحبوب، وتأتي

اهمتها % من الوسائل، أما باقي الجهات فجاءت مس39الصحية ودور الوالدة حيث توفر حوالي 
 متواضعة للغاية.

 
عض وبدراسة نمط االستخدام من الصيدلية كمصدر للوسيلة تالحظ وجود فروق واضحة حسب ب -

-15رية )% في الفئة العم65والي بلغ حالخصائص، حيث تنخفض النسبة مع التقدم في السن إذ ت
توي التعليمي ومؤشر سنة، وتزيد مع زيادة المس( 49-45) % في الفئة51سنة مقابل حوالي  (19

فقط بين  %50% بين الحاصالت على المستوى الثانوي فأكثر مقابل حوالي 68الثروة، حيث تبلغ 
ألسر الفقيرة ( مقارنة بسيدات ا%61وبين سيدات األسر الغنية والغنية جدا ) من هن بدون شهادة،

%، كما 60.3%(، وجاءت الصيدلية كمصدر أساسي للحصول على وسيلة الحبوب بنسبة 47)
 %(،49.4%( عن ساكنات الوسط القروي )57.2ترتفع النسبة بين ساكنات الوسط الحضري )

 %. 60ى نسبة تقدر بحوالي أعل "سطات -الدار البيضاء"وقد حققت جهة 
 

على  لمركز الصحي/دار الوالدة كمصدر للحصول على وسيلة حديثة، فقد تالحظا وعند تناول -
% 90.5ة خالف الصيدلية أن الوسيلة األساسية المتحصل عليها من هذا المصدر هي الحقن بنسب

مؤشر و%، كما ترتفع النسبة مع انخفاض كل من المستوى التعليمي 71يليها اللولب بحوالي 
 % فقط للحاصالت على18% مقابل 42.7سيدات بدون شهادة إلى الثروة، حيث تصل بين ال

ثر غنى، % بين نساء األسر األك29.4% بين نساء األسر األكثر فقرا و47.4الثانوي فأكثر، و
والدة ار الوكذلك على عكس الصيدلية تلجأ النساء في الوسط القروي أكثر إلى المركز الصحي/ د

% في الوسط الحضري، وجاءت جهة 33.6مقابل % 45للحصول على وسيلة حديثة بنسبة 
 %.49األعلى نسبة لتبلغ حوالي  "الحسيمة–تطوان –طنجة "

 حديثة وسيلة يستخدمن والالتي المسح وقت المتزوجات سنة( 49 –15) للسيدات النسبي التوزيع(: 3-8) الجدول

)المسح الوطني حول السكان  الخصائص، وبعض الوسيلة الحالية على للحصول آخر مصدر حسب األسرة لتنظيم

 .(2018-وصحة األسرة
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عدد 

النساء 

المتزوجات 

(15-49) 

سنة الالتي 

تستخدمن 

وسيلة 

 حديثة

 103 0 1,7 0 0,7 4,1 64,7 0 27,3 1,6 0 19-15 ئات العمريةالف

20-24 1 1,1 35,2 0,1 57,8 0,4 0,1 0,5 3,8 0 551 

25-29 0 2 37,6 0 55,5 1,1 0,2 0,1 3,4 0,1 1015 

30-34 0,1 1 40 0,5 54,2 1 0,1 0,2 2,9 0 1047 

35-39 0,5 1,9 41,6 0,9 50 2 0,4 0 2,4 0,1 1163 

40-44 0,5 1,8 37,1 0,9 54,1 1,7 0,1 0 3,9 0 967 

45-49 0,7 2,6 38,6 0,2 51,3 1,4 0,9 0,4 3,8 0 508 

المستوى 

 التعليمي

 3334 0,1 3,1 0,1 0,4 0,9 50,5 0,1 42,7 1,9 0,2 بدون شهادة

 1571 0 3,4 0,1 0,1 1,6 56,8 0,5 35,4 1,6 0,5 تعليم أساسي

 448 0 3,6 0,6 0 4,2 68 3,5 18 0,9 1,3 ثانوي فأكثر

الوسيلة 

الرئيسية 

 المستخدمة

 

 4492 0 3 0,1 0,3 0,5 60,3 0 34,6 1,1 0,1 حبوب

 428 0 0,8 0,6 0 11,7 0,3 5,5 71,4 7,3 2,5 لولب

 89 0 1,6 0 0 0 0 0,7 90,5 7,2 0 حقن

 234 0,7 10,8 0,8 0 0,5 48,5 0 36 1,1 1,7 واقي ذكري

 3065 0,1 3,8 0,2 0 2 57,2 0,8 33,6 1,8 0,6 حضري وسط اإلقامة

 2288 0 2,4 0,1 0,6 0,6 49,4 0,1 45 1,6 0,2 قروي

 390 0 6,3 0,3 0 1,4 37,2 0 49,2 5,3 0,3 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة
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 356 0 16,4 0 0,8 0,6 36,9 0 43,8 1,2 0,3 الجهة الشرقية

 654 0 0,8 0,4 0 2,7 52,1 1,3 40,1 1,6 1 مكناس -فاس 

 686 0 3,8 0 0,3 2,1 58,1 1 32,7 1,8 0,3 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 450 0 0,2 0 1,1 0,4 51,7 0,4 45,1 0,8 0,2 نيفرةخ -بني مالل 

 1106 0,1 2,3 0 0 1,5 59,9 0,3 34,1 1,1 0,7 طاتس -الدار البيضاء 

 935 0,1 0,5 0,4 0 1,2 58 0,1 38,1 1,6 0 سفيآ -مراكش 

 224 0 1,9 0 1,9 0,5 50,2 0,3 43,8 1,6 0 افياللتت -درعة 

 422 0 1,9 0,2 0 0,5 58,5 0,7 35,8 1,9 0,6 ماسة -سوس 

 49 0 18,4 0 0 3,6 35,9 0 42,1 0 0 اد نونو -كلميم

 62 0 11,7 0 0 0,4 63 0,9 24 0 0 لساقية الحمراءا –العيون

 21 0 0,4 0 0 2 67,1 0,8 28,7 1,1 0 الذهب يواد –الداخلة

 1163 0 2,7 0 0,9 0,5 47,4 0,1 47,4 0,8 0,2 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1083 0 2,2 0,2 0,3 1,5 47,7 0,1 44,8 3,1 0,3 فقير

 1086 0 4 0,1 0,1 0,5 54,8 0 37 2,9 0,7 متوسط

 1078 0 3,2 0,3 0 1,7 60,9 0,6 32 1 0,3 غني

 942 0,2 4,2 0,3 0 3,1 60 1,8 29,4 0,5 0,6 كثر غنىأ

 5353 0 3,2 0,2 0,3 1,4 53,9 0,5 38,5 1,7 0,4 اإلجمالي

 
 متوسط فترة استخدام وسائل تنظيم األسرة -8-4

كس يث يعحمن المؤشرات التي تعكس كفاءة برامج تنظيم األسرة هو طول متوسط فترة االستخدام، 
لتي ال اوسائل عن الخدمات التي يوفرها البرنامج وانخفاض المشكالت بالنسبة للا رضى المستفيدات يضمن

 ة االستخدام وقت المسح.( متوسط فتر4-8) الجدولتلجأ فيها السيدة إلى تغيير الوسيلة. وتوضح بيانات 
رنامج. ومن سنة وهي فترة جيدة لنجاح وكفاءة الب 3.4وقد بلغ المتوسط العام لفترة االستخدام 

سنة  7.4 غ أعالهابلـــمالحظ ارتفاع متوسط فترة االستخــــــــــــدام كلــــــما زادت األعمــــــار لتال
تالحظ نفس النمط حسب مدة الزواج حيث تبلغ أعالها بحوالي  ( سنة. كما49-45فـــــــــي الفئة العمرية )

ن رغباتهن ت في تلك المدة قد حققسنة فأكثر، حيث تكون السيدا 25سنة لمدة الزواج التي تمتد  7.3
 ول.لة المفعة طوياإلنجابية وأنجبن العدد المرغوب فيه من األطفال، وكذلك االعتماد على الوسائل الحديث

 
نة لكلتا س 3.4 ومن الُمالحظ تساوي متوسط فترة االستخدام بين الوسائل الحديثة والتقليدية لتبلغ

 مكنة.ترة مفى الحفاظ على استخدام الوسيلة المستخدمة أطول الوسيلتين مما يعني حرص المستخدمات عل

 (49-15)متوسط فترة )عدد سنوات( استخدام وسائل تنظيم األسرة بين النساء المتزوجات : (4 -8) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةسنة والالتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة، 
 

 الخصائص
عدد سنوات( متوسط فترة )

 استخدام وسائل تنظيم األسرة

نة س (49-15)عدد النساء المتزوجات 

 الالتي تستخدمن وسيلة تنظيم أسرة

 114 3, 19-15 الفئات العمرية

20-24 1,0 630 

25-29 1,7 1151 

30-34 2,4 1253 

35-39 3,3 1402 

40-44 5,1 1247 

45-49 7,4 737 

 955 8, 4-0 مدة الزواج

5-9 1,8 1412 

10-14 2,8 1316 

15-19 4,0 1228 

20-24 5,5 883 

 737 7,3 فأكثر 25

 5353 3,4 حديثة وسيلة تنظيم أسرة

 1181 3,4 تقليدية

 6534 3,4 اإلجمالي
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 تنظيم األسرة وقت المسح المشكالت الصحية التي تواجه مستخدمات وسائل -8-5

نظيم تسائل تعرف على المشكالت الصحية التي تواجه مستخدمات وتتيح بيانات المسح التعمق في ال
% من السيدات يعانين من 20الي أن حو لوحظ(. وقد 5-8) الجدولاألسرة وقت المسح والذي يعرضه 

بر بنسبة أكرة، والمشاكل أثناء االستخدام. وتتركز تلك المشكالت بين السيدات في الفئات العمرية الكبي
لمشكالت ا%. ومن المالحظ أيضا ارتفاع تلك 24% تليها الحبوب بحوالي 34حوالي لمستخدمات الحقن ب

سجل أي %( ولم ت6.6%( مقارنة بمستخدمات الوسائل التقليدية )22.4لمستخدمات الوسائل الحديثة )
 فروق حسب وسط اإلقامة.

 
ت أنواع المشاكل التي تواجه المستخدمات وقت المسح حيث جاء الجدولكما يوضح ذات 

، وبين %، تتزايد هذه النسبة بين الفئات العمرية األصغر78المشكالت الصحية كأهم نوع بحوالي 
 %. كما ُسجلت فروق جوهرية حسب نوع76% تليها الحقن بحوالي 87مستخدمات الحبوب بحوالي 

سائل % فقط للو3.1% بين مستخدمات الوسائل الحديثة مقابل 83الوسيلة ووسط اإلقامة حيث بلغت 
ألخرى ا% في الوسط الحضري، وتأتي المشكالت 75% في الوسط القروي مقابل 83التقليدية، وحوالي 

تتدنى كثيرا  ماك% لعدم فعالية الوسيلة. 4% لعدم االرتياح الستخدام الوسيلة، و5.7بنسب أقل حيث بلغت 
عليها  لحصولا صعوبة أو الوسيلة على الحصول تكلفة ارتفاع مشكلة من يعانين نسبة المستخدمات الالتي

 الخدمـات. وسهولة الحصول على هذه توفر يعكس مما
 

سنة الالتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة وقت المسح والالتي ( 49-15) نسب النساء المتزوجات: (5-8) الجدول

 يعانين من مشاكل في استخدام الوسيلة الحالية حسب نوع المشكل، 

 .(2018-األسرة)المسح الوطني حول السكان وصحة 
 

 الخصائص

نسبة 

النساء 

الالتي 

يعانين 

من 

 مشاكل

عدد النساء 
المتزوجات 

(15-49) 
سنة الالتي 
يستخدمن 
وسائل 
تنظيم 
 األسرة

ية
ح
ص
ل 
اك
ش
م

لة 
عا
 ف
ير
غ
ة 
يل
س
لو
ا

 

ق
اف
مو
ر 
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ج 
و
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ا
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ص

 
ول
ص
ح
ال

 
ها
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ع

 
ح
يا
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ا

 
م 
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خ
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ا

 

ى
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أ

ف 
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 ت
ال

 

 عدد النساء

الالتي 

يعانين من 

مشاكل في 

استخدام 

الوسيلة 

 الحالية

الفئات 

 العمرية

15-19 (4,2) 114 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 5 

20-24 15,8 630 80,3 4,2 ,5 0,0 0,0 5,7 12,7 0,0 100 

25-29 21,5 1151 79,7 2,5 ,9 ,4 0,0 4,7 16,3 0,0 248 

30-34 20,0 1253 77,0 3,0 ,5 ,4 ,4 6,8 15,8 0,0 251 

35-39 22,5 1402 78,2 3,5 2,7 1,1 0,0 4,0 17,1 ,6 316 

40-44 20,0 1247 77,2 6,1 1,2 ,5 ,4 5,9 16,6 0,0 249 

45-49 14,8 737 76,9 5,0 2,5 0,0 0,0 9,6 15,3 0,0 109 

الوسيلة 

الحالية 

لتنظيم 

 األسرة

 1054 0,0 13,9 3,0 1, 6, 2, 7, 86,8 4492 23,5 حبوب

 80 0,0 39,7 7,5 0,0 0,0 1, 1,3 58,3 428 18,8 لولب

 31 0,0 26,0 3,3 0,0 0,0 0,0 1,9 76,1 89 34,4 حقن

 25 0,0 10,3 34,2 0,0 0,0 22,3 18,0 19,3 234 10,8 واقي ذكري

 3 0,0 66,0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 66,0 17 (16,1) كريمات وجل مهبلية

 6 0,0 0,0 3, 0,0 0,0 33,0 0,0 66,7 91 (6,5) ويتعقيم أنث

 0 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 1 (0,0) تعقيم ذكري

 3 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 79,8 0,0 105 (2,5) إطالة فترة الرضاعة الطبيعية

 41 4,2 24,0 26,6 0,0 0,0 5,3 47,2 0,0 605 (6,8) األمان فترة

 34 0,0 11,8 38,9 0,0 0,0 17,8 43,4 5,2 468 (7,2) العزل

 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 4 (18,0) أخرى

نوع الوسيلة 

 المستخدمة

 1199 0,0 15,9 4,1 2, 6, 8, 1,1 83,0 5353 22,4 وسيلة حديثة

 78 2,2 17,7 31,5 0,0 0,0 10,4 46,2 3,1 1181 6,6 وسيلة تقليدية

وسط 

 اإلقامة

 759 0,0 17,6 7,5 1, 3, 1,8 4,7 74,9 3899 19,5 حضري

 519 3, 13,7 3,2 2, 9, 9, 2,7 82,8 2635 19,7 قروي

 1277 1, 16,0 5,7 2, 5, 1,4 3,9 78,1 6534 19,6 اإلجمالي
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 المرأة غير معنية. (-)حالة.  50) ( أقل من 

 
 أسباب عزوف السيدات عن استخدام وسيلة اللولب -8-6

لسيدات الالتي ال يستخدمن اللولب ونسب أسباب عدم االستخدام، ( إلى نسب ا6-8) الجدوليشير 
بسيطة %، وُسجلت بعض الفروق ال93وتوضح البيانات أن نسبة من ال تستخدمن اللولب بلغت حوالي 

 حسب الخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية باعتبار أن النسبة عالية.
ة بنسبة لجانبياالستخدام، فإن النساء ال تستخدمن اللولب بسبب اآلثار اأما فيما يخص أسباب عدم 

ب ، أما األسبا%9% ثم التأثير على الدورة الشهرية بحوالي 13%، يليها عدم موافقة الزوج بحوالي 32.6
فصل لهذه %(، لذا يستوجب إجراء تحاليل معمقة لشرح م40.2مجتمعة فكانت نسبتها مرتفعة )الباقية 
 .وبالتالي لمعرفة هذه األسباب األخرى النسبة

 
ب، ـــب السبــــح حســــب وقت المســـــن اللولـــات الالتي ال يستخدمـــــنسب النساء المتزوج: (6-8) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

نسب النساء 

الالتي ال 

يستخدمن 

 اللولب 

 سبب عدم استخدام اللولب

عدد النساء 

المستخدمات 

لوسيلة تنظيم 

 أسرة

ية
نب
جا
ر 
ثا
آ

 

ام
خد
ست
ال
 ا
ي
 ف
ية
ص
صو

خ
 ال
ص
نق

 

ية
هر
ش
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رة
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ال
ى 
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ارتفاع تكاليف 

المتابعة 

والمراقبة 

الصحية بعد 

ق االستخدام
اف
مو
ر 
غي
ج 
و
لز
ا

 

ى
خر
أ

 

 114 58,2 12,6 0 5,1 3,7 20,3 97,5 19-15 الفئات العمرية

20-24 97,5 28,3 2,7 7,9 1,1 14,9 45,1 630 

25-29 93,8 32,6 3,7 7 0,8 12,6 43,2 1151 

30-34 93,4 32,6 4,7 10,1 0,7 13,2 38,6 1253 

35-39 91,8 32,8 4 9,1 1,5 13,8 38,8 1402 

40-44 91,6 33,1 3,6 12,2 0,5 13 37,5 1247 

45-49 93,5 37,2 3,6 9,6 0,7 10,9 37,9 737 

 3899 39,5 12,6 0,8 9,9 4,1 33,1 91,2 حضري قامةوسط اإل

 2635 41,3 13,8 1 8,7 3,4 31,9 96,2 قروي

 4017 40,1 13,5 0,9 9,2 4,1 32,2 94,5 بدون شهادة المستوى التعليمي

 1891 40,4 13 1 9,4 3,4 32,7 92,2 تعليم أساسي

 626 40 10,4 0,5 10,6 3,4 35 88,1 ثانوي فأكثر

 1361 42,8 16,3 1,4 8,2 3,3 27,9 97 أكثر فقرا الثروةمؤشر 

 1272 39,1 12,9 1 8,5 3,9 34,6 93,7 فقير

 1344 38 12,9 0,7 8,8 4,2 35,4 92,7 متوسط

 1365 38,5 12,1 0,6 12 3,6 33,2 92,5 غني

 1192 42,8 10,8 0,7 9,3 4,3 32,1 89,9 أكثر غنى

 6534 40,2 13,1 0,9 9,4 3,8 32,6 93,2 اإلجمالي

 
 في المستقبل األسرة استخدام وسائل تنظيم في النية -8-7

بحوالي  ألسرةكما تمت اإلشارة إليه سابقا، قُدرت نسبة السيدات غير المستخدمات لوسائل تنظيم ا
ات في استخدام وسيلة لتنظيم األسرة في ( نية السيد7-8) الجدول% من بين السيدات المؤهالت، ويبين 30

ت عن نيتهن % من السيدا39المستقبل من بين النساء الالتي ال يستخدمن أي وسيلة وقت المسح، وعبرت 
% 63.3)سنوات الماضية  7نقطة خالل  14في االستخدام مستقبال، حيث انخفضت هذه النسبة بحوالي 

 ن ما بينو لديهل أ(، يتركزن في الفئات العمرية الصغيرة وبين السيدات الالتي ليس لديهن أطفا2011سنة 
 ( طفل، ولم تسجل فروق واضحة حسب وسط اإلقامة.1-2)
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لنسبة % من النساء عن عدم نيتهن في االستخدام مستقبال، حيث ارتفعت هذه ا54بينما صرحت 
لكبيرة وبين %(، ويتركزن أكثر في الفئات العمرية ا32.8، )2011نقطة مقارنة بنتائج مسح  11بحوالي 

 %.76.7فأكثر( بنسبة  5ديهن مواليد )السيدات الالتي ل
 

سنـــة الالتي ال يستخدمـــن وسيلة تنظيــم أســـرة  (49-15)نســــب النســــاء المتزوجــات : (7-8) الجدول

  .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةوقـــت المســـح حســـب نيـتهن في االستخــــدام مستقبال، 
 

 الخصائص
 سنة( 49-15) عدد النساء في استخدام وسيلة تنظيم أسرةالنية 

الالتي ال يستخدمن وسيلة 

 ال تعرف ال نعم تنظيم أسرة وقت المسح

 79 13,8 15,9 70,3 19-15 الفئات العمرية

20-24 72,6 20,7 6,7 213 

25-29 65,8 28,3 5,9 240 

30-34 60,2 28,1 11,7 262 

35-39 41,3 50,6 8,1 288 

40-44 28,7 64,6 6,8 374 

45-49 7,0 88,8 4,2 578 

الحياة قيد على األطفال عدد  493 11,2 49,4 39,4 ال يوجد 

1-2 49,7 43,8 6,5 760 

3-4 33,9 61,1 5,0 496 

 286 4,6 76,7 18,6 فأكثر 5

اإلقامةوسط   1226 6,0 55,4 38,6 حضري 

 808 8,6 51,9 39,6 قروي

 2034 7,0 54,0 39,0 اإلجمالي

 
 النية في عدم استخدام وسائل تنظيم األسرة في المستقبل حسب السبب -8-8

ً  المتزوجات السيدات نيـة دمع في الرئيسي( أن السبب 8-8) الجدولتوضح بيانات   في حاليا
النتائج  كذل د%، وتؤك34.3في المستقبل هو انقطاع الدورة الشهرية بنسبة  األسرة تنظيماستخدام وسائل 

ة والتي قاربت سن ما بعد ( سن49-45% للفئة العمرية )57.1حسب الخصائص الخلفية حيث تبلغ 
 فال فأكثر. أط 5% لمن لديهن 63.1وكذلك بين السيدات الالتي حققن مستويات إنجاب عالية، اإلنجاب، 
 

سابق فقد لسبب ال% وعلى خالف ا30وتأتي الرغبة في إنجاب طفل آخر في الرتبة الثانية بحوالي 
%، وبين النساء 70واضح بحوالي  ( سنة بشكل19-15تركز هذا السبب في الفئات العمرية األصغر )

 %.64.3الالتي ليس لديهن أطفال بنسبة بلغت 
 

رية % وخاصة في الفئات العم8أما السبب الثالث فهو الخوف من األعراض الجانبية بنسبة 
 ( أطفال.4-3المرتفع الرتبة ) الصغيرة والمتوسطة ومستوى اإلنجاب

 
% في الوسط 7.6%، سجل 6وجاء سبب التعارض مع المعتقدات الدينية في الرتبة الرابعة بحوالي 

 % في الوسط الحضري.5القروي مقابل حوالي 
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سنة الالتي ال يستخدمن أي وسيلة تنظيم أسرة وقت المسح ( 49-15) نسب النساء المتزوجات: (8-8) الجدول

  .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةتي ال ينوين االستخدام مستقبال حسب السبب، والال
 

 الخصائص

 السبب الرئيسي الذي يدفعهن لعدم االستخدام مستقبال

عدد النساء 

 المتـــزوجات

سنة ( 15-49)

الالتي ال ينوين 

استخدام وسيلة 

تنظيم أسرة 

 مستقبال
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 13 5,6 11,3 11,3 0 0 0 0 1,8 70 19-15 الفئات العمرية

20-24 53,4 13,6 0 7,6 0 6,4 0 14,5 4,5 44 

25-29 66,2 5,9 5,6 5,4 0 4,7 0 12,2 0 68 

30-34 53 14,2 3,3 3,7 0 4,6 4,4 16,8 0 74 

35-39 55 12,4 11,1 0 0 5 1,5 14,4 0,7 146 

40-44 30,4 8 25,2 0 0,1 9,7 6,6 20,2 0 241 

45-49 12,4 5,9 57,1 0,8 0 4,6 4,3 14,6 0,2 513 

 679 0,2 18,8 4,4 4,7 0 1 32 7,3 31,7 حضري وسط اإلقامة

 419 0,9 10,8 3,5 7,6 0 1,6 38 9,3 28,2 قروي

 على األطفال عدد

 الحياة قيد

 243 1,1 15,1 0,8 1,4 0 2,4 11,8 3 64,3 ال يوجد

1-2 43,6 8,9 20,7 1,4 0 7,3 4,9 12,9 0,2 333 

3-4 9,9 10,9 46,4 1,1 0,1 6,2 4,4 20,7 0,3 303 

 219 0,2 13,9 5,9 7,8 0 0 63,1 8,5 0,7 فأكثر 5

 1098 0,5 15,8 4,1 5,8 0 1,3 34,3 8 30,3 اإلجمالي

 

 النية في استخدام وسائل تنظيم األسرة في المستقبل حسب موعد االستخدام  -8-9
لمستقبل اة في يتناول هذا الجزء التعرف على توقيتات نية السيدات في استخدام وسائل تنظيم األسر

ــدام % من السيدات تنويـــــــن االستخـ40نتائـــــــج أن (. وتشير ال9-8) الجدوللذي تعرضه بيانات وا
ع بارتفا الشهر الالحقة للمسح، ويمثل ذلك طلبا إضافيا على خدمات تنظيم األسرة ومؤشرا 12خالل 

الل ستخدام خي االمن ترغبن فمستوى االستخدام لوسائل تنظيم األســـــــرة مستقبـــــال، كما بلغت نسبة 
 نوات فأكثر.س 3% خالل 4و %9( سنة 1-2)

 
تحديد  % لم تقررن بعد أو ال تعرفن وهي نسبة عالية في عدم46.8وقد سجلت نتائج المسح أن 
 هدفهن نحو االستخدام في المستقبل.

 
هن يتركزن شهر تالحظ أن معظم 12وبدراسة نمط نية االستخدام بين السيدات خالل مدة أقل من 

%( والسيدات الالتي لهن عدد أكبر من 41في الفئات العمرية الوسطى، وبين سيدات الوسط القروي )
 %(.44أطفال فأكثر(، وبين سيدات األسر الفقيرة ) 5% لمن لديهن 75المواليد، )
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ـــدام وسيلـــــــة تنظيم أسرة سنــــة الالتي ينوين استخـ( 49-15) نســـــب النســـــاء المتزوجــــات: (9-8) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةحســـــب وقت النيــــة في االستخدام وبعض الخصائص، 
 

 الخصائص

عدد النساء الالتي  وقت النية في االستخدام

ينوين استخدام وسائل 

 تنظيم األسرة مستقبال
 12خالل 

 شهر القادمة

بين سنة 

 وسنتين

سنوات  3

 وأكثر

لم تقرر بعد/ 

 ال تعرف

 56 55,4 12,8 10,0 21,8 19-15 الفئات العمرية

20-24 38,8 6,5 5,6 49,1 155 

25-29 46,8 10,1 1,8 41,3 158 

30-34 39,2 14,3 4,4 42,1 157 

35-39 43,7 5,4 3,3 47,7 119 

40-44 37,9 8,5 3,2 50,5 107 

45-49 37,7 4,3 4,1 53,9 41 

 473 47,2 4,1 9,8 38,8 حضري وسط اإلقامة

 320 46,2 4,7 7,8 41,3 قروي

الحياة قيد على األطفال عدد  194 71,8 8,3 11,0 8,9 ال يوجد 

1-2 41,2 9,0 4,4 45,4 377 

3-4 61,5 7,5 1,0 30,1 168 

 53 18,4 5, 6,2 74,9 فأكثر 5

 94 38,1 2,5 4,8 54,5 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 101 65,5 1,6 0,0 32,9 الجهة الشرقية

 99 38,9 4,4 17,0 39,7 مكناس -فاس 

 81 35,1 6,7 21,4 36,8 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 50 53,3 0,0 5,4 41,3 نيفرةخ -بني مالل 

 158 53,5 6,3 8,8 31,4 طاتس -الدار البيضاء 

 89 50,2 4,0 2,4 43,3 سفيآ -مراكش 

 40 35,7 3,5 20,4 40,4 افياللتت -درعة 

 59 40,7 6,7 2,4 50,3 ماسة -سوس 

 10 (41,2) (0,0) (13,0) (45,7) اد نونو -كلميم

 9 (29,9) (19,7) (23,8) (26,6) لساقية الحمراءا –العيون 

 2 (49,3) (5,6) (24,9) (20,2) الذهب يواد –الداخلة 

 155 48,4 6,4 6,5 38,8 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 156 42,5 4,7 8,8 44,0 فقير

 181 48,9 3,4 9,1 38,6 متوسط

 154 48,1 2,8 11,9 37,3 غني

 146 45,8 4,7 8,7 40,8 أكثر غنى

 793 46,8 4,4 9,0 39,8 اإلجمالي

 .حالة 50أقل من  ( )

 
 ةالنية في ممارسة تنظيم األسرة مستقبال حسب نوع الوسيل -8-10

 يدات الالتي ينوين استخدام وسيلة تنظيم األسرة في المستقبل( نسبة الس10-8) الجدوليوضح 
 حسب نوع الوسيلة المرغوب في استخدامها.

  
مما يعنى  %.69وقد جاءت الحبوب في مقدمة الوسائل المرغوب في استخدامها في المستقبل بنسبة 

قت ستخدمة ول المي المستقبل فضال عن كونها أكثر الوسائأنها سوف تبقى الوسيلة الرئيسية بين الوسائل ف
% في 11.5ل % في الوسط القروي مقاب22، )%18 تقارب المسح. ويأتي اللولب في الرتبة الثانية بنسبة

نسبة ت ، كما بلغ%3.2بلغت متواضعة  ة بنسبةلثوتحتل فترة األمان المرتبة الثا الوسط الحضري(،
 .%1ن السيدات الالتي يفضلن الحق

وبدراسة نمط الوسيلة األساسية التي يتوقع استخدامها في المستقبل وهي الحبوب نجد أنها أكثر 
سنة( وبين سيدات الوسط القروي ( 19-15) % في الفئة العمرية89تفضيال بين الفئات العمرية الصغيرة )

%. وقد 83كثر فقرا بنسبة % لكل منهما، وبين السيدات األ80والسيدات الالتي ليس لديهن أطفال بحوالي 
%، أما بالنسبة لنمط استخدام اللولب فقد جاء 95أعلى نسبة  "خنيفرة -بني مالل"سجلت جهة اإلقامة 
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 عكس نمط استخدام وسيلة الحبوب.
 

سنة الالتي ينوين استخدام وسيلــــة تنظيـــم أســـرة حســـب ( 49-15) نسبة النساء المتزوجات: (10-8) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةوسيلة، نوع ال

 

 الخصائص

عدد النساء  الوسيلة المستخدمة في المستقبل

المتزوجات 

سنة ( 15-49)

الالتي ينوين 

استخدام 

وسيلة تنظيم 

 أسرة مستقبال

ب
بو
ح

 

ب
ول
ل

 

ن
حق

 

ي
كر
 ذ
ي
اق
و

 

ي
ثو
أن
م 
قي
تع

 

ي
كر
 ذ
يم
عق
ت

 

ة 
ال
ط
إ

 

رة
فت

 
ن
ما
أل
ا

 

ل
عز
ال

 

ى
خر
أ

 

تأ
 م
ير
غ

ال 
 /
دة
ك ف
عر
ت

 

 56 5,7 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 89,4 19-15 الفئات العمرية

20-24 76,9 9,8 ,5 ,5 0,0 0,0 ,4 2,8 2,2 2,2 4,8 155 

25-29 75,4 18,1 0,0 1,5 0,0 0,0 ,6 1,1 ,9 ,1 2,2 158 

30-34 60,8 27,9 3,2 2,4 ,6 0,0 ,2 1,3 1,3 ,7 1,6 157 

35-39 61,4 24,0 2,1 ,9 3,2 0,0 0,0 4,9 1,8 ,5 1,2 119 

40-44 59,8 17,3 0,0 4,0 4,8 0,0 0,0 2,9 1,0 3,6 6,6 107 

45-49 (57,6) (12,7) (0,0) (2,8) (0,0) (0,0) (0,0) (16,8) (4,6) (0,0) (5,6) 41 

 473 4,9 1,5 1,9 4,1 1, 0,0 7, 2,7 1,1 22,0 61,0 حضري وسط اإلقامة

 320 1,3 6, 1,0 2,0 5, 0,0 2,0 2, 1,0 11,5 80,0 ويقر

 األطفال عدد

 الحياة قيد على

 194 3,9 3,1 1,1 4,1 5, 0,0 0,0 9, 0,0 6,3 80,0 ال يوجد

1-2 66,8 19,6 1,1 2,3 1,1 0,0 ,2 3,0 1,3 0,0 4,6 377 

3-4 60,5 26,0 2,4 1,7 ,5 0,0 0,0 3,6 2,3 1,9 1,0 168 

 53 1,5 0,0 2,0 9, 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 20,1 66,4 فأكثر 5

 94 10,7 3,8 2,1 4,7 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 26,8 46,9 لحسيمةا -طوانت -طنجة جهة اإلقامة

 101 0,0 0,0 2,2 4,3 5, 0,0 6, 7,1 1,4 8,0 75,9 الجهة الشرقية

 99 4,3 2,1 0,0 2,3 1,0 0,0 0,0 0,0 1,8 20,9 67,7 مكناس -فاس 

 81 3,1 3,2 2,0 6,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 23,7 60,0 لقنيطرةا -ال س –الرباط 

 50 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 94,7 نيفرةخ -بني مالل 

 158 1,5 0,0 9, 2,7 0,0 0,0 4,2 1,7 5, 18,1 70,5 طاتس -الدار البيضاء

 89 1,2 0,0 1,0 1,3 0,0 0,0 1,4 0,0 1,2 20,5 73,3 سفيآ -مراكش 

 40 3,6 1,9 4,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 9,6 74,6 افياللتت -درعة 

 59 7,0 0,0 2,7 1,4 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 21,3 66,5 ماسة -سوس 

 10 (0,0) (2,0) (7,7) (5,5) (0,0) (0,0) (1,9) (2,4) (1,6) (13,9) (65,0) اد نونو -كلميم

 9 (8,4) (0,0) (0,0) (0,0) (3,3) (0,0) (0,0) (2,3) (0,0) (6,3) (79,8) حمراءلساقية الا –العيون

 2 (34,6) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (26,5) (38,9) الذهب يواد –الداخلة

 155 9, 5, 1,0 1,6 4, 0,0 2,2 0,0 1,0 9,4 83,2 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 156 1,8 8, 1,0 3,7 0,0 0,0 1,5 2,0 6, 20,1 68,4 فقير

 181 3,5 1,8 2,1 3,8 7, 0,0 3, 3,0 2,2 18,6 63,8 متوسط

 154 5,4 9, 9, 4,1 0,0 0,0 1,2 1,5 1,1 21,7 63,3 غني

 146 5,7 1,8 2,7 2,9 0,0 0,0 1,2 1,7 0,0 18,8 65,2 أكثر غنى

 793 3,5 1,2 1,5 3,2 2, 0,0 1,2 1,7 1,0 17,7 68,7 اإلجمالي

 .حالة 50قل من أ  ( )     
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 : تفضيالت اإلنجاب والحاجات غير الملباة9الفصل 

 
بمستوى  لتنبؤمن األهمية بمكان دراسة السلوك اإلنجابي من زاوية تفضيالت اإلنجاب للقدرة على ا

نب لجواا الخصوبة المتوقع من خالل تفضيالت اإلنجاب، والتطرق إلى الحاجات غير الملباة من بعض
بعض  بهدف خفضها وإضافة جزء من الطلب على خدمات تنظيم األسرة، ويهدف هذا الفصل إلى تناول

 مؤشرات تفضيل اإلنجاب وكذلك التعرف على بعض جوانب الحاجات غير الملباة.
 

 نجاب المزيد من األطفالإالرغبة في  -9-1
لمزيد ان في وقت المسح وإبداء رغبته يتناول هذا الجزء السلوك اإلنجابي لدى النساء المتزوجات

% من النساء يعتبرن أنفسهن 93( أن حوالي 1-9) الجدولمن األطفال في المستقبل. وتُظهر بيانات 
 %.4 حوالي قادرات على اإلنجاب فيما بلغت نسبة من يعتبرن أنفسهن غير قادرات على اإلنجاب

 
يث حلمرأة، ااإلنجاب تتناسب عكسيا مع عمر أن نسبة الراغبات في  الجدولكما تُظهر بيانات نفس 

ن في إنجاب طفل آخر ( سنة يرغب19-15% من النساء في الفئة العمرية )91بينت النتائج أن حوالي 
% لمن 88تتزايد مع تناقص عدد األطفال لتبلغ  ( سنة، كما49-45% في الفئة )9وتتناقص لتصل إلى 

جلت فروق حسب سنة، كما سُ  4-0ج لتبلغ أعالها في المدة ليس لديهن أطفال، وتقل مع طول فترات الزوا
 % في الوسط القروي.38.5% بين سيدات الوسط الحضري و34.5وسط اإلقامة حيث بلغت 

 
( سنة المتزوجات وقت المسح حسب رغبتهن في إنجـــاب 49–15التوزيع النسبي للسيدات ): (1-9) الجدول

 .(2018-الوطني حول السكان وصحة األسرة )المسحطفــــل آخـــر وبعــض الخصائص، 

 

 الخصائص
إنجاب فى ترغب  

 خرآ طفل 

 التوقف في ترغب

اإلنجاب عن  

 على قادرة غير

 اإلنجاب

 /تعرف ال

متأكدة غير  

 المتزوجات السيدات عدد

*سنة( 15-49)  

 228 5,5 1,0 2,1 91,4 19-15 الفئات العمرية

20-24 79,7 16,8 ,4 3,1 981 

25-29 58,4 36,0 ,5 5,1 1567 

30-34 38,5 54,7 ,7 6,1 1683 

35-39 22,5 72,5 1,6 3,3 1765 

40-44 14,8 78,9 3,8 2,5 1614 

45-49 8,5 72,7 17,8 1,1 1281 

 1643 4,1 9, 11,2 83,9 4-0 فترة الزواج بالسنوات

5-9 52,7 41,4 1,1 4,8 2019 

10-14 29,7 63,3 2,0 5,0 1667 

15-19 15,2 79,0 2,1 3,7 1484 

20-24 8,2 83,5 6,0 2,4 1184 

 1119 7, 15,3 80,7 3,3 فأكثر 25

عدد األطفال على قيد 

 الحياة

 757 3,0 7,4 1,4 88,2 ال يوجد

1-2 55,1 38,1 2,0 4,8 3928 

3-4 13,4 80,0 3,4 3,2 3238 

 1194 1,8 8,4 87,3 2,5 فأكثر 5

 5410 3,6 3,9 58,0 34,5 حضري وسط اإلقامة

 3708 3,9 3,6 53,9 38,5 قروي

 9118 3,7 3,8 56,4 36,2 اإلجمالي

 الحالي الحمل في الرغبة -9-2
وضحه توثمة مقياس آخر مرتبط بتفضيالت اإلنجاب وهو مؤشر الرغبة في الحمل الحالي والذي 

فهن من %، وبسؤالهن عن موق7.1( حيث بلغت نسبة النساء الحوامل وقت المسح 2–9) الجدولبيانات 
رغبن % كن ي19% منهن بأنهن كن يرغبن فيه في حينه مقابل حوالي 70الحمل الحالي صرحت حوالي 

ت في أن يكون الحمل في وقت الحق أي أن الحمل حصل في غير الوقت المرغوب فيه، بينما صرح
 % بأنهن لم يكن يردن الحمل على اإلطالق.11.6

أن عدد األطفال على قيد الحياة يلعب دورا مهما في رغبتها  الجدوليانات ومن الواضح من خالل ب
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% من النساء الالتي لم تحملن من قبل كن يرغبن في الحمل الحالي 91في الحمل الحالي حيث تالحظ أن 
في وقته وتتناقص مع زيادة عدد المواليد على قيد الحياة، وهو أمر منطقي في أن تتطلع السيدة إلى إنجاب 

%، بينما تركزت 24طفل بنسبة تقارب  2-1مواليد، أما لمن كن يردن الحمل الحقا فبلغت أقصاها بين 
 فأكثر.   5غير الراغبات بصورة طبيعية في عدد األطفال 

 
( سنة المتزوجات والحوامل وقـــــت المســــح وتوزيعهـــن حسب 49 –15نسبة السيدات )(: 2-9) الجدول

 .    (2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالحمل وعدد األطفال على قيد الحياة،  الرغبــــــة في هذا
 

 الخصائص

نسبة 

النساء 

 الحوامل

 السيدات عدد

 المتزوجات

سنة( 15-49)  

 الحمل فى الرغبة حسب التوزيع
 عدد

حينه فى الحمل ردني الحوامل الحقا الحمل ردني  على بالحمل راغبات غير   

عدد 

األطفال 

على قيد 

 الحياة

 154 0,0 9,0 91,0 758 20,3 ال يوجد

1-2 9,1 3939 68,9 23,9 7,2 360 

3-4 3,3 3299 51,3 17,4 31,3 109 

 29 (52,2) (9,0) (38,8) (1230) (2,4) فأكثر 5

 652 11,6 18,6 69,8 9226 7,1 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من 

 
 ن وسائل تنظيم األسرةالحاجات غير الملباة م -9-3

وسائل  تخداميتم في هذا الجزء تناول شريحة من السيدات الالتي ال ترغبن في الحمل وال تردن اس
ى ألسرة إلظيم اتنظيم األسرة، واالهتمام بهذه الشريحة يعتبر إضافة مهمة بأن تشملها منظومة برامج تن

تي لديهن حاجة غير ( نسبة السيدات الال3-9) الجدولجانب الطلب على خدمات تنظيم األسرة، ويوضح 
 ملباة لوسائل تنظيم األسرة سواء للمباعدة أو التوقف/ التحديد.

 
خدام الست وكما تمت اإلشارة إليه في الفصل الثامن الخاص بتنظيم األسرة فإن المستوى الحالي

التحديد حوالي لمباعدة و%، وقد بلغت نسبة الحاجات غير الملباة ل71وسائل تنظيم األسرة قد بلغ حوالي 
% 7.3% من الحاجات غير الملباة ألغراض المباعدة، و3.9%، وتنقسم هذه النسبة لتسجل 11.3

 غيرةصال مريةالع الفئات في السيدات ألغراض التوقف أو التحديد. وتتزايد نسبة الحاجات للمباعدة لدى
وبين السيدات الالتي  ،(على التوالي ( سنة24-20و) نة( س19-15) تينالعمريتين للفئ% 10.9و% 10.3)

ل إلى نسب المرأة وزيادة رتبة المولود لتص مع تقدم عمر أهميتها %(، وتنخفض11ليس لديهن أطفال )
رتبة المولود والمرأة  عمر مع طرداً  تتناسب للتحديد الحاجات نسبة فإن ذلك من العكس جد متدنية، وعلى
فأكثر، ولم تسجل  5ولود % لرتبة الم15.3( سنة و49-45لفئة )%( بين السيدات في ا19.5لتبلغ أقصاها )

 فروق حسب وسط اإلقامة.
 
 تنظيم لوسائل ملباة غير حاجة لديهن والالتي المسح وقت المتزوجات سنة (49–15) السيدات نسبة: (3-9) الجدول

 .(2018-حة األسرة)المسح الوطني حول السكان وصالخصائص،  بعض حسب يدحدتال أو للمباعدة سواء األسرة

 

 الخصائص

 السيدات نسبة

 تستخدمن اللواتى

سرةاأل تنظيم وسائل  

 السيدات عدد الحاجات غير الملباة

 المتزوجات

سنة( 15-49)  
 حاجة لديهن من% 

للمباعدة ملباة غير  

 حاجة لديهن من% 

للتحديد ملباة غير  

 لديهن من% 

ملباة غير حاجة  

 229 10,4 1, 10,3 49,6 19-15 الفئات العمرية

20-24 64,3 10,9 2,1 13,0 981 

25-29 73,3 6,1 3,4 9,5 1571 

30-34 74,0 4,8 4,8 9,6 1693 

35-39 78,5 1,9 6,4 8,3 1786 

40-44 75,7 1,0 9,3 10,4 1647 

45-49 55,9 ,5 19,0 19,5 1320 

عدد األطفال على 

 قيد الحياة

 758 11,4 4, 11,0 14,5 ال يوجد

1-2 71,5 5,9 4,4 10,2 3939 

3-4 81,7 1,3 9,4 10,8 3299 

 1230 15,7 15,3 5, 74,1 فأكثر  5

 5480 11,2 7,4 3,8 71,1 حضري وسط اإلقامة
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 3746 11,3 7,2 4,1 70,3 قروي

 9226 11,3 7,3 3,9 70,8 اإلجمالي

 
 العدد المرغوب فيه من األطفال -9-4

ن وقف ععض المؤشرات التي تعكس عدم رغبة السيدة المغربية في التأوضحت النتائج السابقة ب
عرض  طفل/سيدة. ويركز هذا الجزء على 2.4اإلنجاب إال بعد الحصول على معدل خصوبة كلي قدره 

 ه بأنمؤشر متوسط عدد األطفال المرغوب فيه حسب العمر وبعض المتغيرات النمطية. ويجب التنوي
 (.4-9) ولالجدعكس تلك الظاهرة يألطفال ليس هو العدد الفعلي لديها. والسؤال عن الرغبة في عدد ا

 
مواليد، مع تسجيل  3دد األطفال المرغوب فيه بلغ ع( أن متوسط 4-9) الجدولوتُظهر بيانات  

لنظر عن مولود بغض ا 0.5لإلناث، و 1.2للذكور، و 1.3فروق ضئيلة جدا حسب جنس المولود حيث بلغ 
 كونه ذكر أو أنثى.

 
د ة المولوة ورتبالحظ أنه يتأثر بسن السيديوبدارسة النمط العام لمتوسط عدد األطفال المرغوب فيه 
مولود مقابـــل  3.4سط ( سنة بمتو49-45والمستوى التعليمي، حيث يبلغ أعاله في الفئة العمريـــــــة )

 5سيدات الالتي لديهن مواليد )بين ال 4( سنة، كما يصل إلى 19-15فـــــي الفئـــــــة العمرية ) 2.6
طفل بين السيدات  3.2مولود فقط بين النساء الالتي ليس لديهن أطفال، ويصل إلى  2.5فأكثر(، بينما يبلغ 
 تسجيل فروق بين من لديهن المستوى الثانوي فأعلى. أما حسب وسط اإلقامة فتم 2.7بدون شهادة مقابل 
 في الوسط الحضري. 2.9ل في الوسط القروي مقاب 3.2بسيطة حيث بلغ 

 
حسب العدد حيث تبلغ النسبة أعالها  م( توزيع األطفال المرغوب فيه4-9) الجدولكما تبين نتائج 

 %.22.3% ثم ثالثة أطفال بنسبة 27%، يليها أربعة أطفال بنسبة 39لطفلين بحوالي 
 

% 60.4ة، )ية الصغيروبدارسة النمط لمن يرغبن في طفلين نجد أنها تتركز أكثر في الفئات العمر
%(، 52.6%(، ومن لديهن مستوى ثانوي فأكثر )58ليس لديهن أطفال ) سنة(، ومن 19-15في الفئة 

 %(.43.5وبين سيدات الوسط الحضري )
 

تركز في نها تأأما نمط من يرغبن في أربعة أطفال فكانت النتائج في االتجاه المعاكس، حيث تالحظ 
%(، 37.6) 4-3بة المواليد على قيد الحياة سنة(، ورت 49-45% في الفئة 31.5الفئات العمرية الكبيرة، )
 %(.30.9%(، وبين سيدات الوسط القروي )31.3وبين النساء بدون شهادة )

 
 حسب الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49 –15) للسيدات النسبي التوزيع: (4-9) الجدول

 إنجابهم في المرغوب األطفال من واإلناث الذكور عدد ومتوسط إنجابه في غبنير كن/يرغبن الذي األطفال عدد

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائص،  بعض حسب

 الخصائص

 عدد األطفال المرغوب فيه
 عدد

 السيدات

 المتزوجات

(15-49 )

 سنة

 متوسط

 عدد

 االطفال

 المرغوب

 فيه

 متوسط

 العدد

 المرغوب

 من فيه

 لذكورا

 متوسط

 العدد

 المرغوب

 من فيه

 االناث

متوسط 

عدد 

األطفال 

بغض 

النظر عن 

كونه ذكر 

 أو أنثى

ال 

 يوجد
1 2 3 4 5+ 

ى
خر
أ

 

الفئات 

 العمرية

15-19 0,0 1,0 60,4 20,6 15,0 1,8 1,1 239 2,6 1,0 1,0 ,5 

20-24 0,0 3,5 52,7 23,5 16,5 2,9 ,8 1034 2,6 1,1 1,0 ,5 

25-29 ,2 1,7 45,0 26,5 22,1 3,6 1,0 1669 2,8 1,1 1,2 ,5 

30-34 ,2 1,7 39,4 27,4 24,8 4,4 2,1 1813 2,9 1,2 1,2 ,6 

35-39 0,0 1,3 36,6 20,9 31,1 7,8 2,4 1925 3,2 1,3 1,3 ,6 

40-44 0,0 2,1 34,1 18,6 31,0 10,1 4,1 1779 3,2 1,3 1,3 ,6 

45-49 ,0 3,3 28,7 17,3 31,5 13,8 5,5 1510 3,4 1,5 1,4 ,5 

 5, 1,0 1,0 2,5 957 3,5 2,3 14,3 16,4 58,0 5,1 4, ال يوجدعدد األطفال 
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على قيد 

 الحياة

 

1-2 ,0 2,5 50,9 24,8 17,6 2,8 1,5 4308 2,7 1,1 1,1 ,5 

3-4 ,0 1,3 27,4 24,6 37,6 6,7 2,5 3428 3,3 1,4 1,3 ,6 

 6, 1,7 1,7 4,0 1276 6,7 26,6 36,9 12,4 16,9 5, 0,0 فأكثر 5

المستوى 

 التعليمي
 6, 1,3 1,4 3,2 6159 3,5 9,3 31,3 21,6 32,7 1,7 0, بدون شهادة

 5, 1,2 1,1 2,8 2915 1,3 3,7 19,9 23,8 48,6 2,5 1, تعليم أساسي

 5, 1,1 1,1 2,7 895 1,3 4,0 16,1 22,8 52,6 3,1 2, ثانوي فأعلى

 5, 1,2 1,2 2,9 6005 2,1 5,5 23,7 22,5 43,5 2,5 1, حضري وسط اإلقامة

 6, 1,3 1,4 3,2 3964 3,5 9,7 30,9 22,1 32,4 1,4 0, قروي

 5, 1,2 1,3 3,0 9969 2,7 7,1 26,6 22,3 39,1 2,1 1, اإلجمالي

 بين الوالداتللمباعدة الفترات المثلى  -9-5
حول  لزواجتتيح نتائج المسح التعرف على آراء السيدات المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن ا

 .(5-9) الجدول ابين الوالدات والتي يلخصه للمباعدة آرائهن في الفترة المثلى
 

سنوات، ولم تسجل أي فروق  4لفترة بين المواليد قد بلغ ا( أن متوسط 5-9) الجدولوتُظهر بيانات 
 جوهرية حسب الخصائص الخلفية للمبحوثات.

 
 أكثر أي)كثرفأ سنوات 4 للفترة% 61 أعالها بلغت فقد الوالدات بين المثلى الفترة يخص فيما أما

 في أكثر تركزت قدو ،(فأكثــــــر سنوات 4 الوالدات بين المثلى الفترة أن يرين السيـــــــــدات نصف من
 على الحاصالت وبين ة،سن( 29-25) الفئة في% 68.4 أعالها بلغت حيث الوسطى العمرية الفئات
  .القروي الوسط في% 58.3 مقابل% 63 الحضري الوسط وفي ،%66.4 بنسبة األساسي التعليم

 

 حسب الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49 –15) للسيدات النسبي التوزيع: (5-9) الجدول

)المسح الوطني حول السكان الخصائص،  بعض حسب مناسبة بالسنوات يرينها التي المواليد المثلى بين الفترة

 .(2018-وصحة األسرة
 

 الخصائص

 الفترة متوسط بالسنوات الوالدات بين المثلى الفترة
 المواليد بين

 بالسنوات

السيدات  عدد
 المتزوجات

أقل من   سنة (15-49)
 سنة

 محددة غير + 4 3 2 1

 229 4,2 1,0 59,1 25,1 9,2 6,2 3, 19-15 الفئات العمرية

20-24 ,5 2,6 10,6 22,3 64,0 ,7 4,2 981 

25-29 ,4 2,1 10,6 18,6 68,4 ,7 4,2 1571 

30-34 ,3 2,6 12,2 22,0 63,0 1,1 4,1 1693 

35-39 ,4 3,0 15,5 20,8 60,2 1,1 4,0 1786 

40-44 ,3 3,2 17,2 20,8 58,4 1,1 3,9 1647 

45-49 ,5 4,4 20,1 22,9 52,1 1,1 3,7 1320 

 5717 4,0 1,3 59,1 20,3 16,2 4,0 3, بدون شهادة المستوى التعليمي

 2662 4,2 5, 66,4 21,2 10,6 1,3 4, أساسي

 848 3,9 3, 56,5 27,5 13,6 2,0 4, فأكثر نويثا

 5480 4,1 7, 62,8 21,2 13,0 2,6 4, حضري وسط اإلقامة

 3746 4,0 1,5 58,3 21,3 16,4 3,6 4, قروي

 9226 4,0 1,0 61,0 21,2 14,4 3,0 4, اإلجمالي

 
9
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 االتجاهات نحو إنجاب وزواج وعمل البنات -6-
 اتهناتجاهات السيدات نحو اإلنجاب لبن -9-6-1

هت للسيدات المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج بعض  ة ألسئلامن األسئلة التي ُوج 
تجاه ( ا6-9) لالجدواإلسقاطية التي ترى فيها النساء صورة وحالة بناتهن في المستقبل. وتُلخص بيانات 

لذي اطفال السيدات نحو إنجاب بناتهن من حيث عدد األطفال الالتي ترغبن فيه، وبلغ متوسط عدد األ
ية طفل، وال توجد فروق واضحة حسب الخصائص الديموغراف 2.5ترغب السيدات أن تنجبه بناتهن 

 واالجتماعية.
 

في أن تنجب  % من المبحوثات عن رغبتهن59أما من حيث عدد األطفال فقد صرحت حوالي 
 % أربعة أطفال. 12% ثالثة أطفال، و16بناتهن عدد طفلين اثنين، وحوالي 

 
لعمرية ئات اوبدراسة نمط من يرغبن في أن تنجب بناتهن طفلين اثنين فتالحظ أنهن يتركزن في الف

لى % للحاصالت ع66يد مع تحسن الحالة التعليمية لتبلغ سنة(، وتز 19-15% في الفئة 65.6الصغيرة، )
 % في الوسط59% مقابل حوالي 62المستوى الثانوي فأكثر، وبين سيدات الوسط الحضري حوالي 

 القروي.
 

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج حسب عدد 49–15التوزيع النسبي للسيدات ): (6-9) الجدول

 .(2018-ول السكان وصحة األسرة)المسح الوطني حاألطفال الذي يرغبن أن تنجبه بناتهن وبعض الخصائص، 
 

 الخصائص

السيدات  عدد عدد األطفال المرغوب به للبنت
المتزوجات 

(15-49) 
  سنة

متوسط عدد 
األطفال 

المرغوب به 
 آخر فأكثر 5 4 3 2 1 ال يوجد للبنت

 2,4 239 7,1 1,6 10,3 13,6 65,6 1,7 0,0 19-15 الفئات العمرية

20-24 0,0 4,3 62,7 13,9 10,0 ,6 8,5 1034 2,3 

25-29 ,0 3,1 60,4 17,3 10,3 1,1 7,9 1669 2,4 

30-34 ,2 2,3 60,6 16,0 10,2 ,7 10,0 1813 2,4 

35-39 ,0 3,3 57,8 14,6 13,0 1,6 9,7 1925 2,5 

40-44 0,0 2,3 60,0 16,5 12,1 1,6 7,5 1779 2,5 

45-49 ,0 3,6 52,7 14,9 16,5 1,6 10,6 1510 2,6 

 2,5 6159 10,2 1,4 14,9 15,5 55,4 2,5 0, بدون شهادة المستوى التعليمي

 2,3 2915 7,0 1,0 7,9 15,3 64,6 4,0 0, أساسي

 2,3 895 6,8 1,2 5,6 17,1 66,0 3,1 2, ثانوي فأكثر

 2,4 6005 7,7 1,1 9,8 15,8 61,9 3,7 1, حضري وسط اإلقامة

 2,6 3964 10,9 1,5 15,4 15,4 54,8 2,0 0, قروي

 2,5 9969 9,0 1,2 12,0 15,6 59,1 3,0 0, اإلجمالي

 
 

فيه لهن والعدد المرغوب  المرغوب األطفال النساء في عدد تطلعات ( مقارنة1-9ويوضح الشكل )
فيه لبناتهن، حيث تالحظ أنه بغض النظر عن الخصائص الخلفية فإن األمهات يرغبن في عدد أقل من 

أطفال على التوالي.  3طفل و 2.5رنة بالعدد الذي يرغبن فيه لهن، حيث بلغ اإلجمالي األطفال لبناتهن مقا
طفل( لمن ليس لدهين  0.7طفل(، و) 0.8( سنة )49-45مع تسجيل فروق واضحة في الفئة العمرية )

 ( في الوسط القروي.0.6شهادة تعليمية، و)
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)المسح فال المرغوب فيه لألم وللبنت حسب بعض الخصائص، رأي السيدات في المتوسط األمثل لعدد األط: (1-9) الشكل

 .(2018-الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 
 
 سب لزواج بناتهناتجاهات السيدات نحو العمر المنا -9-6-2

 الذي يعتبر متوسط العمر األنسب لزواج البنت مؤشرا آخر يعكس اتجاهات السيدات نحو السن
 (.7-9) الجدولن وجهة نظرهن والذي يلخصه يرونه مناسبا لزواج بناتهن م

 
ص سنة ولم تسجل فروق واضحة حسب الخصائ 21وقد بلغ متوسط العمر األنسب لزواج البنت 

 سنة. 23.7غ الديموغرافية واالجتماعية باستثناء السيدات في المستوى التعليمي ثانوي فأكثر فقد بل
 

يرين أنه  %59.4نتائج أن أغلبية األمهات أي وبدراسة نمط السن المناسب لزواج البنت أظهرت ال
% يفضلن 17حوالي ( سنة هو األنسب، و24-21% منهن يعتبرن أن )18( سنة، وحوالي 20-18بين )

 سنة فأكثر. 25أن يكون 
أعلى إلى فسنة فأكثر بين الحاصالت على الثانوي  25وترتفع نسبة من يرين أن السن األنسب هو 

قط ف 6.3% في الوسط الحضري مقابل 23% بدون شهادة، وإلى حوالي 10حوالي % مقابل 44حوالي 
الالتي  % وتزيد بصورة واضحة بين السيدات3.7سنة فبلغت  18في الوسط القروي. أما من يفضلن سن 

 %.7%، وفي الوسط القروي إلى حوالي 6ليس لديهن شهادة إلى حوالي 
 

2,6

2,4

2,3

2,3

2,5

2,6

2,5

2,5

2,4

2,4

2,3

2,4

2,5

3,2

2,9

2,7

2,8

3,2

3,4

3,2

3,2

2,9

2,8

2,6

2,6

3

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

قروي

حضري

ثانوي فأعلى

تعليم أساسي

بدون شهادة

49-45

44-40

39-35

34-30

29-25

24-20

19-15

مة
قا
إل
 ا
ط
س
و

ي
يم
عل
لت
 ا
ى
تو
س
لم
ا

ية
مر
لع
 ا
ت
ئا
لف
ا

ي
ال
جم
إ

المتوسط األمثل لعدد األطفال لألم المتوسط األمثل لعدد األطفال للبنت



 : تفضيالت اإلنجاب والحاجات غير الملباة9الفصل   2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

92 

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن 49–15التوزيع النسبي للسيدات في عمر ): (7-9) الجدول

 الزواج حسب العمر الذي يرينه مناسبا لزواج بناتهن وبعض الخصائص، 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص
السيدات  عدد السن المناسب لزواج البنت %

 المتزوجات
  سنة (15-49)

متوسط السن 

األنسب لزواج 

 آخر + 25 24 - 21 20 - 18 18 > سنواتالبنت بال

الفئات 

 العمرية

15-19 6,0 78,8 7,2 5,2 2,7 239 19,4 

20-24 3,2 70,6 15,8 7,8 2,6 1034 20,2 

25-29 2,6 60,3 20,3 14,9 1,9 1669 20,9 

30-34 3,4 57,2 17,6 19,3 2,5 1813 21,2 

35-39 3,6 59,7 17,0 17,4 2,3 1925 21,0 

40-44 4,2 56,1 17,6 19,4 2,7 1779 21,2 

45-49 4,8 53,6 20,1 18,8 2,7 1510 21,2 

المستوى 

 التعليمي

 20,2 6159 2,6 10,1 14,1 67,7 5,6 بدون شهادة

 21,7 2915 2,3 22,0 22,0 52,9 8, تعليم أساسي

 23,7 895 1,9 43,7 30,5 23,6 2, ثانوي فأكثر

 21,8 6005 2,5 23,4 22,1 50,3 1,7 حضري وسط اإلقامة

 19,7 3964 2,3 6,3 11,5 73,1 6,8 قروي

 21,0 9969 2,4 16,6 17,9 59,4 3,7 اإلجمالي

 
 اتجاهات السيدات نحو عمل بناتهن في المستقبل -9-6-3

موافقة بال عمل بناتهن من موقفهن إبداء تضمنت استبيانات المسح أسئلة تم توجيهها للسيدات حول
 (.8-9) الجدولرفض، وهو ما توضحه بيانات أو ال

 
المستقبل  % من السيدات أبدين موافقتهن على عمل بناتهن في81وأشارت البيانات إلى أن حوالي 

تحسن  سنة(، ومع 19-15% في الفئة العمرية 86.5وتزيد هذه النسبة بين الفئات العمرية األصغر )
بين  )%87.6غنى. ومع تحسن المستوى التعليمي، ) بين سيدات األسر األكثر )%85.4مؤشر الثروة )

% 80%، 82كبيرة حيث بلغت  االحاصالت على الثانوي فأكثر، أما حسب وسط اإلقامة فلم تسجل فروق
 في الوسطين الحضري والقروي على التوالي.

 
كزت أكثر بين وتر ،%14أما السيدات الالتي يوافــــــقن بشــــــروط فقـــــد بلغـــــت النسبة حوالي 

(، على التوالي (39-35)( سنة و34-30% للفئتين العمريتين )14.3% و15.2) الفئات العمرية الوسطى
 %.14.5%، وبدون مستوى تعليمي بحوالي 16بحوالي األسر ذات مؤشر الثروة المتوسط  وبين سيدات

ألكثر وي الوسط القروكانت السيدات صغيرات السن واألكثر فقرا وبدون شهادة تعليمية وساكنات ا
 تعبيرا عن رفضهن لعمل بناتهن.

 

( سنة المتزوجات وقت المســـــح أو السابق لهن 49 –15التوزيع النسبي للسيـــــــدات ): (8-9) الجدول

)المسح الوطني حول السكان وصحة الــــــزواج حســــــــب رأيهن في عمل بناتهن وبعض الخصائص، 

 .(2018-األسرة
 

صالخصائ  عدد السيدات غير موافقة موافقة بشروط موافقة 

 239 6,5 7,0 86,5 19-15 الفئات العمرية

20-24 82,2 12,5 5,3 1034 

25-29 82,8 12,8 4,4 1669 

30-34 81,1 15,2 3,7 1813 

35-39 80,7 14,3 5,1 1925 

40-44 80,3 13,7 6,0 1779 
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45-49 79,6 14,2 6,2 1510 

 2083 8,0 13,5 78,4 أكثر فقرا وةمؤشر الثر

 1945 6,0 13,7 80,3 فقير

 2064 4,1 16,0 79,9 متوسط

 2064 4,0 13,6 82,4 غني

 1813 3,2 11,4 85,4 أكثر غنى

 6159 6,7 14,5 78,8 بدون شهادة المستوى التعليمي

 2915 2,7 13,1 84,2 تعليم أساسي

 895 2,0 10,3 87,6 ثانوي فأكثر

 6005 3,6 14,3 82,1 حضري ط اإلقامةوس

 3964 7,4 12,8 79,8 قروي

 9969 5,1 13,7 81,2 اإلجمالي
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 رعاية األمومة: 10 الفصل
 

جتمع، كل الماالهتمام ب تعني ضمنا المجتمع فإن العناية ورعاية األمومة كانت األم تشكل نصف ذاإ
 ي كلفعاية رابية تمر بمراحل هامة وتحتاج إلى ونظرا لطبيعة المرأة الفسيولوجية فإن حياتها اإلنج

 مرحلة.
 

ة الصح وقد صممت المنظومة الصحية لتكون رعاية األمومة على رأس اهتمامات وأولويات وزارة
دخل همية التج. وألجميع مراحلها، واضعين في االعتبار المبدأ الهام في الصحة بأن الوقاية خير من العال

 يرا من المخاطر والمشاكل الصحية.المبكر يمكن أن يتفادى كث
 

ادية القتصوكعادة أي مجتمع تفرض الموروثات الثقافية واالجتماعية والعادات وكذلك الجوانب ا
 تأثيرها على كثير من جوانب رعاية األمومة.

 
بن ي أنجوقد شمل هذا المسح عدة أسئلة غطت الكثير من جوانب الرعاية الصحية لألمهات الالت

 خالل الخمس سنوات السابقة للمسح. احي امولود
 

ي تتمثل والت وبالتالي فقد صمم هذا الفصل ليشمل أهم المؤشرات والنتائج الخاصة برعاية األمومة
اختصار بلفصل في الرعاية الصحية أثناء الحمل والوالدة وما بعد الوالدة. فضال عن ذلك يتناول هذا ا

 حول معدل وفيات األمهات. اتقدير
 

 عاية الصحية أثناء الحملالر -10-1
 وسيتناول هذا الجزء بعض المؤشرات والنتائج على النحو التالي:

 
 حملاستخدام خدمات الرعاية الصحية أثناء ال -10-1-1

دات الالتي تلقين الرعاية الصحية أثناء حملهن األخير ( نسبة السي1-10) الجدولتعكس بيانات 
ح عام % وهي نسبة أعلى مقارنة بنتائج مس88.5 العامة، حيث بلغت النسبة كادر مؤهلتحت إشراف 

 %.77.1حيث بلغت  2011
 

يرات وهناك تزايد في تلك النسبة حسب الفئات العمرية، وهو مؤشر جيد باتجاه السيدات صغ
نسبة ذه الهومتوسطات السن الالتي أصبحن يترددن أكثر على األطباء بعكس األعمار الكبيرة، وتنخفض 

 ود حيث نجد اتجاها للزيادة باالهتمام مع انخفاض رتبة المولود.مع رتبة المول
 

هتمام نساء الوسط الحضري با وتتباين هذه النسبة بوضوح حسب وسط وجهة اإلقامة، حيث تحظى
 ــــة "الدارسجلــــــت جهــ % بالوســـــط القروي، كما61 % مقابل حوالي82أكثر بنسبة بلغت حوالي 

%(، وقد 44) ادي الذهب" أقل نسبةو -الداخلة" ةسجلت جه بينما %(86) نسبة سطات" أعلى -البيضاء
ت الموروثاعية ويفسر ذلك التفاوت بجوانب عديدة أهمها المستوى االقتصادي والعادات والتقاليد االجتما

 الثقافية.

لهن الزواج ( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق 49 – 15التوزيع النسبي للسيدات ): (1-10) الجدول

ى المسح حسب تلقيهن رعاية أثناء الحمل في ـــوالالتي أنجبن مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة عل

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةائص، ــالمولود األخير وبعض الخص

 

 الخصائص

من تلقين  % صحية اثناء الحملالرعاية ال

رعاية صحية 

من كادر مؤهل 

 *اء الحملثنأ

عدد السيدات اللواتي 

أنجبن مولودا حيا 

خالل الخمس سنوات 

 طبيب السابقة
ممرضة

 قابلة /

قابلة 

 تقليدية
 ال أحد أخرى

الفئات 

 العمرية

15-19 76,4 54,1 0,0 0,0 7,2 92,8 96 

20-24 76,7 49,3 0,0 0,0 9,3 90,7 797 

25-29 73,2 46,6 0,0 ,1 10,4 89,5 1296 

30-34 72,0 48,7 ,1 ,1 9,8 90,1 1206 
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نيا مضوإذا تناولنا ذات المؤشر من المنظور االقتصادي ممثال في مؤشر الثروة نجده يعكس 
اد زكلما فوبوضوح أهمية المقدرة االقتصادية في الحصول على خدمات رعاية األمومة من قبل الطبيب 

 المستوى االقتصادي زاد تلقي خدمات الرعاية من قبل طبيب مؤهل.
 

اصالت ت الحوتتفاوت النسبة حسب الحالة التعليمية للمرأة حيث بلغت النسبة أعالها لدى السيدا
بفارق  % فقط لدى السيدات بدون شهادة63% في حين بلغت حوالي 93فأكثر بحوالي على مؤهل ثانوي 

 نقطة تقريبا، مما يؤكد أهمية تعليم المرأة في رعاية ومتابعة الحمل. 30كبير بلغ 
 

( مستوى تغطية خدمات الرعاية الصحية أثناء الحمل حسب وسط 1-10وتعكس بيانات الشكل )
(، نجد بصفة عامة أن نساء الوسط الحضري أكثر حصوال على 2018-1992اإلقامة خالل الفترة )

الرعاية أثناء الحمل وبفارق كبير عن الوسط القروي، إال أن هذا الفارق يتقلص مع الزمن، فمثال بلغت 
% فقط بين نساء الوسط القروي أي 18% في الوسط الحضري بينما بلغت 61حوالي  1992النسبة سنة 

% بين 95.6حيث سجلت النسبة  2018نقطة سنة  16هذا الفارق إلى  نقطة، وتقلص 43بفارق 
 بين القرويات.% 79.6حوالي الحضريات و

35-39 71,4 43,3 ,1 0,0 13,8 86,1 1071 

40-44 67,1 49,9 ,1 0,0 14,2 85,7 507 

45-49 57,8 44,4 0,0 0,0 24,5 75,5 118 

 رتبة المولود

1-2 77,7 47,1 ,0 ,1 7,5 92,4 2801 

3-4 70,1 49,6 ,1 ,0 11,4 88,6 1720 

 569 68,8 30,9 2, 3, 40,9 51,3 فأكثر 5

المستوى 

 التعليمي

 2908 82,6 17,3 1, 1, 48,1 63,4 بدون شهادة

 1710 95,4 4,5 1, 1, 50,5 81,4 أساسي

 472 99,6 4, 0,0 0,0 30,2 93,2 ثانوي فأكثر

 وسط اإلقامة
 2822 95,6 4,4 0, 0, 48,0 81,6 حضري

 2268 79,6 20,3 1, 1, 46,3 60,5 قروي

 قامةجهة اإل

 

 لحسيمةا -طوانت -طنجة

طنجة ـ تيطوان ـ 

 الحسيمة

63,3 44,8 0,0 0,0 14,0 86,0 584 

 351 89,6 9,9 3, 6, 45,1 81,0 الجهة الشرقية

 628 84,5 15,5 0,0 0,0 53,0 63,6 فاس ـ مكناس

 622 90,0 9,8 0,0 2, 38,2 74,7 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 358 81,6 18,4 0,0 0,0 70,3 51,5 بني مالل ـ خنيفرة

 944 91,4 8,4 1, 0,0 34,9 86,1 الدار البيضاء ـ سطات

 803 90,3 9,7 0,0 0,0 52,2 73,5 سفيآمراكش ـ 

 255 79,8 20,2 3, 0,0 65,3 60,0 اللتيدرعة ـ تاف

 396 93,0 7,0 0,0 0,0 39,4 79,7 سوس ـ ماسة

 59 97,3 2,7 0,0 0,0 56,0 81,8 كلميم ـ واد نون

 70 96,1 3,9 0,0 0,0 63,2 63,1 العيون ـ الساقية الحمراء

 21 (94,3) (5,7) (0,0) (0,0) (69,1) (43,7) هبذال يالداخلة ـ واد

 مؤشر الثروة

 1192 75,5 24,3 1, 2, 44,0 55,8 أكثر فقرا

 فقير

 

67,2 49,4 0,0 0,0 13,9 86,1 1047 

 1061 93,3 6,6 2, 0,0 51,5 75,9 متوسط

 1005 95,3 4,7 0,0 0,0 48,8 81,8 غني

 785 96,0 3,8 0,0 2, 41,7 86,5 أكثر غنى

 5090 88,5 11,4 1, 1, 47,2 72,2 اإلجمالي

 طبيب أو ممرضة/ قابلة.*حالة ،  50) ( أقل من 
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  .2018–1992تطور التغطية بالرعاية الصحية أثناء الحمل حسب وسط اإلقامة خالل الفترة : (1-10الشكل )

 (.2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 
 

 ر األولى من الحملعد الزيارة خالل الثالثة الشهومتوسط مو -10-1-2
ثناء الثالث شهور األولى من الحمل مدى الرعاية الصحية أ يعكس مؤشر موعد الزيارة خالل

ير من الكث الحمل وتأكيد على إحدى مبادئ الصحة بأهمية الكشف المبَكر الذي يمكن أن يجنب السيدات
لحوامل الالتي قمن بالزيارة ( أن نسبة ا2-10) الجدولالمشكالت والكثير من المضاعفات، ويوضح 

رنت بمسح % وهي أفضل إذا ما قو73.9األولى للرعاية خالل الثالث شهور األولى من الحمل قد بلغت 
 %(.70، )2011عام 

 وبدراسة هذا المؤشر حسب الخصائص الخلفية نجد التالي:
% لفئة 64.2ن المستوى العام لتسجل ال توجد فروق واضحة حسب العمر وتنخفض النسبة ألقل م -

 ا يعكس انخفاض العدد لهذه الفئة فهو حالة شاذة ال يعتد بها.م( سنة وهو 19-15العمر )
 االهتمامولحرص اأما من حيث رتبة المولود فترتفع النسبة بين المواليد األقل رتبة وذلك من مبدأ  -

 فأكثر(. 5% للرتبة )58.5( و2-1% للرتبة )78حيث بلغت 
% 67 لنسبةويأتي المستوى التعليمي كمتغير حاكم في إبراز البيانات لهذا المؤشر حيث سجلت ا -

 % لسيدات المستوى التعليمي ثانوي فأعلى.92.4للسيدات بدون شهادة مقابل 
حيث بلغت  وتم مالحظة نفس النمط من التباين المسجل في المستوى التعليمي حسب وسط اإلقامة، -

 % بين سيدات الوسط الحضري.82ات الوسط القروي مقابل حوالي % بين سيد63النسبة 
ساقية ال -العيون"كما تم تسجيل نفس التباين حسب جهة حيث بلغت النسبة أعالها في جهة  -

 %.70بحوالي  "آسفي-مراكش"%، وأدناها في جهة 80بحوالي  "الحمراء
انت كاالقتصادي كلما  جاء مؤشر الثروة أيضا مؤكدا هذا النسق حيث كلما ارتفع المستوى -

نى مقابل % لألكثر غ84الفرصة للزيارة المبكرة خالل الثالث شهور من الحمل أكثر حيث بلغت 
 نقطة. 28% لألكثر فقرا بفارق 56حوالي 
 

 متوسط مدة الحمل عند إجراء أول زيارة -10-1-3
الحمل لدى  وثمة مؤشر آخر يعكس الحرص على الرعاية الصحية أثناء الحمل وهو متوسط مدة

شهرا ومن المالحظ وجود  2.6السيدات عند الزيارة األولى لمقدم الخدمة الصحية حيث بلغ المتوسط 
. وعند مقارنة شهرا( 2.9، )2011مقارنة مع نتائج مسح  تناقص في متوسط مدة الحمل عند أول زيارة

61

85 85

91,6

95,6

18

40

48

62,7

79,6

32

58

68

77,1

88,5

0

20

40

60

80

100

1992 1997 2004 2011 2018

حضري قروي إجمالي



 : رعاية األمومة10الفصل   2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

97 

شهرا  1.7شهادة مقابل  شهور للنساء بدون 3هذا المؤشر حسب المستوى التعليمي تالحظ أنه قد بلغ 
 :للسيدات الحاصالت على مؤهل ثانوي فأكثر. وبدراسة تلك التباينات لهذا المؤشر نجد التالي

 
أن سيدات الوسط الحضري أكثر حرصا على سرعة الحصول على تلك الخدمة بمتوسط بلغ  -

 شهرا بين سيدات الوسط القروي. 3.1شهرا فيما يرتفع المتوسط إلى  2.3
 لميم وادك"و "مراءالساقية الح -العيون"ث جهة اإلقامة فبلغ المتوسط أدناه في كل من أما من حي -

 -بني مالل"توسط أقصاه في جهتي الم فيما سجل شهرا، 2.4 "سطات -الدار البيضاء"و" نون
 شهرا. 2.9حيث بلغ  "تافياللت -درعة"و "خنيفرة

ى صلن عل، بلغت نسبة من حالجدولوحسب األرقام الواردة في العمود ما قبل األخير من ذات  -
ين ب%، وتزيد 67رعاية من كادر صحي مؤهل خالل الثالث الشهور األولى من الحمــــــل 

ـــــما ، كبين السيدات الحاصالت على المستوى الثانوي فأعلى %93السيدات المتعلمات إلى 
 "راءمالساقية الح -لعيونا"بلغـــــت بيـــــن سيـــــدات الوســــط الحضــــري وفـــي جهة 

 %.79حوالي 
 ر غنى% بين السيدات األكث82.2أما من حيث مؤشر الثروة فكان التباين واضحا حيث بلغت  -

 نقطة. 39% فقط بين السيدات األكثر فقرا بفارق بلغ حوالي 43.4 مقابل
 

لسابق لهن الزواج والالتي سنة المتزوجات وقت المسح أو ا (49 –15)التوزيع النسبي للسيدات : (2-10) الجدول

سنوات السابقة على المسح وحصلن على أي رعاية أثناء الحمل حسب شهر الحمل  5أنجبن مولودا حيا خالل 

ل ــــي مؤهـــــــــن كادر طبـــــة مــــة من حصلن على رعايــــزيارة ونسبأول ومتوسط عدد شهور الحمل عند 

 .(2018-ح الوطني حول السكان وصحة األسرة)المس، ور األولىــــشه 3الل ــــــخ
 

 الخصائص

 متوسط شهور الحمل عند أول زيارة
 شهور عدد

 عند الحمل
 الزيارة
 األولى

عدد السيدات 
تلقين  تيالال

أي رعاية 
 أثناء الحمل

 حصلن% من 
 خالل رعاية على
 األولى أشهر 3

من  الحمل من
 كادر مؤهل

عدد السيدات الالتي 
 أنجبن مولودا حيا
خالل الخمس 

سنوات السابقة على 
 المسح

خالل الثالث 
األشهر 
 األولى

 9ـ8 7ـ6 5ـ4

 الفئة العمرية

15-19 64,2 23,7 7,9 4,3 3,0 89 61,0 96 

20-24 74,3 18,5 6,4 ,8 2,5 723 68,7 797 

25-29 74,3 18,4 5,3 2,0 2,6 1161 67,6 1296 

30-34 73,3 19,1 5,9 1,6 2,7 1088 67,1 1206 

35-39 75,4 16,3 5,4 2,9 2,6 923 66,4 1071 

40-44 71,3 20,7 6,1 1,9 2,7 435 61,9 507 

45-49 78,3 7,8 6,5 7,4 2,7 89 59,6 118 

 رتبة المولود
1-2 77,9 16,7 4,4 1,0 2,4 2590 73,3 2801 
3-4 71,2 19,0 6,7 3,1 2,9 1525 63,9 1720 

 569 41,1 393 3,3 4,3 11,4 25,8 58,5 فأكثر 5

 المستوى التعليمي
 2908 56,0 2404 3,0 2,6 8,1 22,4 66,9 بدون شهادة 
 1710 77,0 1633 2,4 1,5 3,5 15,4 79,6 أساسي 

 472 93,1 470 1,7 8, 1,1 5,8 92,4 ثانوي فأعلى 

 وسط اإلقامة
 2822 79,2 2699 2,3 1,2 4,1 13,1 81,6 حضري
 2268 50,7 1809 3,1 3,2 8,2 25,6 63,0 قروي

 جهة اإلقامة
 584 65,5 502 2,7 3,9 7,7 14,2 74,1 الحسيمة –تطوان طنجةـ

 351 66,2 316 2,7 3,3 6,5 17,6 72,6 الجهة الشرقية

 628 62,2 531 2,7 1,3 7,0 19,6 72,1 فاس ـ مكناس

 622 69,1 561 2,5 1,3 4,5 18,5 75,8 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 358 63,1 292 2,9 1,2 1,5 20,1 77,3 مالل ـ خنيفرةبني 

 944 70,8 864 2,4 1,9 4,6 18,0 75,5 تالدار البيضاء ـ سطا

 803 63,9 726 2,8 1,8 7,1 21,6 69,6 مراكش ـ أسفي

 255 60,6 204 2,9 2,0 5,3 17,3 75,4 اللتيدرعة ـ تاف

 396 69,0 368 2,6 2,6 7,4 16,4 73,5 سوس ـ ماسة

 59 77,4 57 2,4 1,0 7,1 13,7 78,1 لميم ـ واد نون ك
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 70 79,1 67 2,4 6, 4,9 15,0 79,5 ءالعيون ـ الساقية الحمرا

 (21) (75,7) 20 (2,5) (1,2) (2,3) (17,7) (78,8) هبذال يالداخلة ـ واد

 مؤشر الثروة
 1192 43,4 902 3,3 3,6 9,5 30,5 56,4 أكثر فقرا 

 1047 61,8 901 2,9 2,8 7,2 19,1 70,9 فقير

 1061 73,6 991 2,5 1,3 4,9 16,0 77,9 متوسط

 1005 79,1 958 2,3 1,2 4,4 12,6 81,9 غني

 785 82,2 756 2,1 1,2 2,5 12,2 84,0 أكثر غنى

 5090 66,5 4508 2,6 2,0 5,8 18,3 73,9 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من 

 

 لأثناء الحم متوسط عدد الزيارات للمتابعة -10-1-4
ات استكماال لبعض مؤشرات رعاية األمومة أثناء الحمل يعرض هذا الجزء متوسط عدد زيار

زيارة، والذي لم يظهر تفاوتا بين  4.2( حيث سجل 3-10) الجدولالمتابعة للمرأة المغربية والذي يعرضه 
( 2-1) لرتبة األصغرفئات العمر بشكل واضح. أما من حيث رتبة المولود فقد سجل أعلى متوسط مع ا

 مولود.
ثانوي  علماتوإذا تناولنا هذا المؤشر حسب المستوى التعليمي، يالحظ ارتفاعه بين السيدات المت

فاوت حسب زيارة بين السيدات بدون شهادة، ولوحظ نفس نمط الت 3.8زيارة مقابل  5.6فأكثر بحوالي 
 زيارة على التوالي. 3.6و 4.7وسط اإلقامة بين الوسطين الحضري والقروي حيث سجل 

 
 4.7 متوسطبوقد انعكس ذلك التفاوت أيضا حسب جهة اإلقامة حيث بلغ أعاله في "الجهة الشرقية" 

ياس زيارة، أما من حيث مق 3.5نيفرة" بحوالي خ -و"بني ماللتافيالت"  –"درعةتي زيارة وأدناه في جه
ه بين لغ أعالما تحسن مستوى الثروة حيث بنتائج أن متوسط عدد الزيارات يزيد كلالالثروة فقد أوضحت 

 .(زيارة 3.4)وأدناه بين سيدات األسر األكثر فقرا بمتوسط  (زيارة 5.2)سيدات األسر األكثر غنى 
 

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج 49 –15النسبي للسيدات ) التوزيع : (3-10) الجدول

ل حسب ــــــأي رعاية أثناء الحم تلقينمس سنوات السابقة على المسح وخالل الخا حيا والالتي أنجبن مولود

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، صـــــض الخصائـــــدد الزيارات وبعـــــع

 

 
 الخصائص

متوسط  عدد زيارات المتابعة
عدد 
زيارات 
 المتابعة

 السيدات عدد
الالتي أنجبن 

مولودا حيا خالل 
السابقة  سنوات 5

 أي للمسح وتلقين
 اثناء رعاية

 الحمل

السيذات  %
 تلقين الالتي
 من طبية رعاية
 مؤهل كادر
 للمتابعة وذهبن

 على مرات 4
 *األقل

 السيدات عدد
 انجبن الالتي
 حيا مولودا
 الخمس خالل

 سنوات
 على السابقة

 المسح
1 2-3 4 + 

 96 45,4 89 3,9 48,9 39,9 11,2 19-15 الفئة العمرية

20-24 5,6 31,9 62,5 4,2 723 56,3 797 

25-29 6,8 30,4 62,9 4,3 1161 56,0 1296 

30-34 6,0 36,6 57,4 4,1 1088 51,5 1206 

35-39 6,2 32,4 61,5 4,3 923 52,1 1071 

40-44 6,4 29,8 63,8 4,5 435 54,2 507 

45-49 10,5 32,4 57,1 4,0 89 43,1 118 

درتبة المولو  1-2 4,4 28,6 67,0 4,5 2590 61,4 2801 
3-4 8,7 37,1 54,1 3,9 1525 47,6 1720 

 569 32,3 393 3,6 47,2 42,3 10,6 فأكثر 5

المسنوى 
 التعليمي

 2908 42,0 2404 3,8 51,2 39,5 9,2 بدون شهادة
 1710 64,9 1633 4,6 68,6 27,9 3,6 أساسي

 472 82,8 470 5,6 83,7 14,4 1,9 ثانوي فأعلى

 2822 65,6 2699 4,7 69,1 27,7 3,2 حضري وسط اإلقامة
 2268 38,5 1809 3,6 48,6 40,2 11,2 قروي

 584 45,9 502 3,7 54,3 35,3 10,4 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة
 351 56,4 316 4,7 63,1 31,2 5,8 الجهة الشرقية

 628 53,7 531 4,5 64,4 30,3 5,3 فاس ـ مكناس

 622 56,6 561 4,6 64,0 28,7 7,3 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 358 37,1 292 3,5 45,6 52,1 2,3 بني مالل ـ خنيفرة

 944 59,4 864 4,5 65,1 30,6 4,2 تالدار البيضاء ـ سطا
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 803 54,8 726 4,2 60,7 31,6 7,7 مراكش ـ آسفي

 255 47,0 204 3,5 59,1 34,0 6,9 درعة ـ تافياللت

 396 54,6 368 4,0 59,1 32,1 8,8 سوس ـ ماسة

 59 66,9 57 4,3 69,2 27,7 3,1 كلميم ـ واد نون

 70 61,2 67 4,1 63,7 33,0 3,3 العيون ـ الساقية الحمراء

 )21( (73,1) 20 (4,0) (77,5) (21,6) (9,) الداخلة ـ وادي الذهب

 1192 32,6 902 3,4 43,5 44,4 12,1 أكثر فقرا مؤشر الثروة
 1047 46,7 901 3,9 54,5 37,2 8,3 فقير

 1061 60,9 991 4,3 65,5 30,0 4,4 متوسط

 1005 64,9 958 4,5 68,8 27,1 4,1 غني

 785 69,6 756 5,2 73,2 23,9 2,9 أكثر غنى

جمالياإل  6,4 32,7 60,9 4,2 4508 53,5 5090 

حالة 50) ( أقل من          

 مكان تلقي الخدمة عند متابعة الحمل -10-1-5
عرضه يالذي يتناول هذا الجزء درجة تفضيل السيدات لمكان الرعاية الصحية خالل متابعة الحمل و

 (.4-10) الجدول
 

 صة بنسبةالخا وقد كان أكثر مكان تتلقى فيه السيدات الخدمات الصحية ومتابعة الحمل هو العيادات
 % وجاء المستشفى العام ومصحة خاصة بنسبة متواضعة حيث36.5% يليه مركز صحي بنسبة 53.6
ل بالمنز % على التوالي، إال أنه من المؤشرات الجيدة هو ضعف تلقي السيدات للخدمة4%، 5.5سجلت 

 %(.0.2بنسبة ضئيلة ال تتعدى )
 

 ،ودلمولرية ورتبة اولم تسجل فروق جوهرية في درجة تفضيل العيادات الخاصة حسب الفئات العم
 %51% و56وسط اإلقامة حيث بلغت حوالي  بينما تم تسجيل تباين واضح في درجة التفضيل حسب

تفضيل  درجة اللسيدات في الوسط الحضري والقروي على التوالي، أما من حيث جهة اإلقامة فقد تبين جلي
ت سجل نما% بي70 طات" للعيادات الخاصة بنسبة حواليس -السيدات المقيمات في جهة "الدار البيضاء

 %.20نيفرة" بحوالي خ -أدنى نسبة بين السيدات المقيمات في جهة "بني مالل
 
 قابل% م62.8الخاصة بنسبة  العيادات إلى غنى األكثر السيدات فتتجه الثروة مؤشر حسب أما
 لعياداتافي  الخدمات على الحصول ارتفاع تكلفة إلى بالنظر طبيعي وهذا فقرا، األكثر للسيدات 48.2%

 خاصة.العيادات ال من الخدمات على الحصول اتجاه تفضيل ارتفع مستوى الثروة زاد كلما أي لخاصةا
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( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي 49–15التوزيع النسبي للسيدات ): (4-10) الجدول

ة ــــــــب مكان المتابعــــــل حســـــــلحمح وتابعن اــــــأنجبن مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المس

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
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عدد السيدات الالتي انجبن 
مولودا حيا خالل الخمس 
ة السنوات السابقة وتلقين رعاي

 أثناء الحمل 

 89 0 0 51,6 5,2 37 6,1 19-15 الفئة العمرية

20-24 5,2 35,6 3,3 55,9 0 0 723 

25-29 5,4 38,8 3,5 52 0,2 0,2 1161 

30-34 4,9 36 3,9 54,4 0,2 0,5 1088 

35-39 5,8 33,2 4,9 55,2 0,2 0,7 923 

40-44 7,3 39,4 3,8 49 0,6 0 435 

45-49 5,8 40,4 2,7 51,1 0 0 89 

 2590 0,3 0 54,4 4,4 34,9 5,9 2-1 رتبة المولود

3-4 5,3 37,7 3,6 52,6 0,4 0,4 1525 

 393 0,2 0,7 51,5 1,5 42 4,2 فأكثر 5

المستوى 
 التعليمي

 2404 0,2 0,2 50,2 2,2 41,9 5,4 بدون شهادة

 1633 0,5 0,2 53,6 4,7 34,8 6,2 أساسي

 470 0,5 0 70,9 9,5 15,1 4 ثانوي فأعلى

 2699 0,4 0,2 55,5 5,5 31,8 6,6 حضري وسط اإلقامة

 1809 0,3 0,2 50,6 1,5 43,5 3,9 قروي

 502 0,3 0 47,5 3,6 43 5,7 الحسيمة -تطوان -طنجة جهة اإلقامة

 316 0,8 0,7 57,2 5,9 27,9 7,6 الجهة الشرقية

 531 0,5 0,4 44,8 3,2 43,8 7,5 مكناس -فاس

 561 0,5 0,3 54,3 4,6 34,3 6,1 القنيطرة -سال -الرباط

 292 0,3 0,3 20 4,7 73,5 1,2 خنيفرة -بني مالل

 864 0 0,2 70 5,3 18,2 6,3 تسطا -الدار البيضاء

 726 0,3 0 59 3,6 33,5 3,6 سفيآ -مراكش

 204 1,2 0 21,7 1,7 72 3,4 تافياللت -درعة

 368 0 0 69,1 1,1 25,6 4,2 ماسة -سوس

 57 0,5 0 50,3 1,3 32 15,9 واد نون -كلميم

 67 0,4 0,4 42,7 3,2 44,5 8,7 ءالساقية الحمرا -العيون

 20 (0,0) (0,0) (26,3) (2,3) (68) (3,5) هبذال يواد -الداخلة

 902 0,2 0,3 48,2 1,6 45,4 4,3 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 901 0,5 0 51,8 1,9 41,1 4,7 فقير

 991 0,6 0,3 49,8 3,9 39,2 6,2 متوسط

 958 0,1 0 56,9 5,6 31,7 5,7 غني

 756 0,3 0,3 62,8 6,7 23 6,9 أكثر غنى

جمالياإل  5,5 36,5 3,9 53,6 0,2 0,3 4508 

 حالة 50) ( أقل من 

 
 الفحوصات الطبية -10-1-6
 رعاية الحمل من كادر مؤهل -

فحوصات التي تحصلت عليها السيدات أثناء الحمل، وكما تمت يركز هذا الجزء على نوعية ال
صحي/ دار الوالدة بأعلى تردد المركز الو ةت العيادات الخاصيالسابق فقد حظ الجدولاإلشارة إليه في 

سيدة( على التوالي، ويلخص  1646سيدة(، ) 2414بين السيدات أثناء الحمل حيث بلغ عدد المترددات )
وطبيعة الفحوصات التي تحصلت عليها السيدات أثناء الحمل، حيث نجد العيادات  ( نوعية5-10) الجدول

%، وقياس 99الخاصة قد استحوذت على أعلى نسبة في تقديم خدمة الموجات فوق الصوتية بحوالي 
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%، أما مركز صحي/ دار والدة فقد تميزت بتقديم خدمات قياس ضغط الدم 96ضغط الدم بحوالي 
 %(.86.6قياس الوزن )، %(84.8وتحليل الدم ) ،%(91.6إلى الجنين )واإلصغاء  ،%(93.7)
 

سنة الالتي ( 49ـ 15) في الفئة العمريةنسب السيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج : (5-10) الجدول

)المسح الوطني حول السكان وصحة ها، الفحوصات ومكان تلقين رعاية أثناء الحمل من كادر مؤهل حسب طبيعة

 .(2018-رةاألس

 

 طبيعة الفحوصات

 المكان 

عدد السيدات الالتي أنجبن 

مولودا حيا خالل السنوات 

الخمس السابقة والالتي 

تلقين رعاية أثناء الحمل من 

 كادر مؤهل

ام
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 94,8 84,1 82,8 95,7 95,3 93,7 93,8 قياس ضغط الدم

 84,1 75,8 82,8 82,5 94,3 84,8 89,4 تحليل الدم

 57,7 68,4 19,4 59,0 68,3 54,4 60,4 تحليل البول 

 92,1 93,7 65,5 98,9 97,9 80,9 96,8 الموجات فوق الصوتية

 92,4 91,5 55,7 93,1 89,9 91,6 93,6 االصغاء إلى الجنين

 81,3 85,6 52,0 77,2 85,5 86,6 82,6 قياس الوزن

 64,1 59,7 19,4 56,8 64,5 74,5 66,1 قياس الطول أو القامة

 77,1 67,4 55,7 70,6 69,8 87,3 79,1 قياس البطن

 14,2 11,0 0,0 11,2 13,1 18,4 17,4 خرىأ

 عدد السيدات الالتي أنجبن مولودا حيا خالل

السنوات الخمس السابقة والالتي تلقين 

 لحمل من كادر مؤهلرعاية أثناء ا
249 1646 175 2414 6 15 4505 

 
 الحصول على جرعة الحديد والتحصين ضد التيتانوس -

طعيم ضد والت من الخدمات األساسية التي تُقدم للسيدات أثناء الحمل هو الحصول على جرعة الحديد
 التيتانوس.
 

