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 دیمغرافیة مؤشرات

  ا�جنس حسبو اإلقامة  وسط حسب الس�ان توزيعتطور 

 كلم مربع 850 710 مساحة المملكة المغربیة 
 2017(2) 2016(2) 2015(2) 2014)1) السنة

33 848 عدد السكان (باآلالف)  34125 34 487 34 852 
 %50.2 %50.2 %50,2 %50,2 النساء %

 49 48,5 48 47,6 كثافة السكان (في الكلم مربع)
 561 21 155 21 752 20 432 20 السكان الحضریون (باآلالف)

 %50.7 %50.6 %50,6 %50,5 النساء %
 292 13 332 13 373 13 416 13 السكان القرویون(باآلالف)

 %49.4 %49.5 %49,6 %49,7 النساء %
 (%) العمریةفئة الالسكان حسب 

 27 27,4 28,2 28,2 سنة  15أقل من 
 62,8 62,7 62,4 62,4 سنة  59إلى  15من 
 10,2 9,9 9,4 9,4 سنة فأكثر60 

المعدل الخام للوالدة (في 
 األلف)

16,1 17,8 17,6 17,4 

للوفاة (في المعدل الخام 
 األلف)

4,4 5,6 5,4 5,2 

 2014) اإلحصاء العام للسكان والسكنى 1( 
 النشرة اإلحصائیة السنویة-)  إسقاطات وسط السنة2(

 المصدر: المندوبیة السامیة للتخطیط، (مدیریة اإلحصاء، مركز الدراسات واألبحاث الدیمغرافیة) -

 

 (%) العمر�ة الفئة حسب الس�ان

 2017(2) 2016(2) 2015(2) 2014)1) السنة
 27 27,4 28,2 28,2 سنة  15أقل من 

 62,8 62,7 62,4 62,4 سنة  59إلى  15من 
 10,2 9,9 9,4 9,4 سنة فأكثر60 

 17,4 17,6 17,8 16,1 المعدل الخام للوالدة (في األلف)
 5,2 5,4 5,6 4,4 المعدل الخام للوفاة (في األلف)

 2014) اإلحصاء العام للسكان والسكنى 1( 
 النشرة اإلحصائیة السنویة-)  إسقاطات وسط السنة2(

 المصدر: المندوبیة السامیة للتخطیط، (مدیریة اإلحصاء، مركز الدراسات واألبحاث الدیمغرافیة) -
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 سنة 59و 15منھن یتراوح بین  %62,9من الساكنة وسن  %50,2 ، 2014سنة  تمثل النساء
 

 امرأة) ل�ل طفال(عدد األ خصو�ة املؤشر ال��كي�ي ل�

 )2(2017 )2(2016 )2( 2015 )1( 2014 )1( 4020 وسط اإلقامة

 1.96 1.98 1.99 2.0 2.1 حضري

 2.46 2.48 2.49 2.5 3.2 قروي

  2.15  2.17  2.19  2.2  2.5 المجموع
 2014والسكنى ) اإلحصاء العام للسكان 1(
 النشرة اإلحصائیة السنویة-)  إسقاطات وسط السنة2(

 المصدر: المندوبیة السامیة للتخطیط، (مدیریة اإلحصاء، مركز الدراسات واألبحاث الدیمغرافیة)
 

 المؤشرات االجتماعیة

 (%) وا�جنس الزواجية ا�حالة حسب) فأك�� سنة 15( الس�ان وزيعت

 4020 )1( 2014 )1( 

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور العائلیة الحالة
 34.8 28.9 40.9 39.7 14.0 45.7 عازب

 57.7 58.0 57.4 52.7 52.8 52.7 متزوج
 2.2 3.3 0.9 2.0 3.1 0.7 مطلق
 5.4 9.8 0.8 5.6 10.1 0.9 أرمل

 2014) اإلحصاء العام للسكان والسكنى 1(
 اإلحصائیة السنویةالنشرة -)  إسقاطات وسط السنة2(

