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  العمل المنزليو المھنيتوزیع الوقت بین العمل و المساواة بین الجنسین
  1الثروة الوطنیةإنتاج نحو تثمین مساھمة النساء في  :غیر المؤدى عنھ 

  
  

  الملخص التنفیذي
  

مل عأشكال كل ل شاملال المجال إبرازمنهاج عمل بیجین اهتماما واسع النطاق لموضوع إعالن أولى لقد 

لفوارق بین الخاصة باستنتاجات تصحیح اال ذلك بغیةو  ،غیر المؤدى عنه المنزلي عملالبما في ذلك  ،المرأة

 بأهمیةراف عتتوسعت دائرة اال، هذا اإلعالنمنذ و وعلیه،  .الثروة الوطنیةفي إنتاج مساهمة ال الجنسین في

ا جاء مأبرزها لعل  ،من التوصیاتمن خالل العدید و  في عدة محطات وذلك هذا الموضوع وبمختلف أبعاده

أهداف التنمیة  إطارما تم التنصیص علیه في آخرها كان و ، يفیتوس-سین-توصیات لجنة ستیغلیتزفي 

  المستدامة. 
  

الوطني  لبحثي أفرزها امعطیات التتحلیل ال من خاللتتطرق هذه الورقة لهذا الموضوع  ،وفي هذا اإلطار

قد شمل هذا البحث مجموع و  . 2012سنةته المندوبیة السامیة للتخطیط ، الذي أنجز 2الوقت عمالحول است

التراب الوطني وامتد على مدار سنة كاملة، من أجل مراعاة تأثیر التقلبات الموسمیة على نشاط األسر 

 ماعيمقاربة النوع االجت مع األخذ بعین االعتبار ألنشطة الیومیة لمختلف مكونات الساكنةلرصد ممنهج و 

  . والمحددات المرتبطة باستعمال الوقت المتغیرات السیاقیةمن مجموعة و 
  

وبالفعل، لقد مكنت نتائج البحث من إبراز الفوارق في استعمال الوقت حسب مجاالت األنشطة وحسب 

التصورات  السلوكات و فيفوارق ال كذاو المحددات الدیموغرافیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة من جهة، 

  . من جهة أخرى تخاذ القرارات بین األزواجابتدبیر الوقت و  مثال التي تتعلق
  

قتصر هذه الورقة على إعطاء نظرة موجزة حول الفوارق بین الجنسین في توزیع الوقت مع تسلیط الضوء تو 

العمل المهني أي المدرج في نطاق المحاسبة األمر بأكثر على الوقت المخصص للعمل المنتج، سواء تعلق 

أي غیر المدرج في نطاق هذه األخیرة. كما تركز كذلك على غیر المؤدى عنه، العمل المنزلي بالوطنیة، أو 

تحلیل الفجوة في توزیع الوقت واألدوار لدى البالغین، ومدى تأثیرها في إعادة إنتاج هذا النموذج غیر 

  المتكافىء لدى األطفال.

   

                                                             
   .الوطني حول استعمال الوقت و كذا تثمین للدراسات التي یقوم بها هذه الورقة هي ثمرة جهود كل فریق العمل للبحث1 

 .انظر الملحق2 
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یجابیات إا وكذ، المنهجیات المقترحة لقیاس العمل المنزلي غیر المؤدى عنهمختلف الطرق و  وتتناول كذلك

باإلضافة إلى عرض مقاربة تكلفة االستبدال التي  ه وقیمته،حجممجاله، تقدیر ومحدودیة كل منها في 

اعتمدتها المندوبیة السامیة للتخطیط في تحدید مجاله وتقدیر حجمه وما یمثله كنسبة في الناتج الداخلي 

  الخام. 
  

لقد أظهرت نتائج البحث حول استعمال الوقت، فجوات واضحة بین الجنسین في حجم وتوزیع العمل، حیث 

أضعاف ما یقضیه الرجال، في المقابل تخصص النساء  7في العمل المنزلي یساوي  تقضي النساء وقتا

ي مهن(عمل ما یخصصه الرجال. وتتحمل النساء في المتوسط عبء  مرات 4وقتا في العمل المهني أقل ب 

 لدقیقة ما یتحمله الرجال. وتبلغ هذه الفجوة في عبء العمل بین النساء والرجا 13معا) یتجاوز ب ومنزلي

النشیطین المشتغلین، حوالي ساعة. فدخول المرأة إلى سوق العمل لم یحررها من أعباء العمل المنزلي، بل 

 3معا) یزید ب  مهني ومنزليأضافتها على أعباء العمل المهني. ألن المرأة العاملة تتحمل عبء عمل (

  ساعات عن ما تتحمله ربت البیت.
  

دقیقة ما یتحمله  41معا) یجاوز ب مهني ومنزليت عبء عمل(و فیما یتعلق باألطفال، تتحمل الفتیا

أضعاف ما یخصصه الذكور للعمل المنزلي، في حین  3.4الفتیان، إذ تخصص اإلناث في المتوسط 

  مرة أقل ما یخصصونه للعمل المهني. 1.5یخصصن 
  

 نسین فيوجود فجوة كبیرة بین الج وهكذا أبرزت نتائج الدراسة التي أنجزتها المندوبیة السامیة للتخطیط،

یر غ المنزليعمل المهني وكذا للعمل لل الحجم اإلجمالي للوقت المخصص نسب مساهمة كل منهما في

 یخصصن ُخُمس وقتهن، أي ما یعادل سبعة أضعاف ما یخصصه الرجل، النساءالمؤدى عنه، حیث أن 

ساهم ، إذ تقیاس الناتج الداخلي الخاماجه في غیرالمؤدى عنه. بالرغم من عدم إدر  المنزليإلنجاز العمل 

نه، أي ما غیرالمؤدى ع المنزليمن الحجم اإلجمالي الوطني للعمل  النساء بما تفوق نسبته تسعین بالمائة

 .الناتج الداخلي الخامال تقل قیمته عن ثلث 
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  تقدیم 

د دونة خاصة بهدف جر الوقت، ماعتمدت المندوبیة السامیة للتخطیط في البحث الوطني حول استعمال 

 مجموعات كبرى:  خمستقسیم هذه األنشطة إلى حسب هذه المدونة وقد تم  .3وترمیز األنشطة الیومیة