رفت ارتفاعا ملحوظا في ( أن نسبة السيدات الالتي أخذن أي جرعة حديد ع6-10) الجدولويوضح 
ة من % على التوالي، بينما سجلت نسب57% و74، حيث بلغت 2011مقارنة بمسح سنة  2018مسح سنة 

 .2018سنة  %70.2إلى  2011% سنة 72.5تحصن ضد التيتانوس انخفاضا طفيفا من 
 

لديهن  وبدراسة التباينات حسب الخصائص توضح النتائج أن السيدات في الفئات العمرية الصغرى
حظ نفس التباين حسب وسط وإقبال أكثر على أخذ جرعة الحديد من األعمار الوسطى والمتأخرة، كما ل

 حوالي  اإلقامة ومؤشر الثروة حيث تُقبل السيدات الحضريات أكثر على أخذ الجرعة من القرويات بنسبة
ى أكثر من سيدات نقطة، وسيدات األسر األكثر غن 18% على التوالي أي بفارق حوالي 63% و82

نقطة. ويمكن تقييم النتائج السابقة  25حوالي % على التوالي بفارق 59% و84األسر األكثر فقرا بنسبة 
من حيث النمط بالنسبة للسيدات الالتي تحصلن على التطعيمات ضد التيتانوس.
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سابق لهن الزواج والالتي ( سنة المتزوجات وقت المسح أو ال49–15التوزيع النسبي للسيدات ): (6-10) الجدول

أنجبن مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المسح والالتي أخذن أي جرعة حديد أثناء الحمل ونسبة 

-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، الالتي تحصن ضد التيتانوس حسب بعض الخصائص الديموغرافية

2018). 

 

 الخصائص
الالتي أخذن أي  %

 جرعة حديد

تحصن  % الالتي

 ضد التيتانوس*

عدد السيدات اللواتي أنجبن مولودهن األخير 

 خالل الخمس سنوات السابقة على المسح

 الفئة العمرية

 

15-19 81,4 69,5 96 

20-24 76,9 65,7 797 

25-29 74,2 71,1 1296 

30-34 73,4 70,1 1206 

35-39 71,7 71,6 1071 

40-44 72,0 73,0 507 

45-49 58,7 66,4 118 

 4505 74,1 81,4 كادر مؤهل الرعاية أثناء الحمل

 585 40,2 12,5 تقليدية / ال يوجد رعاية

 وسط اإلقامة 

 

 2822 73,8 81,6 حضري

 2268 65,8 63,3 قروي

 1192 61,4 59,2 أقل فقرا مؤشر الثروة

 1047 71,9 70,6 فقير

 1061 71,0 77,3 متوسط

 1005 77,3 81,2 غني 

 785 71,1 83,7 أكثر غنى

 5090 70,2 73,5 جمالياإل

 الحمل، أو أثناء أكثر أو جرعتين تلقت* 

 أو الحمل، قبل األقل على أخرى واحدة وجرعة الحمل أثناء جرعة تلقت   

 أو الحمل، قبل سنوات ثالث خالل األقل على واحدة جرعة منهما الحمل، قبل جرعتين األقل على تلقت   

 أو الحمل، قبل سنوات 5 خالل األقل على واحدة جرعة فيهم بما الحمل قبل جرعات 3 األقل على تلقت   

 .أكثر أو جرعات 5 قتتل أو الحمل، قبل العشر السنوات خالل األقل على واحدة جرعة ذلك فى بما الحمل قبل جرعات 4 األقل على تلقت   

 
حسب دات الالتي أخذن جرعة الحديد خالل فترة الحمل ( التفاوتات بين السي2-10شكل )الويوضح 
حسب بعض الخصائص، تأكيدا على ما أوضحه  2011مقارنة بنتائج مسح سنة  2018نتائج مسح سنة 

 التحليل في الفقرة السابقة.
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الالتي سنة  (49-15)للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج في الفئة العمرية  النسبي التوزيع: (2-10شكل )ال

تلقـــوا أقــــراص الحديد أثناء التي ت المسح والـــرة التي سبقــــس األخيـــوات الخمــــي السنــــوضعن مولوًدا حًيا ف

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة الحمـــل،

 

 
 

 الحملأثناء المشاكل الصحية  -10-1-7
من  %44.6أن  (3-10شكل )الالتي يوضحها  كل الصحيةتحليل البيانات المتعلقة بالمشايظهر من و

 %40.3الحضري ووسط % في ال48.1النساء عانين من مشكلة صحية واحدة على األقل أثناء الحمل )
 (.وسط القرويفي ال

 
لوجه واألصابع اهي تورم  ترتيب تنازليكما توضح البيانات أن المشكالت األكثر شيوعا وب

حرقان (، %15.2(، تنفس سريع أو صعب )%17.5يد في أسفل البطن )ألم شد (،%21.1والقدمين )
(، ارتفاع %9.4) ئيةالماالجيوب (، تمزق في %10.6) تغييم في الرؤية(، %14.6)وآالم في الرأس 

، ولم تالحظ فروق جوهرية في تعرض النساء (%3.5تشنجات )، (%4.4(، نزيف مهبلي )%9الحرارة )
ط اإلقامة، حيث تعاني منها النساء الحضريات والقرويات على حد سواء لهذه المشاكل الصحية حسب وس

 بنفس درجة الشيوع وبنفس الترتيب.
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سنة  (49-15)المتزوجات أو السابق لهن الزواج في الفئة العمرية  التوزيع )بالنسب المئوية( للنساء: (3-10)شكل ال

  أثناء الحمل،تعرضن لها الصحية التي سب المشاكل السابقة للمسح ح سنوات 5الالتي أنجبن مولودا حيا خالل 
 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 
 
 الرعاية الصحية أثناء الوالدة. -10-2
 مكان الوالدة -10-2-1

تائج نيعكس مؤشر مكان الوالدة أحد الجوانب المرتبطة بخدمات رعاية األمومة، وقد أوضحت 
سح ة قبل الملسيدات الالتي أنجبن مولودهن األخير خالل الخمس سنوات الماضينسبة ا 2018المسح لعام 

كثر من نصف الوالدات في المستشفى أ(، وقد تمت 7-10) الجدولحسب مكان الوالدة والذي يوضحه 
والي % والوالدة بالمنزل بح14%، ثم المركز الصحي 15% تليه المصحة الخاصة بحوالي 57بنسبة 
13.% 

 
المستشفى عن بهو ارتفاع نسبة الوالدات  2011ج اإليجابية لهذا المقياس مقارنة بمسح ومن النتائ

بين %، كما ت27%، وانخفاض نسبة الوالدات في المنزل والذي سجل نسبة 52الذي سجل  2011عام 
أنه  لحمل إالناء انتائج المسح أن المستشفى لم يأتي في المرتبة األولى فيما يخص الحصول على الرعاية أث

 المصدر األساسي لتقديم خدمات الوالدة.
 

لما قلت ذلك كوتزيد نسبة إقبال السيدات صغيرات السن على إتمام عملية الوالدة في المستشفى، وك
جود معظم (، ونظرا لو2-1% للرتبة )62رتبة المولود كان تفضيل السيدات أكثر للمستشفى بنسبة نسبة 

لحضري % في الوسط ا62تمت الوالدات في المستشفى بحوالي  المستشفيات في المناطق الحضرية فقد
 % للنساء المقيمات في الوسط القروي.50مقابل 

 
تشفى المس وهناك إقبال واضح بين السيدات بدون شهادة وذوات المستوى األساسي على الوالدة في

ى نوي فأعل% للسيدات الحاصالت على مؤهل ثا37% على التوالي، مقابل حوالي 60% و58بحوالي 
 %.53.4والالتي يفضلن أكثر الوالدة في المصحة الخاصة بنسبة 

 
ة % فيما سجلت جه77ي المقدمة بنسبة ف "واد نون -كلميم"أما من حيث جهة اإلقامة جاءت جهة 

 % فقط. 43.7افياللت" أقل نسبة بلغت ت -"درعة
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ن الزواج ـــوقت المسح أو السابق له ( سنة المتزوجات49 –15التوزيع النسبي للسيدات ): (7-10) الجدول
ض ـــوالدة وبعـــان الـــمكب ـــح حســـة على المســـوالالتي أنجبن مولودهن خالل الخمس سنوات السابق

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، صــالخصائ
 

 الخصائص

 مكان الوالدة
% 

السيدات 

الالتي 

أنجبن في 

مؤسسة 

 صحية

ات الالتي عدد السيد

انجبن مولودا حيا 

خالل الخمس سنوات 

 السابقة على المسح

ل
نز
لم
ا

 

ام
ع
ى 
شف
ست
م

ر  
دا
 /
ي 
ح
ص
ز 
رك
م

دة
ال
و
ال

 

 /
صة

خا
ة 
ح
ص
م

ية
ضد
عا
 ت
حة
ص
م

 

صة
خا
ة 
اد
عي

 

ى
خر
آ

 

 96 91,9 0,0 1,6 7,4 13,2 69,6 8,1 19-15 الفئة العمرية

20-24 12,5 64,5 13,7 8,6 ,4 ,4 87,2 797 

25-29 12,3 57,5 15,7 12,8 1,2 ,4 87,3 1296 

30-34 13,8 54,2 13,6 17,0 ,9 ,6 85,7 1206 

35-39 14,3 52,4 13,1 17,3 2,1 ,9 84,8 1071 

40-44 13,5 54,5 10,8 20,2 ,6 ,3 86,2 507 

45-49 23,7 51,8 13,1 9,3 1,4 ,7 75,6 118 

 2801 91,6 4, 9, 17,3 11,6 61,7 8,0 2-1 رتبة المولود

3-4 16,7 51,0 16,7 13,3 1,7 ,6 82,7 1720 

 569 69,0 8, 6, 5,4 15,3 47,7 30,2 فأكثر 5

 2822 96,0 3, 1,8 23,1 9,3 61,8 3,7 حضري وسط اإلقامة

 2268 73,7 8, 4, 4,1 19,2 50,0 25,5 قروي

المستوى 

 التعليمي

 2908 79,5 6, 5, 6,2 15,1 57,7 19,9 بدون شهادة

 1710 93,6 5, 1,7 18,3 13,6 60,1 5,9 سيأسا

 472 98,8 2, 3,0 53,4 5,9 36,6 9, ثانوي فأعلى

 584 84,3 3, 3,1 12,8 7,9 60,4 15,4 ـ الحسيمة طنجة ـ تطوان جهة اإلقامة

 351 84,8 1,3 5, 14,9 6,9 62,5 13,9 الجهة الشرقية

 628 84,2 2, 3, 19,3 15,8 48,9 15,7 فاس ـ مكناس

 622 91,1 4, 3, 17,6 10,5 62,8 8,5 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 358 75,8 8, 1,8 10,7 10,0 53,2 23,4 بني مالل ـ خنيفرة

 944 94,1 3, 1,8 20,3 11,2 60,8 5,6 الدار البيضاء ـ سطات

 803 85,2 1,4 2, 10,4 23,6 51,0 13,4 مراكش ـ آسفي

 255 66,6 0,0 2, 3,3 19,4 43,7 33,4 درعة ـ تافياللت

 396 86,6 0,0 1,9 13,9 18,8 52,0 13,4 سوس ـ ماسة

 59 93,6 0,0 0,0 7,9 8,7 77,0 6,4 كلميم ـ واد نون

 70 91,2 0,0 2,5 6,4 5,8 76,5 8,8 العيون ـ الساقية الحمراء

 21 (96,7) (0,0) (0,0) (5,6) (2,1) (89,0) (3,3) هبذال يالداخلة ـ واد

 5090 86,1 5, 1,1 14,6 13,7 56,5 13,4 جماليإلا

 
 الوالدة في مؤسسة صحية تحت إشراف كادر مؤهل -10-2-2

ؤسسة من المؤشرات التي تعكس رعاية األمومة وخاصة في مرحلة الوالدة مؤشر الوالدة في م
 (.8-10) الجدولصحية تحت إشراف كادر مؤهل. وهو ما توضحه بيانات 

 
لوالدة إجراء ا ن% والذي يعتبر إلى حد كبير مؤشر جيد لضما87العام نسبة وقد سجل المستوى 

ة لرعايافي المؤسسات الصحية وخاصة تحت إشراف كادر طبي، كما يعكس االهتمام المتواصل بمنظومة 
 نقطة.  14أي بفارق زيادة بلغ 2011 % سنة 73الصحية لألمومة حيث كانت النسبة 

 
 التالي: وبدراسة نمط هذا المؤشر نجد

غت اتجاه األعمار الصغيرة والوسطى أكثر نحو الوالدة في المؤسسات الصحية حيث بل -
 سنة.( 49-45) % بين سيدات الفئة العمرية76النسبة أدناها بحوالي 
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 %92كلما زاد ترتيب المولود قلت نسبة الوالدة تحت إشراف كادر مؤهل حيث بلغت  -
 مواليد فأكثر. 5ة % للرتب69.4( مقابل 2-1للرتبة األولى )

ت % للحاصال100وتالحظ نفس النمط حسب المستوى التعليمي حيث بلغت النسبة حوالي  -
 % للسيدات بدون شهادة.80ي فأعلى مقابل والثان التعليمي على المستوى

% 97وجود تباين واضح بين سيدات الوسطين الحضري والقروي حيث بلغت النسبة  -
 % على التوالي.74و

ة مقدم ثروة أهمية القدرة المادية واالستفادة من المؤسسات الصحية كجهةيعكس مؤشر ال -
قابل م% 98للخدمة، حيث لوحظ ارتفاع تلك النسبة بين سيدات األسر األكثر غنى بنسبة 

 % بين السيدات األكثر فقرا.68
تجاوزت كادر مؤهل والدات بمساعدة جهة في المملكة نسب ال 12جهات من  10وسجلت  -

افياللت" ت -%( وجهة "درعة76.6نيفرة" )خ -ت جهة "بني ماللا سجل، بينم80%
(67.4%). 

سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي أنجبن  (49–15)نسبة السيدات : (8-10) الجدول
مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المسح والالتي أنجبن في مؤسسة صحية وأشرف عليها كادر 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، ؤهلم
 

 الخصائص
%  

الوالدات التي أشرف عليها كادر 
 مؤهل

عدد السيدات الالتي انجبن مولودا حيا 
 خالل الخمس السنوات السابقة

 96 92,4 19-15 الفئة العمرية

20-24 87,5 797 

25-29 87,4 1296 

30-34 86,4 1206 

35-39 85,6 1071 

40-44 86,7 507 

45-49 76,3 118 

 2801 92,0 2-1 ترتيب المولود

3-4 83,6 1720 

 569 69,4 فأكثر 5

 2822 96,6 حضري وسط اإلقامة

 2268 74,2 قروي

 2908 80,0 بدون شهادة المستوى التعليمي

 1710 94,1 أساسي

 472 99,8 ثانوي فأعلى

 584 84,8 لحسيمةطنجة ـ تطوان ـ ا جهة اإلقامة

 351 86,2 الجهة الشرقية

 628 84,8 فاس ـ مكناس

 622 91,1 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 358 76,6 بني مالل ـ خنيفرة

 944 94,3 الدار البيضاء ـ سطات

 803 85,9 مراكش ـ آسفي

 255 67,4 درعة ـ تافياللت

 396 86,8 سوس ـ ماسة

 59 93,6 كلميم ـ واد نون

 70 94,7 العيون ـ الساقية الحمراء

 21 (96,7) هب ذال يالداخلة ـ واد

 1192 68,4 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1047 83,1 فقير
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في نسبة  تحسن ملحوظ( 4-10)الشكل مسوحات السابقة، نتائج الوتظهر مقارنة هذه النتائج مع 

وقد ، في الواقع، قامةووسط اإلعلى المستوى الوطني تحت إشراف كادر مؤهل النساء الالتي ولدن 
 2004 سنة %62.6، ثم إلى 1997سنة  %48.4إلى  1992 % سنة31من ارتفعت هذه النسبة 

 .2018% سنة 86.6إلى تصل ، ل2011سنة  %73.6و
 

، 2018-1992 خالل الفترة اإلقامة راف كادر مؤهل حسب وسطــــت إشـــب الوالدات تحـــنس تغير: (4-10)شكل ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 
 
 طبيعة الوالدة -10-2-3

واالجتماعية للوالدات  الديموغرافية( طبيعة الوالدة حسب بعض الخصائص 9-10) الجدوليوضح 
ات طبيعية % والد38% منها 79تمت داخل المؤسسات الصحية، وقد شكلت الوالدات الطبيعية نسبة  التي

 % والدات طبيعية باستخدام الملقط/ الشفاط.41من غير استخدام الملقط/ الشفاط و
 

كان و%، أي والدة قيصرية من بين كل خمس والدات، 21وقد مثلت الوالدات القيصرية حوالي 
 ة مقارنةقيصريلجوء السيدات في الفئات العمرية المتوسطة والكبيرة أكثر للوالدات ال من غير المتوقع

% 24غت يث بلبالفئات الصغرى، كما تالحظ وجود عالقة عكسية بين رتبة المولود والوالدة القيصرية، ح
الوسط يادة الرتبة، كما بلغت النسبة في الوسط الحضري ِضعفها في ( وتقل مع ز2-1لرتبة المولود )

 % على التوالي.13% و26القروي حيث سجلت 
 

م عمر ع تقدوأظهرت النتائج ارتفاع الوالدات الطبيعية بدون باستخدام بعض الوسائل المساعدة م
( سنة 49-45) % للفئة العمرية59.6المرأة وزيادة رتبة المولود واإلقامة في الوسط القروي حيث بلغت 

 للمقيمات في الوسط القروي.% 45.8( و5% لرتبة المولود )+74و
 

وعلى عكس ذلك، كانت الوالدات الطبيعية باستخدام بعض الوسائل أكثر ارتفاعا بين الفئات 
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حضري قروي إجمالي

 1061 92,8 متوسط

 1005 96,5 غني

 785 97,8 أكثر غنى

 5090 86,6 جمالياإل

   حالة 50) ( أقل من 
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% 51.4( سنة، و24-20% للفئة العمرية )57.7العمرية األقل سنا وبين المواليد األقل رتبة، حيث بلغت 
 امة.(، ولم تسجل فروق جوهرية حسب وسط اإلق2-1لرتبة المولود )

 
( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج الالتي 49-15التوزيع النسبي للسيدات ): (9-10) الجدول

 سنوات السابقة للمسح داخل مؤسسة صحية حسب كيفية خروج الجنين،  5الل ـــن مولودا حيا خـــأنجب

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

يعيةوالدة طب  

 قيصرية

عدد السيدات الالتي انجبن 
مولودا حيا خالل الخمس 

مؤسسة  فيالسنوات السابقة 
 صحية

والدة طبيعية من غير 
 استخدام وسائل

 (ملقط/ الشفط)ال

والدة طبيعية 
 باستخدام

 (الملقط/ الشفط)

 88 14,6 54,6 30,8 19-15 الفئة العمرية

20-24 26,8 57,7 15,5 695 

25-29 34,4 48,2 17,5 1131 

30-34 36,9 38,5 24,6 1033 

35-39 45,2 30,1 24,7 908 

40-44 47,2 25,4 27,4 437 

45-49 59,6 25,1 15,3 89 

 
 رتبة المولود

1-2  24,4 51,4 24,2 2565 

3-4  51,8 29,5 18,7 1423 

فأكثر 5  74 14,9 11,2 393 

 
 وسط اإلقامة

 2708 26,3 40,9 32,8 حضري

يقرو  45,8 41,3 12,9 1672 

جمالياإل  37,7 41 21,2 4380 

 
 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالتوزيع النسبي للوالدات حسب طبيعة الوالدة، : (5-10شكل )ال
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استخدام العمليات القيصرية هو أكثر شيوًعا في القطاع الخاص  ن( فإ6-10وحسب بيانات الشكل )

ر قطاع الخاص أكثتي يلدن في الالنساء الالوبالتالي فإن في القطاع العام، فقط ٪ 12مقابل ٪ 62.2بنسبة 
 في القطاع العام. نلدالتي يمرات للوالدة القيصرية مقارنة بال 5عرضة بنسبة 

 
  التوزيع النسبي للوالدات حسب طبيعة الوالدة والقطاع العام أو الخاص،: (6-10شكل )ال

 .(2018-ي حول السكان وصحة األسرة)المسح الوطن
 

 
 
 يةتوقيت اتخاذ قرار إجراء الوالدة القيصر -10-2-4

يصرية ة القبسؤال السيدات الالتي ولدن قيصريا عن توقيت أو لحظة اتخاذ القرار بإجراء العملي
ي هن اتخذن هذا القرار قبل المخاض/ ضرورة، أ% من56.3  (، تالحظ أن10-10) الجدولالذي يوضحه 

م الآية % منهن اتخذن قرارهن مع بدا34.2أكثر من نصف السيدات اتخذن هذا القرار مسبقا، مقابل 
 %.9.4بلغت  االمخاض. أما نسبة السيدات الالتي اتخذن القرار باعتباره اختياري

 
 مع زيادةوكبر وبالنسبة التخاذ القرار قبل المخاض فقد تركز بين السيدات في الفئات العمرية األ 

تسق في كل منهما مع رغبة السيدات كبيرات السن إنجاب عدد كاف من (، وهو ما ي4-3رتبة المولود )
 %.57.3المواليد، وقد ُوجد أن أكثر من نصفهن من السيدات المقيمات في الوسط الحضري بنسبة 

 
لعمرية أما فيما يخص اتخاذ القرار مع بداية آالم المخاض، فقد كان أكثر انتشارا بين الفئات ا

الصغرى خاصة أن معظمهن ليس لديهن معلومات كافية أو خبرة سابقة عن طبيعة الوالدات حيث بلغت 
 ( سنة.24-20% في الفئة العمرية )45.7 نسبتهن

15,7
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 يعانون مع نقص الوزن عند الوالدة طفال الذيناأل متوسط وزن المواليد ونسبة -10-2-5

فال طفال الذين تم وزنهم عند الوالدة ومتوسط وزنهم ونسبة األط( نسبة األ11-10) الجدوليوضح 
 ذكور:الم الجدولالذين يعانون من نقص الوزن عند الوالدة، ويمكن استقراء النقاط التالية من 

 
رية %، ولم تسجل فروق جوه75لي بلغت نسبة األطفال الذين تم وزنهم عند الوالدة حوا -

لود المو حسب الفئات العمرية لألمهات. بينما تالحظ اهتمام أكثر بوزن األطفال حسب رتبة
زيادة الرتبة، كما تزيد النسبة مع ارتفاع  ( وتنخفض مع2-1% للرتبة )79حيث بلغت حوالي 

لى المؤهل % بين الحاصالت ع94المستوى التعليمي ومؤشر الثروة حيث بلغت حوالي 
 % بين سيدات األسر األكثر غنى.90الثانوي فأكثر وحوالي 

 % كغ( حسب الخصائص الخلفية3.2لم تسجل أي فروق واضحة لمتوسط الوزن الذي بلغ ) -
 الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية.

%، وتركزت أكثر 11بلغت نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند الوالدة حوالي  -
( سنة، ورتبة 24-20%( في الفئة العمرية )14.2ن األمهات في الفئات العمرية األصغر، )بي

%(، وساكنات الوسط 12.5%(، واألمهات بدون شهادة )14فما فوق بنسبة ) 5المولود 
 %(.16.7مكناس" ) -%(، والقاطنات في جهة "فاس12.6القروي )

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج 49–15للسيدات )التوزيع النسبي : (10-10) الجدول

ووالدتهن تمت في مؤسسة صحية ووالدتهن  خالل الخمس سنوات السابقة على المسحا حيا والالتي أنجبن مولود

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةقيصرية حسب لحظة اتخاذ القرار بذلك، 
 

 الخصائص

 لحظة اتخاذ القرار باللجوء إلى العملية القيصرية

عدد السيدات الالتي أنجبن عن 

بل المخاض ق طريق عملية قيصرية

 ضرورة/

بعد بداية آالم 

 المخاض
 قرار اختياري

 13 (0,0) (71,0) (29,0) 19-15 الفئة العمرية

20-24 49,1 45,7 5,2 108 

25-29 55,9 36,6 7,6 198 

30-34 57,9 30,1 12,1 253 

35-39 58,2 31,0 10,8 224 

40-44 61,6 28,9 9,5 119 

45-49 (40,3) (52,7) (7,0) 14 

 618 8,9 37,5 53,6 2-1 رتبة المولود

3-4 62,9 25,0 12,1 265 

 44 (4,) (44,1) (55,5) فأكثر 5

 711 11,5 31,2 57,3 حضري وسط اإلقامة 

 216 2,6 44,3 53,1 ريفي

 927 9,4 34,2 56,3 جمالياإل

 حالة 50) ( أقل من 
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عند الوالدة، متوسط وزنهم ونسبة األطفال الذين يعانــــون نسبة األطفال الذين تم وزنهم : (11-10) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، مــــن نقص الـــــوزن عنــــد الـــــوالدة

 
 

 الخصائص
% األطفال الذين 

 تم وزنهم

متوسط الوزن 

 بالكغ

عدد األطفال الذين 

 تم وزنهم

األطفال الذين  %

يعانون من نقص 

 *لوزن عند الوالدةا

 13,9 64 3,082 70,2 19-15 الفئة العمرية

20-24 70,8 3,106 529 14,2 

25-29 74,6 3,153 902 11,7 

30-34 74,4 3,243 828 8,8 

35-39 77,9 3,24 786 9,6 

40-44 77,8 3,242 365 10,5 

45-49 70,8 3,28 74 9,3 

 

 رتبة المولود

1-2  79,3 3,189 2083 10,5 

3-4  72,6 3,218 1151 10,5 

فأكثر 5  59,5 3,171 314 14,0 

 12,5 1739 3,156 65,8 بدون شهادة المستوى التعليمي

 10,4 1372 3,217 84,9 أساسي

 5,3 437 3,3 94,1 ىثانوي فأعل

 9,8 2310 3,243 86,5 حضري وسط اإلقامة

 12,6 1238 3,112 60,2 قروي

 جهة اإلقامة

تطوان ـ الحسيمة طنجة ـ  75,5 3,383 418 7,4 

 12,2 228 3,238 66,1 الجهة الشرقية

 16,7 451 3,085 78,8 فاس ـ مكناس

 10,0 461 3,257 81,5 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 3,9 230 3,183 67 بني مالل ـ خنيفرة

 10,9 740 3,208 81,1 الدار البيضاء ـ سطات

 10,5 463 3,164 67 مراكش ـ آسفي

اللتيدرعة ـ تاف  61 3,086 144 13,9 

 11,5 292 3,059 77,4 سوس ـ ماسة

 7,3 46 3,278 84,5 كلميم ـ واد نون

 12,0 56 3,164 84,2 العيون ـ الساقية الحمراء

 7,3 20 3,24 97,3 الداخلة ـ وادي الذهب

 مؤشر الثروة

 10,0 584 3,17 53,8 أكثر فقرا

 11,7 661 3,141 68,7 فقير

 11,9 813 3,195 82,6 متوسط

 11,5 822 3,202 86,4 غني

 8,5 668 3,272 89,6 أكثر غنى

 10,8 3548 3,197 74,8 جمالياإل

 كغ. 2.5الوزن عند الوالدة أقل من  *

 
 أسباب عدم الوالدة في المؤسسات الصحية -10-2-6

يدة من س 710مؤسسات صحية حيث بلغ عددهن ويهتم المسح بفئة السيدات الالتي لم يلدن داخل 
 ( ما يلي:12-10) الجدول%، ويوضح 14، أي بنسبة حوالي 5090إجمالي عدد السيدات البالغ 

 
% في الوسط 16 حوالي بلغت نسبة السيدات الالتي لم يلدن داخل المؤسسات الصحية -

 % في الوسط القروي.84 حوالي الحضري مقابل
جد ات عن الوالدة في المؤسسات الصحية في الوسط الحضري وُ بدراسة أسباب عزوف السيد -

بب % بس7.8% بسبب الوالدة المفاجئة، و29.7% منهن يرون أن المنزل أفضل، و38.4أن 
 رغبة العائلة أو الزوج.

% يرون أن الوالدة في المنزل أفضل 37.7أما في الوسط القروي فأوضحت النتائج أن  -
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أو المبكرة، وقد بلغت هذه النسبة بسبب بعد المسافة حوالي  % بسبب الوالدة المفاجئة26.7و
والدات تمت خارج المؤسسات الصحية في الوسط القروي  5% أي والدة من بين كل 19.3

 بسبب بعد أماكن تقديم الخدمة.
 

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج 49–15التوزيع النسبي للسيدات ): (12-10) الجدول

ة ــــة صحيـــفي مؤسستتم الوالدة  التي أنجبن مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المسح ولموال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، ةــط اإلقامـــب ووســـب السبـــحس

 

 السبب
 وسط اإلقامة

 المجموع
 قروي حضري

 37,9 37,7 38,4 المنزل أفضل

مفاجئةوالدة مبكرة/   29,7 26,7 27,1 

 16,2 19,3 0,1 مسافة بعيدة

 4,9 4,9 5,2 وسائل النقل غير متوفرة

 3,2 3,5 1,6 التكلفة مرتفعة

 3,1 2,2 7,8 رغبة العائلة /الزوج

 1,5 1,4 2,5 الخدمة غير متوفرة

 6,1 4,5 14,7 أخرى

صحية مؤسسة في لدني لم الالتي السيدات عدد  114 596 710 

 
 الرعاية الصحية ما بعد الوالدة.  -10-3
 دةنسبة الالتي تلقين رعاية صحية بعد الوال -10-3-1

تي تلقين رعاية بعد الوالدة على يد ( نسبة الال13-10) الجدوليوضح العمود ما قبل األخير من 
 النقاط التالية: الجدولمقدم خدمة مدرب ومؤهل، ويعكس 

 
واضعة % وهي نسبة مت22عاية بعد الوالدة حوالي بلغت نسبة النساء الالتي حصلن على ر -

( 2-1) بوجه عام، وقد تركزت أكثر في الفئات العمرية الكبيرة، ورتبة المولود األولى
ذوات المستوى التعليمي  وبين السيدات ،%27 %، وفي الوسط الحضري23بحوالي 

ات دة من خدم%(، وكذلك حسب مؤشر الثروة حيث تزيد نسبة االستفا43) الثانوي فأكثر
والي حالرعاية الصحية بعد الوالدة مع ارتفاع المستوى االقتصادي لألسرة، حيث تبلغ 

 را.األسر األكثر فقبين سيدات % 14ألسر األكثر غنى مقابل حوالي بين سيدات ا% 33
 ؤهل.ادر ملم توجد أي فروق تذكر بين من تلقين رعاية بعد الوالدة ومن تلقين رعاية من ك -

 
 ةالرعاية ما بعد الوالدة حسب مقدم الخدم -10-3-2

( بأن الطبيب هو المصدر األساسي لتقديم الخدمة لرعاية ما بعد 13-10) الجدوليوضح ذات 
%، وتركــــــزت هــــذه النسبـــــة بيــــن السيــــدات فـــي الفئتيـــــن 13.9الوالدة بنسبـــــة بلغــــــت 

%(، والحاصالت على 19.4( سنة، وبين سيدات الوسط الحضري )44-40( و)39-35العمريتيـن )
%(، وجاءت الممرضة والقابلة في 25.8%(، وسيدات األسر األكثر غنى )38.5مؤهل ثانوي فأكثر )

%، وترتفع نسبة من يلجأن للممرضة والقابلة بين كبيرات السن 10المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي 
+(.5% للرتبة )13يث بلغت حوالي وكلما زادت رتبة المولود ح
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( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي أنجبن 49 –15نسبة السيدات ): (13-10) الجدول

مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة على المسح حسب تلقيهن رعاية بعد الوالدة أثناء آخر والدة وبعض 

 .(2018-لوطني حول السكان وصحة األسرة)المسح ا، الخصائص الديموغرافية

 

 الخصائص

الالتي % الرعاية بعد الوالدة

تلقين 

رعاية 

بعد 

 الوالدة

الالتي  %

تلقين 

رعاية بعد 

الوالدة من 

 كادر مؤهل

عدد السيدات 
الالتي أنجبن 
مولودا حيا 
خالل الخمس 
سنوات السابقة 
 على المسح

ب
بي
ط

 

بل
قا
ة/
ض
مر
م

ة
 

ة 
لد
و
م

ية
يد
قل
ت

  /
ن
را
جي

أ
 /
ء
قا
صد

ن 
 م
رد
ف

لة
ائ
لع
ا

 

ى
خر
أ

 
 96 23,3 23,3 0,0 0,0 0,0 8,7 14,6 19-15 الفئة العمرية

20-24 10,3 8,6 ,1 0,0 0,0 17,9 17,8 797 

25-29 11,7 8,6 0,0 0,0 ,1 18,9 18,9 1296 

30-34 14,1 9,1 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 1206 

35-39 17,4 11,4 ,1 ,1 ,3 26,8 26,4 1071 

40-44 17,0 11,2 0,0 0,0 0,0 25,7 25,7 507 

45-49 14,3 13,4 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 118 

 2801 23,0 23,0 1, 0,0 0, 9,1 15,9 2-1 رتبة المولود

3-4 12,7 9,4 ,0 ,0 ,2 21,2 21,0 1720 

 569 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 13,1 7,6 فأكثر 5

 الرعاية أثناء الحمل 

 

 4505 23,6 23,7 1, 0, 0, 10,1 15,3 مؤهلة

 3 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) تقليدية

 582 9,4 9,4 0,0 0,0 0,0 6,8 3,2 اليوجد

 710 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 11,4 5,1 خارج مكان محروس مكان الوالدة

 4380 23,0 23,1 1, 0, 0, 9,4 15,3 في مكان محروس

 2822 27,1 27,2 1, 0,0 0, 9,8 19,4 يحضر وسط اإلقامة

 2268 15,6 15,6 1, 0, 0, 9,5 7,0 قروي

 2908 16,5 16,6 1, 0, 0, 9,5 8,2 بدون شهادة  المستوى التعليمي

 1710 25,4 25,4 1, 0,0 0,0 10,6 16,8 أساسي

 472 42,8 43,0 0,0 0,0 2, 7,0 38,5 ثانوي فأعلى 

 1192 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 8,8 6,1 أكثر فقر ؤشر الثروةم

 1047 18,3 18,5 0,0 1, 2, 10,9 8,5 فقير

 1061 22,7 22,8 3, 0,0 0,0 10,5 13,9 متوسط

 1005 26,0 26,1 1, 0,0 0,0 7,9 19,4 غني

 785 32,7 32,7 0,0 0,0 0,0 10,6 25,8 أكثر غنى

 5090 21,9 22,0 1, 0, 0, 9,7 13,9 جمالياإل

 حالة 50من ) ( أقل 

 
 والدةأسباب عزوف السيدات عن خدمات ما بعد ال -10-3-3

خصائص الخلفية  رتبطا ببعضسباب عزوف السيدات لخدمات ما بعد الوالدة مأ( 14-10) الجدوليوضح 
 الي:و الترافية واالقتصادية واالجتماعية. ويمكن استقراء بعض النقاط األساسية على النحغالديمو

لي حواأي ( 5090من بين  3969خدمات ما بعد الوالدة )استخدام  ف عنبلغت نسبة العزو -
 .لى نهايتهاإ%، وهو ما يستدعي ضرورة تواصل منظومة رعاية األمومة من بدايتها 80

 % من السيدات الالتي عرفن عن تلك الخدمات أنهن عزفن عنها بسبب71وذكرت حوالي  -
% في 76.9العمرية األصغر حيث بلغت  عدم وجود مضاعفات وكانت أكثر تركيزا في الفئات

%، والحاصالت على المستوى الثانوي 74.5نساء الوسط الحضري  سنة، وبين 19-15الفئة 
 % لسيدات األسر األكثر غنى.79.5%، و82.2فأكثر 

%، ولم تسجل فوارق واضحة 15أما العزوف بسبب الجهل بأهمية الكشف فقد بلغت نسبته  -
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 دات.حسب الخصائص الخلفية للسي
لثروة % وارتفعت نسبته حسب مؤشر ا8حوالي  تهنسببلغت وفيما يخص ارتفاع التكلفة فقد  -

 %( على التوالي.9%( و)11بحوالي ) ةرياألكثر فقرا والفق األسر بين سيدات
 

( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج الالتي 49-15التوزيع النسبي للسيدات ): (14-10) الجدول

 ،بن مولودا حيا خالل الخمس سنوات السابقة للمسح والالتي لم يتلقين رعاية بعد الوالدة حسب السببأنج

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
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 أخرى

عدد السيدات اللواتي أنجبن 

مولودا حيا خالل الخمس سنوات 

 مالسابقة على المسح والالتي ل

 يتلقين رعاية بعد الوالدة

 73 0 1,8 3,6 6,1 11,6 76,9 19-15 الفئة العمرية

20-24 72,9 16,7 4,2 2,5 1,7 2 654 

25-29 74,2 13,3 7,5 2,4 1,5 1,1 1052 

30-34 68,7 16,2 7,1 2,8 1,8 3,4 942 

35-39 67,8 15,3 9,8 3,2 1,5 2,3 784 

40-44 70,2 14,1 9,5 2,7 1,6 1,9 377 

45-49 65,5 13 8,6 9,8 0,6 2,5 87 

 2055 3,2 1,1 0,3 5,5 15,4 74,5 حضري وسط اإلقامة

 1914 1 2,2 5,7 9,6 14,5 67 قروي

 2425 1,8 2 4,1 10 14,7 67,5 بدون شهادة المستوى التعليمي

 1275 2,7 1,1 1,2 3,6 16,3 75 أساسي

 269 2,4 1,1 0 2,5 11,7 82,2 ثانوي فأعلى

 1026 1,5 2 8,7 10,7 13,3 63,7 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 853 1,1 2,1 1,4 9,2 16,3 69,9 فقير

 818 3,6 1,6 1 5,7 14,4 73,7 متوسط

 743 2,4 1,2 0,6 5,7 17,3 72,8 غني

 529 2,2 1 0 3,4 13,8 79,5 أكثر غنى

 جمالياإل

 

 

70,9 15 7,5 2,9 1,6 2,1 3969 

 
 
 
 دةصحية بعد الوالالمشاكل ال -10-3-4

ة على من النساء قد أبلغن عن وجود مشكلة صحية واحد %28.1أن  (7-10)الشكل توضح بيانات 
 األقل خالل ستة أسابيع من الوالدة.

 
حيان غلب األتتعرض لها في ألوالدة فترة ما بعد اطرأ خالل إن المشاكل الصحية الرئيسية التي ت

م آالهذه المشاكل الصحية هي بشكل رئيسي الوسط الحضري والوسط القروي على حد سواء،  نساء
ع الحوض مآالم (، %7.9(، آالم أسفل الظهر مع الحمى )%14.3وتورم الثدي المصحوب بالحمى )

ظهر مع ال أعلىم آال (،%4.6لية )(، إفرازات مهب%5.6حمى ) حرقان عند التبول مع(، %7.5الحمى )
 (.%3.3رائحة مع الحمى )ة كريهة المهبليإفرازات و ،(%4.1وآالم الساق )تورم (، %4.2حمى )
 

التوزيع النسبي للنساء الالتي تعرضن لمشاكل صحية بعد الوالدة حسب طبيعة المشكلة ووسط اإلقامة، : (7-10شكل )ال
 .(2018-ة)المسح الوطني حول السكان وصحة األسر
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 مستويات وفيات األمهات -10-4
ية لبشراالتنمية  حمل والوالدة وخالل فترة النفاس يعكسأصبح مستوى وفيات األمهات أثناء ال

ية الرعاوحصولها على بشكل خاص على وضع المرأة معبر مؤشر ، حيث أنه واالجتماعية لكل دولة
 تياجاتها.النظام الصحي اح بها يلبيالتي  يةكيفللالصحية و

 (MMR)وفيات األمهات ويتم قياس عادة هذا المؤشر عن طريق نسبة وفيات األمهات أو معدل 
 ددة.مح زمنية البالد خالل فترةفي  الذي يتطلب بيانات عن وفيات األمهات والمواليد األحياء

 
 لبشك وفياتلبا المتعلقة للبيانات مصدر أفضل الوفيات وتعد نظم تسجيل البيانات الحيوية وأسباب

 وأسبابها اتالوفي عن اإلعالن عدم أو /و ومع ذلك يبقى نقص البيانات. خاص بشكل األمهات ووفيات عام
لى األسر عولهذا السبب تشكل عمليات المسح بالعينة . موثوقة تقديرات على الحصول في عقبة رئيسية

 المعيشية بديال لفهم هذه الظاهرة النادرة نسبيا.
 

 التقدير منهجية -10-4-1
 غير أو قة مباشرةبطري: رلألساليب المستخدمـــــــة للتقديـــــــ وفقا يتم تحديد البيانات المراد جمعها

 استخــــدامب ـــــرةلمباشـا غيـــــــر وإذا كـــــــانت ميـــــــــزة منهجية التقديـــــــر مباشـــــــــرة،
لب عينة كبيرة، فإن محدوديتها في أنها ال تتط (s sœursméthode de La) "األخــوات طريقــــــة"

 الفترة) .نسبيا طويلة زمنية فترات مدى قليلة الموثوقية على الرئيسية تكمن في توفيرها تقديرات
 (.سنوات 10 من أكثر: المرجعية
 

 قدمالت ييمتق أجل من األمهات لوفيات الحالي المستوى تقدير إلى المسح هذا من جهة أخرى، يهدف
 من 3 الهدف قوتحقي الظاهرة هذه من الحد لتسريع اتخاذها الواجب واإلجراءات التدابير وتحديد المحرز
 أجل من رةالمباش الطريقةُوجد أنه من األنسب استخدام  األسباب، ولهذه. المستدامة التنمية أهداف

 أحدث. فترة لمعدل وفيات األمهات خالل تقدير على الحصول
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 لعينةحجم ا -10-4-2
 دىم على دقيقة تقديرات تقديم بميزة تتمتع وفيات األمهاتنسبة  لتقدير المباشرة كانت الطريقة إذا

 عينة نع البيانات الرئيسي يكمن في ضرورة جمع عيبها فإن ،(سنتين إلى سنة من) أقصر فترة زمنية
 .األمهات وفيات من ياكاف األسر المعيشية لتشمل عدد من كبيرة

 
 121.715 أي منطقة عد، 765 في تقيم التي أسر العينة جميع البيانات جمع ت عمليةشمل وعليه،

 (.الوسط القروي في 57.148و الوسط الحضري في 64.577)معيشية،  أسرة
 

 البيانات وجمع التدريب -10-4-3
 مناطق تحديد كيفية الباحثين والباحثات على من 80 من أكثر تدريب البيانات مرحلة جمع سبق

 .المقابلة وتقنيات االستبيانات ملء وقواعد الميدان في ينةالع
 
ة، سر المعيشيتعداد األ بالتزامن مع إجراء هاتاألم وفيات حول البيانات العمل الميداني وجمع وتم

 لمعلوماتا إلى بجمع البيانات الالزمة لتقدير نسبة وفيات األمهات باإلضافة االستبيان حيث يسمح
 سر المعيشية.األ لتحديد الضرورية

 :2016-2015خالل السنتين السابقتين للمسح  التالية المعلومات جمع تم وعلى هذا النحو،
  الجنسالوالدات الحية داخل األسرة المعيشية، موزعة حسب. 
  /( سنة في األسرة.54-12من ) امرأةإذا ما حدثت وفاة أنثى 
 .عدد النساء المتوفيات 
 ات.جية للنساء المتوفياالحالة الزو 
  بيع بعد الوالدة.أسا 6إذا ما حدثت الوفاة عند المتزوجات أثناء الحمل، أثناء الوالدة أو خالل 

 
 ضمان دقة وجودة البيانات -10-4-4

، ي العينةفأقل  تبقى ظاهرة وفيات األمهات في المغرب إلى حد ما نادرة، لهذا فإن أي حالة أكثر أو
( 54-12ن )مــاء هات. لقد تم التأكد من جميع وفيات النســــــيمكن أن تؤثر على حساب نسبة وفيات األم

قة دضمان لسنة في األسر المعيشية، وجمع معلومات أخرى حول ظروف الوفاة باستخدام استبيان محدد، 
 التقديرات.
 

وفر تكما تمت مراجعة االتساق الداخلي والخارجي لقاعدة البيانات وحساب المؤشرات التي 
 دة البيانات.معلومات حول جو

 
 تقدير نسبة وفيات األمهات -10-4-5

الوالدة حمل وتشير نسبة وفيات األمهات إلى عدد النساء الالتي يتوفين نتيجة لمضاعفات مخاطر ال
 والدة حية في تلك السنة. )المرجع دليل السكان(. 100.000والنفاس في سنة معينة لكل 

 
د ترجيح ية بعبين وفيات األمهات وعدد الوالدات الح تعرف نسبة وفيات األمهات على أنها العالقة

 بيانات العينة.
 
 ، 2016و 2010ما بين  تقديرات نسبة وفيات األمهات على المستوى الوطني حسب وسط اإلقامة : (15-10) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 
معدل وفيات 

 األمهات

 2010ـ  2009

معدل وفيات 

 هاتاألم

 2016ـ  2015

 معدل التباين

 2016ـ  2010
 معدل انخفاض سنوي

 *2016ـ  2010

 %7.9 %39ـ 44.6 73 يحضر

 %4.7 %25ـ 111.1 148 قروي

 %7.0 %35ـ 72.6 112 جمالياإل
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-2015بين ) حية دةوال 100000 لكل 72.6 بلغ األمهات وفيات مستوى أن (15-10) الجدول يبين

 . %7 وصل إلى سنوي انخفاض وبمعدل 2016و 2010 عامي نبي %35نخفاض با (،2016
 والدة حية، في كل من الوسط 100000لكل  111.1و 44.6وبلغت مستويات وفيات األمهات 

 لحضرياالحضري والقروي على التوالي. وتتسارع وتيرة انخفاض مستويات وفيات األمهات في الوسط 
 في الوسط القروي. %4.7مقابل  %7.9بـنسبة 
 
سبة وفيات األمهات على المستوى الوطني وفي الوسطين ( اتجاهات ن8-10يبين الشكل )و

 (.2016-1985الحضري والقروي خالل الفترة )
 

 .(2016-1985)اتجاهات وفيات األمهات خالل الفترة : (8-10شكل )ال
 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 
 

حية ة الصهذا الفصل ارتفاعا ملحوظا في تلقي خدمات الرعاي وتبين النتائج التي تم عرضها في
ص ما يخأثناء الحمل والوالدة في مكان مراقب وبإشراف كادر مؤهل، لكن لم يالحظ نفس التحسن في

 .2011اللجوء إلى الفحص الطبي بعد الوالدة، حيث لم يعرف أي تغيير منذ 
 

 وعي لىإتحت إشراف صحي  الحمل والوالدة الصحية أثناء إلى الرعاية المتزايد اللجوء ويشير
 .الحدث هذا تجاه السكان سلوك وتغيير الحمل المرأة بمخاطر

 
مة بوسط اإلقا مرتبط والديموغرافية االجتماعية وفقا للخصائص تم تسجيل تباين ومع ذلك،

 سبةك بالنلالثروة وذ اإلقامة والمستوى التعليمي للمرأة ورتبة المواليد ومؤشر جهة )حضري، قروي(،
 النتائج. لغالبية

 
لوضع، بعد اونستنتج من تحليل البيانات حول المشاكل الصحية التي تواجهها النساء أثناء الحمل 

صحية كل الأنها ال توجد تباينات واضحة بين الوسطين الحضري والقروي، حيث تعاني النساء من المشا
 في كليهما على حد سواء.

ين والدة حية ب 100000لكل  72.6سبة وفيات األمهات بلغت كما أظهرت نتائج المسح أن ن
 ( وذلك باستخدام منهجية الحساب المباشر لوفيات األمهات.2015-2016)

 
( وبمعدل 2016-2010على ما كانت عليه خالل الفترة ) %35وسجلت هذه النسبة انخفاضا بنسبة 

حسب وسط اإلقامة حيث بلغت النسبة . وقد تالحظ وجود تباينات كبيرة %7انخفاض سنوي متوسط بلغ 
 والدة حية في الوسط الحضري والقروي على التوالي، كما أن معدل 100.000وفاة لكل  111.1و 44.6
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على % 4.7و% 7.9الحضرية منه في المناطق القروية حيث بلغ  المناطق في أسرع السنوي االنخفاض
 .التوالي
 

الحمل  ثناءأ التغطية الصحية لتحسين كبيرة جهود ذلب يتعين يزال ال النتائج، هذه إلى وبالنظر
ائص الخص وتقليص الفروقات المسجلة حسب الخدمة وتحسين نوعية الوالدة وبعد وأثناء الوالدة،

 عنية.لسكانية الماوذلك بالعمل على استهداف الفئات  التحديد، وجه على للنساء والديموغرافية االجتماعية
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 راض اإلنجابية: اإلصابة باألم11الفصل 
 

يعتبر تحسين صحة المرأة بشكل عام والصحة اإلنجابية على وجه الخصوص من أولويات 
ور ة وتصاالستراتيجيات والبرامج الصحية لوزارة الصحة. وفي هذا السياق، اهتم هذا المسح بمعرف

مت أسئلة المسح في هذا الفصل لصُ  النساء حول وضعهن في مجال الصحة اإلنجابية حيث ل عدة تشمم 
زوجات أو السابق لهن الزواج لمحاولة التعرف على جوانب ( سنة المت49-15أسئلة وجهت للسيدات )

هذه لقدمة حالتهن الصحية، فضال عن أسئلة أخرى تعكس مدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والجهات الم
حم الر نجاب كسقوطالخدمات، وانتشار بعض األمراض المزمنة مثل السرطان واألمراض المرتبطة باإل

 وسلس البول وبعض المشكالت الصحية األخرى للمرأة المغربية.
 
 الحالة الصحية للسيدات وقت المسح مقارنة بالسنة السابقة للمسح -11-1

 السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49–15) للسيدات النسبي ( التوزيع1-11) الجدوليوضح 
 عليه بقالسا بالعام وحالتهن الصحية مقارنة المسح وقت الصحية لحالتهن تقيميهن حسب الزواج لهن

حن أن حالته45أن ما يقرب من  الجدولالخصائص، وتشير بيانات  بعض حسب م % من السيدات صر 
ة % منهن أن حالتهن الصحية متوسط43.3الصحية في مستوى جيد وقت المسح، بينما رأت حوالي 

 % أن حالتهن سيئة.11.7وقالت 
 

لصحية، حيث ارؤية النساء لحالتهن  في تحسن تسجيل تم ،2011 مسح نتائج مع النتائج هذه نةبمقار
. نقطة 4.6 قدرها أي بزيادة %،40.3حوالي  2011كانت نسبة من صرحن أن حالتهن الصحية جيدة سنة 

 ضبانخفا %، أي12.9 وسيئة %46.9متوسطة  صحية حالة في أنفسهن من اعتبرن بينما بلغت نسبة
 .التوالي على نقطة 1.2و 3.6 رهقد
 

أن حن بوبدراسة نمط التوزيع حسب الخصائص الديموغرافية واالجتماعية تالحظ أن أكثر من صر  
% مقابل 620.( سنة بنسبة بلغت حوالي 49-45حالتهن الصحية سيئة هن السيدات في الفئة العمرية )

% لمن 6.4% مقابل 17.5فأكثر بنسبة  5 ( سنة، ومن لديهن عدد مواليد أحياء19-15% في الفئة )1.1
 ليس لديهن أطفال، ولم تسجل فروق واضحة حسب وسط اإلقامة ومؤشر الثروة.

 
فقد ذكرت  أما فيما يخص رؤية النساء لحالتهن الصحية وقت المسح مقارنة بالسنة السابقة عنه،

% أنها 35والي بينما تعتبر ح % منهن بأنها لم تتغير وأنها كما كانت عليه في العام السابق،55حوالي 
 % أنهن أفضل وأن حالتهن تحسنت.10.5أصبحت أسوء، فيما ترى 

 
 وعدد أن هناك تناسب طردي بين من اعتبرن أن حالتهن أصبحت أسوء وكل من سن المرأة لوحظو

% مقابل 48.1لي ( سنة بحوا49-45األطفال على قيد الحياة حيث تصل إلى أقصاها في الفئة العمرية )
% 19.3أكثر مقابل فمواليد أحياء  5% بين من لديهن 44.8( سنة، و19-15) العمرية % في الفئة11.3

لوسط % في ا30.5% مقابل 37.2فقط بين من ليس لديهن أطفال، كما ترتفع في الوسط الحضري إلى 
 القروي، بينما لم تسجل فروق جوهرية حسب مؤشر الثروة.

 
 الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49–15) للسيدات النسبي التوزيع : (1–11) الجدول

ص، ــالخصائ ضــــبع بــــحس هــــعلي قـــالساب بالعام مقارنة المسح وقت الصحية لحالتهن تقيميهن حسب

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 الخصائص

السابق بالعام مقارنة الصحية الحالة الحالة الصحية وقت إجراء المسح  السيـــدات 

 سنة( 49–15)

 المتزوجات

 أو المسح وقت

 لهن السابق

 الزواج

دة
جي

 

طة
س
تو
 م

ئة
سي

 

ى
خر
 أ

ت
سن
ح
ت

 
 

ي 
ه
ا 
كم

 

ت
ء
سا

 

ى
خر
 أ

 239 0,5 11,3 71,8 16,4 0 1,1 22,5 76,4 19-15 الفئة العمرية

20-24 65 29,5 5,3 0,1 17,2 62,9 19,6 0,3 1034 
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25-29 53,1 39,4 7,4 0,1 11,9 59,6 28,1 0,5 1669 

30-34 49,3 42,1 8,6 0,1 10,6 60 28,8 0,7 1813 

35-39 40 48 12 0 10 52,1 37,6 0,3 1925 

40-44 35,8 48,2 16,1 0 8 48,3 43,2 0,4 1779 

45-49 29,2 50,3 20,6 0 7,2 44,2 48,1 0,6 1510 

 6005 0,7 37,2 51 11,1 0,1 12,1 43,5 44,3 حضري وسط اإلقامة

 3964 0,1 30,5 59,7 9,6 0 11 43,1 46 قروي

عدد المواليد 

 األحياء

 957 0,7 19,3 66,1 13,8 0 6,4 29,1 64,5 ال يوجد

1-2 50 40,7 9,2 0,1 11,7 57,4 30,3 0,7 4308 

3-4 37,4 48,5 14,1 0 9,6 50 40,2 0,2 3428 

 1276 0,1 44,8 48,2 6,9 0 17,5 49 33,5 فأكثر 5

 2083 0,3 32,3 58,2 9,3 0 11,4 45,6 42,9 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1945 0,2 32,6 58,7 8,6 0 10,5 41,9 47,7 فقير

 2064 0,1 37,6 50,5 11,7 0,2 13,8 43,8 42,2 متوسط

 2064 1,5 33,9 52,5 12,1 0,1 11,5 43,9 44,5 غني

 1813 0,2 36,3 52,6 11 0 10,9 41 48 أكثر غنى

 9969 0,5 34,5 54,5 10,5 0,1 11,7 43,3 44,9 جمالياإل

 
 السرطان مرض انتشار -11-2
 المعرفة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم -11-2-1

الثدي  نسرطا عن سمعن الالتي السيدات نسبة ارتفاع هو المسح هذا نتائج في الجيدة المؤشرات من
من  النوعين هذين عن سمعن قد %95 من ( أن أكثر2-11) الجدول ناتبيا تشير حيث وعنق الرحم،

 شائع.عام و المتغير هذا يعتبر حيث للمبحوثات الخلفية الخصائص حسب واضحة فروق تسجل ولم السرطان،
 
 لرحم والثديالمعرفة باالكتشاف المبكر لسرطان عنق ا -11-2-2

عن  دات قد سمعن عن االكتشاف المبكر% من السي94سجلت نتائج المسح أيضا أن حوالي لقد 
حسب الخصائص  جوهرية سرطان عنق الرحم والثدي وهو متغير عام وشائع أيضا ولم تسجل فروق

 الخلفية للمبحوثات.
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 حسب الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49–15) للسيدات النسبي التوزيع: (2-11) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ،عنق الرحم معرفتهم لسرطان الثدي وسرطان
 

 الخصائص

السيدات الالتي  %

سمعن عن سرطان عنق 

 الرحم وسرطان الثدي

 داتــــدد السيــــــع

 سنة( 49 –15)

 المسح وقت المتزوجات

الزواج لهن السابق أو  

الالتي سمعن  %

باإلكتشاف المبكر 

لسرطان عنق الرحم 

 وسرطان الثدي

عدد السيدات 

 الالتي سمعن

 الفئة العمرية 

  

  

  

  

  

15-19 89,7 239 91,9 215 

20-24 93,8 1034 91,5 969 

25-29 93,3 1669 93,8 1558 

30-34 96 1813 94,2 1740 

35-39 96 1925 93,9 1847 

40-44 96,4 1779 94,3 1715 

45-49 96,9 1510 94 1464 

 5838 94,9 6005 97,2 حضري وسط اإلقامة

 3670 91,9 3964 92,6 قروي

 جهة اإلقامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1037 95,8 1062 97,6 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

 652 91,4 694 93,9 الجهة الشرقية

 1270 93,4 1299 97,7 فاس ـ مكناس

 1231 97,5 1272 96,8 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 676 72,7 730 92,7 ةبني مالل ـ خنيفر

 1850 97,2 1913 96,7 الدار البيضاء ـ سطات

 1322 96,1 1471 89,8 مراكش ـ آسفي

 444 92,1 464 95,8 درعةـ تافياللت

 759 94,8 786 96,5 سوس ـ ماسة

 110 96,1 115 96,4 كلميم ـ واد نون

 116 91,7 122 95,6 العيون ـ الساقية الحمراء

 41 88,9 42 97,4 الذهب  يواد -الداخلة

المستوى 

 التعليمي

 5798 92,8 6159 94,1 بدون شهادة

 2829 94,5 2915 97,1 أساسي

 881 97,1 895 98,4 ثانوي فأكثر

 1890 90 2083 90,7 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1841 93,9 1945 94,7 فقير

 2002 94,5 2064 97 متوسط

 1996 94,2 2064 96,7 غني

 1779 96,2 1813 98,1 أكثر غنى

 9508 93,7 9969 95,4 جمالياإل
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 مبكر ومكان الفحصنسبة إجراء اختبار الكشف عن السرطان ال -11-2-3

 سرطان عن المبكر الكشف اختبار % من السيدات أجرين14.4( أن 3-11) الجدولتشير بيانات 

 المستهدف من السيدات. 1/7 فقط ما يقارب الرحم وهي نسبة متواضعة حيث يمثل عنق

 

في الفئة  %25وبدارسة نمط إجراء هذا االختبار تالحظ أنه يزيد مع سن المرأة حيث يبلغ حوالي 

نة، كما تبين أن النساء الحضريات أكثر س (19-15)فقط في الفئة  %2.6سنة مقابل  (49-45)العمرية 

هة جعلى التوالي، أما حسب % 8.1و %18.3إلجراء الكشف من القرويات حيث بلغت النسبة  الجوء

–، بينما سجلت بني جهة "مالل%20ي بحوال "تافياللت -درعة"اإلقامة فقد بلغت أقصاها في جهة 

على ت بين السيدات الحاصال% 23.6% فقط، كما ترتفع النسبة إلى 4.4خنيفرة" نسبة متدنية بلغت 

 دات األسر األكثر غنى.بيــــن سي %22.6الثانوي فأعلى، وإلى المستوى التعليمي 

 

ختـــــــــرن القطاع امــــــــــن السيدات  %54كما أوضحــــــــت نتائـــــــج المســـــح أن حوالي 

% منهن 41رت الخــــــــاص إلجـــــــراء الكشف )عيادة خاصة/ مصحة خاصة(، فيـــــــما اختـــــا

يــــل ة تفضر والدة(، ولوحــــــظ ارتفـــــاع درجالمؤسسات الصحية للقطاع العام، )مركز صحي/ دا

%(، 70) ( سنـــــة24-20ــة )العيـــــادات الخاصـــــــة بيـــــن السيــــــدات فـــــي الفئـــــة العمريــــ

ــــــالت %(، والحاصــ77) "الجهة الشرقية"%(، وفي 58وبين سيـــــدات الوســـــط الحضــــري )

ــدات األســـــــر %(، وسيــــ79.4ــــــى المستــــــوى التعليمي الثانــــــوي فأعلـــــى )علـــــــ

 %(.68األكثـــــــر غنى )

 

تفاع ار لوحظأما فيما يخص نمط تفضيل السيدات للقطاع العام )مركز صحي/ دار والدة( فقد 

 تفضيل القطاع الخاص، حيثدرجة تفضيله بصفة عامة للخصائص المتوسطة والمنخفضة على عكس 

% 38.2الوسط القروي مقابل  % في51(، و19-15% بين السيدات في الفئة العمرية )64.8بلغت النسبة 

ي % بين الحاصالت على الثانو16.8% بين السيدات بدون شهادة مقابل 51في الوسط الحضري، و

، كما تفضل ات األسر األكثر غنى% بين سيد28.8% بين سيدات األسر األكثر فقرا مقابل 49.5فأكثر، و

 %.68.7القطاع العام بأعلى نسبة بلغت  "وادي الذهب –الداخلة "النساء في جهة 

 

 الفترة الزمنية منذ آخر كشف -11-2-4

أوضحت قد ( كذلك إلى الفترة الزمنية بين آخر كشف ووقت المسح، و3-11) الجدولتشير بيانات 

%( صرحــــــن أنهــــــن أجريــــــن اختبار كشـــــف 76السيدات )ثالثة أرباع  3/4النتائج أن حوالي 

%( قُمــــــن 24ر )ــــــع اآلخـــــالرب¼ والي ــــح، وأن حـــــل المســــسنوات قب 3الســـــرطان خالل 

 سنوات.  3بالكشـــــــف خالل فتــــــرة أكبــــــر من 
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للنســــاء الالتي أجريــــن اختبار الكشف عـــن السرطان والفترة الزمنية منذ التوزيــــع النسبي : (3-11) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةأخر كشف، 
 

 الخصائص

نسبة النساء الالتي 

أجرين اختبار 

الكشف المبكر عن 

 سرطان عنق الرحم

 الفترة الزمنية منذ آخر كشف مكان الفحص

ار
 د
ي/
ح
ص
ز 
رك
م

 

دة
ال
و
ال

 

 /
صة

خا
ة 
اد
عي

صة
خا
ة 
ح
ص
م

 

خر
 آ
ن
كا
م

 

ن 
 م
قل
أ

3 
ت
وا
سن

 

ن 
 م
ثر
أك

3 
ت
وا
سن

 

كر
تذ
 ت
ال

 

عدد النساء 

الالتي أجرين 

 الفحص

 6 0,0 35,2 64,8 0,0 35,2 64,8 2,6 19-15 الفئة العمرية 

20-24 4,2 29,3 69,9 ,8 60,6 39,4 0,0 41 

25-29 7,0 42,5 52,8 4,7 79,3 20,7 0,0 109 

30-34 12,4 43,4 52,3 4,3 80,0 19,6 ,4 216 

35-39 14,3 43,2 51,0 5,8 75,1 24,9 0,0 265 

40-44 21,4 37,9 57,0 5,0 75,6 24,4 0,0 367 

45-49 24,8 41,4 52,7 5,9 74,4 25,6 0,0 363 

 1070 1, 24,1 75,8 4,2 57,7 38,2 18,3 حضري وسط اإلقامة

 297 0,0 24,6 75,4 8,6 40,4 51,0 8,1 قروي 

 86 0,0 37,6 62,4 0,0 69,1 30,9 8,3 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

 64 0,0 24,1 75,9 1,7 77,0 21,3 9,9 الجهة الشرقية 

 233 0,0 21,0 79,0 3,9 46,2 49,9 18,4 فاس ـ مكناس

 221 0,0 24,0 76,0 6,2 47,3 46,4 17,9 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 29 0,0 47,2 52,8 5,9 62,1 32,0 4,4 بني مالل ـ خنيفرة

 318 0,0 24,3 75,7 3,6 61,1 35,3 17,2 الدار البيضاء ـ سطات

 148 0,0 26,3 73,7 4,2 50,5 45,4 11,2 مراكش ـ آسفي

 90 9, 17,3 81,8 16,5 23,7 59,8 20,3 درعة ـ تافياللت

 140 0,0 19,6 80,4 6,5 62,4 31,1 18,5 سوس ـ ماسة

 13 0,0 13,6 86,4 5,3 54,4 40,3 11,5 كلميم ـ واد نون

 18 0,0 28,5 71,5 6,6 63,6 29,8 15,2 العيون ـ الساقية الحمراء

 6 0,0 24,4 75,6 12,4 18,9 68,7 14,4 هبذالداخلة ـ وادي ال

المستوى 

 التعليمي

 776 0,0 23,2 76,8 6,3 42,7 51,0 13,4 بدون شهادة

 382 0,0 27,9 72,1 3,4 62,8 33,8 13,5 أساسي 

 208 4, 21,6 78,0 3,8 79,4 16,8 23,6 ثانوي فأعلى 

 141 0,0 23,5 76,5 4,1 46,4 49,5 7,4 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 213 4, 28,9 70,7 8,3 47,4 44,2 11,6 فقير

 289 0,0 23,0 77,0 5,1 46,5 48,4 14,4 متوسط

 321 0,0 16,8 83,2 5,3 51,0 43,7 16,1 غني

 403 0,0 28,8 71,2 3,6 67,6 28,8 22,6 أكثر غنى

 1366 0,1 24,2 75,7 5,1 53,9 41,0 14,4 جمالياإل

 
 اعتالل الصحة بسبب اإلنجاب -11-3
 سقوط الرحم -11-3-1

 دة وخاصةالواليعتبر سقوط الرحم من أبرز المشكالت التي تعاني منها النساء نتيجة تكرار الحمل و
 بين الوالدات المتعثرة، وبسبب قيام السيدات بحمل أثقال كبيرة، واإلمساك، والسمنة.

 
% من السيدات يشتبه في إصابتهن بأعراض مسببة 10.4( أن 4-11) الجدولوتوضح بيانات 

ياة، حيث لسقوط الرحم، وأن نسبة هذه األعراض تزيد مع تقدم العمر وارتفاع عدد المواليد على قيد الح
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% بين 12.5( سنة، و19-15% في الفئة )4( سنة مقابل 49-45% في الفئة العمرية )10.5بلغت حوالي 
% لمن ليس لديهن أطفال، بينما لم تسجل فروق واضحة 2.2( مواليد مقابل 4-3السيدات الالتي لديهن )

 حسب وسط اإلقامة.
 

لسيدات لم ا% من 46.3أما بالنسبة لتلقى المشورة الطبية حول سقوط الرحم، أظهرت النتائج بأن 
يدة، ر السيطلبن المساعدة والمشورة الطبية بالرغم من ظهور األعراض، وتتباين هذه النسبة حسب عم

%، وفي 54حوالي ( سنة ب24-20وعدد المواليد أحياء ووسط اإلقامة حيث تبلغ أعالها في الفئة العمرية )
 %.54مواليد فأكثر بحوالي  5%، وبين السيدات الالتي لديهن 49.2الوسط القروي بنسبة 

 
لقابلة وهي ا% فقط للممرضة أو 3.2% من النساء المشورة من عند الطبيب بينما تلجأ 46.5وتتلقى 

 ((.1-11شكل )النسبة متواضعة. )
 
( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج المشتبه 49 – 15النسبي للسيدات ) التوزيع: (4-11) الجدول

منهن ورة صحية ــــــن لتلقي مشــــن سعيــــونسبة مخالل الثالث أشهر السابقة للمسح بإصابتهن بسقوط الرحم 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، صـــــض الخصائـــــورة وبعـــــدم المشــــحسب مق
 

 الخصائص

% 

المشتبه  

بإصابتهن 

بسقوط 

 الرحم

السيدات 

(15–49 )

سنة 

المتزوجات 

أو السابق 

 لهن الزواج

دات ــــالسيدد ــع مقدم المشورة

سنة  (49–15)

المتزوجات أو 

السابق لهن الزواج 

الالتي لديهن شعور 

 بثقل أو خروج الرحم

ب
بي
ط

 

لة
اب
 ق
ة/
ض
مر
م

 

ي
دل
صي

ية 
يد
قل
 ت
لة
اب
ق

 

ب
شا
ع
 /
يه
فق

 

ى
خر
أ

ن  
قي
تل
 ي
لم

رة
و
ش
لم
ا

 

 10 (35,9) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (19,3) (64,1) 239 4,0 19-15 الفئة العمرية

20-24 9,4 1034 40,2 1,7 ,6 1,7 1,4 1,6 54,2 97 

25-29 10,5 1669 46,2 6,4 1,7 2,6 ,9 2,5 45,5 175 

30-34 11,5 1813 47,5 2,0 1,8 1,0 1,6 4,1 42,9 208 

35-39 11,1 1925 43,1 3,1 0,0 1,1 2,0 ,7 51,2 214 

40-44 9,8 1779 53,0 ,8 0,0 4,3 ,4 ,5 41,4 174 

45-49 10,5 1510 45,8 3,8 1,0 3,2 ,9 2,0 46,1 159 

 612 44,3 1,7 1,3 2,1 1,0 1,9 49,2 6005 10,2 حضري وسط اإلقامة

 425 49,2 2,2 1,1 2,5 7, 5,0 42,6 3964 10,7 قروي

عدد المواليد 

 األحياء

 21 (35,4) (4,8) (2,7) (4,2) (0,0) (0,0) (55,6) 957 2,2 ال يوجد

1-2 10,0 4308 50,4 3,7 1,6 1,7 ,6 1,2 43,2 431 

3-4 12,5 3428 45,2 2,6 ,5 1,9 1,7 2,8 47,2 429 

 155 53,9 1,2 1,4 4,4 0,0 3,8 37,7 1276 12,1 فأكثر 5

 1036 46,3 1,9 1,2 2,2 9, 3,2 46,5 9969 10,4 جمالياإل

 حالة 50 من ) ( أقل
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( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج المشتبه 49–15النسبي للسيدات ) التوزيع: (1-11شكل )ال

منهن حية ورة صـــــن لتلقي مشـــــة من سعيـــــونسبالرحم خالل الثالث أشهر السابقة للمســــح بإصابتهن بسقوط 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، ض الخصائصــــورة وبعــــدم المشــــــحسب مق
 

 
 
 عدم التحكم في البول )سلس البول( -11-3-2

التي ات اليشكل سلس البول أي سيالن البول بشكل ال إرادي مشكال صحيا وحرجا نفسيا لدى السيد
 ين.ذل أي جهد أو رفع أشياء ثقيلة أو السعال والعطس الشديديعانين من تسرب في البول مع ب

 
تحكم في البول، وبدراسة % من السيدات يعانين من عدم ال15أن حوالي ( 5-11) الجدولويوضح 

، حيث لحياةاطرديا مع سن المرأة وعدد المواليد على قيد  نمط اإلصابة بهذا المرض يتضح أنه يتناسب
% فقط في 7ل ( سنة مقاب49-45% بين السيدات في الفئة العمرية )17لي تصل نسبة اإلصابة إلى حوا

ين من % فقط ب6.5مواليد أو أكثر على قيد الحياة مقابل  5% لمن لديهن 18الي ( سنة، وحو19-15الفئة )
 ليس لديهن أطفال، ولم تسجل فروق حسب وسط اإلقامة.

 
ي أ% 66 أن حوالي الجدولح بيانات نفس أما فيما يخص تلقي المشورة والجهة المقدمة لها، توض

الية، ( ثلثي السيدات لم تتلقين المشورة بالرغم من ظهور أعراض المرض عليهن وهي نسبة ع2/3)
لوسط القروي بحوالي ا( سنة وفي 29-25بين سيدات الفئة العمرية ) %،71.1 وبلغت النسبة أقصاها

 يد الحياة.فأكثر على ق مواليد 5% بين من لديهن 75.1، و71.4%
 

 % منهن يلجأن إلى الصيدلي.2.7% من السيدات إلى الطبيب لتلقي المشورة فيما 27وتلجأ 

46.5 46,3
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الالتي  ( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج49–15للسيدات ) التوزيع النسبي: (5-11) الجدول

، حسب مقدم المشورةين للعالج منهن سعأشهر السابقة للمسح ونسبة من  3عانين من اضطرابات في البول خالل 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

النساء  %

الالتي تعانين 

من 

اضطرابات 

 في البول

 15السيدات )

( سنة 49 –

المتزوجات 

أو السابق 

 لهن الزواج

 داتـــالسي مقدم المشورة

سنة  49 –15

المتزوجات أو 

السابق لهن 

 الزواج الالتي

لديهن 

اضطرابات في 

 البول

ب
بي
ط

 

لة
اب
 ق
ة/
ض
مر
م

 

ي
دل
صي

ية 
يد
قل
 ت
لة
اب
ق

 

ب
شا
ع
 /
يه
فق

 

ى
خر
أ

 

رة
و
ش
لم
 ا
ن
قي
تل
 ي
لم

 

 17 (65,3) (11,4) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (23,3) 239 7,0 19-15 الفئة العمرية

20-24 12,7 1034 26,6 2,8 1,4 ,6 5,2 3,0 63,2 131 

25-29 12,7 1669 21,3 ,9 4,8 0,0 2,6 1,9 71,1 212 

30-34 14,1 1813 29,1 3,3 2,8 0,0 ,7 3,4 60,9 255 

35-39 14,6 1925 29,0 1,8 1,8 0,0 2,1 1,6 65,5 280 

40-44 16,6 1779 25,1 ,3 3,2 ,4 1,7 1,3 68,1 295 

45-49 16,7 1510 30,0 1,0 2,3 0,0 2,4 1,1 64,1 251 

 866 61,7 2,1 2,3 1, 3,4 1,9 29,8 6005 14,4 حضري وسط اإلقامة

 577 71,4 2,0 2,0 1, 1,7 1,0 22,7 3964 14,5 قروي

عدد المواليد 

 األحياء

 62 63,7 3,5 0,0 1,6 1,2 3, 29,8 957 6,5 ال يوجد

1-2 13,8 4308 27,2 1,9 3,1 0,0 1,8 2,7 64,3 596 

3-4 16,3 3428 29,1 1,7 2,7 ,1 2,6 1,9 63,4 560 

 225 75,1 3, 2,6 1, 2,0 9, 20,4 1276 17,6 فأكثر 5

 1442 65,6 2,0 2,1 1, 2,7 1,6 27,0 9969 14,5 جمالياإل

 حالة 50) ( أقل من  

 
والالتي عانين  ( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج49–15للسيدات ) التوزيع النسبي: (2-11شكل )ال

، ورةــدم المشـــب مقـــحسن ــن للعالج منهــسعين ـــأشهر السابقة للمسح ونسبة م 3من اضطرابات في البول خالل 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
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 هبلية اإلصابة بحرقان البول أو اإلفرازات الم -11-3-3
 مهبلية تإفرازا أو التبول أثناء قانحر من عانين الالتي السيدات ( توزيع6-11) الجدوليوضح 

ر بيانات بهما، وتشي المرتبطة ظهرت عليهن بعض األعراض والالتي للمسح السابقة أشهر 3 خالل حادة
 إلى ما يلي: الجدول
 
 لنسبة مع زيادة العمر حيثامن النساء من حرقان أثناء التبول، وتزيد هذه  %17تعاني حوالي  -

( 19-15% في الفئة )13.3مقابل ( سنة 49-45فئة العمرية )% بين السيدات في ال19تبلغ 
 سنة، ولم تسجل فروق جوهرية حسب وسط اإلقامة وعدد المواليد على قيد الحياة.

ئة %( في الف7.2) من النساء أنهن يعانين من إفرازات مهبلية بلغت أدناها % 11حوالي صرحت  -
تسجل فروق ( سنة، ولم 29-25) العمرية ي الفئة%( ف13وأعالها ) ،( سنة19-15العمرية )

 جوهرية حسب وسط اإلقامة وعدد المواليد على قيد الحياة.
% 61اء التناسلية، و% بالتهابات في األجز62نهن بإفرازات كريهة ، و% م 64ي أصيبت حوال -

 عية.ل البطن، ولم تسجل تباينات كبيرة حسب الخصائص الديموغرافية واالجتمافبآالم أس
 
الالتي  ( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج49 – 15للسيدات ) التوزيع النسبي: (6-11) الجدول

السابقة للمسح والالتي لديهن األعراض  أشهر 3 مهبلية حادة خالل إفرازاتعانين من حرقان أثناء التبول أو 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، حسب بعض الخصائص الديموغرافيةما المرتبطة به
 

 الخصائص

النساء  %

الالتي يعانين من 

حرقان أثناء 

 التبول

النساء  %

الالتي يعانين من 

افرازات مهبلية 

 حادة 

السيدات 

(15– 49 )

سنة 

المتزوجات 

أو السابق 

 لهن الزواج

ية
سل
نا
لت
 ا
ق
ط
نا
لم
 ا
ت
با
ها
لت
ا

 

إ
هة
ري
 ك
ت
زا
را
ف

 

ن
ط
لب
 ا
ل
سف
 أ
ي
 ف
اد
ح
م 
أل

 

عدد النساء 

الالتي 

عانين من 

افرازات 

لية مهب

حادة في 

 3آخر 

 شهور

 17 70,1 79,3 60,5 239 7,2 13,3 19-15 الفئة العمرية

20-24 18,2 12,8 1034 56,2 67,2 59,6 132 

25-29 17,8 13,0 1669 60,6 65,5 55,0 217 

30-34 17,2 10,7 1813 67,0 61,6 65,1 194 

35-39 15,7 11,8 1925 62,6 66,9 59,6 228 

40-44 17,1 9,7 1779 62,7 60,9 60,7 173 

45-49 18,9 9,7 1510 59,4 62,4 64,2 147 

 623 58,8 60,0 60,9 6005 10,4 16,7 حضري وسط اإلقامة

 486 62,9 70,0 62,8 3964 12,3 18,1 قروي

 99 68,3 54,5 63,1 957 10,4 17,7 ال يوجد عدد المواليد األحياء

1-2 17,1 11,1 4308 61,9 64,0 56,5 478 

3-4 16,7 11,0 3428 61,4 64,2 61,3 376 

 156 66,8 72,4 61,3 1276 12,2 19,1 فأكثر 5

 1108 60,6 64,4 61,8 9969 11,1 17,3 جمالياإل

 
 تبول ونوع المشورة المقدمةالنساء الالتي عانين من حرقان أثناء ال -11-3-4

ن حرقان أثناء التبول أو إفرازات مهبلية حادة ( توزيع النساء الالتي عانين م7-11) الجدوليوضح 
 الجدولأشهر السابقة للمسح، ونسبة من طلبن مشورة طبية حسب مقدم المشورة، وتشير بيانات  3خالل 
، ولم تسجل 2011% حسب نتائج مسح 19.8% منهن عانين من الحرقان واإلفرازات مقابل 10إلى أن 

% من السيدات طلبن 43ات، كما تشير البيانات إلى أن فروق جوهرية حسب الخصائص الخلفية للسيد
% من طلبن 8% في الوسط القروي، فيما 36% في الوسط الحضري مقابل 48مشورة من طبيب، 
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 المشورة من صيدلي.
 