 المصدر: المندوبیة السامیة للتخطیط، (مدیریة اإلحصاء، مركز الدراسات واألبحاث الدیمغرافیة)
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  )% ب( اإلناث األسر ر�ات�سبة 

 2014 2004 1994 وسط اإلقامة

 18.6 18.8 18.4 حضري

 11.6 12.6 11.3 قروي

 16.2 16.3 15.4 المجموع
 المندوبیة السامیة للتخطیط -2014و  2004، 1994لسنوات اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

 

 اإلقامة (سنوات) ووسط حسب ا�جنس األول  الزواج عند السن

 بالسنوات 2004 2014 
 الجنس حضـري قروي  المجموع حضـري قروي  المجموع

 ذكور 32,2 29,5 31,2 32,1 30,1 31,3

 إناث 27,1 25,5 26,3 26,4 24,8 25,7

 ذكور+إناث 29,5 27,5 28,7 29,2 27,5 28,5

 المندوبیة السامیة للتخطیط -2014و  2004لسنتي اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

 النوع حسب الزواج رسوم

 الزواج رسوم نوع 2014 2015 2016
 الزوجان راشدان 098 199 288 196 304 180
 عقدت التي الراشدة زواج 189 72 092 67 902 64

 بنفسھا زواجھا
 األھلیة سن دون 489 33 230 30 205 27
 التعدد 868 952 065 1

 ذھنیة بإعاقة المصاب 18 9 5
 واألجانب اإلسالم معتنقو 849 4 801 4 202 4
 رجعة 206 333 240

 )الزواج عقد تجدید( مراجعة 778 1 041 2 101 2
 مجموع رسوم الزواج 495 312 746 301 024 280

 المندوبیة السامیة للتخطیط  -2017-رة اإلحصائیة السنویة للمغربشالمصدر: الن
 

 مؤشرات التمكین االقتصادي للنساء
 

 ا�جنس حسباإلقامة و  وسط حسب 2ل البطالةدومع 1معدل النشاط

  معدل النشاط (%) معدل البطالة(%)
 بالسنوات )1(2014 )2(2015 )2(2016 )2(2017 )1(2014 )2(2015 )2(2016 )2( 2017

یعملون  أو فعلي، بشكل یساھمون الذین نسبة السكان ویقیس .النشاط مستوى لقیاس المؤشرات األساسیة من المعدل ھذا یعتبر :النشاط معدل1 
 .السكان من مجموع والخدمات، السلع إنتاج في المساھمة على

عن  یبحثون الذین السكان نسبة وھو یحدد .الشغل سوق مستوى على والطلب بین العرض الحاصل التوازن عدم درجة یبین :البطالة معدل2 
 .النشیطین السكان بین مجموع من عمل
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  معدل النشاط (%) معدل البطالة(%)
 بالسنوات )1(2014 )2(2015 )2(2016 )2(2017 )1(2014 )2(2015 )2(2016 )2( 2017

 حضـري

25 22.1 21.7 21.9 18,4 16.6 17.4 8.71  إناث 

 ذكور 68.2 67.3 66.3 67,6 12.8 12.6 11.7 11,8

 قروي

 إناث 36.9 36.6 34.9 29,6 1.8 2.1 2.4 3,1

 ذكور 78.7 78.2 77.9 78,4 5.4 5.1 5.0 4,3

 المجموع (حضري + قروي)

 إناث 25.2 24.8 23.6 22,4 10.4 10.5 10.9 14,7

 ذكور  72.4 71.5 70.8 71,6 9.7 9.4 8.9 8,8

 إناث + ذكور 57.2 47.4 46.4 46,7 9.9 9.7 9.4 10,2

 2014) اإلحصاء العام للسكان والسكنى 1(
 النشرة اإلحصائیة السنویة-)  إسقاطات وسط السنة2(

