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تفصیل البیانات لكل من النساء والفتیات 
-التجربة المغربیة -

عمل حول انتاج مؤشرات مفصلة لتنفیذ أھداف التنمیة المستدامةورشة 
إسطنبول بتركیا ، في 2019نونبر 21إلى19من 
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المحتوى

بالمغربالمستدامةالتنمیةأھدافمؤشراتتفصیل1.

تفصیلیةجداول:بالمغربللسكانالعامواإلحصاءالبحوثبیانات2.

التنمیةأجندةفيبالمغربالجنسحسبالمفصلةالمؤشرات3.
2030المستدامة
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تفصیل مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة بالمغرب 1.

التنمیة المستدامة بالمغربمؤشر ألھداف113

التنمیةمؤشر ألھداف84
المستدامة بالمغرب

مؤشر إضافي متوفر29
على الصعید الوطني مدرج ضمن 

10و 1الھدفین 
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تفصیل مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة بالمغرب 1.

مصادر 
البیانات

االحصاءات
البحوث

االحصائیات 
االداریة
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تفصیل مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة بالمغرب 1.

1.8%

56.6%

41.6%

اإلحصاءات البحوث اإلحصائیات اإلداریة

مصادر إنتاج مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة بالمغرب
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تفصیل مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة بالمغرب 1.

مؤشر تم تفصیلھ على الصعید الوطني51ھناك 
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تفصیل مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة بالمغرب 1.

مؤشر تم تفصیلھ على الصعید الوطني51ھناك 
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تفصیل مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة بالمغرب 1.

المؤشرات مفصلة أساسا حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي  

المؤشر البعد

1.1.1/ 1.2.1/ 1.2.2/ 1.3.1/ 2.1.1/ 2.2.1/ 3.a.1/ 4.6.1/ 5.4.1/ 10.2.1 الجنس

1.1.1/ 1.2.1/ 1.2.2/ 1.3.1/ 2.1.1/ 2.2.1/ 3.5.2/ 3.7.1/ 3.a.1/ 5.4.1/ 
10.1.1/ 10.2.1 الجغرافيالموقع 

3.5.2/ 3.a.1/ 5.3.1/ 5.4.1 السن

12

10

4



www.hcp.ma 9

تفصیل مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة بالمغرب 1.

المؤشرات المفصلة حسب الجنس
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:تفصیل البیانات لكل من النساء والفتیات في مجالي 
التعلیم
الشغل

ةجداول تفصیلی: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2
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التعلیم

المحاور المطروحة

االمیة 

الفتیات والتباین بین الجنسین /تعلیم النساء

الھدر المدرسي

التمدرس

ةجداول تفصیلی: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2
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ةجداول تفصیلی: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2

االمیة

المدرسيالھدر 

التمدرس

(%)أوأكثرسنوات 10للبالغین من العمر األمیة معدل 
2014 2013 2012

حضري قروي حضري قروي حضري قروي
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
14,0   31,0   34,9   60,1   16,4   34,4  36,4  62,8  16,7  34,8  38,1  64,0   

الوطني حول التشغیلوالبحثالعام للسكان والسكنى االحصاء : المصدر

سنة خالل سنة 12و7االطفال الذین تتراوح أعمارھم مابین تمدرسمعدل 
2014 2004 1994

حضري قروي حضري قروي حضري قروي
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
97,8   97,9   93,0   90,1   92,2   91,7   74,2   63,3   84,6   78,5   54,6   26,1   

2014, 2004, 1994االحصاء العام للسكان والسكنى : المصدر

2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 نسبة الھدر المدرسي
التعلیم االبتدائي

4,0 3,4 2,7 4,0 3,8 إناث
1,9 1,8 1,2 2,5 2,4 ذكور

التعلیم الثانوي اإلعدادي
10,4 9,2 7,6 9,3 9,6 إناث
13,6 11,7 10,6 11,2 11,7 ذكور

التعلیم الثانوي التأھیلي
13,6 12,1 8,4 11,4 11,9 إناث
14,3 11,6 8,9 10,7 11,4 ذكور

وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي: المصدر
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ةجداول تفصیلی: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2

االمیة

المدرسيالھدر 

التمدرس

(%)أوأكثرسنوات 10للبالغین من العمر األمیة معدل 
2014 2013 2012

حضري قروي حضري قروي حضري قروي
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
14,0   31,0   34,9   60,1   16,4   34,4  36,4  62,8  16,7  34,8  38,1  64,0   

