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 تقدٌم

على مستوى أوسع،  القلٌلة على الصعٌد العربً واإلفرٌقً، بل البلدانٌعتبر المؽرب من بٌن 

معرفة أكبر للواقع  أجلاإلحصائٌة المرجعٌة بشكل منهجً، من  من البحوث ترسانتها تؽنًالتً 

وتوفٌر مزٌد من الوضوح بشكل ٌكفل نجاعة  الجتماعً والثقافً بجمٌع تشعباته وتعقٌداتهاالقتصادي وا

اإلحصاء العام للسكان  إلى جانب، وهكذا .والرفع من نجاعتها لسٌاسات العمومٌةوبالتالً تنوٌر ا أكبر

وبعد  حث الوطنً حول القطاع ؼٌر المنظموالسكنى والبحث الوطنً حول االستهالك ونفقات األسر والب

والبحث الوطنً حول الحركٌة االجتماعٌة بٌن  المتعدد الزٌارات نشر نتائج البحث الوطنً الدٌموؼرافً

من  التً ٌوفرهان تقدم الٌوم الخطوط العرٌضة للمعطٌات األجٌال، ٌسعد المندوبٌة السامٌة للتخطٌط أ

  .منتعارؾ على تسمٌته ؼالبا بتدبٌر الزالبحث الوطنً حول استعمال الوقت عند المؽاربة والم

لقد شمل هذا البحث مجموع التراب الوطنً وامتد على مدار سنة كاملة، من فاتح أكتوبر إلى 

 وهكذا،  ن االعتبار تأثٌر التقلبات الموسمٌة على نشاط األسرة.، من أجل األخذ بع2102ٌنهاٌة سبتمبر 

 ،2102سنة فإن البحث المنجز فً على النساء،  فقط آنذاك والذي اقتصر 0991بعد البحث المنجز سنة ف

بشكل ممنهج وعلى مدار السنة، األنشطة الٌومٌة لمختلؾ  أسرة، قد رصد 9211والذي هم عٌنة من 

طبٌعة هذا النشاط والحٌز الزمنً المخصص له خالل  إبرازال ونساء وأطفاال، مع مكونات الساكنة، رجا

هذا البحث قد اقتصر، على ؼرار البحث الوطنً حول  علما أنساعة من طرؾ كل شرٌحة سكانٌة،  22

 سنة فما فوق. 01سنة و  02إلى  1من  التشؽٌل، على الفئتٌن العمرٌتٌن

االقتصادٌة  بنٌوٌة األكثر ؼنى بالنظر لتعدد األبعادوث الالبح بأحدٌتعلق األمر إذن وهكذا، 

 سواء ،للبحث فً بالدنا ٌتٌحهاالتً  والموضوعاتتنوع المعلومات ول التً ٌتطرق إلٌها والمجتمعٌة

 العملٌاتً. وأاألكادٌمً 

ومن جانب أخر، ٌكتسً هذا البحث أهمٌة خاصة بالنسبة للمحاسبة الوطنٌة، باعتباره إحدى 

ر الرئٌسٌة لها إلعداد حساب تابع خاص باألسر حٌث سٌمكن من إدماج مجموع االستهالك المصاد

 النهائً لألسر باعتماد أفضل مقاربة لتقٌٌم إنتاجها ؼٌر التجاري.  

 تقدٌم المحاور الكبرى لمٌزانٌة الزمن بالمغرب

فً قاعدة العامة، األنشطة، كما تقتضٌه الفقد تم تصنٌؾ ولتٌسٌر العرض المنهجً لنتائج البحث 

 السكان فً مختلؾ المجاالتشكل مجموعات منسجمة حسب ؼاٌاتها بخصوص تلبٌة احتٌاجات 
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الفٌزٌولوجٌة )النوم، الوجبات، ...( والمهنٌة )إنتاج السلع والخدمات الموجهة للسوق كما هً معتمدة فً 

ابها الخاص( والتربوٌة ) الدراسة المحاسبة الوطنٌة( والمنزلٌة )السلع والخدمات التً توفرها األسر لحس

 .    ةوالدٌنٌ ةوالتكوٌن( وأخٌرا الترفٌهٌ

وبهذا ٌصبح من قبٌل االدعاء أن ٌكون هذا العرض شامال لجمٌع النتائج وباألحرى أن ٌعرض 

لدى  الزمنبعد تقدٌم وصؾ لٌوم نموذجً الستعمال اضٌع التً ٌتناولها البحث. وهكذا، وٌحلل جمٌع المو

حول  إعطاء نظرة موجزةكما ٌستخلص من معطٌات البحث، سٌقتصر هذا العرض على  المؽاربة

 التجاري منه أو ؼٌر التجاري، وذلك بهدؾالنوع االجتماعً لعمل أفراد األسر المؽربٌة سواء  ،توزٌع