 (مدیریة اإلحصاء، مركز الدراسات واألبحاث الدیمغرافیة)المصدر: المندوبیة السامیة للتخطیط، 
 

 فأك�� حسب ا�جنس وأع�� شهادة محصل عل��ا  سنة  15البالغون  الس�ان

نسبة  المجموع إناث ذكور 2016 علیھا سنة المحصل الشھادات
 اإلناث

 األساسي التعلیم وشھادات دبلومات
 

4 104 519 3 230 539 7 335 058 44% 
 %49 065 103 1 832 539 233 563 الثانوي التعلیم دبلومات
 الكلیات طرف من ممنوحة علیا دبلومات

 %46 250 869 069 402 181 467 (ما عدا كلیة الطب)

 المدارس طرف من ممنوحة علیا دبلومات
 %32 932 220 677 70 255 150 ) الطب كلیة ذلك في بما (العلیا والمعاھد

 %41 060 805 294 331 766 473 المتوسطة واألطر التقنیین دبلومات
 %33 904 60 361 20 543 40 العلیا التقنیین دبلومات
 %26 126 647 126 169 000 478 المھني التأھیل دبلومات
 %26 051 43 197 11 854 31 المھني التخصص شھادات

 %58 537 238 14 799 327 8 738 910 5 شھادة بدون
 %46 581 7 476 3 105 4 بھ مصرح غیر

 %52 564 330 25 370 106 13 194 224 12 المجموع
 المصدر: المندوبیة السامیة للتخطیط (النشرة اإلحصائیة السنویة للمغرب لسنة 2017)

 

 

 3املجموع االقتصادي:والنشاط  الشغل حسب قطاعات املرأة مساهمة تطور 

 2017 2007 السنة

 المشتغلین النشیطین السكان یخص3 
                                                            



 35.4 39.6 الفالحة والغابات والصید البحري
 22.0 35.6 الصناعة بما فیھا الصناعة التقلیدیة

 0.2 0.1 العمومیة واألشغال البناء
 7.4 7.2 الخدمات

 0.0 9.0 مبھمة أنشطة
 27.5 32.9 المجموع

 المصدر: المندوبیة السامیة للتخطیط
 

  النسائية املقاوالت

 املقاوالت املحدثة من طرف أ�خاص معنو��ن

 السنة
نواملس�� عدد  الشر�اء 

 �ساء رجال �ساء رجال ال�جالت

2014 89% 11% 84% 16% 32 636 

2015 87% 13% 83% 17% 34 344 

2016 86% 14% 82% 18% 38 365 

2017 86% 14% 81% 19% 40 047 

2018 87% 13% 83% 17% 46 033 

 املصدر: املكتب املغر�ي للملكية الصناعية والتجار�ة

 

املحدثة من طرف أ�خاص ذاتي�ناملقاوالت   

 السنة
ثة �سبة املقاوالت املحد

 من طرف الرجال

 املقاوالت املحدثة من �سبة

 طرف النساء
 عدد ال�جالت

2014 85% 15% 27 526 

2015 85% 15% 30 275 

2016 84% 16% 33 433 

2017 84% 16% 36 400 

2018 84% 16% 45 876 

  املصدر: املكتب املغر�ي للملكية الصناعية والتجار�ة

 

 نظام املقاول الذا�ي

أبریل  -ینایر 2018 2017 السنة
2019  

منذ إطالق  المجموع
2015النظام سنة   

 اولللمق الوطني بالسجل المسجلین عدد
 103160 16495 27407 59258 الذاتي

 71475 12535 19812 39128 عدد الرجال
 31685 3960 7595 20130 عدد النساء

 %31 %24 %28 %34 (%) نسبة النساء
 PME-Maroc-جدا الصغ��ة واملقاوالت املقاوالتية املبادرة: املصدر
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 اتخاد القرارمراكز المرأة و

 ولوج املرأة للمناصب العليا ومناصب املسؤولية �� اإلدارة العمومية

 