 عزوف السيدات عن الحصول على الخدمة -11-3-5
ر في وتركزت أكث% وهي نسبة مرتفعة، 43نسبة السيدات الالتي لم يتلقين مشورة حوالي  بلغت

 كما تعزف نساء الوسط، ( سنة49-45) العمرية % في الفئة52العمرية الكبيرة حيث بلغت حوالي  الفئات
، على التوالي %35% و54 حوالي حيث بلغت الوسط الحضري نساء من أكثر المشورة تلقي عن القروي
 .%59 بنسبة الحياة قيد على فأكثر أطفال 5 لديهن الالتي السيدات بين أقصاها العزوف نسبة وبلغت
 
والالتي  ( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج49–15للسيدات ) التوزيع النسبي: (7-11) الجدول

سعين  ح ونسبة الالتيـــــالثالثة السابقة للمساألشهر مهبلية حادة خالل  إفرازاتعانين من حرقان أثناء التبول أو 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةوبعض الخصائص،  دم المشورةــــب مقــــالج حســــللع
 

 الخصائص

النساء  %
الالتي 

عانين من 
حرقان أثناء 
التبول أو 
 إفرازات

 غير طبيعية
 3خالل 
أشهر 
السابقة 
 للمسح 

عــــدد 

 داتــــالسي

 (15–49 )

سنة 

المتزوجات 

أو السابق 

 لهن الزواج

 مقدم المشورة
السيدات  عدد

( سنة 49–15)
المتزوجات أو 
السابق لهن 

  الزواج
عانين من 
حرقان أثناء 
التبول أو 
غير افرازات 

 3 طبيعية خالل
السابقة  أشهر

 للمسح 

ب
بي
ط

 

لة
اب
 ق
ة/
ض
مر
م

 

ي
دل
صي

ية 
يد
قل
 ت
لة
اب
ق

 

ب
شا
ع
 /
يه
فق

 

ى
خر
أ

 

رة
شو
لم
 ا
ن
قي
تل
 ي
لم

 

 17 (30,9) (0,0) (0,0) (0,0) (6,2) (5,1) (57,9) 239 7,0 19-15 الفئة العمرية

20-24 11,0 1034 49,5 5,1 8,7 0,0 2,3 3,1 38,6 114 

25-29 11,5 1669 37,4 3,2 9,9 0,0 ,8 2,3 47,6 191 

30-34 9,8 1813 52,2 6,0 7,4 ,3 2,6 3,0 35,2 178 

35-39 11,0 1925 44,9 6,1 6,3 0,0 ,9 2,7 42,9 212 

40-44 8,6 1779 36,8 5,3 8,8 0,0 2,2 4,5 44,7 154 

45-49 8,9 1510 32,4 3,4 9,0 ,7 2,6 2,3 51,7 134 

 560 34,6 2,9 2,4 2, 10,9 5,9 47,9 6005 9,3 حضري وسط اإلقامة

 439 54,1 2,9 9, 1, 4,7 3,7 35,9 3964 11,1 قروي

عدد المواليد 

 حياءاأل

 86 39,7 1,8 4, 0,0 11,6 2,4 47,8 957 8,9 ال يوجد

1-2 9,9 4308 47,4 5,3 10,3 ,2 1,8 2,7 38,0 428 

3-4 9,9 3428 41,0 5,6 6,2 ,1 2,2 3,3 43,8 341 

 145 59,2 3,3 1,3 0,0 4,4 3,8 29,2 1276 11,3 فأكثر 5

 999 43,2 2,9 1,8 1, 8,2 4,9 42,6 9969 10,0 جمالياإل

 حالة 50أقل من  ( ) 

 مشكالت الدورة الشهرية -11-4
 ولحطفال أم خالل المسح سؤال النساء المبحوثات الالتي دورتهن الشهرية منتظمة وليس لديهن ت

% صرحن أنهن قد 11( أن حوالي 8-11) الجدولنجاح، وتوضح بيانات  دون الحمل ما كن قد حاولن إذا
الصغيرة ية % وبين الفئات العمر64.5حاولن اإلنجاب، وباألخص بين الالتي لم ينجبن من قبل بحوالي 

 ( سنة.19-15% في الفئة )18بحوالي 
 

% 3والي حوبلغت نسبة النساء الالتي دورتهن الشهرية مستمرة وحاولن الحمل لمدة تقل عن عام 
 %.16وجاء النمط مرتفعا بين السيدات الالتي لم ينجبن من قبل بحوالي 

 
الي كثر حولمدة سنة أو أكما بلغت نسبة النساء الالتي دورتهن الشهرية مستمرة وحاولن الحمل 

 % بين السيدات الالتي لم تلد من قبل.50%، وجاء النمط مرتفعا بحوالي 8
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( سنة المتزوجات وقت المسح والالتي دورتهن الشهرية 49 – 15للسيدات ) التوزيع النسبي: (8-11) الجدول

 .(2018-ة)المسح الوطني حول السكان وصحة األسر، مستمرة و حاولن الحمل وفشلن في ذلك
 

 الخصائص

 السيدات  %

( سنة 49–15)

المتزوجات والالتي 

دورتهن الشهرية 

مستمرة والالتي 

 حاولن الحمل 

 السيدات  %

( سنة 49–15)

المتزوجات والالتي 

دورتهن الشهرية 

مستمرة والالتي حاولن 

 الحمل لمدة تقل عن سنة

( 49–15السيدات ) %

سنة المتزوجات والالتي 

 دورتهن الشهرية

مستمرة والالتي حاولن 

 الحمل لمدة سنة أو أكثر

 عدد السيدات 

( سنة 49 – 15)

المتزوجات والالتي 

دورتهن الشهرية 

 مستمرة

 172 7,8 9,9 17,8 19-15 الفئة العمرية

20-24 13,5 6,9 6,6 718 

25-29 9,6 4,4 5,2 1241 

30-34 9,4 1,9 7,5 1343 

35-39 9,4 2,1 7,3 1551 

40-44 10,6 1,2 9,4 1498 

45-49 11,7 0,8 10,9 997 

 4547 8,2 2,9 11,1 حضري وسط اإلقامة

 2972 7,3 2,5 9,8 قروي

عدد المواليد 

 األحياء

 578 48,9 15,6 64,5 ال يوجد

1-2 10,4 3,0 7,4 3180 

3-4 2,9 0,7 2,3 2799 

 963 1,0 0,0 1,0 فأكثر 5

 7519 7,8 2,7 10,6 جمالياإل

 
 لشهرية مستمرة وكانت محاولة حملهن فاشلةاأسباب عدم الحمل للنساء الالتي دورتهن  -11-4-1

الذي وبتقصي أسباب عدم الحمل للنساء الالتي تستمر دورتهن الشهرية وحاولن الحمل وفشلن 
%، 9%، يليها مرض الزوج بحوالي 19قدمتها المرض بنسبة (، جاء في م9-11) الجدولتلخصه نتائج 

 %.4ما العقم فقد جاء في المرتبة الثالثة بحوالي أ
، وفي كبيرةوبدراسة نمط السبب األكثر شيوعا وهو المرض فقد تركز أكثر بين الفئات العمرية ال

 %(.38( مواليد أحياء، )4-3%(، وبين السيدات في مستوى اإلنجاب )20الوسط الحضري )
 

( سنة المتزوجات وقت المسح والالتي دورتهن الشهرية 49–15لسيدات )االتوزيع النسبي : (9-11) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، مستمرة وحاولن الحمل وفشلن حسب السبب
 

 ال تعرف أخرى مرض الزوج مرض عقم الخصائص

( 49–15السيدات ) عدد

سنة المتزوجات والالتي 

دورتهن الشهرية مستمرة 

 وحاولن الحمل وفشلن 

 31 (28,2) (60,2) (2,4) (9,2) (0,0) 19-15 الفئة العمرية

20-24 ,8 14,3 6,2 46,0 32,8 97 

25-29 2,0 17,5 9,8 35,1 35,6 119 

30-34 3,6 18,2 12,7 28,7 36,7 126 

35-39 4,5 26,1 9,5 25,7 34,2 145 

40-44 7,0 15,9 8,2 29,3 39,6 159 

45-49 4,5 23,0 7,7 32,8 31,9 117 



 : اإلصابة باألمراض اإلنجابية11الفصل   2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

130 

 504 32,3 34,8 8,8 20,5 3,7 حضري وسط اإلقامة

 290 40,0 30,4 9,0 16,4 4,2 قروي 

عدد المواليد 

 االحياء

 373 37,1 29,9 13,7 13,4 5,9 ال يوجد

1-2 1,9 19,7 5,4 39,3 33,6 330 

3-4 2,8 37,6 1,4 22,9 35,2 82 

 9 (10,8) (36,4) (0,0) (52,8) (0,0) فأكثر 5

 794 35,1 33,2 8,9 19,0 3,9 اإلجمالي

 حالة 50أقل من  ( ) 

 
ورة وبسؤال السيدات الالتي دورتهن الشهرية مستمرة وحاولن الحمل وفشلن حسب مقدم المش

% ويكاد 69د أن الطبيب يشكل ما يقرب من حوالي (. فقد ُوج10-11) الجدولوالذي يلخصه/ يعرضه 
 %.5.4ه/ العشاب بنسبة يكون المصدر الرئيسي يليه الفقي

 
لغ يث تبحوبدارسة نمط تفضيل الطبيب كمصدر للمشورة تالحظ أنها تتناسب طرديا مع سن المرأة 

%  78%، وتتناسب عكسيا مع رتبة المولود حيث تبلغ حوالي  82 ي( بحوال49-45أقصاها في الفئة )
قيد الحياة،  مواليد على 4-3لديهن % بين من 50بين السيدات الالتي ليس لديهن أي مولود مقابل حوالي 

والي ح% من النساء في الوسط الحضري إلى الطبيب مقابل 72وتتباين حسب وسط اإلقامة حيث تلجأ 
 يتوجهن % من بين السيدات ال29% فقط في الوسط القروي، ومما تجدر اإلشارة إليه أن ما يقارب 63

 إلى أي مصدر لتلقي المشورة.
 

والالتي دورتهن الشهرية ( سنة المتزوجات وقت المسح 49–15للسيدات )زيع النسبي التو: (10-11) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةمستمرة وحاولن الحمل وفشلن حسب مقدم المشورة، 
 

 الخصائص

ب
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ط
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 /
ضة
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م
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ية 
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 /
يه
فق

 

ى
خر
أ

جد 
يو
ال 

 

 لسيدات ا عدد

( سنة 49 – 15)

والالتي  المتزوجات

دورتهن الشهرية 

مستمرة وحاولن الحمل 

 وفشلن

 31 (50,2) (4,5) (5,6) (0,0) (5,3) (0,0) (45,3) 19-15 الفئة العمرية

20-24 58,4 1,0 2,3 0,0 4,3 0,0 41,4 97 

25-29 61,6 2,3 ,1 1,2 3,3 1,2 35,3 119 

30-34 69,8 4,5 ,1 2,5 6,6 ,3 27,2 126 

35-39 70,4 1,3 ,1 1,7 3,4 ,4 27,2 145 

40-44 73,1 2,2 ,2 3,3 4,9 1,1 25,8 159 

45-49 82,2 3,1 0,0 7,8 9,9 1,2 13,9 117 

 504 25,7 7, 5,3 3,1 4, 2,4 72,0 حضري وسط اإلقامة

 290 34,2 1,2 5,5 2,0 8, 2,3 63,4 قروي

 373 20,7 1,0 6,3 3,0 1,2 2,0 78,3 ال يوجد عدد المواليد األحياء

1-2 62,7 2,4 0,0 2,1 4,6 1,0 34,7 330 

3-4 49,6 3,8 0,0 4,1 2,9 0,0 42,5 82 

 9 (23,3) (0,0) (18,5) (0,0) (0,0) (0,0) (76,7) فأكثر 5

 794 28,8 9, 5,4 2,7 6, 2,3 68,9 جمالياإل

 حالة 50أقل من  ( ) 



 : اإلصابة باألمراض اإلنجابية11الفصل   2018 -المملكة المغربية  -حول السكان وصحة األسرة وطنيلمسح الا

131 

 
والالتي دورتهن الشهرية مستمرة ( سنة المتزوجات وقت المسح 49–15) للسيداتبي التوزيع النس: (3-11شكل )ال

 وحاولن الحمل وفشلن ولم تحصلن على المشورة الصحية حسب السبب، 
 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 
 

لى (، أن السبب الرئيسي لعدم حصول السيدات ع3-11( والشكل )11-11) الجدولكما يوضح 
% 21.8نسبة ب%، وفي الرتبة الثانية غالء الخدمة 45.4المشورة هو عدم خطورة المشكلة الصحية بنسبة 

 %.15.5تليها أن المشورة غير ضرورية بنسبة 
  

الالتي  الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49 –15) للسيدات النسبي التوزيع: (11-11) الجدول

، ب السببـــة حســــارة طبيـــن استشـــالتي لم يتلقيـــن والــــل وفشلــــن الحمـــمرة وحاولدورتهن الشهرية مست

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
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م

 

ى
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 عدد السيدات

 نةس( 49 –15) 

 وقت المتزوجات

 السابق أو المسح

الالتي  الزواج لهن

دورتهن الشهرية 

مستمرة وحاولن 

الحمل وفشلن 

والالتي لم يتلقين 

 استشارة طبية

الفئة 

 العمرية

15-19 (50,2) (0,0) (6,9) (6,9) (0,0) (0,0) (76,7) (0,0) (25,2) 15 

20-24 (41,4) (10,4) (14,7) (1,8) (0,0) (8,5) (62,3) (4,9) (8,1) 40 

25-29 (35,3) (21,1) (17,6) (,1) (0,0) (3,2) (50,5) (0,0) (12,8) 42 

30-34 (27,2) (15,8) (22,2) (2,1) (0,0) (5,0) (29,4) (4,4) (27,6) 34 

35-39 (27,2) (18,6) (36,6) (1,2) (0,0) (7,9) (29,2) (1,9) (11,1) 39 

40-44 (25,8) (10,1) (23,5) (2,4) (0,0) (6,3) (41,7) (8,3) (22,0) 41 

1,7

3,3

5,5

15,5

16,2

21,8

45,4

0 10 20 30 40 50

داالمشكلة الصحية ليست خطيرة ج

غالء الخدمة

أخرى

غير مهم

زوج مشغول/ مشغولة

خوف/ إحراج 

خدمة غير متوفرة
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45-49 (13,9) (34,3) (22,9) (,1) (0,0) (2,0) (43,2) (0,0) (10,5) 16 

وسط 

 اإلقامة

 129 15,3 4,6 42,4 4,3 0,0 0,0 24,0 15,3 25,7 حضري

 99 17,4 1,7 49,2 7,0 0,0 4,0 18,9 15,9 34,2 قروي

رتبة 

 المواليد

 77 11,5 3,8 56,1 5,7 0,0 3,5 17,2 11,5 20,7 ال يوجد

1-2 34,7 16,2 27,6 ,4 0,0 5,2 39,5 2,2 17,6 115 

3-4 (42,5) (19,6) (13,9) (2,0) (0,0) (6,3) (41,0) (6,5) (20,9) 35 

 2 (34,6) (0,0) (43,8) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (56,2) (23,3) فأكثر 5

 229 16,2 3,3 45,4 5,5 0,0 1,7 21,8 15,5 28,8 جمالياإل

 حالة 50) ( أقل من 

 
 شورة الطبية من بعض مقدمي الخدمةطلب األزواج الذين يعانون من العقم الم -11-4-2

ة من بين المتزوجين الذين ( أن نسبة األزواج الذين طلبوا استشار12-11) الجدولتشير بيانات  
كبيرة  %، وتركزت أعمارهم في الفئات العمرية الوسطى، وال توجد فروق30يعانون من العقم بلغت 

ي لم ات الالتــــدحسب وسط اإلقامة، لكن من الواضح جليا ارتفـــاع تلك النسبـــة بيــــــن أزواج السي
 %.47تلــــدن مــــن قبل إلى حوالي 

 
تالي ال توجد % من بين مقدمي الخدمة، وبال99ب المصدر الوحيد لتقديم المشورة بنسبة وجاء الطبي

ني نسب ة وتدأي فروق حسب المتغيرات الخلفية من حيث الجوانب الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعي
 المصادر األخرى.

 
أزواجهن  طلب سح والالتي( سنة المتزوجات وقت الم49–15) للسيداتالنسبي التوزيع : (12-11) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، استشارة حسب مقدم االستشارة
 

 الخصائص

األزواج الذين  %

طلبوا استشارة بين 

المتزوجين الذين 

 يعانون من العقم 

عدد األزواج بين  مقدم المشورة

المتزوجين الذين 

يعانون من العقم 

والذين طلبوا 

 استشارة

ب
بي
ط

ضة 
مر
م

 

ي
دل
صي

 

 /
يه
فق

ب
شا
ع

 

ى
خر
أ

 

 3 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (100,0) (9,7) 19-15 الفئة العمرية

20-24 (23,8) (100,0) (0,0) (0,0) (5,6) (0,0) 23 

25-29 (24,5) (96,1) (,5) (3,9) (4,6) (0,0) 29 

30-34 (40,2) (100,0) (0,0) (,5) (,5) (0,0) 51 

35-39 (35,2) (97,9) (0,0) (,3) (2,3) (2,7) 51 

40-44 (32,6) (100,0) (0,0) (,6) (2,2) (3,0) 52 

45-49 (24,9) (100,0) (0,0) (0,0) (4,3) (0,0) 29 

 157 1,0 3,4 4, 1, 100,0 31,1 حضري وسط االقامة

 81 1,7 1,3 1,4 0,0 97,3 28,0 قروي

عدد المواليد 

 األحياء

 174 1,7 3,1 1,0 1, 98,7 46,6 ال أحد

1-2 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 

3-4 (9,4) (100,0) (0,0) (0,0) (13,7) (0,0) 8 

 2 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (100,0) (17,1) فأكثر 5

 238 1,2 2,7 8, 1, 99,1 30,0 جمالياإل

 حالة 50) ( أقل من 
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 الرعاية الصحية. مكان تلقى خدمات  -11-5
 لمعتادة لتلقي الرعاية الصحية من المنظومة الصحية سواء فيا( األماكن 13-11) الجدوليلخص 

 .جتماعيةة واالالقطاعين العام أو الخاص أو المصادر التقليدية حسب الخصائص الديموغرافية واالقتصادي
 

 جأث تلالطبيب الخاص في صدارة مصادر تلقي الرعاية الصحية بما يقرب من النصف حيوقد جاء 
 1/3اع العام في % من الحاالت، يليه المركز الصحي/ دار الوالدة التابع للقط48إليه السيدات في حوالي 

بة والرابعة بنس %، ويأتي المستشفى العام والمنزل في المرتبتين الثالثة33أكثر من  ثلث الحاالت بنسبة
 % على التوالي.6% و7

 
الحظ صادر طلب خدمات الرعاية الصحية، لم تُ وبدراسة نمط الطبيب الخاص باعتباره أكثر م

لوسط في ا %51فروق جوهرية حسب العمر، فيما ُسجلت تباينات حسب مكان اإلقامة إذ بلغت حوالي 
ومؤشر  في الوسط القروي، وكان التباين أكثر وضوحا حسب المستوى التعليمي %43.4الحضري مقابل 

لى مقابل سيدات الالتي لديهن المستوى الثانوي فأع% بين ال75.2الثروة وجهة اإلقامة، حيث بلغت 
يدات % بين س42.3% بين سيدات األسر األكثر غنى مقابل 57.4% بين السيدات بدون شهادة، و42.5

% 65 بحـــــوالي "طاتس -الدار البيضاء"األسر األكثر فقرا، كما بلغت النسبة أعالها فـــــي جهة 
 %.36بحوالي  "تافياللت -درعة"وأدناها فــــــي جهـــة 

 
الزواج  لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49–15) للسيدات النسبي التوزيع: (13-11) الجدول

)المسح الوطني حول السكان الخصائص الديموغرافية،  وبعض الصحية الرعاية لتلقي المعتاد المكان حسب

 .(2018-وصحة األسرة
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 /
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 السيدات عدد

 المتزوجات

 السابق او

 الزوج لهن

(15-49 )

 سنة

الفئة 

 العمرية

15-19 7,1 37,6 3,0 41,0 2,3 7,4 ,6 ,7 ,3 239 

20-24 7,3 32,3 1,9 49,5 2,7 5,3 ,3 ,7 ,1 1034 

25-29 7,6 31,9 1,6 48,8 4,1 5,7 ,1 ,2 ,1 1669 

30-34 6,3 33,0 1,9 49,0 3,7 5,8 ,1 ,3 ,0 1813 

35-39 6,9 34,5 2,7 46,9 2,2 6,1 ,3 ,5 ,0 1925 

40-44 7,3 34,9 2,3 47,1 2,3 5,3 ,3 ,4 ,1 1779 

45-49 6,5 31,8 3,0 49,6 2,0 6,1 ,3 ,5 ,1 1510 

وسط 

 اإلقامة

 6005 0, 3, 1, 2,6 3,2 51,3 2,9 31,7 7,7 حضري

 3964 1, 6, 4, 10,5 2,2 43,4 1,3 35,7 5,8 قروي

المستوى 

 التعليمي

 6159 1, 5, 3, 7,9 2,5 42,5 1,4 37,7 7,1 بدون شهادة

 2915 1, 4, 2, 2,5 3,7 52,0 2,9 30,7 7,7 أساسي

 895 0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 75,2 6,4 11,3 3,4 ثانوي فأعلى

جهة 

 اإلقامة

 1062 0,0 2, 0,0 4,7 3,4 39,8 1,2 44,2 6,5 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

 694 1, 1, 5, 8,0 2,2 50,6 8, 31,8 6,0 الجهة الشرقية

 1299 1, 1,7 1, 7,2 4,8 41,1 5, 36,1 8,4 فاس ـ مكناس

 1272 1, 3, 1, 2,1 2,9 54,2 1,7 34,0 4,7 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 730 3, 0,0 0,0 10,3 6, 40,5 1,1 44,3 2,9 بني مالل ـ خنيفرة

 1913 0,0 2, 0,0 1,7 3,0 65,1 1,7 20,9 7,4 الدار البيضاءـ سطات

 1471 1, 1, 7, 14,3 3,0 41,4 8,1 25,4 6,9 مراكش آسفي

 464 3, 1,2 4, 3, 1,4 36,3 1,3 53,6 5,1 درعة ـ تافياللت
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 786 0,0 0,0 2, 2,5 1,3 47,8 1,7 36,8 9,8 سوس ـ ماسة

 115 2, 1,9 6, 1,6 2,2 47,9 2, 32,7 12,6 كلميم ـ واد نون

 122 0,0 6, 1,0 6,8 2,7 39,7 6, 33,1 15,5 العيون ـ الساقية الحمراء

 42 (3,) (0,0) (6,) (1,5) (4,4) (23,0) (2,4) (33,9) (33,8) داخلة ـ وادي الدهب

مؤشر 

 وةالثر

 2083 1, 7, 5, 15,0 1,6 42,3 6, 33,5 5,8 األكثر فقرا

 1945 0, 6, 4, 4,6 3,0 43,6 1,2 40,5 6,1 فقير

 2064 1, 2, 1, 3,7 3,8 45,3 2,3 35,3 9,1 متوسط

 2064 1, 2, 1, 2,7 3,2 53,3 2,5 31,7 6,3 غني

 1813 0, 4, 1, 2,3 2,6 57,4 4,9 24,8 7,6 أكثر

 9969 1, 4, 2, 5,8 2,8 48,2 2,3 33,3 7,0 جمالياإل

 حالة 50) ( أقل من 

 ل دون حصول السيدات على الرعاية الصحيةأهم العوائق التي تحو -
باب والمعيقات التي تحول دون حصول السيدات على الرعاية ( أهم األس14-11) الجدوليلخص 

 الصحية والتي توضح النقاط التالية:
 
لعمر، %، ولم تاُلحظ فروق جوهرية حسب ا63رتبة األولى بحوالي جاء السبب المادي في ال -

 % في الوسط القروي والحضري56% و73بينما سجلت تباينات واضحة حسب وسط اإلقامة، 
% 29% بين السيدات بدون شهادة مقابل 72على التوالي، وحسب المستوى التعليمي، 

 مقابل "مكناس –فاس"في جهة % 79للحاصالت على الثانوي فأعلى، وحسب جهة اإلقامة، 
% بين سيدات 49% و76، وحسب مؤشر الثروة، "الساقية الحمراء -العيون"% في جهة 31

 دي فياألسر األكثر فقرا واألكثر غنى على التوالي مما يدل على أهمية العامل االقتصا
 الحصول على الخدمات الصحية.

ة حسب ن الطبيعي تسجيل فروق جوهري%، وم37جاء بُعد المسافة في الرتبة الثانية بنسبة  -
ـــري على % فـــــــــــي الوسطيــــــن القـــــــروي والحضـــــ21% و62وسط اإلقامة، 

ية، وكذلك حسب أضعاف نظرا لبعد المسافات في المناطق القرو 3التـــــــوالي، أي حــــــوالي 
كثر غنى % بين سيدات األسر األ16% بين سيدات األسر األكثر فقرا مقابل 68مؤشر الثروة، 
 ت والتنقلأضعاف نظرا لعدم قدرة السيدات الفقيرات على تحمل تكلفة المواصال 4أي أكثر من 

 لمراكز تقديم الخدمة.
شار بعض % مما يعكس انت36جاء السبب الثالث عدم رغبة السيدة في الذهاب بمفردها بحوالي  -

ص وُسجلت تباينات واضحة حسب كل الخصائ الجوانب والمعيقات االجتماعية والثقافية،
ادة % بين السيدات بدون شه43الخلفية، خاصة حسب المستوى التعليمي حيث بلغت النسبة 

 % فقط بين الحاصالت على الثانوي فأعلى.13مقابل 
 

 الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة( 49 –15) للسيدات النسبي التوزيع: (14-11) الجدول

 بعــــض حســـب طبيــــة رعاية على الحصول دون يحـــــول كبيرا عائقا تمثل التي األسباب بعض ذكرن الالتي

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةالخصائص، 
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 عدد السيدات

 نةس( 49 –15)

 المتزوجات

 239 29,6 68,7 45,6 54,4 33,2 25,3 19-15 الفئة العمرية

20-24 25,1 29,0 58,0 41,2 54,3 32,0 1034 

25-29 23,2 25,0 61,2 39,7 42,1 26,1 1669 

30-34 20,6 23,1 61,8 37,7 34,4 25,7 1813 

35-39 21,9 20,7 65,2 35,3 31,5 24,3 1925 

40-44 19,6 18,6 64,9 35,4 29,3 24,1 1779 
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45-49 23,5 16,6 65,8 34,4 30,2 22,5 1510 

 6005 28,2 22,1 20,8 56,5 14,3 15,3 حضري وسط اإلقامة

 3964 21,4 58,2 62,0 72,7 33,7 32,5 قروي

 6159 25,2 42,6 45,1 71,9 26,9 26,9 بدون شهادة  وى التعليميالمست

 2915 27,0 30,9 27,1 54,3 16,5 15,6 أساسي 

 895 22,5 12,6 15,4 29,5 6,7 10,5 ثانوي فأعلى 

 1062 27,9 30,4 42,9 76,7 10,4 24,5 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

 694 17,6 43,1 39,9 71,6 12,9 25,7 الجهة الشرقية

 1299 38,2 50,3 53,7 79,0 28,7 35,4 فاس ـ مكناس

 1272 26,2 20,7 24,8 58,3 9,4 12,7 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 730 18,4 28,7 32,7 49,4 17,6 18,8 بني مالل ـ خنيفرة

 1913 29,3 29,5 31,5 56,3 24,9 14,2 الدار البيضاءـ سطات

 1471 22,1 49,2 47,2 76,3 27,5 35,3 آسفي -مراكش

 464 12,5 37,4 28,4 48,8 34,8 19,8 درعة ـ تافياللت

 786 22,5 48,2 29,0 37,7 39,5 13,2 سوس ـ ماسة

 115 13,6 24,9 39,3 51,0 9,9 6,7 كلميم ـ واد نون

 122 15,1 13,2 16,9 30,8 7,6 9,0 العيون ـ الساقية الحمراء

 42 (15,4) (5,9) (2,7) (44,0) (3,4) (6,2) بداخلة ـ وادي الده

 2083 22,5 63,1 68,2 76,5 36,4 37,1 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1945 23,9 41,8 46,7 68,9 24,6 23,5 فقير

 2064 27,0 31,4 30,2 65,3 17,0 20,0 متوسط

 2064 27,8 24,3 22,2 53,4 17,0 14,8 غني

 1813 26,4 19,8 16,2 49,2 14,1 14,3 أكثر غنى

 9969 25,5 36,5 37,2 62,9 22,0 22,1 جمالياإل

 حالة 50) ( أقل من 
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 : حماية الطفولة والعنف ضد النساء وكبار السن12الفصل 
 

ا مثل لقضاييتناول هذا الفصل حماية الطفولة والعنف ضد المرأة وكبار السن، من خالل عدد من ا
 لمرأة مناف ضد رك األطفال بمفردهم والتعليم ما قبل المدرسي، والعنتسجيل المواليد والدفتر الصحي وت

ضد  العنفوحيث المضمون، ونوع العنف ومن مارسه، وآثاره ومن يتم اللجوء إليه عند التعرض للعنف، 
ات لبيانكبار السن حسب نوعه ومكان التعرض له، وقد تم تضمين أسئلة في استبيانات المسح لجمع ا

 السابقة. 
 

 حماية الطفولة -12-1
اإلسةاءة  حماية الطفل عبارة عن مجموعة القواعد واألطر واإلجراءات التي يتم اتخاذها لمنع وقةوع

لطفةل اضد الطفل مثل العنف واالستغالل، والمحافظة علةى كرامتةه ورفاهيتةه، وذلةك مةن أجةل تعزيةز ثقةة 
 ته.زيادة رفعووبالتالي تعمير المجتمع  بنفسه ليخرج شاباً سوياً ومتزناً ال يعاني من األمراض النفسي ة

 
  المواليد تسجيل -12-1-1

 الئمم عالم" برنامج نص وقد الطفل، حقوق لضمان األساسية الوسائل من المواليد تسجيل يعد
 بقليل لكذ بعد أو والدته بمجرد طفل كل تسجيل ضمان هو األنظمة تطوير من الهدف أن على" لألطفال
. الصلة ذات يةالدول والمواثيق المحلية القوانين مع يتفق بما وجنسية اسم له ونيك أن في حقه إلعطائه
سواء باطالع  والدتهم تسجيل وتم العمر من الخامسة يتجاوزوا لم الذين األطفال نسبة بمؤشر عنه ويعبر
 .على شهادة ميالد الطفل بنفسها أو بتصريح األم أو من تقوم برعايته الباحثة
 

 %(96.9)أن معظم الوالدات  2018مسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ال أظهرت نتائج
ي أالحظة سجل الحالة المدنية، دون مالتي حدثت في السنوات الخمس السابقة للمسح تم تسجيلها في 

فاع في نسبة التسجيل ، وتالحظ ارت(1-12) الجدولفروق جوهرية حسب الخصائص الخلفية للمبحوثين، 
 .%3رب ايقبما  2011ح بالمقارنة مع مس

 
توزيع األطفال المولودين أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح حسب ما إذا تم تسجيلهم : (1-12) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةفي سجالت الحالة المدنية أم ال وحسب بعض الخصائص 
 

 عدد األطفال الذين لم يتم تسجيلهم 5 >واليدعدد الم المواليد الذين تم تسجيلهم % الخصائص

 83 2630 96,8 ذكر نوع الطفل

 76 2348 97,0 أنثى

 112 2842 96,1 بدون شهادة المستوى التعليمي لألم

 40 1675 97,8 أساسي

 7 460 98,5 ثانوي فأعلى

 71 2760 97,6 حضري وسط اإلقامة

 87 2218 96,0 قروي

 159 4978 96,9 جمالياإل

 
 الدفتر الصحي للطفل -12-1-2

السابقة من األطفال المولودين في الخمس سنوات  %94.2أن  (2-12) الجدولبيانات توضح  
 وسطذكور واإلناث، بينما تالحظ أن كل من بين ال ةق كبيروفرتسجيل صحي، دون دفتر لديهم  للمسح

ففي . الدفترعوامل تؤثر على توافر هذا وة مؤشر الثرألم ول يتعليمالمستوى الوورتبة المولود اإلقامة، 
 %97بل مقا %90.7)الوسط القروي يكون حرص األسر أقل في الحصول على الدفتر الصحي للطفل 

وبين ، (% لألكثر غنى97.7% مقابل 89.1)، وكذلك بين األسر األكثر فقرا (الحضريالوسط  في
(، وكلما زادت رتبة المولود.للثانوي فأكثر% 98.1مقابل  %92.6)األمهات بدون شهادة 
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توزيع األطفال المولودين أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح الذين يتوفر : (2-12) الجدول
 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةلديهم دفتر صحي حسب بعض الخصائص 

 

 األطفال الذين لديهم دفتر صحي  % الخصائص

 94,3 ذكر نوع الطفل

 94,1 نثىأ

 95,6 2-1 رتبة المولود

3-4 93,4 

 90,3 فأكثر 5

 97,0 حضري وسط اإلقامة

 90,7 قروي

 92,6 بدون شهادة المستوى التعليمي لألم

 96,0 أساسي

 98,1 ثانوي فأعلى

 89,1 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 93,5 فقير

 95,8 متوسط

 96,4 غني

 97,7 أكثر غنى

 94,2 جمالياإل

 
 ترك األطفال دون الخامسة -12-1-3

 تضةمن لةذلك تعرضه للحوادث، مخاطر يزيد من آخرين أطفال صحبة في أو بمفرده إن ترك الطفل
 أطفةال حبةصة لوحةده أو فةي تركةه دون الخامسة من العمر قد تم الطفل كان إذا ما لمعرفه االستبيان أسئلة 

 .للمسح السابق األسبوع خالل العمر من العاشرة دون
 

ر ون العشدصحبة طفل آخر باألطفال الذين تركتهم أمهاتهم في نسبة  وقد أظهرت نتائج المسح أن
دم هذه حيث تكاد تنععمر األم، زيادة يزيد مع  على المستوى الوطني% 5.6من العمر بلغت  سنوات

لفئة العمرية ل %7.5تدريجيا لتصل إلى وترتفع ، سنة (19-15النسبة بين األمهات في الفئة العمرية )
وتتناقص هذه . ((3-12) الجدول)( سنة، 49-45) ةــــــالعمريللفئــــة  %7حوالــــي و ( سنــــة35-39)

لى النصف إلتنخفض شهادة، بدون لألمهات  %6.4حيث تبلغ  ألمل يتعليمالمستوى النسبة كلما ارتفع ال
ا ليست م فتالحظ أنها بالنسبة للحالة العملية لألفأكثر، أمالثانوي ذوات المستوى لألمهات  %(3.3)تقريبا 

 .لها تأثير كبير على ترك األطفال بمفردهم أو مع أطفال آخرين
 

سنوات أو تم تركهم  10نسبة األطفال دون الخامسة الذين تركتهم أمهاتهم في صحبة طفل دون : (3-12) الجدول

 .(2018-كان وصحة األسرة)المسح الوطني حول الس لوحدهم حســب بعـــض الخصائــص،
 

 الخصائص

 الذين األطفال%

 في أمهاتهم تركتهم

 آخر طفل صحبة

 سنوات العشر دون

 المرات عدد متوسط

 ترك فيها تم التي

 طفل بصحبه الطفل

 العشر دون اخر

 سنوات

 الذين األطفال% 

 أمهاتهم تركتهم

 وحدهم

مرة واحدة على 

 األقل

 عدد متوسط

 التي المرات

 ترك فيها تم

 الطفل

 بمفرده

 الذين األطفال% 

 في أمهاتهم تركتهم

 آخر طفل صحبة

 سنوات العشر دون

 وحدهم تركتهم أو

 عدد

 األطفال

 دون

 الخامسة

 94 6, 0,0 0,0 0, 6, 19-15 الفئة العمرية

20-24 2,1 ,1 1,5 ,0 3,0 786 
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25-29 5,2 ,2 2,3 ,1 7,0 1277 

30-34 7,1 ,2 2,1 ,1 8,4 1182 

35-39 7,5 ,2 3,0 ,1 9,1 1042 

40-44 5,3 ,2 2,9 ,0 7,5 486 

45-49 6,8 ,3 5,2 ,1 10,3 110 

المستوى 

 التعليمي لألم
 2842 8,1 1, 2,7 2, 6,4 بدون شهادة

 1675 6,3 1, 2,1 1, 4,9 أساسي

 460 4,3 0, 9, 1, 3,3 ثانوي فأعلى

 475 7,6 1, 1,8 3, 7,3 تعمل الحالة العملية

 4503 7,1 1, 2,4 2, 5,4 تعملال 

 4978 7,1 1, 2,3 2, 5,6 جمالياإل

 
 التعليم المبكر والتحضير للمدرسة -12-1-4

والتي  لفعلي ة،اة سلمدراالفترة العمري ة قبل مرحلة في يُعرُف التعليم المبكر بأن ه المرحلة التعليمي ة 
ً قبل ُعمر   الطفل إعداد في هاما دورا يلعب منظم تعليمي جببرنام الطفل التحاق إن، سنوات 6تبدأُ غالبا

 باألطفال. جدير عالم أهداف أحد هو الذي المبكر التعليم وتشجيع للمدرسة
 

أو في أربعة أنشطة  فقط من األطفال شاركتهم األسرة %36.2ن أ (4-12) الجدولوتبين نتائج 
 2011عام فارق بسيط عن دون تسجيل فوارق بين الذكور واإلناث، وب أكثر استعدادا للمدرسة

 المتعلمات األمهات طفالأ وبين شهر (59-24) الفئة العمرية أطفال بين النسبة هذه وتزيد. (34.5%)
 ـــط عددمتوســــــ وبلــــــغ األسر األكثر غنى، أطفال وبين وساكني الوسط الحضري والعامالت،
 .شاطن 2.9 األســـــرة فيـــها شاركــــت التي األنشطـــــة

تزام لالواضح تزايد ، في حين تالحظ 2011ويالحظ تقريبا نفس النمط بالمقارنة مع نتائج مسح 
األنشطة  ، وبلغ متوسط عدد2011سنة % 57.6مقابل  %65.1حيث بلغت النسبة اآلباء في هذه األنشطة 
 نشاط.  1.5التي شارك فيها األب 

 
أسرهم فــــي أنشطـــة التعليم المبكـــــر واالستعداد  همركاين تشنسبـة األطفـل دون الخامسـة الذ: (4-12) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ،للمدرسة حسب بعــــــض الخصائص
 

 الخصائص

 الذين األطفال% 

 فى أسرهم شاركتهم

 أكثر أو نشاطات أربع

 للمدرسة استعدادا

 عدد متوسط

التى  األنشطة

 فيها شاركت

 سرةاأل

 شاركهم الذين األطفال% 

 واحد نشاط في والدهم

 استعدادا األقل على

 والتعلم للمدرسة

 عدد متوسط

 الذي األنشطة

 األب فيها شارك

 األطفال عدد

 دون

 الخامسة

 2630 1,6 66,6 2,9 36,1 ذكور  نوع الطفل

 2348 1,5 63,4 2,9 36,3 إناث

 2288 1,3 62,7 2,3 19,1 شهر 23ـ  0 السن بالشهور

 2689 1,7 67,1 3,4 50,8 شهر 59ـ  24

المستوى التعليمي 

 لألم

 2842 1,3 61 2,7 30,9 بدون شهادة

 1675 1,7 67,8 3,1 40,9 أساسي

 460 2,4 79,7 3,4 51,9 ثانوي فأعلى

 475 1,9 67,1 3,2 44,1 تعمل  الحالة العملية لألم

 4503 1,5 64,8 2,9 35,4 ال تعمل
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 2760 1,8 70,2 3,1 42,3 حضري امةوسط اإلق

 2218 1,3 58,7 2,6 28,7 قروي

 1160 1,3 60 2,6 26,2 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 1028 1,3 60,2 2,8 33,1 فقير

 1036 1,5 63,1 2,9 37,7 متوسط

 980 1,8 71,8 3,1 41,7 غني

 773 2 73,1 3,2 46,5 أكثر غنى

 4978 1,5 65,1 2,9 36,2 جمالياإل

 
 العنف ضد النساء -12-2

القائم  ية أويعرف العنف ضد النساء بأنه السلوك الُممارس ضد المرأة والمدفوع بالعصبي ة الجنس
ه بمثل هذ لقيامعلى أساس النوع االجتماعي، والذي يسبب لها أذى جسدي أو نفسي أو جنسي، أو التهديد با

ا ن إرادتهرار دووالقيام بإجبارها على أي ممارسة أو قاألفعال أو تقييد حرية المرأة وحقها باالختيار 
ة.  التام 
 لتعرض لهالعنف ضد النساء حسب نوع العنف ومكان ا -12-2-1

ن النساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج في الفئة % م15(، أن 5-12) الجدولتظهر بيانات 
كثر تعرضا أح، وكانت المتزوجات شهرا السابقة للمس 12سنة قد تعرضن للعنف في  (49-15)العمرية 

تمس هذه وسنة،  (49-25)% مقارنة بالمطلقات واألرامل، وكذلك في الفئة العمرية 13.4للعنف بنسبة 
% في الوسط القروي. أما من حيث التوزيع 11.9% مقابل 17الظاهرة الوسط الحضري بنسبة 

هة ج%، تليها 22.5نسبة ب "سطات -ءالدار البيضا"الجغرافي، فتم تسجيل أعلى معدل انتشار في جهة 
(. %14.3) و فاس مكناس ب ،"الحسيمة -نتطوا -طنجة" تي%( ثم جه17.1) "لقنيطرةا -سال -الرباط"

 تشار )منبة انوال توجد تباينات واضحة بين بقية الجهات باستثناء الجهات الجنوبية التي سجلت أقل نس
 %(.8.9% إلى 4.4

 
( سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج حسب 49–15سبي للسيدات )التوزيع الن: (5-12) الجدول

ص، ـــض الخصائــــب الحالة الزواجية للمرأة وبعـــة للمسح حســــالسابق 12ر ـــتعرضهن للعنف في األشه
 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 الخصائص
عدد النساء الالتي 

 تعرضن للعنف

 تي تعرضن للعنفالال %
 عدد السيدات 

 سنة (49–15)
 المجموع أرامل مطلقات متزوجات

 1273 12,8 1,6 0,1 11,1 163 25أقل من  الفئة العمرية

25-34 525 13,6 0,0 1,4 15,1 3482 

34-49 804 13,8 0,4 1,2 15,4 5214 

 6005 17,0 1,6 0,4 15,0 1020 حضري وسط اإلقامة

 3964 11,9 0,9 0,1 10,9 471 قروي

 1062 14,3 0,9 0,1 13,3 152 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

 694 13,4 1,7 0,4 11,4 93 الجهة الشرقية

 1299 14,3 1,7 0,2 12,5 186 فاس ـ مكناس

 1272 17,1 1,1 0,1 15,9 218 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 730 4,9 0,7 0,1 4,1 36 بني مالل ـ خنيفرة

 1913 22,5 2,2 0,4 19,9 430 الدار البضاء ـ سطات

 1471 13,4 0,9 0,2 12,3 197 مراكش ـ آسفي

 464 13,4 1,4 0,3 11,8 62 درعة ـ تافياللت

 786 12,5 0,9 0,1 11,5 98 سوس ـ ماسة

 115 4,4 0,3 0,2 3,8 5 كلميم ـ واد نون
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 122 7,5 1,4 0,3 5,8 9 العيون ـ الساقية الحمراء 

 42 (8,9) (2,6) (0,9) (5,4) 4 الداخلة ـ وادي الذهب

 6159 13,4 1,0 0,3 12,1 825 بدون شهادة المستوى التعليمي

 2915 16,9 2,0 0,2 14,7 492 أساسي

 895 19,4 1,6 0,0 17,8 174 ثانوي فأعلى

 2083 10,6 1,0 0,1 9,6 221 االكثر فقرا مؤشر الثروة

 1945 14,8 1,3 0,2 13,3 288 فقير

 2064 17,0 1,3 0,2 15,4 350 متوسط

 2064 15,6 1,4 0,5 13,7 323 غني

 1813 17,0 1,7 0,3 15,1 309 أكثر غنى

 9969 15,0 1,3 0,2 13,4 1491 جمالياإل

 حالة 50 من )  ( أقل

 
 عليمي ومؤشرتالحظ أن نسبة من تعرضن للعنف كانت في تناسب طردي مع المستوى الت كما

دون ب% 13.4بين النساء الحاصالت على المستوى الثانوي فأعلى مقابل  %19.4الثروة حيث بلغت 
قرا، ومما فبين نساء األسر األكثر  %10.6مقابل  األكثر غنىالمتوسطة و لنساء األسر % 17وشهادة، 

وعية نجراء دراسات تالحظ من البيانات السابقة يبدو أن هذه الظاهرة تحتاج إلى تعمق أكثر بإ
 ومتخصصة.

لعنف التي تتعرض له النساء أن أكثر من ثلثي حاالت ا، (6-12) الجدول( و1-12)يوضح الشكل 
 .(%27.5)وبدرجة أقل في الشارع  ،وبعيدًا عن نطاق الرؤية، (%65.1)كان داخل المنزل 

 

 12سنة الالتي تعرضن للعنف في  (49-15) التوزيع النسبي للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج: (1-12شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةشهرا السابقة للمسح حسب مكان التعرض للعنف، 

 

 
 

 

 من قام بهالعنف ضد المرأة حسب نوع العنف و -12-2-2
المتضمن العنف  نفسيء تعرضن لعنف من النسا %95.8أن ، (6-12) الجدولتوضح بيانات 

وتالحظ  .%4.2حوالي  لعنف جنسي، وكان من تعرضن لعنف جسديمنهن تعرضن % 20.2لفظي، وال
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أن عمر المرأة ومكان اإلقامة والمستوى التعليمي ومؤشر الثروة ليس لها تأثير كبير على انتشار العنف 
، األقل من اءنسبينما كان لها تأثير في التعرض للعنف الجسدي حيــــــــث بلغت أقصاها بين ال. النفسي
سنة، وفي الوسط القروي ومـــــــن األســـــر األكثر فقرا، وبـــــدون شهادة. أما فيـــــما يخص  25

، وتنخفض النسبـــــــة مع %38.4بنسبة  الزوجالشخـــــص الــــذي مارس العنـــــف كان أكثـــــــرهم 
 .تعليمــــي ومؤشر الثروةتقدم عمر المرأة وارتفاع كـــــل من المستـــــوى ال

التوزيع النسبي للنساء الالتي تعرضن للعنف حسب نوع العنف والشخص الممارس لـــــه وهـــل : (6-12) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةكان له أثر حســــــب بعــــــض الخصائـــــص، 
 

 الخصائص

 الشخص الممارس للعنف نوع العنف

حاالت  % 

العنف التي 

كانت لديها 

 أثار

عدد 

النساء 

الالتي 

تعرضن 

 للعنف

عنف نفسي 

بما متضمن 

 عنف لفظي

ي
سد
ج

 

ي
س
جن

 

ى
خر
أ

 

ج
زو
ال

 

فرد من 

 األسرة

شخص 

من 

خارج 

 األسرة

 أخرى

 163 81,7 3,3 28 36,4 43,5 0 5,3 27,2 94,4 25أقل من  الفئة العمرية

25-34 95,4 20,7 4 0,6 37,9 29,4 37,2 3,9 77,4 525 

34-49 96,3 18,5 4,1 1,8 37,7 20,3 45,8 3,9 78,1 804 

 وسط اإلقامة
 1020 74,7 3,6 43,4 21,9 39,6 1,2 5 17,7 95,2 حضري

 471 86 4,3 35,3 32,7 35,8 1,2 2,4 25,7 97,0 قروي

المستوى 

 التعليمي

 825 80,2 3,5 40,9 25,2 39 1,7 3,7 23 95,9  بدون شهادة

 492 75,8 3,3 36,8 3 39,1 0,4 4,2 18,3 95,8 أساسي

 174 76 6,6 52 12,2 33,6 0,9 6,4 12,7 95,1 ثانوي فأعلى

 مؤشر الثروة

 221 84,5 4,8 32,8 33,3 40,7 2 5,2 23,5 95,8 األكثر فقرا

 288 79,2 5,4 35,2 29,8 39,8 0,6 4,1 21 96,0 فقير

 350 78 1,5 41,8 20,4 42,1 0,3 3,7 2 96,7 متوسط

 323 77,5 3 44,9 21,5 40,1 0 4 21,6 95,1 غني

 309 74 5,1 46,5 24,8 29,6 3,3 4,2 16,1 95,3 األكثر غنى

 1491 78,3 3,8 40,8 25,3 38,4 1,2 4,2 20,2 95,8 جمالياإل

 

 العنف ضد المرأة حسب نتائجه وآثاره -12-2-3
خالل ن لها النساء صرحن أن حاالت العنف التي تعرض نم %78.3أن  (6-12) الجدولويبين 

بين  %84.5و في الوسط القروي %86مسح كان لها آثار عليهن، بلغت هذه النسبة للالسابقة  12األشهر 
بة عن حاالت العنف ضد واآلثار المترت نتائجع الاأنو (7-12) الجدولويبين  نساء األسر األكثر فقرا.
 %13.7نسبـــــة بإصابات أو كدمات تليــــها  ،%93.5آثار نفسية بنسبــــــة  النساء، حيث معظمـــــها

 من الحاالت. %2ور في ـــــكسو
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 التوزيع النسبي للنساء الالتي تعرضن للعنف والالتي أثر عليهن العنف حسب نوع األثر، : (7-12) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 
 

 صائصالخ

 نوع األثر

عدد النساء اللواتي 

إصابات أو  أثر العنف عليهن

 كدمات
 حروق كسور

إعاقة 

 دائمة

اضطرابات 

 نفسية
 أخرى

 133 3,6 95,4 0 0 0,7 15,8 25أقل من  الفئة العمرية

25-34 13,2 2,8 1,8 0 95,2 3,8 406 

34-49 13,6 1,6 0 0,2 92 6,8 628 

 762 6,3 93 0 0 1,6 12 حضري وسط اإلقامة 

 405 3,7 94,5 0,3 1,8 2,4 16,8 قروي

 661 6,1 92,3 0,2 1 2,2 16,7 بدون شهادة المستوى التعليمي

 373 4,7 95,7 0 0,2 0,8 10,4 أساسي

 132 3,7 93,8 0 0 3,4 8,2 ثانوي فأعلى

 187 5,3 92,1 0 0,4 0,3 14,1 األكثر فقرا مؤشر الثروة

 228 2,7 94,4 0 0 1 13,3 فقير

 273 6,3 94,2 0,4 2,4 3,4 16,1 متوسط

 250 6,5 93 0 0 2,8 15,3 غني

 229 5,9 93,7 0 0 1,2 9,2 أكثر غنى

 1167 5,4 93,5 0,1 0,6 1,9 13,7 جمالياإل

 
 عند التعرض للعنف الشخص أو الجهة التي تلجأ إليها النساء -12-2-4

إلى  ممن تعرضن لحاالت العنف لم تلجأن %50.2لضحايا نصف اأشارت النتائج إلى أن حوالي 

دعي مما يست، ذلك على التحدث إلى أي شخص بشأن ندون أن يتجرأ نبذلك ألنفسهن احتفظأي أحد و

من  للوقاية نفكسر حلقة العلالمساعدة بين النساء لطلب لزيادة الوعي  جهودالمضاعفة ضرورة اإلسراع ب

إلى أحد جأن ل %26.7وتوزع النصف الثاني من النساء بحوالي . الحاالت في كثير من مأساويةالعواقب ال

ى الرغم علوهي نسبة متدنية جدا  فقط إلى المستشفى %0.8و أو الزوج إلى الشرطة %12.6األقارب، و

ألخصائي احيث يكون  ياتلمستشفاضحايا العنف في  متكاملة لرعاية النساء واألطفالمصالح من إنشاء 

اق وسع نطأويتطلب األمر وضع برنامج تثقيفي على ؤوالً عن استقبال ورعاية الضحايا. االجتماعي مس

 .(8-12) الجدول .مصالحلى طلب المساعدة من هذه اليستهدف كافة شرائح المجتمع ع
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 التوزيع النسبي للنساء الالتي تعرضن للعنف حسب من يلجأن إليه،  : (8-12) الجدول 

 .(2018-وصحة األسرة )المسح الوطني حول السكان

 

 الخصائص

عدد النساء  الشخص أو الجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة التعرض للعنف

الالتي 

تعرضن 

 مستشفى األصدقاء األقارب الزوج للعنف

جمعية 

لحقوق 

 االنسان

شرطة/ 

درك/ 

 محكمة

 أخرى
ال يلجأن 

 ألحد

 163 53,1 4,7 9,9 5, 3,6 4,9 27,6 10,0 25أقل من  الفئة العمرية

25-34 13,8 28,0 3,4 ,3 ,2 11,4 4,8 50,8 525 

34-49 12,3 25,8 4,9 ,5 1,1 14,0 3,9 49,1 804 

 1020 55,4 4,5 11,1 7, 4, 4,0 22,8 10,4 حضري وسط اإلقامة

 471 38,9 3,8 16,0 7, 1,5 5,2 35,3 17,2 قروي

المستوى 

 التعليمي

 825 47,0 4,0 14,5 1,0 4, 4,1 28,5 13,4 بدون شهادة

 492 52,5 4,2 11,0 5, 1,5 4,4 25,7 11,4 أساسي

 174 58,6 6,3 8,4 0,0 4, 5,4 21,3 12,0 ثانوي فأعلى

 221 42,8 3,2 12,9 1,1 8, 5,9 34,9 18,0 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 288 47,1 5,0 12,9 5, 7, 4,4 27,7 10,1 فقير

 350 53,5 3,1 15,0 1,1 7, 3,7 24,6 11,2 متوسط

 323 48,4 4,6 11,0 7, 1,6 2,6 26,6 13,1 غني

 309 56,5 5,5 11,2 2, 0,0 5,8 22,5 12,0 أكثر غنى

 1491 50,2 4,3 12,6 7, 8, 4,4 26,7 12,6 جمالياإل

 

 العنف ضد كبار السن -12-3
للعنف في تعرضوا  رسنة فأكث 60كبار السن من  %10.6حوالي أن  (9-12) الجدولتشير بيانات 

وأن هناك تباينات طفيفة حسب مختلف الخصائص االجتماعية التي سبقت المسح، ا شهر 12
لعنف ل %15.5مقابل  %94.2والديموغرافية، وكانت هذه الحاالت في أغلبها عنف نفسي بنسبة بلغت 

 فقط للعنف الجنسي.  %0.5ولجسدي ا
 

عةرض فيهمةا كبةار السةن ارع هما المكانين الةذين تمنزل والشأن ال (10-12) الجدولوتظهر بيانات 
زل على التوالي، وكانت اإلنةاث أكثةر تعرضةا للعنةف فةي المنة %40.5و %43.9أكثر للعنف بنسب بلغت 

ف بنسةبة للذكور، بينما كان الشارع المكان الذي تعرض فيه الذكور أكثةر للعنة %27.3مقابل  %64بنسبة 
 .%25.4مقارنة باإلناث  53%

 
 60ر الذين تعرضوا للعنف بعد سن ـــــسنة فأكث 60ن ــــالتوزيع النسبي  لألشخاص كبار الس: (9-12) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ،ب نوع العنفـــحس

 

 الخصائص

الذين تعرضوا للعنف بعد 

 سنة  60سن 
 نوع العنف

العدد 

 جمالياإل
 عدد %

عنف نفسي بما في 

 فظيذلك الل
 عنف جسدي

عنف 

 جنسي
 أخرى

 1813 2,1 0,4 16,9 94,1 206 11,4 ذكور الجنس

 1719 2 0,7 13,9 95,9 169 9,9 إناث

 2007 2,2 0,4 17 93,6 209 10,4 69-60 الفئة العمرية

 1525 1,9 0,7 13,7 96,7 166 10,9 فأكثر 70
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 2200 1,9 0,8 13,6 96,2 258 11,7 حضري وسط اإلقامة 

 1332 2,4 0 19,8 92,2 118 8,8 رويق

 2528 1,7 0,5 15,6 94,8 252 10 بدون شهادة المستوى التعليمي

 740 0 0,9 16,5 97,6 93 12,6 أساسي

 264 11,6 0 12,3 87,8 31 11,6 ثانوي فأعلى

 1373 2,1 0,8 17,5 94,1 150 10,9 فقير مؤشر الثروة

 656 1,6 1,3 23,4 94,0 69 10,6 متوسط

 1503 2,3 0 10,1 96,2 156 10,4  غني

 3532 2,1 0,5 15,5 94,9 376 10,6 جمالياإل

 
 

ب ـــــف حســـة فأكثر الذين تعرضوا للعنــــسن 60ن ــــالتوزيع النسبي لألشخاص كبار الس: (10-12) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةف، ــــرض للعنــــمكان التع

 

 العدد أخرى في الشارع في العمل في المنزل الخصائص

 206 12,9 53,0 10,7 27,3 ذكور جنس

 169 12,8 25,4 1,0 64,0 إناث

 209 11,5 44,1 7,6 40,7 69-60 الفئة العمرية

 166 14,4 36,0 4,7 47,9 سنة فأكثر 70

 258 10,5 40,9 6,5 44,7 حضري وسط اإلقامة

 118 18,0 39,6 5,9 42,0 قروي

 252 15,0 35,9 5,5 46,2 بدون شهادة المستوى التعليمي

 93 8,9 49,1 7,8 39,2 أساسي

 31 (7,2) (52,4) (8,5) (39,5) ثانوي فأعلى

 150 13,2 42,0 4,6 44,6 فقير مؤشر الثروة

 69 18,4 44,5 6,9 37,7 متوسط

 156 10,0 37,4 7,8 45,9 غني

 376 12,8 40,5 6,3 43,9 جمالياإل

      حالة. 50) ( أقل من  
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 : الرضاعة الطبيعية والحالة التغذوية لألطفال دون الخامسة13الفصل 
 

غذوية ة التيركز هذا الفصل على جانبين متالزمين في حياة الطفل هما الرضاعة الطبيعية والحال
جتماعية واال لخلفية الديموغرافيةلألطفال دون الخامسة، ويلقي الضوء كذلك على أهم التباينات حسب ا

 واالقتصادية.
 
 الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية -13-1

فوائدها تها وتعتبر الرضاعة من المحددات األساسية لبناء والنمو الجسمي لألطفال، فضال عن أهمي
 ية.كميللتللطفل واألم على السواء، ويتناول هذا الجزء عدة جوانب للرضاعة الطبيعية والتغذية ا

 
 بدء الرضاعة الطبيعية -13-1-1

%( بمعنى أن كل السيدات 97ن نسبة الرضاعة الطبيعية تبلغ )أ( بوجه عام 1-13) الجدوليشير 
ي فروق وجد أتتقريبا يُرِضعن أطفالهن رضاعة طبيعية، وحيث أنها نسبة عالية جدا وشائعة فالتالي ال 

 عية واالقتصادية.واضحة حسب الخلفية الديموغرافية واالجتما
 

سبة األطفال األقل من ( أيضا أن ن1-13) الجدولأما من حيث مدة الرضاعة الطبيعية فيعكس 
%، 43رضاعة طبيعية خالل الساعة األولى من العمر قد بلغت حوالي وا خمس سنوات والذين رضع

 ن الغريبة، ومفي الحياومن المالحظ ارتفاع تلك النسبة بين أطفال السيدات كبيرات السن نتيجة خبرتهن 
 رتفعما ت% على التوالي، ك41% و45تسجيل اتجاه نحو تفضيل إرضاع اإلناث مقارنة بالذكور بحوالي 

 5تي لديهن % بين األمهات الال52الرضاعة الطبيعية كلما زادت رتبة المولود لتبلغ أعالها بحوالي 
ت بدون شهادة % بين السيدا46لتسجل حوالي انخفض المستوى التعليمي لألم وترتفع كلما مواليد فأكثر، 

ي الوسط نها فعتعليمية. ومن الطبيعي أن نجد ارتفاع الرضاعة الطبيعية بين السيدات في الوسط القروي 
 % على التوالي. 37% و50الحضري لتبلغ حوالي 

 
% 78 واليفي الصدارة بنسبة بلغت ح "تافياللت –درعة"أما من حيث جهة اإلقامة فقد جاءت جهة 

 في آخر الترتيب "اسةم -سوس"في حين جاءت جهة من األطفال الذين رضعوا خالل الساعات األولى، 
 %.25حوالي  بلغت ةببنس

 
( أيضا إلى توزيع األطفال دون الخامسة حسب عدد الساعات التي 1-13) الجدولكما تشير بيانات 

%( تم إرضاعهم 49.4نصف األطفال ) بدؤوا خاللها الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة، حيث أن حوالي
% 14ساعات، بينما بلغت حوالي  6%( أُرضعوا بعد 23.1خالل الساعة األولى، وحوالي ربع األطفال )

 ساعات. 6إلى  3بعد لكل من األطفال الذين أرضعوا بعد ساعة إلى ساعتين، و
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اعة األولى بعد الوالدة ونسبة من رضعوا نسبة األطفال دون الخامسة الذين تم إرضاعهم خالل الس: (1-13) الجدول
)المسح الوطني حول السكان وصحة ، والتوزيع النسبي لهؤالء حسب وقت بدء الرضاعة و بعض الخصائص

 .(2018-األسرة
 

 الخصائص

األطفال األقل  %
  سنوات 5من 

الذين رضعوا 
رضاعة طبيعية 
خالل الساعة 
 األولى من العمر
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سنوات الذين  5توزيع األطفال األقل من 

عدد  بدؤوا الرضاعة الطبيعية

األطفال 

الذين تم 

 إرضاعهم

ة 
ع
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الفئة 

 العمرية

15-19 36,3 96,7 96 

 

96 

43,7 16,1 22,5 17,7 93 

20-24 42,3 96,9 793 50,5 13,4 13,4 22,7 768 

25-29 42,7 97,2 1291 48,9 15,9 13,5 21,7 1254 

30-34 40,6 97,0 1193 46,5 14,2 14,2 25,0 1157 

35-39 45,4 97,6 1053 52,3 12,7 11,9 23,1 1028 

40-44 43,3 97,2 497 50,9 11,0 15,0 23,1 483 

45-49 43,4 93,3 113 50,3 8,9 17,0 23,8 105 

جنس 

 الطفل

 2575 13,1 7,3 7,1 25,0 2660 96,8 40,8 ذكر

 2314 10,0 6,4 6,7 24,5 2376 97,4 44,7 أنثى

رتبة 

 المواليد

1-2 38,5 96,6 2776 46,0 14,1 14,4 25,6 2681 

3-4 46,3 98,3 1700 52,2 14,3 12,7 20,8 1671 

 536 18,2 13,4 11,2 57,2 559 95,9 51,9 فأكثر 5

المستوى 

 التعليمي

 2796 20,8 12,9 14,1 52,2 2878 97,2 46,3 بدون شهادة
 1632 24,8 13,2 14,4 47,6 1690 96,6 39,9 أساسي

 460 32,1 20,6 10,0 37,3 468 98,4 30,1 ثانوي فأعلى

وسط 

 اإلقامة

 2699 25,6 16,5 13,8 44,0 2792 96,7 36,5 حضري
 2190 20,1 10,5 13,8 55,6 2244 97,6 50,2 قروي

جهة 

 اإلقامة

 558 25,7 13,5 11,0 49,7 578 96,5 42,3 الحسيمة -تطوان -طنجة .1
 334 31,0 26,7 8,4 33,8 346 96,7 27,4 الشرقية

 610 24,1 11,8 14,9 49,2 624 97,7 39,7 مكناس -فاس

 603 26,5 14,9 17,4 41,2 615 98,1 34,8 القنيطرة -الرباط ـ سال

 344 28,7 13,1 16,4 41,7 355 97,0 39,8 خنيفرة -بني مالل

 900 20,0 15,3 14,3 50,4 934 96,4 43,9 سطات -الدار البيضاء

 772 18,6 10,2 10,4 60,8 792 97,6 54,6 آسفي -مراكش

 250 9,6 4,3 4,9 81,3 254 98,6 77,6 تافياللت -درعة

 376 27,7 16,0 25,4 30,9 392 95,9 25,2 ماسة  -سوس

 56 21,6 15,9 15,9 46,6 58 96,3 39,1 واد نون  -كلميم

 66 20,6 7,6 14,2 57,6 69 95,9 48,8 الساقية الحمراء -العيون

 20 (15,3) (9,0) (15,4) (60,3) 21 (94,3) (53,7) الداخلة ـ وادي الذهب

 4888 23,1 13,7 13,8 49,4 5036 97,1 42,6 جمالياإل

 حالة 50أقل من  ) ( 

 
    استمرار الرضاعة -13-1-2

 الكبيرة لصحيةومن األهمية تناول موضوع استمرارية الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين نظرا للفوائد ا
عمر  ( شهرا وفي15-12لحليب األم لنمو الطفل لما يحتويه من عناصر غذائية، بين األطفال في عمر )

 قاط التالية:نستنتاج الا( حيث يمكن 2-13) الجدول( شهرا والتي تعرضها بيانات 20-23)
 

%، مع تسجيل 65 حوالي المستمرون في الرضاعة الطبيعية ا( شهر15-12بلغت نسبة األطفال ) -
 % بين أطفال الوسط القروي71سجلت تباين حسب كل من وسط اإلقامة وجنس المولود حيث 

 % بين الذكور.62.9% بين اإلناث مقابل 66.8، وحضريالوسط ال% بين أطفال 60مقابل 
% في 33.5منهم %، 29.7( شهرا المستمرون في الرضاعة الطبيعية 23-20بلغت نسبة األطفال ) -

، ولم تسجل فروق حسب جنس الطفل. حضريال% في الوسط 26والوسط القروي 
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شهرا واألطفال الذين تترواح أعمارهم  15و 12نسبة األطفال الذين يتراوح أعمارهم بين : (2-13) الجدول

)المسح  ،المسح حسب بعض الخصائص إجراءشهرا المستمرون  بالرضاعة الطبيعية خالل  23و 20بين 

 .(2018-الوطني حول السكان وصحة األسرة

 الخصائص

( 15-12% األطفال )

شهرا المستمرون 

 بالرضاعة الطبيعية

عدد األطفال 

 ( شهرا12-15)

( 23-20فال )% األط

المستمرون  شهرا

 بالرضاعة الطبيعية

 األطفالعدد 

 ( شهرا20-23)

 وسط اإلقامة
 184 26,0 231 59,9 يحضر

 171 33,5 207 70,5 قروي

 جنس الطفل
 195 29,8 212 62,9 ذكر

 160 29,5 226 66,8 أنثى

 355 29,7 437 64,9 جمالياإل

 
شهرا، ولم تالحظ  17.4عة الطبيعية باألشهر بلغ ن متوسط مدة الرضاأ( 1-13ويبين الشكل )

صفة بنساء فروق واضحة حسب وسط اإلقامة، إال أن هذا المتوسط يقل مع ارتفاع المستوى التعليمي لل
 عامة ليبلغ أدناه بين الحاصالت على المستوى الثانوي فأعلى. 

 
)المسح الوطني حول السكان وصحة ، صائصخحسب بعض ال )باألشهر(الرضاعة الطبيعية  متوسط مدة: (1-13شكل )ال

 (2018-األسرة
 

 
 

 لرضاعة الغالبةالرضاعة الطبيعية الخالصة )المطلقة( وا -13-1-3
شهور وبدون أي  6من المفاهيم األساسية للرضاعة المطلقة هي الرضاعة المستمرة والصحية لمدة 

( نسبة األطفال الذين 3-13( و)2-13( وكل من الشكلين )3-13) الجدولمكمالت أو سوائل، ويعرض 
ساعة السابقة للمسح ومتوسط الرضاعة بالنهار والليل وحسب  24مرات على األقل خالل  6أُرضعوا 
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 واالجتماعية واالقتصادية ويمكن استنتاج النقاط التالية. الديموغرافيةبعض الخصائص 
 

ة السابقة ساع 24ألقل خالل مرات على ا 6أرضعوا الذين شهور( و 6بلغت نسبة األطفال )أقل من  -
 %46%، 49وتتباين هذه النسبة بين سيدات الوسط الحضري والقروي بحوالي  ،%48للمسح 

بل مقا% 52.7على التوالي، وكان التباين واضحا حسب جنس المولود لصالح اإلناث، بنسبة 
 %.51( مولود لتسجل أعلى نسبة قدرها 4-3وتركزت أكثر في رتبة )، 43.5%

روق مرة خالل الليل، ولم تُسجل ف 3.3مرات مقابل  4.9سط الرضاعة خالل النهار سجل متو -
 واضحة حسب الخصائص الديموغرافية واالجتماعية. 

% 74ة شهور الذين أُرضعوا خالل النهار عند طلب الطفل بنسب 6بلغت نسبة األطفال أقل من  -
 وهناك فروق حسب وسط اإلقامة وجنس المولود.

فس النمط ن% وتأخذ 62شهور الذين أرضعوا بالليل عند طلب الطفل  6ال أقل من بلغت نسبة األطف -
 السابق.

لغت شهور الذين أُرضعوا رضاعة طبيعية غالبة تحسنا حيث ب 6سجلت نسبة األطفال أقل من  -
%، فيما بلغت نسبة من أرضعوا رضاعة غالبة 27.8حيث كانت  2011% مقارنة بمسح 35

 ثير وسط اإلقامة وجنس المولود على ذلك.%، ولم يُسجل تأ51حوالي 
ي عالها فجهوية في ممارسة الرضاعة الغالبة حيث بلغت النسبة أتباينات أوضحت النتائج وجود  -

دناها في %(، بينما بلغت أ66.3) "تافياللت -درعا"%(، و74) "خنيفرة -بني مالل"كل من جهتي 
   .%(26.7، )"الحسيمة -تطوان -طنجة"جهة 

 
ساعة السابقة على  24مرات على األقل خالل  6نسبة األطفال أقل من ستة أشهر الذين رضعوا : (3-13) الجدول

)المسح الوطني حول السكان ، ووسط اإلقامة الجنسالمسح ومتوسط عدد مرات الرضاعة بالنهار والليل حسب 

 .(2018-وصحة األسرة
 

 الخصائص

 ستة من أقل األطفال% 

 تمرا 6 رضعوا الذين أشهر

 ساعة 24 خالل األقل على

 عدد متوسط

 الرضاعة مرات

 :في

 من أقل األطفال% 

 الذين أشهر ستة

 عند بالنهار رضعوا

 الطفل طلب

 من أقل األطفال% 

 الذين أشهر ستة

 طلب عند بالليل رضعوا

 الطفل

 عدد

 طفالاأل
 الليل النهار

 290 58,6 70,8 3,3 5,0 49,4 حضري وسط اإلقامة
 221 67,0 78,1 3,2 4,7 46,4 قروي

 268 66,0 77,6 3,3 4,8 43,5 ذكور جنس الطفل
 243 58,1 69,9 3,2 5,0 52,7 إناث

 277 57,7 71,1 3,4 4,9 47,5 2-1 رتبة المواليد
3-4 50,7 4,7 3,1 75,5 65,0 187 
 47 (77,7) (84,2) (2,8) (5,4) (42,2) فأكثر 5

 511 62,2 74,0 3,3 4,9 48,2 جمالياإل

       حالة 50 من ) ( أقل



 5 ة لألطفال دون: الرضاعة الطبيعية والحالة التغذوي13الفصل        2018 -المملكة المغربية –لمسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ا

161 

ة، ـــمطلق ةـــون رضاعة طبيعيـــأشهر الذين يرضع 6النسبة المئوية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن : (2-13) شكلال

)المسح الوطني حول السكان وصحة ، حسب بعض الخصائص، غالبة ونسبة األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية

 .(2018-األسرة
 

 
 

 ةـــة طبيعيــون رضاعـــر الذين يرضعــهــأش 6ن ــم عــالنسبة المئوية لألطفال الذين تقل أعماره: (3-13)شكل ال

)المسح الوطني حول السكان وصحة غالبة حسب جهة اإلقامة،  ، ونسبة األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعيةةــمطلق

 .(2018-األسرة
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 لتي يتناولها الطفلاية الصلبة وشبه الصلبة األغذية التكميل -13-1-4
ين يرضعون وقت المسح ( شهرا الذ23-6فال في العمر )( نسبة األط4-13) الجدوليلخص 

شبه لبة وويتناولون أطعمة صلبة وشبه صلبة وكذلك الذين ال يرضعون وقت المسح ويتناولون أطعمة ص
 صلبة حسب بعض الخصائص ويمكن استنتاج ما يلي:

 
روي إلى % وتزيد هذه النسبة في الوسط الق58.4نسبة األطفال الذين يرضعون وقت المسح بلغت  -

ي رتبة % ف64.2% في الوسط الحضري، ومع زيادة رتبة المولود لتبلغ أعالها 56% مقابل 60.8
 فأكثر، ولم تُسجل أي فروق حسب جنس الطفل.  5المولود 

لصلبة االمسح والذين تناولوا بعض األغذية بلغت نسبة األطفال المستمرون في الرضاعة وقت  -
ما بلغ مع تسجيل فروق بسيطة حسب وسط اإلقامة ورتبة المولود، بين %82وشبه الصلبة حوالي 

 % للذكور(.79% لإلناث مقابل 86نقاط حسب جنس المولود، ) 7التباين حوالي 
% تزيد 82وشبه صلبة  بلغت نسبة األطفال الذين ال يرضعون وقت المسح ويتناولون أطعمة صلبة -

ــن %(، وبيــــ80.4%( عــــــن الوســــــط الحضــــــري )84.1في الوســـــــط القـــــــروي )
 4-3بة المولود %( لرت83.3%(، كـــــما تبلـــغ أعالها )79.6%( عن اإلناث )84.4الذكـــــــور )

 فأكثر. 5%( لرتبة المولود 73.3مقابل )
 

( شهرا من الذين يرضعون حاليا والذين ال يرضعون حاليا حسب تناولهم 23–6نسبة األطفال ) :(4-13) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ،األطعمة الصلبة وشبه الصلبة حسب بعض الخصائص
 

 الخصائص

% 

الذين األطفال 

يرضعون 

 وقت المسح

عدد 

 األطفال

( 23ـ 6)

 شهرا

 ونالمستمر األطفال %

في الرضاعة الطبيعية 

صلبة  أغذيةيتناولون و

 وشبه صلبة

عدد األطفال 

الذين يرضعون 

 حاليا

% األطفال الذين ال 

وقت المسح  يرضعون

األطعمة  نويتناولو

 الصلبة أو شبه الصلبة

 األطفالعدد 

الذين ال 

 يرضعون

وسط 

 اإلقامة

 384 80,4 490 80,6 874 56,0 حضري

 328 84,1 509 83,9 837 60,8 قروي

جنس 

 الطفل

 369 84,4 517 78,9 886 58,3 ذكر

 343 79,6 482 85,9 825 58,4 أنثى

رتبة 

 المواليد

1-2 56,4 999 82,9 563 82,8 436 

3-4 60,2 528 81,7 318 83,3 210 

 66 73,3 118 80,8 184 64,2 فأكثر 5

 712 82,1 999 82,3 1711 58,4 اإلجمالي

 
ر يعكس نسبة حصول األطفال دون العامين من العمر على ( مقياسا آخ5-13) الجدولويوضح 

من نصف  % وهي نسبة متواضعة أي أكثر45التغذية المناسبة، وتشير البيانات أن هذه النسبة بلغت 
 األطفال في هذا العمر ال يحصلون على التغذية المناسبة.

 
إلى يث ترتفع في الوسط القروي وتتفاوت هذه النسبة حسب الخصائص الخلفية للسيدات، ح

% لكل من أطفال الحضر والذكور، كما تزيد مع 43، مقابل %47وبين األطفال اإلناث إلى  47.4%
مواليد فأكثر(، ومن الغريب أن تزيد كلما انخفض المستوى التعليمي  5% بين 47.8زيادة رتبة المولود، )
% بين كل من سيدات األسر الفقيرة 47ة، و% بين السيدات بدون شهاد46.3ومؤشر الثروة، لتبلغ 

 واألكثر فقرا.
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ة حسب ــــة المناسبــــون على التغذيــــن يحصلـــن الذيــــال دون العاميــــنسبة األطف: (5-13) الجدول
 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، صــــض الخصائـــــبع

 دون العامين األطفال عدد *التغذية المناسبة% األطفال الذين يحصلون على  الخصائص

 1209 42,7 حضري اإلقامة وسط

 1079 47,4 قروي

 1189 43,0 ذكر جنس الطفل 

 1099 47,0 أنثى

 1313 44,0 2-1 رتبة المواليد

3-4 45,7 742 

 234 47,8 فأكثر 5

 1244 46,3 بدون شهادة  المستوى التعليمي

 832 44,1 أساسي

 212 40,0 وي فأعلىثان 

 537 47,0 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 472 47,0 فقير

 525 43,2 متوسط

 433 46,8 غني

 322 38,6 أكثر غنى

 2288 44,9 اإلجمالي
2.  

 ( شهرا رضاعة طبيعة ويتناولون أطعمة صلبة أو شبه صلبة.23ـ6أشهر رضاعة فقط واألطفال ) 6 >األطفال  *

  
 كر في الطعام أو السوائلإضافة الس -13-1-5

 لطفل،من الممارسات والسلوكيات غير الصحية طبيا إضافة السكر للطعام والسوائل ألغذية ا
سكر فال دون العامين الذين تلقو وجبات أو مشروبات أُضيف إليها ال( نسبة األط6-13) الجدولويعرض 

 حيث تاَلحظ ما يلي:
 
لنسبة بين اار العادات الصحية السيئة، وتزيد هذه % مما يعكس انتش34بلغت هذه النسبة حوالي  -

ت على % بين طفال السيدات الحاصال22% مقابل 37أطفال السيدات بدون شهادة لتبلغ حوالي 
ت لعاداالثانوي فأعلى. مما يعكس أهمية تعليم المرأة في خفض نسبة مثل هذه الممارسات وا

 السيئة.، ولم تسجل أي تباينات حسب جنس الطفل.
% في الوسط 40ا تتأثر نسبة انتشار هذه العادة تأثرا كبيرا بوسط اإلقامة حيث تبلغ أكثر من كم -

 % فقط في الوسط الحضري.29القروي بينما تصل إلى ما يقارب 

، ات أو مشروبات أضيف إليها السكرـــوا وجبــن تلقـــن، الذيـــال دون العاميـــة األطفــنسب: (6-13) الجدول

 .(2018-ني حول السكان وصحة األسرة)المسح الوط

 العامينعدد األطفال دون  السوائلالسكر لهم في الطعام أو  اضافةتم  الذينلألطفال  % الخصائص

المستوى التعليمي 

 لألم

 1244 37,2 دون شهادة

 832 32,9 أساسي

 212 22,2 ثانوي فأعلى

 جنس الطفل
 1189 34,4 ذكر

 1099 34,1 أنثى

 امةوسط اإلق
 1209 28,7 حضري

 1079 40,5 قروي

 2288 34,3 اإلجمالي

 



 5 ة لألطفال دون: الرضاعة الطبيعية والحالة التغذوي13الفصل        2018 -المملكة المغربية –لمسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ا

162 

 تناول الحليب غير حليب األم -13-1-6
ين تناولوا ( شهر والذ23-6أما بالنظر إلى جانب آخر من الرضاعة الحالية لألطفال في العمر )
( حيث يمكن 7-13) الجدولالحليب غير حليب األم على األقل مرتين في اليوم السابق والذي يعرضه 

 مالحظة التالي:
 
لوسط %( عنها بين أطفال ا44%، وتزيد بين أطفال الوسط الحضري )41.6بلغت تلك النسبة  -

بين  %( عنها45.8%(، وبين أطفال األمهات الحاصالت على الثانوي فأعلى )39.2القروي )
ر غنى ألكث%(، وبين أطفال األمهات من األسر ا39.8أطفال األمهات بدون شهادة تعليمية )

ي فروق %(، ولم تالحظ أ39%( عن تلك المسجلة بين أطفال األمهات من األسر الفقيرة )45)
 حسب جنس الطفل.