 النساء فً خلق الثروة الوطنٌة.  لمساهمةإلى مقاربة أكثر واقعٌة  ،على وجه الخصوص ،الوصول

الصدد، من شأن المقارنة التً ٌتٌحها هذا العرض بٌن المعطٌات المتوفرة حول أنشطة  وفً هذا

أن تشجع على القٌام بأبحاث مستقبلٌة حول العالقات االجتماعٌة والثقافٌة  0991و 2102النساء فً 

وخاصة على ضوء التقدم الحاصل فً وضعٌة المرأة واستقاللٌتها ببالدنا وحول مستوى تطورها 

   نها.وتكوٌ

أنشطة األفراد حسب الفئات السوسٌومهنٌة ووسط لمجموع  ، فإن رصد البحثومن جانب آخر

العوامل الموضحة ألهم االجتماعٌة و الفوارقمجاالت تحلٌل  عدةحٌل على ٌ ،اإلقامة والفئات العمرٌة

 محدداتها.

أنماط السلوك سٌتطرق هذا العرض إلى عالقات األطفال والشباب بقنوات انتقال القٌم و كما

نفس  ومنإنتاج األجٌال الصاعدة للعالقات االجتماعٌة السائدة. والمعرفة ومدى تأثٌرها على إعادة 

من  ،لتنقالت الالزمة إلنجازهاتطلبه ات والزمن الذي لألنشطة الزمن المخصص سٌمكن تقسٌم ،المنظور

 . مقاربة لتوصٌؾ زمنً وجؽرافً لحركٌة السكان خالل ٌوم نموذجً تصور

وفً األخٌر، ٌخلص هذا العرض إلى مقاربة لتثمٌن العمل الذي تقوم به األسر من أجل تقٌٌم 

 حصة شقٌه التجاري وؼٌر التجاري وخاصة حصة مساهمة النساء فً خلق الثروة الوطنٌة.  

I- 3123سنة فً نموذجً للمغاربة الٌوم ال اتصفاوم  

المتعلقة بإعادة المخصص لألنشطة (، خصٌة)النوم، الوجبات، العناٌة الش الفٌزٌولوجً الزمن

الذٌن  من ٌوم المؽاربة %22و دقٌقة 63وساعات  01ٌشؽل  ،إنتاج القدرات الجسدٌة والذهنٌة لألفراد

أقل من الفرنسٌٌن فهم ٌنامون  ،دقٌقة فً النوم 20ساعات و 8وبقضائهم  سنة فما فوق. 01تبلػ أعمارهم 
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لوجبات  دقٌقة 28ساعة ووبتخصٌصهم دقٌقة.  21ن بما ٌقرب دقٌقة وأكثر من التونسٌٌ 12بحوالً 

لتونسٌٌن. ٌتناول أكثر مقارنة با دقائق 8وٌخصصه الفرنسٌون  مما دقٌقة أقل 21األكل فهم ٌستؽرقون 

خمس  %09أربع وجبات و %21ثالث وجبات و %28أو وجبتٌن فً الٌوم و من المؽاربة وجبة 3%

من المؽاربة ٌتناولون وجبة الفطور  %12وزٌع الزمنً للوجبات أن وجبات فأكثر. وٌتبٌن من خالل الت

ٌتناولون وجبة الؽذاء بٌن الساعة الثانٌة عشرة والنصؾ والثانٌة والنصؾ بعد  %11صباحا و 9و 1بٌن 

من المؽاربة  %06ٌتناولون وجبة العشاء بٌن الثامنة والعاشرة مساء. هذا، وٌتناول  %31الزوال، و

  النساء(. من %2الرجال و من %22لبٌت )وجباتهم خارج ا

 21و اتساع 6 التجارٌةالمخصص ألنشطة إنتاج السلع والخدمات  الزمنٌشؽل  : المهنً الزمن

دقٌقة نظٌره الفرنسً وٌقل  23، أي ما ٌتجاوز بـ سنة فما فوق 01لدى المؽاربة البالؽٌن دقٌقة ٌومٌا 

-21ساعات بالنسبة للفئة العمرٌة  2إلى  الزمنا وٌصل هذ دقائق عن نظٌره التونسً. 8بما ٌناهز 

سنة وساعتٌن بالنسبة لألطفال  22-01العمرٌة للفئة  دقٌقة بالنسبة 22ساعات و 2سنة، و 19

 سنة. 02و 1المتراوحة أعمارهم بٌن 

ساعات  1المهنً ) للزمندقٌقة  69ساعات و 3 المتوسط، ،مشتؽلالنشٌط الالفرد  وٌخصص

 1ٌصل هذا المتوسط إلى ، ودقٌقة بالوسط القروي( 13ساعات و 1لحضري ودقٌقة بالوسط ا 21و

