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على  19-كوفيدت جائحة انعكاساحول  الوطني من البحث ة الثالثةلنتائج المرح
 يةجتماعي والنفسي لألسر المغربواإل قتصاديالوضع اإل

 قبل الجائحةما  جتماعية داخل األسر مقارنة بمرحلةالعالقات اإل يةوضع

 دوبية الساميةالمن، تقدم 19-لجائحة كوفيدقتصادية جتماعية واإلاإل وتقييم اآلثار برنامج تتبع في إطار
ث استخدام الوقت في جميع من حي والرجل مرأة جتماعية بين الاإل، تطور العالقات فيما يلي ،للتخطيط

، الترفيه، بدون أجرأو بأجر  ) ة المزاولةطشنالوقت المخصص لكل نوع من أنواع األ بما في ذلك ،أبعاده
كيفية ممارسة و  (إلخ ، ورعاية األطفالمنزلية )األعمال المنزليةمهام الالوزيع ، وتالمؤانسة االجتماعية، إلخ(

 .أو بالمناوبة ،عن بعد بشكل حضوري،المؤانسة االجتماعية و  الدراسة و العملاألنشطة ك

 من البحثة الثالثة أخرى، خالل الجول مواضيعضوع تم تناوله، من بين وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المو 
 ،2022فبراير  10 غاية إلى 2021أكتوبر  11من وبية السامية للتخطيط المند هي أجرتذال الوطني

 12000، التي تم إجراؤها على عينة من لةالمغرب. تهدف هذه المرحة األمم المتحدة ببدعم من منظوم
األسر لمواجهتها،  صمود، وسلوكيات لتفاوتات االجتماعية واالقتصاديةعلى الجائحة أسرة، إلى فهم آثار ا

 .معيشهمتصورات المواطنين لتطور كذلك و 

الرجال بعد  تراجع انخراطو  الوقت المعتاد المخصص لألعمال المنزلية قبل الجائحةنمط العودة إلى 
 فيها خالل الحجر الصحيمشاركتهم 

  مرات أكثر من الرجال 6و  ألعمال المنزليةل النساء أكثر من سدس وقتها اليوميتخصص 

 بيتلألعمال المنزلية داخل ال سنة فما فوق  15ه الفئة العمرية خصصذي تال الوقت اليوميمتوسط  يقدر
 44وساعتين و لسكان المدندقيقة  22ن ويوساعت ،على المستوى الوطني دقيقة 29وخارجه بساعتين و

 38مقابل كمتوسط يومي دقيقة  17ساعات و 4 في هذه االشغال . تقضي النساءالقرى دقيقة لسكان 
 4 ـــــبقامة، يقدر المتوسط اليومي لدى النساء بالوسط الحضري وسط اإلوحسب  .للرجادى ادقيقة ل

 .قروي اللنساء بالوسط دى ادقيقة ل 43ساعات و 4دقائق مقابل  4ساعات و
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غسل األواني، التصبين، لألعمال المنزلية داخل المنزل )الطبخ ،  المخصصالوقت متوسط  يقدركما 
سب الفئة االجتماعية للرجال(. وبح دقائق 05دقيقة للنساء و 51عات واس 3ن في اليوم )إلخ( بساعتي

للنساء دقيقة  17ساعات و 3دقيقة لربات البيوت مقابل  36ساعات و 4 للمرأة يرتفع هذا المتوسط الى
 .ازباتدقيقة للع 52متزوجات مقابل ساعتين ونساء الدقيقة لل 45ساعات و 4و المشتغالت

 
 2022 ،19-ني لدى األسر حول تأثير كوفيدلسامية للتخطيط، الجولة الثالثة من البحث الوطالمصدر : المندوبية ا

مقارنة  ،دقيقة للرجال( 40دقيقة للنساء و 36دقيقة  ) 37بمقار  اضاانخفوقد عرف هذا الحيز من الوقت 
تجدر يومي. و دقيقة كمتوسط  33 ــــالوقت بالنوع من التي تميزت بارتفاع هذا  الحجر الصحيفترة مع 

شكل ملموس بهم  رتفاع في ظل الحجر الصحين هذا اإلاإلشارة حسب المرحلة الثانية من البحث أ
 دقيقة(. 28دقيقة( أكثر من النساء ) 40الرجال )

 المناطق الحضريةب٪ 26لرجال )دى ال٪ 24مقابل  ٪92المنزلية  مهامالنساء في الانخراط  وتبلغ نسبة 
بمقدار النصف تقريبا  ن نسبة مشاركة الرجال في هذه المهام تراجعتإفيه . وعللمناطق القروية(با ٪22و

في  ٪37وسط الحضري والب٪ 49 على المستوى الوطني، ٪45الحجر الصحي حيث بلغت مقارنة بفترة 
 .قروي الالوسط 

ها نفس أنجزوا أو شاركوا في هذه المهام خصصوا لاللذين ٪ من الرجال والنساء 90وفي هذا السياق فان 
 ٪.1.4ارتفاعه لدى ، و ٪3.8قبل الجائحة، مقابل انخفاضه لدى  في مرحلة ماالحيز الزمني 
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 2022 ،19-ني لدى األسر حول تأثير كوفيدالمصدر : المندوبية السامية للتخطيط، الجولة الثالثة من البحث الوط

 لينالمشتغساء والنرتفاع مشاركة الرجال إاألعمال المنزلية الممارسة خارج البيت: 

المنزلية الممارسة خارج البيت )التسوق، دفع الفواتير، الشؤون اإلدارية،  للمهاميبلغ الوقت المخصص 
دقيقة  26لرجال ودى ادقيقة ل 33دقيقة في اليوم ) 30المياه والحطب، وما إلى ذلك( في المتوسط جلب 

 لدى النساء العامالتدقيقة  34اطق الحضرية والمنبلنساء دى ادقيقة ل 24هذه المدة تبلغ و لنساء(. دى ال
 منهن.