             القرارالمرأة واتخاد 

 السنة النسبة الُمقاوالت داخل الَحكامة ھیئات في النساءِ  تمثیلّیة
 2016 %7,00 المقاوالت العمومیة مدیري أكبر نسبة
  %11 الشركات المشھورة مدیري نسبة

  %5  الشركات العمومیة مجالِس إدارة
 2018 %42.2   النسبة المئویة للنساء في السلطة القضائیة

 2018 %36 في مناصب المسؤولیة واتخاد القرار في القطاع العامنسبة النساء 

  2018المالیة  قانون-المالیة واالقتصاد  وزارةالمصدر: 
 

 

 علیمالتمؤشرات 

 العمر�ة (ب %) الفئات بالنسب الصافية للتمدرس حس

 5إلى  4األطفال البالغون 
 سنة

    2015-2016  2016-2017 2018-2017 
 %60,4 %61,1 %58.4 ذكور  حضري

 %59 %59,4 %56.3 إناث
 %59,7 %60,2 %57.4 المجموع 

 %44,8 %44,6 %38.0 ذكور  قروي
 %28 %26,4 %21.1 إناث

 %36,6 %35,7 %29.7 المجموع 
 %53,7 %53,9 %49.5 ذكور  مجموع

 2012 2014 2015 2016/
2017 

2018 

 % 39.8 % 39.7 % 39 % 39.3 % 38.6 العمومیة الوظیفة لتأنیث النسبة اإلجمالیة

 نسبة تأنیث مناصب المسؤولیة
 رئیس مصلحة) ،(رئیس قسم

% 16.21  %19.71  %21.84  %22,5  %23,27  

 نسبة تأنیث المناصب العلیا
 عام، مدیر، مدیر عام...) (كاتب

10.38 % 10.11 % 13.04 % 15.28 % 16.59 % 
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 5إلى  4األطفال البالغون 
 

    2015-2016  2016-2017 2018-2017 
 %45,7 %45,0 %40.9 إناث

 %49,8 %49,5 %45.3 المجموع 
 11إلى  6األطفال البالغون 

 سنة
 %99,3 %97,7 %96.0 ذكور  حضري

 %99,1 %97,1 %95.6 إناث
 %99,2 %97,4 %95.8 المجموع 

 %103,50 %102 %100.6 ذكور  قروي 
 %102,5 %100,3 %98.2 إناث

 %103 %101,1 %99.4 المجموع 
 %101,1 %99,6 %98.0 ذكور  مجموع

 %100,6 %98,5 %96.7 إناث
 %100,9 %99,1 %97.4 المجموع 

إلى  12األطفال البالغون 
 سنة14

 %100,20 %97 %95.2 ذكور  حضري
 %99,8 %96,7 %94.7 إناث

 %10 %96,9 %94.9 المجموع 
 %85,9 %81,9 %79.1 ذكور  قروي

 %73,2 %69,4 %66.3 إناث
 %79,7 %75,8 %72.9 المجموع 

 %93,9 %90,4 %88.1 ذكور  مجموع
 %88,2 %84,7 %82.2 إناث

 %91,1 %87,6 %85.2 المجموع 
إلى  15األطفال البالغون 

 سنة17
 %85,9 %86,3 %86.1 ذكور  حضري

 %88,4 %86,3 %83.8 إناث
 %87,1 %86,3 %84.9 المجموع 

 %48,1 %49 %48.7 ذكور  قروي
 %33,6 %32 %30.1 إناث

 %41 %40,6 %39.5 المجموع 
 %69,5 %70,1 %69.8 ذكور  مجموع

 %64,8 %63,0 %60.7 إناث
 %67,2 %66,6 %65.3 المجموع 

ي والتعلیم العالي والبحث نلوزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھ 2018-2017المصدر: التربیة الوطنیة باألرقام 
 العلمي

 

 