 دقٌقة لدى 61ساعات و 3دقٌقة لدى المشؽلٌن و 13ساعات و 3دقٌقة لدى األجراء و 21ساعات و

 دقٌقة لدى المساعدٌن العائلٌٌن. 11ساعات و 2و "المستقلٌن" المشتؽلٌن

فً المتوسط،  ،سنة 02و 1راوحة أعمارهم بٌن المت النشٌطٌن المشتؽلٌن األطفالمن  %2 ٌشتؽل

 وٌنتقل هذا الوقت من كمساعدٌن عائلٌٌن فً األشؽال الفالحٌة.وفً ؼالب األحٌان دقٌقة  20ساعات و 2

 وذلك بحسب كونهم ٌتابعون جزئٌا دراستهم أو ال.   دقٌقة، 22ساعات و 1إلى  دقٌقة 60ساعات و 6

دقٌقة  20 حوالً سنة 22و 01أعمارهم بٌن  المتراوحةٌخصص التالمٌذ والطلبة  ،ومن جهتهم 

بالوسط القروي(. وٌرتفع هذا  دقٌقة 19بالوسط الحضري و دقائق 8فً المتوسط لألنشطة المهنٌة )

بالوسط  %6)من الطلبة الممارسٌن لنشاط مهنً  %8بالنسبة لـ  دقٌقة 21وساعات  2المتوسط إلى 

 بالوسط القروي(.  %26الحضري و

 6 إلى دقٌقة وٌصل 30 على الصعٌد الوطنً فً المتوسط ٌبلػ : المخصص للتربٌة والتكوٌن الزمن

 دقٌقة 20سنة وإلى ساعة واحدة و 02و 1لدى األطفال المتراوحة أعمارهم بٌن  قٌقةد 21و ساعات

اس تهم هذه األنشطة باألسسنة فأكثر.  21سنة وإلى ثالث دقائق للبالؽٌن  22و 01بالنسبة للشباب بٌن 
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دقٌقة  68و ساعات 2سنة إلى  02-1ساعات لدى الفئة العمرٌة  2التالمٌذ والطلبة. وهكذا، ٌخصص لها 

وٌالحظ أن الفتٌات بهاتٌن الفئتٌن العمرٌتٌن ٌخصصن وقتا أكثر للدراسة مقارنة  سنة. 22-01لدى الفئة 

 22-01بالنسبة للفئة  دقٌقة 28وسنة  02-1بالنسبة للفئة  دقٌقة 22ٌبلػ الفارق بٌنهما  ثحٌ ،مع الفتٌان

 سنة. 

المحضة )الطبخ، الؽسٌل، النظافة، ترتٌب البٌت،  لألعمال المنزلٌةالمخصص  ،المنزلً الزمن

 والممارسة خارج البٌت )التسوق، أداء الفواتٌر، أؼراض إدارٌة، ...إلخ( واألنشطة الملحقة بها ...إلخ(

 دقٌقة 22و ساعتٌن) فً الٌوم دقٌقة 11و ساعتٌن صل إلىٌوة من ٌوم المؽارب %02 ،فً المتوسط ،ٌحتل

 1بٌن  وٌساهم األطفال المتراوحة أعمارهمبالوسط القروي(.  دقٌقة 01وساعات  6بالوسط الحضري و

بالوسط  دقٌقة 13بالوسط الحضري مقابل  دقٌقة 26دقٌقة ٌومٌا ) 29 فً هذه األنشطة بـ سنة 02و

دقٌقة مقابل  08سنة حوالً ساعتٌن و 22ب الذٌن ٌقل عمرهم عن القروي(، فً حٌن ٌخصص لها الشبا

 دقٌقة بالنسبة للمسنٌن. 06سنة وساعتٌن و 19-21دقٌقة بالنسبة للفئة العمرٌة  21ساعات و 6

ساعات  3المتوفر للمؽاربة بعد القٌام بجمٌع األنشطة اإللزامٌة، ٌبلػ فً المتوسط  ،الحر الزمن

دقٌقة لدى األطفال المتراوحة  11ساعات و 3ٌنتقل من وً. جمن ٌوم نموذ %28دقٌقة أي ما ٌمثل  21و

ٌقضً المؽاربة فً وسنة فما فوق.  31دقٌقة لدى البالؽٌن  61ساعات و 8سنة إلى  02و 1أعمارهم بٌن 

 19الحر فً مشاهدة البرامج التلفزٌة، وٌخصصون  زمنهممن  %6633دقٌقة أي  02المتوسط ساعتٌن و

، الذي ال تشؽل فٌه الرٌاضة والقراءة سوى الزمنبقٌة هذا  توزعوت .للممارسات الدٌنٌة %0238دقٌقة أي 