، أنشطة العمل  لدراسة والتكوینوما یرتبط به، ا المهنية والعنایة الذاتیة، أنشطة العمل الفزیولوجی نشطةاأل

لوقت ا، أنشطة )، إدارة البیت و التسوق، إلخایة أفراد األسرةعالروتینیة، ر (األعمال المنزلیة المنزلي 

  .الشعائرالدینیة)وكذا  المدنیة والجمعویة، األنشطة االجتماعیة، الحر(الترفیه
 

توزیع و جم ح توزیع الوقت خاصة في فجوات واضحة بین الجنسین فيعموما،  هذا البحثلقد أظهرت نتائج 

شطة غیر ألنالفوارق في توزیع الوقت المخصص لفي األخیر هذا یؤثر و . )المهني والمنزلي( عبء العمل

لذي تخصص فیه ا من األنشطة. ففي الوقت غیرهاكذا بو أساسا بالترفیه و المنتجة المتعلقة بالعنایة الذاتیة 

الرجال  ، یخصصواالعتناء بالذات الوجباتو بما فیها النوم  ،دقیقة للعنایة الذاتیة 55اعات وس 10النساء 

 52اعات و س 4وقتا یقارب في الترفیه على العكس، یقضي الرجال و قیقة لهاته األنشطة. د 39وقتا أقل ب

وص بخصو . الترفیهیة دقیقة في االستمتاع بهاته األنشطة 40قتا أقل ب و تقضي النساء في حین دقیقة، 

 9إذ تبلغ ، الجنسین، رغم ضعف الوقت المخصص لها في المتوسط، تسجل فجوة نسبیا أقل بین التكوین

باقي و ي والمستوى التعلیم اإلقامةتختلف هذه الفوارق طبعا حسب السن ووسط و دقائق لصالح الرجال. هذا 

  . بما فیها أیام األسبوع المتغیرات التي تحدد توزیع میزانیة الوقت

  : توزیع الوقت في الیوم النموذجي بین فئات األنشطة حسب الجنس.1 رسم بیاني رقم

  
  .2014نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقت الصادرة في أكتوبر المندوبیة السامیة للتخطیط، : المصدر

   

                                                             
  .نشاط 500ما یقارب   ،انظر الملحق 3
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   الفوارق بین الجنسین في توزیع الوقت المخصص للعمل المهني والوقت المخصص للعمل المنزلي  .1

  )معا المنزليو المهني (عبء العمل الفوارق بین الجنسین في   1.1

سؤولیات، توزیع األدوار والمفي الرجال و الفوارق بین النساء مستوى من و نتائج البحث، خالل یستخلص من 

خصص له تإذ یهیمن العمل المنزلي لدى النساء حیث الزال یتسم بالطابع التقلیدي. النموذج المغربي أن 

أخذ حیزا حیث یما یخصصه الرجال، في حین یهیمن العمل المهني لدى الرجال  أضعافسبع یفوق ب اوقت

 المهني والمنزلي(عبء العمل دقیقة  13تجاوز بیبهذا و  نساء.تخصصه ال ماموقت أكبر بأربع مرات من ال

دى ل قیقةد 21اعات وس 6ا یتحمله الرجال، ألن الوقت المخصص له یبلغ عم)الذي تتحمله النساء معا

ة ي توزیع النسب المخصصمع تسجیل تفاوت ف . هذا،لالرجدى الدقائق  8ساعات و  6 یبلغنساء في حین لا

  لكل منهما.

  وبعض الخصائصحسب الجنس  معا) المهني والمنزلي(عبء العمل : معدل  2رسم بیاني رقم

  
  .2014نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقت الصادرة في أكتوبر المندوبیة السامیة للتخطیط، : المصدر

في جال، الر و بین النساء الفارق هذا  حسب نوع النشاط، أنالمعطیات یستخلص من تحلیل من جهة أخرى 

 9 دیهالإذ یبلغ عبء العمل  النشیطة المشتغلةلمرأة ، لدى الیبلغ حوالي ساعةاتساعا یزداد عبء العمل 

دخول المرأة إلى سوق العمل ف لرجل النشیط المشتغل.دى ال قائقد6 اعات وس 8مقابل  قیقتینداعات و س

األخرى  یةمسؤولیات المهنإلى هذه األخیرة  أضیفتبل  ،المنزلیةو یحررها من أعباء مسؤولیاتها األسریة  لم

مل لدیها و بالمقارنة مع ربة البیت التي یبلغ عبء العالتوفیق بینهما. عملیة  اأحیانمما یعقد  ،التي تتحملها

 9أي ما یقدر بإضافیة ساعات  3بحوالي لدى المراة العاملة العمل أعباء  تزداد قیقتین، دساعات و  6

  .اعات ودقیقتینس

 اخصوص، 2012و 1997 ما بینالفترة في وقت المرأة المغربیة توزیع  تطوربالنظر إلى و من جهة أخرى، و 

الوقت المهني ألن  ،بالنسبة للمرأة العاملة قیقةد 43اعة وس زیادةفي الحضر سجل عبء العمل،  المتعلق ب
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دقیقة و ساعة بالذي انخفض المنزلي  عملالوقت المخصص لل على حساب ،دقیقة 44اعتین وبستزاید 

الوقت المهني  ألن ،بالقرى لمرأة العاملةلدى ا دقائق فقط 9بعبء العمل  زیادة ،سجلالمقابل في و  .واحدة

   .دقیقة 19ب  الذي تراجع المنزليعمل الوقت المخصص لل على حسابدقیقة  28ارتفع ب 

  %33نسبة ب ازداد الوقت المخصص للعمل المهنيأن  یستنتج، معا بالعمل المنزلي والمهنيفیما یتعلق و 

ربات البیوت ة لأما بالنسببنفس النسبة لدى المرأة في القرى.  انخفضفي حین  ،بالنسبة للمرأة في الحضر

  .القرويفي الوسط خصوصا  ،دقیقة 32 بحوالي تراجعاالمنزلي  لعملالوقت المخصص لعرف  فقد
 

  المخصص للعمل المهنيالفوارق بین الجنسین في توزیع الوقت  1.2

ما تخصصه المرأة، أي ما یقارب في  أضعاف 4 بلغی وقتا لألنشطة المهنیةبالمغرب  یخصص الرجل