%، وتزيد 64ي بلغت نسبة األطفال الذين تناولوا حليبا غير حليب األم مرتين على األقل حوال -
ة هذه النسب %(، كما تزيد53% مقابل 73بين أطفال الوسط الحضري عن الوسط القروي، )

ن األسر م% بين أطفال األمهات 76كلما تحسن المستوى االقتصادي لألسر المعيشية حيث تبلغ 
حسن ت% بين أطفال األمهات من األسر األكثر فقرا، كما ترتفع مع 47األكثر غنى مقابل 

لى ع% بين أطفال األمهات الحاصالت 85المستوى التعليمي لألمهات حيث تبلغ ما يقارب 
 % فقط بين أطفال األمهات بدون شهادة تعليمية. 54نوي فأعلى فيما تقارب الثا

 

ى ــــعلحليبا غير حليب األم ون حالياً وتناولوا ـــ( شهرا الذين ال يرضع23–6نسبة األطفال ): (7-13) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، ل مرتين في اليومــــاألق

 

 الخصائص

%  

( شهرا 23ـ  6األطفال )

 يرضعونالذين ال 

 الــــاألطفعدد 

 ( شهر6-23)

%  

غير  حليب األطفال تناولوا

 األقل على مرتيناألم  حليب

طفال الذين ال عدد األ

 حاليا يرضعون

 384 73,3 874 44,0 حضري وسط اإلقامة

 328 53,4 837 39,2 قروي

 369 65,0 886 41,7 ذكر جنس الطفل

 343 63,2 825 41,6 أنثى

المستوى 

 التعليمي
 378 54,4 949 39,8 بدون شهادة

 271 72,8 625 43,5 أساسي

 63 84,8 138 45,8 ثانوي فأعلى

 174 47,2 425 40,8 األكثر فقرا مؤشر الثروة

 138 59,9 350 39,3 فقير

 159 72,9 387 41,0 متوسط

 139 70,6 321 43,5 غني

 103 75,9 228 45,1 أكثر غنى

 712 64,1 1711 41,6 اإلجمالي

 
 .يقافها، )فطام الطفل(إرضاع الطفل رضاعة طبيعية أو إ عدم سبب -13-1-7

 الخامسة تم سن دون األطفال % من97.1(، 1-13) الجدوللبيانات  وفقًا أنه إلى اإلشارة تجدر
ال رضاعة طبيعية من بين ( أسباب عدم إرضاع األطف4-13الشكل ) إرضاعهم رضاعة طبيعية، ويوضح

وكان السبب . %2.9يرضعوا رضاعة طبيعية إطالقا أي نسبة  المسح ولم شملهم الذين إجمالي األطفال
ويليه في الرتبة الثانية كل من عدم كفاية حليب األم ووجود مشكلة  %،31األول هو رفض الطفل بحوالي 

 .%15بحوالي % لكل منهما، ثم وفاة الطفل 16في حلمات الثدي بحوالي 
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)المسح الوطني حول السكان وصحة سنوات،  5سبب عدم بدء الرضاعة الطبيعية لألطفال أقل من : (4-13شكل )ال

 .(2018-األسرة
 

 
 

حها ي يوضأما فيما يخص إيقاف الرضاعة الطبيعية أو فطام األطفال دون السنتين من العمر الت
الطفل  يليه رفض %(،35.2الثدي ) حليب عدم كفاية (، فقد جاء السبب الرئيسي قصور أو5-13الشكل )

 (.%10)، ثم بلوغ الطفل سن الفطام (%16.7) األم ثم مرض ،(%18.7لثدي األم )
 

)المسح الوطني حول السكان لفطامهم،  الرئيسي السنتين من العمر حسب السبب دون األطفال توزيع: (5-13شكل )ال
 .(2018-وصحة األسرة

 

 
 
 أ، د اتمن فيتامين اإلضافات -13-2
 اإلضافة من فيتامين أ -13-2-1

ل ن خالمن الخدمات الصحية المرتبطة بالتغذية هي اإلضافات أو الجرعات التي تقدم للطفل م
فال دون ( نسبة األط8-13) الجدولفيتامين )أ(، تأخذ المكونات األساسية لنظام التغذية السليمة، ويوضح 

يمها م تقدتة على األقل من فيتامين )أ( ومتوسط عدد الجرعات التي الخامسة الذين تلقوا جرعة واحد
 للطفل، ويمكن استنتاج ما يلي:

 
ن أطفال الوسط %، وتزيد هذه النسبة بي82بلغت نسبة األطفال الذين تلقوا جرعة من فيتامين )أ(  -

%(، ولم تسجل فروق واضحة حسب 79%(، عن أطفال الوسط القروي )84الحضري )
 لتعليمي.المستوى ا

مرض الطفل

9%

وفاة الطفل

15%

رفض الطفل 

للرضاعة

31%

مرض األم

12%

معدم كفاية حليب األ

16%

مشكلة في الحلمات

أو الثدي

16%

أخرى

1%

35,2
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حين بلغت  %، في86أعــــلى نسبـــة بحوالي  "مكناس -فـــــــاس"سجـــــــلت جهــــــــــــة  -
 .%73بحوالي  "خنيفرة -بني مالل"أدناها في جهة 

جرعة، ولم تسجل أي فروق واضحة حسب  2.37بلغ متوسط عدد الجرعات المقدمة للطفل  -
على وي فأالسيدات الحاصالت على المستوى الثان الخصائص باستثناء ارتفاع هذا المتوسط بين

 جرعة. 2.24جرعة في المتوسط، وتنخفض في الوسط القروي إلى  2.6إلى 
 

نسبة األطفال الذين دون الخامسة الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من فيتامين )أ( : (8-13) الجدول

 .(2018-رة)المسح الوطني حول السكان وصحة األس، ومتوسط عدد الجرعات

 

 الخصائص
سنوات  5األطفال >   %

 والذين تلقوا جرعة فيتامين )أ(
 متوسط عدد الجرعات

 5عدد األطفال أقل من 

 سنوات

 2792 2,46 84,0 حضري وسط اإلقامة 

 2245 2,24 79,5 قروي

 2879 2,33 81,5 دون شهادة  المستوى التعليمي

 1690 2,36 83,3 أساسي 

 468 2,60 80,5 ثانوي فأعلى 

 578 2,42 83,1 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

 346 2,45 76,8 الجهة الشرقية

 624 2,31 85,7 فاس ـ مكناس

 615 2,38 81,5 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 355 2,41 73,1 بني مالل ـ خنيفرة

 934 2,35 83,8 الدار البيضاء ـ سطات

 792 2,22 82,0 مراكش ـ آسفي

 254 2,40 78,9 درعة ـ  تافياللت

 392 2,51 84,9 سوس ـ ماسة

 58 2,41 84,4 كلميم ـ واد نون

 69 2,42 81,3 العيون ـ الساقية الحمراء

 21 (2,58) (88,2) الداخلة ـ وادي الذهب

 5036 2,37 82,0 اإلجمالي

     حالة 50) ( أقل من 

 
 اإلضافة من فيتامين د -13-2-2

ية الصح تعتبر الجرعات المقدمة لألطفال دون الخامسة من فيتامين )د( جانب آخر من الخدمات
ــــــل والتي دم للطفـتي تقالمرتبطة بالتغذية والتي يعبــــــر عنها بمتوسط عــــــــــــدد الجرعـــــــات ال

 ظ ما يلي:( حيث تالح9-13) الجدوليعرضـــــــها 
 

فإن  % وبالتالي95الحاصلين على جرعة على األقل من فيتامين )د(  بلغت نسبة األطفال  -
 ق حسبالغالبية العظمى من األطفال قد حصلوا على تلك الجرعة وبالتالي ال توجد أي فرو

 الخصائص الديموغرافية واالجتماعية.
جرعة في المتوسط. ولم تسجل كذلك  1.84أما متوسط عدد الجرعات من فيتامين )د( فقد بلغ  -

 أي تفاوتات كبيرة حسب الخصائص الديموغرافية واالجتماعية.
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نسبة األطفال دون الخامسة الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل فيتامين )د( ومتوسط عدد : (9-13) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ،الجرعات
 

 الخصائص
سنوات  5األطفال >   %

 )د( يتامينوالذين تلقوا جرعة ف

متوسط عدد 

 الجرعات

أقل من عدد األطفال 

 سنوات 5

 2792 1,86 96,5 حضري وسط اإلقامة

 2245 1,81 92,7 قروي

 2879 1,82 93,8 بدون مستوى المستوى التعليمي

 1690 1,84 95,9 أساسي 

 468 1,95 96,7 ثانوي فأعلى 

 578 1,84 95,6 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

 346 1,78 94,2 الجهة الشرقية

 624 1,83 95,6 فاس ـ مكناس

 615 1,84 95,2 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 355 1,83 86,7 بني مالل ـ خنيفرة

 934 1,85 95,8 الدار البيضاء ـ سطات

 792 1,88 93,6 مراكش ـ آسفي

 254 1,78 95,9 درعة ـ تافياللت

 392 1,83 97,8 سوس ـ ماسة

 58 1,86 97,0 كلميم ـ واد نون

 69 1,84 95,6 العيون الساقية الحمراء

 21 (1,88) (99,8) الذهب يالداخلة ـ واد

 5036 1,84 94,8 اإلجمالي

 حالة 50أقل من  ( )

 
 دون الخامسة لألطفالالحالة التغذوية  -13-3

ون دطفال س الحالة التغذوية لألاستقرت منظمة الصحة العالمية على اعتماد ثالث مؤشرات لقيا
 وصفل استخدامها، و(Mesures Anthropométriques) األنثروبومتريةالقياسات الخامسة من خالل 

 -3 ،للطول بالنسبة الوزن -2. للعمر بالنسبة الطول -1وهي:  للطفل التغذوية والحالة الجسماني النمو
للطفل  تغذويةء عرض مؤشر إضافي مرتبط بالحالة الكما سيتم في نهاية هذا الجز، الوزن بالنسبة للعمر

 حول مختلفة وماتمعل إلى السابقة المؤشرات من كل شيرتويتمثل فــــي انتشار السمنـــــة بين األطفال، 
 . جسمه وتركيب الطفل نمو

 
ذا هعبر ي، (Faible Poids)، بنقص الوزنهو مؤشر مركب ويعبر عنه  للعمر بالنسبة الوزنف -

ي في الماض عكس كل من نقص التغذيةتميز بأنه ييو ،نقص الوزن في عمر معينعلى المؤشر 
 ين(.)المزمن( و/ أو الحالي )الحاد( )من ناحية أخرى، ال يسمح لنا بالتمييز بين االثن

 
 المسمى مؤشرال هذا قيمة وانخفاض الماضية التغذوية للحالة مقياسفهو  للعمر بالنسبة الطولأما  -

، زمنمتغذية في الماضي أو سوء تغذية  قصيعبر عن ن (Retard de croissance) القامة بقصر
دون ل ألطفالمؤشر بقياس التغيرات قصيرة األجل في سوء التغذية. بالنسبة لوال يسمح لنا هذا ا

يسمى لعمر، و، كما يسمى المؤشر القامة بالنسبة للعمر"بالنسبة لطول اليكون المصطلح "السنتين 
 .بتأخر النمو أو التقزمقامة بالنسبة للعمر القصور في ال

 
 يالذ المؤشر هذا وانخفاض الراهنة أو الحديثة التغذوية للحالة مقياس نهإف للطول بالنسبة الوزن أما -

 عدمل ويعود نسبيا، قريب وقت في حادة تغذية سوء إلى ويشير (Emaciation) بالنحافة يعرف
 .لغذاءا من االستفادة على الطفل درةق يعيق بمرض ةإلصاب أو الغذاء من كافية مقادير تناول

  
 العينة أسر في وجدوا الذيندون الخامسة  األطفال وأطوال أوزان قياس المسح هذا خالل تم وقد
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 انتهى التي للنتائج عرضا الجزء هذا ويتناول، طفل مؤهال 6521من بين  طفال 5983 عددهم بلغ والذين
، العالمية الصحة منظمة مقاييس حسب الخامسة دون لألطفال ويةالتغذ الحالة حول المسح إليها

 المــــؤشــــــرات المذكورة سابقا على النحو التالي: (10-13) الجدولويعــــــرض 
 

 نقص الوزن -13-3-1
ألطفال سبة ايعتبر هذا المؤشر األول لوصف الحالة التغذوية لألطفال، وتشير البيانات إلى أن ن

% 0.7اري(، وتقل هذه النسبة إلى انحراف معي 2-% )>2.9لحاد والمعتدل بلغت ناقصي الوزن ا
% 3.1 ف معيــــــاري(، وقــــــــد كانـــــت هتان النسبتانانحـــــرا 3-للمصابين بنقص الوزن الحاد )>

 .2011% علــــــى التــــــوالي سنــــــــة 0.8و
 

ـــر األصغــ ــــةذه النسبة بلغت أعالها في الفئات العمريوبدراسة نمط اإلصابة تالحــــــــظ أن ه
% في 4% و2% وُسجلت فروق جوهرية حسب وسط اإلقامة حيث بلغت 5شهور( بحوالي  6)أقل من 

 بين الوسطين الحضري والقروي على التوالي أي ما يقارب الضعف.
 

األكثر إصابة  "اد نونو -ميمكل"و "ةخنيفر -بني مالل"كما أظهرت النتائج أن أطفال كل من جهتي 
 "هـــــة ــــــن أطفال ج%، فيما تنخفـــــــض اإلصابـــــــة إلى أدناها بي4بنقص الوزن بنسبة بلغــــــــت 

 %.2حيث بلغت  "  الدار البيضاءـ سطات
 

 قصر القامة -13-3-2
صر انون من ق% يعـــ15.1أن حوالي طفل من كل سبعة أطفال أي  الجدولوتشير بيانات نفس 

اري(. انحراف معي 3-% مصابون بقصر قامة حاد )>4.7اري(، من بينهم انحراف معي 2-القامــــة )>
لى ع% 4.5% و14.9، تالحظ أن هذه النسب متطابقة تقريبا حيث كانت 2011ومقارنة بنتائج مسح 

 لمعايير الدولية.لمقارنة مع اهذه المستويات ال تزال مرتفعة نسبيا با، (6-13الشكل )التوالي، 
 

أعلى  ل إلىوتزيد نسبة اإلصابة بقصر القامة أكثر بين األطفال في الفئات العمرية الوسطى لتص
ا تنتشر بين الذكور أكثر من اإلناث بحوالي ( شهرا، كم35-24% في الفئة )20مستوى لها بحوالي 

ن % في الوسطي10% و20% على التوالي. وتتضاعف الفجوة حسب وسط اإلقامة حيث تبلغ %13، 17
 القروي والحضري على التوالي.

 
 النحافة )الهزال( -13-3-3

ة ـــمية العالــــة الصحـــــنظمه مــــــــتـــذي تبنـــــــث والـــــر الثالـــــذا المؤشــــــر هــــــبــــيعت
 ( والذي يوضح النقاط التالية:10-13) الجدوله أيضا ـــذي يعكســـوال

 
% تحـــــــت 2.6ــــزال و الهـنسبة األطفـــــــال الذيــــــــــن يعانـــــــون من النحافــــــــة أبلغت  -

 ،  2-مستوى انحراف معياري >
 "الجهة الشرقية"وتزيد التفاوتات بشكل صار  حسب جهة اإلقامة حيث تبلغ أقصاها في  -

 -مراكشو"  "سطات -بيضاءـدار الال" ،"ماسة -سوس" تافي جه%(، فيما تقل إلى أدناها 6.1)
 %.1.9بنسبة   "  آسفي

 لعمر.اتالحظ ارتفاع نسبة اإلصابة أكثر بين األطفال في األعمار األولى وتقل مع زيادة  -
 % على التوالي.2.4% و2.8تزيد النسبة قليال بين اإلناث عن الذكور حيث بلغت  -
 لم تسجل فروق جوهرية حسب وسط اإلقامة. -
 .3-% تحت مستوى انحراف معياري >1.1بة بصفة عامة لتصل تنخفض هذه النس -

 
 لخامسةزيادة الوزن والسمنة بين األطفال دون ا -13-3-4

 يس منليتيح المسح بيانات خاصة عن السمنة بين األطفال دون الخامسة، رغم أن هذا المؤشر 
وكذلك  طفالتغذية بين األمؤشرات منظمة الصحة العالمية إال أنه يعكس إلى حد كبير طبيعة ومستوى ال
( والشكل 10-13) جدوللالعادات والتقاليـــــــــد والسلـــــــوك الغذائي لألطفـــــــال، وتشير بيانات ا

 ( لمستويات انتشار هذه الظاهرة والتي يمكن خاللها استنتاج ما يلي:13-6)
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وتزيد  2نحراف معياري<+% با10.8بلغت نسبة األطفال دون الخامسة الذين يعانون من السمنة  -
 %.17( شهرا إلى 23-12هذه النسبة بين األطفال في الفئة العمرية )

 ي.% على التوال9.2% و12.3تنتشر السمنة أكثر بين األطفال الذكور عن اإلناث بنسبة  -
لوسط في ا تالحظ تباين بسيط في انتشار البدانة أو السمنة حسب وسط اإلقامة حيث تزيد قليال -

 % على التوالي.9.7% و11.7الوسط القروي بنسبة  الحضري عن
% 19ها هناك تباين صار  لتعرض األطفال لإلصابة بالسمنة حسب جهة اإلقامة حيث بلغت أعال -

ة ـــــي جهـــــ% ف6.8ض إلى أدناها ــــما تنخفـــــفي "الساقية الحمراء -العيونجهة " في 
 ."آسفي -مراكش"

 %.2.9لتصل  3كمستوى عام عند انحراف معياري <+تنخفض نسبة اإلصابة بالسمنة  -
 

( شهر والذين يعانون من سور التغذية بشكل معتدل أو حاد )وفقا 59ـ0نسب األطفال من ): (10-13) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةلمعايير منظمة الصحة العالمية(، 
 

 الخصائص

 زيادة الوزن/ السمنة لهزال(النحافة )ا تأخر النمو نقص الوزن
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 571 5,3 16,4 3,3 7,5 4,2 10,3 1,3 5,2 6أقل من  الفئة العمرية

6-11 3,1 0,9 15,7 5,7 2,2 0,9 12,6 3,4 567 

12-23 2,5 0,5 16,9 5,6 1,9 1,0 17,0 3,3 1186 

24-35 2,5 0,3 20,3 7,0 1,7 0,6 12,1 3,5 1158 

36-47 2,7 0,7 14,8 3,6 2,7 1,0 7,3 2,3 1254 

48-59 2,6 0,7 11,0 2,6 2,0 0,8 4,6 1,4 1247 

 3120 3,6 12,3 0,9 2,4 5,6 17,3 0,6 3,1 ذكر الجنس

 2863 2,2 9,2 1,3 2,8 3,6 12,7 0,7 2,7 أنثى

 3216 3,4 11,7 1,0 2,5 3,6 10,4 0,7 2,0 حضري وسط اإلقامة

 2766 2,3 9,7 1,2 2,7 5,9 20,5 0,6 3,8 قروي

 721 3,3 12,3 1,4 2,3 4,9 12,7 0,6 2,4 طنجةـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

            الجهة الشرقية

  

3,4 0,5 15,5 4,5 6,1 1,9 13,0 3,1 444 

 712 2,0 8,7 1,4 2,4 2,9 11,5 0,4 2,8 فاس ـ مكناس

 737 2,4 10,8 1,9 3,6 3,5 10,4 1,0 2,6   الرباطـ سال ـ القنيطرة

       بني مالل ـ خنيفرة

  

4,0 0,9 29,1 14,2 2,2 0,8 17,4 7,3 435 

 1104 3,1 11,6 0,6 1,9 2,6 10,2 0,9 2,0    الدار البيضاءـ سطات

 928 1,6 6,8 0,6 1,9 4,9 21,0 0,3 3,7           ـ آسفي مراكش

 320 2,7 9,8 0,5 2,0 6,3 22,5 1,3 2,5            درعة تافياللت

 393 1,1 8,7 0,7 1,9 1,8 10,9 0,1 2,7 سوس ـ ماسة

          كلميم ـ واد نون

  

4,0 1,1 18,9 6,2 4,8 1,8 11,5 4,4 74 

 89 8,5 19,0 1,0 2,9 10,7 20,0 1,1 3,9  ـ الساقية الحمراء العيون

 25 (1,9) (6,1) (0,9) (4,6) (3,0) (13,5) (1,8) (5,8) الذهب يالداخلة ـ واد

 5983 2,9 10,8 1,1 2,6 4,7 15,1 0,7 2,9 اإلجمالي

         حالة 50أقل من  ) (
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حيث لم  2018و 2011ور مؤشرات الحالة التغذوية لعامي ( مقارنة تط6-13ويعرض الشكل )
 حة خاصة في قصر القامة وزيادة الوزن. تسجل تغيرات واض

 
)المسح الوطني حول السكان ، 2018و  2011بين عامي شهرا  59-0 لألطفالتغذوية الحالة التغيرات : (6-13) شكلال

 .(2018-وصحة األسرة
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 : وفيات األطفال دون الخامسة14 الفصل
 

ى عل الخامسة سن دون فالاألط وفيات ومستوياتيعكس انخفاض مستويات الوفيات بشكل عام 
لى إ، والذي تهدف مختلف الخطط والبرامج والسياسات الصحية بلدالتنمية في أي  مستوى األخص

 يئيةوالب الصحية الظروفب ةعام بصفة عامة الوفيات وخصائص واتجاهات مستوياتتحسينه، وترتبط 
 بشكل وفياتال معدالت تمثل، وتلألمها الفردية الخصائص وكذلك، والثقافية واالقتصادية واالجتماعية

 ئدةالسا والمعيشية الصحية األوضاع مستوى لقياس أساسية مؤشرات خاص بشكل الرضع ووفيات عام
 .المجتمع في

 
 ألطفالا وفيات عن المعلومات جمعيعتبر  ،للوفيات وموثوق شاملو حيوي تسجيل نظام غياب فيو
 ألسروحات امس خالل من وأمهاتهم لألطفال السكانية والتركيبة واالقتصادية االجتماعية الخصائص حسب

 .2018 - األسرة وصحة لسكانحول ا الوطني للمسح الرئيسية األهداف أحد هو المعيشية
 

طفال يات األر وغير المباشر لوفشتم توجيه عدة أسئلة في بيانات المسح تسمح بالقياس المباوقد 
 .االقتصادية واالجتماعية للدولة األوضاعدون الخامسة ويعكس هذا المؤشر مدى التحسن في 

 
 المنهجية -14-1

فصل    ال ذا تي يعرضها هالألطفال دون سن الخامسة ومكوناتها المختلفة اتم تقدير مؤشرات وفيات 
 اإلنجابيتاريخ )الـرأة مـــــن استبيان الــــــم الثاني مـــــحياء في القستاريخ المواليد األ تسجيل منانطالقا 

 (.األطفالفيات وو
 
ي ف ناثواإلللمبحوثات )عدد الذكور  اإلنجابييبدأ القسم بمجموعة من األسئلة حول التاريخ و
أة خالل اء للمروقائمة بجميع المواليد أحي ،المتوفين( أوالذين يعيشون في مكان آخر  واألطفال األسرة

 د الحياةعلى قي واألطفالوالعمر  الجنسجمع بيانات مثل كما اهتم المسح بلمسح، سابقة لالسنوات الخمس ال
 والسن عند الوفاة بالنسبة لألطفال المتوفين.

 
األقل  لوالدةاحديثي  وفاةألهمية السن عند الوفاة في قياس مدى انتشار الظاهرة تم جمع سن نظرا و

المتوفين في فال شهرا بشهر الوفاة، وبالنسبة لألط 23من شهر بيوم الوفاة، وسن وفاة األطفال بين شهر و
 كما يلي:يتم تعريف المؤشرات المقدمة في هذا الفصل سن سنتين أو أكثر بسنة الوفاة. و

 
 يقيس احتمال الوفاة قبل بلوغ شهر بالضبط. (NN)وفيات حديثي الوالدة  معدل -
شهر الثاني وال األوليقيس احتمال الوفاة بين الشهر  (PNN)الوالدة  حديثي بعدما معدل وفيات  -

 لضبط.عشر با
 .األوليقيس احتمال الوفاة بين الوالدة وعيد الميالد  (0q1)معدل وفيات الرضع  -
 األول : يقيس احتمال الوفاة بين عيد الميالد(1q4)دون سن الخامسة  األطفالمعدل وفيات  -

 والخامس.
 لخامس.ايقيس احتمال الوفاة بين الوالدة وعيد الميالد  (0q5)طفال الرضع معدل وفيات األ -
 حدود المنهجية -14-2

  د تؤثر الناحية المنهجية، حيث ق من بعض العوائقاألطفال  حساب تقديرات معدل وفياتيعترض 
 .ياناتوالب اتحد ما على جودة التقدير ىلإخطاء التسجيل المتأصلة في هذه الطريقة أبعض القيود وبعض 

 
( سنة 49-15)حياء وقت المقابلة األ ن النساءـــــــــم فقط ع البياناتـــــــاقتصار جميعد و

م يث أنه ت، ححــــــي المســـــــحد حدود المنهجية المستخدمة ف، أالمتزوجات أو السابق لهن الزواجو
 لمسح.م قبل امهاتهأالذين توفيت  ألطفالل على قيد الحياة بقاءالاستبعاد المعلومات المتعلقة بحالة 

 
الذين  الاألطفن عكبيرا ومعدل وفياتهم يختلف  األميتامى  الاألطفيكون فيها عدد  يففي الحاالت الت

كل عام، ك وبش. ومع ذلالشيءعلى قيد الحياة، فإن المستوى المقدر للوفيات سيكون متحيزا بعض  أمهاتهم
ة ضعيف ألمايتامى  األطفاليؤثر على دقة البيانات كون نسبة يعتبر تحيزا كبيرا فإن تأثير هذه الظواهر ال 

 نسبيا.
 

ي التيح بها، ووالتصر الوفاة عن اإلبالغ بعدم األطفال وفيات بيانات صحة قد تتأثر ذلك، إلى باإلضافة
 . تالوفيا ل فيتقدير وتقلي سوء نتج عنهي مما الوفيات أو للوالدات/ منهجي )إهمال( إغفال أن تنجم عن يمكن

 
 بعدقليلة  أو أيام ساعاتبجدا أي  عند وفاة الطفل في سن مبكرةعدم اإلبالغ  حاالتوعادة ما تحدث 
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زادت مخاطر كلما  ،من تاريخ المسح أطولفي مثل هذه الحاالت، كلما كانت الفترة المرجعية ، والوالدة
 الوفيات. التقليل من مستوياتكلما زاد كذلك سوء التقدير واإلغفال و
 
، فإن المسح سنوات من 5ل جدا، أي قب حديثة المعتمدة في هذا المسح ألن الفترة المرجعيةونظرا  

 . جدا واإلهمال ضعيفةاإلغفال احتماالت 
 

 التأثيرو أخرى إلى فترة من يحولها أن يمكن الوفاة فترات تصنيفسوء  أو احتمال خطر نكما أ
 .االهتمام مؤشر قياس على

 
 األطفالالت وفيات دمستويات واتجاهات مع -14-3

     قاييس  بعض المسيتم تناول  سابقا،لتي تم عرضها حدوديتها وامفي ضوء المنهجية المستخدمة و
ن واقع م (1-14الشكل )و (1-14) جدولبيانات ال عرضهاتدون الخامسة والتي  األطفالالخاصة بوفيات 

المسح الوطني حول و، 2003/2004 -بيانات آخر ثالثة مسوحات، وهي مسح السكان وصحة األسرة
 من ذلك  ويمكن، 2018 -لوطني حول السكان وصحة األسرةح ا، والمس2011 -السكان وصحة األسرة
 استنتاج النقاط التالية:

في  18ألول الذين توفوا قبل بلوغ عيد ميالدهم ا الرضع )دون العام( األطفالبلغ معدل وفيات  -
 .2003/2004مسح % عن 55مسجال انخفاضا بنسبة حوالي  األلف

اتها كون مسببتوالدة )أقل من شهر( والتي حديثي ال األطفالوفيات  مستوى تحليلمن خالل  -
 انخفض قدتالحظ أن المعدل  ،عوامل داخلية وراثية مرتبطة باألم ومن الصعب السيطرة عليها

 .2018عام  لففي األ 13.6لى إ 2003/2004عام  األلففي  27 بحوالي النصف من
ة يمكن يعوامل خارج إلى أسبابهاشهر( والتي ترجع  11-1ما وفيات ما بعد حديثي الوالدة )أ -

لمعدل حيث انخفض ا ،لةالمبذوصحية يعكس الجهود العرفت انخفاضا فقد  ،السيطرة على بعضها
 .2018سنة  األلففي  4.4إلى  2003/2004لف عام في األ 14من %، 69بحوالي 

% 40 ض قدرهاخفانلف وبنسبة افي األ 4.2( سنة 4-0دون الخامسة ) األطفالبلغ معدل وفيات  -
 .2003/2004ا قورن بمسح عام اذا م

ح عام مسمقارنة بنتائج % 53 بلغتوبنسبة انخفاض  األلففي  22.2 األطفالبلغ معدل وفيات  -
2003/2004. 

 
وات ــــــس سنـــــالل الخمــــــها  خـــــــاتجاهات وفيات الرضع واألطفال دون الخامسة ومكونات: (1-14) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة .2018 -2003خالل الفترة ح ـــــلى المســـة عـــــالسابق
 

 الخصائص
  الوالدة حديثي وفيات

 (شهر من قلأ)

 حديثي ما بعد وفيات

 الوالدة

 الرضع  وفيات

1q0 
 4q1 

 فيات األطفال دون الخامسةو

5q0 

المسح الوطني حول السكان 
 2018-وصحة األسرة

13,6 4,4 18,0 4,2 22,2 

المسح الوطني حول السكان 
 2011-وصحة األسرة

21,7 7,1 28,8 1,7 30,5 

مسح السكان وصحة األسرة 
2003-2004  

27 14 40 7 47 

 2004معدل االنخفاض بين 
2018و  

50% 69% 55% 40% 53% 
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وات ــــــس سنـــــل الخمالــــــها  خـــــــة ومكوناتـاتجاهات تغير وفيات الرضع واألطفال دون الخامس: (1-14)شكل ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة .(2018 -2003)خالل الفترة لى المسح ـــة عـــــالسابق
 

 
 
  واألطفالالت وفيات الرضع دتباينات مع -14-4

 واالجتماعية الديموغرافيةحسب الخصائص  لخامسةدون ا األطفالالت وفيات دوبدارسة مع
 يمكن استنتاج النقاط التالية:(، 2-14، والشكل )(2-14) جدولالوالتي يعرضها  يةواالقتصاد

 
لود حسب وسط اإلقامة ورتبة المو في معدل الوفيات دون الخامسةُسجلت تباينات جوهرية  -

ة المولود في األلف في رتب 33في األلف في الوسط القروي، و 26ترتفع إلى حيث  ومؤشر الثروة
 في األلف في مؤشر الثروة الفقير والمتوسط.  28ي ، وحوالفأكثر( 4)
 القروي الوسط في األلف في 22 إلى المعدل تفعير حيث الرضع وفيات في النمط نفس تسجيل -

 .الفقيرة األسر سيدات أطفال بين األلف في 23.5و ،فأكثر( 4) لودالمو رتبة في األلف في 23.8و
 16.9و، أكثر(ف 4) المولود رتبة في األلف في 17.3 إلى المعدل يرتفع الوالدة حديثي فياتلو بالنسبة -

 15.1، والوسط القروي في األلف في 16.3و الفقيرة، األسر سيدات أطفال بين بين كذلك األلف في
 في األلف بين المواليد الذكور. 

 سنة 25ن ماألقل السيدات  كل من أطفال المعدل بينيرتفع ف، وفيات ما بعد حديثي الوالدةأما  -
في  6.6) فأكثر( 4)(، ورتبة المولود األلففي  6.3سنة ) 35واألكبر من (، األلففي  5.7)

 في األلف(. 5.8األلف(، وبين المواليد اإلناث )
طفال واأل والرضع الوالدة حديثيالذكور في كل من  من أقلناث اإل بين وفاةال احتمال نلوحظ أ -

 الذكور. اإلناث أعلى من وفاة احتمالوالدة واألطفال دون الخامسة، بينما ما بعد حديثي ال
 ألسرا أطفال نأ النتائج، وتظهر األطفال فياتحددات وم أهم أحد األسرة معيشة مستوى يعد -

 أطفال األسر الغنية. من الوفاة لخطرأكثر عرضة  الفقيرة
سب ح األطفال وفيات معدل في قوفرتباينات و وجود عدمما أظهرته النتائج من  المدهش من -

 .من المعروف أنه من العوامل المحددة في ذلك الذيالمستوى التعليمي لألم و
 

س ــــالل الخمـــــخ)في األلف( ة ـــــفال دون الخامســـــع واألطـــــمعدالت وفيات الرض: (2-14) الجدول

)المسح الوطني حول ، سنوات السابقة على المســـــح حســـــب المتغيــــــرات االجتماعيـــــة الديمــوغرافية

 .(2018-السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص
حديثي وفيات 

 الوالدة

 ما بعد وفيات

 الوالدة حديثي

 الرضعوفيات 

1q0 
4q1 

فيات األطفال دون و

 5q0 الخامسة

 22,7 4,5 18,3 3,2 15,1 ذكر الجنس

 21,6 4,0 17,7 5,8 11,9 أنثى

 18,8 4,0 14,9 3,7 11,2 حضري 
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 26,0 4,5 21,6 5,3 16,3 قروي وسط اإلقامة

 

سن األم عند 

 الوالدة

 24,3 3,8 20,6 5,7 14,9 25أقل من 

25-34 14,1 2,9 17,0 5,6 22,4 

 20,9 2,7 18,3 6,3 12,0 فأكثر 35

 

 ترتيب المواليد

1 15,0 3,4 18,4 3,2 21,6 

 17,4 2,3 15,1 4,1 11,0 3أو  2

 33,2 9,6 23,8 6,6 17,3 فأكثر 4

 

 ثروةمؤشر ال

 27,9 4,4 23,5 6,7 16,9 فقير

 27,8 11,1 16,9 3,8 13,2 متوسط

 10,9 0,0 10,9 1,7 9,2 غني

المستوى 

 التعليمي

 22,2 4,1 18,2 4,6 13,6 بدون شهادة

 22,2 4,6 17,6 4,1 13,6 لديها شهادة

 22,16 4,23 18,00 4,45 13,56 اإلجمالي

 

 حسب مكان اإلقامة، )في األلف(  دون الخامسة ات األطفال حديثي الوالدة والرضع واألطفالسب وفين: (2-14شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 
 
 الوفيات المصاحبة للحمل والوالدة -14-5

تي لألحياء االمواليد اتشمل وفيات والتي  الوفيات المصاحبة للحمل والوالدة علىيركز هذا الجزء 
 فيدثت حلتي اوالوفيات  ،(حديثي الوالدة المبكرة )وفيات بعد الوالدة حدثت في األيام السبعة األولى

عض ب( 3-14الشكل )و( 3-14) جدولالويعرض المواليد أموات(، )وما بعده، من الحمل الشهر السابع 
  لتالي:اعلى النحو والتي يمكن تناولها ، لحمل والوالدةلالمؤشرات المرتبطة بالوفيات المصاحبة 

 
نخفاض با ،لففي األ 24.9 (Mortalité Périnatale) حول الوالدةما  الرضع دل وفياتبلغ مع -

لكبير افي األلف، وتجدر اإلشارة إلى االرتفاع  28.5حيث بلغ  2011نقاط عن مسح  4حوالي 
اجعة المرفي األلف مما يستدعي  105سنة بحوالي  20المسجل بين أطفال السيدات األقل من 
 والتحليل المعمق لمعرفة أسباب ذلك.   

 أللف(،افي  23.2في األلف( عن الوسط الحضري ) 27القروي ) وسطهذا المعدل في اليزيد كما  -
فأعلى  ( عن الحاصالت على الثانويلففي األ 26.2)بين السيدات الالتي ليس لديهن شهادة و
 في األلف(. 18)
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، ر المتوسطةألعمابين أطفال السيدات في اوتزيد هذه الحاالت  حالة 93أموات لغ عدد المواليد ب -
 حالة(. 63بدون شهادة )ين السيدات وب

 أطفال كل من حالة وتتركز معظمهن بين 63لحديثي الوالدة فقد بلغت  المبكرةعداد الوفيات أما أ -
 كثر فقرا.األسر الفقيرة واأل سيداتالوسط القروي عمار المتوسطة والسيدات في األ

 
ص، ــــــض الخصائـــــب بعــــحس (Mortalité Périnatale)والدة ـــــول الـــمعدل الوفيات ما ح: (3-14شكل )ال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 
 

ة عدد المواليد الموتى ووفيات حديثي الوالدة ومعدل وفيات ما حول الوالدة للخمس سنوات السابق: (3-14) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، للمسح حسب بعض الخصائص الديموغرافية
 

 الخصائص
عدد المواليد 

  1الموتى

عدد الوفيات المبكرة 

 2لحديثي الوالدة 

معدل الوفيات ما 

 3حول الوالدة

 7عدد حاالت الحمل 

 أشهر أو أكثر

 110 105,4 1 11 20أقل من  السن عند الوالدة

20-29 33 32 24,5 2658 

30-39 38 24 22,5 2779 

40-49 10 6 23,6 701 

 3329 23,2 30 47 حضري وسط اإلقامة

 2920 27 34 45 قروي

 3573 26,2 31 63 بدون شهادة المستوى التعليمي

 2113 24,7 24 28 أساسي

 562 18 8 2 ثانوي فأعلى

 1444 25,2 16 21 األكثر فقرا مؤشر الثروة

 1494 27,9 19 23 فقير

 1219 21,8 12 14 متوسط

 1132 28,9 10 22 غني

 959 19,2 6 12 أكثر غنى

 6248 24,9 63 93 اإلجمالي

 

 أو أكثر من الحمل. 7خالل الشهر المواليد الموتى هي وفيات جنينية حدثت ـ 1

 .يام بين األطفال الذين يولدون أحياءأ 6-0ـ وفيات حديثي الوالدة المبكرة: هي الوفيات التي وقعت في 2

 أشهر أو أكثر. 7ـ مجموع المواليد الموتى ووفيات حديثي الوالدة مقسوًما على عدد حاالت الحمل 3

 

23,2

27
26,2

24,7

18

24,9

0
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حضري قروي بدون شهادة أساسي ثانوي فأكثر إجمالي
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 : التطعيم ضد أمراض الطفولة15 الفصل
 

 وبئةالتطعيمات األساسية للطفل إلى حمايته من اإلصابة ببعض األمراض المعدية واأل تؤدي
 بأن ةالطفول بتطعيمات الخاصة العالمية الصحة منظمة إرشادات أوصت ا الخطيرة، ولذاومضاعفاته

 وهي بلد للك اللقاحات من أدنى كحد الستة األمراض العمر من األول العام خالل األطفال جميع يحصل
 أخرى لقاحات عدة يشملل ويتسع ،(الديكي والسعال –الدفتيريا –الكزاز –الحصبة –السل –األطفال شلل)
 بةالمطلو المناعة طييع بعضها المستعملة واللقاحات( النكاف –األلمانية الحصبة –الوبائي الكبد التهاب)

 .أكثر أو جرعات ثالث إلى يحتاج اآلخر وبعضها واحدة بجرعة
 

و لتقدم نحدرجة ا من خالل تحديد طعيمضروريًا لتقييم أداء برنامج الت طعيماتالتب تغطيةاليعد قياس 
 في تميليه عوبناء  أهداف مكافحة األمراض المعدية المستهدفة أو القضاء عليها أو استئصالها. تحقيق

 الوطنية كجزء من نظام المعلومات الروتيني في خطة التنفيذبشكل دوري  جمع هذه البياناتالمغرب 
ح مسال ويعد. لسكان وصحة األسرةحول ا المسوحات الوطنية مثل المسح الوطنيمن بشكل دوري و

 تطعيما، فرصة لقياس التقدم المحرز في تغطية الت2018الوطني السادس للسكان وصحة األسرة 
 طاقةالبهذا المسح عن  في األمهات سؤال إدراجولقد تم  سنوات ضد األمراض. 5لألطفال دون سن 

 يتم كان ،حيةلصا البطاقة رتظه أن األم تستطع لم إذا أما .التطعيمات تواريخ للتأكد من للطفل، الصحية
 تم قد كان ذاإو التطعيمات، على حصل قد الطفل كان إذا ما لتحديد األسئلة من مجموعة األمهات سؤال
 .الجرعات عدد عن السؤال فيتم أخذها

 
 التطعيمات -15-1
 توفير بطاقة التطعيمات  -15-1-1

مهن وإعال األطفال في كل مرة وإعطائها ألمهات التطعيماتتوفر البطاقات الصحية وتسجيل  يعتبر
نسبة ( 1-15) دولجويوضح الة التغطية باللقاحات. ــاس دقــــبضرورة الحفاظ عليها من األمور الهامة لقي

ات أن رت البيانوقد أظه، الذين تلقوا التطعيم حسب بطاقة التطعيم أو تصريح األم ا( شهر23-12األطفال )
وتمكنت الباحثات من  قت المسحلوا التطعيمات واستكم لذينا( شهرا 23-12من األطفال ) %87حوالي 
  من إجمالي األطفال في هذه الفئة العمرية. هم للتطعيمعلى بطاقات االطالع

 
اقة وسط اإلقامة حيث بلغت نسبة من تم االطالع على بط حسب جوهريةلم يتم تسجيل فروق و

. كما بلغت لقروياط ــــــالوس% في 85.5و ريـــــــــــط الحضــــــــــالوس% في 87.6تلقيحهــــــــم 
 "،ماسة -وســــــــسو" ،"تافياللت -رعةدو"، "مكناس -فاس" جهــــــــــاتفي ثالث % 90أكثر من 

ى فال النساء الحاصالت عل، فيما بلغت بين أط"ةالقنيطر -سال- الرباط" ةـــــــجه% في 71 أدنى نسبةو
نــــوي ستــــوى الثاـــى من أطفــــال الحاصـــــالت علـــــى الم% أعلــ87.8المستوى التعليمي األساسي 

  .نقطة مئوية 5.2 % بفارق82.6فأعــــــلى التي بلغت 
الذين تلقوا التطعيم حسب بطاقة التطعيم أو تصريح األم،  ا( شهر23ـ 12نسبة األطفال ): (1-15) جدولال

(ENSPF, 2018) 
 

 الخصائص

 

ا التطعيم األطفال الذين أخذو %

 ضد شلل األطفال عن طريق الفم

األطفال الذين تم تحصينهم  %

  بالتطعيم الخماسي

% 

األطفال 

الذين لديهم 

بطاقة 

تطعيم تم 

 االطالع

 عليها

BCG 
% 

األطفال 
الذين تم 
تحصينهم 
 ضد السل

V
P

O
1

 
ى
ول
أل
 ا
عة
جر
ال

 

 V
P

O
2

 
عة
جر
ال

 
ية
ان
لث
ا

 

 V
P

O
3

 
ثة
ال
لث
 ا
عة
جر
ال

 

 P
E

N
T

A
1

 
ول
أل
 ا
عة
جر
ال

ى
 

P
E

N
T

A
2

ية 
ان
لث
 ا
عة
جر
ال

 

P
E

N
T

A
3

ثة 
ال
لث
 ا
عة
جر
ال

 

R
R

1
 

% 
 ت
ن
ذي
ال
ل 
فا
ط
أل
ا

 ا
وا
لق

ة 
ع
جر
ل

ة 
صب
ح
ال
و
ة 
صب
ح
ال
د 
ض
ى 
ول
أل
ا

ء(
را
مي
ح
ال
( 
ية
ان
لم
أل
ا

 

% 
ا 
و
مل
تك
س
 ا
ن
ذي
ال
ل 
فا
ط
أل
ا

ت
ما
عي
ط
لت
ا

 

عدد 
 طفال األ

 وسط اإلقامة
 583 95,2 97,6 97,6 97,8 98,9 98,4 99,3 99,7 99,8 87,6 حضري
 575 86,1 88,6 91,1 93,8 95,6 92,4 94,6 96,6 97,9 85,8 قروي

 المستوى التعليمي

 638 88,1 90,6 92,0 94,3 95,7 93,1 95,3 96,8 97,9 86,5 بدون شهادة
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 427 93,0 95,7 96,9 97,4 99,1 98,1 99,0 99,8 99,9 87,8 ساسيأ
 93 97,0 98,9 98,7 98,7 100,0 98,7 99,5 99,5 100,0 82,6 ثانوي فأعلى

 جهة اإلقامة

 117 94,6 96,1 96,5 98,0 99,3 96,5 98,0 99,3 99,3 87,9 الحسيمة -تطوان -طنجة
 68 88,7 90,7 91,5 93,6 97,2 90,7 94,2 94,4 96,1 81,3 الجهة الشرقية

 154 95,2 95,7 97,6 99,1 99,1 97,6 99,1 99,1 100,0 91,3 مكناس -فاس
 118 90,0 97,4 90,8 91,3 92,4 96,2 97,8 97,8 99,3 71,0 ـ سالـ القنيطرة الرباط

 82 85,0 85,0 90,0 88,6 91,3 90,0 88,6 93,0 94,1 81,1 بني مالل ـ خنيفرة
 236 91,6 94,3 95,5 97,1 98,8 96,7 98,1 98,8 99,2 88,4 سطات -الدار البيضاء

 199 84,3 87,7 92,0 95,8 96,5 94,1 97,1 98,7 99,0 89,7 آسفي -مراكش
 64 89,0 91,2 93,8 93,1 98,0 92,3 94,9 98,0 99,5 91,5 تافياللت -درعة
 88 96,5 97,7 97,7 98,9 100 97,7 98,9 100 100 92,5 ماسة -سوس
,98) (98,7) (98,7) (98,7) (98,7) (100) (100) (81,8) واد نون -كلميم

7) 
(95,5) (95,5

) 
13 

100) (100) (100) (100) 96,9) 96,9) (100) 89,1) الساقية الحمراء -العيون
) 

(97,4) (94,3
) 

15 
100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (83,3) هبذال يواد -الداخلة

) 
(96,9) (96,9

) 
4 

 1158 90,6 93,1 94,4 95,8 97,3 95,4 97,0 98,1 98,8 86,7 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من 

 
 تصريح األم التطعيمات أو حسب بطاقة هرش (23-12)األطفال  بين عيماتبالتط التغطية -15-1-2

افة وهي اتها كجميع اللقاحات المقررة واألساسية بجرع يإذا أعط التطعيماتيعتبر الطفل مستكمالً 
قد و ة(.جرعة الحصب ،)الدرن، ثالث جرعات من اللقاح الثالثي، ثالثة جرعات من لقاح شلل األطفال

 عطاؤهاإتطعيمات على البطاقات الصحية أو سؤال األم عن ال االطالعمن خالل  لمسحا أوضحت نتائج
 .(1–15) الجدولات متطعيشهرا قد استكملوا جميع ال (23–12)% من األطفال 91للطفل أن حوالي 

 
ت في لتطعيماابوسط وجهة اإلقامة، فقد بلغت نسبة األطفال الذين استكملوا جميع  يتعلق فيماأما 
بة أقل %(. كما بلغت النس86) وسط القروينقاط مئوية عن ال 9%( بفارق بلغ 95.2)الحضري الوسط 
، "آسفــــي –مراكش"، "نيفــــرةخ -بنـــي مــــالل"، "الجهة الشرقيــــة"جهــــات  4% في 90من 
 جدولشــــار الكـــما أ. "مكنــــاس -فاس" ـةجهـــي ــــف %95 أقصــى نسبةو "تلتافيـــال -ودرعــــة"

، VPO2) %(،VPO198.1 ) %(،BCG ،98.8إلى نسبـــة التغطية بالتطعيمــــات المختلــفة )
97( ،)%VPO395.4( ؛)%PENTA1 97.3( ،)%PENTA2 ،95.8( ،)%PENTA3 ،
 %.93.1فقد بلغت  RR1%(؛ أما 94.4.

كةذلك ، والوسةط القةرويكما يالحظ ارتفاع هذه النسبة بين أطفال الوسط الحضري عنها بين أطفةال 
 .المتعلمات غير من الثانوي فأكثر شهادة على الحاصالت األمهات بين أطفال

 

  اشهر( 23-12)التغطية بالتطعيمات بين األطفال  -15-1-3
التطعيمةةات حسةةب اسةةتكملوا  ا( شةةهر23-12) ألطفةةال% مةةن ا94.5( أن 2-15) جةةدولال ويوضةةح
%( 96.3)والوسةط القةروي  الحضةري الوسةطنقطة بين  3.6 رقويُسجل تباين ملحوظ بفا، بطاقة التطعيم

 .على التوالي %(92.7و)
 

 بنةي"جهتةي  باسةتثناء التطعيمةات% لجميةع 95معدالت تغطية أعلةى مةن جميع الجهات  سجلتكما 
حيةةث  (RR1)للجرعةةة األولةةى ضةةد الحصةةبة والحصةةبة األلمانيةةة ، "آسةةفي –مةةراكش"و، "خنيفةةرة –مةةالل
 %.91.0% و 92.3على التوالي: بلغت 
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 (.ENSPF, 2018)لتطعيمات حسب بطاقة التطعيم أخذوا ا( شهر الذين 23-12نسبة األطفال من ): (2-15) جدولال

 

 الخصائص

 
األطفال الذين أخذوا  %

 التطعيم ضد الشلل طريق الفم
االطفال الذين تم تحصينهم  %
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عدد 
 األطفال

ط وس
 اإلقامة

 511 96,3 97,6 98,7 98,7 99,5 98,9 99,5 99,9 100,0 حضري

 493 92,7 93,5 96,5 98,0 99,0 96,6 98,1 98,9 99,6 قروي

المستوى 
 التعليمي

 552 93,4 94,3 96,5 98,2 98,9 96,7 98,5 99,0 99,7 بدون شهادة

 375 95,2 96,7 98,8 98,3 99,7 99,0 99,1 100,0 100,0 أساسي

 77 99,1 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 99,4 100,0 ثانوي فأعلى

جهة 
 اإلقامة

 103 95,3 97,0 96,8 98,6 100,0 96,8 98,6 100,0 100,0 لحسيمةا -طوانت -طنجة

 55 95,7 95,7 96,7 97,7 98,9 96,7 97,7 97,9 100,0 الجهة الشرقية

 141 95,6 96,1 97,4 99,0 99,0 97,4 99,0 99,0 100,0 مكانس -فاس

 84 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 لقنيطرةا -الس -الرباط

 67 92,3 92,3 98,5 96,7 100,0 98,5 96,7 100,0 100,0 بني مالل ـ خنيفرة

 209 95,5 96,7 99,3 99,1 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 سطات -الدار البيضاء

 179 88,9 91,0 94,8 96,8 97,6 95,5 98,1 98,9 98,9 آسفي -شمراك

 58 95,5 96,3 98,3 97,5 98,3 98,3 98,3 98,3 100,0 افياللتت -درعة

 81 96,3 97,5 97,5 98,8 100,0 97,5 98,8 100,0 100,0 ماسة -سوس

 11 98,1 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 اد نونو -كلميم

 14 93,6 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,6 96,6 100,0 لساقية الحمراءا -العيون

 3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 هبذال يواد -الداخلة

 1004 94,5 95,6 97,6 98,4 99,3 97,8 98,8 99,4 99,8 اإلجمالي

 

الذيــــةةـن تلقـــــــةةـوا مختلــــةةـف  شهــةةـرا (23-12) ــةةـالنسبـــــةةـة األطفـ (1-15)الشةةكل  يوضةةح
التي تةم تلقيهةا  تطعيماتجميع ال أن إلى. حيث يشير 2018و 2011التطعيمات حسب بطاقة التطعيم سنتي 

 PENTA3و PENTA2و PENTA1و OPV3و OPV2و OPV1و BCGخةةةةالل السةةةةنة األولةةةةى: 
الةذي  التطعيم ضد الحصبة باستثناء 2011مع بالمقارنة  أظهرت تحسنًا طفيفًا في معدالت التغطية RR1و

 على التوالي. 2011و 2018%( في مسحي 91.1% و95.6، )نقطة 4.5بمقدار سجل تحسنا ملحوظا 
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الذيـــــن تلقــــــــوا مختلـــــف التطعيمات حسب بطاقة التطعيم  شهـــرا( 23-12) نسبــــــة األطفــــال: (1-15شكل )ال

 (.ENSPF, 2011( ،)ENSPF, 2018) ،2018و 2011سنتي 

 

 
 
ضد األمراض الرئيسية المستهدفة قبل  اهرش )23-12(التغطية بالتطعيمات بين األطفال  -15-1-4

 بلوغهم السنة األولى من العمر حسب بطاقة التطعيمات
يمات التطع استكملوا شهرا( 23-12) األطفال% من 85أن  لىإ (3-15) جدولبيانات ال تشير

اض ضد األمر، على المستوى الوطني بطاقة التطعيماتوفقا ل من العمر األول العام بلوغهم قبل المقررة
 %(.84.3)، 2011، وهي نسبة ال تختلف كثيرا عن مسح المستهدفة الرئيسية

 
المستوى التعليمي لهما تأثير على التغطية بالتطعيمات حيث بلغت النسبة وويبدو أن وسط اإلقامة 

كما يالحظ وجود عالقة طردية بين . قرويال وسط% في ال81.1الحضري مقابل  وسطفي ال 88.7%
ارتفعت نسب اللذين كلما ازداد مستوى التعليم لدى األمهات، المستوى التعليمي ونسب التطعيمات، 

 -مراكش"جهة سجلت كما . من العمر بلوغ السنة األولىقبل  المقررةاألطفال استكملوا التطعيمات 
ماً يهم األقل تطعجهة أن األطفال في هذه ال حيث (،%76.9الستكمال التطعيمات، )أدنى معدل  ،"آسفي

البيانات أن نسب توضح ، كما %81.1 نسبةب (RR1)بالجرعة األولى ضد الحصبة والحصبة األلمانية 
 .(RR1) نم باستثناء الجرعة األولىعلى المستوى الوطني  %95جميع التطعيمات أعلى من التغطية ب
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حسب  األول العام بلوغهم قبل المقررةالتطعيمات  استكملوا الذين شهرا( 23-12) نسبة األطفال: (3-15) جدولال

 (.ENSPF, 2018) بطاقة التطعيمات،

 

 الخصائص

 

 األطفال الذين أخذوا التطعيم %

 ضد الشلل األطفال عن طريق الفم 

 األطفال الذين تم تحصينهم  %

  لخماسيبالتطعيم ا
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 511 88,7 90,3 98 98,6 99,4 98,2 99,4 99,8 100 حضري وسط اإلقامة

 493 81,1 83,2 92,8 96,4 98,3 93,2 95,3 98,2 99,1 ريفي

المستوى 

 التعليمي
 552 83,9 85,9 93,2 97,1 98,4 93,4 97,6 98,5 99,2 بدون شهادة

 375 85,5 87,2 97,8 97,7 99,4 98,3 96,7 99,8 100 أساسي

 77 90,7 91,3 100 100 100 100 99,4 99,4 100 ثانوي فأعلى

 103 87,3 89 95,3 98,6 100 95,3 98,6 100 100 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

 55 82,4 82,4 90,4 93,2 97,8 90,4 94,3 96,8 100 الجهة الشرقية

 141 91,5 92 95,9 98,5 99 95,9 98,5 99 100 فاس ـ مكناس

 84 91,9 91,9 98,6 99,3 99,3 98,6 99,3 99,3 100 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 67 82,6 82,6 97,1 95,3 100 97,1 95,3 100 100 بني مالل ـ خنيفرة

 209 82 84,1 98,7 98,8 100 99,6 99,6 100 100 الدار البيضاء ـ سطات

 179 76,9 81,1 91,1 96 96,8 91,8 93,7 98,1 97,5 يمراكش ـ آسف

 58 86,2 88,4 91,8 96,1 96,9 91,8 96,9 96,9 100 درعة ـ تافياللت

 81 89,9 92,2 96,5 98,8 100 96,5 98,8 100 100 سوس ـ ماسة

 11 (94) (94) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) كلميم ـ واد نون

 14 (90,9) (94,3) (97,3) (97,3) (97,3) (97,3) (93,9) (93,9) (100) الساقية الحمراءالعيون ـ 

 3 (80,6) (85,4) (89,4) (96,7) (97,4) (90,3) (94,1) (97,4) (95) هبذالداخلة ـ وادي ال

 1004 85 86,8 95,4 97,6 98,9 95,7 97,4 99 99,5 اإلجمالي

 حالة 50 من أقل ( ) 
 
، (Pneumo)اللتهاب الرئوي بكتيريا اضد  اشهر (23-12)تغطية بالتطعيمات بين األطفال ال -15-1-5

  (Rota virus) وفيروس روتا
لتهاب تطعيــــم ضــــــد االالين تحصنوا بالذ اشهر (23-12)نسب األطفال ( 4-15) جدوليوضح ال

، ويشير ةلثالثرعـــات التطعيم ا)المكورات الرئوية( حســــــب الجرعـــــات والذين أخذوا جوي ئالر
على  (%84.1)و %(88.4) قروي،وال الحضريوسط النقطة مئوية بين  4.3ن هناك فارق ألى إ جدولال

 . التوالي
 

يه القة طردوجد عذ تإتشير النتائج أنه يؤثر على متابعة التطعيمات  يوفيما يتعلق بالمستوى التعليم
حيث  ليميالتعى أخذوا جرعات التطعيم الثالثة كلما أرتفع المستوبينهما حيث ترفع نسبة األطفال الذين 

هة جسجلت و. % بدون شهادة83.4للمستوى األساسي و %88.9للمستوى الثانوي فأعلى و %94.9تبلغ 
  .%93.0 بلغت جرعات الثالثة بنسبةتطعيم بالأعلى نسبة  "لحسيمةا -تطوان -طنجة"
 

ا نهألى إ جدوليشير ال الوطنيعلى المستوى  الرئوي تهابااللالتطعيمات الثالثة ضد أما بخصوص 
لثاني، نقطة بين التطعيم األول وا 3.5%، حيث تم تسجيل انخفاض بمقدار 93% و92.2%، 95.7 بلغت

لصالح  إلقامةاوسط تباين حسب الثاني والثالث. ويالحظ  يلتهاب الرئووزيادة طفيفة بين التطعيم ضد اال
الوسط  ي% ف92.8% و94.8% و97.2حيث بلغت  ،بشكل منفصل لثالثةا جرعاتالوسط الحضري لل

 قروي.الوسط الفي  %93.2% و89.5% و94.1بل مقا يالحضر
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وي ئالر االلتهاب( شهر الذين تحصنوا بتطعيــــم ضــــــد 23ـ 12نسب األطفال من ): )4-15) جدولال

 (.ENSPF, 2018)، جرعـــات التطعيم الثالث)المكورات الرئوية( حســــــب الجرعـــــات والذين أخذوا 
 

 الخصائص

األطفال الذين تطعموا ضد  %

   االلتهاب الرئوي )المكورات الرئوية(
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األطفال الذين أخذوا  %

 جرعات التطعيم الثالثة 

 عدد األطفال

 (12- 23 )

 شهرا

 511 88,4 92,8 94,8 97,2 ريحض وسط اإلقامة

 493 84,1 93,2 89,5 94,1 قروي

المستوى 

 التعليمي

 552 83,4 91,1 89,5 94,8 بدون شهادة
 375 88,9 94,9 95,1 96,8 أساسي

 77 94,9 97,7 97,0 96,4 ثانوي فأعلى

 103 93,0 95,8 95,7 100,0 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

 55 89,8 92,0 95,7 98,9 الجهة الشرقية

 141 83,3 90,3 90,7 94,4 فاس ـ مكناس

 84 88,6 96,6 93,9 95,4 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 67 86,6 92,7 92,5 97,2 بني مالل ـ خنيفرة

 209 85,3 94,9 88,6 94,0 الدار البيضاء ـ سطات

 179 79,6 87,3 90,9 93,8 مراكش ـ آسفي

 58 90,6 94,9 95,1 95,8 درعة تافياللت

 81 91,3 96,2 95,0 97,6 سوس ـ ماسة

 11 (85,1) (94,6) (89,2) (94,4) كلميم ـ واد نون

 14 (91,4) (97,7) (97,2) (96,3) العيون ـ الساقية الحمراء 

 3 (99,1) (100,0) (99,1) (99,1) وادي الذهبالداخلة ـ 

 1004 86,3 93,0 92,2 95,7 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من  
 

فيـــــروس ضد تطعيم الـــذوا ( شهـــرا الذيــــن أخــ23-12) األطفالنسبة ( 5-15) جدوليوضح ال
ئج الى أن ير النتاث تش، حيروتا حســـــب الجرعــــة األولى، الجرعــــة الثانيــــة أو االثنين مــــع بعض

ً على المستوى تطعيم فير% من األطفال تلقوا جرعتين 92.2 قطة ن 4.8بفارق  الوطنيوس روتا معا
 .على التوالي( %89.8% و94.6) مئوية بين المستوى الحضري والقروي

 
ما حيث ديه بينهذ توجد عالقة طرإيؤثر على متابعة التطعيمات  التعليميالمستوى النتائج أن  تشيرو

 يميالتعلى كلما أرتفع المستو تا معاضد فيروس روالتطعيم  جرعتيفع نسبة األطفال الذين أخذوا تتر
ثر فأك الثانوي%(، ثم المستوى 94.6) األساسيلى المستوى إ%(، 90.2) األميمرورا بالمستوى 

 جهتي  لجهات، باستثناء% في جميع ا90فقــــــد تعدت النسبة  ة،ـــــقامة اإلـــا بالنسبة لجهـــ%(. وأم95)
ألطفال الذين أين تم تسجيل أدنى نسبة من ا %(88.8) "لتتافيال -درعة"و %(89.6) "آسفي-مراكش"

ً التطعيم  جرعتيأخذوا   .لفيروس روتا معا
 

، بلغت النسبة على المستوى الوطنى فيروس روتاضد  الثنين منفصليناين التطعيم يخصوفيما  
ويالحظ  الجرعتين،نقطة بين  3.3بانخفاض بلغ  للجرعـــــة الثانية، %92.9و للجرعة األولى 96.2%

% في الوسط 95في الجرعة الثانية حيث بلغت لصالح الوسط الحضري  اإلقامةوسط تباين حسب 
 % في الوسط القروي، فيما لم تالحظ أي فروق بين الوسطين في الجرعة األولى. 90.7الحضري مقابل 
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ـــروس روتا حســـــب ( شهـــرا الذيــــن أخـــــذوا تطعيم فيــ23ـ 12نسبة األطفال ): (5-15) جدولال

 .(ENSPF, 2018)الجرعــــة األولى، الجرعــــة الثانيــــة أو االثنين مــــع بعض، 
 

 األطفال الذين تم تطعيمهم ضد فيروس روتا % 
 

 2الجرعة  1الجرعة  الخصائص
األطفال الذين أخذوا  %

 جرعتي التطعيم معا

 عدد األطفال 

 ( شهرا23ـ  12)

 511 94,6 95,1 96,5 ريحض وسط اإلقامة

 493 89,8 90,7 96,0 قروي

 552 90,2 90,6 95,7 بدون شهادة المستوى التعليمي

 375 94,6 95,9 97,3 أساسي

 77 95,0 95,6 95,0 ثانوي فأعلى

 103 95,2 96,2 99,0 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

 55 96,7 96,7 98,9 الجهة الشرقية

 141 92,1 93,3 94,6 سفاس ـ مكنا

 84 94,5 96,4 96,1 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 67 92,9 92,9 97,2 بني مالل ـ خنيفرة

 209 90,2 90,2 95,0 ـ سطات  ءالبيضاالدار 

 179 89,6 90,8 96,0 مراكش ـ آسفي

 58 88,8 89,9 95,8 درعة ـ تافياللت

 81 95,1 95,1 97,6 سوس ـ ماسة

 11 (90,7) (90,7) (92,5) واد نون  كلميم ـ

 14 (96,1) (99,6) (96,3) العيون ـ الساقية الحمراء 

 3 (99,1) (99,1) (99,1) وادي الذهبالداخلة ـ 

 1004 92,2 92,9 96,2 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من  

 
يم قطاع عام/ خاص، مكان تلقي التطع با حسشهر (23-12)التغطية بالتطعيمات بين األطفال  -15-1-6

 وحسب بطاقة التطعيمات

حسب بطاقة التطعيمات  اشهر (23-12)التغطية بتطعيمات األطفال  نسب (6-15) يقدم الجدول
، RR1و Pneumococcus3و Penta3و Rota2للتطعيمات  وحسب القطاع العام أو القطاع الخاص

ة ـــــــــــــــات تتـــــركـــــز بصفـــــــة شبـــــــه كليالتطعيــــمــ نوتشيــــــــــر النتائــــج إلـــــــــى أ
 نأ دولجالنفس %(. كما يبين 99.2)أكبر من أو يساوي  بنسبـــــة امــــــــــطاع العــــــــــالق فــــــي

 تطعيمالثانوي فأعلى هن أكثر من يلجأ للقطاع الخاص ل المستوى التعليمياألمهات الحاصالت على 
 .لهنأطفا
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اقة التطعيمات وحسب القطاع العام أو ــــحسب بط ا( شهر23ـ  12فال )ـــالتغطية بتطعيمات األط: (6-15) جدولال

 .(ENSPF, 2018)، طاع الخاصـــــالق

  

 الخصائص

Rota2 

% 

األطفال الذين 

 2أخذوا الجرعة 

من تطعيم فيروس 

 روتا

Penta3 

% 

األطفال الذين 

 3أخذوا الجرعة 

عيم التطمن 

 الخماسي

RR1 

األطفال الذين تم  %

تحصينهم بالجرعة 

ضد الحصبة  األولى

والحصبة األلمانية 

 )الحميراء(

Pneumo3 

% 

األطفال الذين تطعموا 

ضد  3بالجرعة 

الرئوي  اإللتهاب

 )المكورات الرئوية(

عدد 

األطفال 

(12-23 )

 شهرا

 خاص عام  خاص عام  خاص عام خاص عام

وسط 

 اإلقامة

 511 1 99 1,4 98,6 1,4 98,6 0,9 99,1 حضري

 493 0 100 0 100 0,3 99,7 0 100 قروي

المستوى 

 التعليمي

 552 0 100 0 100 0,2 99,8 0 100 بدون شهادة

 375 0 100 0 100 0 100 0 100 أساسي

 77 7,3 92,7 9,5 90,5 9 91 5,9 94,1 ثانوي فأعلى

 103 0 100 0 100 1,3 98,7 0 100 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة جهة اإلقامة

 55 0 100 0 100 0 100 0 100 الجهة الشرقية

 141 2,3 97,7 1,8 98,2 1,8 98,2 1,9 98,1 فاس ـ مكناس

 84 0 100 0 100 0 100 0 100 الرباط ـ سال ـ القنيطرة

 67 0 100 0 100 0 100 0 100 بني مالل ـ خنيفرة 

 209 0,6 99,4 1,8 98,2 1,7 98,3 0,5 99,5 ضاء ـ سطاتيالدار الب

 179 0,7 99,3 0,6 99,4 0,6 99,4 0,6 99,4 مراكش ـ آسفي

 58 0 100 0 100 0 100 0 100 درعة ـ تافياللت

 81 0 100 0 100 0 100 0 100 سوس ـ ماسة

 11 (0) (100) (0) (100) (0) (100) (0) (100) كلميم ـ واد نون

 14 (0) (100) (0) (100) (0) (100) (0) (100) لحمراءالعيون ـ الساقية ا

 3 (0) (100) (0) (100) (0) (100) (0) (100) وادي الذهبالداخلة ـ 

 1004 0,5 99,5 0,8 99,2 0,8 99,2 0,5 99,5 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من  

 
حسب مكان  اشهر (23-12)طفال بين األ (RR2)تلقي تطعيم الحصبة والحصبة األلمانية  -15-1-7

 وجهة اإلقامة
الذين تم تحصينهم بالجرعة األولى ضد  شهرا (23-12) نسبة األطفال (2-15) الشكليبين و

وتوضح بيانات بطاقة التلقيح وحسب وسط وجهة اإلقامة،  حسب (RR2األلمانية )الحصبة والحصبة 
وباستقـــــراء البيانات حســـــب . (RR2)تطعيم من األطفال تلقوا الجرعة الثانية من  %85.6أن الشكل 

فــــي الوســــط  %83.6وســــط وجهة اإلقامة تم مالحظة بعض الفروقــــات حيــــث بلغــــت النسبــــة 
ــــاط مئويــــة، كما بلغـــت نق 4فــــي الوســـــط القــــروي بفــــارق بلـــغ  %87.6الحضــــري مقابـــل 

، "الساقية الحمراء -العيون"( وأدناها في جهة %91.2، )"القنيطرة -سال -الرباط"جهة  النسبة أقصاها في
(81.9.)%  
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ضد الحصبة والحصبة  (RR2)ثانية تم تحصينهم بالجرعة الالذين  شهرا( 23-12) نسبة األطفال: (2-15شكل )ال

 (.ENSPF, 2018)، حسب بطاقة التلقيح وحسب وسط وجهة اإلقامة األلمانية

 

 

 

 بأمراض الطفولة اإلصابة -15-2

 أهم على التعرف فإن ولذلك ،المغرب في الصحية الحالة تقدم مدى لألطفال الصحي الوضع يعكس

 والسيما المعدية، ضمرااأل وتبقى ،لراهنا الوضع لتحليلي ضرور أمر بالطفولة الخاصة ضااألمر

 مباشرة صلة لها والتي األطفال بها بيصا التي راضاألم أهم من واإلسهال، التنفسي الجهاز أمراض

 الوفاة، لخطر تعرضه احتمال من ويزيد الطفل نمو على سلباراض األم بهذه اإلصابة كرارتويؤثر . بالبيئة

 دون األطفال بين واإلسهال التنفسي الجهاز راضأم انتشار مدى راضاستع يتم سوف الفصل، هذا وفى

 .عالجها طرقو وكيفية الخامسة
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 السعال وصعوبة التنفس -15-2-1

ً  يالتنفس الجهاز أمراض تعتبر  لرضعا لوفيات الشائعة األسباب من الرئوي االلتهاب وخصوصا

 كبيرة بةنس حدوث دون يحول أن الحيوية بالمضادات والعالج المبكر للتشخيص األطفال، ويمكن وصغار

 .المرض هذا بسبب الوفيات من

 

 من عانوا الذين الخامسة دون األطفال بين األمراض هذه ارانتش مدى عن بيانات المسح جمع ولقد

 في والمشتبه التنفس، في بضيق مصاحب سعال بحرارة، مصاحب سعال سعال، الحرارة، درجة ارتفاع

 لالستفسار هاتلألم األسئلة وجهت المسح، وقد على السابقين األسبوعين خالل الرئوي بااللتهاب إصابتهم

 .المرجعية الفترة ههذ خالل األعراض هذه عن

 

تفاع في درجة الحرارة نسبة األطفال دون الخامسة الذين عانوا من ار( 7-15) جدوليوضح الو

الل خرئوي )الحمى(، سعال، مع أو مصاحب بضيق في التنفس، ونسبة المشتبه في إصابتهم بااللتهاب ال

ي وطنال أنه على المستوىى ، وتشير البيانات إلاألسبوعين السابقين على المسح حسب بعض الخصائص

 يعانون من % من األطفال دون سن الخامسة من العمر كانوا 37.4المسح ،  خالل األسبوعين السابقينو

 ال معاً،% من ارتفاع درجة الحرارة والسع28.1من السعال،  %42.8، (الحمى) ارتفاع درجة الحرارة

% 11.3وعال مع صعوبة تنفس وحرارة، % يعانون من س14.6، مشاكل في الجهاز التنفسي% من 20.1

 الرئوي. االلتهابيشتبه بإصابتهم ب

 

 وضحةالم الخلفية الخصائص أغلب حسب كبيرة بصورة التنفسي الجهاز راضأم انتشار يختلف ال

ً ما ، حيث وجد تباينات طفيفة حسب جنس الطفل، والتي تشير النتائج إلى أنها غالبجدولال في كون تا

ناث ف من اإلن أضعر عنها بين اإلناث بسب أن الطبيعة البيولوجية للذكور غالباً ما تكومرتفعة بين الذكو

الحرارة  % من اإلناث يعانون من ارتفاع درجة27% من الذكور مقابل 30إذ تشير النتائج أن حوالي 

فيفة ط تباينات وجد % إناث من سعال مع صعوبة تنفس وحرارة. كما13% ذكور مقابل 16والسعال، و

 1رق السعال أعلى في الوسط الحضري مقارنة بالوسط القروي بفا أن وجد حيث اإلقامة؛ وسط حسب

نما قروى، بيسط النقطة مئوية، وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع التلوث البيئي في الوسط الحضري بالمقارنة بالو

 ترتفع اإلصابة باألمراض األخرى في الوسط القروي عن الوسط الحضري. 

 

اإلصابة بأغلب هذه تكشف عن أن  جدولقراءة هذا اللق بعمر األطفال باألشهر، فإن يتع وفيما

ارتفاع درجة الحرارة %( و45.8، الحمى )شهرا( 23-12األمراض تتركز أكثر في الفئة العمرية )

%(، أما األطفال في الفئة 18فس وحرارة )ن%(، والعال مع صعوبة في الت33.1المصاحبة للسعال )

%(، 23.8%(، والمشاكل التنفسية )47.8) سعاللإلصابة بال لديهم أعلى معدالت( شهرا ف11-6العمرية )

 االلتهاب الرئويفي أعلى نسبة في االشتباه باإلصابة ب (12-23و  11-6)بينما تتساوى الفئتين العمريتين 

 األمراض.يعانون أقل من هذه  من العمر ستة أشهردون اليبدو أن األطفال ا(. وم% لكل منه12.9)
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حمى نسبة األطفال دون الخامسة الذين عانوا من ارتفاع في درجة الحرارة )الحمى(، سعال، : (7-15) الجدول

ونسبة المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي خالل مع سعال، مشاكل تنفسية، سعال مع صعوبة تنفس وحرارة، 

 .(ENSPF, 2018)، األسبوعين السابقين على المسح حسب بعض الخصائص

 

 الخصائص

% 

ارتفاع 

درجة 

الحرارة 

 )حمى(

% 

 السعال

% 

ارتفاع 

درجة 

الحرارة مع 

 السعال

% 

مشاكل 

 تنفسية

% 
 مع سعال

 صعوبة
 تنفس
 وحرارة

% 

 األطفال% 
 المشتبه
 إصابتهم
 بالتهاب
 *رئوي

عدد 
األطفال 
دون 
 الخامسة

 2630 11,7 16,3 21,4 29,5 43,7 38,5 ذكر  جنس الطفل

 2348 10,9 12,6 18,6 26,5 41,7 36,3 أنثى

 577 8,6 9,2 15,8 15,5 29,1 24,0 6أقل من  العمر باألشهر

6-11 41,2 47,8 30,0 23,8 17,0 12,9 554 

12-23 45,8 46,3 33,1 23,2 18,0 12,9 1158 

24-35 34,8 41,7 27,4 18,0 13,5 10,9 1046 

36-47 36,7 45,6 29,5 21,4 14,6 12,2 941 

48-59 36,6 41,9 27,9 17,1 13,0 9,3 702 

 2760 10,9 13,6 20,0 26,8 43,2 36,0 حضري وسط اإلقامة

 2218 11,9 15,8 20,3 29,7 42,2 39,2 قروي

 4978 11,3 14,6 20,1 28,1 42,8 37,4 اإلجمالي

 سعال مع سرعة في التنفس ناتج عن مشكلة في الصدر أو األنف. *

 

 ابات الرئويةااللته -15-2-2
هاب رئوي والذين نسبة األطفال دون الخامسة المشتبه في إصابتهم بالت )8-15( جدولويبين ال

بة األطفال أن نس على المستوى الوطني، طلبت أمهاتهم المشورة الطبية أو العالج حسب مقدمي الرعاية
قد  المشورة هاتهملمسح وتلقت أمالذين يشتبه بإصابتهم بااللتهاب الرئوي خالل األسبوعين السابقين على ا

 % عيادة14.8مقابل ، لطلب المشورة % منهم المركز الصحي28حوالي %. وقد راجع 70.3بلغت 
ى لمستوخاصة. وتشير النتائج إلى أن نسب األمهات الالتي طلبن مشورة طبية أو عالج ترتفع في ا

ن على لب األمهات اللواتي حصلمن األرجح أن تطو (.%67%(، مقارنة بالوسط القروى )73الحضري )
ا مؤشر وأم%(. 68% مقابل 81أكثر من اللواتي لم يحصلن على تعليم ) فأعلى ثانويالتعليم مستوى 

وى فاع مستمع ارت المشورةلألسرة يالحظ ارتفاع نسب طلب  االقتصاديالمستوى  إلىالثروة الذى يشير 
 .األكثر فقراً % فقط من 62مع مقارنة  كثر غنى% من األ80.5، حيث يأتي مؤشر الثروة

 
ً كما تشير النتائج إلى وجود  بناء ثروة، وومؤشر المستوى التعليم لوسط اإلقامة واختالفات وفقا

حي مركز ص)يتلقين المشورة من القطاع العام ، فإن األمهات اللواتي لم يحصلن على أي تعليم، عليه
ات العيادعلى المشورة من  فأعلى ثانويالمستوى تحصل األمهات الحاصالت على البينما  %(،35

المكان المفضل لطلب  هي تبقى الصيدلية%(، و39.6%، وعيادة خاصة 16)مصحة خاصة  الخاصة
، بدون شهادة لألمهات (%51.5) ،المشورة والعالج لألمهات بغض النظر عن مستوى تعليمهن

 .ثانوي فأعلى عليميمستوى ت نلمن لديه( %43.1)األساسي و التعليمي لمستوى( ل%55.4)و
 

كز المر طلب المشورة من كل من في حسب وسط اإلقامة كبيرةإلى تباينات  جدولشير الال ي
 سطللو% 4.7( والمستشفى العام )قرويال الوسط % في28.3الحضري مقابل  وسط% في ال27الصحي )

 لغت النسبةلية حيث ببينما لوحظ تباين في اللجوء إلى الصيدالقروي(.  الوسط% في 4.3الحضري مقابل 
 % في المناطق الحضرية. 49.5قروية مقابل % في المناطق ال54.8
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المشورة  والذين طلبت أمهاتهم الرئوي بااللتهاب إصابتهم في المشتبه الخامسة دون األطفال نسبة: (8-15) الجدول

 (.ENSPF, 2018)مقدمي الرعاية،  الطبية أو العالج حسب

 
  

%  

األمهات 

الالتي 

طلبن 

المشورة 

الطبية أو 

  العالج

 األطفال عدد

 الخامسة دون

 في المشتبه

 إصابتهم

 بااللتهاب

  الرئوي

 األطفال عدد الشخص أو المكان الذين طلب منه/ فيه المشورة

 في المشتبه

 إصابتهم

 بااللتهاب

 وقامت الرئوي

بطلب  امهاتهم
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وسط 

 اإلقامة
 220 0,5 1,6 0 49,5 0 17,4 3,1 26,9 4,7 300 73,1 حضري

 177 3,9 0,4 0,3 54,8 0,3 11,6 0 28,3 4,3 264 67,1 قروي

المستوى 

 التعليمي
 227 1,1 1,2 0,2 51,5 0,3 9,4 0 35,5 4,3 332 68,3 بدون شهادة

 128 3,5 0,2 0 55,4 0 16,1 0 22,4 6,4 180 70,9 أساسي

 43 2,6 3,1 0 43,1 0 39,6 15,9 0,5 0,3 53 80,9 ثانوي فأعلى

مؤشر 

 الثروة
 77 3 1 0,6 51,8 0 16 0 25,9 5,2 123 62,6 األكثر فقرا

 89 4 1,2 0 52 0,7 7,9 0 34,7 2,8 125 70,9 فقير

 80 1,4 0 0 58,4 0 16,1 0 24,6 1,3 120 67,3 متوسط

 75 0 1,6 0 48,9 0 11,2 5,2 31,2 5,7 102 73 غني

 76 1,5 1,7 0 47,7 0 23,7 3,8 20,4 8,2 95 80,5 أكثر غنى

 397 2 1,1 0,1 51,8 0,1 14,8 1,7 27,5 4,5 564 70,3 اإلجمالي

 
 رئوي والذين تلقوا عالجال االلتهاببنسب األطفال المشتبه في إصابتهم ( 9-15) جدوليعرض ال

مشورة وبلغت نسبة طلب الوأنواع العالجات الموصوفة. حسب الشخص أو مكان الحصول على الخدمة، 
ن م% 91.5% على المستوى الوطني، مع تسجيل فجوة حسب وسط اإلقامة حيث تلقى 86.4العالج  و

 ي الوسط القروي.% ف80.7األطفال المشورة والعالج في الوسط الحضري مقابل 
ن ل الذيترتفع نسب األطفا، حيث ومن المالحظ أيضا أهمية مستوى تعليم األم في طلب المشورة
لحاصالت ا، ومن األمهات %98.7تلقوا عالج من األمهات الحاصالت على المستوى الثانوي فأعلى إلى 

ن ن األمهات بدوبين األطفال م% فقط 83.8، لتنخفض إلى مستوى %87.7على المستوى األساسي 
 .شهادة

 
 عالج إلىوا الوفيما يتعلق بمؤشر الثروة ُسجلت تباينات كبيرة، حيث تصل نسبة األطفال الذين تلق

أما  .قراً % بين أطفال األسر المعيشية األكثر ف80.9في األسر المعيشية األكثر غنى مقابل  95.6%
خفض مفشكل  رئوياه باإلصابة بااللتهاب الاالشتب في حالةتي تم تلقيها العالجات البالنسبة ألنواع 

سبة نكما بلغت  ،للسعال % دواء مسكن46ودواء مسكن للسعال  %،66بنسبة ثلثي الحاالت الحرارة 
حقن  راب أوسواء أقراص أو شلمضادات الحيوية التي تعتبر ضرورية في حالة االلتهاب الرئوي تناول ا

 % من الحاالت.5.1في  ئيدستيرولافي حين تم استخدام  ،37%
 

في نوع العالج  ةبسيطوباستقراء النتائج حسب جهة اإلقامة والمستوى التعليمي لوحظت تباينات 

استخدام المضادات الحيوية وصفه، بينما تم تسجيل بعض الفوارق حسب مؤشر الثروة حيث أن الذي يتم 

 . اً فقراألكثر شريحة في ال% 36مقابل % 40األسر المعيشية األكثر غنى بنسبة أكثر شيوًعا بين أطفال 
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 (.ENSPF, 2018)الرئوي والذين تلقوا عالج،  بااللتهابنسبة األطفال المشتبه في إصابتهم : (9-15) الجدول
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وسط 

 اإلقامة

 275 8,7 1,6 4, 5,9 65,3 50,1 33,7 4,2 300 91,5 حضري

 213 8, 8, 0,0 4,0 66,8 40,9 31,7 5,0 264 80,7 قروي

المستوى 

 التعليمي

 278 4,4 1,3 0,0 4,5 66,9 43,2 36,3 4,7 332 83,8 بدون شهادة

 158 3,2 1,3 1, 4,4 63,3 49,7 26,5 5,8 180 87,7 أساسي

 52 15,8 4, 2,2 10,6 69,2 50,6 33,6 0,0 53 98,7 ثانوي فأعلى

مؤشر 

 الثروة

 99 1,1 1,4 0,0 3,1 62,8 38,6 35,5 3,9 123 80,9 األكثر فقرا

 107 9, 9, 0,0 4,8 67,0 37,3 34,8 4,6 125 85,8 فقير

 99 3,5 1,5 0,0 5,3 69,8 51,2 29,0 5,2 120 82,9 متوسط

 92 9,9 2,2 1, 3,3 69,4 55,1 24,4 4,4 102 89,5 غني

 90 12,1 0,0 1,2 9,1 60,8 50,0 40,2 4,5 95 95,6 أكثر غنى

 488 5,2 1,2 3, 5,1 66,0 46,1 32,8 4,5 564 86,4 لياإلجما

 
 اإلسهالاإلصابة ب -15-2-3

رض ذا المهويمكن أن يدوم  ،اإلسهال ثاني أهم أسباب وفاة األطفال دون سن الخامسة مرضويمثل 
 نن يموتوعظم ممعدة أيام ويترك الجسم دون كمية الماء واألمالح الضرورية للبقاء على قيد الحياة. إن 

 عانون منيلذين من جراء اإلسهال يموتون بالفعل بسبب الجفاف الشديد وفقدان السوائل. ويكون األطفال ا
ثل، سهال يمأن اإل ذلك، إلسهال المهددة للحياةاسوء التغذية أو خلل في المناعة هم األكثر تعرضاً لمخاطر 

نوعة متعة مجموي يمكن أن تسببها عادة، أحد أعراض اإلصابة بنوع من أنواع العدوى في السبيل المعو
لشرب ياه امن الجراثيم أو الفيروسات أو الطفيليات. وتنتشر العدوى، عادة، عن طريق األغذية أو م

ثة أو من شخص إلى آخر بسبب تدني مستوى النظافة الشخصية   .الملو 
 

 لشرب،لحة في أن التدخالت الخاصة بالوقاية من اإلسهال، بما في ذلك المياه الصال شكوال 
ج واستخدام خدمات اإلصحاح المحسنة وغسل اليدين بالصابون تحد من مخاطر المرض. ويمكن عال

 فاف.، أو بمحلول معالجة الجاإلسهال بمحلول من الماء النقي والسكر والملح مع أقراص الزنك
 

 إلسهالبا أصيب قد الخامسة وند أطفالهن من يأ كان إذا عما األمهات سؤال المسح فىتم  وقد
 اءاترإلجا عن األم سؤال يتم باإلسهال أصيب قد الطفل نكا ذاإو ح،للمس السابقين األسبوعين خالل

 .به اإلصابة أثناء الغذائية والممارسات اإلسهال لعالج المتخذة
 

على المستوى الوطني،  للمسح األسبوعين السابقينل ( إلى أنه خال10-15) جدوللا بياناتوتشير 
% من إسهال مصاحب 11.1، وحوالي من اإلسهالدون الخامسة  األطفال% من 18.5عانى حوالي 

معا  % عانوا من األعراض الثالثة0.5، ومن إسهال مصاحب لدم في البراز% 0.8لحرارة، وحوالي 
 إسهال مصاحب لحرارة ودم في البراز.

 
لطفل، حيث ولم تسجل فوارق واضحة في نسبة اإلصابة باإلسهال حسب وسط اإلقامة وجنس ا

% 18بين الذكور مقابل % 19قروي، وال وسط% في ال17.5مقابل الحضري  وسط% في ال19.8بلغت 
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إذ تتركز اإلصابة في  ،لوحظت فوارق واضحة حسب الفئات العمرية للطفل بالشهوربينما بين اإلناث، 
ض في الفئات ، ثم تنخف% على التوالي30.2% و25.6( شهرا بنسب 23-12( و)11-6الفئات العمرية )

تبلغ النسبة أدناها  حيثوتتباين الفروق بنسبة طفيفة بالنسبة لمؤشر الثروة  .التي األصغر واألكبر
 المعيشية األكثر غنى. بين أطفال األسر %( 14.8)
 

بين % 9.7بل القروي مقا أطفال الوسط% بين 12.7 حمىالمصاحب ب اإلسهالتبلغ نسبة اإلصابة ب
ال في الفئة ـــــن األطفــــــبي %19.6كــــما تبلغ هـــــذه النسبــــــة  ري،ـــــالحض وســـــطالأطفــــال 
لمعيشية ذات مؤشر ثروة اكما تتركز أعلى نسبة إصابة بين أطفال األسرة شهًرا. ( 23-12)ة ــــالعمري

قامة، لكنه اإل ووسط الجنس حسب قلياًل  فترة اإلصابة، يتفاوتمتوسط %، ومن حيث 11.6متوسط بنسبة 
 أيام(. 5.9) أشهر بمعدل 6 سن دون بين الرضع يبقى فترة أطول قليال

نسبة األطفال دون الخامسة الذين عانوا من اإلسهال خالل األسبوعين السابقين  : (10-15) الجدول

للمسح ونسبة من عانوا من إسهال مصاحب لحرارة ومن عانوا من إسهال مصاحب لدم في البراز أو 

 (.ENSPF, 2018) نين معا خالل نفس الفترة حسب بعض الخصائص،اإلث
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 484 4,3 2760 0,3 0,4 9,7 17,5 حضري وسط اإلقامة

 438 5,1 2218 0,7 1,2 12,7 19,8 قروي

 496 4,6 2630 0,5 0,8 11,7 18,9 ذكر  جنس الطفل

 426 4,8 2348 0,4 0,8 10,3 18,1 أنثى 

 86 5,6 577 0,4 0,5 5,9 14,8 6أقل من  العمر باألشهر 

6-11 25,6 15,3 1,1 0,9 554 5,2 142 

12-23 30,2 19,6 1,3 0,9 1158 4,9 349 

24-35 16,6 8,9 0,7 0,2 1046 4,2 173 

36-47 11,5 7,4 0,4 0,2 941 4 108 

48-59 9,1 6 0,4 0,1 702 4,2 64 

 221 5 1160 0,7 1,5 11,5 19,1 أكثر فقرا مؤشر الثروة

 199 4,6 1028 0,7 0,8 12,2 19,4 فقير

 209 5,1 1036 0,2 0,4 11,6 20,2 متوسط

 178 4,4 980 0,3 0,4 10,8 18,1 غني

 114 4 773 0,3 0,5 8,5 14,8 أكثر غنى

 922 4,7 4978 0,5 0,8 11,1 18,5 اإلجمالي

 

نسبة األطفال دون الخامسة الذين عانوا من إسهال ( والذي يوضح 11-15) جدولللبيانات ا ووفقا
المسح والذين طلبت أمهاتهم المشورة الطبية أو العالج حسب مقدمي  خالل األسبوعين السابقين على

 البيانات أن تظهر، حيث أهذه المشورة وبعض الخصائص الرعاية ونسبة هؤالء حسب مكان تلقي
لمسح طلبت أمهاتهن من بين جميع األطفال الذين أصيبوا باإلسهال في األسبوعين السابقين لفقط  36.4%

التعليمي لألمهات وطلب مستوى أن هناك عالقة طردية بين الالتحليل  ويبين. لعالجالمشورة الطبية أو ا
% 42.4ترتفع بين أطفال األمهات الحاصالت على المستوى الثانوي فأعلى إلى  المشورة الطبية، حيث

كما يوضح التحليل وجود فجوة حسب وسط اإلقامة . % بين أطفال األمهات بدون شهادة36.8مقابل 
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في الوسط القروى. كما تلجأ أمهات األطفال من % 32.2% مقابل 40.2بنسبة  الحضري وسطلصالح ال
األسر المعيشية الغنية واألكثر غنى لطلب المشورة والعالج أكثر من األسر المتوسطة والفقيرة، )المستوى 

 .% للمستوى المتوسط(32.3% مقابل 46الغني 
لقي المشورة والعالج في تتي في مقدمة مصادر أن الصيدلية تأ إلى( 11-15) الجدول يشيرو 

اص %، ثم الطبيب الخ24%، يليها المركز الصحي بحوالي 45.1حاالت اإلصابة باإلسهال بنسبة 
ري سط الحض% تقريباً، كما لوحظ تفضيل األمهات في المستويات التعليمية األعلى وفي الو15 بحوالي

مية لتعليالنقيض من ذلك تلجأ األمهات في المستويات لمصادر الخدمة من القطاع الخاص بينما على ا
 لعام. اقطاع األدنى وفي الوسط القروي أكثر لطلب المشورة والعالج ألطفالهن من مصادر الخدمة في ال

 

 المسح على السابقين األسبوعين خالل إسهال من عانوا الذين الخامسة دون األطفال نسبة: (11-15) الجدول

 هذه تلقي مكان حسب هؤالء ونسبة مقدمي الرعاية المشورة الطبية أو العالج حسب همطلبت أمهات والذين

 (.ENSPF, 2018) الخصائص، وبعض المشورة
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 المستوى التعليمي

 183 14 0,4 46,2 1,2 10,8 4,2 28,3 497 36,8 2842 17,5 دون شهادة

 126 21,6 0,7 41 0,8 16,6 5,3 20,9 362 34,7 1675 21,6 أساسي

 27 (0) (0) (56,2) (5) (32,5) (0) (11,4) 63 42,4 460 13,8 ثانوي فأعلى

 وسط اإلقامة

 194 14,6 0 44,6 1,8 18,3 4,3 22,2 484 40,2 2760 17,5 حضري

 141 17,3 1,2 45,7 0,8 9,8 4,2 26,8 438 32,2 2218 19,8 قروي

 مؤشر الثروة

 75 16,4 0 41,2 1,5 13,1 4,2 27,5 221 33,7 1160 19,1 أكثر فقرا

 65 13,4 2,5 50,1 0 6,5 5,9 29 199 32,8 1028 19,4 فقير

 68 14 0,1 46,1 1,7 15,2 1,7 27,6 209 32,3 1036 20,2 متوسط

 82 23,1 0 35,6 0 22,6 1,3 20,8 178 46 980 18,1 غني

 (46) (7,5) (0) (59,4) (5,1) (14,5) (10,9) (12,8) 114 40,5 773 14,8 أكثر غنى

 336 15,7 0,5 45,1 1,4 14,7 4,2 24,1 922 36,4 4978 18,5 اإلجمالي

 حالة 50أقل من  ( ) 

 
 على السابقين األسبوعين اللخ إسهال من عانوا الذين األطفال ( نسب12-15) جدولال وضحي
 لى أنإ جدوللاالخصائص، وتشير بيانات  والذين تلقوا العالج حسب نوع العالج الُمقدم لهم وبعض المسح
 المسح على قينالساب سبوعيناأل خالل سهالاإل مننوا عا نالذي بين من اعالج تلقوا الذين األطفال نسبة
ي حين % أدوية مضادة لإلسهال ف48حوالي  من بين هؤالء، تلقىعلى المستوى الوطني، و %33 بلغت
سواء  يويةمضادات ح%( 24.4كما تلقى حوالي ربع األطفال ) .% أمالح اإلماهة الفموية33 حوالي تلقى

في  سواءا من ناحية أخرى، كان استخدام الحقن نادًرا جدً لت مرتفعة، وهي نسبة مازا ،قرص أو شراب
 %(.1.2) من غير المضادات الحيوية %( واألخرى0.1المضادات الحيوية )

 فأعلى ثانويالمستوى التعليمي ال على الحاصالت األمهات طفالأ بين نسبة تلقي العالج وتزيد
% من 36.3العالج  تلقى%(، كما 32.2عليمي )%( مقارنة بالغير حاصالت على أي مستوى ت42.4)

من ناحية أخرى يبدو أن لمؤشر و، القروي وسط% من أطفال ال29.6بل مقا الحضري وسطأطفال ال
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% بين أطفال األسر المتوسطة وحوالي 30الثروة تأثير على تلقي األطفال للعالج حيث بلغت النسبة 
 بين أطفال األسر الغنية. 39%

قروي حيث حصل في الوسط ال اإلقامة وسطحسب عالج الذى يتلقاه األطفال نوع ال ختلفيكما 
لوسط ا % للمقيمين في28الفموي مقابل اهة على محلول اإلم% من األطفال المصابين باإلسهال 40

وى ي المستفيالحظ تلقى األطفال عالج أمالح اإلماهة الفموية ، فيما يتعلق بمؤشر الثروةو الحضري.
كس من ذلك وعلى الع، % لألطفال المقيمين في األسر األكثر غنى20% مقابل 40.4نسبة األكثر فقراً ب

األكثر  %( في المستوى17.7مقابل )  %( في المستوى األكثر غنى34.3بالنسبة للمضادات الحيوية )
 فقراً.