الوطني حول التشغیلوالبحثالعام للسكان والسكنى االحصاء : المصدر

سنة خالل سنة 12و7االطفال الذین تتراوح أعمارھم مابین تمدرسمعدل 
2014 2004 1994

حضري قروي حضري قروي حضري قروي
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
97,8   97,9   93,0   90,1   92,2   91,7   74,2   63,3   84,6   78,5   54,6   26,1   

2014, 2004, 1994االحصاء العام للسكان والسكنى : المصدر

2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 نسبة الھدر المدرسي
التعلیم االبتدائي

4,0 3,4 2,7 4,0 3,8 إناث
1,9 1,8 1,2 2,5 2,4 ذكور

التعلیم الثانوي اإلعدادي
10,4 9,2 7,6 9,3 9,6 إناث
13,6 11,7 10,6 11,2 11,7 ذكور

التعلیم الثانوي التأھیلي
13,6 12,1 8,4 11,4 11,9 إناث
14,3 11,6 8,9 10,7 11,4 ذكور

وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي: المصدر
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المحاور المطروحة

ةجداول تفصیلی: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2

الشغل
العمل لمجال ولوج المرأة 

والتباین بین الجنسین

نسبة السكان النشیطین

سنة18عمل األطفال ما دون 

معدل النشاط
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ةجداول تفصیلی: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2

نسبة السكان النشیطین

معدل النشاط

2014 2013 2012 سنوات 15نسبة السكان النشیطین البالغین من العمر 
حضريأو أكثر حسب الجنس وحسب وسط اإلقامة قروي حضري قروي حضري قروي

إناث   32,1   21,3   33,1   21,3   33,3   21,8
ذكور   67,9   78,7   66,9   78,7   66,7   78,2

، البحث الوطني حول التشغیل: المصدر

2015 2014 2013 سنة 18نسبة العمل غیر المأجور لألطفال األقل من 
حضري(%) قروي حضري قروي حضري قروي

إناث   95,8   44,5   91,6   36,7   90,1   18,9
ذكور   81,1   51,5   80,3   51,5   75,0   49,7

، البحث الوطني حول التشغیل: المصدر

2016 2015 2014

حضري  قروي حضري  قروي حضري  قروي
ذكور  إناث  ذكور إناث ذكور  إناث  ذكور إناث ذكور  إناث  ذكور إناث

(%)النشاط معدل    36,9   78,7   17,8   68,2   36,6   78,2   17,4   67,3   34,9   77,9   16,6   66,3
، البحث الوطني حول التشغیل: المصدر

سنة18عمل األطفال ما دون 
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أمثلة عن بعض اإلحصائیات الوطنیة المنشورة على الصعید الوطني 
المستوى النساء على/الفتیان والرجال/جمیع ھذه االحصائیات مصنفة حسب الجنس، لكل من الفتیات

الحضري والقروي
الساكنة واألسر-
استعمال الوقت-
االعاقة-
الصحة-
التعلیم-
الشغل-
الفقر-

نشورة االحصائیات الم: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2
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 ،لسكاناالحصاء العام لالساكنة حسب الفئات العمریة
 سنة وأكثر حسب  15الساكنة البالغة من العمر

االحصاء العامالفئات العمریة والحالة الزواجیة،
للسكان 

 ،ن االحصاء العام للسكاالساكنة حسب حجم األسرة
 ،اء االحصالساكنة حسب صلة القرابة مع رب األسرة

العام للسكان 
 ،االحصاء العام متوسط العمر عند الزواج االول

للسكان 
البحث ،االسرة حسب الحجم وجنس رب األسرة

الوطني حول التشغیل

الساكنة واألسر
أمثلة عن بعض المنشورات االحصائیة على الصعید الوطني

 لي، مثال العمل المھني،العمل المنز(استعمال الوقت
غة من للساكنة البال) الدراسة أو التكوین، الترفیھ

مال البحث الوطني حول استعسنة وأكثر،15العمر 
الوقت

15مر استعمال الوقت المھني للساكنة البالغة من الع
البحث الوطني حول استعمال الوقتوأكثر،سنة 

استعمال الوقت

 ة، الرؤی(معدل انتشار االعاقة حسب نوع الصعوبة
الذات، السمع، الحركة، التذكر والتركیز، االعتناء ب

االحصاء العام للسكان،)التواصل

االعاقة 

نشورة االحصائیات الم: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2
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 ،نة البحث الوطني حول الساكأمد الحیاة عند الوالدة
وصحة االسرة