حسب وسط  أكثر ه الفجوةتسع هذتو هذا دقیقة.  21دقیقة یومیا مقابل ساعة و 25ساعات و 5المعدل 

في حین تبلغ هذه  ،دقائق) 9ساعة و ابلمقدقیقة  12ساعات و 5(في الحضرمرة  6.4بلغ ت، إذ اإلقامة

 .)دقیقة 40 و ساعةمقابل دقیقة  44ساعات و 5( في البوادي ةمر  4.3 الفجوة
  

 المخصص للعمل المهني حسب الجنس ووسط اإلقامة )بالساعة(: معدل الوقت 3 رسم بیاني رقم

  
  .2014نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقت الصادرة في أكتوبر المندوبیة السامیة للتخطیط، : المصدر

  

هني بین الم المخصص للعمل الوقتفوارق توزیع یعد عامال مهما في تحدید األطفال في األسرة ن تواجد إ

د بالمقابل یزیفي حین  ،األسرةفي  األطفال یقل وقت العمل المهني للمرأة مع وجودوهكذا،  .الرجالو النساء 

یها المرأة النشیطة المشتغلة التي لیس لدفإن  ،علیهو . باألسرة لدى الرجال مع زیادة عدد األطفالهذا الوقت 

تتواجد بأسرة  لدى التيدقیقة و ساعات  4مقابل یومیا، دقیقة  27ساعات و 5ما معدله  ، تخصصأطفال

 ادعندما یزد ،یشتغل الرجال النشیطون المشتغلون نسبیا وقتا أكبرأكثر. وعلى العكس، و ثالثة أطفال أ بها

لألسرة دقیقة   40ساعات و 7إلى  في األسرة بدون أطفال ائقدق 5ساعات و 7، من باألسرة طفالاألعدد 

  أطفال. 3 بها على األقل
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ؤثر المرأة لكن كذلك یفإن وجود أو عدد األطفال باألسرة ال یحدد فقط ساعات العمل المهني لدى بالفعل، و 

النشاط االقتصادي  حول محددات 4بینت مجموعة من الدراساتفي قرارها لولوج سوق الشغل من عدمه. و 

 حد منمن أهم العوامل التي ت وعددهم، لدى النساء بالمغرب، أن وجود أطفال صغار ضمن أفراد األسرة

  . سوق الشغلعلى مستوى ولوج وحركیة المرأة فرص 

 ،لمهنیةا ألنشطةما یخص متوسط الحیز الزمني المخصص ل فيبین المرأة والرجل الفارق  یرجع عموما،و 

 .وق الشغلسعلى مستوى لمرأة المحدود لولوج الالناتجة عن و  النسبة الضعیفة للنساء النشیطاتإلى  اأساس

بلغ معدل النشاط  ،2012تجدر اإلشارة في هذا الصدد، أنه حسب البحث الوطني حول التشغیل لسنة و 

رأة وعلى العموم تبقى مشاركة الم ثلث النسبة المسجلة لدى الرجال.ما یمثل تقریبا أي  %26.3لدى النساء 

الشيء الذي  ،المغربیة في سوق العمل ضعیفة كما هو الشأن بالنسبة للعدید من الدول العربیة واإلسالمیة

ات المؤسساتیة والسیاسیة التي تصبو إلى تمكین یثیر مجموعة من التساؤالت حول مدى نجاعة اإلصالح

 0.5إذ لم یرتفع هذا المعدل بالمغرب إال بنسبة  .المرأة االقتصادي والرفع من مساهمتها في سوق العمل

  .(انظر الرسم البیاني أدناه)سنة الماضیة 25خالل  ،نقطة فقط
  

  ) &+ سنة 15(  اإلناث لدى العمل قوة في المشاركة نسبة أو النشاط معدلتطور : 4 رسم بیاني رقم

  
  .)الدولیة العمل لمنظمة تقدیرات المحینةال( : قاعدة بیانات البنك الدولي صدرالم

 

، الخاصة بمعدل ساعات العمل 2012معطیات البحث الوطني حول التشغیل لسنة  حسبوعلى العموم، و 

ساعات أقل  لعمومن على اشتغلییتبین أن النساء  األسبوعیة لدى النشیطین المشتغلین في العمل الرئیسي،

جمیع قطاعات  وتهم هذه الفجوة. ساعة أسبوعیا في المتوسط 48.6مقابل  34.6من الرجال، أي حوالي 

مقابل  44.3( الصید"و الغابات و في قطاع "الفالحة  أكثربنسب متباینة إذ تتجلى النشاط االقتصادي لكن 

 معظم النساء في القرى. بهتنشط  الذيساعة)،  29.8

                                                             
  .36 المحددات الفردیة للمشاركة المرأة في سوق العمل بالمغرب، محمد التعموتي و مصطفى الزروالي، دفاتر التخطیط رقم4 

شرق آسیا والمحیط الھادئ 
أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي 

أعضاء منظمة التعاون والتنمیة
أوروبا وآسیا الوسطى 

قطر
فرنسا

اإلمارات العربیة المتحدة
الیونان

البحرین
تركیا

المغرب
الیمن
تونس
مصر

العالم العربي
)النامیة(الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

فلسطین
الجزائر
العراق
سوریة

66.9
40.3

47.7
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46.1

25.0
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26.216.2
20.9
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17.5
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9.9
10.8

18.1

61.3
53.8

50.9
50.8
50.7
50.6

46.4
44.1

39.1
29.3

26.7
25.6
25.2

23.8
23.5

20.2
15.7
15.4
15.0

13.6

1990 2014
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   لألنشطة المنزلیةالمخصص الفوارق بین الجنسین في توزیع الوقت  1.3
  

 المنزلي والمهنيبین نسب العمل  نساء والرجال فيبین ال: الفجوة 5رسم بیاني رقم 

  
  .2014 نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقت الصادرة في أكتوبرالمندوبیة السامیة للتخطیط، : المصدر

  

مما هو ماما ت غایراالفوارق بین الرجال والنساء في توزیع الوقت المخصص لألنشطة المنزلیة وضعا م أخذت

 ،األنشطةهذه من وقتها یومیا إلنجاز  ٪20ما یقارب المرأة  خصصإذ ت .في األنشطة المهنیةالحال علیه 