والذين تلقوا العالج  المسح على السابقين األسبوعين خالل إسهال من عانوا الذين األطفال نسبة: (12-15) الجدول

 (.ENSPF, 2018) الخصائص حسب نوع العالج الذين تم إعطاؤه لهم وبعض

 

 الخصائص

% 

األطفال 

 الذين

تلقوا 

 عالج

 عدد

 األطفال

 الذين

 من عانوا

اإلسهال 

 خالل

 األسبوعين

 السابقين

 على

 المسح

 نوع العالج

 األطفال عدد

 عانوا الذين
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وسط 

 اإلقامة 
 176 7,6 0,0 1,4 6,9 48,7 1, 24,8 27,7 484 36,3 حضري

 130 3,6 0,0 9, 2,7 46,0 0,0 23,9 39,6 438 29,6 قروي

المستوى 

 التعليمي
 160 4,4 0,0 1,8 4,3 47,9 0,0 24,9 31,0 497 32,2 بدون شهادة  

 118 6,0 0,0 7, 6,0 47,1 2, 25,6 35,2 362 32,7 أساسي 

ثانوي  

 فأعلى

42,4 63 32,5 16,2 0,0 47,4 6,0 0,0 0,0 14,5 27 

مؤشر 

 الثروة
 72 5,4 0,0 0,0 4,2 44,7 0,0 17,7 40,4 221 32,4 أكثر فقرا

 59 3,8 0,0 2,1 3,1 51,7 0,0 22,3 35,9 199 29,6 فقير

 63 6,4 0,0 0,0 11,8 51,4 0,0 26,4 30,1 209 30,0 متوسط

 70 4,3 0,0 3,5 1,9 46,6 0,0 25,4 32,4 178 39,2 غني

 42 (11,7) (0,0) (0,0) (4,8) (42,5) (5,) (34,3) (20,0) 114 36,8 أكثر غنى

 305 5,9 0,0 1,2 5,1 47,6 1, 24,4 32,8 922 33,1 اإلجمالي

 حالة 50أقل من  ( ) 

ً  المهم من  الجدولحها كمل يوض المناسبة التغذية على باإلسهال المصابين األطفال يحصل أن أيضا
 بقينلخامسة الذين عانوا من اإلسهال خالل األسبوعين الساااألطفال دون نسبة (، إذ يشير إلى 15-13)

في  استمروا لذيناونسبة  ،ونسبة الذين تلقوا المزيد من السوائل ،الذين تلقوا أمالح إماهة فمويةللمسح و
 ينصحو .يةالتغذ وا فيونسبة األطفال الذين تلقوا أمالح إماهة أو تلقوا المزيد من السوائل واستمر ،التغذية
والتي بلغت  ألقلا على المعتادة الطعام لكمية مساوية أو المعتاد من أكثر الطعام من كمية الطفل بإعطاء
ح اإلماهة % أمال30.2المزيد من السوائل، في حين تلقى  األطفال من %30تلقى  بينما ،%78.4نسبتهم 

  %.30.2التغذية  فيأو تلقوا المزيد من السوائل واستمروا 
 

وجود اختالفات طفيفة حسب وسط اإلقامة بالنسبة لألطفال الذين تلقوا أمالح اإلماهة إذ  الحظوي
، في حين أن كل من الحضري%( في الوسط 10%( مقابل )11.7ترتفع النسبة في الوسط القروي قليال )

أمالح اإلماهة  نسب األطفال الذين تلقوا المزيد من السوائل، والذين استمروا في التغذية، والذين تلقوا
%( 32%(، و)79%(، )32والمزيد من السوائل واستمروا في التغذية ترتفع في الوسط الحضري )

 التعليمي%( على التوالي. كما يالحظ أن للمستوى 28%(، و)77.6%(، )27مقارنة بالوسط القروي )
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سوائل، والذين تلقوا أمالح تأثير واضح حيث تشير البيانات إلى أن نسب األطفال الذين تلقوا المزيد من ال
إماهة، والذين تلقوا أمالح اإلماهة والمزيد من السوائل واستمروا في التغذية، ترتفع كلما ارتفع المستوى 
التعليمي للثانوي فأعلى، على عكس األطفال الذين استمروا في التغذية حيث ترتفع النسبة لألمهات بدون 

 شهادة. 
 

الذين تلقوا ل دون الخامسة الذين عانوا من اإلسهال خالل األسبوعين السابقين نسبة األطفا: (13-15) الجدول

أمالح إماهة فموية ونسبة الذين تلقوا المزيد من السوائل و نسبة الذين استمروا في التغذية و نسبة األطفال 

 (.ENSPF, 2018)الذين تلقوا أمالح إماهة أو تلقوا المزيد من السوائل واستمروا في التغذية. 

 

 الخصائص

% 

األطفال الذين 

أمالح تلقوا 

 إماهة فموية

% 

األطفال الذين 

تلقوا المزيد 

 من السوائل

% 

األطفال الذين 

استمروا في 

 التغذية

% 

األطفال الذين تلقوا 

أمالح اإلماهة أو تلقوا 

المزيد من السوائل 

 واستمروا في التغذية

عانوا  الذين األطفال عدد

خالل  اإلسهال من

سبوعين السابقين األ

 للمسح

 484 32,1 79,0 32,1 10,0 حضري وسط اإلقامة

 438 28,1 77,6 27,0 11,7 قروي

المستوى 

 التعليمي
 497 26,1 80,1 27,0 10,0 بدون شهادة 

 362 34,3 76,6 31,4 11,5 أساسي 

 63 38,9 74,4 41,6 13,8 ثانوي فأعلى 

 221 34,7 82,5 33,3 13,1 أكثر فقرا  مؤشر الثروة

 199 25,1 80,4 22,6 10,6 فقير

 209 23,8 69,6 27,1 9,0 متوسط

 178 37,0 81,4 31,8 12,7 غني 

 114 31,8 78,0 36,3 7,3 أكثر غنى

 922 30,2 78,4 29,7 10,8 اإلجمالي

 

 عالمات خطورة األمراض -15-2-4
هن خالل الخمس سنوات السابقة على نجبن مولودأ يمهات الالت( نسبة األ14-15) جدولال ويبين

ياء أول ينه مازال وعأشارت البيانات أ إذالمسح حسب رأيهن حول عالمات خطورة مرض أطفالهن، 
ألمهات أن % من ا82حيث صرحت للتعامل مع أمراض الطفل سواء للوقاية أو العالج.  ياألمور ال يرتق

حية، ثم دهور حالة الطفل الصمنهن بأنها ت %21.8الحمى هي عالمة خطورة مرض أطفالهن، كما قالت 
% 6.6، وســـــالتنف% تقريبا ذكرن سرعة 7و ،%16بحوالي عدم القدرة على الشرب أو الرضاعة 

 راز. بلا يظهور دم ف% فقط صرحن بأنها 1.2، وةــــــرب أو الرضاعـــــة الشــــصعوباعتبرنها 

لودهن خالل الخمس سنوات السابقة على المسح حسب رأيهن نسبة األمهات الالتي أنجبن مو: (14-15) الجدول

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةحسب بعض الخصائص،  حول عالمات خطورة مرض أطفالهن
 

 الخصائص

عدد األمهات  عالمات خطورة المرض

الالتي أنجبن 

مولودهن 

 5خالل 

سنوات 

 السابقة للمسح

صعوبة في 

الشرب أو 

في 

ضاعةالر  

عدم القدرة 

على 

الشرب أو 

 الرضاعة

تدهور 

الحالة 

 الصحية

 الحمى
سرعة في 

 التنفس

دم في 

 البراز
 ال تعرف أخرى

الفئات 

 العمرية
15-19 5,8 15,7 12,0 79,6 4,2 1,0 34,7 5,5 94 

20-24 7,8 17,5 21,0 80,0 5,3 1,4 33,9 ,9 786 

25-29 7,9 17,7 23,1 82,6 6,8 1,3 34,3 ,9 1277 

30-34 5,8 17,4 21,5 83,4 6,5 1,6 35,3 ,9 1182 

35-39 6,0 13,9 19,8 82,0 8,5 1,0 37,9 1,2 1042 

40-44 5,1 11,8 24,6 82,3 7,8 ,5 34,3 1,1 486 

45-49 3,9 10,1 30,2 76,1 5,2 1,1 39,7 1,0 110 
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المستوى 

 التعليمي لألم
 2842 1,1 34,4 1,1 6,4 81,7 21,1 15,5 6,7 بدون شهادة

 1675 1,1 36,5 1,2 6,7 82,6 22,2 16,9 5,9 أساسي

 460 5, 37,0 2,6 10,5 82,1 25,0 16,0 8,8 ثانوي فأعلى

 2760 6, 37,2 1,7 7,6 82,0 22,3 15,8 6,2 حضري وسط اإلقامة

 2218 1,6 33,0 7, 5,9 82,1 21,2 16,3 7,1 قروي

 4978 1,1 35,3 1,2 6,9 82,0 21,8 16,0 6,6 اإلجمالي
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  والديموغرافية االجتماعية الخصائص :16 الفصل

 (فأكثر سنة 60) السن لكبار واالقتصادية
 

خفاض تمية النأنها نتيجة ح إذ أهم االتجاهات في القرن الحادي والعشرينأحد السكان  رتعميعتبر 

 بار السنكنسبة  زيادة إلى يمما يؤد في متوسط العمر المتوقع؛ بارتفاعالخصوبة، ال سيما إذا اقترن ذلك 

  أخرى. ةعمري ةبمعدل أسرع من أي شريح
 

ظم ، حيث ن، بمستويات مختلفة من التنمية وبوتيرة أسرعكبار السنالدول العربية ظاهرة وتشهد 

 عبر عني لسكانتعمر االحماية االجتماعية ضعيفة والتطوير في العمل المؤسسي ال يزال مستمراً، ولذلك، 

ي، دم الطبتحسين التغذية، والصرف الصحي، التق إلى أعداد كبار السنوى للتنمية. ويرجع زيادة مست

 الرعاية الصحية والتعليم والرفاهية االقتصادية.
 

أسئلة تتعلق  2018-طني حول السكان وصحة األسرةالمسح الوومن هذا المنظور تضمن استبيان 

اعية تحديد الخصائص االجتمولمحة عن كبار السن  وضع إلىسنة فأكثر(، وتهدف  60بكبار السن )

 راتيجياتاالستوضع البرامج و فية والظروف المعيشية لكبار السن وتحديد احتياجاتهم من أجلغراالديموو

 المالئمة. المستقبلية
 

 يعمرالالتركيب ، مثل لكبار السنيتناول هذا الفصل الخصائص االجتماعية والديموغرافية و

 لعواملا تعتبر منالظروف المعيشية، والتي ، وأيضا ى التعليم، والوضع االقتصاديوالجنس، ومستو

 المحددة التي تؤثر على الحالة الصحية.
 

 الخصائص االجتماعية والديموغرافية 1-16-

ً لبعــــض س 60التوزيع النسبـــــي لكبـــــار السن )( 1-16) جدولاليعرض  نة فأكثر( وفقا

عليمي وى التيعكس توزيع الحالة التعليمية تدني المست، حيث ةــــة واالجتماعيالخصائص الديموغرافي

% 20.9% من كبار السن ليس لهم مستوى تعليمي و72للمسنين على المستوى الوطني حيث أن حوالى 

إلى  جدولل% فقط حصلوا على المستوى الثانوي فأعلى. كما يشير ا7.5منهم حصلوا على تعليم أساسي و

غ ، إذ تبللذكورالة التعليمية لكبار السن خاصة بين اإلناث حيث يظهرن في وضع أسوأ مقارنة باتدني الح

ين % بين الذكور، في ح60.1% بين اإلناث مقابل 83.6نسبة غير الحاصلين على مستوى تعليمي 

سنين % من الم40حصلت نسب بسيطة منهم على مستويات تعليمية أساسية وعليا، فمثال حصل حوالي 

 % فقط.16.4لذكور على تعليم أساسي وثانوي فأعلى في حين تبلغ هذه النسبة بين اإلناث ا

لكبار  ليميةكما تشير البيانات إلى فوارق جوهرية حسب وسط اإلقامة حيث ُسجل تدني الحالة التع

مي تعلي السن في الوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري إذ تبلغ نسبة غير الحاصلين على أي مستوى

ي % في الوسطين القروي والحضري على التوالي، في حين حصل نسبة بسيطة منهم ف61.5% و88.3

سط %( على التوالي، مقارنة بـالو11.6% و27الوسط الحضري على تعليم أساسي وثانوي فأعلى )

 %(.0.8% و11القروي )
 

%( 56.8) لسنا كبار أخماس ثالثة حوالي أن إلى الوطني المستوى على العمري التوزيع يشير

فأكثر.  سنة 70 عمريةال الفئة في %(43.2) ُخمَسين وحوالي سنة (69-60) العمرية الفئة في يتركزون

للفئة  الذكور لصالح نقطة 2.6متقاربة بفارق  نسب تقريبا المسنين واإلناث الذكور وتعكس البيانات لكل من

بق تقريبا متوسط السن لكل من فأكثر. ويتطا سنة 70 العمرية للفئة سنة، ولصالح اإلناث (69-60) العمرية

نقطة  2.8 وسط اإلقامة بفارقعلى سبعون عاماً، ويسري نفس النمط  الذكور واإلناث حيث يبلغ حوالى

سنة  70 ( سنة، ولصالح الوسط القروي للفئة العمرية69-60) لصالح الوسط الحضري للفئة العمرية

 فأكثر.
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بع كبار با رإلى أن تقري جدولاجية على المستوى الوطني يشير الوفيما يتعلق بتوزيع الحالة الزو

يموغرافي % متزوجين. وبمقارنة الذكور باإلناث، تعكس البيانات الواقع الد70السن أرامل وحوالي 
رتفع ر، حيث تالذكوبالمتوقع بصفة عامة والذي يرتبط بارتفاع توقع الحياة عند الميالد بين اإلناث مقارنة 

ين المتزوجين %(، وترتفع نسبة المسن5.6%( مقارنة بالذكور )46السن األرامل بين اإلناث ) نسبة كبار
لزواج مرة %( وهذا يرجع إلى اتجاه الذكور ل47.4%( مقارنة باإلناث )92.5حاليا بين الذكور إلى )

ين ب% 1.1لى ج إواأخـــــــرى بعـــــــد وفاة الزوجة. وتنخفض مستويات المسنين الذين لم يسبق لهم الز
ناث ـــور واإل% بين اإلناث. كما ال تشير البيانات إلى أي فروق جوهرية بين الذكــ2.3الذكور مقابل 

ن الوسط ية بيوجـــــــود عالقة طرد جدولحســــب مؤشـــــر الثـــــروة. كما توضـــــح بيانات ال
 خير والوسط القروي.الحضري ومؤشر الثروة فيما نالحظ عالقة عكسية بين هذا األ

 
سرهم أ مع أو %(،74.8) المنزل لألسرة أو في بكبار السًن، مع عائالتهم، إما كر معظم يعيش

عيشون مع %(. ومع ذلك، هناك اختالف كبير في نسبة كبار السن الذين ي19الممتدة في مسكن عائلي )
 إلناثا ألن نسبة كبار (%32.8)مقارنة باإلناث ( %6) الذكور ،في مسكن األسرة حسب الجنس أسرهم

كرب  عيشوني؛ مقارنة بكبار السن الذين اللواتي يعشن مع أزواجهن تتناقص بسرعة مع التقدم في السن
ن التهم، إال أالرغم من أن غالبية المسنين يعيشون مع عائوب %( لإلناث.57.7%( للذكور و)91لألسرة، )

وال  .كورذمن ال %3% من اإلناث مقابل 9.5، %(6.2)هناك أقلية من األشخاص الذين يعيشون بمفردهم 
 ع أحدمأي اختالفات جوهرية حسب وسط اإلقامة ومعيشة كبار السن سواء بمفردهم أو  جدوليوضح ال

 أفراد األسرة.

 
 لكبار السنالنشاط االقتصادي  2-16-

فأكثر الذين يعملون وقت المسح والذين ال  60سبي لكبار السن ( التوزيع الن2-16) جدوليوضح ال

وطني على المستوى ال%( من المسنين 19.2يزالون قادرين على العمل. وكما هو متوقع، فإن نسبة قليلة )

ض الخصائص الديموغرافية ــــوفقاً لبع فأكثر(ة ـــسن 60)ار السن ـي لكبـــــالتوزيع النسب: (1-16) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ة،ــــواالجتماعي
 

 الخصائص
 اإلقامةوسط  الجنس

 العدد المجموع
 قروي حضري إناث ذكور

المستوى 

 *التعليمي

 2528 71,6 88,3 61,5 83,6 60,1 ال يوجد

 740 20,9 11,0 27,0 13,0 28,5 أساسي

 264 7,5 8, 11,6 3,4 11,4 ثانوي فأعلى

 2007 56,8 55,1 57,9 55,5 58,1 69-60 العمرية الفئة

 1525 43,2 44,9 42,1 44,5 41,9 فأكثر 70

الحالة 

 االجتماعية

 59 1,7 8, 2,2 2,3 1,1 عازب

 2492 70,6 72,9 69,1 47,4 92,5 )ة( متزوج

 894 25,3 25,1 25,4 46,0 5,6 أرمل )ة(

 88 2,5 1,2 3,2 4,3 8, مطلق)ة(

 1373 38,9 79,8 14,1 38,9 38,8 فقير ةمؤشر الثرو

 656 18,6 13,1 21,9 18,2 18,9 متوسط

 1503 42,5 7,1 64,0 42,9 42,3 غني

 218 6,2 6,1 6,2 9,5 3,0 وحدي مع من تعيش؟

 2641 74,8 75,8 74,1 57,7 91,0 كبير السنمسكن مع أحد أفراد األسرة في 

 673 19,0 18,1 19,6 32,8 6,0 ةمسكن األسرمع أحد أفراد األسرة في 

 3532 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 اإلجمالي

 .ي /جامعي: ال يوجد: أمي / يعرف القراءة والكتابة ـ األساسي: المدرسة االبتدائية/ المتوسطة ، الثانوي فأعلى: ثانو(*) 
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وتحديدا الفئة % فقط بين اإلناث(، 4.1% بين المسنين الذكور، 33.6كانت تعمل خالل فترة تنفيذ المسح )

%(، والمقيمون في 22.9والحاصلين على مستوى تعليمي أساسي ) ،%(25.2) ( سنة69-60)العمرية 

 %(.26%(، ومن األسر المعيشية الفقيرة )26.9الوسط القروي )

 

بية ار الغال، أشوبسؤال المسنين الذين ال يعملون حاليا عن ما إذا كان بمقدرتهم العمل حاليا أم ال

رت %( على المستوى الوطني، أما حسب الجنس أشا74.3ل )العظمى منهم أنهم ال يستطيعون العم

ن م% فقط 25.4% من اإلناث(، ومن ناحية أخرى صرح 86% من الذكور، 63البيانات إلى حوالي )

%(، 36.4كور )المسنين الذين ذكروا أنهم قادرون على العمل أنهم راغبون في العمل حاليا؛ تحديدا الذ

%(، ومن هم حاصلين على مستوى تعليمي ثانوي فأعلى 36.8)( سنة 69-60وفي الفئة العمرية )

 %(.28.1) ذات مؤشر ثروة غني%(، والمقيمون في أسر معيشية 52.2)
 

سنة فأكثر( الذين يعملون وقت المســـــح والذيــــن ال  60التوزيع النسبي لكبار السن ): (2-16) جدولال

 .(2018-ل السكان وصحة األسرة)المسح الوطني حويزالــــون قادرين على العمل، 

 
 

 الخصائص
الذين يعملون  %

 وقت تنفيذ المسح

 مازال قادرا على العمل
 العدد

 ال يعرف ال نعم

 1813 0,3 63,3 36,4 33,6 ذكور الجنس

 1719 0,3 85,8 13,8 4,1 إناث

 2007 0,2 63 36,8 25,2 69-60 الفئة العمرية

 1525 0,5 89,1 10,4 11,4 فأكثر 70

 2528 0,4 80,8 18,8 18,4 ال يوجد المستوى التعليمي

 740 0 61,7 38,3 22,9 أساسي

 264 0,4 47,3 52,2 16,6 ثانوي فأعلى

 2200 0,3 74,2 25,5 14,6 حضري وسط اإلقامة

 1332 0,4 74,3 25,3 26,9 قروي

 1373 0,5 75,3 24,2 26 فقير مؤشر الثروة

 656 0,1 78,2 21,7 18,4 متوسط

 1503 0,3 71,5 28,1 13,4 غني

 3532 0,3 74,3 25,4 19,2 اإلجمالي

 
 لكبار السن اليوميةوالعادات ألنشطة ا 1-2-16-

لنسبي لكبار السن ( التوزيع ا3-16) جدولوفي إطار معرفة الوضع الوظيفي لكبار السن، يوضح ال
من  %57.5 نشاط، حيث تشير النتائج إلى أنسنة فأكثر( الذين يمارسون نشاطا يوميا حسب نوع ال 60)

 يمارسون أنشطة يومية خالل فترة تنفيذ المسح. كبار السن على المستوى الوطني 
 

 وتشير بيانات ،ونوع النشاط بعض الخصائصحسب ممارسة األنشطة اليومية  مستوى يختلفو
 الذكور، % بين52.7 % مقابل62.5أن اإلناث أكثر ممارسة لألنشطة اليومية من الذكور بنسبة  جدولال

 والحاصلين، %(43.3) كثرسنة فأ 70%( مقارنة بالفئة العمرية 68.3) سنة (69-60) العمرية الفئة وفي
 ةولم تسجل فروق جوهري .التوالي على %(65.5و %62.6) أساسي وثانوي فأعلى مستوى تعليمي على
الوسط  في %56.9 مقابل القروي الوسط أنشطة يومية في %58.4 يمارس حيث وسط اإلقامة حسب

 الحضري.
 

، يساعدون في األعمال المنزلية % من كبار السن60.1لوحظ أن ، جدولوباستقراء بيانات ال
ال بأس بها يمارسون أنشطة اقتصادية  أن نسبة إلى % يمارسون أنشطة التسوق، وتشير البيانات65.1و

أعمال  المساعدة في باألنشطةاإلناث  تميزالتوالي. وت على %(15.1% و12.2) داخل وخارج المنزل
واألنشطة  بأنشطة التسوق، الذكور حين يتميز الذكور، في فقط من %24.1 بلمقا %92.1 بنسبة المنزل
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% 45) %( على التوالي؛ مقابل ـحوالي26% و14و %88) االقتصادية داخل وخارج المنزل بحوالي
( سنة في المساعدة 69-60لسن في الفئة العمرية )%( من اإلناث، ويشارك السكان من كبار ا6% و10و

%، والمقيمون 63.4%، والغير حاصلين على أي مستوى تعليمي بنسبة 60.4في األعمال المنزلية بنسبة 
%(. وفيما يتعلق بأنشطة التسوق، 61.4%( والذين يعيشون في األسر الغنية )61.2في الوسط الحضري )

ثانوي  تعليمي مستوى على %( والحاصلون68.2) سنة (69-60) مريةالع الفئة يمارسها كبار السنة في
 %(.68.8%( والمقيمون في أسر معيشية غنية )70.1%( والمقيمون في الوسط الحضري )80.9) فأعلى

 

والذين يمارسون نشاطا يوميا حسب نوع النشاط،  سنة فأكثر( 60التوزيع النسبي لكبار السن ): (3-16) جدولال

 .(2018-ي حول السكان وصحة األسرة)المسح الوطن

 

 الخصائص

كبار السن  %

الطين يمارسون 

أنشطة يومية خالل 

 المسح إجراءفترة 

 نوع النشاط
عدد كبار 

  السن

سنة  60

 فأكثر
رعاية 

 األطفال

المساعدة في 

األعمال 

 المنزلية

 التسوق

أنشطة 

اقتصادية 

 داخل المنزل

أنشطة 

اقتصادية 

 منزلخارج ال

 أخرى

 1813 5,4 25,6 14,3 88 24,1 9,6 52,7 ذكور  لجنسا

 1719 3,3 5,8 10,3 44,7 92,1 34,4 62,5 إناث

الفئة 

 العمرية

60-69 68,3 23,7 60,4 68,2 11,9 16,3 3,8 2007 

 1525 5,2 12,6 12,9 58,5 59,4 20,7 43,3 فأكثر  70

المستوى 

 التعليمي

 2528 4,1 13,8 12 59,1 63,4 25,6 55,1 ال يوجد

 740 2,5 19,2 12,5 77,2 56 17,5 62,6 أساسي

 264 10,1 15,1 12,7 80,9 44,6 13,6 65,5  ثانوي فأعلى

وسط 

 اإلقامة

 2200 3,8 12,2 12 70,1 61,2 21,2 56,9 حضري

 1332 5,1 19,8 12,6 57 58,3 25,1 58,4 قروي

مؤشر 

 الثروة

 1373 5,9 16,7 10 59,3 58,2 23,9 56 فقير

 656 2,2 16,9 14,3 68,2 60,7 20,8 56,8 متوسط

 1503 3,7 13 13,3 68,8 61,4 22,5 59,1 غني

 3532 4,3 15,1 12,2 65,1 60,1 22,7 57,5 اإلجمالي

 
 مصدر الدخل 2-2-16-

ة ــسن 60الذين تبلغ أعمارهم  سكانللي لنسباالتوزيع ( 4-16) جدول( وال1-16) شكلال يوضح
نصف  كثر منأ، حيث أشار إلى أن صــلخصائإذا كـــان لديهــم دخــل أو ال طبقا لبعــض احســـب ما 

الحالة  والذي يؤكد ضعف %(52.4ليس لديهم مصدر دخل )السكان من كبار السن على المستوى القومي 
 %(.47.6االقتصادية لهم، مقارنة بكبار السن الذين صرحوا بأن لديهم مصدر دخل )

 
 ن الذكورم لديهم مصدر للدخل هم أساًساطار يتضح أن السكان من كبار السن الذين وفي هذا اإل

 %(.53.8ن في األوساط الحضرية )%( والمقيمو54.6( سنة )69-60وفي الفئة العمرية )( 74%)
  

 من اإلناث لديهم مصدر للدخل هم أساًساوعلى النقيض، فإن السكان من كبار السن الذين ليس 
%(؛ وهذا 62.6%( والمقيمون في األوساط القروية )61.5سنة فأكثر ) 70لفئة العمرية وفي ا( 80.1%)

 واألكبر سناً. واألوساط القروية لإلناثوخاصة بالنسبة يؤكد مدى الضعف االقتصادي لكبار السن، 
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يهــم دخــل أو ال حســب حســـب ما إذا كـــان لدة ــسن 60لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم ي التوزيع النسب: (1-16)الشكل 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، صـلخصائبعــض ا

 

 

 
 جدولكما تم سؤال كبار السن الذين صرحوا بأن لديهم مصدر دخل عن نوع المصدر، ويوضح ال

 نأسنة فأكثر( حسب مصدر الدخل حيث تشير البيانات إلى  60لنسبي لكبار السن )( التوزيع ا16-4)
% من 48% من اإلناث مقابل ما يقارب 54% يحصلون على منحة تقاعد منهم حوالي 49حوالي 

وي حاصلون على مستوى تعليمي ثان %(، ومن هم55.8سنة فأكثر ) 70الذكور، وأيضا كبار السن 
 %( والذين يقيمون مع أسر ذات مستوى62.8%(، ومن يقيمون في الوسط الحضري )84.1فأعلى )

 %(.69.1)معيشي مرتفع 
 

% 37.3ل وفيما يتعلق بمن يعملون وقت المسح، بلغت نسبة من كان عملهم الحالي هو مصدر الدخ
ل للعمون ويحظى الذكور المؤهل، قوة العمل المدفوعة األجر على المستوى الوطنيمن كبار السن في 

 وسط القرويي ال%(، والمقيمون ف44)سنة  (69-60في الفئة العمرية )و%( 42.8بهذه الميزة )بأجر 
% 25.6لنسبة اأما من كان مصدر دخلهم مساعدة األبناء الذكور واإلناث أو أحد األقارب فبلغت  (.65%)
لسن ا% يحصلون على دخل من ملكيات؛ كما أفاد حوالي نصف كبار 12% على التوالي، وحوالي 4.6و
 ريةـــــة العمــــــفئلفي ا ــفي، تبلغ أعالهاون على دخل أنــــــه ال يكــــــــــــــن يحصلـــــــ%( مم48.7)
 قرويال طوسفي الوالمقيمون (، %53.4مستوى تعليمي )وبين من ليس لديهم (، %52.3) ( سنة60-69)
 .%(61.2في األسر الفقيرة )و %(52.9)
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حول السكان  )المسح الوطنيسنة فأكثر( حسب مصدر الدخل،  60التوزيع النسبي لكبار السن ): (4-16) جدولال

 .(2018-وصحة األسرة

 

 الخصائص

% 

لديهم 

مصدر 

 للدخل

 % كفاية الدخل لديهم مصدرا للدخل حسب نوع المصدر

بدون 

مصدر 

دخل/ 

 معالين

عدد 
كبار 
السن 
60 
سنة 
عد فأكثر

قا
 ت
حة
من

 

ي
ال
ح
ل 
عم

 

ن 
 م
خل
د

ية
لك
م

 

مساعدة 

 األبناء

 ذكور/

 إناث

ة 
عد
سا
م

ب
ار
ألق
ا

 

ى
خر
أ

 

 يكفي
ال 

 يكفي

 1813 26,0 48,4 51,6 2,7 3,0 23,1 11,7 42,8 47,8 74,0 ذكور جنسال

 1719 80,1 50,2 49,8 7,4 10,9 35,4 12,3 15,7 54,3 19,9 إناث

 2007 45,4 52,3 47,7 3,4 4,8 21,8 9,0 44,0 45,6 54,6 69-60 الفئة العمرية

 1525 61,5 42,0 58,0 4,2 4,0 32,8 17,1 24,8 55,8 38,5 فأكثر 70

المستوى 

 التعليمي
 2528 63,1 53,4 46,6 4,7 6,1 32,9 15,2 44,5 33,8 36,9 ال يوجد

 740 31,9 52,5 47,5 3,3 3,5 20,5 8,4 33,3 60,5 68,1 أساسي

 264 7,0 23,6 76,4 0,2 1,0 8,4 6,2 18,0 84,1 93,0 ثانوي فأعلى

 2200 46,2 47,0 53,0 3,9 4,6 22,8 10,3 25,6 62,8 53,8 حضري وسط اإلقامة

 1332 62,6 52,9 47,1 3,2 4,4 32,3 15,4 65,0 16,9 37,4 قروي

مؤشر 

 الثروة
 1373 61,4 61,2 38,8 6,1 7,5 32,0 11,8 60,2 18,2 38,6 فقير

 656 54,1 61,9 38,1 4,5 4,9 25,6 10,8 38,3 47,2 45,9 متوسط

 1503 43,4 36,3 63,7 1,8 2,6 21,6 12,2 22,6 69,1 56,6 غني

 3532 52,4 48,7 51,3 3,7 4,6 25,6 11,8 37,3 49,2 47,6 اإلجمالي

 
ؤون ـــب من يلجـنة فأكثر( حسس 60ار السن )ــــع النسبي لكبـــــالتوزي( 5-16) جدولويوضح ال

 ونميستخدنهم % م51، حيث تشير البيانات إلى أن ما يقارب لــــة عدم كفاية الدخــي حالــه فـــإلي
 موارد أخرى.% إلى 22و % يلجؤون إلى االقتراض22.5 وحوالي مدخراتهم لتعويض هذا النقص،

 
ة ــي حالــه فـــؤون إليـــن يلجــب مــــحس سنة فأكثر( 60ار السن )ــــع النسبي لكبـــــالتوزي: (5-16) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، لــــة الدخــدم كفايـــع
 

 الخصائص

 في حالة عدم كفاية الدخل، ألجأ إلى:

بيع بعض الممتلكات  العدد

 أشياء أو أثاث
 إدخار قرض

البحث عن عمل 

 مدفوع األجر
 أخرى

 649 19,8 3,6 53,4 22,4 9, ذكور الجنس

 173 28,6 6,4 40,8 22,8 1,5 إناث

 574 19,2 4,9 50,7 24,5 6, 69-60 الفئة العمرية

 248 27,3 2,4 50,6 17,8 1,8 فأكثر  70

 499 22,9 3,8 52,5 19,5 1,3 ال يوجد المستوى التعليمي

 265 19,2 5,0 50,1 25,3 4, أساسي

 58 21,9 3,4 38,4 35,6 7, ثانوي فأعلى

 557 23,7 4,5 46,1 24,7 9, حضري وسط اإلقامة

 265 17,2 3,4 60,4 17,8 1,1 قروي

 326 16,7 4,3 58,3 19,4 1,3 رفقي مؤشر الثروة

 187 21,6 2,9 48,9 26,1 6, متوسط

 309 26,8 4,8 43,8 23,6 1,0 غني

 822 21,6 4,2 50,7 22,5 1,0 اإلجمالي

 
 .بعض الخصائصحسب  نسب المصادر التي يلجؤون إليها في حالة عدم كفاية الدخل ختلفوت

%(، ومن هم في الفئة العمرية 1.5لجأ إليه اإلناث بنسبة )وفيما يتعلق ببيع بعض الممتلكات أو األثاث، ت
%(، والمقيمون في الوسط 1.3%(، وغير الحاصلين على أي مستوى تعليمي )1.8سنة فأكثر ) 70
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%(. أما الذين يلجؤون لالقتراض تتركز 1.3%(، والذين يسكنون في أسر معيشية فقيرة )1.1القروي )
% من المقيمين في 58.3%(؛ كما يلجأ 35.6مستوى الثانوي فأعلى )النسبة األكبر بين الحاصلين على 

%( والحاصلين على مستوى 6.4وتلجأ اإلناث ) أسر فقيرة إلى مدخراتهم في حالة عدم كفاية الدخل،
 %( إلى البحث عن عمل مدفوع األجر في حالة عدم كفاية الدخل.5تعليمي أساسي )

 
 نالظروف المعيشية وخصائص المسك 3-2-16-

سنة فأكثر( حســــب تصورهـــــم  60لنسبي لكبـــار السن )( التوزيع ا6-16) جدولويوضح ال

روف السكن صرحوا أن ظمن كبار السن % 86ـة، وتشير البيانات إلى أن حوالي يللظـــــروف المعيشـــ

ار كب من رباعأ ثالثة ، في حين أن حوالييقولون إنهم ينتقلون بأمان خارج المنزل% 85حوالي ومناسبة، 

 . تهمنهم ال يعانون من مشاكل في التنقل خارج المنزل لتلبية احتياجاأ%( يقولون 75.4السن )
 

%( 94.5ى )وتشير البيانات إلى ارتفاع نسب كبار السن الحاصلين على مستوى تعليمي ثانوي فأعل

غ مناسبة. وتبل%( يتصورون أن ظروف سكنهم 91.5والمقيمون في أسر معيشية ذات مستوى غني )

( سنة 69-60ية )نسب كبار السن الذين ذكروا أن تنقلهم خارج المنزل يتم بأمان يتركزون في الفئه العمر

السن  كبار%( على التوالي. وفيما يتعلق ب93.3% و92.6والحاصلين على مستوى تعليمي ثانوي فأعلى )

لفئة العمرية ا%(، واألشخاص في 82.3) كورالذ بين هم من الذين يتنقلون خارج المنزل لتلبية احتياجاتهم

 %(.96.4%( والحاصلون على مستوى تعليمي ثانوي فأعلى )88.4( سنة )60-69)
 

سنة فأكثر( حســب تصورهـــــم لظـــــروف المعيشــة،  60التوزيع النسبي لكبـار السن ): (6-16) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 ئصالخصا
ظروف سكن 

 مناسبة

التنقل خارج البيت 

 بأمان

التنقل خارج البيت لتلبية 

 االحتياجات
 العدد

 1813 82,3 88,9 84,6 ذكور الجنس

 1719 68,1 80,7 86,3 إناث

 2007 88,4 92,6 85,3 69-60 الفئة العمرية

 1525 58,2 74,7 85,7 فأكثر 70

 2200 77,5 84,1 85,2 حضري وسط اإلقامة 

 1332 72,0 86,3 85,9 قروي

 2528 70,2 83,3 85,5 ال يوجد المستوى التعليمي

 740 85,8 87,3 82,1 أساسي

 264 96,4 93,3 94,5 ثانوي فأعلى

 1373 72,8 85,8 78,9 فقير مؤشر الثروة

 656 73,6 84,1 85,3 متوسط

 1503 78,6 84,5 91,5 غني

 3532 75,4 84,9 85,5 اإلجمالي
 

سنة فأكثر( والذين صرحوا عن عدم  60لنسبي لكبار السن )( التوزيع ا7-16) جدوليوضح الو
اب عدم ى أسبمالءمة ظروف السكــــن لديهم وأنها غيـــر مريحة حســب األسبـاب. وتشير البيانات إل

دة الوح%(، الشعور ب22.3%(، االزدحام )41.7مالءمة ظروف السكن والتي تتمثل في ضيق المساحة )
ألطفال %(، إزعاج ا10.2%(، انعدام الخصوصية )7.4%(، معاملة سيئة )18.9%(، بعد المكان )6.3)
 %(.20.2%(، وصعوبات وخطورة )5.3)
 

المتمثلة في ضيق المساحة هم مة ظروف السكن ءكبار السن الذين أبلغوا عن عدم ماللبالنسبة 
%(، 49مقيمون في األوساط الحضرية )%(، وال46.2( سنة )69-60األشخاص في الفئة العمرية )

أما فيما يتعلق باالزدحام، فقد تركز  %(.46والذين يعيشون في أسر معيشية ذات مستوى معيشي متوسط )
%(، والحاصلون على 27.4%(، والمقيمون في الوسط الحضري )23( سنة )69-60في الفئة العمرية )

%(. أما 26.1ذات مستوى متوسط ) معيشية أسر في %(، والمقيمون26.6المستوى التعليمي األساسي )
%( على التوالي، وكبار السن في 3.6% و9.4الشعور بالوحدة كانت نسبة اإلناث أعلى مقارنة بالذكور )
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%(، والذين ليس لديهم أي 8%(، والمقيمون في الوسط القروى )8.3) سنة فأكثر 70الفئة العمرية 
 %(.7.3معيشية ذات مستوى معيشي فقير ) %( والمقيمون في أسر7.5مستوى تعليمي )

 
شخاص في %(، واأل21.3وفيما يتعلق ببعد المكان كانت من ضمن الصعوبات التي تواجه الذكور )

ين ليس %(، وأيضا الذ43.7، والمقيمون في الوسط القروي )%(23.6سنة فأكثر ) 70الفئة العمرية 
 %(.30.2معيشية ذات مستوى معيشي فقير )%( والمقيمون في أسر 23.9لديهم أي مستوى تعليمي )

 
 لحضريالوسط ا في والمقيمون %(11.4وتحظى اإلناث بنسب مرتفعة فيما يخص المعاملة السيئة )

  %(.16.1الغنية ) األسر في والمقيمون %(،10.1) األساسي التعليمي على والحاصلون %(،10.2)
قيمون في ( سنة والم69-60العمرية )ويشعر كبار السن الذكور بانعدام الخصوصية في الفئة 

لذكور من ا الوسط القروي والحاصلين على مستوى تعليمي أساسي. ويعاني من إزعاج األطفال كبار السن
 متوسطة.، والمقيمون في الوسط القروي، ومن األسر المعيشية السنة فأكثر 70وفي الفئة العمرية 

 
 نسالر تم ذكرها من قبل كبا الخطورة والتيومن أسباب عدم مالءمة ظروف السكن، الصعوبات و

لى أي (، وغير الحاصلين ع%34.5) (، والمقيمون في الوسط القــــــــروي%23.2) سنة فأكثر 70
 (.%27.5%(، والمقيمـــــون فــــــي أســـــــر ذات مستوى معيشي فقير )24.5مستوى تعليمي )

 
سنة فأكثر( والذين ظروف السكــــن لديهم غيـــر مريحة حســب  60التوزيع النسبي لكبار السن ): (7-16) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةاألسبـاب، 
 

ق الخصائص
ضي
ال

ام 
ح
زد
ا

 

دة
ح
و

يد 
بع
ن 
كا
م

ئة 
سي
ة 
مل
عا
م

 

م 
دا
نع
ا

ية
ص
صو

خ
ال

 

ج 
عا
إز

ل
فا
ط
أل
ا

  /
ت
با
عو
ص

رة
و
ط
خ

 

ى
خر
أ

 

 العدد

 279 26,5 19,4 5,5 13,7 4,1 21,3 3,6 22,6 41,9 ذكور الجنس

 235 30,8 21 5,1 5,9 11,4 16 9,4 21,9 41,6 إناث

 295 28,8 17,9 5 11,9 7,5 15,4 4,8 23 46,2 69-60 الفئة العمرية

 218 28 23,2 5,7 7,8 7,4 23,6 8,3 21,4 35,6 فأكثر 70

 326 34,8 11,9 4,1 7,8 10,2 4,5 5,3 27,4 49 حضري وسط اإلقامة 

 188 17,5 34,5 7,4 14,1 2,6 43,7 8 13,4 29,1 قروي

المستوى 

 التعليمي

 367 26,5 24,5 7,1 9,2 6,3 23,9 7,5 21,1 35 ال يوجد

 132 35,4 9,4 1,1 11,6 10,1 5,4 3,6 26,6 60,2 أساسي

 15 (16,5) (7,8) (0) (22,1) (10,6) 14,5) (0) (14,8) (42,9) ثانوي فأعلى

 290 22,2 27,5 4,8 11,7 3,8 30,2 7,3 22,2 41,6 فقير مؤشر الثروة

 97 37,8 10,6 6,2 5,1 6,8 3,4 6,2 26,1 46 متوسط

 128 35,6 10,6 5,8 10,6 16,1 4,8 4 19,8 38,7 غني

 514 28,5 20,2 5,3 10,2 7,4 18,9 6,3 22,3 41,7 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من 
 

حسب القيود أو المخاوف التي  سنة فأكثر( 60لكبار السن ) ( التوزيع النسبي8-16) جدوليوضح ال
والتنقل خارج المنزل، تشير البيانات بأن الحالة الصحية السيئة هي السبب الرئيسي في ذلك  تعيق حركتهم

لديهم أي  %( والذين ليس91.6) سنة فأكثر 70%، وغالبا ما تكون في الفئة العمرية 88والتي تبلغ حوالي 
سر معيشية ذات المستوى الفقير أي، والمقيمون في الوسط القروي وأيضا الذين يعيشون في مستوى تعليم

%( ورفض 6.7تتراوح ما بين وجود مجرمين في الحي )، القيود أو المخاوفبالنسبة لبقية  %(.91.8)
 %(.4.7%( وأخيرا الحالة السيئة للشوارع واألرصفة )5.1العائلة لهم )
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خاوف التي تعيق حركتهم سنة فأكثر( حسب القيود أو الم 60يع النسبي لكبار السن )التوز: (8-16) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص
حالة صحية 

 سيئة

الحالة السيئة 

للشوارع 

 واألرصفة

 االزدحام
نقص 

 التسهيالت

وجود 

مجرمين 

 في الحي

رفض 

 العائلة
 العدد أخرى

 202 8,4 2,3 6,6 0,5 3,4 6 86,8 ذكور الجنس

 331 9,7 6,9 6,8 3 2 4 88,3 إناث

 148 13,5 2,1 14,7 1,6 2,7 7,8 77,6 69-60 الفئة العمرية

 385 7,6 6,3 3,7 2,3 2,5 3,6 91,6 فأكثر 70

المستوى 

 التعليمي
 422 9,3 6 4,2 2,4 2 4,2 90,5 ال يوجد

 94 8,2 2,1 11,1 1,3 4,1 6,8 81,2 أساسي

 18 (13,6) (0) 42,8) (0) (6,6) (6,6) (55,9) ثانوي فأعلى

 350 7,7 6,5 8,1 1,3 3,6 5,2 85,7 حضري وسط اإلقامة 

 183 12 2,6 4,1 3,6 0,5 3,9 91,6 قروي

 195 12 1,7 4,8 0,8 2,2 4,4 91,8 فقير مؤشر الثروة

 104 5,8 9,1 3,8 6,1 2 4,6 89,3 متوسط

 233 8,4 6,3 9,6 1,4 3 5,1 83,5 غني

 533 9,2 5,1 6,7 2,1 2,5 4,7 87,7 اإلجمالي

 حالة 50) ( أقل من  
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 سنة فأكثر 60كبار السن  المراضة بين: الحالة الصحية و17الفصل 
 

ليه عترتب يما يقترن التقدم بالسن في أذهان الناس باعتالل الصحة والضعف والعجز، مما  غالبا
لتغيرات ن مع اأن األمراض عادة ما تتداخل لدى المسني صحية. ومما ال شك فيه،ضرورة توفير الرعاية ال

 الفسيولوجية الطبيعية المرتبطة بالعمر. 
 

مشاكل ، والالصحية للمسنينهذا الفصل جمع بيانات عن الحالة  وبناء عليه استهدف المسح في
كيفية ابة بهذه األمراض، ومن حيث اإلصابة ببعض األمراض، ومدة اإلصالرئيسية التي تواجههم، 

مسح أية مل الالتصرف في حالة اإلصابة. ويجدر اإلشارة أنه عند دراسة الحالة الصحية للمسنين، لم يش
حالتهم لفسهم فحوصات طبية لهم لتحديد األمراض التي يشكون منها، وإنما أعتمد المسح على تصورهم بأن

 المسح.الصحية في وقت إجراء 
 

 سنة فأكثر 60ية لكبار السن الحالة الصح -17-1
حسب تصورهم لحالتهم الصحية خالل  سنة فأكثر( 60)ن ( توزيع كبار الس1-17) الجدوليعرض 

ن حـــــوالي لــــى أإانات المسح وكذلك مقارنـــــة بالعــــــام السابــــــق للمســـــح. وتشيـــــر البيـــ
اث مقارنة ون أنفسهم في حالة صحية سيئة، وخاصة اإلنفأكثر( يعتبر 60%( كبار السن )34ثلـــــث )
رية األصغر سنة فأكثر مقارنة بالفئة العم 70%(، ومن هم في الفئة العمرية 28% مقابل 39بالذكور )

لتهم % مـــــــــن كبار الســـــــن أن حا50%(. ومع ذلك تصور حــــــوالي 25% مقابل 45)
مون ( والذين يقي%54( سنة )69-60%( والفئة العمرية )51.4ناث )الصحيــــــــة متوسطة لكل من اإل

صحة ب%( اعتبروا أنفسهم يتمتعون 16.3%(، وفقط نسبة ال تتجاوز السدس )53في الوسط القروي )
( سنة 69-60)%(، وكبار السن في الفئة العمرية 9.4% مقابل 22.9جيدة خاصة الذكور مقارنة باإلناث )

مقارنة  %(، والمقيمون في الوسط الحضري9.6% مقابل 21.5سنة فأكثر ) 70ية مقارنة بالفئة العمر
 %(.13.6% مقابل 18بالوسط القروي )

 
للمسح  % من كبار السن أن حالتهم الصحية قد تدهورت مقارنة بالعام السابق59ويرى حوالي  

% من 37.5ما أشار %(. ك68سنة فأكثر ) 70%( وكبار السن في الفئة العمرية 64.4وخاصة اإلناث )
صــــــة في لمسح وخالـــق كبار السنة أن حالتهم الصحيــــــة لم تتغيـــــر مقارنة بالعـــــــــام السابــــ

% من كبار 3.5%(، في حين ذكر فقط 43.2%( والذكور )43.6)( سنة 69-60)الفئــــــة العمريــــــة 
( 69-60ة )لعمريالفئة السابق للمسح، وبالتحديد من هم في السن أن حالتهم الصحية أفضل مقارنة بالعام ا

 %(.4%( والمقيمون في الوسط الحضري )4.7)سنة 
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)المسح الوطني حول سنة فأكثر( حسب تصورهم لحالتهم الصحية،  60توزيع كبار السن ): (1-17) جدولال

 .(2018-السكان وصحة األسرة

 

 الخصائص

المسح إجراءالتصور حول الحالة الصحية خالل   الحالة الصحية مقارنة بالعام الذي سبق المسح 

 أخرى سيئة لم تتغير أفضل أخرى سيئة متوسطة جيدة

 الجنس

 0,3 53,2 43,2 3,4 0,0 28,2 48,9 22,9 ذكور

 0,4 64,4 31,5 3,7 0,1 39,2 51,4 9,4 إناث

 الفئة العمرية

60-69 21,5 53,6 24,9 0,0 4,7 43,6 51,5 0,2 

 0,5 68,0 29,4 2,1 0,1 44,9 45,5 9,6 فأكثر 70

 وسط اإلقامة

 0,4 58,4 37,2 4,0 0,0 33,7 48,3 18,0 حضري

 0,2 58,9 38,0 2,9 0,1 33,3 53,1 13,6 قروي

 0,3 58,6 37,5 3,5 0,0 33,5 50,1 16,3 اإلجمالي

 

 مراض الشائعة بين كبار السناأل -17-2
تي ، والسن لإلصابة بأمراض صحية خاصة المزمنة منهاكبار ال مع تقدم العمر يزداد خطر تعرض

ة لوقاياتحتاج إلى تشخيصها للقيام بفحوصات دورية الكتشاف هذه األمراض مبكرا وعالجها، وأيضا 
 منها.

  
تم  مزمنة أمراضب المصابيـن (فأكثرسنة  60توزيع كبار السن )( 2-17) جدوليوضح ال

 % من كبار السن64.4. وتشير البيانات إلى أن عالج منتظمويتبعون تشخيصها من طرف طبيب 
قابل م% 73.3مصابون بمرض مزمن واحد على األقل، وترتفع النسبة لدى اإلناث مقارنة بالذكور )

مقابل  %71( سنة )69-60سنة فأكثر مقارنة بالفئة العمرية ) 70%(، وفي الفئة العمرية 55.5
لى لسن بمرض مزمن واحد على األقل في الوسط الحضري أع%(، ويتضح أن نسب إصابة كبار ا59.5

معيشي %(، والمقيمون في أسر معيشية ذات المستوى ال61.2% مقابل 66.3منها في الوسط القروي )
ن المصابون % من كبار الس56.6%(. وقد أفاد 60.6% مقابل 67.1الغني أعلى منها في األسر الفقيرة )

لفئة %(، وفي ا65.9يتبعون عالجا منتظما، وباألخص اإلناث ) بمرض مزمن واحد على األقل أنهم
يمين في %( باإلضافة إلى المق60.9%( والمقيمون في الوسط الحضري )62.2) سنة فأكثر 70العمرية 

 %(.63.3أسر معيشية ذات مستوى غني )
 

ني يث يعا، حأكثر الحاالت المزمنة شيوًعا بين كبار السن السكري وارتفاع ضغط الدمويعد مرض 
ها تم تأكيد اإلصابة من حاالت %99.3%( من مرض السكري، 20واحد من كل خمسة من كبار السن )

ــــــــة ة العمـريفئــــــــيتبعــون عالجاً منتظمـاً، وتنتشـر اإلصابـــــــــــة فــي ال %94.8ب، وطبيمن قبل 
كما تنتشر بين اإلناث ، نة فأكثرس 70في الفئة العمرية  %19.5مقابل  %20.4بنسبة ( سنة 60-69)

  % بين الذكور.17.3% مقابل 22.9بنسبة 
 

% 98.8وتم تأكيد يعانون من ارتفاع ضغط الدم، %( أنهم 34كما صرح حوالي ثلث كبار السن )
وتنتشـــــــر اإلصابـــــــــة أكثـــــر في عالجاً منتظماً، منهم % 89.9يتابع طبيب ومن قبل من الحاالت 

( سنة، كما 69-60فــي الفئة العمـرية ) %29.2% مقابل 40.5سنة فأكثر بنسبة  70لفئـــــة العمريــــــة ا
عنها في الوسط  في الوسط الحضريو%(، 26.2مقابل  %41.9الذكور ) ها بينأكثر من اإلناثتنتشر بين 
مقابل  %35.5 بنسبة مستوى تعليميبين غير الحاصلين على و، (%30.1مقابل  %36.4) القروي
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ذات مستوى معيشي غني سر معيشية أن في يالمقيمبين و% للحاصلين على الثانوي فأعلى، 28.7
 . % لمن يعيشون في أسر فقيرة29.2مقابل  37.9%

 

تم تشخيصها من طرف طبيب  مزمنة أمراضب المصابيـــــن (فأكثرسنة  60توزيع كبار السن ): (2-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، مـــــظون عالج منتــــويتبع

 

 الخصائص

المصابون بمرض مزمن 

 واحد على األقل
 ضغط الدم مرض السكري

 العدد

 العدد %

% 

 الذين

 يتبعون

 عالجا

 منتظما

 العدد %

(%) 

المشخص 

 قبلمن 

 طبيب

(%) 

 ينذال

 يتبعون

 عالجا

 منتظما

 العدد %

(%) 

المشخص 

 قبلمن 

 طبيب

(%) 

 يتبعون

 عالجا

 منتظما

 3781 85,5 98,4 991 26,2 92,9 98,7 655 17,3 47,3 2099 55,5 ذكور الجنس

 3762 92,7 99,1 1576 41,9 96,2 99,8 857 22,8 65,9 2757 73,3 إناث

الفئة 

 العمرية

60-69 59,5 2574 52,4 20,4 884 99,5 94,3 29,2 1264 98,5 89,8 4327 

 3217 90,1 99,2 1303 40,5 95,3 99,0 628 19,5 62,2 8222 71,0 فأكثر 70

وسط  

 اإلقامة

 4721 92,2 98,9 1718 36,4 95,2 99,1 1080 22,9 60,9 3129 66,3 حضري

 2823 85,4 98,7 849 30,1 93,6 99,8 432 15,3 49,4 1728 61,2 قروي

المستوى 

 التعليمي

 5402 89,1 98,8 1917 35,5 95,0 99,2 1029 19,0 57,1 3562 65,9 ال يوجد

 1528 91,6 98,9 474 31,0 94,8 100,0 349 22,9 55,3 935 61,2 أساسي

 611 94,7 98,6 175 28,7 92,8 98,4 133 21,7 55,1 357 58,4 ثانوي فأعلى

مؤشر 

 الثروة

 2853 84,4 98,4 833 29,2 93,2 99,3 413 14,5 48,8 1730 60,6 فقير

 1430 87,7 99,0 497 34,8 92,0 99,5 293 20,5 6,85 938 65,6 متوسط

 3261 94,6 99,0 1237 37,9 96,5 99,3 806 24,7 63,3 2189 67,1 غني

 7544 89,9 98,8 2567 34,0 94,8 99,3 1512 20,0 56,6 4856 64,4 اإلجمالي

 
نوع  مرض مزمن حسبسنة فأكثر( المصابين ب 60توزيع كبار السن )( 3-17) الجدوليعرض 

ار السن من كب %64.4ومكان اإلقامة والفئة العمرية. وباستقراء البيانات يتضح أن  جنسلواالمرض 
%(، 34)ارتفاع ضغط الدم األكثر شيوعاً هي  األمراضيعانون من مرض مزمن واحد على األقل. ومن 

ب ض القلأمرا وهيمراض األقل شيوعاً ؛ يليهم األ%(13%( وأمراض المفاصل )20ومرض السكري )
ة المعدة (، قرح%3.4%(، أمراض الرئة المزمنة )5%(، ارتفاع الكوليسترول )8.1واألوعية الدموية )

(، األمراض العصبية وهي الصرع، الخرف والزهايمر %3.1(، أمراض العين المزمنة )3.2%)
 (. %0.9( وفقر الدم )%2(، وأمراض الكلى )2.2%)
 

 م منه المزمنة ر السن الذين يعانون من هذه األمراضن غالبية كباأ عن جدولال ذات ويفصح
ة ، وأمراض القلب واألوعي%(22.8، ومرض السكري )%(41.9، وخاصة ارتفاع ضغط الدم )اإلناث

 .ذكورلل %8مقابل % 18وأخيرا أمراض المفاصل بنسبة  %(9.3الدموية )
 

ً في الو سط الحضري واآلخر في وفيما يتعلق بوسط اإلقامة يتضح أن بعضا منها أكثر شيوعا
الوسط القروي، حيث تنتشر هذه األمراض أكثر في الوسط الحضري )السكري، ضغط الدم، أمراض 
القلب واألوعية الدموية، ارتفاع الكوليستول(، بينما تعتبر أمراض المفاصل وقرحة المعدة أكثر انتشاراً 

نتشارا لدى كبار السن في الفئة العمرية في الوسط القروي. وعموما تعتبر أغلب األمراض المزمنة أكثر ا
 . وأمراض المفاصل، وأمراض القلب واألوعية الدموية، مثل ضغط الدم، سنة فأكثر 70
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، الجنسحسب نوع المرض، حسب المصابين بمرض مزمن سنة فأكثر(  60توزيع كبار السن ): (3-17) جدولال

 .(2018-السكان وصحة األسرة )المسح الوطني حول ،حسب مكان اإلقامة والفئة العمرية

 
  

 الفئة العمرية وسط اإلقامة الجنس األمراض

 المجموع

 فأكثر 70 60-69 قروي حضري إناث ذكور

 64,4 71,0 59,5 61,2 66,3 73,3 55,5 مرض مزمن واحد على األقل

 20,0 19,5 20,4 15,3 22,9 22,8 17,3 السكري (%)

 34,0 40,5 29,2 ,130 36,4 41,9 26,2 ضغط الدم (%)

 8,1 10,7 6,2 5,6 9,6 9,3 6,9 أمراض القلب واألوعية الدموية

 5,1 5,0 5,2 2,9 6,4 7,3 2,9 ارتفاع الكوليسترول

 1,7 1,6 1,7 2,0 1,5 2,0 1,3 آالم مزمنة أسفل الظهر

 3,4 3,9 3,0 2,6 3,8 3,0 3,8 السل/ الربو/ مرض مزمن للجهاز التنفسي

 ,9 1,0 ,9 1,0 ,9 ,21 ,6 فقر الدم

 2,0 1,6 2,3 2,3 1,8 2,0 2,0 أمراض الكلى

 3,1 4,6 2,0 3,2 3,0 3,4 2,8 أمراض العيون المزمنة/ الجلوكوما/ارتفاع ضغط العين

 3,2 4,1 2,5 4,0 2,7 3,7 2,7 قرحة المعدة/ أمراض ارتجاع المريء، المعدة

 1,7 1,4 1,9 1,6 1,8 2,2 1,2 مرض عقلي مزمن

 2,2 2,7 1,7 2,4 2,1 2,3 2,0 راض العصبية )الصرع ـ الخرف ـ الزهايمر(األم

 1,9 1,4 2,3 1,0 2,5 3,5 ,4 أمراض الغدة الدرقية )غير السرطان(

 11,7 13,9 10,0 11,9 11,5 11,2 12,1 أمراض مزمنة أخرى

 13,0 15,4 11,3 14,1 12,4 18,1 8,0 أمراض المفاصل

 7544 3217 4327 3282 4721 3762 3781 العدد

 
 تكلفة واستهالك األدوية -17-3

األشخاص المسنين الذين يتناولون أدوية باستمرار حسب  نسبة( الذي يبين 1-17الشكل ) يشير
وتتركز أعلى نسب  ،يتناولون األدوية بشكل دائم كبار السنمن  %54.2إلى أن ، بعض الخصائص

والوسط  ،%(60.4) سنة فأكثر 70والفئة العمرية  %(،63.7) استخدام األدوية بصفة دائمة بين اإلناث
 .%(59.3الحضري )
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)المسح الوطني حول نسبة األشخاص المسنين الذين يتناولون أدوية باستمرار حسب بعض الخصائص، : (1-17الشكل )

 .(2018-السكان وصحة األسرة

 

 
 

لون األدوية بشكل دائم وفقاً تناو( الذين يفأكثرسنة  60توزيع كبار السن )(، 4-17) جدولال ويبين
% 29.9و احد،دواء و ناولونمن كبار السن يت %35.3. إذ تشير البيانات إلى أن لعدد األدوية وتكلفتها

 أو أكثر.  أدوية يأخذون أربعة% 16.5و ،يأخذون ثالثة %18.3اثنين،  ناولونيت
 

نهم % من كبار السن أ15ومن حيث التكلفة الشهرية للحصول على الدواء بشكل دائم، أشار 
 % بمقابل31.5درهم، و 200% يحصلون عليه بمقابل أقل من 28.8يحصلون على الدواء مجانا و

مقابل %( على الدواء ب24.5درهم، وأخيرا يحصل حوالي ربع السكان ) 499درهم و 200يتراوح بين 
 درهم فأكثر. 500يساوى 

 
قاً لعدد ـــــم وفــــل دائـــــ( الذين يتناولون األدوية بشكرـــــفأكثة ـــنس 60ن )ــــع كبار الســــتوزي: (4-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة األدوية وتكلفتها،
 

 الخصائص

% 

الذين 

يأخذون 

الدواء بصفة 

 دائمة

 التكلفة الشهرية لألدوية عدد أنواع األدوية

عدد كبار 

 60السن 

 مجاني فأكثر 4 3 2 1 سنة فأكثر

أقل من 

200 

 درهم

 499ـ200

 درهم

500 

درهم 

 فأكثر

 1813 26,5 32,6 28,7 12,3 16,1 18,2 30,2 35,6 45,2 ذكور الجنس

 1719 23,0 30,8 29,0 17,3 16,8 18,5 29,7 35,1 63,7 إناث

الفئة 

 العمرية
60-69 49,6 37,2 30,6 16,9 15,4 14,7 31,4 31,0 22,9 2007 

 1525 26,1 32,1 26,1 15,7 17,7 19,9 29,2 33,2 60,4 فأكثر 70

45,2

63,7

49,6

60,4 59,3

45,9

54,2

0

10

20

30

40

50

60

70

ذكور إناث 60-69 فما فوق70 حضري قروي

النوع الفئات العمرية وسط اإلقامة إجمالي
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وسط  

 اإلقامة
 2200 27,2 32,1 27,8 12,9 18,6 19,4 28,5 33,5 59,3 حضري

 1332 18,6 30,3 31,2 20,0 11,9 16,0 33,0 39,1 45,9 قروي

المستوى 

 التعليمي
 2825 20,6 31,5 30,6 17,3 15,5 17,7 30,5 36,3 54,1 ال يوجد

 740 30,5 33,1 25,6 10,8 18,0 21,5 27,0 33,5 54,3 أساسي

 264 44,2 27,8 21,3 6,7 21,6 15,6 32,1 30,7 55,5 ثانوي فأعلى

مؤشر 

 الثروة
 1373 17,0 28,7 33,7 20,7 11,1 16,8 34,5 37,6 45,6 فقير

 656 18,3 31,9 32,4 17,5 11,7 18,6 30,2 39,5 53,0 متوسط

 1503 31,7 33,3 24,4 10,6 21,8 19,2 26,7 32,2 ,762 غني

 3532 24,5 31,5 28,8 15,2 16,5 18,3 29,9 35,3 54,2 اإلجمالي

 

 الصعوبات التي ت ُحد من الحركة -17-4
اجهون صعوبة تَُحد من سنة فأكثر( الذين يو 60توزيع كبار السن )( إلى 5-17) جدولالنتائج  تشير

وبة تَُحد يواجهون صعمن كبار السن % 45.7وع الصعوبة، وتوضح البيانات أن نشاطهم اليومي وفقًا لن
. في حين %(62.3)سنة فأكثر  70%( وفي الفئة العمرية 50.6من نشاطهم اليومي، أكثرهم من اإلناث )

ر % من كبار السن أنهم يحتاجون إلى مساعدة في حياتهم اليومية أكثرهم من الذكو66.6صرح 
%(، وأيضا 71.2في الوسط القروي ) (، والمقيمون%82( سنة )69-60فئة العمرية )%(، وفي ال70.8)

معيشيي  %(، والذين يقيمون في أسر ذات مستوى87.6من الحاصلين على مستوى تعليمي ثانوي فأعلى )
 ليهم.%(. هذا وتعتبر مساعدة األسرة لكبار السن عبئا إضافيا لحمايتهم والحفاظ ع70.8فقير )

  
ن اإلناث ممعظمهم ( %80) بعدم القدرة على الحركةشيوًعا بين كبار السن  الصعوباتثر ترتبط أك

د من ومن الصعوبات األخرى التي تَحُ . %(85.8) سنة فأكثر 70 وكذلك الفئة العمرية%(، 83.1)
 ،(%40.6) أو استخدام وسائل مساعدة للسمع السمعضعف و ،(%65) نشاطهم اليومي ضعف البصر

 (.%36.2)كرة والتركيز ومشاكل الذا
 

سنة فأكثـــر( يواجهــــون صعوبة تحد من نشاطـــــهم اليومي وفقًا  60توزيع كبار السن ): (5-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةلنوع الصعوبة، 
 

 الخصائص

كبار السن الذين 

يواجهون صعوبة تحد 

 من نشاطهم اليومي

 % نوع المشكل
كب

ي 
 ف
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صر
لب
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ف
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خ
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 ا
ع
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وا
لت
 ا
بة
عو
ص

 

 الجنس

 1813 70,8 16,1 63,9 43,9 134, 14,5 76,4 746 41,2 ذكور

 1719 63,0 14,4 66,4 37,7 37,9 15,4 83,1 869 50,6 إناث

 الفئة العمرية

60-69 33,2 666 71,8 10,2 27,9 29,0 59,0 8,9 82,0 2007 

 1525 55,8 19,6 69,6 48,7 41,9 18,3 85,8 950 62,3 فأكثر 70

 2200 63,6 15,8 60,5 9,03 35,1 15,5 81,7 977 44,4 حضري وسط اإلقامة
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 1332 71,2 14,3 72,4 43,0 37,8 14,2 77,5 639 47,9 قروي

المستوى 

 التعليمي

 2528 64,7 16,2 67,8 42,7 38,3 15,4 81,2 1310 51,8 أخرى

 740 72,0 11,3 58,7 30,6 26,3 14,0 76,1 255 34,4 أساسي

 264 87,6 0,31 32,6 35,6 31,2 9,2 68,9 51 19,3 ثانوي فأعلى

  مؤشر الثروة

 1373 70,8 14,9 75,0 45,8 39,0 14,6 77,3 669 48,7 فقير

 656 65,9 18,2 63,5 36,2 33,2 14,9 79,9 315 48,0 متوسط

 1503 62,5 14,0 55,7 37,2 34,6 15,4 83,0 632 42,0 غني

 3532 66,6 15,2 65,2 40,6 36,2 15,0 80,0 1616 45,7 اإلجمالي

 

 الحالة التغذوية لدى كبار السن -17-5
لخطر اإلصابة بسوء التغذية، بحيث ال يحصل  األكثر عرضة السكان كبار السن من فئات يعتبر

قد يتسبب عدم و .الجسم على جميع المواد الغذائية األساسية التي يحتاجها للقيام بوظائفه بصورة طبيعية
مثل  سوء التغذية، لهم بالعديد من المشاكل الصحية نتيجة حصول كبار السن على المواد الغذائية الالزمة

ضعف العضالت، و لديهم، زيادة خطر حدوث التلوثات وبطء التئام الجروح الجهاز المناعي ضعف
 ليصبح من السهل السقوط على األرض أو التعرض للكسور، وزيادة نقص الشهية.

البيانات تشير و، ذويةالتغ تهم( حسب حالفأكثرسنة  60توزيع كبار السن )( 6-17) جدولال يوضح
ن كثر شيوعا بيأوتعتبر المشكلة  متعلقة بالفم واألسنان،كبار السن يعانون من مشاكل من % 43.8 نإلى أ

ليس لديهم  %(، والذين48.3) سنة فأكثر 70%(، وفي الفئة العمرية 51.2)المقيمين في الوسط القروي 
 %(.53%(، والمقيمون في أسر معيشية ذات مستوى معيشي فقير )47.1مستوى تعليمي )

 
ة السابق خيرةاأل فقدان الشهية في األشهر الثالثةأنهم يعانون من من كبار السن  %38.1أفاد كما 
%، 45.3ة ـــــــة بنسبـــــــــــلفقدان الشهيوتشير البيانات إلى أن اإلناث هم أكثر عرضة للمسح. 

 توسطي م%(، والمقيمون في أسر ذات مستوى معيش45) سنة فأكثر 70والفئـــــــة العمريـــــــة 
للمسح،  أشهر السابقة 3% من كبار السن أنهم يعانون من فقدان الوزن خالل 38.6%(. كما صرح 43)

ذين ليس %(، وال44.4) سنة فأكثر 70%(، وكبار السن في الفئة العمرية 44.4وأكثرهم من اإلناث )
 (.%41.2%( والمقيمين في أسر ذات مستوى معيشي متوسط )41.4لديهم أي مستوى تعليمي )

 

)المسح الوطني حول السكان وصحة سنة فأكثر( حسب الحالة التغذوية،  60توزيع كبار السن ): (6-17) جدولال

 .(2018-األسرة
 

 الخصائص
مشاكل متعلقة 

 بالفم واألسنان

فقدان الشهية في 

األشهر الثالثة األخيرة 

 السابقة للمسح

أشهر  3فقدان الوزن في آخر 

 العدد السابقة للمسح

 ال يعرف ال نعم

 1813 3,6 63,3 33,1 31,2 44,6 ذكور الجنس

 1719 4,4 51,2 44,4 45,3 43,1 إناث

 2007 3,8 62,0 34,2 32,8 40,4 69-60 الفئة العمرية

 1525 4,2 51,4 44,4 45,0 48,3 فأكثر 70

 2200 4,3 55,5 40,2 39,2 39,4 حضري وسط اإلقامة

 1332 3,4 60,6 36,1 36,2 51,2 قروي

 2528 4,2 54,4 41,4 41,4 47,1 ال يوجد المستوى التعليمي

 740 3,8 62,3 33,9 33,3 39,0 أساسي

 264 2,2 72,5 25,3 19,8 26,1 ثانوي فأعلى

https://www.webteb.com/diet/diseases/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://www.webteb.com/immune-system
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 1373 3,6 57,2 39,2 38,9 53,0 فقير مؤشر الثروة

 656 4,1 54,7 41,2 42,5 44,9 متوسط

 1503 4,2 58,8 37,0 35,4 35,0 غني

 3532 4,0 57,4 38,6 38,1 43,8 اإلجمالي

 

 الحالة الصحية وتعرض كبار السن للحوادث -17-6
حسب  60عد سن بالتوزيع النسبي لكبار السن الذين تعرضوا لحادث  (7-17) جدولال يوضح

% 57.8، منهم 60% تعرضوا لحادث بعد سن 8.3، حيث أشارت البيانات إلى أن المكان ونوع الحادث
% 60ر بنسبة وــــــي الكســــــــــوعا هـــــــــرضوا للحادث خارج المنزل، وكانت أكثر الحوادث شيتع

 .%18.3روح بنسبة ـــــــوالج
 

حسب المكان ونوع الحادث،  60التوزيع النسبي لكبار السن الذين تعرضوا لحادث بعد السن : (7-17) جدولال

 .(2018-ة)المسح الوطني حول السكان وصحة األسر
 

 الخصائص

% 

الذين تعرضوا 

لحادث بعد السن 

60 

 نوع الحادث مكان الحادث

عدد كبار 

 60السن 

 سنة فأكثر

 البيت العدد %
خارج 

 البيت
 تسمم كسر حروق جروح

ارتجاج 

 في المخ
 أخرى

 الجنس
 1813 16,2 7,2 1,1 51,8 ,8 22,9 73,1 26,9 130 7,2 ذكور

 1719 9,9 4,1 2,4 66,5 2,4 4,71 45,6 54,4 164 9,5 إناث

الفئة 

 العمرية

60-69 5,0 100 44,6 55,4 17,2 6, 64,9 2,3 6,2 8,8 2007 

 1525 14,7 5,1 1,6 57,5 2,2 18,9 59,0 41,0 193 12,7 فأكثر 70 

وسط 

 اإلقامة

 2200 12,4 6,6 2,8 60,3 2,0 15,9 50,5 49,5 193 8,8 حضري

 1332 13,3 3,2 0,0 59,5 1,1 3,02 71,8 28,2 100 7,5 قروي

المستوى 

 التعليمي

 2528 12,2 4,7 1,6 63,8 1,9 15,8 59,8 40,2 231 9,1 ال يوجد

 740 14,4 7,8 3,4 40,5 1,3 32,5 55,5 44,5 46 6,2 أساسي

 264 15,3 9,1 0,0 61,6 0,0 14,0 36,4 63,6 17 6,4 ثانوي فأعلى

مؤشر 

 الثروة

 1373 13,5 2,7 0,0 60,7 ,9 22,1 73,1 26,9 120 8,7 فقير

 656 10,4 6,5 2,9 63,4 2,9 13,8 60,7 39,3 53 8,1 متوسط

 1503 12,9 7,7 3,1 57,7 1,9 16,6 41,3 58,7 120 8,0 غني

 3532 12,7 5,5 1,8 60,0 1,7 18,3 57,8 42,2 293 8,3 اإلجمالي

 

سنة فأكثر( الذين  60النسبي لكبار السن ) التوزيعالذي يوضح  (8-17) جدولللبيانات ا وفقًاو
ترك دث كبار السن أن هذا النوع من الحوا% من 73.4، أدلى تعرضوا لحادث حسب نتائج هذا الحادث
ة تتمثل في % منهم أنهم يعانون من إعاقة جزئي72، وأشار حوالي أثر طويل المدى على حالتهم الصحية

 70عمرية في الفئة الاألشخاص كلية وخاصة لديهم إعاقة  %17.4، في حين أن عدم القدرة على التحرك
 (.%23.9) سنة فأكثر

 
%(، 5.3نفس )وتشير البيانات إلى أن نتيجة الحادث تتمثل أيضا في عدم القدرة على االعتناء بال

 %(.0.8%(، وعدم القدرة على التواصل )1.2والعجز البصري )
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سنة فأكثر( الذين تعرضوا لحادث حسب نتائج هذا الحادث،  60) التوزيع النسبي لكبار السن: (8-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

% 

من ترك 

لديهم 

الحادث أثر 

 طويل األمد

 نتائج الحادث
عدد 

كبار 

السن 

الذين 

تعرضوا 

لحادث 

 60بعد 

 سنة

عدد 

كبار 

السن 

سنة  60

 فأكثر

عدم القدرة على 

 التحرك
عدم 

القدرة 

على 

 الكالم

عدم 

القدرة 

على 

االعتناء 

 بالنفس

عدم 

القدرة 

على 

التواص

 ل

ي
صر

لب
 ا
جز
لع
ا

 

ى
خر
أ

 

 جزئي كلي

 1813 130 1,4 1,5 1,1 6,4 0,0 72,0 17,5 67,8 ذكور الجنس

 1719 164 4,7 1,1 0,6 4,5 0,0 71,7 17,4 77,8 إناث

الفئة 

 العمرية

60-69 76,5 5,7 682, 0,0 3,9 1,0 1,1 5,7 100 2007 

 1525 193 2,0 1,3 0,7 6,1 0,0 66,0 23,9 71,8 فأكثر 70 

وسط 

 اإلقامة

 2200 193 5,1 0,6 0,0 5,1 0,0 72,6 16,6 73,0 حضري

 1332 100 0,0 2,4 2,3 5,7 0,0 70,4 19,1 74,1 قروي

المستوى 

 التعليمي

 2528 231 3,7 1,0 1,0 5,4 0,0 68,9 20,0 77,2 ال يوجد

84,5( (3,7( (59,2( أساسي

) 

)0,0) )6,5) )0,0) )3,2) )2,2) 46 740 

)89,7 )10,3( )59,5( ثانوي فأعلى

) 

)0,0( )0,0( )0,0( )0,0( )0,0( 17 264 

مؤشر 

 الثروة

 1373 120 3,0 1,9 1,8 4,3 0,0 70,3 18,7 78,7 فقير

 656 35 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 86,4 8,0 72,0 متوسط

 1503 120 5,3 1,0 0,0 6,3 0,0 66,9 20,4 68,7 غني

 3532 293 3,3 1,2 0,8 5,3 0,0 71,9 17,4 73,4 اإلجمالي

 حالة 50من ) ( أقل  

 

 النشاط البدني -17-7
ية وذلك ه اليوموأحس بصعوبة في القيام بأعمال ةركقدرته على الح اإلنسان كلما قلتعمر كلما تقدم 
ة، مط الحياية، نشيخوخة تصاحبها العديد من التغيرات مثل العوامل الوراثية، الحالة النفسألن مرحلة ال

يومياً سواء طاً انشأن يمارس كبار السن يصبح من األهمية ولذا  .األمراض المزمنة ونوعية النظام الغذائي
 .بقاء بصحة جيدةكان داخل أو خارج المنزل لل

 
يومي وممارسة سنة فأكثر( حسب نشاطهم ال 60بار السن )( توزبع نسبة ك9-17) جدوليوضح ال

، دا المشيع% فقط مازالوا يمارسون الرياضة بانتظام ما 3.3إلى أن  جدولالالرياضة. وتشير بيانات 
 تسوقال في لكبار السن خارج المنزلتتركز األنشطة وبانتظام.  منهم المشي %23.7بينما يمارس 

نشطة %(؛ في حين األ34.3%(، وزيارة األقارب أو األصدقاء )34.4، الصالة في المسجد )(43.1%)
باألعمال  %(، والقيام55.7%(، ومشاهدة التلفزيون )59.7داخل المنزل تتمثل في الصالة في البيت )

 %(.38المنزلية )
ر السن ن كباموفيما يتعلق بممارسة كل من الرياضة والمشي بانتظام، تتركز أكثر بين الذكــــور 

، والمقيمون في الوسط الحضري، والحاصلون على مستوى ( سنة69-60لفئـــــة العمريــــــة )في ا
بار ائص كتعليمي ثانوي فأعلى، وأيضا من يعيشون في أسر معيشية ذات المستوى الغني. كما تحظى خص
سجد. المي فالسن بنفس النمط السابق للذين يمارسون أنشطة يومية خارج المنزل مثل التسوق والصالة 

ـــــي فناث، وـي اإلبينما تختلف الخصائص لمن يقومون بزيارة األقارب أو األصدقاء والتي تتركــــــز فـــ
ي الوسط القروي، وأيضا من يعيشون مع أسر معيشية ذات والمقيمون ف ،( سنة69-60الفئــــة العمريــة )
 المستوى المتوسط.
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كز أكثر يت تترعض األنشطة داخل المنزل مثل الصالة في البإلى أن ممارسة بالبيانات أيًضا  وتشير 
تعليمي،  ، والغير حاصلين على أي مستوىسنة فأكثر 70بين اإلناث، وكبار السن في الفئة العمرية 

تركز والمقيمون في الوسط القروي ومن يعيشون مع أسر معيشية ذات المستوى المتوسط، في حين ت
( سنة، 69-60ية ومشاهدة التلفزيون، بين اإلناث وفي الفئة العمرية )أنشطة القيام باألعمال المنزل
 والمقيمون في الوسط الحضري.

 
سنة فأكثر( حسب نشاطهم اليومي وممارسة الرياضة،  60التوزيع نسبة كبار السن ): (9-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 الخصائص

ق
سو
لت
ا

 

ج
س
لم
 ا
ي
 ف
الة
ص
ال

د
 

ت
بي
 ال
ي
 ف
الة
ص
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يا
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ا

 

ن
يو
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ه
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م

 

و 
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ب
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ألق
 ا
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ز

ء
قا
صد
أل
ا

 

% 
ي 
ش
لم
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ن
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يم
ن 
م
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ظ
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با

 

% 
ن 
و
س
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يم
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م
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ا 
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ض
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لر
ا

ي
ش
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ا
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ع

6
0

 
ة 
سن

ثر
أك
ف

 

 1813 4,8 31,1 30,8 53,9 10,1 43,6 57,2 52,0 ذكور الجنس

 1719 1,7 16,0 38,0 57,7 67,3 6,67 10,4 33,8 إناث

 2007 4,3 28,1 37,0 58,0 44,4 55,5 35,8 52,1 69ـ60 الفئة العمرية

 1525 2,0 18,0 30,8 52,8 29,5 65,2 32,6 31,3 فأكثر 70

 2200 4,5 27,9 33,6 62,1 38,2 58,6 38,0 48,0 حضري وسط اإلقامة

 1332 1,3 16,9 35,6 45,3 37,6 61,5 28,6 35,1 قروي

المستوى 

 التعليمي

 2528 1,7 17,5 34,2 52,2 40,2 64,8 29,6 36,8 ال يوجد

 740 5,7 34,6 34,6 64,1 32,9 46,3 45,6 58,2 أساسي

 264 12,4 53,1 34,6 66,0 30,7 47,9 49,1 61,9 ثانوي فأعلى

 1373 1,7 16,3 33,3 43,1 39,2 59,0 27,2 36,2 فقير مؤشر الثروة

 656 3,5 20,7 38,1 61,6 35,5 62,8 36,2 46,0 سطمتو

 1503 4,7 31,8 33,6 64,7 37,9 59,0 40,3 48,2 غني

 3532 3,3 23,7 34,3 55,7 38,0 59,7 34,4 43,1 اإلجمالي

 
 الحالة النفسية -17-8

 شاكلمنون من كبار السن الذين يعاحيث أن الصحة النفسية لها تأثير على الصحة البدنية والعكس، 
عالجة مإن عدم ولديهم معدالت اكتئاب أعلى من أولئك الذين هم في حالة طبية حسنة.  جسديةصحية 

 .صحتهيمكن أن يؤثر سلباً على جسدي االكتئاب لدى شخص مسن مصاب بمرض 
 

تشير نتائج سنة فأكثر( حسب الحالة النفسية، حيث  60( نسبة كبار السن )10-17) جدولال يبين
ن في %( والمقيمو90.4خاصة اإلناث ) ( راضون عن ماضيهم%87.7ن معظم كبار السن )المسح إلى أ

 م الوقت،أنهم يعانون من االكتئاب معظ كبار السنمن  %44 أدلى. ومع ذلك، %(89.7الوسط القروي )
ح % لديهم خوف من الوحدة، في حين أوض38.5% يعانون من القلق حول حالتهم الصحية، و65.6و

ح حوالي % أ54حوالي  لديهم  % أن45ن لديهم مخاوف من عدم توافر رعاية صحية مناسبة، بينما صر 
 مخاوف من عدم توفير رعاية لهم مستقبال.