 ،يالدیمغرافالبحث الوطني معدل وفیات االطفال
زمن نسبة االشخاص المصابین على األقل بمرض م

ةالبحث الوطني حول الساكنة وصحة االسرواحد، 
ین من نسبة االشخاص المدخنین  بین األفراد البالغ

ة البحث الوطني حول الساكنسنة وأكثر، 15العمر
وصحة االسرة

الصحة
 أو أكثر سنوات 10السكان البالغون من العمر

والكتابة حسب الفئات والقادرون على القراءة 
االحصاء العام للسكانالعمریة، 

 حسب سنوات أو أكثر 10من العمر السكان البالغون
، ةالعمریوحسب الفئات محصل علیھا شھادة أعلى 

للسكاناالحصاء العام 
 سنوات 10معدل االمیة للسكان البالغون من العمر

االحصاء العام للسكانأو أكثر، 
 6األطفال الذین تتراوح أعمارھم بینتمدرسمعدل

االحصاء ، ، 2014/2013سنة خالل سنة 14و 
العام للسكان

التعلیم

أمثلة عن بعض المنشورات االحصائیة على الصعید الوطني

نشورة االحصائیات الم: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2
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 ،عام االحصاء الالسكان النشیطین وغیر النشطین
للسكان

 ات النشطین حسب الفئالسكان النشیطین وغیر
االحصاء العام للسكانالعمریة، 

 15مر المشتغلون البالغون من العالسكان النشیطون
ء االحصا، حسب النشاط االقتصاديسنة أو أكثر 
العام للسكان

 سنة أو 15البالغون من العمر معدل البطالة للسكان
لالبحث الوطني حول التشغیحسب الجھات،أكثر 

 سنة أو 15للسكان البالغون من العمر الشغل معدل
البحث الوطني حولحسب الحالة الزواجیة،أكثر 

التشغیل

الشغل
،حث البمعدل الفقر النقدي حسب جنس رب االسرة

الوطني حول االستھالك ونفقات االسر
 رة،االسالنفقات السنویة حسب جنس رب متوسط

البحث الوطني حول االستھالك ونفقات االسر
 البحث حسب جنس رب االسرة،الھشاشة معدل

االسرالوطني حول االستھالك ونفقات 

الفقر
الصعید الوطنيعلى أمثلة عن بعض المنشورات االحصائیة 

نشورة االحصائیات الم: بیانات البحوث واإلحصاء العام للسكان بالمغرب.2
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تدامة المؤشرات المفصلة حسب الجنس بالمغرب في أجندة التنمیة المس.3
2030

20

 ؛)1الھدف (القضاء على الفقر
 ؛)3الھدف (والصحة ) 2الھدف (الغذائي انعدام األمن
 ؛)4الھدف (التعلیم
 ؛)8و5و1االھداف (للجمیع الحصول على الموارد االقتصادیة والعمل الالئق
 13الھدف (آثار تغیر المناخ من خالل منظور النوع االجتماعي.(
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تدامة المؤشرات المفصلة حسب الجنس بالمغرب في أجندة التنمیة المس.3
2030

21

 ؛)1الھدف (القضاء على الفقر
 ؛)3الھدف (والصحة ) 2الھدف (الغذائي انعدام األمن
 ؛)4الھدف (التعلیم
 ؛)8و5و1االھداف (للجمیع الحصول على الموارد االقتصادیة والعمل الالئق
 13الھدف (آثار تغیر المناخ من خالل منظور النوع االجتماعي.(
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1الھدف: المؤشرات المفصلة لكل من النساء والفتیات بالمغرب .3

القضاء على الفقر
االبعاد مستوى تفصیل البیانات المؤشر الھدف

أنثى/ذكر-1
قروي/حضري-2

الجنس-1
الموقع الجغرافي-2 1.1.1

1

أنثى/ذكر-1
قروي/حضري-2

الجنس-1
الموقع الجغرافي-2 1.2.1

أنثى/ذكر-1
قروي/حضري-2

الجنس-1
الموقع الجغرافي-2 1.2.2

أنثى/ذكر-1
قروي/حضري-2

الجنس-1
الموقع الجغرافي-2 1.3.1

أنثى/ذكر-1
الجھات/قروي/حضري-2

الجنس-1
الموقع الجغرافي-2 (%)اللالطفبالنسبة االبعادالفقر متعدد 
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3و2األھداف : المؤشرات المفصلة لكل من النساء والفتیات بالمغرب.3