، تخصص و حسب وسط اإلقامة. )دقیقة 43مقابل ساعات  5أضعاف ما ینفقه الرجل ( 7ما یشكل  وهو 

 مقابل دقیقة 33ساعات و 5و في المناطق الحضریة للرجل دقیقة 39 مقابل دقیقة 38ساعات و 4المرأة 

   دقیقة في المناطق الریفیة. 50
  

 ألنشطةلدقیقة)  32(هاالثة أرباعیخصصها الرجل للعمل المنزلي، تذهب ث يدقیقة الت 43تجدر اإلشارة أن و 

ي حین ال یخصص ف .)،المتعلقة بإدارة البیتوالمصالح (التسوق، ودفع الفواتیر  بیتخارج ال المنجزة المنزلیة

بالمقابل . دقائق 4إال إلنجاز األعمال المنزلیة الروتینیة الصرفة داخل البیت و دقائق  7إال رعایة أفراد األسرة ل

 4 هما قدر  ،عتناء بالبیت، الترتیب، إلخالطبخ، الغسیل، اال التي تهم أساسااألخیرة و لهذه  تخصص المرأة

خارج البیت  المنزلیةألنشطة دقیقة. أما بخصوص ا 34ما معدله لرعایة أفراد األسرة دقیقة و  33ساعات و

  دقیقة. 27 لها إالفال تخصص 
  

   

الرجال النساء المجموع

88%

21%

53%

12%

79%

47%

العمل المھني العمل المنزلي
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 ادأفر رعایةلوالبیت  داخل الروتینیة المنزلیة معدل الوقت المخصص یومیا لألعمال :6 رسم بیاني رقم
  النساء .بالدقائق األسرة

  
  .الخاصة ببحوث استعمال الوقت وبحوث استعمال الوقت لبلدان: المغرب، الجزائر، تونس وغانا والتنمیة در: قاعدة بیانات منظمة التعاون االقتصادياالمص

  

 ادأفر رعایةلالبیت و داخل الروتینیة المنزلیة : معدل الوقت المخصص یومیا لألعمال7رسم بیاني رقم 
 . الرجالبالدقائق األسرة

  
  .غاناوبحوث استعمال الوقت لبلدان: المغرب، الجزائر، تونس والخاصة ببحوث استعمال الوقت  والتنمیة قاعدة بیانات منظمة التعاون االقتصادي در:االمص

 

من النساء یساهمن في  ٪95وفیما یخص الفوارق بین الجنسین في نسب المشاركة في األنشطة المنزلیة،  

اخل دالصرفة المنجزة . وأما فیما یتعلق باألنشطة المنزلیة من الرجال %45األنشطة المنزلیة الیومیة مقابل 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
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في المناطق  ٪15إنجازها ( في یشاركمن ) ٪13فما یقارب واحد من أصل تسعة رجال فقط ( ،البیت

من  هم ٪43، ینخرطون في إنجازهابین الرجال الذین  في المناطق الریفیة). ومن ٪10الحضریة و 

لدیهم مستوى تعلیمي ممن من الرجال  فقط ٪17حسب مستوى التعلیم و رامل. هم من األ ٪23 و مطلقینال

  من الرجال دون مستوى. ٪12مقابل  ،یشاركون في العمل المنزليعالي 

  

ن جل المغربي في األنشطة المنزلیة، في حین أیبدو أن وجود األطفال وعددهم ال یأثر نسبیا في مشاركة الر 

 56ساعات و 3ینتقل من  . إذیزید من عبء العمل المنزلي لدى النساءوعددهم، وجود األطفال في األسرة 

أسر هن في دقائق لمن  4ساعات و 6أي  ،دقیقة لدى النساء في أسر بدون أطفال إلى ما یقارب الضعف

  .هاثالثة أطفال أو أكثر ضمن أفراد الدیه

   العمل لدى األطفالالجنسین في توزیع بین الغیر متكافئ نموذج إعادة إنتاج ال 1.4

یتبین من خالل نتائج البحث أن النموذج غیر المتكافئ بین الجنسین المتعلق بتوزیع األدوار والمسؤولیات، 

 على العمومال األطفیقضي وهكذا  .بین الفتیان والفتیات ینتقل داخل األسرة من البالغین لتتجلى آثاره

في  فقط من الوقت 15.7%في األماكن العمومیة و  22.0%، مقابل بالوسط العائلي من وقتهم %60.6

نفس النمط المالحظ لدى البالغین في ما إلى إعادة إنتاج  5األطفالیتجه نموذج تربیة إذ الفضاء التربوي. 

  الفضاء األسري. یخص توزیع العمل في

 6فیه النشاط الفضاء المزاولحسب وقت األطفال توزیع  :8 رقمرسم بیاني 

  
  .2014نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقت الصادرة في أكتوبر المندوبیة السامیة للتخطیط، : المصدر

  

) ٪67ت (أكثر من ثلثي الفتیا یتبین أنفي العمل المنزلي بین الجنسین، نسب المشاركة  من خالل مقارنة

ما معدله یومیا  تخصص الفتیات لهذه األنشطة. إذ )٪34( الفتیانلدى ثلث ال مقابل ن في إنجازه،شاركی

                                                             

  .سنة 14-7البالغین من العمر 5 

  .باستثناء الوقت الفیزیولوجي6 

الفضاء األسري
60.6%

األماكن العمومیة
22.0%

الفضاء التربوي
15.7%

الفضاء المھني
1.7%
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ال یتجاوز حین  في ،والطبخالبیت تنظیف أساسا بالمرتبطة قضینه في األعمال المنزلیة یدقیقة  16ساعة و

تحملن یالفتیات  علیه فإنو . لألنشطة المنزلیة الخارجیة كلهاص خصت ،دقیقة 22الفتیان  عندهذا المعدل 

ین بین الجنستزداد هذه الفجوة و  .ذا العملنجاز هالفتیان إل تحملهما یأضعاف  3.4حوالي یفوق بعبء 

 أضعاف 7لتصل  ألطفالادى ل أضعاف 3.4فجوة تبلغ  منأي ، لدى البالغین سبعة أضعاف لتصلاتساعا 