 
سنة  70مرية في الفئة العو%(، 48.9المعاناة من االكتئاب معظم الوقت أكثر بين اإلناث ) وتنتشر

ات ذوبين المقيمين في أسر معيشية %(، 46.3%(، وبين المقيمين في الوسط القروي )47)فأكثر 
ناث يوعا بين اإلش%(. بينما تعتبر المعاناة من العصبية والتوتر معظم الوقت أكثر 48.7المستوى الفقير )

 والحاصلين على مستوى تعليمي أساسي والمقيمين في أسر ذات مستوى معيشي متوسط.
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)المسح الوطني حول سنة فأكثر(، حسب الحالة النفسية،  60نسبي لكبار السن )التوزيع ال: (10-17) جدولال

 .(2018-السكان وصحة األسرة
 

 الخصائص

راضي 

على 

 ماضيه

اكتئاب 

معظم 

 األوقات

العصبية 

والتوتر معظم 

 الوقت

قلق حول 

الحالة 

 الصحية

خوف 

من 

 الوحدة

خوف من 

عدم 

توافر 

رعاية 

صحية 

 مناسبة

خوف من 

عدم توفر 

عاية لهم ر

 مستقبال

عدد كبار 

 60السن 

سنة 

 فأكثر

 1813 39,6 50,1 30,3 61 46,8 39,3 85,2 ذكور الجنس

 1719 50,5 58 47,2 70,4 49,4 48,9 90,4 إناث

الفئة 

 العمرية

 2007 45,1 54 35,4 64,4 48,3 41,7 86,7 69ـ 60

 1525 44,7 53,8 42,5 67 47,8 47 89,1 فأكثر 70

وسط 

 مةاإلقا

 2200 42,4 47,5 37,7 61,2 48,1 42,6 86,5 حضري

 1332 49,1 64,4 39,8 72,8 48 46,3 89,7 قروي

المستوى 

 التعليمي

 2528 47,2 59,3 41,5 69,8 48,8 45,9 89,1 ال يوجد

 740 43,6 46,1 33,6 59,7 49,2 41,8 83,9 أساسي

 264 26,6 24,1 23,5 41,5 37,6 31,4 85,6 ثانوي فأعلى

مؤشر 

 الثروة

 1373 54 66,1 42,8 73 49 48,7 88,4 فقير

 656 47,7 59,4 42,9 69,3 51,6 45,2 85,7 متوسط

 1503 35,4 40,4 32,6 57,1 45,7 39,2 87,9 غني

 3532 44,9 53,9 38,5 65,6 48,1 44 87,7 اإلجمالي

 
 

 تلقي الرعاية الصحية -17-9
أجروا  لذينا ة فأكثر(سن 60) كبار السنيوضح توزيع  ( الذي11-17) جدولال بيانات تشير

قياس لإلى أن األغلبية من كبار السن أجروا فحوصات ، حسب نوع الفحص، 60فحوصات طبية بعد سن 
ي ف مستوى السكرقياس %( منهم أجروا فحوصات ل75.8حوالي ثالثة أرباع )(، و%84.9ضغط الدم )

أشعة الصدر ، %(36.6) ألسنان%(، عالج ا55%(، وفحص البصر )55وقياس الكولسترول )الدم، 
(35.3.)% 
 

 عظامتحليل هشاشة الأن هناك فحوصات أخرى تم إجراؤها بنسبة أقل مثل  جدولال نفس ويوضح
%(، وأشعة لتشخيص 11.4(، والتطعيم للوقاية من األمراض )%14.1قياس السمع )و%(، 15.4)

ة أكثر فحوصات الطبيجراء جميع أنواع ال%(. ويالحظ أن إ9%( وإعادة تأهيل )9.6سرطان األمعاء )
حاصلون على سنة فأكثر، والمقيمون في الوسط الحضري، وال 70شيوعا بين اإلناث، وفي الفئه العمرية 

 مستوى تعليمي ثانوي فأعلى، وأيضا المقيمون في أسر معيشية ذات مستوى غني.
 

جــــروا فحـــوصات طبية بعد سن سنة فأكثر( الذين أ 60التوزيع النسبـــي لكبــــار الســــن ): (11-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، حســب نـوع الفحص، 60
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 العدد

 الجنس
 1813 7,6 9,1 10,2 35,2 11,4 34,7 14,8 52,9 79,4 49,0 68,9 ذكور

 1719 10,6 10,0 20,9 35,4 11,4 38,6 13,4 57,1 90,8 60,6 83,2 إناث

الفئة 
 2007 7,6 8,2 12,8 29,2 9,7 34,5 11,1 49,1 80,5 49,1 71,6 69ـ60
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 العمرية
 1525 11,0 11,3 18,8 43,3 13,6 39,4 18,1 62,6 90,7 61,9 81,4 فأكثر 70

وسط 

 اإلقامة
 2200 11,4 8,6 19,3 39,3 14,9 44,1 15,9 64,8 88,2 63,9 81,6 حضري

 1332 5,2 11,2 8,9 28,7 5,6 24,2 11,2 38,7 79,4 39,3 66,3 قروي

المستوي 

 التعليمي
 2528 8,1 9,4 13,8 34,4 8,5 32,2 12,8 50,5 85,4 51,1 75,4 ال يوجد

 740 9,7 9,2 17,1 34,5 14,2 42,9 13,8 60,5 81,1 58,7 73,6 أساسي

 264 16,5 11,9 25,8 46,2 30,8 61,1 27,3 81,7 91,5 77,0 86,6 ثانوي فأعلى

مؤشر 

 الثروة
 1373 5,8 9,3 7,8 28,5 5,0 22,7 9,7 37,3 78,2 36,6 63,6 فقير

 656 7,4 8,7 12,4 33,9 8,7 32,3 12,1 50,2 85,6 52,6 76,6 متوسط

 1503 12,7 10,1 23,6 42,1 18,4 51,2 19,0 73,1 90,8 72,0 86,7 غني

 3532 9,0 9,6 15,4 35,3 11,4 36,6 14,1 55,0 84,9 54,6 75,8 اإلجمالي

 
رطان ـــــســن عـــــــن النساء كشفـــــــ % مـــــــن22.5فإن ( 12-17) جدولاللبيانات  وطبقا
( سنة 69-60)الفئة العمرية يعتبر إجراء الكشف أكثر انتشارا بين نساء سنة، و 60د سن ــــالثدي بع

لى %(، والحاصالت على مستوى تعليمي ثانوي فأع24.5%(، والمقيمات في الوسط الحضري )25.8)
 %(. 27.9المعيشي الغني )%(، والمقيمات في أسر ذات المستوى 59.1)
 

 60سنة فأكثر( والالتي كشفن عن سرطان الثدي بعد سن  60التوزيع النسبي للنساء ): (12-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة

 

 الخصائص
نسبة النساء الالتي كشفن عن  %

 60سرطان الثدي بعد سن 
 عدد النساء

 الفئة العمرية
 954 25,8 69ـ 60

 765 18,3 فأكثر  70

 وسط اإلقامة
 1082 24,5 حضري

 637 18,9 قروي

 المستوى التعليمي
 1438 19,5 ال يوجد

 223 32,0 أساسي

 58 59,1 ثانوي فأعلى

 مؤشر الثروة
 669 17,5 فقير

 314 20,3 متوسط

 737 27,9 غني

 1719 22,5 اإلجمالي

 

 تا بعد سنكشف على مرض البروستا اأجروالذكور % من 23.8أن ( 13-17) جدولال ويوضح
لوسط ا%(، والمقيمون في 30.1) سنة فأكثر 70وينتشر إجراء الكشف أكثر في الفئة العمرية ، 60

ذات  %(، والمقيمون في أسر36.7%(، والحاصلون على مستوى تعليمي ثانوي فأعلى )29.5الحضري )
 .%(34.9يشي غني )مستوى مع
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د ـــ( الذين كشفوا على مرض البروستاتا بعفأكثرسنة  60) ورــــذكع النسبي للــــالتوزي: (13-17) دولجال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ،60ن ـــس

 

 الخصائص
نسبة الرجال الذين كشفوا عن  %

 60سرطان البروستاتا بعد سن 
 عدد الرجال

 1053 19,2 69ـ 60 العمريةالفئة 

 760 30,1 فأكثر 70

 1118 29,5 حضري وسط اإلقامة 

 695 14,6 قروي

 1090 20,2 ال يوجد المستوى التعليمي

 517 26,0 أساسي

 206 36,7 ثانوي فأعلى

 704 12,9 فقير مؤشر الثروة

 343 21,2 متوسط

 766 34,9 غني

 1813 23,8 اإلجمالي

 
احتياجاتهم إلى  ( حسبفأكثرسنة  60التوزيع النسبي لكبار الســـن )( 14-17) ولجديوضح ال

ر ح، حيث تشيــــلمسلــــة ــــبقة الساــــر الثالثـــــــــــالل األشهـــــــــــة خـــات الطبيـــــــوصـــــالفح
ة قبل الثة األخيري األشهر الثن ال يحتاجون للفحوصات الطبية فــــــ% من كبار الس50.3البيانات إلى أن 
فحوصات % من إجراء ال33.8حيث تمك ن ات، ـــــإلى الفحوص% عن حاجتهم 49.7عب ر المسح، بينما 
 بالرغم من احتياجهم لها.من إجرائها % 15.9بينما لم يتمكن 

 

ة ــــوصات الطبي( حسب احتياجاتهم إلى الفحفأكثرسنة  60ن )ـــالتوزيع النسبي لكبار الس: (14-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة المسح، على ةــــة السابقـــــر الثالثـــخالل األشه

 

 الخصائص
 حالحاجة إلى الفحوصات الطبية خالل األشهر الثالثة السابقة المس

 العدد

 ال نعم/ لم يجر فحص نعم/ أجرى فحص

 1813 57,2 14,4 28,4 ذكور  الجنس

 1719 43,0 17,4 39,6 إناث

 2007 52,1 16,8 31,1 69ـ 60 الفئة العمرية

 1525 47,9 14,6 37,5 فأكثر  70

 2200 45,5 14,3 40,2 حضري وسط اإلقامة

 1332 58,3 18,5 23,2 قروي

 2528 51,2 17,0 31,8 ال يوجد المستوى التعليمي

 740 49,8 15,1 35,1 أساسي

 264 43,5 6,9 49,6 ثانوي فأعلى

 1373 56,8 20,9 22,3 فقير مؤشر الثروة

 656 49,7 17,2 33,1 متوسط

 1503 44,6 10,7 44,7 غني

 3532 50,3 15,9 33,8 اإلجمالي

  
( الذين احتاجوا إلى فحص فأكثرسنة  60التوزيع النسبي لكبار السن )( 15-17) جدولال يوضح

، ويالحظ أن المشكلة المالية هي العقبة ح ولم يقوموا به حسب السببطبي في األشهر الثالثة السابقة للمس
%، ويليها عدم التمكن من الوصول إلى مكان الفحص 83.6الرئيسية لعدم إجراء الفحص بنسبة 

%(، 21.1سنة فأكثر ) 70%(، وفي الفئة العمرية 28.4%(، وخاصة في الوسط القروي )14.7)
%(. ويأتي العجز البدني كسبب لعدم التمكن من 25.3المستوى الفقير ) والمقيمون في األسر المعيشية ذات
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%(، والمعاملــــــــــــة الغيـــــــــر الئقــــــة 8.6%، يليه تأجيل الموعد )10.3إجراء الفحص بنسبة 
 %(.3.6الخدمة ) %(، باإلضافــــــــــة إلـــــــى مشاكـــــل فـــــــــي نوعية6مــــــــــن العامليــــــن )

 
( الذين احتاجوا إلى فحص طبي في األشهر فأكثرسنة  60التوزيع النسبي لكبار السن ): (15-17) جدولال 

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة لم يقوموا به حسب السبب،و حـــالثالثة السابقة للمس
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 الجنس
 261 8 1,5 6,6 7,3 4 83 7,8 13,5 ذكور

 299 8,8 1,4 5,5 9,6 3,2 84 12,5 15,8 إناث

 338 7,9 1,3 6,8 8,8 3,1 85,4 7,5 10,5 69ـ 60 الفئة العمرية

 223 9,3 1,6 4,8 8,2 4,2 80,8 14,7 21,1 فأكثر 70

 وسط اإلقامة
 315 10,2 0,9 6,3 9,2 2,1 81,4 9,8 4 حضري

 246 6,3 2,1 5,6 7,8 5,4 86,4 11 28,4 قروي

 المستوى التعليمي
 431 6,9 1,9 6,8 8,1 3,7 86,2 11,6 18 ال يوجد

 112 8,8 0 3,7 8,8 3,5 80,8 7,3 4,6 أساسي

 18 (42,3) (0,0) (0,0) (18,4) (0,0) 39,3) (0,0) (0,0) ثانوي فأعلى

 286 4,4 1,8 5,3 7,3 4,4 89,6 9,4 25,3 فقير مؤشر الثروة

 113 12,4 0,9 8,7 6,7 1,6 81,8 11,6 6 متوسط

 161 12,8 1,2 5,3 12,2 3,5 74,1 11,2 2,1 غني

 561 8,5 1,4 6,0 8,6 3,6 83,6 10,3 14,7 اإلجمالي

 حالة 50أقل من  ) ( 

 

 فأكثرسنة  60بار السن التوزيع النسبي لك( 16-17) جدولاالستشارة، يبين الكان وفيما يتعلق بم

لقي تكان سب محا به الذيــــــــن احتاجـــــوا إلى فحــــص طبي في األشهر الثالثة السابقة للمسح وقامو

 مؤسساتى % من الذين يحتاجون إلى فحص يذهبون إل75.3 أنالحظ وباستقراء النتائج، يُ ، الستشارةا

لخاصة/ %( والمصحات ا65) لتلقي االستشارة وتتمثل في العيادات الخاصة الرعاية الصحية الخاصة

ي مستشفى تتمثل فوإلى مؤسسات الرعاية الصحية العامة  م، بينما يذهب بقيته%(10.3مصحة تعاضدية )

 . %(9.7) ، ومركز صحي%(18.4)عام 
 

طبي في إلى فحــــص  واـــــن احتاجــــــــ( الذيفأكثرسنة  60النسبي لكبار السن )التوزيع : (16-17) جدولال

 ، األشهر الثالثة السابقة للمسح وقاموا به حسب موقع االستشارة

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة



 سنة فأكثر 60: الحالة الصحية والمراضة بين كبار السن 17لفصل ا              2018 -لكة المغربيةالمم –لمسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ا

221 

 

 مستشفى عام الخصائص
مركز 

 صحي

عيادة 

 خاصة

خاصة/  مصحة

 مصحة تعاضدية
 العدد أخرى البيت

 514 3,5 5, 12,6 62,7 7,8 18,3 ذكور الجنس

 680 2,3 3, 8,6 66,7 11,2 18,5 إناث

 623 3,0 4, 10,2 64,4 10,1 17,5 69ـ 60 الفئة العمرية

 571 2,7 4, 10,4 65,7 9,3 19,4 فأكثر 70

 885 2,1 4, 11,1 65,4 9,9 17,6 حضري وسط اإلقامة 

 309 4,8 2, 7,8 64,0 9,3 20,7 قروي

 804 2,9 4, 7,6 63,7 11,7 21,3 ال يوجد المستوى التعليمي

 260 2,4 4, 13,3 65,6 7,5 15,5 أساسي

 131 2,8 0,0 20,7 71,6 2,4 6,5 ثانوي فأعلى

 مؤشر الثروة

  

  

 306 2,9 0,0 6,0 61,7 12,7 22,0 فقير

 217 2,4 2, 10,0 53,9 16,0 29,2 متوسط

 671 2,9 6, 12,3 70,1 6,4 13,3 غني

 1195 2,8 4, 10,3 65,0 9,7 18,4 اإلجمالي

 
 

سنة فأكثر( حسب  60ضح التوزيع النسبي لكبار السن )( والذي يو17-17) جدولوطبقا لبيانات ال

الدخول لى ن إال يحتاجو %92.3أن  شهرا السابقة للمسح يالحظ 12الحاجة للدخول إلى المستشفى خالل 

ن لم يدخلوا، المستشفى ولك% يحتاجون إلى 2فقط الذين يحتاجون إليها، منهم  %7.7مقابل  إلى المستشفى

% منهم عن رضاهم عن مستوى الخدمات في 77.4% دخلوا فعليا إلى المستشفى، حيث صرح 5.7و

 عن مستوى الخدمات. رضاهم عدم عن% صرحوا 22.3المستشفى مقابل 

 
 

 12سنة فأكثر( حسب الحاجة للدخول إلى المستشفى خالل  60التوزيع النسبي لكبار السن ): (17-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرةشهرا السابقة للمسح، 
 

 الخصائص

 12الحاجة للدخول إلى المستشفى خالل 

 شهرا السابقة للمسح

 الرضا عن مستوى الخدمات أثناء االستشفاء

 

نعم/ دخل 

 المستشفى

نعم/ لم 

يدخل 

 المستشفى

 راضي العدد ال
غير 

 راضي

ال 

 أعرف

عدد كبار السن 

فأكثر الذين  60

 دخلوا مستشفى

 100 5, 20,1 79,4 1813 92,4 2,1 5,5 ذكور الجنس

 103 0,0 24,5 75,5 1719 92,1 1,9 6,0 إناث

 100 2, 16,6 83,2 2007 93,1 1,9 5,0 69ـ 60 الفئة العمرية

 103 3, 27,9 71,8 1525 91,1 2,1 6,7 فأكثر 70

 148 2, 21,8 78,0 2200 91,2 2,1 6,7 حضري وسط اإلقامة 

 55 4, 23,8 75,8 1332 94,0 1,9 4,1 قروي

المستوى 

 التعليمي
 134 4, 23,5 76,1 2528 92,6 2,1 5,3 بدون شهادة

 55 0,0 21,0 79,0 740 90,2 2,3 7,4 أساسي

 14 (0,0) (16,1) (83,9) 264 94,8 0,0 5,2 نوي فأعلىثا
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 54 4, 33,7 65,8 1373 93,6 2,4 3,9 فقير مؤشر الثروة

 30 (9,) (28,0) (71,1) 656 92,9 2,5 4,6 متوسط

 119 0,0 15,7 84,3 1503 90,7 1,4 7,9 غني

 203 3, 22,3 77,4 3532 92,3 2,0 5,7 اإلجمالي

 حالة 50 من ) ( أقل 

 
 الحصول على الخدمات -17-10

 ،قبللمستافي  ةأعداد كبار السن في جميع الدول العربية، ومن المتوقع أن تستمر الزياد تزداد

نظمة أع مع إلى تكيف المجتم ةضافويفرض هذا االرتفاع تحديات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، هذا باإل

عاية رسرة إلى لة لألوتحولها من الرعاية شبه الكام سنلكبار الالعمل الحديثة، وأنظمة الرعاية االجتماعية 

ذي ما ال يألسركافل ا، وللتغيرات في بنية األسرة العربية وفي مفهوم التالحياةالمؤسسة نتيجة لتغير أنماط 

ي فب األخذ ا يجولذ زال حتى اآلن هو األكثر انتشارا في البلدان العربية في ظل الدور المحدود للدولة.

 وضع استراتيجية خاصة برعاية كبار السن والخدمات التي يجب توفيرها لهم.االعتبار 
 

سنة فأكثر( حسب مطالبهم المتعلقة  60لنسبي لكبار السن )ا( التوزيع 18-17) جدوليوضح ال

طالبون بمجانية ي%( كبار السن 73.5بالخدمات المقدمة لهم؛ وتشير البيانات إلى أن حوالي ثالثة أرباع )

ركز في %( وتت44.6%(، ويليها المطالبة بالتأمين الطبي )76.7اصة في الوسط القروي )العالج  خ

%( يطالبون 23.9%(، وحوالي ربع كبار السن )47.6األسر ذات المستوى المعيشي المتوسط )

لى بتخفيضات في أسعار الخدمات العمومية وتتركز في الحاصلين على مستوى تعليمي ثانوي فأع

القروي  %( بتوفير مجانية النقل وخاصة في الوسط20.7أكثر من خمس كبار السن ) %(. ويطالب28.8)

لحاصلون % يطالبون بتوفير دور لرعاية كبار السن، ويطالب بها ا13.7%(. باإلضافة إلى أن 24.2)

وفير % بت11%( على التوالي، كما يطالب 28.1% و20.7على مستوى تعليمي أساسي وثانوي فأعلى )

% 19.1%(، والحاصلون على مستوى تعليمي أساسي وثانوي فأعلى )15.2ية، الذكور )نوادي رياض

ني %( على التوالي، باإلضافة إلى المقيمين في أسر معيشية ذات المستوى المعيشي الغ38.1و

ى مستوى % بإرسال معاشات التقاعد للمنازل، ويطالب بها الحاصلون عل8.5%(، وأخيرا يطالب 18.3)

 %(.10.6%( والمقيمون في أسر ذات المستوى المعيشي الغني )12.1) تعليمي أساسي
 

سنــة فأكثـــر( حســــب مطالبهــــم المتعلقة بالخدمــــات  60التوزيع النسبي لكبار السن ): (18-17) جدولال

 .(2018-)المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ،المقدمــــة لهــــم
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إرسال 

معاشات 

التقاعد 

 للبيوت

تخفيضات 

في أسعار 

الخدمات 

 العمومية

 العدد أخرى

 1813 45,3 25,6 9,1 21,9 72,4 46,9 15,2 14,9 ذكور الجنس

 1719 44,5 22,2 7,9 19,5 74,7 42,2 6,6 12,3 إناث

 2007 45,3 24,5 8,8 20,3 73,9 46,2 13,8 14,8 69-60 الفئة العمرية

 1525 44,4 23,1 8,2 21,1 72,9 42,4 7,3 12,1 فأكثر 70

 2200 43,4 24,0 9,9 18,6 71,5 44,4 15,2 16,7 حضري وسط اإلقامة

 1332 47,3 23,8 6,2 24,2 76,7 44,9 4,0 8,6 قروي

 2528 46,0 23,5 7,4 22,2 75,9 44,3 5,8 10,1 بدون شهادة المستوى التعليمي

 740 40,6 23,5 12,1 16,1 69,4 45,0 19,1 20,7 أساسي

 264 46,6 28,8 9,0 19,6 62,4 46,4 38,1 28,1 ثانوي فأعلى
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 1373 51,3 22,7 6,9 23,3 75,8 43,4 4,7 9,4 فقير مؤشر الثروة

 656 42,3 24,4 7,0 22,1 77,4 47,6 7,4 15,5 متوسط

 1503 40,2 24,8 10,6 17,7 69,7 44,4 18,3 16,8 غني

 3532 44,9 23,9 8,5 20,7 73,5 44,6 11,0 13,7 اإلجمالي
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 لمسحفي اعاملين قائمة ال -

 مسحالمدير التقني لل -

 عبد اإلله المرنيسي السيد
 

 المدربون -

 . أحمد عبد المنعمد

 السيد عبد اإلله المرنيسي

 السيد موالي الهاشمي الميري

 السيد عبد الرحيم دربال

 السيد عبد الغاني العسراوي

 السيدة لطيفة ناصر

 السيد خالد الشيبي

 السيد سعيد شنيف

 هشام درفوف السيد

 آسية بنكروم يدةالس

 السيدة جميلة المنديلي

 السيدة ليلى العماري

 السيد يوسف البرمي
 

 الطبيون المدربون -

 د. حفيظة اليرتاوي

 د. عزيزة اليغفوري

 د. محمد بن بنعزوز

 بوحمادي إبراهيمد. 
 
 المشرفون -

 حمد عبد المنعمأ. د

 السيد عبد اإلله المرنيسي

 السيد عبد الغاني العسراوي

 عبد الرحيم دربال السيد

 السيدة لطيفة ناصر

 السيد خالد شيبي

 السيد سعيد شنيف

 السيد هشام درفوف

 السيدة آسية بنكروم

 السيد يوسف البرمي
 

 البرمجة -

 السيد رضوان الجعفري
 
 تحليل البيانات -

 السيد عبد اإلله المرنيسي

 د. احمد عبد المنعم

 د. أحمد المزوغي

 السيد عبد الغاني العسراوي

 السيدة آسية بنكروم

 السيد رضوان الجعفري
 
 إدارة -

 السيد محمد المعقولي
 
 سكرتارية -

 السيدة فاطمة الشبلي

 السيدة مليكة أوخاي

 

 الترقيم والترميز -

 السيد عبد الغاني العسراوي 

 السيد عبد الرحيم دربال

 السيدة لطيفة ناصر

 السيد خالد شيبي

 السيد سعيد شنيف

 السيد هشام درفوف

 السيدة آسية بينكيروم

 السيدة الكاملة بوشاوش

 السيد يوسف البرمي

 السيد رشيد خلفي
 
 إدخال البيانات -

 السيدة تورية الباعودي

 بليطير السيدة بشرى

 السيدة خديجة غدوال

 السيدة خديجة سعود
 
 قادة الفرق -

 السيدة كريمة لخدادي 

 السيد إدريس حربيل

 السيد خليفة المسعودي 

 بد المجيد كتوالسيد ع
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 السيد الطاهر الغروبي

 السيد محمد مصالي 

 السيد حسن بلجرو

 السيد أحمد اقصيبر

 السيد مولود بيضان

 السيد مصطفى الشاكر

 السيد عبد المجيد الحريشي

 السيد جمال لقصير

 السيد لحسن الياسري 

 السيد عبد الحق كعبة

 السيد محمد القريشي 

 السيد إسماعيل الذهبي

 ن اإلراريالسيد أمي

 السيد إسماعيل عمران

 السيد رحال سفياني 

 السيد مصطفى واكريم

 

 الباحثون والباحثات -

 السيدة الطويل سلمى

 السيدة الكبيري حكيمة

 السيدة حدراوي نزهة 

 صفاء  السيدة التايك

 السيدة الرمضاني زهور

 السيدة بنزيان فنيدة

 السيدة حبيب منى 

 السيدة المباركى اسماء

 واعلي نورة السيدة

 السيدة االدريسي زكي فاطمة الزهراء

 السيدة يوسفي حسناء

 السيدة بهزاد خديجة

 السيدة بنزات يمينة

 السيدة قطيب حنان

 السيدة أريفي سهام

 السيدة بلعطاوي سميرة

 السيدة المنصوري ايمان

 السيدة المقدمي حنان

 السيدة خضيره أمينة

 السيدة رشدي خديجة

 مة الزهراء السيدة الزبيري فاط

 السيدة الزهوري اسماء

 السيدة نواري نادية 

 السيدة المالكي فاطمة

 السيدة رباح وفاء

 السيدة باري حسناء

 السيدة التقي فاطمة

 السيدة الكركار إيجة

 السيدة حسيني منية

 السيدة بصار زهرة

 تورية  أمالوالسيدة 

 السيدة العناية نادية

 السيدة الذهبي نادية

 مي الصادقةالسيدة السال

 السيدة لخدادي كريمة 

 السيدة بلخلى فاطمة الزهراء

 السيدة حضري فاطمة 

 السيدة النوني تورية

 السيدة لعزيز لبنى 

 السيدة خريبيش كبيرة

 السيدة بودزة سهام

 السيدة الوجاني نادية

 السيدة بوقنطار سهام 

 السيدة شراف فاطمة الزهراء

 السيدة األزهر سميرة 

 نعيمةالسيدة سعود 

 السيدة الزعواطي فاطمة الزهراء 

 السيدة الغلبزوري كوثر

 السيدة النوعة كريمة

 السيدة سعود خديجة

 السيدة الضعيف خديجة

 السيدة مفتاح حفيظة

 السيدة سيبويه جيهان

 السيدة أشبون بشرى

 السيدة مالح ايمان 

 السيدة البوزيدي نعيمة

 السيدة المنكوب مليكة

 السيدة غسان بشرى

 يدة شكيب جيهانالس
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 السيدة أكرسي أسماء

 السيدة شخمون خديجة 

 السيدة لعمارتي سهام

 السيدة توتوح نسيمة 

 السيدة الراضي فايزة

 السيدة ثعبان حنان

 السيدة بيبود حسناء

 السيدة الطغاري فاطمة الزهراء 

 السيدة كريمة لخدادي

 السيد الذهبي اسماعيل

 السيد العسكي زكرياء 

 سعيد  السيد  العلمى

 السيد بختاوى محمد

 السيد الكيشيني إبراهيم

 السيد الرجحاني مراد

 السيد زعام الحسين 

 السيد نكيس ربيع

 السيد لشهب عبد العظيم

 السيد توفيق نور الدين

 السيد ايت علي إدريس 

 السيد أولهوى اسماعيل

 السيد تالويزت أنور

 السيد مزان رضوان

 السيد كعبه عبد الحق

 د العربيالسيد باحما

 السيد ميموني أيوب 

 السيد خابو محمد

 السيد اإلراري أمين

 السيد لمباركي يونس

 السيد بن الحاج توفيق

 السيد صالح سفيان

 
 
 السائقون  -

 السيد طه عريبة 

 السيد محمد زرزوري

 السيد علي خيزورين

 السيد عثمان شبيب

 السيد يونس الزاهد

 السيد محمد عزبار

 اركالسيد ابراهيم المب

 السيد عمر عالم

 السيد يوسف الحمودي 

 السيد عادل العبدي

 السيد عثمان حمدي

 السيد يوسف حمود

 السيد رشيد فتاح 

 السيد عبد الحميد زروقي

 السيد عالل شريدق 

 السيد محمد التدالوي

 السيد محمد النشابة 

 مصطفى حناويالسيد 
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 العينة سحب منهجية -

 مقدمة -
 ،ألسرةاتم اعتماد منهجية أخذ العينات االحتمالية إلجراء المسح السادس حول السكان وصحة 

والتي تسمح باستقراء بيانات العينة وتقدير دقة ، 2018-المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة
وفقا  لعينةاصول عليها. ومع ذلك، فإنه يتطلب توفر إطار معاينة مناسب لسحب المؤشرات التي يتم الح

 لتصميم العينة.
 

وصحة  لسكانوسيتم فيما يلي استعراض منهجية أخذ العينات المعتمدة لتنفيذ المسح الوطني حول ا
 إلى: ةمنهجيهذه الوتهدف ، 2018األسرة 
 

ة التي ات المماثلجية لتنفيذ المسوحت العالقة بالجوانب المنهاستخدام البيانات والمعلومات المتاحة ذا -أوال
ثل، األم ضرورية لوضع خطة المعاينةقاييس الأجريت من جهة، ومن جهة أخرى، لتقدير مجموعة من الم

 وفيما يلي المسوحات الرئيسية المعنية:
 

ثالث المسح ال، (2013المسح الثاني )(؛ 2012): المسح األول ألسر المعيشيةل التتبعي مسحال -
 مغرب.، الرباط، ال(ONDH)لتنمية البشرية المرصد الوطني ل، التي تم تنفيذها من طرف 2015))

الشرق األوسط  لدان منطقةفي ب "MICS-UNICEF"تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات تم  -
دن رالجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين ولبنان واأل، في كل من "MENA" وشمال إفريقيا
 وعمان وقطر.

ندوبية السامية للتخطيط، الم، (RGPH-2014) األولية لإلحصاء العام للسكان والسكنى النتائج -
 المغرب.

 المغرب. ،صحة. وزارة ال(ENPSF-2011) ،السكان وصحة األسرة الوطني حول مسحال -
لثالثة، ورة االمسح العنقودي متعدد المؤشرات الد نكو ِ مع مُ  (ENJ)لشباب ا حول المسح الوطني -

(MICS3-2006-2007)، المغرب. ،زارة الصحةو 
 لمغرب.ا ،وزارة الصحة ،(EPSF2003-2004)مسح السكان وصحة األسرة  -
 غرب.الم ،. وزارة الصحة(EPPS-1995)السكان والصحة حول  التتبعيمسح ال -
 . موريتانيا.(EMIP-2003)المسح الخاص بوفيات الرضع والمالريا  -
 الكاميرون. ،(ESDC-III_2003)الصحي  ديموغرافيالمسح ال -
 موريتانيا. ،(EDS_2000-2001)الصحي ديموغرافي المسح ال -
 كاميرون.، ال(EDS_1998)الصحي لديموغرافي المسح ا -

 
 تقليل الخطأ الكلي الناتج عن كال النوعين من األخطاء:ثانيا: 

 المعاينة.أخطاء  -
 .أخطاء المالحظة -

 ه في الشروط المرجعيةاألهداف حسب ما تم تحديد -1

بهدف  ،عاًما 30أكثر من منذ  بصفة منتظمةسكانية وصحية  بتنفيذ مسوحاتوزارة الصحة تقوم 

ن خالل م ضوعةإجراء تقييم دوري للحالة الصحية للسكان من خالل تقييم تأثير البرامج والسياسات المو

 تحديث المؤشرات الديموغرافية والصحية الرئيسية.

 

 في جمع البيانات حول: 2018-السكان وصحة األسرة الوطني حول لمسحل الرئيسية فاألهدا تتمثل

 المختلفة(؛ اوفيات األطفال دون الخامسة من العمر )بمكوناته 

 وفيات األمهات؛ 

  تحت إشراف طبي،تغطية التحصين عند األطفال وتغطية الوالدات 

  ؛انات الصحة اإلنجابيةوجمع بي وسيلة،حسب التنظيم األسرة وسائل استخدام معدالت 
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 ؛من وسائل تنظيم األسرةغير الملباة  حاجاتالنجاب وتفضيالت اإل 

 األمراض المزمنة؛ 

 ؛الخامسةاألطفال دون سن  الطفولة بين انتشار وعالج بعض أمراض 

 ألطفال دون سن الخامسة؛تغذوية بين االحالة ال 

  سنة فأكثر(؛ 60لمسنين )لألشخاص االحالة الصحية 

 

 النتائج وتمثيلية المسح يةشمول -2

يسمح حيث  .قرويةالمناطق الحضرية والجميع جهات المملكة االثنا عشر وشمل المسح في تنفيذ م ت

ية والحضر بتقدير معدل وفيات األمهات والرضع، بدقة مقبولة على المستويات الوطنيةالعينة تصميم 

دة على دقة جيب بتقدير المقاييس سمح العينة، يجب أن تىبالنسبة للمؤشرات األخروومع ذلك، القروية، و

 ىراعيجب أن يُ روي( كما ق -هوي )حضريقروي(، وجهوي، ج -وطني )حضري ،الوطنيى المستو

 ذا المسح.ميدان الدراسة في ه تعتبرجهة ال بكونتحديد الحجم الكلي للعينة وتوزيعها 

 

 المعاينة المعتمد إطار -3

خدامها في استتم التي  (DR)هذا المسح مجمل مناطق اإلحصاء تشمل قاعدة المعاينة المعتمدة في 

ة حسب موزع منطقة إحصاء 48517من  قاعدة المعاينةتكون تو 2014ى العام للسكان والسكناإلحصاء 

 على النحو التالي:جهة ووسط اإلقامة ال

 
 

 (1) الجدول

 جهة ووسط اإلقامة( حسب الDRs) حصاءتوزيع جميع مناطق اإل

 

 اإلجمالي قروي حضري اسم الجهة لجهةرمز ا

 5328 1594 3734 لحسيمةا -طوانت -طنجة 1

 3505 922 2583 الجهة الشرقية 2

 6125 1884 4241 مكناس –فاس  3

 6645 1383 5262 لقنيطرةا -ال س –الرباط  4

 3322 1356 1966 نيفرةخ–بني مالل  5

 10298 1903 8395 طاتس -الدار البيضاء  6

 5812 2758 3054 سفيآ –اكش مر 7

 1896 977 919 افياللتت –درعة  8

 4119 1446 2673 ماسة –سوس  9

 679 189 490 نون واد -كلميم 10

 580 19 561 لساقية الحمراءا –العيون  11

 208 25 183 الذهب يواد –الداخلة  12

 48517 14456 34061 اإلجمالي
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حصاء العام اإل وفقًا لبياناتجهة ووسط اإلقامة حسب اليشية المع توزيع األسر (2) جدوليبين ال

  .(RGPH-2014) للسكان والسكنى
 (2) الجدول

 جهة ووسط اإلقامةحسب الاألسر المعيشية توزيع جميع 
 

 اإلجمالي قروي حضري اسم الجهة رمز الجهة

 799124 273956 525168 لحسيمةا -طوانت -طنجة 1

 494530 156111 338419 الجهة الشرقية 2

 919497 319384 600113 مكناس –فاس  3

 1015107 248255 766852 لقنيطرةا -ال س –الرباط  4

 520174 232906 287268 نيفرةخ–بني مالل  5

 1559404 344977 1214427 طاتس -الدار البيضاء  6

 928120 483264 444856 سفيآ –مراكش  7

 277998 163367 114631 افياللتت –درعة  8

 601511 247709 353802 ماسة –سوس  9

 90202 29329 60873 نون واد -كلميم 10

 78754 2889 75865 لساقية الحمراءا –العيون  11

 29385 3916 25469 الذهب يواد –الداخلة  12

 806 313 7 063 506 2 743 807 4 اإلجمالي

 

هة ج، حسب الالمعيشية ن حيث األسر، م(DRمنطقة اإلحصاء ) متوسط حجم( 3) جدولويبين ال

 ووسط اإلقامة.
 (3) الجدول

 جهة ووسط اإلقامة.، حسب ال(DRsمناطق اإلحصاء ) متوسط حجم
 

 اإلجمالي قروي حضري اسم الجهة رمز الجهة

 150 172 141 لحسيمةا -طوانت -طنجة 1

 141 169 131 الجهة الشرقية 2

 150 170 142 مكناس -فاس  3

 153 180 146 لقنيطرةا -ال س –ط الربا 4

 157 172 146 لخنيفرةا -بني مالل  5 

 151 181 145 طاتس -الدار البيضاء  6

 160 175 146 سفيآ –مراكش  7

 147 167 125 افياللتت –درعة  8

 146 171 132 ماسة –سوس  9

 133 155 124 نون واد -كلميم 10

 136 152 135 لساقية الحمراءا –العيون  11

 141 157 139 الذهب يواد –الداخلة  12

 151 173 141 اإلجمالي
 
 العينة سحب منهجية -4

 نيــــــطح الوــــالمســـ زـــاـــإلنجـ رحــــةــــالمقت العينة بـــسحـــــ يــــــةــــمنهجر ــــــتعتب

 :وثنائية المراحل ةطبقي احتماالتية منهجية 2018 -األسرة ةـوصح انـــــكـــــالس ولـــح
 

 (DR)منطقةةة اإلحصةةاء  مةةع حجةةمتناسةةبية احتمةةاالت ذو سةةحب عشةةوائي منةةتظم  :األولىىى المرحلىىة -

مةن  مسةتوى كةل طبقةة علةى منةاطق اإلحصةاءلعينةة احتماليةة ل ،(المعيشةية )الحجم من حيث عدد األسر

 المعنية. الطبقات
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عيشةية مةن احتمالية من األسر الم لعينةمتساوية حتماالت ذو اسحب عشوائي منتظم  :الثانية المرحلة -

 .منطقة اإلحصاء مختارة كل
 

 المختارة طبقات السكن 

 لسةكناجتمةاعي/ اقتصةادي، ا القديمة، تجمعات متوسطة، المدينة الفاخر، الحديث،: الحضري الوسط -

 سياحي. -داريإ-السكن العشوائي، دواوير حضرية، مهني الصفيحي،

 .ةالعمال /اإلقليم: القروي الوسط -
 

 اإلحصائية الوحدات 

بق زوجة أو الساالمت المرأة األسرة المعيشسة؛: المسح لهذا أساسية إحصائيةأربعة وحدات اعتبار  تم

سنة  60، الشخص المسن العمر من الخامسة سنة، الطفل دون (49-15)لها الزواج في الفئة العمرية 

 فأكثر.

 للعينة وتوزيعهاكلي الحجم ال -5

 الكلي للعينة تحديد الحجم -5-1
تائج التي يتم الحصول الدقة المطلوبة للن (1)تحديد الحجم الكلي للعينة وفقًا لـ في المقام األول  يتم
ب توفيرها التي يجاللوجستية وسائل المتاحة بشكل رئيسي، وال الوسائل المادية والبشرية (2)عليها 

 بأكمله.مسح الوقت الالزم الستكمال الو
 

لمعاينة اده: تحديد تصميم العينة واعتما عدكن حساب الحجم الكلي للعينة إال بفي الواقع، ال يم
عددة وائية متلعشاينة االمع، العنقودية العشوائيةالمعاينة العشوائية الطبقية، المعاينة العشوائية البسيطة، 

 متعددة الدرجات، ... الطبقية عشوائيةالمعاينة ال، درجاتال
 

وخطر  "r"وز بهامش نسبي للخطأ ال يتجا "P"ئية البسيطة ولتقدير نسبة العشواالمعاينة في حالة 
 يعطى بواسطة: N""لالستخالص من الحجم  "n"حجم العينة الكلية  "α"يساوي 
 

n = n0 / (1 + n0/N) avec n0 = [(1 – p*) /p*] [(1,96)2 /r2] 
 

p* : لـ مسبق تقديرP تم الحصول عليه من المسوحات السابقة. 
 .n≈n0، يمكننا أخذ يمكن إهماله f=n /Nمعاينة يكون جزء العندما 
 

م الطبقي التقسي (1) باعتمادمعقدة تصاميم عينات وضع  األهدافالمسوحات متعددة  تتطلبعمليا، 
ة المعاينفي المعاينة مقارنة بالدقة  بتوفير والذي يسمح، )في بعض األحيان على مستويات متعددة(

 طة.عشوائية البسيالعينات البالتي تقلل من دقة النتائج مقارنة عناقيد ال تكوين (2)العشوائية البسيطة و
 
استكمال و اقيدعن)سحب عينة احتمالية من ال ل،على سبيل المثا في حالة المسح العنقودي االحتماليو

 عشوائيةلعاينة االمحالة في اره(، يجب ضرب أحجام العينات تخعناقيد المالمسح لجميع الوحدات األولية لل
لة المسح ( والذي يعرف بأنه تباين مقد ر في حاالعينة )تأثير تصميم "DEFF"البسيطة بعامل يسمى 
س الحجم )نفة، سيطبال ةيعشوائالمعاينـــــة الة ــــــــــفي حالتقديري ال لتباينى اــــــالمركب مقسوًما عل

 الكلي للعينة(:

DEFF = [Var( gy ) / Var( sasy )] 

2
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c  ُف ي ، عناقيدالذي يقيس درجة تجانس الوحدات داخل العنقود على أنه معامل االرتباط داخل العر 

 عناقيد.متوسط حجم العن  Mبر ويع
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   c)1 –M+ ( ≈ 1DEFF.: بسطة التاليةم الصيغة الماستخدا في الممارسة العمليةيتم 

 

  .cو   M العشوائي البسيط مع الزيادة في بالمسحيزيد فقدان دقة المسح العنقودي مقارنة 
 

 
م ثولية نة احتمالية من الوحدات األفي حالة إجراء مسح احتمالي على مرحلتين )سحب عيكذلك و
ينة جام ععينة احتمالية من الوحدات األولية من كل وحدة من الوحدات األولية المختارة(، أح سحب

لى عالذي يعرف  "DEFF"عامل المصالحة في حالة أخذ العينات العشوائية البسيطة، يجب ضربها ب
  النحو التالي:

   

c)1 – m+ ( DEFF ≈ 1  وm  متوسط عدد الوحدات األولية المستمدة من كل  تعبر عن

 وحدة من الوحدات األساسية المحددة.
 
مع والمسح.  ة لهذالتحديد الحجم الكلي للعين ةاألساسي ةالصيغ والبيانات المقدمة أعاله التقنيشكل ت

افية كدها لوحي تم الحصول عليها عن طريق تطبيق الصيغ المذكورة أعاله ليست ذلك، فإن النتائج الت
 قرار.الالتخاذ 
 
لك، نتيجة لذوددة. متع ه( وأهدافً تقدير عدة مقاييسمسًحا متعدد المتغيرات ) في الواقع هذا المسح يعد

ري الضرو الي، منوبالت ،آخر مؤشرليس بالضرورة األمثل لتقدير  مؤشر مافإن الحجم األمثل لتقدير 
متعدد  خبراءالتوصل إلى حل مثالي وعملي )حل وسط( يستند إلى الخبرة النظرية والعملية لفريق من ال

 أدناه: ،، مع مراعاة العناصر األساسيةخبير تصميم عيناتالتخصصات، بما في ذلك 
 

بشكل  2018-األسرة حةلوطني حول السكان وصا مســــحالفي ة ــــــالعينات المقترحتصميم إن خطة  -
 عام عبارة عن مسح احتمالي طبقي على مرحلتين:

 
ن معلى مستوى كل طبقة  DR مناطق اإلحصاء عينة احتمالية منسحب  المرحلة األولى: -

 ائج.الطبقات التي تم أخذها في االعتبار مع مراعاة المستويات المختلفة لتمثيل النت
 
 .ختارةالم ءمناطق اإلحصا من كل من المعيشية من األسر احتمالية عينة سحب الثانية: المرحلة -
 

لتقسيم ا، وهما ة المركبةلعينتصميم اة عنصرين جديدين تم تقديمهما في خطة لذلك من الضروري مراعا -
 ن مجاالتكلية بيلعينة الل، األمثل قدر اإلمكان توزيعال، اللتين تتطلبان تطبيق السحبالطبقي ودرجتي 

 .لها والطبقات المكونة ،عنيةالدراسة الم
لى تقليل الخطأ ع أساسي بل يعتمد بشكل فحسب، المعاينة أخطاء تقليل على مسح أي نجاح ال يعتمد -

 يمكنخيرة هذه األ المالحظة. وأخطاء المعاينة األخطاء وهما أخطاء من نوعين عن ينتج الذي اإلجمالي
 التحضيرات مرحلة ،االستبيانات مالمسح، بما في ذلك: مرحلة تصمي في جميع مراحلحدوثها 

لميداني لعمل اا تنظيم ي المسح، مرحلةالعاملين فجمع البيانات في الميدان، مرحلة تدريب للوجستية ال
ة تحليل ئج، مرحللبيانات، مرحلة استقراء النتامرحلة إدخال االبيانات، تجميع مع البيانات، مرحلة وج

 البيانات.
هذا ن صحيح أحصائياً: إاألمثل  الحل ليسمعدل  أو إلى أقل قيمة لنسبةستناد يعتمد على اال الحل الذيإن  -

ن يسهم في أأن هذا الحل يمكن أظهرت  العملية التجربة أن من المؤسفوالمعاينة الحل يقلل من خطأ 
 به عترفمن الم» األحيان: بعض في لعينةل الكلي حجمال كبر بسبب زيادة التحيزات وأخطاء المالحظة

 ".اينةالمع، يكون ذلك بسبب أخطاء المالحظة وليس بسبب أخطاء المسح فشلحالة  فييًا أنه عالم
حضري/ ال والمستويينتقديرات موثوق بها على المستوى الوطني  على الحصولينبغي للمسح أن يتيح  -

ق تواف ما يزيد من تعقيد البحث عن لكن .والجهوي القروي الحضري جهويوعلى المستوى الالقروي 
المراد  قاييس)التكاليف / الدقة(، هو أن بعض الم بأكملها األمثل للعينةفيما يتعلق باعتماد الحجم 
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على سبيل المثال، معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة المقدر ت ضعيفة، )معدالبتقديرها ترتبط 
 نسبيًا.بحجم أكبر  عينةسحب ( والذي يتطلب 2011مسح ) في األلف 30.5 حواليبـ
ين األطفال الرضع معدل الوفيات ب هو (pاألساسي لتحديد الحجم الكلي للعينة )قياس إذا اعتبرنا أن الم -

 كما يلي:تكون الطريقة ( على المستوى الوطني، 5)األطفال دون سن 
 يتم تحديد حجم عينة األسر التي سيتم اختيارها من خالل:

 

n = 
4 𝑝(1−𝑝)𝑋(𝐷𝑒𝑓𝑓)

(𝑟2) 𝑋 (𝑝𝑏)𝑋 (�̅�) 𝑋 (𝑇𝑅)
 

 بحيث يكون:

 n)حجم العينة )عدد األسر المراد اختيارها :. 

 4   =( 𝑧1−ɑ
2⁄

2 ) ( =1.96 ≈  2) 

 جدولالقيمة المتحصل عليها من قراءة ال  (ɑ = 0,05) 

 𝑝  : القيمة التقديرية للنسبة/ المعدل من واقع بيانات المسوحات السابقة.  
 𝐷𝑒𝑓𝑓 :  (Design effect) .تأثير تصميم العينة 
 𝑟 : .  هامش الخطأ النسبي المسموح به(1- ɑ = 95%). 
 pb :  نسبة عدد السكان الفرعي المستهدف إلى عدد السكان الذي يستند عليه المؤشر𝑝 
 H̅  : .متوسط حجم األسرة حسب عدد األفراد 
 TR : .نسبة االستجابة 

 

ة أو الصح ج الدراسات االستقصائية السابقة لوزارةيتم الحصول على البيانات التالية من نتائ
 السامية للتخطيط: المندوبيةالتوقعات التي نشرتها ووزعتها 

 𝑝 =30.5 2011 في األلف تقدير تم الحصول عليه من بيانات مسح. 
 𝐷𝑒𝑓𝑓  =1.109 .تم الحصول عليه من مسوحات سابقة لوزارة الصحة 
 H̅ =4.568 المندوبيةالذي نفذته  2014 -ت التعداد العام للسكان والسكنى: تقدير من واقع بيانا 

 السامية للتخطيط.
 PB =0.0835  السامية للتخطيط. المندوبيةسقاطات إتقدير من واقع بيانات 
 TR =0.95 صحة.قيمة متوسطة تم تقديرها من واقع بيانات مسوحات سابقة نفذتها وزارة ال 

 
هامش لمختارة لافي االعتبار لكل وحدة إحصائية معتبرة للقيم  ( العينات التي تؤخذ4) جدوليعطي ال

 .: "r"الخطأ النسبي 
 

 (4) الجدول

 العينات التي تؤخذ في االعتبار 
 

R 8% 10% 12% 15% 

n17295 27023 38914 60803 _ األسر المعيشية 

n( سنة.49-15_ النساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج ) 12643 19754 28446 44447 

n( سنوات 4-0_ األطفال ) 6944 10850 15624 24413 

n( 60_ األشخاص كبار السن  )سنة فأكثرX    (1/2) 14195 9085 6309 4038 

 

لضروري اوعلى وجه الخصوص أنه من أعاله مع األخذ في االعتبار العناصر التي تمت مناقشتها 
ه أعال الجدولن أحجام العينات المعروضة في وأخطاء المالحظة، فإ ةيناعممراعاة كل من أخطاء ال
ن آخر من من الضروري العمل على مكو، و(r = 15%) األمثل حتى بالنسبة امرتفعة وال يمكن اعتباره

 :جمع البياناتمقاربة ، وال سيما مسحتنفيذ ال
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  دون الخامسةتقدير معدل وفيات  -
ت عن بياناالارة الصحة تقوم بجمع إن المسوحات الوطنية حول السكان وصحة األسرة التي وز

ص سنة سنوات السابقة للمسح وبالتالي فهي ال تخ الخمس التي حدثت خالل وفيات الرضع واألطفال
ذا ي تنفيذ هفقاربة وتم االحتفاظ باستخدام هذه المواحدة فقط وينتج عن ذلك زيادة كبيرة في دقة النتائج. 

 .المسح
 

 تقدير معدل وفيات األمهات  -
ات ى البيانناًء علبلتقدير معدل وفيات األمهات على طريقة التقدير المباشر المقاربة المقترحة مد عتت

ات فيات األمهعن وت التالية: يتم جمع البياناالتي تم جمعها وفقًا لتصميم العينة المعتمدة وطريقة الجمع 
، (شيةمعي أسرة 151 =ء منطقة اإلحصا متوسط حجممناطق اإلحصاء العينة )سر ة ألوالوالدات الحي

 المسح. لتنفيذ خالل العامين السابقين  وذلك
 

مهات فيات األوباإلبالغ عن عدد  معيشية تطلب أن تقوم كل أسرةالبيانات ت جمعمقاربة نظًرا ألن و
ات قدير لوفيوفير تفإن عينة األسر تضاعف لت والمواليد األحياء خالل العامين السابقين لتاريخ المقابلة،

 السنتين السابقتين للمسح.خالل مهات السنوية األ
 

 ينة التيلي للعالحجم الكتم اقتراح مع األخذ في االعتبار العناصر األساسية المشار إليها أعاله، 
ط، إلى تحقيق . سيؤدي حجم العينة هذا، في المتوسأسرة 15300 في نعتبرها "مثالية" إلجراء هذا المسح

قية عالية على وموثو ،قرويةالحضرية وال /12مجال من مجاالت الدراسة الـ موثوقية جيدة للنتائج في كل 
رة ن الدقة تتناقص مع زيادة درجة ندرة الظاهأ روجدير بالذك. قرويال -الوطني/ الحضري ىالمستو

 المدروسة.
 

 .والطبقات وسط اإلقامةبين مجاالت الدراسة و للعينة توزيع الحجم الكلي -5-2
ًسا قات أساحيث تُستخدم الطباألهداف  متعدد المسحنسبي عموًما عندما يكون يستخدم التوزيع ال

 .الوطنيلتحسين دقة النتائج على المستوى 
 

 من الضروري تخصيص عينةمجاال(، كان  12في هذا المسح ) في ظل وجود مجاالت الدراسة
لك، تنشأ مع ذ. والمسح ائجبحجم كاٍف ومالئم لكل مجال من مجاالت الدراسة للوصول إلى دقة مقبولة لنت

ل ـــشكة بــــلفلمختاام ــــاالت ذات األحجـــــة لجميع المجـــــتعارضات عندما تكون الدقة متساوية مطلوب
 كبير و/ أو عند إجراء مقارنات لنتائج المجال.

 
كلي حجم الهو ال nحيث  nd= n/Tال: ــــم العينة لكل مجــــاوي )نفس حجـــــالتوزيع المتسإن 
ريبة من ألنها ق مالتي تستخدطريقة الهو إجمالي عدد المجاالت التي تم أخذها في االعتبار( هي  Tللعينة و

 .الوطنيوى على المست لتقديراتا نقص في دقةيمكن أن يؤدي  التوزيع المتساويفإن األمثل. ومع ذلك، 
 

توى المس على إلى تقديرات في الحجم بشكل كبير وحيثما تكون هناك حاجةمجاالت عندما تختلف ال
 يجب إيجاد حل وسط بين التوزيع المتساوي والتوزيع النسبي.الوطني وعلى مستوى الجهة، 

 
 بشكل عام، يتم توزيع العينة بين األقسام الفرعية بواسطة:و
 

nh ∝[I  Wh
2+(1-I) H-2]1/2 

 بحيث يكون:
 nh  .حجم العينة 

 I و(1-I) ى مجاالت الدراسة.ى المستوى الوطني وعلى مستويمثل األهمية النسبية للتقدير عل 

 hW  وزن القسم الفرعيh. 
 H  عدد األقسام الفرعية المعتبرة. 

 . 1 إلى 0 قيما من I يأخذ
 ، )n/T h=1,2,3,...,Th n =( ساويالمتالتوزيع نحصل على  I=0 عندما
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 .(nh = n Wh = n Nh /N    h = 1,2,3,..., T)نحصل على التوزيع النسبي . I=1وعندما 
 

 طريقة أخرى تتمثل في تحديد توزيع العينة على النحو التالي:توجد 
 

   m)h(W ∝   hn 

 m   توزيع نسبي(. 1و )توزيع متساوي(، 0تأخذ قيما( 
 
لتوزيع قاربة مال هذاعتماد هتم و .I=1/2 مع ىاألولمقاربة ال باستخدام التجربة العملية توصيإن 

ي فلوطني، ووى اعلى المست دراسة وكذلك توزيع العينة التي سيتم اختيارها،العينة الكلية بين مجاالت ال
 .قرويالحضري والوسط بين الوكل مجال من مجاالت الدراسة، 

 
( إلى قروي)حضري، وسط ( والجهاتتستند توزيعات العينة اإلجمالية بين مجاالت الدراسة )ال

 ر.ألسالتقديري لعدد الإجمالي 
 
   سب الجهةالتوزيع المعتمد ح: 

 ;  h (Région)= 1,2,3,...,121/2]2-+  H  h2[W  ∝   hn 

 التوزيع المعتمد حسب وسط اإلقامة والجهة 

  ;   h(Milieu)=1,21/2]2-h  +  H2[W  ∝   hn 

مرتبط  لطبقاتواألسر بين المجاالت وا DRsل  كما تم تحديده أعاله، فإن توزيع العينة اإلجمالية
لمادية االموارد )بالوسائل الالزمة لتنفيذ المسح، المطلوبة، ومن ناحية أخرى، ج النتائدقة بمن ناحية، 

 .العملية بأكملها( مماتالبشرية، الوقت الالزم إلو
 

 عددأخذ م سيتج، إذا كان العامل الوحيد الذي يؤخذ في االعتبار هو دقة النتائوعلى سبيل التوضيح، 
" وسائلالعلى النقيض من ذلك، إذا كان عامل "وألسر. وعدد أقل من ا DRs مناطق اإلحصاء منأكبر 

من األسر  عدد أكبرو DRsمناطق اإلحصاء  هو الذي يؤخذ بعين االعتبار وحده، فسيتم أخذ عدد أقل من
 .ختارةالم DRsمنطقة من مناطق اإلحصاء  على مستوى كل

 
تم األخذ في االعتبار ره، إذا ــــديراد تقـــــالم درجتيــن للمقيــاسح على ــــــة إجراء مســي حالــف

الذي يتم أخذه  )opt(، والدقة، فإن متوسط عدد األسر )n  2n + C 1C = C (عاملي التكلفـــــة 
 على مستوى كل من الوحدات األولية المختارة يعطى كالتالي:

  

opt = [S2 (c1 /c2 )1/2] / [(S1)2  - ((S2)2 /(M))]1/2 

 بحيث:
 n :  حصاءاإلعدد مناطق. 

 :  متوسط عدد األسر المختارة في كل منطقة إحصاءDR .مختارة 
 M: متوسط عدد األسر في كل منطقة إحصاء DR. 

 2)1(S :variance-Inter بين مناطق اإلحص( اء الفرق بينDRs.) 

 2)2(S: Variance-Intra داخل مناطق( اإلحصاء  الفرق داخلDRs.) 

 1c: تكلفة الوحدة في كل DR. 

 2c: أسرة معيشية لفة الوحدة في كلتك. 
 

راء في إج المسوحات المماثلة السابقة وخبرة االستشاري أعاله، وبناءا علىمع مراعاة ما ورد 
، تم (لليونيسيف MICSو "DHS"الديموغرافية الصحية  اتالمسوحات اإلحصائية بما في ذلك )المسوح

 مختارة. DRs منطقة إحصاء أسرة من كل 20اقتراح مقابلة 
 

 عينة األسر المعيشية حسب الجهة ووسط اإلقامة.توزيع  -5-3

mm

m

m



 العينة تصميم: الملحق )ب(                                           2018 -الملكة المغربية  –لمسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ا

238 

 أدناه: ولالجد أدى العمل المنجز والمتعلق بالتوزيعات المختلفة المنفذة إلى النتائج الواردة في
 

(5) الجدول  

 توزيع العينة اإلجمالية لألسر حسب الجهة ووسط اإلقامة
 

 اإلجمالي قروي حضري اسم الجهة رمز الجهة

 1400 580 820 الحسيمة -نتطوا -نجةط 1

 1080 440 640 الجهة الشرقية 2

 1480 640 840 مكناس –فاس  3

 1700 620 1080 نيطرةالق –سال  –الرباط  4

 1080 520 560 الخنيفرة –بني مالل  5

 2360 840 1520 سطات –الدار البيضاء  6

 1520 760 760 سفيآ –مراكش  7

 920 500 420 تافياللت –درعة  8

 1220 520 700 ماسة –سوس  9

 840 340 500 واد نون -كلميم 10

 860 260 600 لساقية الحمراءا –العيون  11

 840 280 560 هبالذ يواد –الداخلة  12

 15300 6300 9000 اإلجمالي
 
 

 قرويةحسب المنطقة وحسب الطبقات الحضرية وال توزيع العينات -5-4
ا ات االثنالجهمن  جهةحسب الطبقة الحضرية، في كل كلية النسبي للعينة التم استخدام التوزيع 

ائد على تم إجراء اتزان واتزان ز ،لمسحالنظرية ل متطلباتالمن أجل مراعاة بعض و. ومع ذلك، عش
 الجدول( و6) الجدولفي كل طبقة، ويعرض  لضمان سحب منطقتين لإلحصاءلطبقات مستوى بعض ا

 عليها: ( النتائج المتحصل7)
 

 (6) الجدول

 توزيع عينة مناطق اإلحصاء حسب الجهة والطبقة الحضرية

 

 اإلجمالي S1+S2+S9 S3 S4+S5 S6+S7+S8 اسم الجهة

 41 17 18 2 4 ةالحسيم -طوانت -طنجة

 32 6 22 2 2 الجهة الشرقية

 42 9 27 3 3 مكناس -فاس 

 54 9 38 2 5 يطرةالقن -ال س –الرباط 

 28 7 17 2 2 نيفرةلخا -بني مالل 

 76 11 53 2 10 طاتس -الدار البيضاء 

 38 6 27 3 2 سفيآ –مراكش 

 21 5 14 * 2 تتافيالل –درعة 

 35 11 20 2 2 ماسة –سوس 

 25 5 16 2 2 واد نون -كلميم

 30 2 26 * 2 لساقية الحمراءا –العيون 

 28 2 24 * 2 الذهب يواد –الداخلة 

 450 90 302 20 38 اإلجمالي

 

 الطبقات في الوسط الحضري -

                                                           
   بالنسبة لكل جهة من الجهات االثني عشر تم إجراء سحب عشوائي منتظم مع احتماالت تتناسب مع حجم مناطق اإلحصاءDRs  لية من من حيث عدد األسر( لعينة احتما)الحجمDRs  في الوسط

 القروي وفي كل طبقة حضرية.



 العينة تصميم: الملحق )ب(                                           2018 -الملكة المغربية  –لمسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ا

239 

S1_A   )فاخر( :) ; S2_Aريــــعص); S3_A (مدينة قديمة); S4_A (تجمع متوسط); S5_A (اجتماعي/ 

 سياحي(,-إداري-مهني) S9_A ;(دواوير حضرية) S8_A ;(صفيحي) S7_A ;()عشوائي S6_A ;(يادــــــاقتص

(7) الجدول  

جهة والوسط القرويتوزيع عينة مناطق اإلحصاء حسب ال  

 

 العدد اسم الجهة رمز الجهة

 29 الحسيمة -تطوان -طنجة 1

 22 الجهة الشرقية 2

 32 مكناس –فاس  3

 31 القنيطرة –سال  –الرباط  4

 26 الخنيفرة –بني مالل  5

 42 سطات –الدار البيضاء  6

 38 سفيآ –مراكش  7

 25 تافياللت –درعة  8

 26 ماسة –سوس  9

 17 واد نون -كلميم 10

 13 حمراءالساقية ال –العيون  11

 14 الذهب يواد –الداخلة  12

 315 اإلجمالي

 

وسط في ال 315الحضري ووسط في ال 450) منطقة إحصاء 765من تم اعتماد عينة نهائية 
 6300الحضري ووسط أسرة في ال 9000منها  معيشية،  أسرة 15300عينة إجمالية من وهي (. قرويال

 .وسط القرويأسرة في ال
 

للخطأ  لنسبيبالنسبة للمؤشر األساسي الذي تم اختياره وهو "معدل وفيات الرضع"، يقدر الهامش ا
"r"  مسحسابقة لتاريخ الالخمسة ال سنواتللـ %7.1لسنة المسح و %16بـ. 

 
 :حوالي منكلية ى عينة علالتقدير اعتمد بالنسبة لوفيات األمهات، 

(765 DR) X (2بكل منطقة إحصاء أسرة  151ط )متوس X (DR  =)أسرة 231030سنة. 
 

( جميع 2) ،في العينة المختارة 15300جميع األسر البالغ عددها ( 1المسح ) شمل جمع بيانات
المختارة  سرمن جميع األ( سنة 49-15أو السابق لهن الزواج في الفئة العمرية ) النساء غير المتزوجات

عدد  ( نصف4)( سنوات، 4-0في الفئة العمرية )( جميع األطفال 3، )(لامرأة مؤه 11184)حوالي 
 .التي تم سحبها وأكثر من جميع األسر 60األشخاص المسنين 

 
 العينةواألسر المعيشية في  DRsإدراج مناطق اإلحصاء احتمال  -6
 DRsإدراج مناطق اإلحصاء  احتمال -6-1

 معتبرة.كل طبقة على مستوى  DRs اإلحصاءمناطق  يتم إجراء سحب
 
 في عينة "d"لعمالة ا-اإلقليم /جهةلل "h"للطبقة  "DRdhi ("DR "i دراجاإلتم إعطاء احتمال ي

 بواسطة:( ndhبالحجم  DRs مناطق اإلحصاء

Pdhi = ndh  x  ( Mdhi / Mdh )   

  dhiMi  Σ = dhM: بحيث

  dhiM:  حصاءحجم منطقة اإليحدد dhiDR     

 dhM :يحدد حجم الطبقة" h"  لعمالة "ا -للجهة/ االقليمd."  
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 راج األسرة المعيشية احتمالية إد -6-2

)في  معتبرة، DRsمنطقة إحصاء أسرة من كل  20حتماالت متساوية لـ سحب منهجي بايتم إجراء 
 (.الوسط القرويالحضري والوسط 
 

 سرة المعيشية في العينة كما يلي:يعطى احتمال إدراج األ

    ]dhi [20 / S ]  xdhi= [Pdhij P 

 

 بحيث:

dhiS  العدد اإلجمالي ألسرdhiDR  .حسب اإلحصاء الجديد الذي تم إنجازه 
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 %(:95قة ثأخطاء المعاينة )مستوى ال -
 

  المستوى الوطني

 القيمة المؤشرات
العدد 
 المرجح

األثر 
 العنقودي

الخطأ 
 المعياري

الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

       أـ خصائص أسر العينة:

 4.56 4.44 0.028 2.414 15022 4.5 متوسط عدد أفراد األسرة

 16.2 14.6 0.41 1.903 15022 15.4 نسبة األسر التي ترأسها سيدة

 29.0 28.0 0.26 2.313 67795 28.5 نةس 15نسبة األفراد أقل من 

 7.7 7.1 0.15 2.313 67795 7.4 سنة فأكثر 65نسبة األفراد الذين بلغوا 

 59.7 58.5 0.30 1.780 48483 59.1 أكثرسنة ف 15من بين األفراد البالغين وقت المسح نسبة المتزوجين 

 35.76 34.04 0.43 3.914 48483 34.9 مي:ليس لديهم أي مستوى تعليوفأكثر سنة  15في عمر نسبة األفراد 

       سنة فأكثر: 15نسبة المدخنين بين األفراد البالغين 

 22.7 21.1 0.38 2.035 23952 21.9 ـ ذكور

 1.2 0.8 0.08 1.575 24531 1.0 ـ إناث

 11.7 10.9 0.21 2.035 48483 11.3 ـ المجموع

 5.0 4.6 0.10 1.600 67795 4.8 نسبة األفراد الذين يعانون من السكري

 93.4 91.0 0.60 1.600 3238 92.2 ويأخذون عالجا منتظما  نسبة األفراد الذين يعانون من السكري

 7.0 6.6 0.12 1.629 67795 6.8 ارتفاع ضغط الدم الذين يعانون مننسبة األفراد 

 86.1 83.3 0.68 1.629 4606 84.7 تظماعالجا من ويأخذون الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين نسبة األفراد

       ب ـ خصائص المسكن

 97.7 95.7 0.49 11.081 15022 96.7 نسبة األسر التي تعيش في منزل مستقل/ شقة

 75.7 72.7 0.75 4.397 15022 74.2 نسبة األسر التي تمتلك مسكنها  

 1.43 1.37 0.015 3.916 14523 1.4 متوسط((عدد األشخاص لكل غرفة  

 2.23 2.17 0.015 2.797 14523 2.2 متوسط(( عدد األفراد لكل غرفة نوم

 87.9 86.7 0.32 6.437 67795 87.3 بنسبة األفراد الذين يستخدمون مصدراً محس ناً لمياه الشر

  ً  96.3 95.7 0.16 4.792 67795 96.0 نسبة األفراد الذين يستخدمون مرحاضاً محس نا

الخصوبة، تنظيم األسرة وتفضيالت  خصائص سيدات العينة،ج ـ 

 اإلنجاب
     

 37.7 34.7 0.73 2.331 9969 36.2 نسبة السيـدات األميات    

 14.1 11.9 0.53 2.522 9969 13.0 نسبة النساء الالتي تعملن وقت المسح

       نسب السيدات  المبحوثات حسب الحالة الزواجية:

 93.8 92.6 0.31 1.512 9969 93.2 متزوجة -

 2.7 1.9 0.18 1.512 9969 2.3 أرملة -

 4.9 3.9 0.25 1.512 9969 4.4 مطلقة -

 2.3 1.5 0.20 2.044 9969 1.9 نسبة السيدات المتزوجات وقت المسح  من أزواج متعددي الزوجات

 2.65 2.55 0.0234 1.680 9969 2.6 سنة (49-15متوسط عدد المواليد أحياء للسيدات )

 3.84 3.56 0.0706 1.645 1510 3.7 سنة( 49-45المواليد أحياء للسيدات )متوسط عدد 

   سرة:يم األنسبة السيدات المتزوجات الالتي يستعملن وسائل تنظ /وسائل تنظيم األسرةانتشار استخدام 

 71.9 69.7 0.56 1.381 9226 70.8 أي وسيلة -   

 59.2 56.8 0.61 1.390 9226 58.0 أي وسيلة حديثة -   

وقت  المتزوجات السيدات من بين في إنجاب طفل آخر نسبة من ترغبن

 المسح
36.2 9118 1.487 0.61 35.0 37.4 

 57.7 55.1 0.63 1.487 9118 56.4 نسبة السيدات المتزوجات الالتي ترغبن في التوقف عن اإلنجاب

 3.04 2.96 0.018 2.110 9669 3.0 متوسط عدد األطفال المرغوب فيه

       ـ الرعاية الصحية  لألمهات د

 89.9 87.1 0.69 2.371 5090 88.5 ؤهلنسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية  أثناء الحمل من كادر م
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  المستوى الوطني

 القيمة المؤشرات
العدد 
 المرجح

األثر 
 العنقودي

الخطأ 
 المعياري

الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

 هلنسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية أثناء الحمل من كادر مؤ

 زيارات وأكثر( 4)
53.5 5090 2.060 1.00 51.5 55.5 

 26.5 23.7 0.71 1.370 5090 25.1 عانين من أي مضاعفات أثناء الحملنسبة األمهات الالتي 

 87.8 84.4 0.83 2.922 5090 86.1 نسبة األمهات الالتي وضعن في مؤسسة صحية

ة نسبة الوالدات التي حدثت خارج مؤسسة صحية ألسباب عدم امكاني

 الوصول للخدمة
25.4 710 2.922 2.79 19.8 31.0 

ة تي حصلن على رعاية بعد الوالدة )أثناء فترنسبة األمهات الال

 النفاس(
22.0 5090 1.984 0.82 20.4 23.6 

رة ء فتنسبة األمهات الالتي عانين من أي مضاعفات بعد الوالدة )أثنا

  النفاس(
28.1 5090 1.423 0.75 26.6 29.6 

 22.9 19.5 0.84 2.147 5090 21.2 نسبة الوالدات بعملية قيصرية

 المسح(: على السابقة الخمس السنوات خالل حي مولود آخر( الصحية والرعاية الطبيعية اعةهـ ـ الرض

 97.6 96.6 0.27 1.262 5036 97.1 نسبة المواليد الذين تم إرضاعهم طبيعيا

 44.3 40.9 0.85 1.440 4888 42.6 العمر من األولى الساعة خالل إرضاعهم تم الذين المواليد نسبة

 17.7 17.1 0.150 1.343 5036 17.4 (باألشهر) الطبيعية رضاعةال مدة متوسط

 بوعيناألس خالل الرئوي بااللتهاب إصابتهم في المشتبه األطفال نسبة

 المسح على السابقين
11.3 4978 1.572 0.56 10.2 12.4 

 بوعيناألس خالل الرئوي بااللتهاب إصابتهم في المشتبه األطفال نسبة

 استشارة طبية لتلقي أمهاتهم سعت والذين المسح على السابقين
70.3 337 1.693 3.23 63.8 76.8 

 على السابقين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين األطفال الذين نسبة

 المسح
18.3 4978 1.909 0.76 17.0 20.0 

       :شهرا( 23 – 12) األطفال نسبة

 98.5 96.1 0.61 1.658 1158 97.3 التطعيم وقت المسح بطاقات لديهم الذين

 89.3 84.1 1.28 1.658 1158 86.7 بطاقاتهم رؤية تمت الذين

       :األم تقرير أو البطاقة حسب بالتطعيمات تحصينهم تم الذين

 BCG 98.8 1158 1.910 0.44 97.9 99.7السل 

 98.4 96.2 0.57 1.446 1158 97.3 أولى جرعة (PENTA1)الخماسي

 97.1 94.5 0.65 1.228 1158 95.8 ثانية جرعة (PENTA2)الخماسي

 96.2 92.6 0.89 1.749 1158 94.9 جرعة ثالثة (PENTA3)الخماسي

 99.0 97.2 0.44 1.205 1158 98.1 أولى جرعة: (VPO1)عن طريق الفم   الشلل

 98.0 96.0 0.51 1.050 1158 97.0 ثانية جرعة:  (VPO2)الشلل عن طريق الفم

 97.2 93.6 0.89 2.108 1158 95.4 ثالثة جرعة : (VPO3)الشلل عن طريق الفم

 93.1 1158 1.335 0.86 91.4 94.8 :(RR1) الحصبة والحصبة األلمانية

 92.9 88.3 1.16 1.830 1158 90.6 نسبة استكمال التلقيح

       :وـ الحالة التغذوية لألطفال دون الخامسة

 16.9 13.3 0.89 3.697 5983 15.1 (الحاد /المتوسط)تأخر النمو  /القامة التقزم/ قصر

 3.6 2.2 0.33 2.297 5983 2.9 (الحاد /المتوسط) الوزن نقص

 3.2 2.0 0.28 1.916 5983 2.6 (الحادة /المتوسطة) النحافة

       حماية األطفال:

 96.8 95.4 0.35 1.650 4978 96.1 نسبة المواليد الذين تم تسجيلهم

 خامسة الذين تركتهم أمهاتهم وحدهمنسبة األطفال دون ال
5.8 4978 1.154 0.36 5.1 6.5 

 1.8 1.4 0.11 1.402 16915 1.6 سنة 15نسبة المتزوجات قبل عمر 

      المسح( إجراءشهرا التي سبقت  12زـ العنف ضد المرأة:) خالل 

 15.9 14.1 0.44 1.521 9969 15.0 نسبة النساء الالتي تعرضن للعنف

تي ساء الالتي تعرضن للعنف الجسدي )من بين النساء الالنسبة الن

 تعرضن للعنف(
20.2 1491 1.456 1.25 17.7 22.7 

       سنة فأكثر( 60ح ـ كبار السن ) 

       خصائص كبار السن:

 11.5 10.7 0.19 2.473 67795 11.1 فأكثر 60نسبة كبار السن 

 7.2 5.2 0.51 1.592 3532 6.2 نسبة كبار السن الذين يعيشون وحدهم

 69.5 65.1 1.09 1.918 3532 67.3 نسبة كبار السن األميون

 20.8 17.6 0.80 1.443 3532 19.2 نسبة كبار السن الذين يعملون وقت اجراء المسح
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  المستوى الوطني

 القيمة المؤشرات
العدد 
 المرجح

األثر 
 العنقودي

الخطأ 
 المعياري

الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

 87.3 83.7 0.89 2.260 3532 85.5 كبار السن الذين يعيشون في ظروف سكن مريحة

       :نة عند كبار السناألمراض المزم

 65.7 63.1 0.67 1.483 7544 64.4 األقل على واحد الذين يعانون من مرض مزمن السن كبار نسبة

 21.2 18.8 0.58 1.600 7544 20.0 نسبة كبار السن الذين يعانون من مرض السكري

 96.1 93.5 0.63 1.234 1512 94.8 اكبار السن الذين يعانون من السكري ويتلقون عالجا منتظم نسبة

 35.4 32.6 0.70 1.629 7544 34.0 الدم ضغط ارتفاع الذين يعانون من السن كبار نسبة

جا الدم ويتلقون عال ضغط ارتفاع الذين يعانون من السن كبار نسبة

 منتظما
89.9 2567 1.397 0.70 88.5 91.3 

       العنف ضد كبار السن

 11.8 9.4 0.60 1.353 3532 10.6 نسبة كبار السن الذين تعرضوا للعنف

ن من بين الذي )نسبة كبار السن الذين تعرضوا للعنف في الشارع 

 تعرضوا  للعنف(
40.5 376 1.364 2.96 34.6 46.4 

       :حول كبار السن مؤشرات أخرى

 25.3 22.1 0.80 1.258 3532 23.7 نسبة كبار السن الذين يمارسون المشي بشكل منتظم

 75.5 71.5 1.02 1.881 3532 73.5 يطالبون بمجانية الرعاية الصحيةنسبة كبار السن الذين 
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 الوسط الحضري

 المؤشرات
 القيمة 

العدد 

 المرجح

األثر 

 العنقودي

الخطأ 

 المعياري

الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

       أـ خصائص أسر العينة:

 4.37 4.23 0.034 2.499 9744 4.3 متوسط عدد أفراد األسرة

 19.3 17.1 0.53 1.837 9744 18.2 نسبة األسر التي ترأسها سيدة

 26.9 25.7 0.32 2.150 41535 26.3 سنة 15نسبة األفراد أقل من 

 7.9 7.1 0.19 2.150 41535 7.5 سنة فأكثر 65نسبة األفراد الذين بلغوا 

 57.0 55.6 0.35 1.482 30607 56.3 كثرسنة فأ 15من بين األفراد البالغين وقت المسح نسبة المتزوجين 

 27.56 25.44 0.53 4.465 30607 26.5 :فأكثر ليس لديهم أي مستوى تعليمي سنة 15في عمر نسبة األفراد 

       :فأكثر سنة 15 البالغين األفراد بين المدخنين نسبة

 23.3 21.3 0.48 2.036 15037 22.3 ـ ذكور

 1.4 1.0 0.11 1.481 15557 1.2 ـ إناث

 12.1 11.1 0.26 2.036 30607 11.6 ـ المجموع

 6.0 5.4 0.14 1.532 41535 5.7 نسبة األفراد الذين يعانون من السكري

 93.7 91.1 0.67 1.532 2372 92.4 ويأخذون عالجا منتظما  نسبة األفراد الذين يعانون من السكري

 7.7 7.1 0.17 1.677 41535 7.4 ارتفاع ضغط الدم الذين يعانون مننسبة األفراد 

 88.8 85.6 0.78 1.677 3066 87.2 مامنتظ ارتفاع ضغط الدم ويأخذون عالجا الذين يعانون مننسبة األفراد 

       ب ـ خصائص المسكن

 98.2 95.8 0.60 11.910 9744 97.0 نسبة األسر التي تعيش في منزل مستقل/ شقة

 67.6 63.6 1.01 4.414 9744 65.6 نسبة األسر التي تمتلك مسكنها  

 1.44 1.36 0.0185 3.943 9454 1.4 متوسط((عدد األشخاص لكل غرفة  

 2.14 2.06 0.0185 2.889 9454 2.1 متوسط(( عدد األفراد لكل غرفة نوم

 93.9 93.1 0.22 3.215 41535 93.5 نسبة األفراد الذين يستخدمون مصدراً محس ناً لمياه الشرب

 99.9 99.7 0.03 1.989 41535 99.8 ذين يستخدمون مرحاضاً محس ناً نسبة األفراد ال 

      خصائص سيدات العينة، الخصوبة، تنظيم األسرة وتفضيالت اإلنجابج ـ 

 26.9 23.3 0.88 2.518 6055 25.1 نسبة السيـدات األميات    

 19.4 16.2 0.78 2.543 6055 17.8 نسبة النساء الالتي تعملن وقت المسح

       نسب السيدات  المبحوثات حسب الحالة الزواجية:

 92.9 91.3 0.42 1.437 6055 92.1 متزوجة -

 3.0 2.0 0.24 1.437 6055 2.5 أرملة -

 6.1 4.7 0.35 1.437 6055 5.4 مطلقة -

 2.6 1.6 0.25 1.825 6055 2.1 نسبة السيدات المتزوجات وقت المسح  من أزواج متعددي الزوجات

 2.45 2.35 0.0252 1.371 6055 2.4 سنة( 49-15سط عدد المواليد أحياء للسيدات )متو

 3.44 3.16 0.0704 1.430 1024 3.3 سنة( 49-45متوسط عدد المواليد أحياء للسيدات )

   سرة:نسبة السيدات المتزوجات الالتي يستعملن وسائل تنظيم األ /وسائل تنظيم األسرةانتشار  استخدام 

 72.5 69.7 0.71 1.336 5480 71.1 ي وسيلةأ -   

 57.5 54.3 0.79 1.398 5480 55.9 أي وسيلة حديثة -   

  نسبة من ترغبن في إنجاب طفل آخر من بين السيدات المتزوجات

 وقت المسح
34.5 5410 1.377 0.76 33.0 36.0 

 59.6 56.4 0.79 1.377 5410 58.0 نسبة السيدات المتزوجات الالتي ترغبن في التوقف عن اإلنجاب

 2.94 2.86 0.0217 1.862 6005 2.9 فيه المرغوب األطفال عدد متوسط

       د ـ الرعاية الصحية  لألمهات

 96.5 94.7 0.46 1.448 2822 95.6 هلنسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية  أثناء الحمل من كادر مؤ

 لالحمل من كادر مؤهنسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية أثناء 

 زيارات وأكثر( 4)
65.6 2822 1.688 1.16 63.3 67.9 

 26.9 23.1 0.96 1.384 2822 25.0 نسبة األمهات الالتي عانين من أي مضاعفات أثناء الحمل

 97.0 95.0 0.51 1.915 2822 96.0 نسبة األمهات الالتي وضعن في مؤسسة صحية

 ة صحية ألسباب عدم امكانيةنسبة الوالدات التي حدثت خارج مؤسس

 الوصول للخدمة
11.0 114 1.915 4.06 2.9 19.1 

 29.6 24.8 1.18 1.985 2822 27.2 فاس(الن نسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية بعد الوالدة )أثناء فترة

 31.8 27.0 1.21 1.985 2822 29.4  لنفاس(فترة ا الوالدة )أثناء بعد مضاعفات أي من عانين الالتي األمهات نسبة

 28.8 23.8 1.25 2.274 2822 26.3 نسبة الوالدات بعملية قيصرية

   المسح(: على السابقة الخمس السنوات خالل حي مولود آخر( الصحية والرعاية الطبيعية هـ ـ الرضاعة

 97.5 95.9 0.38 1.284 2792 96.7 نسبة المواليد الذين تم إرضاعهم طبيعيا

 38.1 34.4 1.05 1.273 2699 36.5 العمر من األولى الساعة خالل إرضاعهم تم الذين المواليد نسبة
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 الوسط الحضري

 المؤشرات
 القيمة 

العدد 

 المرجح

األثر 

 العنقودي

الخطأ 

 المعياري

الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

 17.4 16.6 0.215 1.419 2792 17.0 (باألشهر) الطبيعية الرضاعة مدة متوسط

 وعيناألسب خالل الرئوي بااللتهاب إصابتهم في المشتبه األطفال نسبة

 المسح على السابقين
10.9 2760 1.397 0.70 9.5 12.3 

 وعيناألسب خالل الرئوي بااللتهاب إصابتهم في المشتبه األطفال نسبة

 استشارة طبية لتلقي أمهاتهم سعت والذين المسح على السابقين
73.1 220 1.784 3.99 65.1 81.1 

 19.6 15.6 0.95 1.743 2760 17.5 لمسحا على السابقين األسبوعين خالل باإلسهال أصيبوا الذين األطفال نسبة

       :شهرا( 23 – 12) األطفال نسبة

 100.0 87.9 0.56 1.849 583 99.0 التطعيم وقت المسح بطاقات لديهم الذين

 90.0 84.3 1.65 1.465 583 87.6 بطاقاتهم رؤية تمت الذين

       :األم تقرير أو البطاقة حسب بالتطعيمات تحصينهم تم الذين

 BCG 99.8 583 1.910 0.26 99.3 100.0السل 

 99.9 97.9 0.52 1.446 583 98.9 أولى جرعة (PENTA1)الخماسي

 99.1 96.5 0.67 1.228 583 97.8 ثانية جرعة (PENTA2)الخماسي

 99.3 95.9 0.84 1.749 583 97.6 جرعة ثالثة (PENTA3)الخماسي

 100.0 99.2 0.25 1.205 583 99.7 أولى جرعة: (VPO1)عن طريق الفم   الشلل

 100.0 98.6 0.35 1.050 583 99.3 ثانية جرعة:  (VPO2)ل عن طريق الفمالشل

 99.9 96.9 0.75 2.108 583 98.4 ثالثة جرعة : (VPO3)الشلل عن طريق الفم

 97.6 583 1.206 0.70 96.2 99.0 :(RR1) الحصبة والحصبة األلمانية

 98.0 93.4 1.14 1.830 583 95.7 نسبة استكمال التلقيح

       :الة التغذوية لألطفال دون الخامسةوـ الح

 11.7 9.1 0.63 1.386 3216 10.4 (الحاد /المتوسط)تأخر النمو  /القامة التقزم/ قصرنسبة 

 2.6 1.4 0.28 1.255 3216 2.0 (الحاد /المتوسط) الوزن نقص

 3.1 1.9 0.29 1.118 3216 2.5 (الحادة /المتوسطة) النحافة

       حماية األطفال:

 97.5 96.1 0.35 1.101 2760 96.8 نسبة المواليد الذين تم تسجيلهم

خر آنسبة األطفال دون الخامسة الذين تركتهم أمهاتهم في صحبة طفل 

 دون العشر سنوات أو تركتهم وحدهم
5.9 2760 1.126 0.48 4.9 6.9 

 1.4 1.0 0.12 1.369 10658 1.2 سنة 15نسبة المتزوجات قبل عمر 

       شهرا التي سبقت اجراء المسح( 12ف ضد المرأة:) خالل زـ العن

 18.2 15.8 0.58 1.414 6005 17.0 نسبة النساء الالتي تعرضن للعنف

 20.4 15.0 1.33 1.242 1020 17.7 بين من تعرضن للعنف()الالتي تعرضن للعنف الجسدي  النساء نسبة