دقٌقتٌن لكل منهما، بٌن قضاء القٌلولة والتردد على المقاهً ووقت الفراغ وزٌارة العائلة واألصدقاء 

الوسط القروي دقائق ٌومٌا )دقٌقة واحدة ب 9 ،فً المتوسط ،. ٌشؽل اللجوء إلى األنترنٌتوأنشطة أخرى

منهم  %8منها موجهة ألؼراض الترفٌه. وٌصل هذا المتوسط لدى  %86دقٌقة بالوسط الحضري(،  02و

ٌظل التردد على المقاهً نشاطا ذكورٌا بامتٌاز حٌث تبلػ النسبة المعنٌة بهذا دقٌقة.  16إلى ساعة و

 12توسط، ساعة وفً صفوؾ الرجال الذٌن ٌقضون، فً الم %21فً صفوؾ النساء و %0النشاط 

 دقٌقة ٌومٌا بهذه األماكن.

ومن جانب أخر، ٌمتد نشاط مشاهدة التلفاز على مدار الٌوم، لكنه ٌتركز، بالخصوص، فً الفترة 

سنة  فما  01من المؽاربة البالؽة أعمارهم  %01المسائٌة. ففً الساعة السابعة صباحا، ٌكون حوالً 

وتصل هذه النسبة عند الساعة الواحدة بعد الزوال إلى حوالً  ملٌون فرد( أمام جهاز التلفاز. 631فوق )

ملٌون مواطن(. وتبلػ هذه النسبة ذروتها على الساعة الثامنة والنصؾ مساء، حٌث أزٌد من  231) 09%

وال تبدأ هذه النسبة فً التراجع إال انطالقا من الساعة ( ٌشاهدون التلفاز. %1131نصؾ عدد المؽاربة )
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نصؾ  %09عند الساعة الحادٌة عشرة لٌال، ثم إلى  %60ؾ مساء لتصل إلى حوالً التاسعة والنص

   عند منتصؾ اللٌل. %06ساعة بعد ذلك وإلى 

II-  تقسٌم الشغل التجاري وغٌر التجاري حسب النوع 

 5ٌضاعف  زمنااألنشطة المهنٌة هً ذكورٌة بالدرجة األولى، ٌخصص لها الرجل 

 مرات ما تخصصه المرأة. 

لألنشطة المهنٌة متجاوزا بذلك نظٌره الفرنسً  دقٌقة 21و ساعات 1رجل المؽربً ٌخصص ال

 دقٌقة 20أما المرأة المؽربٌة فتخصص لهذه األنشطة ساعة ودقٌقة.  66والتونسً بـ  دقٌقة 21بساعة و

دقٌقة عما تخصصه لها  08لها المرأة الفرنسٌة وبـ  هدقٌقة عما تخصص 22وهو حٌز زمنً ٌقل بـ 

 ة التونسٌة. المرأ

إلى ولوج  وٌحٌل الفارق بٌن متوسط الحٌز الزمنً المخصص لهذه األنشطة بٌن المرأة والرجل

األنشطة التً تمارسها  علىوإلى هٌمنة الحالة المهنٌة "مساعد عائلً"  المرأة المحدود لسوق الشؽل

ول التشؽٌل لسنة أنه حسب البحث الوطنً ح ،فً هذا الصددوٌجب التذكٌر  .النشٌطات المشتؽالت

 .%21وبلؽت نسبة النساء المشتؽالت كمساعدات عائلٌات  %2336بلػ معدل النشاط لدى النساء  2102

 21ساعات و 1 فإنهم ٌخصصون فً المتوسط ،وبالتركٌز فقط على الرجال النشطٌن المشتغلٌن

فً الوسط  دقائق 1ساعات و 1دقٌقة فً الوسط الحضري و 69ساعات و 1دقٌقة للنشاط المهنً )

ساعات عند فئة "العمال والصناع التقلٌدٌون والعمال  8وٌصل هذا الحٌز الزمنً إلى أكثر من  القروي(.

 دقٌقة لفئة "األطر والمهن الحرة". 22ساعات و 1الٌدوٌون"، و

دقٌقة فً النشاط  22ساعات و 2أما بخصوص النساء النشٌطات المشتغالت، فإنهن ٌقضٌن 

هذا  وٌنتقل دقٌقة فً الوسط القروي(. 21ساعات و 6دقٌقة بالوسط الحضري و 00ساعات و 3المهنً )

الت ساعات بالنسبة للنساء المنتمٌات لفئة "العامالت والصانعات التقلٌدٌات والعام 1 الزمنً من الحٌز

 دقٌقة لدى النساء من فئة "األطر والمهن الحرة". 21ساعات و 2الٌدوٌات" إلى 

من الرجال بالوسط الحضري  %29 سنة بالنسبة لـ 31المهنً ٌمتد لما بعد  ٌالحظ أن النشاطكما 