  .سنة فأكثر 15البالغین  لدى

 1.5دقیقة یمثل  38 لذي یقاربوعلى العكس من ذلك، فإن الزمن الذي یخصصه الفتیان للنشاط المهني وا

) ساعة و معا بهذا یبلغ مجموع عبء العمل (المنزلي والمهنيو دقیقة.  25مرة ما تخصصه الفتیات، أي 

دقیقة لدى الفتیات  18البوادي (ساعتین و بالفرق أكثر یبرز هذا و الفتیان. مقابل ساعة لدى  ،دقیقة 41

  .)دقیقة 31مقابل دقائق  9وساعة (الحضر في مما هو علیه  )لدى الفتیان دقیقة 35ساعة ومقابل 

 الفتیات بالدقائقوالفتیان  لدى) معا عبء العمل (المنزلي والمھني مجموع: 9رسم بیاني رقم 

  
  .2014نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقت الصادرة في أكتوبر المندوبیة السامیة للتخطیط، : المصدر

 

ة ) الذي تتحمله الفتیات مقارنة بالفتیان، فإنهن یخصصن للدراسمعا بالرغم من عبء العمل (المنزلي والمهني

. وعلیه،  فإن دقیقة) 41ساعات و  3دقیقة مقابل  47ساعات و  3( دقائق أكثر مما یخصصه الذكور 6

لكن على حساب وقتهن الحر المخصص و أكثر دقائق  6 ندرسیو من الفتیان أكثر  دقیقة 40 الفتیات یعملن

یبا تقر قضین وقتا أقل ی، خصوصا اللعب، إذ دقیقة) 49ساعات و  6دقیقة مقابل  05ساعات و  5( للترفیه

  هذه األنشطة.في یقضیه الذكور ما ساعة مب

  العمل المنزلي غیر المأجور تقدیرو المنهجیات المعتمدة في تحدید  .2

في تحدید وتقدیر العمل  ةأو منهجیة موحد معین حول معیاردولي إجماع أي د الساعة و إلى حدال یوجد 

 واضحةحدود  رسم فيكبیر ال یزال هناك اختالف من جهة . فالمنزلي غیر المأجور أو غیر السوقي

لعمل لنقدیة  ةإعطاء قیمن تدخل في نطاقه، و من جهة أخرى فإ التي األنشطة والعمل هذا  مجاالتل

یر التي بناء على الثالث معایو   .سوقي ألنها لیست مقدرة بناء على تبادلافتراضیة  ال تعدو إال المنزلي

  نزلي غیر المؤدى عنه، وهي مف العمل الیتعر یعتمد علیها 

الذكور اإلناث المجموع

38 25 32

22
76 49

العمل المھني العمل المنزلي
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  ،قابلیتها للتفویض أو ما یصطلح علیه معیار الطرف الثاني أو البدیل السوقي  

  غیر مؤدى عنها ، منتجة وال یقصد منها الترفیه و  

 هاطابعها الضروري بحیث عدم إنجازها قد یستلزم اللجوء إلى بدیل لیقوم ب. 
  

 ةعاییر السالفلمالتقلیصي أو التوسعي لبناء على النطاق هناك ثالث مجاالت للعمل المنزلي یمكن اعتمادها 

  تاعكذا درجة االستممن حیث درجة التوافق وٕامكانیة التفویض و  ةالثالث مجاالتتختلف هذه الو . الذكر

  هذه المجاالت هي كالتالي:و بالنشاط. القیام ب

 ؛التي تشكل صلب العمل المنزلي خدماتویشمل ال المجال المحدود/الضیق أو المصغر  

  ؛ترفیهال في حدودتتواجد  لخدماتالذي یشمل المجال األول إضافة  المتوسطالمجال 

 المنزلیة. لخدماتهذه ا نجازالذي یشمل أنشطة المجالین السابقین مع إضافة التنقالت إل المجال الموسع 

 المخرجات/السوقیة للعمل المنزلي، نهج اإلنتاج و احتساب القیمةأتقدیر لمنهجیتین  هناك، و بناء على هذا

  و نهج المدخالت:
 

  األولى: "النهج المباشر" أو "نهج اإلنتاج" منهجیةلا 2.1

ذلك و ة. الخدمات غیر الملموس إنتاجتقدیر القیمة المعادلة السوقیة لحلقات  علىتعتمد هذه المنهجیة أساسا 

ذه تعتبر عموما هو المتعلقة بالخدمات المنتجة.  حجاماألو معاینات مباشرة لألسعار و ستخدام مؤشرات با

ساب هذه ضروریة الحتتوفیر كل البیانات المن بینها صعوبات إال أن اعتمادها تقابله طریقة األنسب ال

   .القیمة

  الثانیة:  "النهج غیر المباشر" أو "نهج المدخالت" منهجیةال 2.2

لى العموم هناك عو المدخالت، عن  من خالل تقییم التكلفة المترتبةتعتمد هذه المنهجیة على تقییم اإلنتاج 

  كلفة الفرص الضائعة.ت قاربةمو التكلفة السوقیة البدیلة  مقاربة: مقاربتین یمكن استخدامهما وفقا لهذه المنهجیة
  

  أو تكلفة االستبدال كلفة السوقیة البدیلةتال  .أ

ستؤدیه األسرة الستئجار شخص تسند إلیه مهمة القیام بإنجاز الخدمات المنزلیة و هي عبارة عما ستتكلفه أو 

  :متوسط األجر بالساعة األسرة. وتعتمد هذه الطریقة دافر أحد أبدال من 

o التكلفة البدیلة للوظیفة الفردیة أو حسب  طریقةبما یسمى  حسب الوظیفة أو التخصص أولعمل ل

 التخصص، 

o منزلي العامالتكلفة البدیلة للتدبیر ال طریقة أي ،"يالمنزل التدبیر"بعمل ما یسمى  أو ي العامالمنزل للعمل.  