       سنة فأكثر( 60ح ـ كبار السن ) 

       ار السن:خصائص كب

 11.9 10.9 0.25 2.622 41535 11.4 فأكثر 60نسبة كبار السن 

 7.5 4.9 0.64 1.548 2200 6.2 وحدهم يعيشون الذين السن كبار نسبة

 59.8 54.2 1.41 1.784 2200 57.0 وناألمي السن كبار نسبة

 16.3 12.9 0.86 1.296 2200 14.6 نسبة كبار السن الذين يعملون وقت اجراء المسح

 87.4 83.0 1.09 2.069 2200 85.2 ظروف سكن مريحة في يعيشون الذين السن كبار

       األمراض المزمنة عند كبار السن:

 68.0 64.6 0.84 1.492 4721 66.3 األقل على واحد الذين يعانون من مرض مزمن السن كبار نسبة

 24.4 21.4 0.76 1.532 4721 22.9 نسبة كبار السن الذين يعانون من مرض السكري

 96.6 93.8 0.70 1.170 1080 95.2 كبار السن الذين يعانون من السكري ويتلقون عالجا منتظما نسبة

 38.2 34.6 0.91 1.677 4721 36.4 الدم ضغط ارتفاع الذين يعانون من السن كبار نسبة

 93.7 90.7 0.74 1.313 1718 92.2 تظماا منعالج ويتلقون الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين السن كبار نسبة

       العنف ضد كبار السن

 13.2 10.2 0.77 1.249 2200 11.7 نسبة كبار السن الذين تعرضوا للعنف

 47.7 34.1 3.41 1.244 258 40.9 ف(تعرضوا للعن من بين) الشارع في للعنف تعرضوا الذين السن نسبة كبار

       :حول كبار السن مؤشرات أخرى

 30.0 25.8 1.04 1.174 2200 27.9 نسبة كبار السن الذين يمارسون المشي بشكل منتظم

 74.0 69.0 1.23 1.633 2200 71.5 نسبة كبار السن الذين يطالبون بمجانية الرعاية الصحية
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 الوسط القروي

 المؤشرات
 القيمة 

العدد 

 المرجح

األثر 

 العنقودي

الخطأ 

 المعياري

الحد 

 دنىاأل

الحد 

 علىاأل

       أـ خصائص أسر العينة:

 5.1 4.9 0.0505 2.545 5278 5.0 متوسط عدد أفراد األسرة

 11.4 9.2 0.56 1.806 5278 10.3 نسبة األسر التي ترأسها سيدة

 32.8 31.0 0.45 2.436 26260 31.9 سنة 15نسبة األفراد أقل من 

 7.9 6.9 0.25 2.436 26260 7.4 سنة فأكثر 65نسبة األفراد الذين بلغوا 

 65.0 62.8 0.53 2.174 17876 63.9 سنة فأكثر 15من بين األفراد البالغين وقت المسح نسبة المتزوجين 

 51.26 48.54 0.68 3.348 17876 49.4 فأكثر ليس لديهم أي مستوى تعليمي: سنة 15في عمر  نسبة األفراد

       :فأكثر سنة 15 البالغين األفراد بين المدخنين نسبة

 22.1 20.1 0.50 1.363 8910 21.1 ـ ذكور

 0.9 0.5 0.09 1.085 8966 0.7 ـ إناث

 11.3 10.3 0.27 1.363 17876 10.8 ـ المجموع

 3.6 3.0 0.15 1.748 26260 3.3 نسبة األفراد الذين يعانون من السكري

 94.2 89.2 1.24 1.748 866 91.7 تظماويأخذون عالجا من نسبة األفراد الذين يعانون من السكري

 6.3 5.5 0.18 1.470 26260 5.9 ارتفاع ضغط الدم الذين يعانون مننسبة األفراد 

 82.4 77.4 1.24 1.470 1540 79.9 تظماارتفاع ضغط الدم ويأخذون عالجا من الذين يعانون مننسبة األفراد 

       ب ـ خصائص المسكن

 97.5 94.5 0.76 7.986 5278 96.0 منزل مستقل/ شقة نسبة األسر التي تعيش في

 91.9 88.5 0.83 4.089 5278 90.2 نسبة األسر التي تمتلك مسكنها  

 1.55 1.45 0.024 3.515 5070 1.5 متوسط((عدد األشخاص لكل غرفة  

 2.45 2.35 0.0237 2.186 5070 2.4 متوسط(( عدد األفراد لكل غرفة نوم

 79.1 75.7 0.85 10.927 26260 77.4 ين يستخدمون مصدراً محس ناً لمياه الشربنسبة األفراد الذ

 90.8 89.0 0.46 6.164 26260 89.9 نسبة األفراد الذين يستخدمون مرحاضاً محس ناً  

       بخصائص سيدات العينة، الخصوبة، تنظيم األسرة وتفضيالت اإلنجاج ـ 

 55.6 50.4 1.30 2.644 3914 53.0 نسبة السيـدات األميات    

 7.0 4.6 0.58 2.389 3914 5.8 نسبة النساء الالتي تعملن وقت المسح

       نسب السيدات  المبحوثات حسب الحالة الزواجية:

 96.0 94.4 0.42 1.541 3914 95.2 متزوجة -

 2.3 1.3 0.26 1.541 3914 1.8 أرملة -

 3.7 2.3 0.34 1.541 3914 3.0 مطلقة -

 2.2 1.0 0.31 2.446 3914 1.6 ة السيدات المتزوجات وقت المسح  من أزواج متعددي الزوجاتنسب

 2.99 2.81 0.0445 2.116 3914 2.9 سنة (49-15متوسط عدد المواليد أحياء للسيدات )

 5.01 4.39 0.1507 2.147 486 4.7 سنة( 49-45متوسط عدد المواليد أحياء للسيدات )

    ألسرة:نظيم انسبة السيدات المتزوجات الالتي يستعملن وسائل ت /سائل تنظيم األسرةوانتشار  استخدام 

 72.1 68.5 0.89 1.426 3746 70.3 أي وسيلة -   

 63.0 59.2 0.95 1.414 3746 61.1 أي وسيلة حديثة -   

وقت   نسبة من ترغبن في إنجاب طفل آخر من بين السيدات المتزوجات

 المسح
38.5 3708 1.755 1.06 36.4 40.6 

 56.1 51.7 1.08 1.755 3708 53.9 نسبة السيدات المتزوجات الالتي ترغبن في التوقف عن اإلنجاب

 3.26 3.14 0.0328 2.795 3964 3.2 متوسط عدد األطفال المرغوب فيه

       الرعاية الصحية  لألمهاتد ـ 

 82.6 76.6 1.46 2.972 2268 79.6 من كادر مؤهل نسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية  أثناء الحمل

 نسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية أثناء الحمل من كادر مؤهل

 زيارات وأكثر( 4)
38.5 2268 3.074 1.79 34.9 42.1 

 27.3 23.1 1.05 1.335 2268 25.2 نسبة األمهات الالتي عانين من أي مضاعفات أثناء الحمل

 77.3 70.1 1.78 3.719 2268 73.7 تي وضعن في مؤسسة صحيةنسبة األمهات الال

نسبة الوالدات التي حدثت خارج مؤسسة صحية ألسباب عدم امكانية 

 الوصول للخدمة
28.4 596 3.719 3.56 21.4 35.4 

 17.6 13.6 1.00 1.737 2268 15.6 س(نفانسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية بعد الوالدة )أثناء فترة ال

رة نسبة األمهات الالتي عانين من أي مضاعفات بعد الوالدة )أثناء فت

  النفاس(
26.6 2268 1.158 1.00 24.6 28.6 

 14.5 11.3 0.79 1.264 2268 12.9 نسبة الوالدات بعملية قيصرية

   :آخر مولود حي خالل السنوات الخمس السابقة على المسح((الرضاعة الطبيعية والرعاية الصحية هـ ـ 

 98.3 96.9 0.35 1.146 2244 97.6 نسبة المواليد الذين تم إرضاعهم طبيعيا
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 الوسط القروي

 المؤشرات
 القيمة 

العدد 

 المرجح

األثر 

 العنقودي

الخطأ 

 المعياري

الحد 

 دنىاأل

الحد 

 علىاأل

 52.9 47.5 1.37 1.636 2190 50.2 نسبة المواليد الذين تم إرضاعهم خالل الساعة األولى من العمر

 18.1 17.3 0.200 1.202 2244 17.7 متوسط مدة الرضاعة الطبيعية )باألشهر(

على  السابقين األسبوعين خالل رئوي بالتهاب إصابتهم نسبة األطفال المشتبه

 المسح
11.9 2218 1.802 0.92 10.1 13.7 

ن بقينسبة األطفال المشتبه إصابتهم بالتهاب رئوي خالل األسبوعين السا

 على المسح والذين سعت أمهاتهم لتلقي استشارة طبية
67.1 117 1.455 5.24 57.0 77.2 

 22.2 17.4 1.22 2.078 2218 19.8 لمسحى اا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين علنسبة األطفال الذين أصيبو

       را(:شه 23 – 12نسبة األطفال )

 97.8 93.6 1.06 1.578 575 95.7 الذين لديهم بطاقات التطعيم وقت المسح

 88.1 83.5 1.13 2.043 575 85.8 الذين تمت رؤية بطاقاتهم

       تطعيمات حسب البطاقة أو تقرير األم:الذين تم تحصينهم بال

 BCG 97.9 575 2.080 0.86 96.2 99.6السل 

 98.0 93.2 1.20 1.973 575 95.6 جرعة أولى (PENTA1)الخماسي

 96.4 91.2 1.32 1.719 575 93.8 جرعة ثانية (PENTA2)الخماسي

 94.8 87.4 1.84 2.410 575 91.1 جرعة ثالثة (PENTA3)الخماسي

 98.4 94.8 0.89 1.391 575 96.6 : جرعة أولى(VPO1)عن طريق الفم   لشللا

 96.8 92.4 1.11 1.377 575 94.6 :  جرعة ثانية(VPO2)الشلل عن طريق الفم

 96.0 88.8 1.81 2.688 575 92.4 :  جرعة ثالثة(VPO3)الشلل عن طريق الفم

 88.6 575 1.551 1.65 85.3 91.0 :(RR1)الحصبة والحصبة األلمانية 

 90.6 81.6 2.26 2.460 575 86.1 نسبة استكمال التلقيح

       :الحالة التغذوية لألطفال دون الخامسةو ـ 

 23.7 17.3 1.58 4.262 2766 20.5 تأخر النمو )المتوسط/ الحاد( /التقزم/ قصر القامة

 4.9 2.7 0.56 2.369 2766 3.8 نقص الوزن )المتوسط/ الحاد(

 3.6 1.8 0.45 2.092 2766 2.7 )المتوسطة/ الحادة( النحافة

       حماية األطفال:

 96.6 94.0 0.65 2.077 2218 95.3 نسبة المواليد الذين تم تسجيلهم

ن دو نسبة األطفال دون الخامسة الذين تركتهم أمهاتهم في صحبة طفل آخر

 العشر سنوات أو تركتهم وحدهم
5.6 2218 1.089 0.51 4.6 6.6 

 2.8 1.8 0.23 1.487 6256 2.3 سنة 15نسبة المتزوجات قبل عمر 

       شهرا التي سبقت اجراء المسح( 12العنف ضد المرأة:) خالل زـ 

 13.3 10.5 0.71 1.891 3964 11.9 نسبة النساء الالتي تعرضن للعنف

 31.1 20.3 2.71 1.810 471 25.7 تعرضن للعنف(من  نسبة النساء الالتي تعرضن للعنف الجسدي ) من بين

       سنة فأكثر( 60كبار السن ) ح ـ 

       خصائص كبار السن:

 11.3 10.3 0.27 2.034 26260 10.8 فأكثر 60نسبة كبار السن 

 7.7 4.5 0.82 1.555 1332 6.1 نسبة كبار السن الذين يعيشون وحدهم

 87.2 81.6 1.42 2.047 1332 84.4 وناألمينسبة كبار السن 

 30.2 23.6 1.64 1.829 1332 26.9 نسبة كبار السن الذين يعملون وقت اجراء المسح

 88.9 82.9 1.52 2.527 1332 85.9 كبار السن الذين يعيشون في ظروف سكن مريحة

       األمراض المزمنة عند كبار السن:

 63.5 58.9 1.13 1.512 2823 61.2 نسبة كبار السن الذين يعانون من مرض مزمن واحد على األقل

 17.7 12.9 0.90 1.748 2823 15.3 نسبة كبار السن الذين يعانون من مرض السكري

 96.4 90.8 1.40 1.412 432 93.6 نسبة كبار السن الذين يعانون من السكري ويتلقون عالجا منتظما

 32.2 28.0 1.05 1.470 2823 30.1 نسبة كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

 88.4 82.4 1.48 1.485 849 85.4 مانتظمنسبة كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويتلقون عالجا 

       العنف ضد كبار السن

 10.8 6.8 1.00 1.658 1332 8.8 نسبة كبار السن الذين تعرضوا للعنف

 50.6 28.6 5.51 1.497 118 39.6 (نفا للعتعرضو من نسبة كبار السن الذين تعرضوا للعنف في الشارع )بين

       :حول كبار السن مؤشرات أخرى

 19.1 14.7 1.12 1.195 1332 16.9 نسبة كبار السن الذين يمارسون المشي بشكل منتظم

 80.2 73.2 1.75 2.286 1332 76.7 نسبة كبار السن الذين يطالبون بمجانية الرعاية الصحية
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: وقت بداية المقابلة :الساعة      الدقيقة   

 

 التعريفية البيانات

 
  ............................................................................................... :الجهة -1

 
  ................................................................................... :العمالةاإلقليم أو  -2

 
  .............................................................................................. :الدائرة -3

 
 ......................................................................| مقاطعة: جماعة -4

 
  .......................................................................................... :مركز آخر -5

 
 ...................................................................:رقم منطقة اإلحصاء -6

 
  ............................................................................... رقم األسرة المعيشية:-7

 ..............................................................................................عنوان األسرة المعيشية: -8

 ............................................................................................سم رب األسرة المعيشية: ا-9

 المعيشية لألسرة الباحثة بها متقا التي الزيارات
  1 2 الزيارة األخيرة

   
 اليوم

  
 

 الشهر

   
 السنة

 اسم و رمز الباحثة  ............... ............................ .............................

  
 

  *النتيجة 

 

العدد اإلجمالي 

 للزيارات

 التاريخ ......../......./...... .........../....../.....
موعد 

الزيارة 

 المقبلة

 
 الساعة:

 
 الساعة:

 الوقت

 الدقيقة:  الدقيقة: 

  نتيجة مقابلة األسرة المعيشية *
 عدد أفراد األسرة

 استوفيت. 01 المقابلة رفضتاألسرة المعيشية  .60
 

 عدد النساء المؤهالت

 ستوفيت جزئياا. 02 المسكن فارغ. 07
 

 عدد األطفال دون سن السادسة

 )سنة فأكثر 60(عدد األشخاص المسنين   ال يوجد فرد مؤهل لإلجابة وقت الزيارة. 03 لم يتم العثور على المسكن.  08

 ............. أخرى )تحدد(: .96
  األسرة غائبة بكاملها. 04

 
رقم سطر المجيب على استمارة 

 بلة أجلتالمقا. 05 األسرة

 المشرف المراقب المراجعة المكتبية إدخال البيانات

 ..............السم:ا

 ..../................/...: التاريخ

  ......السم:ا

 .../................/...: التاريخ

  ................السم:ا

 ...../…...…......./: التاريخ

  ...............السم:ا

 ......../……...../..: التاريخ
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نموذج خلفية األفراد -قائمة أفراد األسرةالقسم األول:   

رقم 

 السطر

 الجنس اإلسم

العالقة 

برب 

 األسرة*

 تاريخ الميالد
العمر 

 بالسنوات

 ةنس  15

 قوف فما
مؤهلة 

الستمارة 

 المرأة

 مؤهل
لنموذج 

قياس الوزن 
 والطول

مؤهل 
الستمارة 
األشخاص 
 الزواجيةالحالة  المسنين

من فضلك واش ممكن تعطيني سميات 
 األشخاص للي كيسكنو معكم ديما 

 بمول الدارفي األسرة ديالكم ونبداو 
 )باألسرة ديالكم يعني اللي مكلف(

أعطتك اسم شخص  /كاكلما أعط
اسألي هل هذا الشخص  يقيم أو ينوي 
اإلقامة ستة  أشهر أو أكثر مع األسرة 

و إال فال   قبل أن تخصصي له سطرا
 يعتبر فردا من أفراد األسرة

واش  
 "االسم"
ولد وال 
 بنت ؟
 

أش 
"االسكيجي
لمول   م"

 الدار؟
 

 
 ؟"االسم"إمتى تزاد 
 

الباحثة: إذا لم تعرف اليوم أو 
" وإذا لم 98الشهر سجلي "

" 9998تعرف السنة سجلي "
 في الخانة المناسبة

 
شحال في 
 عمر 

 دبا "االسم" 
 ؟

إذا كان العمر 
أقل من سنة 

 "00سجلي "

شنو هي 
الحالة 

 الزواجية ديال
 ؟"االسم"  
 عازب )ة( -1
 متزوج )ة( -2
 أرمل )ة( -3
 مطلق )ة( -4

 منفصل )ة( 5-

ضعي دائرة 
حول رقم 
سطر كل 

متزوجة  سيدة
سبق لها  أو

الزواج 
 وعمرها بين 

 49و 15  
 سنة

ضعي دائرة 
حول رقم 
سطر كل 
طفل عمره 

 6 أقل من
 سنوات
 

دائرة ضعي 
حول رقم 
سطر كل 
 شخص مسن

 60 عمره
 سنة فما فوق

 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

 رقم السطر رقم السطر رقم السطر عالهأ وزالرم العمر السنة / الشهر / اليوم الرموز أدناه أنثى ذكر سمالا رقم السطر

01 .......................................................

. 
1 2   /  /    01 01 01 

02 .......................................................

. 
1 2   /  /    02 02 02 

03 .......................................................

. 
1 2   /  /    03 03 03 

04 .......................................................

. 
1 2   /  /    04 04 04 

05 .......................................................

. 
1 2   / 

 
/    05 05 05 

06 .......................................................

. 
1 2   /  /    06 06 06 

07 .......................................................

. 
1 2   /  /    07 07 07 

08 
.......................................................

. 
1 2   /  /    08 08 08 

 )العالقة برب األسرة( 103 رموز السؤال

 وجد عالقةتال =15 جةلزوابن بالتبني/بالكفالة /الحضانة/ابن الزوج/ابن ا =13 ابن أخ/ابنة أخت/ابن أختأخ/ابنة  =11 أو أخت الزوج/ أخ أو أخت الزوجة أخ =09 ى/ حماةحم = 07 حفيد/حفيدة =05 بن/ابنة ا=03 رب األسرة =01

 ال أعرف 98= رةخدم مقيمون مع األس =14 أقارب آخرون =12 عم/عمة/خال/خالة  =10 أخ/أخت =08 أب/أم =06 زوج ابنة/زوجة ابن =04 زوجة/زوج =02
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رقم 

 السطر

 الجنس اإلسم

العالقة 

برب 

 األسرة*

 تاريخ الميالد
العمر 

 بالسنوات

 ةنس  15

 قوف فما
مؤهلة 

الستمارة 

 المرأة

 مؤهل
لنموذج 
قياس 
الوزن 
 والطول

مؤهل 
الستمارة 
األشخا
ص 
 المسنين

 الحالة الزواجية

من فضلك واش ممكن 
تعطيني سميات األشخاص 

 كيسكنو معكم ديما للي 
 في األسرة ديالكم 

كلما أعطتك اسم شخص 
اسألي هل هذا الشخص  يقيم 
أو ينوي اإلقامة ستة  أشهر أو 
أكثر مع األسرة قبل أن 

تخصصي له سطرا  و إال فال 
 يعتبر فردا من أفراد األسرة

 واش  "االسم"

 ولد وال بنت ؟

أش 

"االكيجي

  سم"

لمول 

 الدار؟

 

 ؟"االسم"إمتى تزاد 

 

الباحثة: إذا لم تعرف اليوم أو 

" وإذا لم تعرف 98الشهر سجلي "

" في الخانة 9998السنة سجلي "

 المناسبة

شحال في 

 عمر 

 دبا "االسم" 

 ؟

إذا كان العمر 

أقل من سنة 

 "00سجلي "

شنو هي الحالة 
 الزواجية ديال
 ؟"االسم" 

 عازب )ة( -1

 متزوج )ة( -2

 أرمل )ة( -3

 مطلق )ة( -4

 ل )ة(منفص 5-

ضعي دائرة 
حول رقم 
سطر كل 

متزوجة  سيدة
سبق لها  أو

الزواج 
 وعمرها بين 

 49و 15  
 سنة

ضعي 
دائرة 

حول رقم 
سطر كل 
طفل 

عمره أقل 

 6 من
 سنوات

ضعي 
دائرة 

حول رقم 
سطر كل 
شخص 

 60مسن 
سنة فما 
 فوق

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

 رقم السطر رقم السطر رقم السطر عالهأ وزالرم العمر السنة / الشهر / اليوم أدناه الرموز أنثى ذكر سمالا رقم السطر

09 .......................................... 1 2   /  /    09 09 09 

10 .......................................... 1 2   /  /    10 10 10 

11 .......................................... 1 2   /  /    11 11 11 

12 .......................................... 1 2   /  /    12 12 12 

13 .......................................... 1 2   /  /    13 13 13 

14 ......................................... 1 2   /  /    14 14 14 

15 ......................................... 1 2   /  /    15 15 15 

16 .......................................... 1 2   /  /    16 16 16 
    

  

             ةفي حالة استخدام استمارة إضافي ' داخل المربع Xعالمة ' للباحثة: ضعي

 ين في األسرة.مقيمالباحثة: استقصي عن أفراد إضافيين 
 ة في األسرةكنهم يعيشون عادقاء،..( ل)كالخدم واألصدخاصة عن األطفال الرضع او األطفال الصغار الذين ربما لم يتم تسجيلهم في قائمة األسرة، وعن األشخاص الذين قد ال يكونون من العائلة  استقصي

  . ين في قائمة األسرةمقيمالد اإلضافيين أدخلي أسماء األفرا

 فأكثر ةسن 15لألفراد الذين تبلغ أعمارهم  سنوات فأكثر( 6األفراد ) أفراد األسرةرقم 
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 السطر

 للباحثة:

سماء جميع أفراد أانقلي 

األسرة كما وردت في 

و العمر  101السؤال 

  السؤال كما ورد في

105 

 حسب رقم السطر

ا دبا وال واش )اإلسم( كيقر

 قرات  /قرا ليها سبق/سبقلو

 ؟فالمدرسة 
: انتقلي  3إذا كانت اإلجابة  = 

 114إلى السؤال 

شنو هو أعلى مستوى 
القراية وصل/ ديال 

 وصالت  ليه "االسم"؟
 بتدائي. ا1
 عدادي. ا2
 ثانوي. 3
 عالي. 4
 ال أعرف .8

: 8إذا كانت اإلجابة= 
انتقلي إلى السؤال 

114 

شنو هو أخر  
نجح /  قسم

 نجحات فيه
"االسم" فهاذ 
 ؟المستوى

اذا لم يكمل أي 
المستوى   قسم في

المذكور سجلي 

"00" 

 (واش)اإلسم

كانت /كان

خدامة /خدام

في غالبية 

الشهر اللي 

 فات؟

  1=114ل اإذا السؤ
 اسألي:

أشنو كانت الخدمة ديال 
"االسم" في غالبية الشهر 

 اللي فات؟

 اسألي: 4أو  2= 14 لاإذا السؤ

نو كانت الخدمة ديال ش
"االسم" قبل ما يخرج  

 (؟العملعن  النتريت )يوقف

)اإلسم(  واش
كتكمي دبا /كيكمي

 وال
سبق ليه/ ليها 

 الڭاروت كما/كما
وال شي حاجة 

 ؟ىأخر
 دائما –. نعم 1
 ياناأح–. نعم 2
في –. نعم 3

 الماضي
 . أبدا4
 . ال أعرف8

110 111 112 113 114 115 116 

 الرموز أعاله الترميز المهنة بالتفصيل الرموز أدناه القسم عالهالرموز أ ال نعم في الماضي نعم حاليا   العمر االسم

01 ...............  1 2 3    ...................   
02 ...............  1 2 3    ...................   
03 ...............  1 2 3    ...................    
04 ...............   1 2 3    ...................   
05 ...............   1 2 3    ...................   
06 ...............   1 2 3    ...................   
07 ...............   1 2 3    ...................   
08 ...............   1 2 3    ...................   
09 ...............   1 2 3    ...................   
10 ...............   1 2 3    ...................   
11 ...............   1 2 3    ...................   
12 ...............   1 2 3    ...................   
13 ...............   1 2 3    ...................   
14 ...............   1 2 3    ...................   
15 ...............   1 2 3    ...................   
16 ...............   1 2 3    ...................   

        411رموز السؤال 

 أخرى -09 مالك =08 عاجز عن العمل= 07 ربة بيت= 06 يدرس= 05 = متقاعد04  مل ألول مرةالعيبحث عن عاطل = 03 العمل سبق له عاطل= 02 لشغى عل وفريت= 01

 القسم الثاني: النموذج العام النتشار األمراض المزمنة
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 رقم

 السطر

 للباحثة:
سماء أانقلي 
يع أفراد جم

األسرة كما 
وردت في 

 101السؤال 
حسب رقم 
 السطر

دبا  بغيت 
نسولك على 
الصحة ديال   
أفراد األسرة 

 .ديالكم
 واش )اإلسم( 
مريض/ 
 مريضة

بمرض    
 ؟السكر

ذا "ال" انتقلي إ
 205الى 

 واش 
الطبيب هو 
لي خبرو / 
خبرها 
 بالمرض
ديالو/  
  ديالها ؟

 واش
)اإلسم(         

 /متبع
عة شي متب

عالج 
ظم تمن

على 
مرض 
 السكر؟
 

 واش
)اإلسم( 
 /مريض
مريضة 
بالطانسيو

 ؟
إذا "ال": 
 انتقلي إلى

208 

 واش 
الطبيب 
هو لي 
خبرو/ 
خبرها 
 بالمرض
ديالو/  
  ديالها ؟

واش         
) اإلسم( 

متبع/متبع
ة شي 
عالج 
منتظم 
على 

 الطانسيو؟

واش ) اإلسم ( فيه/ 
فيها  شي مرض أخر 

و  ر)من غير السك
الطانسيو( مطول فيه/ 

 فيها ؟
ال  كان "االسم" إذا 

 مرضيعاني من أي 
"  00آخر سجلي "

السطر  انتقلي إلىو
 الموالي

 واش 
الطبيب هو 
لي خبرو/ 
خبرها 
 بالمرض
)المذكور 

 في
"208 " 

 واش
)اإلسم(  

متب/متبع
عة شي 
عالج 
منظم 
على 
المرض 
)المذكور 
في 

"208)"
 ؟
 

واش ) اإلسم ( فيه/ 
 شي مرض  فيها 
)من غير السكر  أخر

 و الطانسيو
 المذكور المرضو
مطول  (208" في

 فيه/ فيها ؟
كان "االسم"  ال  إذا 

 مرضيعاني من أي 
"  00آخر سجلي "

السطر  انتقلي إلىو
 الموالي

 واش 
الطبيب هو 
لي خبرو / 
خبرها 
 بالمرض
)المذكور 
في 

 "(؟211"
 

 واش
)اإلسم( 

 متبعة /متبع
شي عالج 
 منظم على
 المرض

)المذكور في 
 "(؟211"

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 

 ال نعم ال نعم الرمز المرض ال نعم ال نعم الرمز المرض ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم االسم

01 
............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............  1 2 1 2 

02 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............ 
 1 2 1 2 

03 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

04 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

05 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

06 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

07 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

08 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

09 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

10 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

11 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

12 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

13 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 

14 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ............. 
 1 2 1 2 
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 رقم

 السطر

 للباحثة:
سماء أانقلي 
يع أفراد جم

األسرة كما 
وردت في 

 101السؤال 
حسب رقم 
 السطر

دبا  بغيت 
نسولك على 
الصحة ديال   
أفراد األسرة 

 .ديالكم
 واش )اإلسم( 
مريض/ 
 مريضة

بمرض    
 ؟السكر

ذا "ال" انتقلي إ
 205الى 

 واش 
الطبيب هو 
لي خبرو / 
خبرها 
 بالمرض
ديالو/  
  ديالها ؟

 واش
)اإلسم(         

 /متبع
عة شي متب

عالج 
ظم تمن

على 
مرض 
 السكر؟
 

 واش
)اإلسم( 
 /مريض
مريضة 
بالطانسيو

 ؟
إذا "ال": 
 انتقلي إلى

208 

 واش 
الطبيب 
هو لي 
خبرو/ 
خبرها 
 بالمرض
ديالو/  
  ديالها ؟

واش         
) اإلسم( 

متبع/متبع
ة شي 
عالج 
منتظم 
على 

 الطانسيو؟

واش ) اإلسم ( فيه/ 
فيها  شي مرض أخر 

و  ر)من غير السك
الطانسيو( مطول فيه/ 

 فيها ؟
ال  كان "االسم" إذا 

 مرضيعاني من أي 
"  00آخر سجلي "

السطر  انتقلي إلىو
 الموالي

 واش 
الطبيب هو 
لي خبرو/ 
خبرها 
 بالمرض
)المذكور 

 في
"208 " 

 واش
)اإلسم(  

متب/متبع
عة شي 
عالج 
منظم 
على 
المرض 
)المذكور 
في 

"208)"
 ؟
 

واش ) اإلسم ( فيه/ 
 شي مرض  فيها 
)من غير السكر  أخر

 و الطانسيو
 المذكور المرضو
مطول  (208" في

 فيه/ فيها ؟
كان "االسم"  ال  إذا 

 مرضيعاني من أي 
"  00آخر سجلي "

السطر  انتقلي إلىو
 الموالي

 واش 
الطبيب هو 
لي خبرو / 
خبرها 
 بالمرض
)المذكور 
في 

 "(؟211"
 

 واش
)اإلسم( 

 متبعة /متبع
شي عالج 
 منظم على
 المرض

)المذكور في 
 "(؟211"

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 

 ال نعم ال نعم الرمز المرض ال نعم ال نعم الرمز المرض ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم االسم

15 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ..........  1 2 1 2 

16 ............... 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ................  1 2 1 2 ..........  1 2 1 2 

   211و  208رموز األسئلة 

 = السلس البولي20 يدثال = سرطان16 …)اكتئاب (ت نفسية مزمنة اضطرابا= 12 ي= أمراض الكل08 ألم مزمن في الظهر= 04 مرضال يعاني من أي =00

 و الشرايين = أمراض القلب01
مرض  /الربو/  = السل05

 مزمنرئوي 
 = إعتام عدسة العين09

/ الخرف /  الصرع= أمراض عصبية  )13

 (الزهايمر

 نقع =  سرطان17

 مالرح

مشاكل في = 21

 اإلخراج

 فقر الدم= 06 = كولسترول عالي02
 /الزرق مرض مزمن في العين )= 10

 (ارتفاع ضغط العين/علة في العين

الغدة الدرقية )من غير  أمراض=  14

 السرطان(

آخر سرطان  = 18

  )يحدد(
 )تحدد( = أخرى96

 المفاصل أو االم أمراض = 03

 )الروماتيزم(
 البروستاتةأمراض = 15 لمعدةارتجاع في ا /= قرحة بالمعدة11 = أمراض الكبد07

مرض جلدي = 91

 مزمن
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 القسم الثالث: التغطية الصحية

رقم 

 السطر

 للباحثة:

انقلي أسماء 

جميع أفراد 

األسرة كما 

وردت في 

 101السؤال 

حسب رقم 

  السطر

واش 

)اإلسم( 

عندو/ 

عندها 

الميتوال 

وال 

رانسوالس

إذا كان  

 الجواب

 "ال"  ب 

انتقلي إلى 

الشخص 

   الموالي

شنو هي  المؤسسة 

ل  الميتوال وال  ديا

رانس لي عند والس

 )اإلسم(؟

واش 
"االسم"  

)ة(  منخرط
ال  و

كيستافد/ 
كتستافد 

مع شي حد 
 آخر؟

 إذا  كان

الجواب 
"مستفيد" 

إلى  انتقلي
السطر 
 الموالي

       )1=304و  2أو CNSS  (303=1 و CNOPSخاص  بمنخرطي 

 واش  "االسم"

راضي /)ة(مرتاح  

  )ة(

الي على الخدمات 

 كتقدمها ليه/ ليها

)إسم المؤسسة التي  

 (؟ 303ذكرت في 

 إذا كان الجواب

 " نعم " أو ب

 "ال أعرف" انتقلي 

 :307إلى 

عالش"االسم" مامرتاحش 
 ؟)ياش(ماراضيش /اش()

ضعي دائرة حول كل 
األجوبة التي تذكرها 

   المبحوثة
A تأخر التعويض عن .

 المصاريف
B تعويض ضعيف عن .

 المصاريف
C.  الئحة الخدمات المغطاة

 محدودة
D تكلفة االنخراط مرتفعة . 
E طول فترة االنتظار أثناء .
 الملفات دفع
Xأخرى . 

واش 
والدين 

"االسم" 
مازالين 

 عايشين ؟ 
  )أو أحدهما(

إذا كان 
 الجواب

" ال "  ب 
 انتقلي

إلى الشخص 
 الموالي:

واش والدين 
"االسم" 
 كيستافدو 

من التأمين 
 اإلجباري  عن

 المرض
AMO) ؟ 

 )أو أحدهما(
 إذا كان الجواب

" نعم "  ب
 انتقلي

إلى الشخص 
 الموالي:

تبغي" /واش يبغي 

اإلسم" يسجل معاه 

تسجل معاها  /والديه 

والديها باش يستافدو 

من التأمين اإلجباري 

 )AMO ( عن المرض

 /هو اللي يخلص بشرط

هي اللي تخلص عليهم 

 االنخراط ؟

 إذا كان الجواب

 " أو "ال أعرف""ال ب 

انتقلي إلى الشخص  

   الموالي:

 تقدر /شحال يقدر
 "االسم" 

 تخلص /يخلص
 شهريا 

 والديها /باش والديه
 معاها؟/يستفادو معاه 

 درهم 200. أقل من 1
 300و 200. بين 2

 درهم
           درهم 300كثر من أ. 3

  /واش يفضل
 تفضل 
 "اإلسم "

 /يكون لوالديه
لوالديها الحق 

 باش
اتصرفو بوحدهم   

فالدوسيات ديالهم  
اللي  كتعلق 
بالخالص وال 
 ؟التكفل بالعالجات

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 

 
 الرمز المؤسسة ال نعم االسم

ط
خر
من

يد 
تف
س
م

 

 ال نعم

ف
عر
 أ
ال

 

 ال نعم ال نعم ال نعم الرموز أعاله 

ف
عر
 أ
ال

 

 ال نعم الرموز أعاله

ف
عر
 أ
ال

 

01 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

02 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

03 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

04 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

05 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

06 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

07 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

08 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

09 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

10 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

11 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 
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رقم 

 السطر

 للباحثة:

انقلي أسماء 

جميع أفراد 

األسرة كما 

وردت في 

 101السؤال 

حسب رقم 

  السطر

واش 

)اإلسم( 

عندو/ 

عندها 

الميتوال 

وال 

رانسوالس

إذا كان  

 الجواب

 "ال"  ب 

انتقلي إلى 

الشخص 

   الموالي

شنو هي  المؤسسة 

ل  الميتوال وال  ديا

رانس لي عند والس

 )اإلسم(؟

واش 
"االسم"  

)ة(  منخرط
ال  و

كيستافد/ 
كتستافد 

مع شي حد 
 آخر؟

 إذا  كان

الجواب 
"مستفيد" 

إلى  انتقلي
السطر 
 الموالي

       )1=304و  2أو CNSS  (303=1 و CNOPSخاص  بمنخرطي 

 واش  "االسم"

راضي /)ة(مرتاح  

  )ة(

الي على الخدمات 

 كتقدمها ليه/ ليها

)إسم المؤسسة التي  

 (؟ 303ذكرت في 

 إذا كان الجواب

 " نعم " أو ب

 "ال أعرف" انتقلي 

 :307إلى 

عالش"االسم" مامرتاحش 
 ؟)ياش(ماراضيش /اش()

ضعي دائرة حول كل 
األجوبة التي تذكرها 

   المبحوثة
A تأخر التعويض عن .

 المصاريف
B تعويض ضعيف عن .

 المصاريف
C.  الئحة الخدمات المغطاة

 محدودة
D تكلفة االنخراط مرتفعة . 
E طول فترة االنتظار أثناء .
 الملفات دفع
Xأخرى . 

واش 
والدين 

"االسم" 
مازالين 

 عايشين ؟ 
  )أو أحدهما(

إذا كان 
 الجواب

" ال "  ب 
 انتقلي

إلى الشخص 
 الموالي:

واش والدين 
"االسم" 
 كيستافدو 

من التأمين 
 اإلجباري  عن

 المرض
AMO) ؟ 

 )أو أحدهما(
 إذا كان الجواب

" نعم "  ب
 انتقلي

إلى الشخص 
 الموالي:

تبغي" /واش يبغي 

اإلسم" يسجل معاه 

تسجل معاها  /والديه 

والديها باش يستافدو 

من التأمين اإلجباري 

 )AMO ( عن المرض

 /هو اللي يخلص بشرط

هي اللي تخلص عليهم 

 االنخراط ؟

 إذا كان الجواب

 " أو "ال أعرف""ال ب 

انتقلي إلى الشخص  

   الموالي:

 تقدر /شحال يقدر
 "االسم" 

 تخلص /يخلص
 شهريا 

 والديها /باش والديه
 معاها؟/يستفادو معاه 

 درهم 200. أقل من 1
 300و 200. بين 2

 درهم
           درهم 300كثر من أ. 3

  /واش يفضل
 تفضل 
 "اإلسم "

 /يكون لوالديه
لوالديها الحق 

 باش
اتصرفو بوحدهم   

فالدوسيات ديالهم  
اللي  كتعلق 
بالخالص وال 
 ؟التكفل بالعالجات

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 

 
 الرمز المؤسسة ال نعم االسم

ط
خر
من

يد 
تف
س
م

 

 ال نعم

ف
عر
 أ
ال

 

 ال نعم ال نعم ال نعم الرموز أعاله 

ف
عر
 أ
ال

 

 ال نعم الرموز أعاله

ف
عر
 أ
ال

 

12 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

13 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

14 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

15 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

16 ……………... 1 2 ………  1 2 1 2 3 X E D C B A 1 2 1 2 1 2 3  1 2 3 

 303رموز السؤال    

 (RAMED ) نظام المساعدة الطبية = 07
مؤسسات للتأمين الصحي تابعة للقطاع = 05

 (AP)  الخاص

الصندوق التعاضدي المهني = 03

 (CMIM)المغربي 

 االحتياط= الصندوق الوطني لمنظمات 01

 (CNOPS)االجتماعي 

  (FAR)  تعاضدية القوات المسلحة الملكية= 06 للتغطية الصحية )يحدد( آخر= نظام 96
بالمؤسسات  = نظام داخلي خاص04

  (RI) العمومية وشبه العمومية

= الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 02

(CNSS) 
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خصائص المسكن القسم الرابع:  

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 المسكن

 ؟كنة األسرة ديالكمفاش سا 401

  01 شقة في مبنى

 02 عصرية / دار تقليدية  دار

 03 فيال /  طابق من فيال

 04 غرفة

 05 براكة\كوخ

 06 مأوى مؤقت/خيمة 408

 96 أخرى )تحدد(:

402 
ها ديالكم وال كاريينواش الدار فاش ساكنين 

 ساكنين فابور؟ وال

  1 خاصملك 

 2 ملك مشترك

 3 إيجار

 4 استعمال مجاني

 6 أخرى )تحدد(:

403 

بااااااش مصااااااوبة األرض دياااااال الااااادار فاااااين 
 ساكنين؟ 

 
 سجلي المادة الرئيسيةللباحثة: 

  1 رخام  /موزييك  /زليج 

 2 أرضية طبيعية ترابية

 3 خليط من االسمنت و الرمل 

 4 باركيه أو خشب مصقول

 6 أخرى )تحدد(: 

404 
باش مصاوب السقف ديال الدار فين 

 ساكنين؟
 سجلي المادة الرئيسيةللباحثة : 

  1 (ضالة)إسمنت مسلح 

 2 ألواح خشبية متداخلة 

 3 أعشاب مغطاة بالطين  /قصب

 4 صفيح
 6 أخرى تحدد:

 8 ال يوجد سقف

405 
باش مصاوبين  الحيوط ديال الدار فين 

 ساكنين؟
 سجلي المادة الرئيسيةحثة : للبا

  1 جدران مصقولة

 2 جدران طبيعية

 3 جدران بدائية

 6 : أخرى تحدد

406 
شااحال ماان بياات فااي هاااذ الاادار خاااص غياار 

 ؟األسرة ديالكمب
 عددال

 
 

 عددال شحال من بيت كتستعملوه للنعاس؟  407
 

 

 مياه الشربمصدر 

 و ؟منين كتجيبو الما اللي كتشرب 408

  01 شبكة عامة

 02 (سقاية)مومي صنبور ع

 03 بمضخة ةبئر مزود

 04 بمضخة ةبئر غير مزود

 05 محروسة عين

410 

 06 غير محروسة عين
 07 نهر/ جدول

 08 بحيرة/ بركة

 09 مياه أمطار

 412 10 سيارة مزودة بخزان مياه

 413 11 الستيكمياه معدنية في الزجاج أو الب

  96 أخرى )تحدد(:
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 فين كاينة لبالصة منين كتجيبو هاذ الما؟ 409

 1 المسكنداخل 
412 

 2 المسكن ولكن داخل المبنىخارج 

  3 مكان آخر

410 
شحال كيخص ديال الوقت باش تمشيو و تجيبو 

 الما للدار؟

 عدد الدقائق
  

 998 ال أعرف

411 

 اشكون اللي كيجيب هاذ الما )في الغالب(؟

 : استقصي األمر

 عام ؟ 15واش عندو قل من 

 ؟واش ولد وال بنت 

 1 سنة أو أكثر 15امراة 

 

 2 سنة أو أكثر 15رجل 

 3 سنة 15طفلة أقل من 

 4 سنة 15طفل أقل من 

 8 ال أعرف

412 

 لما قبل ما تشربوه؟واش كتديرو شي حاجة ل

 

 إذا كانت اإلجابة "نعم" اسألي:

 آش كديرو ليه؟

 سجلي كل ما يذكر

 A الغلي

 

 B الكلور

 C الفلتر

 X أخرى )تحدد(: 

 Y ال يتم معالجة المياه

 دورة المياه

 ؟كاألسرة ديال  كيف داير بيت الما اللي كتستعمل 413

 1 الواد الحار مرحاض بسيفون متصل بشبكة مجاري

 
 2 الواد الحار مرحاض بسيفون غير متصل بشبكة مجاري

 3 مرحاض بدون سيفون متصل بشبكة مجاري الواد الحار

 4 متصل بحفرة مغلقةمرحاض 

 416 5 الخالء

  6 أخرى )تحدد(:

414 
سر أواش هاذ بيت الما مشاركينها مع شي 

 اخرى؟

  1  نعم

 416 2 ال

415 
 الما؟  اشحال من أسرة كتستعمل معاكم هاد بيت

 "10سجلي " 10للباحثة: إذا كان هذا العدد أكثر من 

  عدد األسر
 

 98 ال أعرف

 مصدراإلنارة 

 باش كضوي األسرة ديالكم ) فالغالب( ؟ 416

 1 كهرباء

 

 2 قنينة الغاز

 3 زيوت/شموع

 4 الطاقة الشمسية

 6  أخرى )تحدد(: 

 المطبخ

 فين كطيبو )فالغالب(؟  417

 1 غرفة منفصلة داخل المسكن

 

 2 مكان آخر داخل المسكن

 3 مبنى منفصل عن المسكن

 4 في الخارج

 6 في مكان آخر )يحدد(: 

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 باش كطيب األسرة ديالكم )فالغالب( ؟ 418

 1 قنينة الغاز

 

 2 كهرباء

 3 غاز طبيعي

 4 فحم

 5 خشب/ حطب

 6 أخرى )تحدد(:
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  واألصولملكية السلع المعمرة 

 ؟واش عندكم 419

 ال نعم 

 

 2 1  ازتلف -1

 2 1 مذياع  -2

 DVD -VCD-  1 2وفيدي -3

 2 1 بارابول  -4

 2 1  ثالجة -5

 2 1  و الكهرباءوقد للطهي بالغاز أم -6

 2 1  سخان مياه -7

 2 1  آلة خياطة -8

 2 1  وحة كهربائيةمر -9

 2 1 هاتف أرضي  -10

 2 1 هاتف نقال  -11

 2 1 مالبس  غسالة -12

 2 1 واني غسالة أ-13

 2 1 مكيف الهواء  -14

 2 1 حاسوب  -15

 2 1 لكترونية إلوحة  -16

420 

 

واش شي واحد من االسرة 

  ؟ديالكم عندو

 ال نعم 

 

 2 1     ناريةدراجة  -1

 2 1  سيارة خاصة -2

 2 1 جاريةمباني ت/مباني سكنية  -3

 2 1 غير زراعية أراضي  -4

 2 1  أراضي زراعية -5

 2 1 حيوانات أو مواشي -6

 2 1  دواجن -7

 2 1  يةت زراعجرارات أو آال -8

 2 1 عربة يجرها حيوان-9

 2 1 وسيلة نقل البضائع بمحرك-10

معدات وآالت  /منشآت صناعية -11

 صناعية
1 2 
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من العمر سةدالسا : وزن وطول كل األطفال دونالخامسالقسم   

على  503و 025، 501لين للوزن والطول في األسئلة سم وعمر كل األطفال المؤهاوسجلي رقم سطر و 108 للباحثة: انظري إلى السؤال

 تم تسجيله. لكل طفل 507 إلى 504 من التوالي. ثم أكملي بقية األسئلة

من سطر الرقم 

 108السؤال 
سم الطفل من ا

 101السؤال 

 من عمرال
السؤال 

105 
 بالسنتيمتر الطول رامغبالكيلو الوزن

هل تم قياس 
الطول و 

الطفل نائم أم 
 واقف ؟

تيجة ن
 القياس

501 502 503 504 505 506 507 

الرموز  واقف نائم الطول الوزن العمر سمالا رقم السطر

 أدناه

1  
………………….   •   • 

 
1 2  

2  
………………….   •   •  1 2  

3  
………………….   •  

 •  1 2  

4  
………………….   •  

 •  1 2  

5  
………………….   •  

 •  1 2  

6  
………………….   •  

 •  1 2  

7  
………………….   •  

 •  1 2  

8  
………………….   •  

 •  1 2  

9  
………………….   •  

 •  1 2  

10  
………………….   •  

 • 
 

1 2  

 

   في حالة استخدام نموذج إضافي ' داخل المربع Xعالمة 'للباحثة: ضعي 

 

 

 :507رموز السؤال 

  (ت)رفض المجيب /األم = 5 غائبالطفل  =3 قياس التم  =1

 أخرى =6 الطفل رفض =4 الطفل مريض =2
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 سكن وسالمة العيشنظافة المنطقة المحيطة بالم

 

601 

 للباحثة: الحظي وسجلي ما تجديه من مالحظات

 المنزل يعاني من اآلتي؟

 A يطانتحطمات/ فتحات في الح

 

 B ال يوجد شبابيك/ شبابيك محطمة

 C فتحات في السقف/ سقف غير مكتمل

 D باب غير متين

 Y ال شيء مما سبق

 

602 

للباحثة: انظري إلى المنطقة المحيطة بالمسكن وضعي 

دائرة حول الرمز المناسب. هل المنطقة المحيطة 

 ..بالمنزل 

 1 نظيفة وجافة

 

 2 مامةبها تكدس ق

 3 بها مياه راكدة

 4 تعاني من طفح المجاري

 5 مكتظة بالسكان

 ةالمبحوث /مدى تعاون المبحوث 603

 1 ضعيف

 
 2 متوسط

 3 جيد

 4 جيد جدا

 بالساعة والدقيقة وقت انتهاء المقابلةسجلي  604
  : الساعة

 النهاية
  : الدقائق

 

 

 مالحظات الباحثة

A 

A 

A 

A 

A 

 ___________________التاريخ: ________ سم الباحثة: ________________________ا

 المراقب مالحظات

A 

A 

A 

A 

A 

 _____________التاريخ: _____________ : _______________________المراقبسم ا

 مالحظات المشرف

A 

A 

A 

A 

A 

 __________تاريخ: ________________ال سم المشرف: _________________________ا
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 -الوطني حول السكان وصحة األسرة مسحال

2018 
 

 

 
 

 

ارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــاستم

  رأةــــــــــــــــــــــــــــــــــمال
(سنة 49و 15عمارهن بين أبق لهن الزواج وتتراوح اسالو ألجميع السيدات المتزوجات )  
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 البيانات التعريفية

 ...……………………………………………………………………:الجهة -1 

 ………………………………………………….....……اإلقليم أو العمالة: - 2 

 ……………………………………………………………………… الدائرة: – 3 

 ……………………………………………………….…… جماعة | مقاطعة:- -4 

 ..……………………………………………………………………مركز آخر: -5 

 …………………………………………………...…… رقم منطقة اإلحصاء: -6 

 ...………………………………………………………رقم األسرة المعيشية: -7 

 ……………………………………………………عنوان األسرة المعيشية:  -8

 ……………………………………………………… إسم و رقم سطر المرأة: -9 

 حثةالزيارات التي قامت بها البا

  1 2 الزيارة األخيرة

 اليوم   

 الشهر   

   
 السنة

و رمز  إسم  ...........    ............... ...............

 الباحثة
 النتيجة )*(   

 

 

 التاريخ ....../......../....... ....../......../....... للزيارات العدد اإلجمالي

موعد الزيارة 

 لةالمقب
 

 
 الساعة  الساعة

 الوقت
 الدقيقة  الدقيقة  

  النتيجة رمز  *

  استوفيت. 10 . استوفيت جزئيا02 . المرأة غائبة03 المقابلة أجلت. 04

 . المرأة رفضت50 المقابلة رفضتاألسرة المعيشية  60 لة. المرأة غير قادرة على إجراء المقاب07 )تحدد(: __ أخرى .96

 المشرف المراقب المراجعة المكتبية البيانات إدخال

  ........اإلسم:

 

 ........../....../.التاريخ: 

  ............اإلسم:

 

 ......../............./التاريخ:

 .........اإلسم:

 
 

 ...…..../../.....التاريخ:

  ...............اإلسم

 

 ........../....../....التاريخ: 
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الزواج –االقتصادية  مواردها –المبحوثة  صائصقسم األول : خال  

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 بالساعة و الدقيقة سجلي الوقت 101
  الساعة

 

  يقةالدق

 المبحوثة صائصخ

102 

دباااا بغياااات نهضاااار معااااك علااااى شااااي 
 حاجات كتعلق بيك.

 فين شهر و فين عام زدتي؟

 

  الشهر

 

 98 تعرف الشهر ال

  السنة

 9998 ال تعرف السنة

103 
  ؟ اللخراشحال كان في عمرك في عيد ميالدك 

  إذا اقتضى األمر 103و/أو  102قارني وصححي الباحثة :
   العمر بالسنوات

104 
واش عمرك قريتي وال كتقراي دبا في 

 المدرسة ؟

 1 حاليا نعم

 
 2 نعم في الماضي

 109 3 ال

105 
أشنو هو أعلى مستوى ديال القراية 

 وصلتي ليه؟

 1 إبتدائي

 
 2 إعدادي 

 3 ثانوي

 4 عالي 

106 

 أشنو هو آخر قسم نجحتي فيه في هذا المستوى؟

لي كثر( سجأسنوات او  3) في حالة الدراسات العلياللباحثة : 

ى ستو؛ إذا لم تنجح المبحوثة في أي قسم في هذا الم 88الرمز 

  "00سجلي "

 الدراسي القسم
 

 

 106ثم  105أنظري الى  للباحثة: 107

 109 1 (4أو 3أو 2أو  1أو  0=106( و )1=105)

  2 (6أو  5=106( و )1=105)

 110 3 إعدادي فما فوق

 واش خديتي الشهادة اإلبتدائية؟ 108
 110 1 حصلت على الشهادة االبتدائية :نعم

  2 الشهادة االبتدائيةلم تحصل على :ال 

109 

 

 

 ؟واش تتقدري تقراي و تكتبي

 

 

 1 تستطيع القراءة والكتابة :نعم

 2 ال تستطيع القراءة والكتابة :ال 

 6 __أخرى )تحدد(: ___________
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 األسئلة الرقم
 فئات الترميز

انتقلي 

 إلى

110 

 واش تتستعملي لورديناتور؟

"نعم" إذا كان الجواب بللباحثة: 

 ه؟تتستعمليفاش  اسألي:

 Yوإذا ال تستعمله: ضعي دائرة حول 

وإذا لم تسمع به من قبل: ضعي دائرة 

 Zحول 

 A للدراسة

 

 B للعمل

 C لتصفح االنترنت

 X     ______________أخرى )تحدد(:

 Y ال تستعمله

 Z لم تسمع عن الحاسوب من قبل

 واش نتي خدامة دبا؟ 111
 114 1 عم ن

  2 ال

 واش فايت ليك خدمت؟ 112
  1 نعم 

 115 2 ال

113 
شهر اللي  12واش خدمت في هاد 

 فاتت؟

  1 نعم 

 115 2 ال

114 
أشنو هي الخدمة اللي )اللي كنت( 

 كتخدمي فيها ديما؟
___________________________ 

 
 

 111انظري إلى للباحثة:  115
 118 1 (1=  111تعمل حاليا )

  2 (2= 111ال تعمل حاليا )

116 
باش تخدمي إلى جاتك شي فرصة 

 واش تقبليها؟ بالفلوس

  1 نعم 

 118 2 ال

  8 ال تعرف / غير متأكدة

117 
شكون لاي عنادو الكلماة اللخارة بااش 

 تقبلي هاد الخدمة وال ماتقبليهاش؟

 1 المبحوثة فقط

 

 2 الزوج فقط

 3 معاالمبحوثة و الزوج 

 4 شخص آخر

 8 ال تعرف 

 الزواج

118 
واش أنت مزوجة، مطلقة، مفارقة  دبا

 مع راجلك وال ميت ليك الراجل؟

 1 متزوجة

 
 2 أرملة

 3 مطلقة

 4 منفصلة

119 
واش تزوجتي مرة واحدة وال أكثر من  

 مرة؟

 1 مرة واحدة
 

 2 أكثر من مرة

120 

تزوجتي )المرة فين شهر وفين عام  

 اللولى(؟

" إذا لم تعرف الشهر 98"للباحثة:

 " إذا لم تعرف السنة9998و"

 الشهر
 

 

 السنة
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

121 

 شحال كان في عمرك ملي تزوجت )براجلك اللول(؟ 

إذا اقتضى  121و/أو  120قارني وصححي : للباحثة

  األمر

 بالسنوات واج )األول(العمر عند الز
 

 

122 

) اللخر( دباواش راجلك اللي مزوجة بيه  

 )كان(كيجيك شي حاجة؟

  إذا كانت اإلجابة "نعم" اسألي:للباحثة: 

 أش كيجيك راجلك)اللخر(؟

 1 ابن عم/ ابن عمة

 
 2 ابن خال/ ابن خالة

 3 أخرى قرابة

 4 ال توجد صلة قرابة

123 

 نت و راجلك قبل ماتزوجو؟واش شفتو الطبيب أ

 

أشااانو دار  :إذا كانتتتت اإلجابتتتة "نعتتتم" استتتأليللباحثاااة: 

 ليكم والعطاكم ديرو؟

 أشنو آخر؟ تقصي:

 A شهادة طبية

 

 B معلومات صحية

 C فحوصات طبية

 D تحليل دم

 X ـــــأخرى )تحدد( ــــــــــــــــــــــــ

 Y ال

 

124 

 

  ؟فايت ليه قرا فالمدرسة واش راجلك )اللخر(

 1 حاليا   نعم
 

 2 نعم في الماضي

 3 ال
127 

 8 ال تعرف

125 

 

 لكأشنو هو أعلى مستوى ديال القراية وصل ليه راج

 )اللخر(؟

 1 إبتدائي

 

 2 إعدادي 

 3 ثانوي

 4 عالي 

 127 8 ال تعرف

126 

أشنو هو آخر قسم كملو و نجح فيه في هذا 

 (؟125لمستوى؟ )المستوى المذكور في ا

ثر( سنوات او اك3في حالة الدراسات العليا )للباحثة: 

؛ إذا لم ينجح الزوج في أي قسم في  88سجلي الرمز 

 ."00سجلي " 125المستوى المذكور في 

 القسم
 

 

 98 ال تعرف

127 

 )كان( كيخدم؟ يعني أشنو هي الخدماة األساساية فاش

 )اللخر(؟ اجلك)كان( كيدير ر لي

 وثةاكتبي اإلجابة بالضبط كما ذكرتها المبح للباحثة:

 وإن كان متقاعدا سجلي عمله قبل أن يتقاعد

---------------------------------  

 

 

 996 عاجز عن العمل
129 

 997 عاطل )كان عاطل( عن العمل

  998 ال تعرف

128 
ي خلصة )اللخر( عندو)كانت عندو( ش واش راجلك

 وال  شي مدخول دايم؟

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال تعرف

 

 إلى انتقلي فئات الترميز األسئلة الرقم

  1 ا /منفصلةمتزوجة حالي 118انظري إلى للباحثة:  129
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 201 2 أرملة/ مطلقة

 شحال فعمر راجلك دبا؟ 130
 العمر بالسنوات

  

 98 ال تعرف

131 

 را أخرى؟واش راجلك مزوج بشي ام

شااحال ماان  :إذا كانتتت اإلجابتتة "نعتتم" استتأليللباحثااة: 

 امرا عندو من غيرك؟

 

 عدد الزوجات األخريات
 

 4 ال 

 8 تعرف ال
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 القسم الثاني: اإلنجاب ووفيات األطفال

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 لدتوبغيت نسولك دبا شي أسئلة كتعلق بالوالدات اللي  201
 فحياتك كلها، واش عمرك ولدت شي وليدات حيين؟

  1 نعم

 206 2 ال

 واش عمرك ولدتي شي والد وال بنات و تيعيشو معاك 202
 دبا في الدار؟

  1 نعم

 204 2 ال

203 

 ار؟شحال ديال دراري )الذكور( تيعيشو معاك دبا في الد
' في حالة عدم وجود أي ابن ذكر 00)سجلي 'للباحثة: 
 ع األسرة(يعيش م

   عدد األبناء الذكور مع األسرة        

 شحال ديال البنات عايشات معاك دبا في الدار ؟
' في حالة عدم وجود أية بنت 00)سجلي 'للباحثة: 

 تعيش مع األسرة(
                               عدد األبناء اإلناث مع األسرة           

204 
وال بنات مازالين حيين واش عمرك ولدتي شي والد 

 ولكن معايشينش معاك دبا فالدار؟

  1 نعم

 206 2 ال

205 

شحال من والدك الذكور لي ماازالين حياين ومعايشاينش 
 معاك دبا فالدار؟

' فتتتي حالتتتة عتتتدم وجتتتود أي ذكتتتر 00)ستتتجلي 'للباحثاااة: 
 .يعيش خارج األسرة(

                 عدد األبناء الذكور خارج األسرة         

شاحال ماان بناتاك اللااي مااازاالت حياات معايشاااتش معاااك 
 دبا فالدار؟

' فتتي حالتتة عتتدم وجتتود أيتتة أنثتتى 00)ستتجلي 'للباحثااة:  
 .تعيش خارج األسرة(

                          عدد األبناء اإلناث خارج األسرة         

206 

واش عمرك ولادتي شاي ولاد وال  بنات حاي و ماات لياك 
 من بعد؟

 إذا كانت اإلجابة "ال" تقصي:باحثة: لل
ي ه شيعني بغيت نكوليك أي ولد وال بنت اللي بانت علي

اش بحال البكية وخا يكون ععالمة من عالمات الحياة 
 غير شي دقايق و ال ساعات قالل؟

  1 نعم

 208 2 ال

207 

' في حالة عدم 00)سجلي ' شحال مات ليك من ولد؟

 وفاة أي ابن ذكر(
                  الد الذكور الذين توفوا         عدد األو

 
 

' في حالة عدم 00)سجلي 'شحال ماتت ليك من بنت؟ 

 (وفاة أية بنت
                     عدد البنات الالتي توفين                

208 
 207و 205و 203اجمعي األجوبة لألسئلة للباحثة: 

 وسجلي المجموع. 
 "00" إذا لم يوجد سجلي

   مجموع الوالدات الحية

209 

  :واسألي 208و  207و  205و  203انظري إلى للباحثة: 

 غير باش نتأكد أن هاذ المعلومات صحيحة، راك ولدت:

 (203___ ولدا و ___ بنتا مازالين حيين وتيسكنو معاك )

 (205___ ولدا و ___ بنتا مازالين حيين وما تيسكنوش معاك )

 (207بنتا وماتوا )___ ولدا و ___ 

  (208) وليدات حيينفي المجموع ولدت طول حياتك ____ 

  

 ال نعم  ـــــــــــــــــــــــــــــــواش هذ الشي صحيح؟

↓  

 208إلى  201تقصي وصححي 

 :208انظري إلى  210
  1 مولود واحد أو أكثر

 223 2 لم يسبق لها أن أنجبت مولودا حيا قط

  ؟فين شهر و فين عام ولدت آخر مولود حي 211

  الشهر

 98 ال تعرف الشهر 

  السنة

212 
وتأكدي من تاريخ ميالد آخر مولود   211انظري إلى

 ؟بعده أو 2012 يناير حي : هل هو

  1 نعم

 223 2 ال
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 2012 منذ يناير الذين ولدوا أحياء المواليدجدول 

 للخرة؟دة األولى اللي ولدتي في هاذ خمس سنين احتا لدابا(، اللي باقيين حيين و اللي ماتو. و نبداو بالول 2012والدك كلهم اللي ولدتي في هاذ خمس سنين اللخرة  )من يناير دبا بغيت نتكلم معاك على 

  وائم في اسطر منفصلةو سجلي الت 213واذا كان الطفل لم تتم تسميته سجلي 'س' في  213سجلي أسماء جميع األطفال في للباحثة: 

213 214 215 216 217 
218 219 220 221 

 للذين توفوا للذين مازالوا على قيد الحياة

م قر

السط

 ر

أش سميت 

 ولدك

)بنتك( 

األول 

 والثاني؟

واش تزاد 

 بوحدو

)ها( وال 

 تومي؟

 واش

)اإلسم( 

ولد وال 

 بنت؟

فين شهر و فين عام 
 اتزاد )اإلسم(

 :تقصي

يخ أشنو هو تار 

 ديالها؟/الميالد ديالو

واش)اإلسم( مازال 

 حي؟

شحال كان في 
عمر )اإلسم( 
في عيد 
ها /ميالدو
 اللخر؟

سجلي العمر 
 بالسنوات

)اإلسم(  واش

كيعيش معكم 

 دبا؟

سجلي رقم سطر : للباحثة

كما ورد في قائمة  المولود

 أفراد األسرة.

ال يقيم  مولودإذا ال: للباحثة

 "00مع األسرة سجلي"

 ؟ت/( ملي مات كان في عمر )اإلسم(شحال 

 ر: سجلي العمر باأليام إذا كان أقل من شهللباحثة

أقل ومن شهر أكثر سجلي العمر بالشهور إذا كان 

 من سنتين.

 سجلي العمر بالسنين إذا كان سنتين فما فوق

01 ___ 

  1 نعم  شهر 1 ذكر 1 مفرد

 

  1 نعم
 انتقلي إلى المولود 

 222الموالي أو 

  1 مأيا

 2 ال  سنة 2 أنثى 2 توأم
انتقلي 

 221الى
 2 ال

  2 شهور
  3 سنوات

02 ___ 

  1 نعم  شهر 1 ذكر 1 مفرد

 

  1 نعم
 انتقلي إلى المولود 

 222الموالي أو 

  1 أيام

 2 ال  سنة 2 أنثى 2 توأم
انتقلي 

 221الى
 2 ال

  2 شهور
  3 تسنوا

03 ___ 

  1 نعم  شهر 1 ذكر 1 مفرد

 

 1 نعم
 

 انتقلي إلى المولود 

 222الموالي أو 

  1 أيام

 2 ال  سنة 2 أنثى 2 توأم
انتقلي 

 221الى
 2 ال

  2 شهور

  3 سنوات

04 ___ 

  1 نعم  شهر 1 ذكر 1 مفرد

 

 1 نعم
 

 انتقلي إلى المولود 

  222 الموالي أو

  1 أيام

 2 ال  سنة 2 أنثى 2 توأم
انتقلي 

 221الى
 2 ال

  2 شهور

 3 سنوات
 

 2012ر عدد المواليد أحياء الذين أنجبتهم السيدة منذ يناي 222
 

22-A2 عدد الباقين على قيد الحياة منهم 
 

222-B 
 إجمالي من توفوا منهم 
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

223 

 حالفي بعض المرات الحمل كيكمل قبل من الوقت ديالو ب
يخسر بنادم وال يطيح و بعض المرات ممكن للتيالد 

س يخالق ميت. واش وقع ليك بحال هاذ الشي في هاذ خم

 ؟ 2012يناير من  سنين اللخرة يعني

  1 نعم

 227 2 ال

224 

ل من مرة خسر ليك بنادم وال طاح / شحا شحال من مرة

 التيالد تزاد ميت؟

: في حالة عدم وجود حالة سقط أو إجهاض سجلي للباحثة 

   " ونفس الشيء بالنسبة للمواليد موتى.0"

عدد حاالت السقط أو 

  اإلجهاض
 

 د موتىالمواليعدد 
 

 إمت وقع ليك هاذ الشي آخر مرة؟ 225

                                                           الشهر
 

 

                                                            السنة

 اشحال كان عند هاذ الحمل من شهر ملي كمل ؟ 226
 عدد شهور الحمل

 
 

 98 ال تعرف / ال تتذكر

 واش أنت حاملة ؟ دبا 227

  1 نعم

 2 ال
230 

 8 غير متأكدة

228 
 عند الحمل ديالك دابا؟اشحال من شهر 

 الكاملة .سجلي عدد الشهور : للباحثة
 مدة الحمل بالشهور

 
 

229 

في الوقت اللي طحت فيه حاملة، واش كنت باغية 

ي حملتحملي، وال كنت باغية تسناي، وال مكنتيش باغية ت

 كاع ؟

 1 كانت تريد الحمل وقتها

232 
 2 كانت تريد االنتظار 

لحمل لم تكن ترغب في ا
 على اإلطالق

3 

 واش باقية كتجيك حق الشهر؟ 230

  1 نعم

 2 سن اليأس /ال: انقطعت 
232 

 /ال: في فترة نفاس  

 رضاعة
3 

 233 4 ض أبداحلم ت

231 

 وقتاش جاتك حق الشهر اللخرة ؟

  : يراعى التسجيل فى احدى الخيارات فقطللباحثة

 1 أيام
 

 2 أسابيع
 

  3 شهور

  4 سنوات

 ى؟شحال كان في عمرك ملي جاتك حق الشهر المرة األول 232

  العمر بالسنوات
 

ال تعرف/ ال تتذكر/ غير 

 متأكدة
98 

مواليد الخمس سنوات األخيرة  دولي جانظري فللباحثة:  233

(222) 

  1 مولود واحد أو أكثر

 501 2 لم ترزق بأي مولود
 

 



  استبيانات المسح: استمارة المرأة: الملحق )د(                      2018 -المملكة المغربية  –لمسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ا

273 

 خالل الخمس سنوات السابقة على المسح احيولد األمومة آلخر مولود القسم الثالث: رعاية 
 

 إلى يانتقل فئات الترميز األسئلة الرقم

301 

 دابا غادي نتكلم معاك على الوقت اللي كنت

فيه حاملة بالولد اللخر في هاذ خمس سنين 

 .اللخرة يعني )اإلسم(

آخر  مولود  و رقم سطر سجلي اسم: للباحثة

 : 213في السؤال حي كما ورد 

 ليةاسم الطفل في األسئلة التا ياستخدم: للباحثة

 حيثما يشار إلى ذلك

 :__________________اإلسم

 :حي رقم سطر آخر مولود

 

 

 

 الرعاية قبل الوالدة

302 

ملااي كناات حاملااة بولاادك اللخاار )اإلساام( واش 

 تبعت عند شي حد على الحمل ديالك؟

 : عم"إذا كانت اإلجابة "ن: للباحثة

 آخر؟شي حد  عند؟  تبعتمن  عند

 تلقتسجلي كل األشخاص الذين  للباحثة:

 المرأة الرعاية ما قبل الوالدة  عندهم

  A طبيب

 B مولدة -ممرضة 

 C قابلة تقليدية

 X أخرى : )تحدد( ____________

 Y 308 ال أحد

303 
ل ملي دوزتي المرة اللولة شحال كان عند لحم

 ؟ من شهر وال سيمانة ديالك

  1 عدد األسابيع

 2 الشهورعدد  
 

 98 8 ال تتذكر /ال تعرف

304 

شحال من مرة دوزتي على الحمل ديالك ب 

 )اإلسم(؟

: إذا كان الجواب يتراوح بين للباحثة

 عددين،سجلي العدد األدنى

  مرات الكشفل اإلجمالي عددال
  

 98 ال تتذكر

305 

 

 على الحمل ديالك ب المرة اللخرةفين دوزت 

 )اإلسم(؟

 1 عمومي مستشفى

 

 2  دار الوالدة/مركز صحي

 3 مصحة تعاضدية/مصحة خاصة

 4 ةخاص عيادة

 5 في المنزل

 6 أخرى : )تحدد( ______________

306 

 

 نم   الرعاية: تلقت 302انظري إلى : للباحثة

 َمن؟

الشخص األعلى  : خدي باالعتبارللباحثة 

 تأهيال

  1 مولدة طبيب/ممرضة/

 308 2 / أخرى قابلة تقليدية

 

. 
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 إلى يانتقل فئات الترميز   األسئلة الرقم

307 

ملي كنتي كدوزي على الحمل ديالك 
 ، واش:ب)اإلسم(

 
 ال أتذكر ال نعم

 

 8 2 1 قياس ضغط الدم .1 عبرو ليك الطانسيو .1

 8 2 1  تحليل الدم . 2 ليلة ديال الدمدارو ليك التح. 2

 8 2 1 تحليل البول. 3 دارو ليك التحليلة ديال البولة. 3

  دارو ليك التلفزة .4
 الموجات فوق الصوتية .4

échographie  
1 2 8 

 8 2 1  اإلصغاء إلى الجنين .5  تصنتو على التربية .5

 8 2 1 قياس الوزن. 6 وزنوك. 6

 8 2 1 قياس الطول .7 ليك الطول عبرو .7

 8 2 1 قياس البطن .8 عبرو ليك كرشك .8

  2 1 ____ )تحدد( أخرى.9 ______ )تحدد( .شي حاجة خرى 9

308 

واش عندك الكارني وال شي  ورقة 
 مقيدين فيها الجلبات لي درتي؟

إذا قدمت البطاقة/ الوثيقة، :للباحثة

جواب استخدميها لالستعانة بها في ال
 على األسئلة التالية

 1 /البطاقة( الوثيقةنعم )تمت مشاهدة 

 
 2 البطاقة( /الوثيقة نعم )لم تتم مشاهدة

 3 ال توجد بطاقة/وثيقة

 8 تعرفال 

309 

ملي كنت حاملة ب )االسم(، واش درت الجلبة 
في ذراعك وال كتفك باش تحميك وتحمي الحمل 

 ديالك من التيتانوس؟
 إذا كانت اإلجابة "نعم" اسألى:ة: للباحث

ب  ملي كنتي حاملة درتي الجلبة شحال من مرة

 ؟)االسم(

  1 واحدة حقنةنعم : 

 2 حقنتيننعم : 

 3 او أكثر حقناتنعم : ثالث  314

 4 استكملت اللقاح قبل هذا الحمل

  5 ال

310 

واش جلبتي على التيتانوس باش تحمي 

ر قبل ما تحملي راسك وال شي ولد اخ

 ب)اإلسم( ؟

  1 نعم

 2 ال
314 

 8 ال أتذكر /تعرف ال 

311 
شحال من مرة جلبتي قبل ما تحملي 

 ؟ب)اإلسم( 
 عدد المرات

 
 

312 

إمتى جلبتي آخر مرة على التيتانوس 

 من قبل ما تحملي ب)اإلسم(؟

 

   شهر

 98 ال تعرف الشهر

 314  السنة

  9998 ال تعرف السنة

313 

شحال من عام هادي تقريبا باش جلبتي 
 آخر مرة  قبل ما تحملي ب)اإلسم(؟

: إذا كان أقل من سنة سجلي للباحثة

"00" 

 عدد السنوات
 

 

، واش ب )اإلسم(ملي كنت حاملة  314
 شربتي شي كينة ديال الحديد؟

  1 نعم

 2 ال
316 

 8 ال تعرف

315 
 

نة ديال شحال من شهر شربتي فيه الكي

 الحديد؟

 

 

   عدد الشهور
 98 ال تعرف
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 إلى يانتقل فئات الترميز األسئلة الرقم

316 

واش  ،ب )اإلسم(ملي كنت حاملة 

 :عمرك  حسيتي ب
 

 التعرف ال نعم
 

نفااااخ فااااي الوجااااه والصاااابعان و  .1

 الرجلين ماشي عادي

انتفاخ في الوجه واألصابع  .1
 واألرجل بشكل غيرعادي

1 2 8 

 8 2 1 نزيف مهبلي  .2 الفيضة .2

 8 2 1 حمى تشنجات ليست ناجمة عن .3 غيبتي بال متكون فيك السخانة. 3

. حريااق مجهااد فااي الااراس وبقااى 4

 فيك
 8 2 1 شديد ومستمر ألم الرأس .4

 8 2 1 تغيم الرؤية .5 . مبقيتيش كتشوفي مزيان5

. حريااااااق مجهااااااد فااااااي الكاااااارش 6

 التحتانية
 8 2 1 ألم شديد أسفل البطن .6

 8 2 1 تنفس سريع أو عسير .7 . كتنفسي بصعوبة وال بزربة7

( 38.5. ساااااااخانة )أكثااااااار مااااااان 8

 ومكتقدريش تنوضي من الفراش

درجة  38.5حمى )أعلى من  .8

مئوية( وضعف شديد  عند 
 النهوض من الفراش

1 2 8 

. طرطقات ليك السقية بال ما يجيك 9

السااااوايع  اللااااي  6الوجااااع فااااي 

 تبعاتها

كيس المائي دون أن انفجار ال .9
 (6)يبدأ المخاض في خالل  

 ساعات

1 2 8 
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 إلى يانتقل فئات الترميز األسئلة الرقم

 الرعاية أثناء الوالدة

 فين ولدتي )اإلسم(؟ 317

  1 المنزل

 2 عمومي مستشفى

319 
 3 دار الوالدة  – مركز صحي

 4 مصحة تعاضدية/مصحة خاصة

 5 عيادة خاصة

  6 __________خرى : )تحدد(أ

318 

 

عااااالش ماولدتيش)اإلساااام( فااااي 

الساااابيطار وال فشااااي مؤسساااااة 

 صحية؟

 

 

السبب  : تأكدي منللباحثة

 هالرئيسي وسجلي

 

 01 الوالدة في المنزل أفضل

 

 02 والدة مبكرة/ فجائية

 03 بعد المؤسسة الصحية

 04 مشكلة مالية

 05 الخدمة غير متوفرة

 06 ائل النقل غير متوفرةوس

 07 رغبة العائلة/ الزوج

 96 ____________أخرى : )تحدد(

319 

 

 شكون اللي ولدك؟

  تقصي:

 
 اشكون آخر؟

  A طبيب

 B / مولدة ممرضة 

  C لتقليديةاالقابلة 

  D جيران أقارب/ أصدقاء/

شخص آخر )يحدد( 

__________ 

X 322 

  Y ال أحد 

 كفاش  ولدتي )االسم( ؟ 320

 1 والدة عادية بدون استعمال أدوات مساعدة
322 

 2  والدة عادية باستعمال أدوات مساعدة

  3 عملية قيصرية

321 

 امتى تخاد القرار باش تفتحي؟

واش قبل وال بعد ما بدا فيك 

 الوجع ؟

 1 المخاض للضرورة قبل

 2 بعد بداية آالم المخاض 

 3 اختياريقرار 

 واش وزنو)اإلسم( ملي تولد؟ 322

  1 نعم

 2 ال
324 

 8 تعرفال 

323 
)اإلسم(  شحال كان الوزن ديال

 ملي تولد؟

   •  الوزن بالكيلوغرام

325 
  9.998 تعرفال تتذكر/ ال 

324 
 

شحال كان الوزن في رأيك انت، 
 ديال)اإلسم( ملي تولد؟

 

 

ألم أو حسب ا الوزن بالكيلوغرام
  المحيط

•  
 

  9.998 تعرفال تتذكر/ ال 
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 الرعاية ما بعد الوالدة وخالل فترة النفاس

 317 السؤال   مني  تحقّق :الباحثة 325
  1 ُول َد الطفل في مرفق صحي

 329 2 لم يُولد  الطفل في مرفق صحي

326 

نو درتي في دابا بغيت نسولك ش
ي الساعات وليام اللولة من بعد ما ولدت

قلتي ليا  ولدت )اإلسم( في  )اإلسم(:
 في)اسم أو نوع المرفق المذكور 

شحال ديال الوقت  (،317السؤال 

 بقيتي في )اسم المرفق( بعد لوالدة؟
إذا كان الوقت أقل من يوم  الباحثة:

 فسجلي عدد الساعات واحد،
 سبوع واحد،إذا كان الوقت أقل من أ

فسجلي عدد األيام وإال فسجلي 
 عدد األسابيع

  1 الساعات

  2 األيام

  3 األسابيع

 98 8 ال تتدكر/تعرف ال 

327 

)اسم المرفق ما تخرجي من قبل 

 (317 في السؤالالصحي المذكور 

ودوز ( اإلسم)واش جا شي واحد قلب 

  ليه؟

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال تتدكر/تعرف ال 

328 

)اسم المرفق ما تخرجي من قبل 

 (317 في السؤالالصحي المذكور 

ودوز  انتواش جا شي واحد قلبك 

 ليك؟

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال تتدكر

329 

 الوالدة )بعد مابعد سيمانات من  6في 

المرفق الصحي المذكور خرجتي من )

دوزتي ل  واش((  317 في السؤال 

 ؟عند شي واحد اإلسم( )

 1 عمن

 2 ال 

 8 ال تتدكر/تعرف ال 

330 

 الوالدة )بعد مابعد سيمانات من  6في 

المرفق الصحي المذكور خرجتي من )
 انتدوزتي  واش((  317 في السؤال 

 ؟عند شي واحد 

  1 نعم

 2 ال
333 

 8 ال تتدكر

331 

 ؟عندمن دوزتي 

 :تقصي

 اشكون آخر؟

 A طبيب

 

 B / مولدة ممرضة

 C القابلة التقليدية

 D جيران أقارب/ أصدقاء/

 X    ــــ   ـــــــــــــــــــشخص آخر )يحدد(: ــــــــــــ

 ؟فين دوزتي المرة اللخرة  332

 1 المنزل

334 

 2 عمومي مستشفى

 3 دار الوالدة  – مركز صحي

 4 مصحة تعاضدية/مصحة خاصة

 5 عيادة خاصة

 6 _________مكان آخر )يحدد(: 
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

333 

اشنو هو السبب المهم اللي 

خالك مادوزتيش بعد 

 ماولدتي؟

 
: سجلي السبب للباحثة

 الرئيسي

 1 عدم وجود مشاكل صحية

 

 2 غير مدركة ألهمية الفحص

 3 مشكلة مالية

 4 المسافة بعيدة

 5 مة غير متوفرةالخد

 6 ________أخرى )تحدد(: 

334 

 

 السيمانات اللي من بعد 6 في

 :واش)االسم( ديال لوالدة 

 

 تعرف ال ال نعم 

 

 8 2 1 زيف مهبلي حاد. ن1 . جاتك الفيضة1

. تنفخااااااو ليااااااك وحرقااااااوك 2

 رجليك
 8 2 1 انتفاخ وألم في الساقين. 2

. خرجااات منااك شااي حاجااة 3

 يبة وجاتك السخانةريحتها خا

إفراز مهبلي كريه الرائحة مع . 3

 حمى
1 2 8 

. جاك شي حريق في كرشك 4

 التحتانية و السخانة
 8 2 1 ألم في أسفل البطن مع حمى. 4

. جاااك شاااي حريااق فلتحااات 5

 ديال ظهرك و السخانة
 8 2 1 ألم حاد في أسفل الظهر مع حمى. 5

. واش جاااااك شااااي حريااااق 6

 رك و السخانةفلفوق ديال ظه
 8 2 1 ألم حاد في أعلى الظهر مع حمى. 6

. جااااااااك حرياااااااق البولاااااااة 7

 السخانةو
 8 2 1 حرقة /ألم عند التبول مع حمى. 7

. نفااخ وحريااق فااي بزازلااك 8

 السخانةو
 8 2 1 انتفاخ وألم في الثديين مع حمى. 8

  2 1 ________ .أخرى )تحدد(:9 . شي حاجة اخرى ...9
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 2012منذ يناير احيولد  آخر مولودورعاية  صحة، رابع: تغذيةلقسم الا

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

400 

ا هضرنا على الحمل ديالك  بولدك  اللخر، دب

 بغيت نسولك على الصحة و الماكلة ديال هاذ

 ؟  الولد اللخر

رقم سطر والحالة ، سجلي اسم: للباحثة

د في السؤالين الحياتية آلخر مولود كما ور

 172و 213

 _____ اسم آخر مولود )من جدول المواليد(

 

  رقم سطر آخر مولود: )من جدول المواليد(

 الحالة الحياتية

 1 على قيد الحياة

 2 متوفى

 تسجيل المولود

401 
 واش عند)اإلسم( عقد اإلزدياد؟

 واش ممكن نشوفو؟

 403A 1 نعم )تمت رؤية عقد االزدياد(

 2 رؤية عقد االزدياد( تتم نعم )لم

 3 ال يوجد عقد ازدياد 

 8 عرفتال 

402 
واش سجلتوه في الحالة )اإلسم( ملي تزاد 

 المدنية؟

 403A 1 نعم

 2 ال
 

 8 عرفتال 

403 
واش تتعرفي كيفاش تسجلي )اإلسم( في 

 الحالة المدنية؟

 1 نعم
 

 2 ال

403A الدفتر الصحي؟ )اإلسم( عندو واش 
 1 نعم

 
 2 ال

 الرضاعة الطبيعية

404 

 واش رضعت)اإلسم( بالبزولة؟

إذا كانت اإلجابة ب"ال" حاولي : للباحثة

التأكد من أن الطفل لم يرضع من الثدي قط 
 "2قبل أن تضعي دائرة حول الرمز "

  1 نعم

 408 2 لم يرضع الثدي قط

405 

 ؟عطيه البزولةملي تزاد)اإلسم( إمت بديتي تت 
ي إذا كانت اإلجابة أقل من ساعة سجلللباحثة: 

ساعة سجلي  24إذا كانت أقل من  و "،00"

 وغير ذلك سجلي باأليام بالساعات

 00 0 بعد الوالدة مباشرة

  1 الساعات 

  2 األيام

406 
 في ليام اللولى ملي تزاد)اإلسم( و قبل ما
ة يجيك الحليب، واش تعطاتو شي حاج

 يشربها من غير لحليب ديال البزولة؟

  1 نعم

 409 2 ال

407 

 

 

 

 

 

أشاانو اعطيتااي ل)اإلساام( يشاارب قباال مايجيااك 

 الحليب؟

 

 ؟ىخرأ حاجة شي تقصي:

 

 

 

 

 

 

 A حليب )من غير حليب الثدي(

409 

 B ماء

 C سكر وماء 

 D محلول ماء وسكر وملح

 E عصير فواكه

 F الحليب بودرة لألطف

 G شاي أو محلول أعشاب طبيعية

 H عسل

 X ______أخرى )تحدد(: 

 



  استبيانات المسح: استمارة المرأة: الملحق )د(                      2018 -المملكة المغربية  –لمسح الوطني حول السكان وصحة األسرة ا

280 
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 )اإلسم( بالبزولة؟ عالش مارضعتيش 408

 01 الطفل كان مريضا

 

 02 الطفل توفى

 03 رفض الطفل ثدي األم

 04 األم مريضة

 05 ب كافاألم ليس لديها حلي

 06 مشاكل بالحلمة أو الثدي 

 07 ذهاب األم إلى العمل

 96 _____أخرى )تحدد(: _

409 
ماان بعااد  واش رجعات ليااك حااق الشااهر

 )اإلسم( ؟  ماولدتي

  1 نعم

 411 2 ال

410 
 ماولاادتي مااورشااحال ماان شااهر بقيتااي 

 )اإلسم( عاد جاتك حق الشهر؟

  عدد الشهور
 

 98 عرفتال 

411 
 440و  040انظري إلى  للباحثة:

 وضعي دائرة حول الرمز المناسب

  1 على قيد الحياة ورضع من الثديالطفل 

 420 2 على قيد الحياة ولم يرضع من الثديالطفل 

 415 3 توفى ورضع من الثديالطفل 

 501 4 توفى ولم يرضع من الثديالطفل 

412 
 رضع/واش مازال/مازالت )اإلسم(  تي

 تترضع بالبزولة؟

  1 نعم

 415 2 ال

413 
شحال من مرة رضعت)اإلسم( البارح 

 في النهار ؟

 بالنهار عدد مرات الرضاعة
  

 96 كلما طلب الطفل

414 
)اإلسم( البارح  شحال من مرة رضعت

 ؟ )من الغروب حتى الفجر(في الليل

 بالليل عدد مرات الرضاعة

 418 
 96 كلما طلب الطفل

415 
)اإلسااام(  شاااحال مااان شاااهر رضاااعت

 بالبزولة؟

 عدد شهور الرضاعة

 

 

 501 96 حتى وفاة الطفل

416 

 

 

 

 

 

 

)اإلسم(  عالش قطعتي البزولة على

 فهاذ السن؟

 

 

السبب الرئيسي  تأكدي منللباحثة: 

 هوسجلي

 

 

 

 

 

 

 01 وصل إلى سن مناسب

 

 02 األم ليس لديها حليب كاف

 03 ديالطفل رفض الث

 04 األم كانت مريضة

 05 حليب األم ليس كافيا لنمو الطفل

 06 الطفل كان مريضا

 501 07 الطفل توفى

 08 األم أصبحت حامل

 

 09 الرغبة في إنجاب طفل آخر

 10 الرغبة في استعمال حبوب منع الحمل

 11 للعمل/للعودة إلى العمل

 12 أفضلالتغذية الصناعية 

 96 __أخرى )تحدد(: ___
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417 

ملي بغيتي تفطمي)اإلسم( واش قطعتي 
عليه)ها( البزولة مرة وحدة وال قطعتيها 

 عليه)ها( شوية بشوية؟

 1 فجأة
 

 2 بالتدريج

 : الحالة الحياتية040انظري إلى  :للباحثة 418
  1 الحياة الطفل على قيد

 501 2 الطفل متوفى

419 
شحال كان فعمر )اإلسم( ملي اعطيتيه شي 

 ماكلة أول مرة؟ )من غير حليب األم(

 العمر بالشهور
  

 98 صغير السن/ال تتدكر / التعرف

420 
تأكدي من عمر الطفل من السؤال للباحثة: 

 من جدول المواليد 218

  1 عمر الطفل سنتين أو أقل 

 423 2 ر الطفل أكثر من سنتين عم

421 

البارح في  النهار وال فاي الليال شاحال مان 
 مرة اعطيتي ل)اإلسم( :

 
وستتتجلي عتتتدد  أقرئتتتي كتتتل واحتتتدة: للباحثاااة
  المرات

 
 " إذا لم يتناول أي مرة0سجلي "

 " إذا تناول سبع مرات أو أكثر7سجلي "

 ال تعرفكانت " إذا 8سجلي "

  مياه للشرب .1

 

  أدوية-تفيتامينا .2

  حليب  .3

  عصير فواكه .4
أو ما  SROمحلول إماهة )  .5

  يعادله(

محلول أعشاب طبيعية  .6
  (,لويزة..)كرويه، حلبة 

  .(....-لبن )دانون ياغورت .7

  حساء خفيف )حسوة خفيفة( .8

  شوربة خفيفة .9
تباع معبأة لألطفال  أطعمة .10

  ري( )ماكلة كتباع خاصة بالدرا

طعام صلب أو شبه صلب  .11
  )مهروس أو مطحون(

  شاي ) أتاي( .12

  __أخرى )تحدد(: ___ .13

422 
البارح واش زدتي السكر في ذاك الشي 

 اللي  كلى وال شرب)اإلسم(؟

 1 نعم
 

 2 ال
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 تلقيح األطفال

423 
 ارتكارني/ ورقة ديال الجلبات اللي دار /دواش عندك ال

 )االسم(؟
 ؟نشوفها ليا يمكن واش :إذا كانت اإلجابة نعم للباحثة:

 425 1 نعم: تم اإلطالع عليها

 427 2 نعم: لم يتم اإلطالع عليها

  3 بطاقة وثيقة/ ال توجد

 ؟)االسم(  ديال ورقة ديال الجلبة واش كان عندك الكارني/ 424
  1 نعم

 2 ال 427

425 

 

لبطاقة   // // سجلي تاريخ كل لقاح كما ورد في ا   " في حالة قطاع خاص2" إذا كان قطاع عام و "1سجلي "

ي خانة "األيام" إذا " ف99" في خانة "األيام" إذا ورد اللقاح في البطاقة ولم يسجل تاريخه   // سجلي "44سجلي "

 "98ي "اقة   //   في حال عدم وجود أي من اليوم أو الشهر، سجللم يرد اللقاح على اإلطالق في البط

 2012 /31/12 و 2012 /01/01  الطفل مزداد بين 

425A   

  اليوم الشهر السنة القطاع 

     (HB.0) "ب"الفيروسي نوع لقاح ضد التهاب الكبد  1

 

     BCG) (لقاح ضد السل  2
      (VPO 0)د الوالدة لقاح ضد شلل األطفال عن 3

4 
 الجرعة االولى لقاح ضد شلل األطفال

(VPO1)      

5 
 الثالثي )الدفتيريا، السعال الديكي، الكزاز(

      (DTC1)الجرعة االولى 

6 
الجرعة  لقاح هيموفيليس  أنفلوانزا نوع "ب" 

     (Hib1) االولى

     (HB1) األولىلجرعة لقاح ضد التهاب الكبد ا 7

     (Rota 1) الجرعة االولىفيروس لقاح ضد الروتا 8

      (Pneumo1) الجرعة االولىالبنوموكوك لقاح ضد  9

     (VPO2)الثانية الجرعة  لقاح ضد شلل األطفال 10

11 
الثالثي )الدفتيريا، السعال الديكي، الكزاز 

     (DTC2)   يةالجرعة الثان

12 
الجرعة  لقاح هيموفيليس  أنفلوانزا نوع "ب" 

     (Hib2)الثانية 

     (HB2) الثانية الجرعةلقاح ضد التهاب الكبد  13
      (Rota 2 )الثانيةالجرعة فيروس لقاح ضد الروتا 14
      (Pneumo2 )   الثانيةالجرعة البنوموكوك لقاح ضد  15

     (VPO3)الثالثة الجرعة  لقاح ضد شلل األطفال 16

17 
 الثالثي )الدفتيريا، السعال الديكي، الكزاز(

     (DTC3) الجرعة الثالثة 

18 
الجرعة لقاح هيموفيليس  أنفلوانزا نوع "ب" 

     (Hib3)الثالثة 

     (HB3)لثة لقاح ضد التهاب الكبد الجرعة الثا 19
     (VAR) لقاح ضد الحصبة )بوحمرون( 20
     (Pneumo3)  لثةالثا الجرعةالبنوموكوك لقاح ضد  21
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  فما فوق  01/2013/ 01الطفل مزداد في 

 اليوم الشهر السنة القطاع   

 
425B   

1 
 "ب"الفيروسي نوع اب الكبد لقاح ضد الته

(HB.0)     

     BCG) (لقاح ضد السل  2

      (VPO 0)لقاح ضد شلل األطفال عند الوالدة  3

4 
 الجرعة االولى لقاح ضد شلل األطفال

(VPO1)      

5 

ضد   (penta1) األولىلقاح خماسي الجرعة  
 السعال الديكي الدفتيريا )الخناقية(، الكزاز،

،الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب"  )العواية(
(Hib) و التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب" 

    

6 
 Rota) األولىالجرعة فيروس لقاح ضد الروتا

1)     

7 
 األولىالجرعة البنوموكوك لقاح ضد 

(Pneumo1)     

     (VPO2)الثانية الجرعة  لقاح ضد شلل األطفال 8

9 

ضد   (penta2)نيةالثالقاح خماسي الجرعة 
 الدفتيريا )الخناقية(، الكزاز،  السعال الديكي

،الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب"  )العواية(
(Hib) و التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب " 

    

10 
االخيرة الجرعة (Rota) فيروسلقاح ضد الروتا

 2ة لروتافيروس  سلسلة بالنسبة الثاني)الجرعة 
 (3بالنسبة لروتافيروس سلسلة ثالتة الالجرعة أو 

    

11 
 الثانيةالجرعة البنوموكوك لقاح ضد 
Pneumo2))     

     (VPO3)الثالثة الجرعة  لقاح ضد شلل األطفال 12

13 

ضد   (penta3) الثالثةلقاح خماسي الجرعة 
 الكزاز،  السعال الديكي الدفتيريا )الخناقية(،

،الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب"  )العواية(
(Hib) و التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب " 

    

14 
و الحميراء  الحصبة لقاح الجرعة االولى ضد

(RR1)     

15 
  ةالثالثالجرعة البنوموكوك لقاح ضد 

(Pneumo3)     

16 
 (RR2)والحميراء  ضد الحصبةالجرعة الثانية لقاح 

     (فما فوق  01/01/2015في مزداد بالنسبة للطفل ال

426 

 فةين وكةت خةاو الكةارني فةي شسةجالم مةا ىخر جلبة شي دار/ دارت)االسم(  واش

 تلقيح؟ديال الحملة 

" 99لرمز "ا 425B  أو 425A في حالة "نعم": غيري في السؤال  للباحثة:

م ذكره ت" لكل لقاح  موجود في الجدول و 66يام إلى الرمز "الموجود في خانة األ

 من قبل المبحوثة

 1 نعم

433 
 2 ال

ال 

 تعرف
8 
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

427 

 

 جلبات باش ما يمرضش/ دار/ دارت شي)االسم( ل سبق واش

 يالد تحمالال دار/ دارت فيي لال حتى الجلبات  ما تمرضش،

 تلقيح ؟ال

  1 نعم

 2 ال
433 

 8 ال تعرف

428 

لى عدار/ دارت الجلبة ديال الزيادة )االسم(  ل  سبق واش

مرض السل و اللي هي شوكة تدار في الكتف و تتخلي 

 الرشمة ديالها؟

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال تعرف

429 
قطرات وهي  واش دار/ت الجلبة ضد الشلل ديال الدراري

 طريق الفم ؟تعطى عن ت

  نعم: عدد المرات

 7 ال 

 8 ال تعرف

430 

للااي واش دار/ت الجلبااة ضااد الدفتيريااة و العوايااة و الكاازاز وا

 هي الشوكة اللي كتضرب في الفخد؟ 

 يعطى استقصي األمر باإلشارة إلى أن اللقاح الثالثي للباحثة:

 .أحيانا  في الوقت نفسه الذي يعطى فيه لقاح شلل األطفال

  نعم: عدد المرات

 7 ال 

 8 ال تعرف

431 

 ؟ نوع بواش دار/ت الجلبة ضد مرض الكبد 

كبد استقصي األمر باإلشارة إلى أن لقاح التهاب ال للباحثة:

 )نوع ب( يعطى أحيانا  في الوقت نفسه الذي يعطى فيه لقاح

 شلل األطفال واللقاح الثالثي.