من  %22وٌسري هذا األمر على  على الصعٌد الوطنً. %26منهم بالوسط القروي أي بمعدل % 31و

أرباب األسر الذٌن  وتتكون هذه الفئة من بالوسط القروي. %21فً الوسط الحضري و %8النساء، 

 مشغلٌن وعمال فالحٌٌن".ٌمارسون عملهم كـ "
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 . مرات ما يخصصه الرجال 7تخصص النساء لألنشطة المنزلية زمنا يضاعف 

مما هو عليه  وضعا معاكسااألنشطة المنزلية تأخذ طبيعة العالقة بين الرجال والنساء في 

 األنشطة المهنية.في الحال 

دقٌقة  68ساعات و 2) ساعات ٌومٌا 1النساء األنشطة المنزلٌة وتخصص لها  من %91 تساهم

دقٌقة بالوسط القروي(. وهو ما ٌفوق ما تخصصه المرأة الفرنسٌة  66ساعات و 1بالوسط الحضري و

 دقٌقة. 29 دقٌقة وما ٌقل عما تخصصه المرأة التونسٌة بـ 02بساعة و

دقٌقة  66ساعات و 2تشغل األنشطة المنزلٌة المحضة )المطبخ، الغسٌل، النظافة، الترتٌب، ...( 

)التسوق، أداء الفواتٌر، المصالح اإلدارٌة،  تشغل األنشطة الملحقة بها خارج البٌتداخل البٌت فً حٌن 

 .األسرربات  ،على الخصوص تهم،ودقٌقة  21 ...(

مرات أقل  6أي ما ٌمثل  للعمل المنزلً ٌومٌادقٌقة  26من الرجال  %21من جهتهم، ٌخصص 

 69من  الزمنل مقارنة مع الرجل التونسً. وٌتغٌر هذا دقائق أق 01ا ٌخصصه الرجل الفرنسً ومم

دقٌقة فً المتوسط  00منهم ٌخصصون  %06دقٌقة بالوسط القروي.  11دقٌقة بالوسط الحضري إلى 

 .(%26)واألرامل  (%26) ٌتعلق األمر على الخصوص بالرجال المطلقٌنولألعمال المنزلٌة المحضة. 

 ( لألنشطة المنزلٌة الملحقة والممارسة خارج البٌت.قةدقٌ 62) الزمنفٌما ٌخصص ما تبقى من 

الرفع من مدة العمل  نشطة المهنٌة واألنشطة المنزلٌة إلىالمخصص لأل الزمنٌؤدي تراكم 

 %21حوالً مخصصة للعمل المنزلً. وٌمثل هذا منها  %19دقٌقة،  20ساعات و 3النسوي الٌومً إلى 

 المخصص لقضاء حاجٌاتها الفٌزٌولوجٌة. الزمنالمتبقً من عمرها خارج  الزمنمن 

المخصص من طرؾ الرجال لكل من األنشطة المنزلٌة واألنشطة المهنٌة،  الزمنومن مجموع 

 المتبقً المسجلة لدى النساء.  الزمنوما ٌعادل تقرٌبا نفس الحصة من  %8832تمثل هذه األخٌرة 

 مرات أقل للعمل المنزلً 7و للعمل المهنً الزمنمرات أكثر من  5الرجل  ٌخصصوإجماال، 

مقارنة بالمرأة. وهكذا، فإن تقسٌم عبء العمل بٌن الرجل والمرأة ٌضع العالقات االقتصادٌة بٌنهما فً 

 النموذج التقلٌدي حٌث ٌلعب الرجل دور معٌل األسرة وتلعب المرأة دور ربة بٌت. 

III- النموذج التربوي والتكوٌنً لألطفال المغاربة 

إعادة إنتاج السلوك والعالقات بتوجهه نحو  ربوي والتكوٌنً لألطفال المؽاربةٌتسم النموذج الت

 االجتماعٌة السائدة فً المجتمع التقلٌدي. 
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سنة( من أجل تربٌتهم وتكٌٌفهم مع  02-1المخصص للنوم، ٌقضً األطفال ) الزمنباستثناء ف

اكن العمومٌة. وال ٌشؽل الفضاء منها باألم %22من حٌاتهم بالوسط العائلً و %3133الحٌاة الجماعٌة 

 2من األطفال، تصل إلى ساعة و %21بالنسبة لـ أبائهم مدعوما بمواكبة  ،منها %0131التربوي إال 

تقسٌم العمل بٌن الرجل والمرأة عبر نظام التربٌة المتماٌز بٌن نموذج  وٌنتقلٌومٌا فً المتوسط.  دقائق