لجوء یتم ال ،معطیات مفصلة حول األجور بالساعة حسب النشاط توفروتجدر اإلشارة أنه في حالة عدم 

نهجیة محجم العمل المنزلي حسب  لتقدیر قیمة في القطاع غیر المنظملعمل لجور بالساعة األمتوسط إلى 

 .االستبدال
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 تكلفة الفرص الضائعة  .ب

بدال مأجور  القیام بعملأو  االنخراطفي فرد األسرة لو قام باستغالل وقته  جنیهما یمكن أن یهي عبارة عن و 

العموم هناك مجموعة من التحفظات من الناحیة العملیة عند  وعلى .بالعمل المنزلي غیر المأجور القیاممن 

ویمكن استخدام هذه  .ردللف بنوع النشاطأما الثانیة فترتبط  سوق العملهذه الطریقة، ترتبط األولى ببنیة  تبني

 عتماد على:المنهجیة باال

 

 مل في الساعات للعما یمكن الحصول علیه مقابل استغالل هذه  أي :إجمالي تكلفة الفرصة الضائعة

  .األجر للساعةمتوسط باستعمال إجمالي  سوق الشغل

  مؤدى عنه، لامنزلي غیر الفي تقدیر قیمة العمل هذه الطریقة  عتمدت :صافي تكلفة الفرصة الضائعة

اهمات في أو المس باالنخراطمتعلقة الخرى األتكالیف الو الضرائب  بعد خصماألجر استعمال متوسط على 

  .الضمان االجتماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الثروة الوطنیة في إنتاجو حجم العمل المنزلي مساهمة النساء في نسبة  دیرتق. 3

  هنيممن حجم العمل ال %21 بو العمل المنزلي  من حجم %92ما یقارب تساهم النساء ب 3.1
  

ة التي التعریف الذي یقتصر على األنشطعلى م العمل المنزلي یلتقیاعتمدت المندوبیة السامیة للتخطیط 

لبحث وحسب االمقاربة هذه باعتماد أنه  ،تشكل المجال المصغر أو الضیق. وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار

سنة  15فرد بالغ من العمر كل  الذي یخصصه معدل الوقتإن ، ف2012ني الستعمال الوقت لسنة الوط

خالل یوما  41 ما یعادل تقریبا، أي یومیادقیقة  40اعتین وسال یقارب ،إلنجاز هذه األنشطة  ،فما فوق

 46ساعات و 4 ما معدله هذه األنشطةنجاز إلیومیا تخصص حسب الجنس، فإن المرأة . و 2012 سنة

یعادل ما  أيالمغربي  بالنسبة للرجلیومیا دقیقة  27السنة، مقابل نفس یوما في  73 ما یقارب، أي دقیقة

  .السنة نفسفي فقط أیام  7

  

، ما 2012خالل سنة سنة فما فوق، قد أنفقت  15البالغة من العمر في المغرب بهذا تكون الساكنة و 

النساء في إنفاق هذا ولقد ساهمت . ةالمنزلی عمالاأل نجازإل الوقتمن ملیار ساعة  23,347مجموعه 

 =  وطنیةال المنزلي غیر مؤدى عنه (سنة المرجع) بالعملةلعمل لالسنوي الحجم قیمة 

(عدد األیام في    ×ساعات العمل في الیوم الواحد متوسط  ×األجر للساعة (سنة المرجع) متوسط 

 (سنة المرجع).  رسنة فأكث 15عدد السكان البالغین  ×سنة المرجع) 
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فیما یتعلق بالعمل المهني، و  المقابل فيو  .%92، أي ما نسبته اإلجمالي هذا الحجممجموع من  رالحظ األوف

 .عمل المهنيلنجاز اإل وقتالمن ملیار ساعة، خالل نفس السنة  25,688في المغرب حوالي  ساكنةال تأنفق

. %21ي عمل المهني حوالوقت المخصص إلنجاز الالنساء من الحجم اإلجمالي لل فقتهاالتي أن نسبةال قدروت

  من العمل المهني. %91أن حجم العمل المنزلي یمثل ما نسبته  المهنيو ستنتج من مقارنة العمل المنزلي یو 

  

  النسب بالمائة.والعمل المھني والساعات المخصص للعمل المنزلي حجم الوقت بملیار : 1الجدول رقم 

 نوع العمل
 مجموع رجال نساء

 النسبة الحجم النسبة الحجم النسبة الحجم

%92 21,380 المنزلي  1,950 8%  23,347 100%  

%21 5,350 المهني  20,333 79%  25,688 100%  

  .2014نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقت الصادرة في أكتوبر المندوبیة السامیة للتخطیط، : المصدر

  

  

  في الناتج الداخلي الخام السوقيغیر  مساهمة العمل المنزلينسبة تقدیر  3.2

د قصالتي تنتجها األسر المنزلیة الخدمات هذه أن العدید من على  من المعروف أن هناك شبه إجماع

في  متضمنةالاألنشطة السوقیة  صائصخقتسم معظم تأنها  . كماالرفاه الماديفي تسهم  الستخدام الذاتيا

ألنه  وذلك .في احتساب الناتج الداخلي الخامهذه األنشطة  یتم دائما استبعاد ومع ذلك، العامة نتاجاإلحدود 

  . النقديتقییمها كذا و  تحدید مجالهاو  من الصعب مالحظتها
  

التي ة التحسینات األخیر  ، مكنت الخدماتهذه  ةقیم على الرغم من الصعوبات في قیاس وتجدر اإلشارة أنه

 األجور، لاإلحصائیات المفصلة حو مثل ، المتقدمة اإلحصائیة في العدید من البلدان والمنظومة البنیة عرفتها

 من رفع هذا التحدي. فقد ،الوقت عمالاستحول بحوث ٕاحصائیات الاألنشطة غیر السوقیة، و  معطیات و 

دیرات تكمل التق ن أالتي من شأنها   ،سرلحسابات التابعة الخاصة باألالعدید من البلدان إلنتاج ا لجأت

  لألسر.  7للرفاه المادي یةتقییم أكثر شمول اقتراحقادرة على لالتقلیدیة للنشاط االقتصادي، وا

  

ف ومنها المغرب، أن نظامها اإلحصائي یفتقر لألس البلدان باقيوتكمن الصعوبة في رفع هذا التحدي لدى 

امیة إن المندوبیة السبالساعة حسب األنشطة االقتصادیة. ومع ذلك، ف األجور فصلة حولمإلى إحصائیات 

 ومساهمته في الناتج الداخلي المنزلي غیر السوقي بدراسة لتقییم حجم العمل 2014قامت سنة للتخطیط 