  نعم: عدد المرات

 7 ال 

 8 ال تعرف

 واش دار/ت الجلبة ضد بوحمرون؟ 432

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال تعرف

433 
 

 ؟  A واش عمر )اإلسم( خدا/ خدات الفيتامين

 

  1 نعم

 2 ال
435 

 8 ال تعرف

 ؟ Aالفيتامين خدا/ خدات  )االسم( شحال من مرة  434
   عدد المرات 

  8 ال تعرف / ال اتذكر

 ؟  D عمر )اإلسم( خدا/ خدات الفيتامينواش  435

  1 نعم

 2 ال
437 

 8 ال تعرف

 ؟ Dشحال من مرة )االسم( خدا/ خدات  الفيتامين  436
  عدد المرات 

 
 8 تذكرتال تعرف / ال 
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 إلى يانتقل فئات الترميز األسئلة الرقم

 أمراض الطفولة خالل األسبوعين السابقين على المسح

437 
اليوم الفايتة واش  15في هاذ 

 جات)اإلسم( السخانة؟

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال تعرف

438 
 مرضاليوم الفايتة واش)اإلسم(  15في 

 ؟شي مرض وفيه الكحة

  1 نعم

 2 ال
441 

 8 ال تعرف

439 

شي مرض وفيه  مرض)اإلسم(  ملي

 كانت تتنفس واش كان تيتنفس/ الكحة،

ا ديالو /هتنفس ال ل وبالزربة أكثر من قب

 قصير و سريع ؟كان 

  1 نعم

 2 ال
441  

 8 ال تعرف

440 
واش كان السبب جاي من شي مشكلة 

 ؟فصدرو وال نيفو كان تيسيل وال مسدود

 1 مشكلة في الصدر فقط

 

 2 انسداد األنف أو سيالن من األنف فقط

 3 كال السببين

 6 ــــــــــــــأخرى )تحدد( ــــــــــــــ

 8 ال تعرف

441 
 :438و  437انظري إلى : للباحثة

 الحمى والسعال

  1 438أو  437نعم ألي من 

 446 2 8أو  2كالهما = 

442 

ملي كان)اإلسم( كيكح وال فيه السخانة 

واش طلبت ليه شي دوا وال طلبتي شي 

 نصيحة من شي حد؟

  1 نعم

 444 2 ال

443 

 دوا وال النصيحة؟منين خديتي ال

 تقصي:

 ؟اخر بالصة شي

 

 A مستشفى عمومي 

 

 B مركز صحي

 C مصحة تعاضدية/مصحة خاصة

 D عيادة خاصة

 E وحدة متنقلة

 F صيدلية

 G مولدة -ممرضة 

 H عشاب

 X )تحدد(: ________ اخر مكان

444 

ملي كان )اإلسم( مريض واش اعطيتيه 

باش تداويه)ها( من الكحة شي حاجة 

 وال السخانة؟

 

  1 نعم

 2 ال
446 

 8 ال أعرف
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

445 

أشاانو اعطيتيااه باااش تداويااه /هااا ماان الكحااة وال 

 السخانة؟

 : تقصي

 شي حاجة أخرى؟ 
 

ضعي دائرة حول جميع األدوية التي  للباحثة:

 أعطيت للطفل. 

 A (حقنة)مضاد حيوي 

 

 B مضاد حيوي )كبسولة/ شراب(

 C دواء مسكن للسعال

 /أقراص دواء مخفض للحرارة:

 حموالت  كيس/ /شراب
D 

 E كورتيكويد

 F فيتامينات

 G دواء آخر 

 H )تقليدي( عالج منزلي أو أعشاب

 X ______أخرى )تحدد(: ____

446 
طاحت على)اإلسم(  اليوم الفايتة واش 15في 

كرشو/ها يعني كانت جارية و تيسهل أكثر من 

 ثالت المرات في النهار ؟

  1 نعم

 2 ال
455 

 8 تعرفال 

 ها السهال؟ شحال من نهار بقى)باقي( فيه/ 447
 " 00 "   إذا أقل من يوم سجلي:للباحثة

   عدد األيام
 98 التتذكر/ال تعرف

448 

 

 ؟ خروج ديالو/هاواش كان الدم في ال

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال تعرف

449 

 حتىالسوائل )دبا بغيت نعرف اشحال ديال 

لـ )االسم(  ي( عطيتديال األمحليب ال

كانت كرشو جارية  ملييشربها/تشربها 

  وتيسهل.

 اللي مولفةقل من  يشرب ها/ عطيت تيهعطي واش

 اللي مولفة والها ، يشربته/تيشربتت

ي لكثر من ال والها تقريباً، يشربته/تيشربتت

 ها؟يشربته/تيشربتت مولفة

 إذا كانت الكمية أقل من المعتاد،للباحثة:

 استقصي األمر:

 اللي مولفة زاف منقل بشربتيه /ها  واش

 ؟غير شويةقل  والها يشربته/تيشربتت

 1 أقل بكثير من المعتاد

 

 2 بعض الشيء من المعتادأقل 

 3 نفس الكمية تقريبا

 4 أكثر من المعتاد

 5 يشرب/تشرب شيئالم 

 8 ال تعرف

450 

 واش، وتيسهل جارية)االسم( كانت كرش  ملي

اللي مولفة قل من  الماكلة هاعطيت/تيهعطي

 والكثر ،  وال، قد اللي مولفة تتعطيه وال تتعطيه

 ؟ يتيه تا شي ماكلةعط ما

 إذا كانت الكمية أقل من المعتاد، للباحثة:

 ستقصي األمر:ا

 اللي مولفة بزاف منقل وكلتيه/ها  واش 

 ؟غير شويةقل  وال تتوكليه/ها

 1 أقل بكثير من المعتاد

 

 2 من المعتاد بعض الشيءأقل 

 3 نفس الكمية تقريبا

 4 أكثر من المعتاد

 5 أوقفت الطعام

 6 لم يأخذ أغذية صلبة بعد

 8 ال تعرف

 

 

 

 

 

 

 

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

  1 نعمواش طلبت شي الدوا وال شي نصيحة باش تداوي هاذ   451
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 455 2 ال السهال؟

452 

 

علاى مشاكل الساهال  نصيحة شيوال  الدوا طلبتمنين 

 لي كان عند )اإلسم(؟

 

واش كاينة شي بالصة أخرى وال شي حد  تقصي:

 آخر؟

 تذكره المستجوبةضعي دائرة حول كل ما  للباحثة:

 مع عدم ذكر أي من األجوبة.

 A مستشفى عمومي

 

 B مركز صحي

 C مصحة خاصة/مصحة تعاضدية

 D طبيب خاص

 E صيدلي

 F وحدة متنقلة

 G مولدة -ممرضة

 H عشاب

 X ________أخرى )تحدد(: ___

453 
  واش اعطتي )اإلسم( شي حاجة  باش تداويه/ )ها(

 السهال ؟

  1 نعم

 2 ال
455 

 8 ال تعرف

454 

 ؟سهاللاباش تداويه)ها( من  ها/شنو اعطتيه

 

 واش اعطتيه شي حاجة أخرى؟ :تقصي

 

 A محلول معالجة االجتفاف

 

مضادات حيوية على شكل حبوب 

 أو شراب
B 

 C مضادات حيوية على شكل حقن 

دواء قابض على شكل حبوب أو 

 شراب
D 

 E حبوب أو شراب  آخر

 F حقن أخرى غير المضادات الحيوية

 G حقن غير معروفة

 H حقنة عن طربق الوريد

مستحضرات منزلية/أدوية من 

 األعشاب
I 

 X __________أخرى )تحدد(: _

 

 

455 

 

 

 

 شنو هي العالمات اللي كتخليك تحسي باللي المرض

 ديال ولدك خطير؟ 

 

 ؟ شي عالمة أخرى :تقصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 A يشرب أو يرضع بصعوبة

 

 B ال يقدر على الشرب أو الرضاع 

 C حالة الطفل تزداد سوءا

 D يصاب بالحمى

 E يتنفس بسرعة

 F ظهور الدم في براز الطفل

 X ـــــــــــــــــــــــــــــأخرى )تحدد(:

 Z ال تعرف

 

 

 انتقلي الى ئات الترميزف األسئلة الرقم

 رعاية الطفل
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456 

في السيمانة الي فاتت واش خليت 

)اإلسم( مع شي طفل آخر عمرو 

 سنين؟ 10قل من 

شحال من :إذا نعم اسأليللباحثة:

 مرة؟

 00إذا "ال" سجلي 

   عدد المرات

457 

واش خليت  في السيمانة الي فاتت

)اإلسم( شي مرة بوحدو/ها في 

 الدار؟

شحال من  :إذا "نعم" اسأليللباحثة:

 مرة؟

 00إذا "ال" سجلي 

   عدد المرات

458 

، واش ( أياام اللاي فاتات3في تلت )

أنت  وال شي حد من األسارة ديالاك 

 سنة وال أكثر: 15اللي عمرهم 

 ال أحد آخررون األب األم 

 

( شااي كتاااب وال اإلساامقريتااو مااع )

شفتااااـو معاه/هااااا شااااي كتاااااب فيااااه 

 التصاور

أو مشاهدة  قراءة كتب

 كتب مصورة
A B X Y 

 A B X Y ها حكي قصص له/ عاودتو ليه/ها شي قصة

 A B X Y ها غناء األغاني له/ غنيتو ليه/ها

 خرجتو معاه/ها يتسارا
ها  إلى  الخروج معه/

 خارج المنزل للتنزه
A B X Y 

 A B X Y ها  اللعب معه/ لعبتو معاه/ها

ات و علمتوه/ها سميات شي حاج

 األرقام

قضاء وقت في تسمية 

 األشياء أو العد
A B X Y 
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 األمراض المتعلقة بالحمل والوالدةالقسم الخامس: 

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

501 

بغيت نتكلم معاك دبا على صحتك وعلى بعض 

 ؟المشاكل الصحية اللي يمكن لعياالت يعانيو منها

نة وال متوسطة بلي صحتك مزيا تتشوفيواش 

 وال ناقصة؟

  1 جيدة

 2 متوسطة

 3 سيئة

 6 _____أخرى )تحدد(: __

502 
واش تتحسي بلي الصحة ديالك أحسن وال 

 عليه العام الفايت؟ كانتبحال وال قل ملي 

  1 تحسنت

 2 لم تتغير

 3 ساءت

 6 ______أخرى )تحدد(: 

503 
الوالدة  فمال واش عمرك سمعت بالكونسير دي

 وال الكونسير ديال البزولة؟

  1 نعم

 508 2 ال

504 
يدوزو  يمشيوواش سمعت بللي لعياالت يمكن  

ويعرفو واش فيهم هاذ الكونسير وخا 
 ؟شمامراضات

  1 نعم

 2 ال

505 
 واش فيكعمرك دوزتي باش تعرفي  واش

 الوالدة؟  فم الكونسير ديال

  1 نعم

 508 2 ال

 ن دوزتي؟في 506

  1 مركز الصحي/دار الوالدة

 2 مصحة خاصة/عيادة خاصة

 6  _______مكان آخر )يحدد(

 شحال هذي باش دوزتي آخر مرة؟ 507

  1 سنوات 3أقل من 

 2 سنوات 3أكثر من 

 8 ال تتذكر

508 
بسبب الحمل كينين شي عياالت تيحسو بشي 

تخرج ثقل نزل ليهم لتحت وال الوالدة غدي 
 ليهم، واش عمرك حسيتي بهاد الشي؟

  1 نعم

 512 2 ال

509 
 ؟شحال هاذا باش حسيتي بهاذ الشي المرة اللولى

 "00إذا كان الجواب "أقل من سنة" سجلي " للباحثة:

 عدد السنوات

 
 

 98 ال تعرف

510 

وال  تتعطسي وال هازة   تتكحيملي تتكوني 

يبقى كيف الثقل واش هاذ الشي تينقص وال ت

 ماكان وال تيزيد؟

 1 يتحسن

 2 يبقى كما هو 

 3 يسوء

511 

واش عمرك درتي شي دوا وال طلبتي شي 

 ؟المشكلنصيحة على هاذ 

 

 : إذا كانت اإلجابة "نعم" اسألي: للباحثة

 أشكون اللي شفتي؟

 أشكون آخر؟

 A طبيب

 

 B مولدة  ممرضة /

 C صيدلي

 D قابلة تقليدية

شابع فقيه/  E 

 X ـــــــــــــــــــ  أخرى : )تحدد(

  Y ال

512 

كينين شي عياالت مكيقدروش يحصرو البولة 
ديالهم، واش عمرك وقع ليك هاد الشي 

بالخصوص ملي تتكوني تتكحي و ال تعطسي 
 وال تبغي تهزي شي ثقل؟

  1 نعم

 514 2 ال
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 إلى انتقلي فئات الترميز األسئلة الرقم

513 

واش درتي شي دوا وال طلبتي شي 

 نصيحة على هاد المشكل؟

 

 إذا كانت اإلجابة "نعم" اسأليللباحثة: 

 أشكون اللي شفتي؟ 

 أشكون آخر؟:  تقصي 

 A طبيب

 

 B مولدة  ممرضة /

 C صيدلي

 D قابلة تقليدية

 E شابع فقيه/

 X ــــــــــــــــــــ أخرى: )تحدد(

  Y ال

  أشهر اللخرة واش حسيتي ب: 3فهاد  514

514A وجع و الحريق البولة؟ 
 1 نعم

 
 2 ال

514B بشي حاجة ماشي عادية تتنزل منك؟ 
  1 نعم

 519 2 ال

  ملي كان تينـزل منك هاذ الشي واش كان معاه: 515

515A الحكة وال حساسية حدى  الفرج ديالك؟ 
 1 نعم

 
 2 ال

515B الريحة الخايبة؟ 
 1 نعم

 
 2 ال

515C 
حريق في كرشك الصغيرة ماشي ديال 

 حق الشهر؟

 1 نعم
 

 2 ال

516 
 515Bو  C515 انظري إلى و للباحثة:

 A515و

  1 مرض واحد على األقل

 519 2 لم تعان من أي من األمراض 

517 

واش درتااااي شااااي دوا وال طلبتااااي شااااي 

 اكل؟نصيحة على هاد المشكل/المش

 

 إذا كانت اإلجابة "نعم" اسأليللباحثة: 

 أشكون اللي شفتي؟ 

 أشكون آخر؟:  تقصي 

 A طبيب

519 

 B مولدة  ممرضة /

 C صيدلي

 D قابلة تقليدية

 E شابع فقيه/

 X _______أخرى )تحدد(: 

  Y ال

518 

 

 

 

عاااالش مااااطلبتي الدوا وال نصااايحة علاااى 

 ل؟هاد المشكل/المشاك

 

 واش كاين شي سبب آخر؟ تقصي:

 

 

 A ال تعتقد ذلك يساعد

 

 B مشكلة مالية

 C الخدمة غير متوفرة

 D ال توجد نساء بين مقدمي الخدمة 

 E الزوج مشغول /مشغولة

 F المشكلة ال تستدعي

 G خائفة /محرجة

 X _____خرى )تحدد(: ___أ

 :227انظري إلى  519
  1 حامل/غير متأكدةليست 

 529 2 حامل حاليا

 :230انظري إلى  520
  1 مازالت تحيض

 529 2 في فترة نفاس أو رضاعة ضلم تعد تح
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 :118انظري إلى  521
  1 متزوجة حاليا

 529 2 أرملة/مطلقة/ منفصلة

 واش حاولتي تحملي و ماحملتيش؟ 522
  1 نعم

 529 2 ال

523 

 شحال ديال الوقت وانت كتحاولي باش تحملي؟

 11: إذا كانت تحاول )من شهر إلىللباحثة

 11وإذا كان اكثر من  شهر( يسجل بالشهور

 .شهر يسجل بالسنوات

 1 بالشهور
 

 

 2 بالسنوات
 

 

 أشنو في نظرك السبب اللي ماخالكش تحملي؟ 524

 529 1 انقطاع الدورة  الشهرية

 2 العقم

 

 3 المرض

 4 مرض الزوج

 6 _________ أخرى : )تحدد(

 8 ال تعرف

525 

واش دوزتاااي و ال طلبتاااي شاااي نصااايحة بااااش 

 تحملي؟

  

  :إذا كانت اإلجابة "نعم" اسألي: للباحثة

 شكون اللي سولت وال شكون نصحك ؟

 : أشكون آخر؟ تقصي

 A طبيب

527 

 B مولدة  ممرضة /

 C صيدلي

 D قابلة تقليدية

 E شابع/ فقيه

 X _________ أخرى : )تحدد(

  Y ال

526 

عاااالش مااااادوزتيش و مطلبتاااايش نصاااايحة 

 على هاذ المشكل ؟

 

  :تقصي

 واش كاين شي سبب آخر؟

 A ال تعتقد ذلك يساعد

 

 B مشكلة مالية

 C الخدمة غير متوفرة

 D مقدمي الخدمة  ال توجد نساء بين

 E الزوج مشغول /مشغولة

 F المشكلة ال تستدعي

 G خائفة /محرجة

 X ________ أخرى : )تحدد(

527 
واش راجلك شاف شاي حاد بااش يعطياه الادوا 

 وال شي نصيحة على هاذ المشكل؟ 

  1 نعم

 2 ال
529 

 8 ال تعرف

 

 

 

 ي إلىانتقل فئات الترميز األسئلة الرقم

528 

 أشكون اللي شاف؟

 : تقصي

 أشكون آخر؟

 A طبيب

 B ممرض 

 C صيدلي
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 D شابع/ فقيه

 X ______أخرى : )تحدد(

 Z ال تعرف

 الفستوليا. مشكلةبسئلة التالية تتعلق بمعرفة المرأة األ للباحثة:

قدر صعيبة تالوالدة البسباب العياالت، مثال ر على الصحة ديال أثدبا بغيت نسولك على شي مشاكل خرى كتقدر ت 

 لخروجاتا ت حبعد المرا و  ديالها، تبقاش تحصر البولكالمرا م المشكل ذمن التحت. وبسباب ها تتخلط/المرا تشرك

غتصاب او ال شي بسباب اال حتى المشكلة تقدر توقع ذالليل .هابو  بالنهار  من القدام  هو كتولي ديرو حتا  ديالها

 لتحت .من  عملية

529 

 
 المشكلة؟ ذهابواش عمرك سمعت 

  1 نعم

  2 ال

530 
هاذ بحال واش واقع ليك وال فايت وقع ليك 

 الشي ؟

  1 نعم

 536 2 ال

531 

 ةبعد والدة طبيعي واش وقع ليك هاد المشكل

عملية شي بعد  وال بالفتيحبعد والدة وال 

 ؟  وال شي حاجة خرى جراحية

 1 ةبعد والدة طبيعي

 
 2 بعد والدة قيصرية

 3 بعد عملية جراحية

 6 ______(: أخرى )تحدد

532 
 الع شي نصيحة دوزتي و ال طلبتيواش 

 ؟ذ المشكلةاه

 534 1 نعم

  2 ال

533 

 شي عالش مادوزتيش و مطلبتيش

 نصيحة على هاذ المشكل ؟

 

 سبب آخر؟ كاين شي تقصي:

 A ال تعتقد ذلك يساعد

536 

 B شكلة ماليةم

 C الخدمة غير متوفرة

ال توجد نساء بين مقدمي 

 الخدمة 
D 

 E الزوج مشغول /مشغولة

 F المشكلة ال تستدعي

 G خائفة /محرجة

 X _____خرى )تحدد(: _أ

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

534 
شكون اللي دوزتي عندو وال عطاك ش 

 المرة اللخرة ؟نصيحة  في 

 1 طبيب

 2 ممرضة/قابلة 

 6 _____)تحدد(: أخرى 
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535 
 واش تحسنت حالتك ملي درتي الدوا؟

 

 1 تحسنت بالكامل

 2 تحسنت جزئيا 

 3 لم تتحسن

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

536 

دبا بغيت نسولك على العالج ديالك بصفة 

دك شي مشكل ديال عامة : ملي تيكون عن

 الصحة ديالك و تتكوني بغيتي باش تتداواي

 فين تتمشي فالغالبية ديال  المرات؟

 10 عمومي مستشفى

 

 20 دار الوالدة/مركز صحي

مصحة /ةخاص مصحة

 تعاضدية
30 

 40 طبيب خاص

 05 صيدلية

 06 في المنزل

 07 فقيه/عشاب

 96 _خرى )تحدد(:_____أ

 89 ال تعرف/ غير متأكدة

537 

مريضاة و كتبغاي دوزي وال تاخادي شاي  تتكاونيملي 

 دوا واش كيكون عندك شي مشكل كبير باش :
 كبيرليست بعائق  عائق كبير

 

 2 1 تذهبينمعرفة إلى أين  .1 . تعرفي فين تمشي1

. تاخاااااادي اإلذن باااااااش 2

 تمشي

الحصول على اإلذن  .2
 للذهاب

1 2 

 2 1 الحصول على المال  .3 . تلقاي لفلوس3

. توصاالي لبالصااة فاااين 4

 تدوزي

مركز  عن بعد المسافة .4
 الرعاية

1 2 

عدم الرغبة في الذهاب  .5 . تمشي بوحدك5
 كبمفرد

1 2 

القلق من عدم وجود  .6 . تدوزي عند راجل6
 الرعاية تقدمأنثى 

1 2 
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 دس: تنظيم األسرة واتجاهات اإلنجابسم الساالق

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 :118 انظري إلى للباحثة: 601
  1 متزوجة حاليا  

 623 2 )مطلقة/ أرملة/ منفصلة(

 :227انظري إلى  للباحثة: 602
  1 ليست حامل/ غير متأكدة

 619 2 حامل حاليا

603 

دبا بغيت نتكلم معاك على تنظيم األسرة، كيف 
 يجيرو شي حواتتعرفي الراجل والمرا يمكن ليهم يد

باش يوخرو وال يمنعو الحمل.واش كديري دابا 
 ؟شي حاجة باش توخري وال تمنعي الحمل

  1 نعم

 614 2 ال

604 

و اشنو كديري نت وال راجلك باش توخرو وال تمنع

 ؟ الحمل

 

 ال تحفزيها على أية إجابة. للباحثة:

 

 01 الحبوب .1

 

 02 اللولب .2

 03 الحقن .3

 04 للرجل العازل الواقي .4

المرهم أو  /الحاجز المهبلي للمرأة .5
 الكريم الموضعي

05 

 06 رحمال قنواتربط  .6
 607 

 07 التعقيم للرجال .7

 08 إطالة فترة الرضاعة الطبيعية .8

608 
 09 )الحساب( فترة األمان .9

 10 العزل .10

 96 ___أخرى )تحدد(: _____ .11

605 
م الوسيلة )اسواش راجلك متافق معاك عال 

 اللي كتديري دابا؟ الحالية(

 1 نعم
 

 2 ال

606 

 

ة  في المر )اسم الوسيلة الحالية(منين اخديتي   

 اللخرة ؟ 

 01 عمومي مستشفى

 

 02 المرجعي للصحة اإلنجابية  مركزال

 03 مركز صحي/دار الوالدة

 04 مصحة تعاضدية /مصحة خاصة

 05 صيدلية

 06 طبيب خاص

 07 وحدة صحية متنقلة

 08 (جمعيات) مشرفة ميدانية

 09 الزوج

 10 أصدقاء/أقارب

 96 ____خرى )تحدد(: ______أ

 98 ال تعرف
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

607 
واش نصحك نتي وال راجلك شي 
طبيب)ة( /ممرض)ة( قبل ما ديري )اسم 

   لية(؟الوسيلة الحا

 1 نعم
 

 2 ال

608 

من شحال ديال الوقت و نت كديري )اسم 

 الوسيلة الحالية( بال ماتقطعيها؟  

 إذا أقل من سنة سجلي بالشهورللباحثة: 

  1 عدد الشهور

  2 عدد السنوات 

 98 8 ال تعرف

609 
)اسم الوسيلة واش عندك شي مشاكل مع 

 (؟الحالية

  1 نعم

 611 2 ال

610 
 أشنو هي هاذ المشاكل ؟

 مشكل آخر؟كاين شي واش تقصي: 

 A مشاكل صحية

 

 B الوسيلة غير فعالة

 C اعتراض الزوج

 D صعوبة الحصول عليها

 E مشكلة مالية

 F عدم االرتياح الستخدامها 

 X ____خرى )تحدد(: أ

 Z ال تعرف

 046انظري إلى السؤال للباحثة:  611
 619 1 تستعمل اللولب

  2 ال تستعمل اللولب 

612 
واش عمرك درتي العملية الصغيرة 

 ؟)اللولب(

 1 نعم
 

 2 ال 

613 
اشنو هو السبب المهم لخالك مديريش 

 )عالش مابقيتيش دايراها(؟ اللولب

 1 اآلثار الجانبية

619 

 2 انعدام الخصوصية في االستعمال

 3 ة الشهريةالثأثير على الدور

 4 تكاليف المراقبة الصحية بعد االستعمال

 5 الزوج غير موافق

 6 : ____أخرى )تحدد(

614 

 

أشنو هو السبب المهم اللي خالك  

مكتستعمليش دبا شي حاجة باش 

 ماتحمليش وال توخري لحمل ؟

 

 

 

 01 عدم نجاح الوسيلة/ حصل حمل

 

 02 الرغبة في إنجاب طفل آخر

 03 أثارت مشاكل صحية

 04 صعوبة الحصول عليها

 05 عدم االرتياح للوسيلة

 06 انعدام الخصوصية في االستعمال

 96 ___ خرى )تحدد(:أ

615 

واش تتتفكري تستعملي في المستقبل 

شي حاجة  باش توخري وال تمنعي 

 الحمل؟

 617 1 نعم

  2 ال

 619 8 ال تعرف
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

616 

أشنو هو السبب المهم اللي ماخالكش تفكري 

باش تستعملي في المستقبل شي حاجة باش 

 توخري وال تمنعي الحمل؟

 01 ترغب في إنجاب طفل آخر

619 

 02 الخوف من اآلثار الجانبية

 03 العقم/انقطاع الدورة الشهرية

 04 القضاء والقدر بيد هللا

 05 الزوج غير موافق

 06 تعارض تنظيم األسرة

 07 يتعارض مع المعتقدات الدينية

 08 عدم االرتياح للوسائل المتاحة

 96 __خرى )تحدد(: _____أ

 98 غير متأكدة/ ال تعرف

617 
إمتى غادي تستعملي  شي حاجة  باش توخري 

 وال تمنعي الحمل ؟

 1 شهرا 12في خالل 

 
 2 ما بين سنة وسنتين

 3 ثالث سنوات أو أكثر

 8 لم تقرر بعد/ ال تعرف

 ؟ هاتستعملي فكريأشنو هي الحاجة اللي تت 618

 01 الحبوب

 

 02 اللولب

 03 الحقن

 04 العازل الواقي للرجل

 05 الرحمية القنواتربط 

 60 التعقيم للرجال

 07 اعة الطبيعيةإطالة فترة الرض

 08 فترة األمان

 09 العزل

خرى )تحدد(: أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ__

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ

________________ 

 

96 

 غير متأكدة / ال تعرف

 

98 

 اتجاهات اإلنجاب

619 
الوسيلة المستعملة  :604انظري إلى  للباحثة:

 حاليا

 623 1 ربط قنوات الرحم/ التعقييم للرجال

  2 أي وسيلة أخرى أو ال تستعمل

620 

 227انظري إلى للباحثة: 
 

 حامل حاليا ليست حامل/غير متأكدة

واش باغية تولدي شي 
ولد آخر وال مابقيتيش 
 باغية تولدي بالمرة ؟

 من بعد ماتولدي إن
شاء هللا، واش باغية 
تولدي شي ولد آخر 
وال مابقيتيش باغية 

 تولدي بالمرة؟

  1 إنجاب طفل آخر

 2 التوقف عن اإلنجاب

 3 ال تستطيع أن تحمل 623

 8 غير متأكدة/ ال تعرف
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 واش بغيتي تولدي ولد وال بنت ؟ 621

 1 ذكر

 

 2 ثىأن

 3 سيان

 4 هللا األمر بيد

 6 ______خرى )تحدد(: أ

622 

 

  227انظري إلى للباحثة: 

  حامل حاليا ليست حامل/غير متأكدة

شحال ديال الوقت 

باغية تسناي عاد 

 تولدي شي ولد آخر؟

من بعد ماتولدي 
إن شاء هللا، شحال 
ديال الوقت باغية 
تسناي عاد تولدي 

 ر؟شي ولد آخ

  1 شهور

 
  2 سنوات

  ______خرى )تحدد(: _أ

6 

 

96 

 98 8 ال تعرف

ا إذا أقل من سنة سجلي بالشهور، إذ للباحثة:

 سنة فأكثر سجلي بالسنوات
    

623 

كان يمكن ليك تختاري شحال من دري  كون

يكون عندك في حياتك كلها، شحال  غادي 

 تبغي يكون عندك ؟

 العدد
 

 

 625 96 ى : )تحدد(ـــــــــــــــــــأخر

624 

من هااذ العادد اللاي اختااريتي، شاحال تبغاي 

يكونااو والد )ذكااورا( و شااحال تبغااي يكونااو 

 بنات؟

 "00في حالة عدم الرغبة: سجلي "للباحثة: 

 عدد الذكور
 

 عدد اإلناث 
 

  سيان

625 

في نظرك اشحال خاص المرا تسنى ما باين 

 والدة؟والدة و

 "00إذا أقل من سنة، سجلي "للباحثة: 

 السنوات
 

 
 96 ـــــــــــــــ أخرى : )تحدد(

626 
في نظرك أشنو هو العمر المناسب ليمكن 

 يتزوجو فيه البنات ؟

 السن
 

 
 96 _______خرى )تحدد(: أ

627 
في نظرك اشحال ديال الدراري تبغي بنتك 

 )البنات( تولدهم )يولدوهم( ؟

 العدد
  

 96 _______خرى )تحدد(: أ

628 
 م واش متافقة باش بنتك )بناتك/البنات( تخد

 )يخدموا( بالفلوس؟

 1 توافق

 2 توافق بشروط 

 3 ال توافق
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 المرأة للعنف القسم السابع: تعرض

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

701 
 الخاصة: حياتك السئلة عأ شيلك وسن بغيت دابا

شهر الفايتة،  واش تعرضت لشي معيار  12في 

 وال ضرب وال  لشي تعدو  نفسي وال جنسي؟

  1 نعم

 709 2 ال

702 
 ؟اشنو هو هاذ اإليذاء/التعدو لي تعرضتي ليه

 كل ما يذكرسجلي للباحثة: 

 A عنف لفظي

 

 B عنف جسدي

 C عنف نفسي

 D عنف جنسي

 X ___________أخرى )تحدد(: 

703 
 ؟من عند من  تعرضتي لهاذ اإليذاء/التعدو

 كل من يذكرسجلي : للباحثة

 A الزوج

 
 B شخص آخر من أفراد األسرة

 C شخص آخر من خارج أفراد األسرة

 X ___________أخرى )تحدد(: 

704 
 فين تعرضت لهاذ اإليذاء/التعدو؟

 ما يذكرسجلي كل للباحثة: 

 A داخل البيت

 

 B الشارع

 C السوق

 D المؤسسة التعليمية

 E مكان العمل

 X ___________أخرى )تحدد(: 

705 
واش هذا  اإليذاء/التعدو خال ليك شي آثار 

 واضحة عليك ؟

  1 نعم

 707 2 ال

706 
 اشنو هي اآلثار اللي خال فيك؟

 ما يذكرسجلي كل للباحثة: 

 A جروح/ كدمات

 

 B ور كس

 C حروق

 D إعاقة أوعاهة مستديمة

 E اضطراب نفسي

 X __________أخرى )تحدد(: 

707 

 ؟واش درتي شي شكاية لشي ادارة وال لشي حد 

 لمن شكيتي؟:   إذا "نعم"، اسأليللباحثة:  

 كل ما يذكروسجلي 

 Yوإذا "ال"، ضعي دائرة حول 

 A الزوج

 

 B االقارب

 C اءاالصدق

 D المستشفى

 E جمعية حقوقية

 F الشرطة/ الدرك/المحكمة

 X ___________أخرى )تحدد(: 

 Y 709 ال أحد 

 ؟واش حسيتي  بلي ردوا ليك االعتبار 708

 1 نعم كليا

 2 نعم جزئيا 

 3 ال

 بالساعة والدقيقة وقت انتهاء المقابلةسجلي  709
 : الساعة

 ةالنهاي 
 : الدقائق
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 مالحظات الباحثة )تمأل بعد االنتهاء من المقابلة(

 مدى تعاون المبحوثة 801

 1 ضعيف

 
 2 متوسط

 3 جيد

 4 جيد جدا

 خصوصية المقابلة 802

 انتقلي للمالحظات 1 مقابلة المبحوثة على انفراد

 2 تواجد آخرين أثناء جزء من المقابلة
 3 طوال المقابلة تواجد آخرين 

803 

في حالة وجود آخرين 

سجلي "نعم" لمن كان 

موجودا وسجلي "ال" 

 لمن لم يكن موجودا

 ال نعم 

 

 2 1 أطفال أقل من عشرة سنوات من العمر

 2 1 الزوج

 2 1 أم الزوج

 2 1 سيدات أخريات

 2 1 رجال آخرين

 

 

 مالحظات الباحثة

 

 

 

 

 

 تاريخ: _____________________ال ________________________ اسم الباحثة:

 

 المراقبمالحظات 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ: _____________________ : ______________________المراقب اسم

 

  مالحظات المشرف

 

 

 

 

 التاريخ: _____________________ اسم المشرف: ________________________
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 -الوطني حول السكان وصحة األسرة سحمال

2018  

 

 

 

 
 

 

لمسناالشخص استمارة    

  سنة فأكثر( 60)
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 التعريفية البيانات

 
 ..……………………..……….…………………………………الجهة: -1

 
 ...............................................................................اإلقليم أو العمالة: -2

 
 ..………………….…………….………………………………الدائرة: -3

 
 .…………………………………………………………جماعة | مقاطعة: -4

 
 .………………………………………………………………مركز آخر: -5

 
 .………………………………………………………رقم منطقة اإلحصاء: -6

 
 ……………………….…….………………………رقم األسرة المعيشية: -7

 ........................................………………………………………………ة:األسرة المعيشي عنوان -8

 
 ………..………………………:(ة)المبحوث  إسم ورقم سطر الشخص المسن -9

 الزيارات التي قامت بها الباحثة

 1 2 الزيارة األخيرة
 

   
 اليوم

   
 الشهر

   
 السنة

..... ........    ......... 
 احثةالبورمز إسم 

   
 النتيجة )*(

 

 

 

العدد اإلجمالي 

 للزيارات

 

 

 التاريخ ....../......../............ ....../......../............

  موعد الزيارة المقبلة
 الساعة :

 
 الساعة :

 الوقت

 
 الدقيقة :

 
 الدقيقة :

  رمز النتيجة  *

 . أخرى )تحدد(:96
 المقابلة استوفيت. 01 . استوفيت المقابلة جزئيا02 ؤهل. عدم وجود شخص م03

 . الشخص المسن رفض04 . األسرة رفضت05 . أجلت المقابلة06

 المشرف المراقب المراجعة المكتبية إدخال البيانات

  ........اإلسم:

 

 ....../......./.....التاريخ: 

  ..........اإلسم:

 

 ......./......./......التاريخ: 

  ...........اإلسم :

 

 ....../......./.......التاريخ: 

  ............اإلسم :

 

 ....../......./.......التاريخ: 
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 خصائص الشخص المسنالقسم األول : 

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 سجلي الوقت 101
  الساعة

 
  الدقائق

 )ة( جنس المبحوثسجلي  102
 1 ذكر

 
 2 أنثى

103 

: سجلي هل الشخص المسن للباحثة

قادر أو غير قادر على اإلجابة 

 وإتمام المقابلة

قادر/قادرة على اإلجابة وإتمام 

 المقابلة
1 105 

غير قادر/قادرة على اإلجابة وإتمام 

 المقابلة
2  

104 

: اسألي عن الشخص الذي للباحثة
يرعى عادة الشخص المسن وأملئي 

تمارة. وإذا كان هذا معه االس
الشخص غائبا لمدة طويلة , املئي 
االستمارة مع أي فرد من أفراد 
األسرة شريطة أن يكون مؤهال . أما 
إذا تعذر ذلك فاملئي االستمارة مع 
 أي شخص له دراية بأحوال المسن

رقم سطر الشخص الذي يرعى عادة 
 الشخص المسن

" إذا كان الراعي غير مقيم 98سجلي ")

 (سرةمع األ

 

 
الذي أجاب عن  الشخصرقم سطر 

 االستمارة

" إذا كان المجيب غير 98سجلي ") 

 مقيم مع األسرة(

 

105 
 فين شهر و فين عام زدتي؟ 

 

  الشهر

 
 98 ال تعرف الشهر

  السنة

 9998 ال تعرف السنة

106 

 ي عمرك دبا؟فشحال 

 95 من ثرأك العمر إذا كان للباحثة : 

 "95"سجلي ةسن

   العمر بالسنوات

107 
نو هو أعلى مستوى ديال القراية ش

 وصلتي ليه؟

 1 أمي/أمية

 

 2 يقرأ ويكتب/ تقرأ وتكتب

 3 ابتدائي

 4 إعدادي

 5 ثانوي

 6 عالي

108 
 شنو هي الحالة الزواجية ديالك ؟

 

 112 1 لم يسبق له/لها الزواج

 2 متزوج / متزوجة

 
 3 أرمل / أرملة

 4 مطلق / مطلقة

 5 منفصل / منفصلة

109 
واش عندك شي والد وال بنات 

 مازالين عايشين دبا؟

  1 نعم

 112 2 ال
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

110 

مازالين  (ذكور)والد الشحال ديال 

 عايشين دبا؟

 توشحال ديال البنات مازاال

 دبا؟ اتعايش

  عدد الذكور على قيد الحياة

 

  على قيد الحياةعدد اإلناث 

111 

 ذكور مزوجينالوالد الشحال ديال 

 ؟دابا

 ؟دابا او اشحال ديال البنات مزوجات

  عدد الذكور المتزوجون
 

  عدد اإلناث المتزوجات

112 

بوحدك وال مع شي  ي/واش كتعيش

 حد من األسرة ديالك ؟

إذا كانت اإلجابة "مع أحد أفراد 

 األسرة" تقصي:

 ؟وفدار وال واش فدارك

 114 1 بمفرده/بمفردها

مع أحد أفراد األسرة في منزل 

 المسنالشخص 
2 

 

 3 مع أحد أفراد األسرة في منزله

113 

: يعيش/تعيش مع 211انظري إلى 

 أحد أفراد األسرة
 A الزوج / الزوجة

 

في منزل الشخص 

 المسن
 B اإلبن/ اإلبنة في منزله

شكون اللي كيعيش 

 ؟معاك

 

 :تقصي

واش كاين شي حد 

 آخر؟

               

معامن 

 ؟ي/كتعيش

 

 تقصي:

واش كاين 

شي حد 

 آخر؟

 C زوجة اإلبن/ زوج اإلبنة

 D حفيد/ حفيدة

 E زوجة الحفيد/ زوج الحفيدة

 F أخ/أخت

 G أقارب آخرون

 H شخص آخر من غير األقارب

 I ينتقل/تنتقل من منزل إلى آخر

 X ـأخرى )تحدد(: ــــــــــــــــــــ

114 

بلي  ي/واش كتشوف ؛بالنسبة ليك

ديالك مناسبة  ىالظروف ديال السكن

 ومريحة ؟

 116 1 مناسبة ومريحة

  2 مريحة/ليست مناسبة 

115 

عالش هاد الظروف ماشي مناسبة 

 مريحة ؟/

 

 

 تقصي:

 واش كاين شي سبب آخر؟

 A ضيق المكان

 

 B االزدحام

 C الوحدة

 D بعد المكان

 E سوء المعاملة

 F عدم وجود خصوصية

 G االنزعاج من وجود أطفال

 H الخطورة المشقة/

 X ـأخرى )تحدد(: ــــــــــــــــــــ
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

116 
على برا  ي/حركت ي/واش كتقدر

 بسهولة وأمان؟ ديالك السكنى

 118 1 نعم

  2 ال

117 

 

ش يمكتقدرش/ مكتقدرعالش 

 بسهولة وأمان؟ ي/حركت

 

 

 تقصي:

 واش كاين شي سبب آخر؟

 A سوء حالته )ها( الصحية

 

 B سوء حالة الشوارع و األرصفة

 C االزدحام

 D المرور مشكلة

 E قمامة بالحيالتكدس 

 F بالحي نفيرنحكثرة الم

العائلة ال تسمح له)ها( بالخروج 

 بمفرده)ها(
G 

 X ــــــــــــــــأخرى )تحدد(:ـــــــ

 

118 

 

بسهولة  )ي(تنقل ي/واش كتقدر

بحال  ديالك حاجاتباش تقضي ال

 ة أخرى؟حاجلطبيب وال شي ل تمشي

 1 نعم
 

 2 ال
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 الشخص المسنالقسم الثاني: عمل وموارد 

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 واش كتخدم/ي دبا؟ 201
  1 نعم

 204 2 ال

202 
 أشنو هي الحالة العملية

 ديالك ؟ )الخدمة(

)ة( عمل وال يستخدم/تستخدم  صاحب

 آخرين
1 

 2 )ة( عمل ويستخدم/تستخدم آخرين صاحب 

 3 يعمل/تعمل لدى الغير بأجر

 4 يعمل/تعمل لدى الغير بدون أجر

203 

أشنو هي الخدمة اللي 

 دبا؟ ي/كتخدم

التفصيل نوع العمل اكتبي ب

 ه الشخص المسن كما ذكر

_______________________ 

_______________________  
209 

204 
من  يخدمت واش فايت ليك

 قبل؟

  1 نعم 

 209 2 ال

205 
 ديالك  الخدمةأشنو كانت 

 ؟ مرة آخر ة/ماخد كنتملي 

)ة( عمل وال يستخدم/تستخدم  صاحب

 آخرين
1 

 2 ويستخدم/تستخدم آخرين)ة( عمل  صاحب 

 3 يعمل/تعمل لدى الغير بأجر

 4 يعمل/تعمل لدى الغير بدون أجر

206 

أشنو هي آخر خدمة خدمتيها 

 ؟

اكتبي بالتفصيل نوع العمل 

  ه الشخص المسنكما ذكر

__________________ 
 

 

207 

 اشحال كان فعمرك ملي

خديت  حبست الخدمة /

 التقاعد؟

   اتالعمر بالسنو
 98 ال أتذكر

208 
حبست ملي  يتيحس باش

 ؟خديت التقاعد  / الخدمة

 1 االرتياح/ السرور

 
 2 ستياءالضيق/ اال

 3 عادي

 6 ــــــــأخرى )تحدد(: ـــــــــــــــــــــــ

209 
 راك/ي بلي ي/واش كتشوف

 ؟ ة تخدم/ي/قادر مازال

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال أعرف

210 

شي حد من  ي/واش كتعاون

فخدمتو وال  ديالك األسرة

 شي الو شي خدمة ي/كدير

 ؟ آخر نشاط

  1 نعم

 212 2 ال
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

211 

 الو خدمةال ذاه يهأشنو 

 ؟ي/كديري لالنشاط ال

 تقصي:

 ؟ىآخر حاجةواش كاين شي 

 A رعاية الصغار

 

 B المساعدة في األعباء المنزلية

 C وقإحضار حاجات األسرة من الس

 D أنشطة اقتصادية داخل المنزل

 E أنشطة اقتصادية خارج المنزل

 X ـــــــــــــــأخرى )تحدد(:ــــــــــــــــــ

212 

دبا في التكفل  أشنو هو دورك
 ي/تكفلك ، واش ديالك األسرةب

 ي/وال  كتكفل وبراسك بوحد
وحدين اخرين وال  شي وأبراسك 

 مكفلين بيك؟

 1 ول نفسه)ها( فقطيعول/تع
 

 2 )ها( وآخرين يعول/ تعول نفسه

 216 3 معال/ معالة

213 

 

 منين كيجيك المدخول ديالك؟

 

 تقصي:

 خر؟آواش كاين شي مدخول 

 A تقاعدال

 

 B العمل الحالي

 C األمالكمداخيل 

 D مساعدة من األبناء/ البنات

 E مساعدة من األقارب

 X ــــــــــــــ جهات أخرى )تحدد(:مساعدة من 

214 
يكفيك ت واش المدخول ديالك

لمصروف الماكلة، اللباس، 
 ، السكنى و التنقل...؟العالج

 216 1 يكفي

  2 ال يكفي

215 
يكفيكش تملي مي /أشنو كدير

 ؟ المدخول ديالك

 1 بيع بعض الممتلكات /األغراض/األثاث

 

 2 االستدانة

 3 المعيشة  االقتصاد في

 4 القيام ببعض األعمال المتفرقة مقابل أجر

 6 ـــــأخرى )تحدد(:ــــــــــــــــــــــــــــ

 

216 

 

كتشارك/ي في شي  واش

في  وال شي فعاليات أنشطة

 ؟ كتعيش/ي فيه  المحيط اللي

  1 نعم

 301 2 ال

 

 

217 

 ؟أشنو هو نوع هاذ االنشطة

 تقصي:

 نوع آخر؟ شي واش كاين

 

 A اجتماعية

 
 B قافيةث

 C دينية

 X ــــــــــــأخرى )تحدد(:ــــــــــــــــــــ
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 الحالة الصحيةالقسم الثالث: 

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

301 

دبا بغيت نتكلم معاك على 
واش  .الصحة ديالك على العموم

بلي صحتك مزيانة  ي/كتشوف
 ناقصة؟ وسطة والوال مت

  1 جيدة

 2 متوسطة

 3 سيئة

 6 أخرى )تحدد(:______

302 
واش كتشوف بلي الصحة ديالك 
تحسنات وال بحال وال قل ملي 

 كانت عليه العام الفايت؟

  1 تحسنت

 2 لم تتغير

 3 ساءت

 6 _____أخرى )تحدد(: 

 ؟ديماواش كتاخد/ي شي دوا  303
  1 نعم

 306 2 ال

 العدد ؟ديما ي/اشحال من دوا كتاخد 304
 

 

في الشهر  اشحال كيتقام عليكب 305
 ؟ديماهاد الدوا اللي كتاخد/ي 

  1 الكلفة بالدرهم
 

  2 ء مجانيدواال

306 
وال  واش كتعاني من شي صعوبة

نقص من يك اللي شي مشكل
 ك اليومي؟ديال نشاطال

  1 نعم

 308 2 ال

307 

د الصعوبة واش ها

 :ب كتعلق

 ةتقصي: عن درج

الصعوبة إن كانت 

 كبيرة، متوسطة،

بسيطة أو ال توجد 

 ؟ صعوبة

 

 
 صعوبة

 كبيرة

 صعوبة

 متوسطة

 صعوبة

 بسيطة

ال توجد 

 صعوبة

 

القدرة على الحركة  عدم

 )المشي وصعود الدرج(؟
1 2 3 4 

 4 3 2 1 الكالم؟ في صعوبة

 4 3 2 1 الذاكرة والتركيز؟ ضعف

لو  السمع )و ضعف

باستعمال آلة تصحيح 

 السمع(؟

1 2 3 4 

النظر) ولو باستعمال  ضعف

 النظارات(؟
1 2 3 4 

التواصل/  في صعوبة

 التعامل مع اآلخرين
1 2 3 4 
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

308 

هاد  دير/ي واش كتقدر/ي 

لي غادي نكوليك  الحوايج

ك وال كتحتاج/ي لشي بوحد

 مساعدة من شي حد آخر؟

اقرأي كل األنشطة و تقصي عن 

سجلي اإلجابة  ثمالمساعدة  ةدرج

 المناسبة لكل نشاط

 
نفسه/ 

 نفسها

مساعدة 

 جزئية

مساعدة 

 كلية

 

 3 2 1 استخدام المرحاض

 3 2 1 االستحمام

 3 2 1 ارتداء وخلع المالبس

أو  االنتقال من وإلى الفراش

 المقعد 
1 2 3 

 3 2 1 تناول الطعام

 :308انظري إلى  309

 ال يحتاج/تحتاج إلى المساعدة 

 ( 1)كل اإلجابات=
1 401 

يحتاج/تحتاج إلى المساعدة 

مرة واحدة   3أو  2 )اإلجابة =

 ( على األقل

2  

310 

 

 

اشكون اللي كيقدم ليك المساعدة 

 ملي كتحتاج/ي ليها؟

 

 

ين شي احد واش كا: تقصي

 آخر؟

 

 A الزوج/الزوجة

 

 B اإلبن/ البنت

 C زوجة اإلبن/زوج البنت

 D الحفيد / الحفيدة

 E زوجة الحفيد/زوج الحفيدة

 F األخ/األخت

 G أقارب آخرون

 H خادم/خادمة

 I ممرض/ممرضة

 J الجار/الجارة

ال يوجد شخص معين/ من كان 

 لمنزلموجودا با
K 

 X ــــأخرى )تحدد(: ــــــــــــ
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 القسم الرابع: تقييم الحالة التغذوية

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 شحال من وجبة كتاكل/ي في اليوم؟ 401
   عدد الوجبات يوميا

 8 ال أعرف

402 
مشاكل في السنان  شي واش كتعاني من

 مزيان؟ ي/وال في الفم مكتخليكش تاكل

 1 نعم
 

 2 ال

 عادة واش كتاكل/ي ماكلة طايبة؟ 403
 1 نعم

 
 2 ال

404 

 اشحال من يوم فالسيمانة كتاكل/ي:

إذا ال يتناول/تتناول على اإلطالق سجلي 

"0" 

إذا ال يعرف/تعرف أو ال يتذكر/تتذكر 

 "8سجلي "

  الخضروات

 

  الفواكه
السمك، البروتينات )اللحم، الدجاج، 

 البقول بأنواعها...( البيض،
 

النشويات )المكرونة، األرز، الخبز، 

 المعجنات بأنواعها ...(
 

  منتجات األلبان

405 
 اشنو هو القدر ديال الما اللي كتشرب/ي

 في اليوم؟

 1 أقل من نصف لتر 

 
 2 ما بين نصف لتر و لتر

 3 لتر 1,5ما بين لتر و 

 4 لتر 1,5 أكثر من

406 
ليك  مشاتواش  ؛شهر اللخرة 3 ذفها

 الشهية ديال الماكلة؟

 1 نعم
 

 2 ال

407 
واش نقص ليك  ؛شهر اللخرة 3 ذفها

 الوزن؟

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال أعرف
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 و الصحة النفسية القسم الخامس: العوامل المؤثرة على الصحة

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

 واش فايت وقع ليك شي حادث خطير ؟ 501
  1 نعم

 507 2 ال

502 
اشحال هادي من عام باش وقع ليك 

 آخر حادث خطير؟
 "00إذا أقل من سنة سجلي "

  عدد السنوات
 

 98 ال أتذكر

 الحادث ؟ ذن بالصة وقع ليك هايف 503
 1 داخل المسكن

 
 2 خارج المسكن

 ث ؟الحاد ذشنو هو نوع ها 504

 1 جرح

 

 2 حروق

 3 كسر

 4 تسمم

 5 ارتجاج في المخ

 6 ــــــــــأخرى )تحدد(:ــــــــــــ

505 
وال اثر   عليك )الحادث( اثر ذواش ها

 على الحركة ديالك لمدة طويلة؟

  1 نعم

 507 2 ال

506 

 )الحادث( ؟ ذها بسبباشنو وقع ليك 

يرا تأث ثرالعجز األكسجلي  : للباحثة

 ؟على الشخص المسن

 01  عجز كلي في الحركة 

 

 02  عجز جزئي في الحركة 

 03  عجز كلي في الكالم 

 04  عجز جزئي في الكالم 

 05 الشخصيةعجز كلي في الرعاية 

 06 الشخصيةعجز جزئي في الرعاية 

 07 عجز كلي في التواصل مع االخرين

 08 لتواصل مع االخرين عجز جزئي في ا

 09  عجز كلي في النظر 

 10  عجز جزئي في النظر 

 96 ـــــــأخرى )تحدد(:ــــــــــــــ
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 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

507 

اليوم ديالك  عادة كيفاش كدوز/ي

من الفياق في الصباح حتى 

 للنعاس في الليل؟

 

 

 

 حاجةواش كاينة شي  : تقصي

 اخرى؟

 A الذهاب إلى العمل

 

التسوق أو قضاء مصالح أخرى 
 خارج المنزل

B 

 C الصالة في المسجد

 D الصالة في المنزل

 E ممارسة هوايات داخل المنزل

 F ممارسة هوايات خارج المنزل

 G القيام ببعض األعمال المنزلية

 H مشاهدة التلفزيون

 I االستماع إلى الراديو

 J استقبال الزائرين

 K  زيارة األهل أو األصدقاء

 L التردد على النادي 

 M التردد على المقهى

 N أعمال تطوعية

 X أخرى )تحدد(: _____

المشي ديال رياضة   واش كدير/ي 508
 ظم؟تبشكل من

  1 نعم

 510 2 ال

ساعة كدير/ي  عادة شحال من 509
 المشي في السيمانة؟ديال 

   عدد ساعات المشي في األسبوع
 98 ال أعرف

واش كدير/ي شي رياضة اخرى  510
 ظم؟تمن غير المشي بشكل من

 1 نعم
 

 2 ال

511 

  بدون رأي ال نعم  :واش

راضية على الحوايج /يأنت راض
 اللي درتيها في حياتك؟

 3 2 1 لحياةفي ا ت/راض/راضية عما حقق

 

أنت متفائل)ة( بلي المستقبل 
 غادي يكون احسن؟

 3 2 1 التفاؤل بأن المستقبل سيكون أفضل

أغلب بالكآبة)الحزن( ف كتحس)ي(
 األوقات ؟

 3 2 1 الشعور بالكآبة معظم األوقات

أغلب أنت عصبي)ة( ومتوتر)ة( ف
 األوقات ؟

 3 2 1 العصبية و التوتر غالبا

 3 2 1 الخوف من الوحدة خوف من الوحدة؟كتحس)ي( بال

 3 2 1 القلق بشأن الحالة الصحية )ة( على الصحة ديالك؟متخوف أنت

أنت متخوف )ة( على السكنى في 
 المستقبل؟

 3 2 1 القلق بشأن السكن مستقبال

 كتحس)ي( بلي القيمة ديالك قالت
 ل؟بق لي كانت عليها منال على

جتماعية أقل الشعور بأن المكانة اال
 مما كانت عليه

1 2 3 

بين  اللق بلي الخيركتحس)ي( 
 ؟ هاذ لياماتالناس 

 3 2 1 الوفاء قد قل بين الناس هذه األيام

 كتشوف)ي( بلي الوالد في زمانك
 ؟كانوا احسن من الوالد ديال اليوم

األبناء زمانا كانوا أفضل من األبناء 
 حاليا

1 2 3 

 شيتلقاما/شتلقاماأنت متخوف)ة( 
 العالج اللي خاصك؟

عدم االطمئنان للحصول على العالج 
 الالزم

1 2 3 

 شيتلقاما/تلقاشما كتخاف)ي(
 في المستقبل؟ يقابلكاللي 

الخوف من أال يجد من يرعى شؤونه 
 مستقبال

1 2 3 
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 االستفادة من االجراءات الوقائية و العالجات القسم السادس:

 انتقلي إلى ميزفئات التر األسئلة الرقم

601 

والت عندك بعد ما 

واش  ستين عام

درتي هاد الحوايج 

اللي غادي نكوليك 

دبا وخا غير مرة 

 وحدة ؟

 

إذا كان الجواب 

من  "بنعم" اسألي:

 ؟المرة اللخرة  إمتى

وضعي دائرة حول 

 الرمز المناسب

 

 
 نعم

 غير معني ال

 

أقل من 

 سنة
 أكثر من سنة

 3 2 1 يقياس نسبة السكر

 

 3 2 1 قياس نسبة الكولسترول

 3 2 1 قياس ضغط الدم

 3 2 1 قياس النظر

 3 2 1 قياس السمع

 3 2 1 عالجات األسنان

تلقيح للوقاية من 

 المرض
1 2 

3 

 3 2 1 راديو الصدر

 3 2 1 العظام شاشةه تحليلة

راديو لتشخيص سرطان 

 األمعاء
1 2 

3 

 3 2 1 حصص الترويض

فحص لتشخيص 

 سرطان الثدي 
1 2 

3 
4 

فحص لتشخيص مرض 

 البروستات
1 2 

3 
4 

 

602 

 ي؟/تستعملك واش

ضعي دائرة حول 

رمز الجواب 

 المناسب

 ال نعم 

 
 أطراف إصطناعية

(Prothèse)  
1 2 

أجهزة تقويمية 

(Orthèse) 
1 2 

603 

شهر  12في هاد 

واش ؛ رةاللخ

استفدت من شي 

حصة توعوية 

 :على

 

تقصي عن مصدر 

 حصة التوعويةال

 نعم 

 

 ال

 

 

 التلفزة
 إذاعة/

 راديو

 جرائد/

 أنترنت

العاملين 

بقطاع 

 الصحة

 أخرى

 A B C D X Y محاربة التدخين

التشجيع على النشاط 

 البدني
A B C D X Y 

التشجيع على التغذية 

 المتوازنة
A B C D X Y 

 A B C D X Y الوقاية من األمراض
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 لى الخدمات الصحيةإالولوج  لقسم السابع:ا

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

701 
  يشهر اللخرة واش احتاجيت 3فهاد 

 ؟على شي حاجةي /وال تداواي /تدوز

  1 نعم و أجرى/ت الفحوصات

 705 2 نعم و لم يجر/ تجر الفحوصات

 706 3 ال

 702 
 يشي صعوبة ملي بغيت لقيتيواش 

 ؟ ي/داواتوال  تدوز/ي

  1 نعم

 704 2 ال

703 

 الصعوبات ؟ ذاشنو هي ها

 

 اخرى؟ حاجةواش كاينة شي  تقصي:

 

 A صعوبة الوصول إلى مكان الفحص

 

 B العجز البدني

 C مشكلة مالية

 D توفر المرافق عدم 

 E توفر الخدمة عدم 

 F نقص في الجودة 

 G سوء المعاملة

 X ____خرى )تحدد(:____أ

704 

 

 

دوزتي وال فين ؛ أشهر اللخرة 3فهاد 

 ؟تداويتي

 اخرى؟ بالصة واش كاينة شي  تقصي:

 

 A عمومي مستشفى

706 

 B مركز صحي

 C عيادة خاصة

 D مصحة خاصة/مصحة تعاضدية

 E المنزل

 X _تحدد(:_____خرى )أ

705 

 ؟مادوزتيش  و ما داوتيشعالش 

 

 

 

 اخرى؟ حاجةواش كاينة شي  تقصي:

 A صعوبة الوصول إلى مكان الفحص

 

 B العجز البدني

 C مشكلة مالية

 D عدم توفر المرافق 

 E عدم توفر الخدمة 

 F نقص في الجودة 

 G بعد الموعد

 H سوء المعاملة

 I اللجوء للعالج التقليدي

 X _خرى )تحدد(: _____أ

706 
واش  ؛شهر اللخرة 12في هاد 

 للنعاس فالسبيطار ؟ي احتاجيت

  1 نعم و تم االستشفاء
  709 2 نعم و لم يتم االستشفاء

 801 3 ال

 ؟يفين اسبيطار نعست 707

 1 مستشفى عمومي

 2 مصحة خاصة/ مصحة تعاضدية 

 6 ___)تحدد(: ______ خرىأ

708 
على الخدمات راض/راضية أنت واش 

 /فالسبيطار ي ملي نعستاللي قدمو ليك 
 ؟ كلينيك

 1 راض
 2  غير راض 801

 3 أعرف ال

709 

 يعالش منعستيش فالسبيطار واخا كنت

 محتاج/محتاجة ليه؟

 اخر؟ سبب: واش كاين شي تقصي

 A بعد نحي لم الموعد

 

 B ليةمشكلة ما

 C بعد المستشفى

 D عدم توفر الخدمة

 X أخرى )تحدد(: _______
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 خدمات كبار السن: ثامنالقسم ال

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

801 

شنو هي الخدمات اللي كيستافدو منها 

كتوفرها  اللي و الناس لكبار فالسن؟

الدولة وال الجمعيات وال شي جهة 

 خرى؟آ

  

 خرى؟ا خدمةواش كاين شي  :تقصي

 A دار المسنين

 

 B نواد المسنين

 C الصحي نيأمالت

 D العالج مجانية

 E مجانية المواصالت 

 F توصيل المعاشات للمنازل

 G تخفيضات في الخدمات العمومية

 X  ــــــــــــــ: ـــــــــ أخرى )تحدد(

 Y 803 ار السنلكب خدماتال توجد 

802 
 هاذ واش انت راض/راضية على

 ؟الخدمات 

 1 نعم

 2 ال 

 8 ال أعرف

803 

 

فنظرك شنو هي الخدمات اللي خصها 

 للناس لكبار فالسن؟ وفرت

 

 

 خرى؟ا اتخدمواش كاين شي  :تقصي

 

 A إنشاء دور المسنين/ دور العجزة

 

 B إنشاء نواد رياضية

 C حيالص نيأمالت توفير

 D العالج مجانية

 E مجانية المواصالت 

 F توصيل المعاشات للمنازل

 G تخفيضات في الخدمات العمومية

 X ــــــــــــــــــــــــ: ـــ أخرى )تحدد(
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 القسم التاسع: التعرض لاليذاء والعنف

 انتقلي إلى فئات الترميز األسئلة الرقم

901 

كاين شي ناس اللي كيضايقوك وال واش 

 وك ؟يكيع

شكون  إذا كانت اإلجابة "نعم" إسألي:

 ؟كييكيعاو  اللي كيضايقك

 

 

 

 

 اخر؟ حد: واش كاين شي تقصي

 

 A الزوج/الزوجة

 

 

 B األبناء/البنات

 C زوجات األبناء/أزواج البنات

 D األحفاد/الحفيدات

 E أقارب الزوج/أقارب الزوجة

 F الجيران

 G العاملين في المؤسسات الصحية 

 العاملين في اإلدارات التي تتعامل/
 تتعاملين معها

H 

 X أخرى )تحدد(: __________

 Y ال يوجد

902 

 

واش كاين شي حوايج وال شي تصرفات 

 ضايقك وال كتعبك ؟تاللي ك

اشنو اللي  إذا كانت اإلجابة "نعم" إسألي:

 يضايقك؟ك

 

 خرى؟ا حاجة: واش كاين شي تقصي

 A اإلزدحام

 

 B اإلهمال

 C سوء المعاملة

 D  العنف

 E الفوضى

 X أخرى )تحدد(: ___________

 Y ال شيء

 

 

903 

 يتعرضو للعنفالناس لكبار فالسن يقدرو شي مرات 
 .)جنسيالوال (نفسي الجسدي وال ال لفظي والال

 واش تعرضت لشي عنف؟ين عام  بعدما وصلت للست

  1 نعم

 907 2 ال

 

 

904 

 

تعرضتي  الليالعنف  أش من نوع ديال

 ؟ ليه

 

 ديال آخر نوع : واش كاين شيتقصي

 ؟العنف 

 A عنف لفظي

 

 B جسدي عنف

 C عنف نفسي

 D عنف جنسي

 X )تحدد(: ___________ خرىأ

905 
 ؟شكون اللي عنفك

 ؟ اخر حدشي واش كاين  تقصي

 A الزوج/الزوجة

 

 B البنت اإلبن/

 C شخص آخر من أفراد األسرة

 D شخص آخر من خارج أفراد األسرة

 X أخرى )تحدد(: ___________

 

 

 

906 

 

 ذ العنف؟هافين تعرضت ل

 

 اخرى ؟ بالصة : واش كاينة شي تقصي

 

 A داخل البيت

 
 B العمل مكان

 C الشارع

 X أخرى )تحدد(:____________

 سجلي الوقت 907
  الساعة

  الدقائق النهاية
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 مالحظات الباحثة )تمأل بعد االنتهاء من المقابلة(

 

1001 

 (ة)مدى تعاون المبحوث

 )ة(المجيب/

 1 ضعيف

 
 2 متوسط

 3 جيد

 4 جيد جدا

 خصوصية المقابلة 1002

على  (المجيب)ة/ (ة)مقابلة المبحوث

 انفراد
انتقلي  1

 للمالحظة

 2 تواجد آخرين أثناء جزء من المقابلة
 3 تواجد آخرين طوال المقابلة 

1003 

شخاص أ في حالة وجود

آخرين سجلي "نعم" لمن 

كان موجودا وسجلي "ال" 

 لمن لم يكن موجودا

 ال نعم 

 

 2 1 أطفال أقل من عشرة سنوات من العمر

 2 1 األبناء/البنات

 2 1 الزوج/الزوجة

 2 1 سيدات أخريات

 2 1 رجال آخرين

 

 مالحظات الباحثة

 

 

 

 _____________التاريخ: _______ ______________م الباحثة: _سا

 المراقب مالحظات

A 

A 

A 

 

A 
 __________التاريخ: ________ _____________: المراقبسم ا

 مالحظات المشرف

A 

A 

A 

AA 

 _____________تاريخ: _______ال ____________م المشرف: _سا
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 -الوطني حول السكان وصحة األسرة مسحال

2018  

 

 

 

 

ملخص أهم المؤشرات: (هالملحق )  
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 ملخص أهم المؤشرات -

 اإلجمالي قروي حضري المؤشرات

 خصائص أسر العينة (1

 15022 6234 8788 لتها بنجاحإجمالي عدد األسر بالعينة التي تمت مقاب

 98.9 99.7 98.4 نسبة االستجابة

 4.5 5.0 4.3 متوسط عدد أفراد األسرة

 15.4 10.3 18.2 نسبة األسر التي ترأسها سيدة

 28.5 31.9 26.3 سنة 15نسبة األفراد أقل من 

 7.4 7.4 7.5 سنة فأكثر 65نسبة األفراد الذين بلغوا 

 59.1 63.9 56.3 سنة فأكثر 15ألفراد البالغين نسبة المتزوجين من بين ا

 SMAM(:1(متوسط العمر عند الزواج األول بالسنوات 

 31.9 30.0 33.1 الذكور -

 25.5 23.9 26.6 اإلناث -

 34.9 49.4 26.5 يسنة فأكثر الذين ال يتوفرون على أي مستوى دراس 15نسبة األفراد البالغين 

 سنة فأكثر: 15من بين األفراد البالغين  ) حيانادائما أو أ (نسبة المدخنين 

 21.9 21.1 22.3 الذكور -

 1.0 0.7 1.2 اإلناث -

 11.3 10.8 11.6 المجموع -

 21.0 18.6 22.5 نسبة األفراد الذين يعانون من مرض مزمن واحد على األقل

 4.8 3.3 5.7 السكري نسبة األفراد الذين يعانون من مرض 

 92.2 91.7 92.4 السكري ويتابعون العالج بصفة منتظمة الذين يعانون من مرض نسبة األفراد 

 6.8 5.9 7.4 الضغط الدموي نسبة األفراد الذين يعانون من مرض 

 84.7 79.9 87.2 انتظامويتابعون العالج بالضغط الدموي  نسبة األفراد الذين يعانون من مرض 

 خصائص المسكن (2

 96.7 96.0 97.0 منزل مستقل/ شقة نسبة األسر التي تعيش في

 74.2 90.2 65.6 نسبة األسر التي تمتلك مسكنها

 1.4 1.5 1.4 متوسط عدد األفراد لكل غرفة

 2.2 2.4 2.1 متوسط عدد األفراد لكل غرفة نوم

                                                           
 .متوسط عدد سنوات العزوبية عند الزواج األول  1
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 87.3 77.4 93.5 نسبة األفراد الذين يستخدمون مصدراً محس ناً لمياه الشرب

ً نسبة األفراد الذين يستخ  96.0 89.9 99.8 دمون مرحاضاً محس نا

 سنة( 49-15في الفئة العمرية )السيدات المتزوجات أو الالتي سبق لهن الزواج (خصائص سيدات العينة  (3

 9969 4441 5528 عدد السيدات الالتي استوفي لهن االستبيان

 99.5 99.8 99.3 نسبة االستيفاء

 36.2 53.0 25.1 نسبة السيدات األميات

 13.0 5.8 17.8 بة من تعملن وقت المسحنس

 الزواج (4

 نسبة السيدات:

 93.2 95.2 92.1 المتزوجات -

 2.3 1.8 2.5 األرامل -

 4.4 3.0 5.4 المطلقات -

 7.9 7.7 8.1 متوسط فارق العمر بين الزوجين بالسنوات  للسيدات المتزوجات وقت المسح

 1.9 1.6 2.1 متعددي الزوجات نسبة السيدات المتزوجات وقت المسح من أزواج

 الخصوبة (5

 2.38 2.80 2.12 )خالل الثالث سنوات السابقة للمسح(معدل الخصوبة الكلي 

 2.6 2.9 2.4 سنة (49-15متوسط عدد المواليد األحياء للسيدات )

 3.7 4.7 3.3 سنة (49-45) متوسط عدد المواليد األحياء للسيدات في الفئة العمرية

 19.4 32.5 11.5 سنة( 19-15) سيدة في الفئة العمرية 1000ت لكل معدل الوالدا

 )ألف والدة حية  100لكل (وفيات األمهات  (6

 72.6 111.1 44.6 معدل وفيات األمهات

 تنظيم األسرة وتفضيالت اإلنجاب (7

 نسبة السيدات المتزوجات وقت المسح الالتي يستعملن وسائل تنظيم األسرة:

 70.8 70.3 71.1 أي وسيلة -

 58.0 61.1 55.9 أي وسيلة حديثة -

 لديهن والالتي حالمس وقت سنة المتزوجات (19-15) في الفئة العمرية السيدات نسبة

 .األسرة تنظيم لوسائل ملباة غير حاجة
11.2 11.3 11.3 

 36.2 38.5 34.5 نسبة من ترغبن في إنجاب طفل آخر من بين السيدات المتزوجات

 56.4 53.9 58.0 التوقف عن اإلنجاب يمتزوجات الالتي ترغبن فنسبة السيدات ال

 3.0 3.2 2.9 متوسط عدد األطفال المرغوب فيه
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 رعاية األمومة (8

 88.5 79.6 95.6 من كادر مؤهل نسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية أثناء الحمل

 53.5 38.5 65.6 )أكثر بع زيارات أوأر (من كادر مؤهل  حصلن على رعاية أثناء الحمل ينسبة األمهات الالت

 4.2 3.6 4.7 متوسط عدد مرات الكشف أثناء الحمل بين الالتي حصلن على رعاية

 44.6 40.3 48.1 نسبة األمهات الالتي عانين من أي مضاعفات أثناء الحمل

 86.1 73.7 96.0 نسبة األمهات الالتي وضعن في مؤسسة صحية

 86.6 74.2 96.6 2اعدة طبيةنسبة الوالدات التي تمت بمس

 25.4 28.4 11.0 3نسبة الوالدات خارج مؤسسة صحية بسبب صعوبة الولوج

 22.0 15.6 27.2 ادر مؤهلكمن  نسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية بعد الوالدة )أثناء فترة النفاس(

 28.1 26.6 29.4 (اسنسبة األمهات الالتي عانين من أي مضاعفات بعد الوالدة )أثناء فترة النف

 21.2 12.9 26.3 نسبة الوالدات بعملية قيصرية

 الرضاعة الطبيعية والرعاية الصحية آلخر مولود حي خالل السنوات الخمس السابقة على المسح (9

 97.1 97.6 96.7 نسبة المواليد الذين تم إرضاعهم

 35.0 34.5 35.3 نسبة الرضاعة الخالصة

 42.6 50.2 36.5 إرضاعهم خالل الساعة األولى من العمر الذين تم  المواليدنسبة 

 17.4 17.7 17.0 وسيط مدة الرضاعة الطبيعية )بالشهور(

 11.3 11.9 10.9 سحالم نسبة األطفال المشتبه في إصابتهم بااللتهاب الرئوي خالل األسبوعين السابقين على

لى عقين ل األسبوعين السابنسبة األطفال المشتبه في إصابتهم بااللتهاب الرئوي خال

 الطبية مشورةالمسح والذين سعت أمهاتهم لتلقي ال
73.1 67.1 70.3 

 18.5 19.8 17.5 نسبة األطفال الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين على المسح

 شهر: 23 – 12نسبة األطفال في عمر 

 97.3 95.7 99.0 الذين يتوفرون على بطاقة التلقيح 

 86.7 85.8 87.6 ذين تمت رؤية بطاقاتهم عند المسحال 

 الذين تم تحصينهم باللقاحات حسب البطاقة أو تقرير األم:

o BCG 99.8 97.9 98.8 

o الخماسي (PETNA1)97.3 95.6 98.9 : جرعة أولى 

o الخماسي (PETNA2)95.8 93.8 97.8 : جرعة ثانية 

                                                           
 .الوالدات التي تمت في مؤسسة صحية وتلك التي تمت خارج مؤسسة صحية بوجود كادر طبي مؤهلتضم   2

 و مشكل التنقل.خدمة أادي، عدم توفر البعد المؤسسة الصحية، مشكل م  3
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o الخماسي (PETNA3)94.4 91.1 97.6 : جرعة ثالثة 

o الشلل (VPO1) 98.1 96.6 99.7 : جرعة أولى 

o  الشلل(VPO2) 97.0 94.6 99.3 : جرعة ثانية 

o  الشلل (VPO3)95.4 92.4 98.4 : جرعة ثانية 

o  الحصبة والحميراء(RR1) 97.6 88.6 93.1 

o 90.6 86.1 95.2 نسبة استكمال التلقيح 

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

 13.56 16.31 11.15 األطفال حديثي الوالدة  وفياتمعدل 

 )أقل من سنة( معدل وفيات الرضع

 
14.86 21.59 18.00 

 22.16 25.99 18.81 معدل وفيات األطفال دون الخامسة

 الحالة التغذوية لألطفال دون الخامسة  (11

 15.1 20.5 10.4 قصر القامة ) الحاد / المتوسط (

 2.9 3.8 2.0 توسط (نقص الوزن ) الحاد / الم

 2.6 2.7 2.5 النحافة )الحادة / المتوسطة(

 حماية األطفال  (12

 96.1 95.3 96.8 نسبة المواليد الذين تم تسجيلهم في دفتر الحالة المدنية

شر نسبة األطفال دون الخامسة الذين تركتهم أمهاتهم في صحبة طفل آخر دون الع

 سنوات أو تركتهم وحدهم
5.9 5.6 5.8 

 1.6 2.3 1.2 سنة 15بة المراهقات المتزوجات قبل عمر نس

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

 15.0 11.9 17.0 نسبة النساء المعنفات

 20.2 25.7 17.7 نسبة الالتي تعرضن لعنف جسدي من بين النساء المعنفات

 )سنة فما فوق 60األشخاص البالغين (األشخاص المسنون   (14

 ض خصائص األشخاص المسنينبع 

 11.1 10.8 11.4 سنة فما فوق 60نسبة األشخاص البالغين 

 6.2 6.1 6.2 نسبة األشخاص المسنين الذين يعيشون بمفردهم

 67.3 84.4 57.0 نسبة األشخاص المسنين األميين

 19.2 26.9 14.6 نسبة األشخاص المسنين العاملين وقت المسح

 85.5 85.9 85.2 لذين يعيشون في ظروف سكنية مناسبةنسبة األشخاص المسنين ا
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 األمراض المزمنة عند األشخاص المسنين 

 64.4 61.2 66.3 نسبة األشخاص المسنين الذين يعانون من مرض مزمن واحد على األقل

 20.0 15.3 22.9 السكري نسبة األشخاص المسنين الذين يعانون من مرض 

 94.8 93.6 95.2 امبانتظ السكري ويتابعون العالج عانون من مرض نسبة األشخاص المسنين الذين ي

 34.0 30.1 36.4 الضغط الدموي نسبة األشخاص المسنين الذين يعانون من مرض 

 89.9 85.4 92.2 مبانتظاويتابعون العالج الضغط الدموي  نسبة األشخاص المسنين الذين يعانون من مرض 

  شهرا السابقة للمسح 12ل خال(العنف ضد األشخاص المسنين( 

 10.6 8.8 11.7 الذين تعرضوا للعنف نسبة األشخاص المسنين

 40.5 39.6 40.9 )نيفهممن بين الذين تم تع(في الشارع  الذين تعرضوا للعنفنسبة األشخاص المسنين 

 مؤشرات أخرى 

 23.7 16.9 27.9 الذين يمارسون رياضة المشي بانتظام  نسبة األشخاص المسنين

 73.5 76.7 71.5 الذين يطالبون بمجانية العالجات  نسبة األشخاص المسنين
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