الذي تخصصه الفتٌات للعمل المنزلً  الزمنل المقارنة بٌن ذلك من خال إبرازالفتٌان والفتٌات. وٌمكن 

دقٌقة. وهكذا،  22الذي ٌخصصه الفتٌان لهذا الؽرض والذي ٌبلػ  والزمندقٌقة  03والذي ٌبلػ ساعة و

لهذا العمل. وعلى العكس من ذلك، فإن  الوقتمرة ما ٌخصصه الفتٌان من  632فإن الفتٌات ٌخصصن 

مرة ما تخصصه له الفتٌات، أي  031دقٌقة ٌمثل  68للنشاط المهنً والبالػ  الذي ٌخصصه الفتٌان الزمن

 دقٌقة.  21

من خالل  نقل القٌم والسلوك عبر العائلة والتربٌة المدرسٌة ٌتم إدراك نمط إضافة إلى ذلك،

ساعات ٌومٌا فً  6منها بـ  %2633والتً تشكل برامج التلفزة  ،استعمال أطفالنا ألوقاتهم الحرة

فً حٌن ال تستؽرق األنشطة الرٌاضٌة إال دقٌقتٌن دقٌقة،  02إلى  توسط. وٌصل وقت الفراغ لدٌهمالم

دقٌقة بالوسط الحضري  20دقٌقة ) 02 الذي ٌستؽرق لألنترنٌت كما أن ولوجهم  والقراءة دقٌقة واحدة.

لوج من الزمن المرصود بو %1( ٌتجاوز المعدل الوطنً. وبتخصٌص ودقٌقتٌن بالوسط القروي

األنترنٌت لألبحاث التربوٌة، ٌتسم استعمال هذه القناة المهمة فً التكوٌن بهٌمنة التواصل عبر الشبكات 

 . االجتماعٌة

واعتبارا لهذه الوضعٌة ٌنبؽً أن ٌكون النمط المعتمد فً بالدنا لنقل القٌم والسلوك والمعرفة 

ن سٌاسٌٌن على تأثٌر سلوكنا داخل عائالتنا ألطفالنا فً قلب انشؽاالتنا جمٌعا، آباء ومدرسٌن ومسؤولٌ

وعلى جودة برامجنا المدرسٌة والتأطٌر قبل المدرسً وشبه المدرسً وعلى محتوى البرامج التلفزٌة 

لدواوٌر واألحٌاء من أجل أفضل اندماج لشبابنا الحالً الذٌن باوعلى التجهٌزات الرٌاضٌة واالجتماعٌة 

حاالت التعصب  ٌٌن واجتماعٌٌن فً الحٌاة الوطنٌة وفً مأمن عنسٌصبحون، مستقبال، فاعلٌن اقتصاد

 جمٌع أشكال العنؾ.  التً تقؾ وراء

IV-  مصدر معلومات حول حركٌة السكان الجغرافٌة والزمنٌة الزمن هً كذلكمٌزانٌة  

منهم بوسائل  %03دقٌقة ٌومٌا و 20من المؽاربة مشٌا لمدة  %31 تنقل األنشطة ٌتطلب إنجاز

العربات والدواب باستخدام  %6دقائق و 01منهم بوسائل نقل مشتركة لمدة  %02دقٌقة و 02مدة خاصة ل

 لمدة دقٌقتٌن. 
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دقٌقة  21من النشٌطٌن المشتغلٌن ٌتنقلون لمدة  %30لقطع المسافة بٌن البٌت ومقر العمل، 

 %2دقائق( و 8ٌستعملون وسائل نقل مشتركة ) %02دقٌقة( و 00ٌستعملون وسائل نقل خاصة ) %20و

 ٌستخدمون العربات والدواب )دقٌقتٌن(. 

 ٌتنقلحٌث الساعة السابعة والساعة الثامنة والنصف صباحا،  تتمركز هذه التنقالت ما بٌنو

من مجموع  %18حوالً  ،ملٌون نشٌط مشتغل بٌن البٌت ومقر العمل. خالل هذا الحٌز الزمنً 1حوالً 

بوسائل نقل مشتركة. بعد الزوال، تكون التنقالت  %08اصة وبوسائل نقل خ %22التنقالت تتم مشٌا، و

والثانً  ،األول على الساعة الثانٌة بعد الزوال ، ٌسجلبتدفقٌن مهمٌن وتتسمألغراض مهنٌة أقل تزامنا 

 شخص.ملٌون  031 ٌهم كل منهماحٌث على الساعة السادسة مساء 

 01شٌطٌن المتراوحة أعمارهم بٌن ٌشكل المشً نمط التنقل السائد لدى كل من الشباب النو 

من طرف بالوسط الحضري  استعماالأكثر  هًأن وسائل النقل الخاصة  ،سنة والعازبٌن. فً حٌن 22و