عمال ل نتائج البحث حول استمن خالل استغال ،األسرإنتاج حساب تابع خاص بكذلك تعتزم ،كما أنها الخام

  .الوقت

                                                             

  . فیتوس)-سین-توصیات لجنة القیاس االقتصادي لألداء االقتصادي والتقدم االجتماعي (ستیغلیتز 7 
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إسناد قیمة  ،بالتفصیل لفا، توجب كما تم التطرق إلیه ساغیر المؤدى عنه والحتساب قیمة العمل المنزلي

عملیة  ال ترتكز على ألنها، ةإال افتراضیتكون هذه القیمة للساعات المخصصة لهذا العمل. وال یمكن أن 

 بالساعة حسب األنشطة لألجورمفصلة لى عدم توفر معطیات بالنظر إو   ،ففي المغرب مثال .تجاریة

على الحد ولى األ ت الطریقةعتمدا كذاوه بطریقتین. التكلفة السوقیة البدیلة منهجیةاعتماد تم  ،المفصلة

 تعتمدا نفي حی ،المنزلیة كأقل أجر یمكن أن یتقاضه البدیل السوقي إلنجاز هذه الخدمات ،األدنى لألجور

   .الالقتصاد الوطني بالساعة المستخلصة من مجموع األجور على استعمال متوسطالطریقة الثانیة 
  

   الحد األدنى لألجر اعتماد األولى:الطریقة 
  

الحد لى عحسب هذه الطریقة،  قیمة هذه األنشطة المنزلیةقدیر لت اعتمدت المندوبیة السامیة للتخطیط،

تثمینها  تمیوبالتالي  ،یقوم بهذه األنشطةلالبدیل الذي یمكن أن یتقاضاه الشخص  ،2012لسنة  األدنى لألجر

وباعتماد المجال المصغر أو الضیق كما سبق التطرق إلیه، تقدر قیمة  ،وعلیهدرهم للساعة.  12,24بقیمة 

من الناتج الداخلي  %34,5ما نسبته ، أي 2012ملیار درهم في  285بإجماال العمل المنزلي مجموع حجم 

  . 2012اإلجمالي للمغرب برسم سنة 
  

   االقتصاد الوطني مجموعلبالساعة  األجور متوسط اعتماد الثانیة: الطریقة
  

 صافي توسطمباستعمال في المندوبیة السامیة للتخطیط حسب هذه الطریقة، العمل المنزلي  تقدیر قیمةتم 

، 2012القتصاد الوطني برسم سنة لمجموع ااألنشطة االقتصادیة كافة بالساعة المستخلصة من  األجور

وباعتماد المجال المصغر أو الضیق  ،وعلیه. حسب المحاسبة الوطنیة درهم للساعة 22 حواليوالذي یقدر ب

من الناتج  %62ما نسبتهملیار درهم، أي  513بإجماال العمل المنزلي مجموع حجم ر قیمة یقدم تت كذلك،

  . 2012برسم سنة  الداخلي اإلجمالي
  

ها في هذه لتطرق إلییتسع المجال للن  ،لتقدیر هذه القیمة ختبار طرق أخرىاكذلك تجدر اإلشارة أنه تم و 

اعات القط المستخلصة من مجموع أنشطة الساعة،في  األجور تكلفة متوسط الورقة، من ضمنها استخدام

بحث لابناءا على نتائج  تم تقدیر قیمة مجموع حجم العمل المنزليو التي یشملها القطاع غیر المنظم، 

انتظار نتائج البحث الثالث حول القطاع غیر المنظم الذي  . وفي2007الوطني حول هذا القطاع لسنة 

  .لذكرا على نتائج الطریقتین السالفتینتم االقتصار في هذه الورقة ، سی2014-2013أنجز بالمغرب سنة 
  

من إنتاج الثروة الوطنیة. وعلى هذا  %21خر، تبین هذه الدراسة أن النساء یساهمن في حدود آومن جانب 

اهمة النساء في الناتج الداخلي الموسع أي الذي یشمل كذلك الخدمات المنزلیة غیر األساس، تصل مس

  .حسب الطریقة الثانیة %49.3حسب الطریقة األولى وٕالى  %39.7، إلى مؤدى عنهاال
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  في الناتج الداخلي الخامغیر المؤدى عنھ  يمساھمة العمل المنزلنسبة : 2 جدول رقم

 النسبة
  الحد األدنى اإلجمالي

 لألجور بالساعة 

لمجموع  متوسط األجور بالساعة

 االقتصاد الوطني

ي في مساهمة العمل المنزلنسبة 

 الناتج الداخلي الخام
34.5% 62% 

ج في النات النساءمساهمة نسبة 

 الموسعالداخلي الخام 
39.7% 49.3% 

  .2014الصادرة في أكتوبر  نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقتالمندوبیة السامیة للتخطیط، : المصدر
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  اإلجمالي داخليال الناتج من المؤدى عنھ المنزلي غیر نسبة العمل : حسابات10الرسم البیاني رقم 
  نھج تكلفة استبدالحسب 

  
  غانا بناء علىوالمغرب  تقدیراتو ).2011 وكوه، أحمد انظر( لكل بلد الوقت عمالاست حومس أساس على والتنمیة التعاون منظمة أمانة 8تقدیرات :دراالمص

  .للبلدین استعمال الوقت بحوثنتائج  

  

                                                             

 المعلومات هذه بلدان، لعدة بالنسبة. األجر المدفوع غیر المنزلي للعمل قیمة إلعطاء) المنظمة غیر( المسجلة غیر لألنشطة بالنسبة للبلد بالساعة األجور تكلفة متوسط استخدام تم )2( 8 

 أسترالیا( االجتماعي ضمانال في واالشتراكات الضرائب على بناء تعدیلها وتم المنظمة أو المسجلة لألنشطة األجور تكالیف: التالیة األجور تكالیف استخدم تم ذلك، من وبدال متوفرة تكن لم

 الجتماعیةا والمساهمات الضرائب من تعدیلها تم األطفال لرعایة للعامل الساعة أجر متوسط ؛)وبولندا والمكسیك استونیا( الالقتصاد لمجموع األجور صافي متوسط من ٪50). والیابان
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  المراجع

  
  .2014المندوبیة السامیة للتخطیط، نتائج البحث الوطني حول استعمال الوقت الصادرة في أكتوبر 

  

  .2009و التقدم االجتماعي في عام  : توصیات تقریر لجنة قیاس األداء االقتصادي 2009  يفیتوس-سین-ستیغلیتز

  

  . "دمج تقدیرات اإلنتاج المنزلي من الخدمات غیر السوقیة في المقارنات الدولیة للرفاه المادي S.-Hأحمد ن، كوه 

  .2011، أكتوبر 2011/07والتنمیة، أوراق العمل رقم  التعاون إحصائیات منظمة

  

  ج إحصاءات استخدام الوقت : قیاس بأجر وبدون أجر.، دلیل إلنتا 2005شعبة اإلحصاء لألمم المتحدة 

. 
 