 ال�حة مؤشرات

 2012 2013 2014 2015 
 75,8 75,5 75,3 75,1 )بالسنواتأمل الحیاة عند الوالدة (
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 77,4 76,4 76,2 76 إناث
 74,2 74,5 74,3 74,2 ذكور 

 

   1997 2003-04 2011 
 67,4 63 58,4 نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%)

 68,9 65,5 65,8 الوسط الحضري
 65,5 59,7 57,1 الوسط القروي

 

 2010 2017 
 73 112 الدة حیة)و 100.000(لألمھات  الوفیاتمعدل 

 45 73 الوسط الحضري
 111 148 الوسط القروي

 

نسبة الوالدات تحت إشراف جھاز طبي مؤھل 
(%)  

2004 2010 2011 

 73,6 74,1 62,6 الوسط الحضري والقروي
 92,1 93 85,3 الوسط الحضري
 55 56,7 39,5 الوسط القروي

 الالتي خضعن لفحص طبي على األقل قبل الوالدة (%) مھاتنسبة األ
 77,1 80,2 68,2 الوسط الحضري والقروي

 91,6 94 85,1 الوسط الحضري
 62,7 68,3 48,3 الوسط القروي

  المندوبیة السامیة للتخطیط) (معطیات 2018 بخصوص قانون المالیة واالقتصادالمالیة  ةوزارالمصدر: 
 

 

الطبية عدد الوحدات  السنة

 املقتناة

 مالحظات

2012 6 

تم اقتناء هذه الوحدات 

من طرف وزارة ال�حة 

) فيما تم 177وعددها (

وحدة من طرف  33اقتناء 

 الشر�اء.

2013 59 

2014 9 

2015 6 

2016 7 

2017 120 

2018 3 

 210 املجموع
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 مؤشرات التمكین السیاسي للنساء
 �ساء �� ا�ح�ومة؛ 8 -

 النساء أمينات عامات لألحزاب السياسية؛من  2 -

من العدد اإلجما�� للممثل�ن املنتخب�ن. بما  %  20.5 21، أي 81): 2016النساء �� مجلس النواب (انتخابات  -

 للدوائر االنتخابية املحلية؛ اتمنتخب اتمر�ح 10�� ذلك 

 من مجموع أعضاء املجالس؛ % 12، يمثلن 14النساء �� مجلس املستشار�ن:  -

من إجما�� عدد املقاعد  %38، أي 255 ا�جهو�ةكأعضاء �� املجالس  2015النساء املنتخبات �� عام  -

 )؛678(

 

 بال��ملان السياسية للنساءالتمثيلية 

بمجلس النوا-البرلمانیات النساء  % النسبة  العدد 
2007  30 10% 
2011  67 17% 
2016  81 %21  
 المصدر: وزارة الداخلیة

 

 مجلس-البرلمانیات النساء
 المستشارین

 % النسبة  العدد

2009 13 11% 
2015 14 12% 
 المصدر: وزارة الداخلیة

 

 باملجالس املنتخبة السياسية للنساءالتمثيلية 

 المحلیة بالمجالس النساء
2009 2015 

 % النسبة العدد % النسبة العدد
 %38 255 %2.21  27 الجھات بمجالس النساء

 0 0 0 0 الجھاترئیسات 
 %4 57 %2 29 العماالت واألقالیم بمجالس النساء

 %1,33 1 %1,33 1 العماالت واألقالیم رئیسات
 %21 6513 %12.34 3424 الجماعات بمجالس النساء

 %1,13 17 %1.06 16 عدد رئیسات الجماعات
 %7.31 3  3   عدد رئیسات المقاطعات

 : وزارة الداخلیةالمصدر
 

 ضد النساءالعنف 
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 نتائج البحث الوط�ي الثا�ي حول انتشار العنف ضد النساء