 استعماالالنشٌطٌن ذوي مستوى تعلٌمً عال. أما وسائل النقل العمومٌة فهً أكثر وطر والمهن الحرة األ

 ر الفالحٌٌن والمأجورٌن. من طرف المستخدمٌن واألطر المتوسطة والعمال غٌ

للنشٌطٌن  الحركٌة الكبرى تسجل  ،ففً الوسط الحضري بالدار البٌضاء على سبٌل المثال

وفً . ألف نشٌط مشتغل 211تهم على الساعة الثامنة صباحا حٌث  ،بٌن البٌت ومقر العمل المشتغلٌن

. ألف شخص 091 ، حٌث تهمالحركٌة ألغراض مهنٌة ذروتها حدود الساعة الثانٌة بعد الزوال تسجل

 ألف شخص.  012 وعند الساعة السابعة مساء تسجل ذروة أخرى تهم

 1ٌقضً التالمٌذ المغاربة المتراوحة أعمارهم بٌن وبعض النظر عن وسٌلة النقل المستعملة، 

ٌز الح هذا على أن ،دقٌقة ٌومٌا لقطع المسافة الفاصلة بٌن البٌت والمدرسة 11 ،فً المتوسط، سنة 02و

 الزمنً ال ٌعرف أي تغٌٌر حسب وسطً اإلقامة. 

من التالمٌذ مشٌا لقطع المسافة الفاصلة بٌن البٌت والمدرسة مخصصٌن  %82 ٌتنقلوهكذا، 

 12بوسائل نقل عمومً مستغرقٌن  %9دقٌقة و 20بوسائل نقل خاصة مستغرقٌن  %3دقٌقة و 21لذلك 

 دقٌقة. 

V-  3123و  2997 ما بين يةلدى المرأة المغرب الزمنتطور استعمال  

 ، تطورات2102و 0991لدى المرأة المغربٌة خالل الفترة الممتدة بٌن  الزمنعرف استعمال 

   مهمة.
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بحوالً ساعتٌن  بالوسط الحضري ارتفع الزمن المهنً للنساء النشٌطات المشتغالت

ط القروي، فقد أما بالوس دقٌقة، فٌما تراجع وقتهن المنزلً بحوالً ساعة ودقٌقة واحدة. 22و

الزمن تراجع  حٌندقٌقة، فً  28ارتفع الزمن المهنً للنساء النشٌطات المشتغالت بما ٌناهز 

 دقٌقة. 09المنزلً بما ٌقرب 

 69ساعات و 1دقٌقة إلى  68ساعات و 6، انتقل الزمن المهنً من وفً هذا اإلطار

 26ساعات و 6دقٌقة إلى  02اعات وس 6دقٌقة، فٌما انتقل بالنسبة للمرأة "المساعدة العائلٌة" من 

 دقٌقة. 

لنساء الشابات المتراوحة أعمارهن ارتفع الزمن المخصص للدراسة والتكوٌن بالنسبة ل

على حساب الزمن المخصص لألنشطة المنزلٌة الذي  دقٌقة 62 بحوالًسنة  22و 01بٌن 

 دقٌقة أقل لألنشطة المنزلٌة.  21تراجع بـ 

، فً الوقت الذي تراجع فٌه بنفس %66ة الحضرٌة بحوالً المهنً للمرأ الزمنارتفع 

 الحصة عند المرأة القروٌة. 

ساعات  2دقٌقة إلى  22ساعات و 6الحر المتوفر للمرأة القروٌة من الزمن نتقل كما ا

 .دقٌقة، فً حٌن لم ٌعرف تغٌرا ذو داللة بالنسبة للمرأة الحضرٌة 22و

 28دقٌقة إلى  12 من الدٌنٌة لممارساتل الزمن المخصص من طرف النساء  ارتفعو

   . %38إلى  %21 دقٌقة وانتقلت نسبة الممارسات من

VI-  نسائنا في   كبيرة لعملبين النشاط التجاري وغير التجاري : مقاربة للمساهمة الما

 خلق الثروة الوطنية

 3123مليار ساعة في  34العمل المنزلي : أزيد من 

ثالث معاٌٌر : أن ٌكون منتجا وغٌر مؤدى عنه على  ٌعتمد تعرٌف العمل المنزلً

وٌمكن تفوٌضه لشخص آخر. وال ٌوجد، فً الوقت الراهن، أي معٌار دولً ٌمكنه أن ٌعطً 

مجاالت للعمل المنزلً ٌمكن اعتمادها بشكل عام، لهذه المعاٌٌر. إال أن هناك ثالث  تأوٌال وحٌدا

 تأوٌل تقلٌصً للمعاٌٌر المحددة له.  وذلك حسب

ر وٌضم األنشطة التً تشكل صلب العمل المنزلً )طبخ، نظافة، صغمجال المحدود أو المال -