  غیر مدفوعة األجر من قبل المرأة.  إسكوا: عرض حول المنهجیات المقترحة لقیاس األعمال المنزلیة – عمر هاكوز
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  الملحق
  

  .2012اإلطار المنھجي للبحث الوطني الستعمال الوقت 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   تقدیم

مجموع التراب الوطني وامتد تجمیع  2012ھم البحث الوطني حول استعمال الوقت الذي أنجزتھ المذوبیة السامیة للتخطیط سنة 
المعطیات على مدار سنة كاملة، من أجل األخذ بعین االعتبار تأثیر التقلبات الموسمیة على أنشطة األسرة. كما أن ھذا البحث اعتمد 

والذي اقتصر على النساء فقط، مكن ھذا  1997إلبراز الفوارق بین الجنسین،  فبعد البحث المنجز سنة مقاربة النوع االجتماعي 
، بشكل ممنھج وعلى مدار السنة، من رصد األنشطة الیومیة لمختلف مكونات الساكنة، رجاال ونساء 2012البحث المنجز في سنة 

  ساعة. 24الزمني المخصص لھ خالل  وأطفاال. كما مكن من إبراز طبیعة كل نشاط مزاول والحیز
  
   المنھجي  طارإلا

-7( وأطفاالسنة فأكثر) 15ورجاال (نساء في المغرب تحدید االنشغاالت الیومیة لمختلف مكونات الساكنة ھذا البحث إلى  یھدف
قیاس ووصف مختلف األنشطة التي و كذلك إلى  ؛حسب الفئاتھا كل منلمخصص ، مع توضیح طبیعتھا وحجم الوقت السنة) 14

  یمارسھا السكان بربطھا مع مختلف العوامل الدیموغرافیة و االقتصادیة و السوسیوثقافیة.
 

  تصنیف االنشغاالت الیومیة للمغاربة
  

ھذه نشاط)، وقد تم تقسیم  500تم اعتماد مدونة خاصة بأنشطة استعمال الوقت بھدف جرد وترمیز األنشطة الیومیة (ما یقارب 
 مجموعات كبرى:  5األنشطة إلى 

 النوم، الوجبات، العنایة الشخصیة (النظافة، اللباس، تصفیف الشعر،  الوقت المخصص للحاجیات الفزیولوجیة:
 التطبیب...)

 الوقت المخصص للعمل المھني: أي الوقت المخصص لمختلف األنشطة القابلة للتسویق، 
 لذي یكرس  لمتابعة الدروس، الواجبات المدرسیة،...الوقت ا: الوقت المخصص للدراسة والتكوین 
  (الطبخ، التنظیف، التسوق...) ورعایة األطفال وباقي الروتینیة الوقت المخصص للعمل المنزلي: األعمال المنزلیة

 ،أفراد األسرة
 ) استقباالت وزیارات،الوقت الحر: الترفیھ (مشاھدة التلفاز، االنترنیت، الریاضة، القراءة...)، األنشطة االجتماعیة 

 .المحادثات، الحیاة المدنیة والجمعویة...) ممارسة الشعائرالدینیة (الصالة، الوضوء،...)
 

  العینة تصمیم
  

یة وفق مختلف الطبقات االجتماعكذا جمیع جھات المملكة وضمن تمثیلیة لأسرة ت 9200شمل ھذا البحث عینة تتكون من حوالي 
   تصمیم طبقي من ثالث درجات

 سحب و اختیار األفراد : یضمن تمثیلیة لألفراد
 ؛ )سنة فأكثر 15باعتماد جدول كیش/الئحة أفراد من (  اختیار امرأة واحدة ورجل واحد من كل أسرة تم سحبھا 
 :اختیار طفل واحد حسب المقاییس التالیة 

  أسرة مسحوبة  15سحب خمس أسر لدیھا أطفال من بین 
 طفل واحد من كل أسرة لیكون موضوع البحث سحب 

 

  اختیار األیام
 یضمن تمثیلیة لألیام حسب توزیعھا في األسبوع و حسب الفصول خالل السنة.  

 ) تم تمثیلھا بشكل متساوي من حیث استعمال الوقت المالحظ على 7أیام بالنسبة للبالغین: كل أیام األسبوع (
 مدار السنة. و على صعید المناطق المعنیة بالبحث

  :أیام (من االثنین إلى الخمیس) +یومان 5طفل واحد في الیوم طیلة اختیار بالنسبة لألطفال 
 .(الجمعة+السبت+األحد)
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 المواضیع المتناولة في البحث
 د الخصائص االجتماعیة والثقافیة ألفرا : تتضمن فصول حول الخصائص الدیموغرافیة ألفراد األسرة،استمارة األسرة

األسرة، الصحة؛ العمالة والنشاط؛ ظروف السكن، األجھزة، استخدام المرافق المجتمعیة والخدمات من قبل األسرة على 
 ،أساس طوعي ؛ دخل مصادر الدخل، طریقة اختیار األشخاص المرجعیة

 سنة وما فوق) الجدول الزمني الیومي، المشاركة  15رھم بین : (بالنسبة لألشخاص الذین تتراوح أعمااالستمارة الفردیة
 ،في األنشطة الثقافیة، إدارة الوقت، والحیاة المدنیة نوعیة السلوكیات الحیاة واتخاذ القرارات بین األزواج

 أنشطة الوقت الوقت اإللزامي/الضروري و أنشطة : تمیز نشاط 500و أكثر من  : عرض تسعة أقسامتصنیف األنشطة
 .أو الحر و أنشطة وقت الفراغالتعاقدي/الملزم 

 .  