انعدام األمن الغذائي

الصحة

االبعاد مستوى تفصیل البیانات المؤشر الھدف
أنثى/ذكر-1
قروي/حضري-2

الجنس-1
الموقع الجغرافي-2 2.1.1

أنثى/ذكر-21
الجھات/قروي/حضري-2
غیر فقیر/فقیر-3

جنس الطفل-1
الموقع الجغرافي-2
حالة الفقر-3

2.2.1

االبعاد مستوى تفصیل البیانات المؤشر الھدف
+ 70/ 69-60/ 59-45/ 44-30/ 29-18الفئات العمریة -1
قروي/حضري-2

العمر-1
الموقع الجغرافي-2 3.5.2

3

قروي/حضري- الموقع الجغرافي- 3.7.1
+70/ 69-60/ 59-45/ 44-30/ 29-18: الفئات العمریة -1
قروي/حضري-2
أنثى/ذكر-3

العمر-1
الموقع الجغرافي-2
الجنس-3

3.a.1

- غیر مفصلة 3.1.1/ 3.1.2/3.2.1/3.2.2/3.3.1/3.3.2/
3.3.3/3.3.4/3.3.5/3.6.1/3.8.2/3.b.1/3.c.1
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3و2األھداف : المؤشرات المفصلة لكل من النساء والفتیات بالمغرب.3

انعدام األمن الغذائي

الصحة

االبعاد مستوى تفصیل البیانات المؤشر الھدف
أنثى/ذكر-1
قروي/حضري-2

الجنس-1
الموقع الجغرافي-2 2.1.1

أنثى/ذكر-21
الجھات/قروي/حضري-2
غیر فقیر/فقیر-3

جنس الطفل-1
الموقع الجغرافي-2
حالة الفقر-3

2.2.1

االبعاد مستوى تفصیل البیانات المؤشر الھدف
+ 70/ 69-60/ 59-45/ 44-30/ 29-18الفئات العمریة -1
قروي/حضري-2

العمر-1
الموقع الجغرافي-2 3.5.2

3

قروي/حضري- الموقع الجغرافي- 3.7.1
+70/ 69-60/ 59-45/ 44-30/ 29-18: الفئات العمریة -1
قروي/حضري-2
أنثى/ذكر-3

العمر-1
الموقع الجغرافي-2
الجنس-3

3.a.1

- غیر مفصلة 3.1.1/ 3.1.2/3.2.1/3.2.2/3.3.1/3.3.2/
3.3.3/3.3.4/3.3.5/3.6.1/3.8.2/3.b.1/3.c.1
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االبعاد مستوى تفصیل البیانات المؤشر على المستوى الوطني المؤشر الھدف

- مفصلغیر 
انوي نسبة األطفال والشباب الذین أنھوا التعلیم الث

مادة االعدادي مع تحقیق أدنى مستوى من الكفاءة في
الریاضیات

4.1.1

4

- مفصلغیر  المعدل الصافي قبل التمدرس 4.2.2

التعلیم االبتدائي-
داديالتعلیم الثانوي االع-
أھیليالتعلیم الثانوي الت-

التعلیممستوى 
)أنثى/ذكر(مؤشر التكافؤ بین الجنسین 
)ریف/حضر(مؤشر التكافؤ بین الوسطین  4.5.1

أنثى/ذكر- الجنس سنوات 10معدل االمیة للساكنة البالغة من العمر 
وأكثر 4.6.1

التعلیم
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الحصول على الموارد االقتصادیة والعمل الالئق للجمیع
االبعاد مستوى تفصیل البیانات المؤشر الھدف

أنثى/ذكر-1
قروي/حضري-2

الجنس-1
الموقع الجغرافي-2 1.3.1 1

أنثى/ذكر-1
قروي/حضري-2
+60/ 59-45/ 44-35/ 34-25/ 24-15: الفئات العمریة -3

الجنس-1
الموقع الجغرافي-2
العمر-3 5.4.1

5
مجلس النواب-
مجلس المستشارین-
ھیئات أخرى-

الوحدة الممثلة 5.5.1

- غیر مفصل 5.5.2
- غیر مفصل 8.3.1

8- غیر مفصل 8.5.2
- غیر مفصل 8.6.1
- غیر مفصل 8.7.1

8و5و1األھداف : المؤشرات المفصلة لكل من النساء والفتیات بالمغرب. 3
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