 رعاٌة صحٌة لألطفال، غسٌل، تدبٌر شؤون البٌت(؛
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المجال المتوسط الذي ٌحتوي على المجال األول وٌضٌف إلٌه أنشطة شبه ترفٌهٌة )بستنة،  -

 إصالحات وأعمال صٌانة، لعب مع األطفال(؛

المجالٌن السابقٌن وٌضٌف إلٌها المسافات المقطوعة أثناء  أنشطة لذي ٌضمالمجال الموسع ا -

 (.التنقالت

وتختلف األنشطة التً تؤخذ بعٌن االعتبار حسب التعارٌف المعتمدة. وفً هذا اإلطار، سنعتمد 

 التعرٌف الذي ٌقتصر على األنشطة التً تشكل المجال المصغر.

البالغ من  من طرف الفرد المغربً 2102فً المخصص الزمن فإن  وحسب هذه المقاربة،

ٌوما فً  20دقٌقة فً الٌوم، أي حوالً  21عتٌن وسافً المتوسط، إلى  ،ٌصل سنة فما فوق 01العمر 

دقٌقة بالنسبة للرجال، أي  21دقٌقة ٌومٌا مقابل  23ساعات و 2السنة. وتخصص المرأة لهذه األنشطة 

 أيام بالنسبة للرجال. 7مقابل ما يقرب من  يوم في السنة بالنسبة للنساء، 74حوالً 

بالمغرب، تعود كلها  للعمل المنزليمليار ساعة  343457خصص ما ٌناهز ، 2102ففً 

ملٌار ساعة المخصصة للعمل المهنً خالل نفس الفترة،  213388(. ونسبة إلى %92تقرٌبا إلى النساء )

من الحجم اإلجمالي للعمل المهني  وتصل الحصةمن العمل المهنً.  %90ٌشكل العمل المنزلً 

  .%32التي تعود للنساء حولي 

ولتقٌٌم قٌمة العمل المنزلً، ٌجب إسناد ثمن الساعات المخصصة له. وال ٌمكن أن ٌكون هذا 

 الثمن إال افتراضً، السٌما وأن ساعات العمل ال ترتكز على عملٌة تجارٌة. 

الذي ٌمكن أن ٌتقاضاه الشخص الذي ٌقوم بهذه دنى لألجر وٌقتضً الحل األول ربطها بالحد األ

(. وهكذا، 2102درهم للساعة فً  02322األنشطة وبالتالً تثمٌنها باعتماد الحد األدنى لألجور )

، أي 2102ملٌار درهم فً  281فباعتماد المجال المصغر أو الضٌق، تصل قٌمة العمل المنزلً إلى 

 . 3123ة نبرسم س من الناتج الداخلي اإلجمالي للمغرب 4536%

بمتوسط األجور فً الساعة مستخلص من  وتعتمد الطرٌقة الثانٌة لتقدٌر قٌمة العمل المنزلً

درهم للساعة. وفً هذه الحالة تقدر قٌمة  22المحاسبة الوطنٌة لكافة األنشطة االقتصادٌة والذي ٌقدر بـ 

 إلجمالً. من الناتج الداخلً ا %32ملٌار درهم، أي  106العمل المنزلً بـ 

ومن جانب آخر، وباعتماد مدة العمل حسب الجنس التً ٌوفرها البحث الوطنً حول التشغٌل 

وعلى هذا األساس، من الثروة الوطنٌة.  %20وحسب فروع األنشطة االقتصادٌة تساهم النساء فً حدود 
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 %6931ٌة، إلى تصل مساهمة النساء فً الناتج الداخلً الموسع لٌشمل الخدمات المنزلٌة غٌر التجار

 حسب السٌنارٌو الثانً.   %2936حسب السٌنارٌو األول وإلى 

 :  خاتمة 

فً الواقع، ال ٌتعلق األمر هنا إال بمحاولة رسم بخطوط عرٌضة لبعض تجلٌات تنوع مجاالت 

األبحاث والدراسات والتحالٌل التً ٌتٌحها هذا البحث المرجعً. وكما أسلفت الذكر، بالنظر لغنى 

الخبراء والباحثٌن مجاال واسعا  ممات التً ٌوفرها حول المجتمع المغربً، ٌفتح هذا البحث أماالمعلو

وغٌر مسبوق حول العالقات االجتماعٌة والثقافٌة ببالدنا ومستوى تطورها، وخاصة على ضوء التقدم 

إلٌهم لالنخراط الحاصل فً وضعٌة المرأة واستقاللٌتها وتكوٌنها. وننتهز هذه المناسبة لتجدٌد دعوتنا 

 فٌها، كما دأبنا على ذلك بمناسبة بحوث أخرى سابقة.  

 