الال�ي �عرضن للعنف الزو��  عاًما، 64و 18�سبة النساء والفتيات الالئي ت��اوح أعمارهن ب�ن  Proxy 5.2.1-املؤشر

 شهًرا املاضية، حسب السن 12الـ  خاللالنف��ي ا�جن��ي او  البد�ي او 

 وزارة�األسرة�والتضامن�واملساواة�التنمية�االجتماعية– 2019�النساء�ضد�العنف�انتشار�حول �الثا�يالبحث�الوط�ي�
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 وزارة�األسرة�والتضامن�واملساواة�التنمية�االجتماعية– 2019�النساء�ضد�العنف�انتشار�حول �الثا�يالبحث�الوط�ي�

الال�ي �عرضن للعنف ا�جن��ي  عاًما، 64و 18�سبة النساء والفتيات الالئي ت��اوح أعمارهن ب�ن  Proxy 5.2.2-املؤشر

 شهًرا املاضية، حسب م�ان ا�حدوث ووسط اإلقامة 12خالل الـ 

 وسط العنف حضري قروي نسبة انتشاره

الزوجي في الوسط العنف 53,2% 51,1% 52,5%  

العائليفي الوسط العنف  16,9% 19,6% 17,9%  

في األماكن العامةالعنف  15,9% 5,5% 12,4%  

التعلیمي وسطلالعنف في ا 21,6% 25,5% 22,3%  

الوسط المھنيالعنف في  25,1% 20,5% 24,3%  

 العنف بعد الطالق أو الترمل 31,3% 30,0% 30,9%

 العنف في سیاق الخطوبة 60,6% 48,3% 54,4%

 العنف كیفما كان الوسط 55,8% 51,6% 54,4%

 وزارة�األسرة�والتضامن�واملساواة�التنمية�االجتماعية– 2019�النساء�ضد�العنف�انتشار�حول �الثا�يالبحث�الوط�ي�
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ساعة �� األشغال املن�لية  والرعاية غ�� مدفوعة األجر ،  24: �سبة الوقت الذي يتم قضاءه خالل  5.4.1املؤشر

 2012حسب ا�جنس والفئة العمر�ة ووسط االقامة (٪) خالل 

   الفئة العمر�ة  النساء  الرجال  املجموع

  ا�حضري   24 - 15  14,2  1,7  8,0

13,4  2,5  23,6   25 - 34  

14,1  3,6  23,6  35 - 49  

11,4  3,9  18,5  50 - 64  

8,1  3,8  12,4  65 +  

  املجموع  19,7  2,9  11,6

  القروي  24 - 15  22,4  2,6  12,2

16,5  4,1  28,0   25 - 34  

16,1  4,8  25,9  35 - 49  

12,6  5,0  19,4  50 - 64  

8,2  3,6  12,7  65 +  

  املجموع  23,4  3,9  13,8

  الوط�ي  24 - 15 17,9 2,1 9,9

14,6 3,1 25,4  25 - 34  

14,8 4,0 24,4 35 - 49  

11,8 4,3 18,8 50 - 64  

8,1 3,7 12,5 65 +  

  املجموع 21,2 3,3 12,5

 املندو�ية�السامية�للتخطيط-2012البحث�الوط�ي�حول�استعمال�الوقت�

 عدد ا�حاالت امل�جلة لدى ا�خاليا املؤسساتية الستقبال النساء �حايا العنف 

 2017خالل سنة لدى املحاكم قضايا العنف ضد املرأة 

 عدد ضحایا العنف أنواع الجرائم
 8912  العنف الجسدي
 1302 العنف الجنسي 

 6476 العنف االقتصادي
 16690 المجموع
 2017األول لسنة  التقریر-النیابة العامة  رئاسةالمصدر: 

 

 2017إلى  2012تطور عدد ضحایا العنف ضد النساء من 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 16690 13970 13948 17813 17435 15297 عدد الضحایا

 2017 األول لسنة التقریر-النیابة العامة  رئاسةالمصدر: 
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