٪(. و 45.8أكثر من النساء ) (٪75)المنزلية الممارسة خارج البيت بالمهام يقوم الرجال  ،عمومعلى ال
، في هذه المهام٪( 28.1)ر مشاركة من نساء القرى أكث( ٪54.7) ساء بالوسط الحضري تعتبر الن

 (.٪42.6)ربات البيوت من ( أكثر ٪65.4)الت مشتغالالنساء و 

٪ من الرجال 90لم يتغير بالنسبة ألكثر من ومقارنة مع فترة ما قبل الجائحة، فإن متوسط هذا الوقت 
 والنساء المعنيين بهذا النوع من األنشطة.
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 2022،  19-المصدر : المندوبية السامية للتخطيط، الجولة الثالثة من البحث الوطني لدى األسر حول تأثير كوفيد

 
       لألطفال: النساء أكثر مواكبة لألطفال ويخصصن وقتا أكثر بالمقارنة مع الرجال ةالمدرسيالمواكبة 

دقائق  8) دقائق 6سنة  15لألطفال أقل من  للمواكبة المدرسيةالمخصص اليومي يبلغ متوسط الوقت 
مشاركة في هذه المهام مقارنة  ( أكثر٪27الوسط القروي(. وتعتبر النساء )ب الوسط الحضري ودقيقتانب

يعتبر (. وحسب المستوى الدراسي، ٪14( أكثر من سكان القرى )٪29وسكان المدن ) ،(٪20بالرجال )
دقيقة في  15( ويخصصون في المتوسط ٪54بهذا النشاط ) قيامامستوى دراسي عال أكثر  ي األفراد ذو 
مستوى دراسي  ي ة للرجال( مقارنة باألفراد ذو نسبدقيقة بال 11دقيقة بالنسبة للنساء مقابل  19اليوم )

لألطفال  ةسيدر مال مواكبةدقائق في اليوم لل 6الذين يخصصون في المتوسط   (%24)ابتدائي أو إعدادي
 .دقائق بالنسبة للرجال( 3دقائق بالنسبة للنساء مقابل  9)

قارنة بفترة الحجر مرات م 3لألطفال بأكثر من  ةالمدرسي المخصص للمواكبة نخفض متوسط الوقتإ
 .دقيقة للرجال( 16دقيقة للنساء و 25الصحي )

لألطفال تغيرا ملحوظا مواكبة المدرسية للالوقت المخصص عادة  بفترة ما قبل الجائحة، لم يعرف مقارنة
٪ خصصوا وقتا 4.9ا أطول، و٪ منهم خصصوا وقت4.2والنشاط، ٪ من المعنيين بهذا 87 ــبالنسبة ل

 لم يمارسوا هذا النشاط قبل الجائحة.٪ 4.4أقل، بينما 
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 الرجال أضعاف الوقت الذي يخصصه 5النساء  تخصصرعاية األطفال: 

بين الرجال  متكافئزع بشكل غير دقيقة، و يتو  14مخصص لرعاية األطفال يبلغ متوسط الوقت اليومي ال
دقيقة(. وتؤثر مشاركة المرأة في سوق الشغل على هذا النشاط )حيث يختزل إلى  24دقائق( والنساء ) 4)

 دقيقة(. 31دقيقة في المتوسط( مقارنة بربات البيوت ) 19

ولوجية، اللعب، وما إلى زييسنة )االحتياجات الف 15مارهم عن تقل أع نيتقع مسؤولية رعاية األطفال الذ
( أكثر من النساء ٪77(، وعلى ربات البيوت )٪53( أكثر من الرجال )٪72( على عاتق النساء )ذلك

 (.٪69العامالت )

 
 2022 ،19-ني لدى األسر حول تأثير كوفيدالمصدر : المندوبية السامية للتخطيط، الجولة الثالثة من البحث الوط

المخصص لرعاية األطفال تغيرا ملحوظا  مقارنة بفترة ما قبل الحجر الصحي، لم يعرف متوسط الوقت
٪ خصصوا وقتا 7.6منهم خصصوا وقًتا أطول، و ٪4.5و ،هذا النشاط٪ من المعنيين ب83 ــبالنسبة ل

 .أقل

تنخرط النساء في هذه  :االشخاص المحتاجين لرعاية خاصةالرعاية المقدمة لألشخاص المسنين و/أو 
  المتزوجين العزاب أكثر منكثر من الرجال و أالرعاية  

سنين خدمات الرعاية لألشخاص المل يوميكمتوسط دقائق  4٪ من الرجال 6٪ من النساء و10 خصصي
 9وتخصص النساء العازبات  الرجال.لدى تين قدقيو لنساء لدى ادقائق  6، و/أو المحتاجين لرعاية خاصة
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ب، كما تخصص النساء دقائق لدى الرجال العزا 3مقابل  الرعايةدقائق كمتوسط يومي للقيام بهذه 
 للرجال المطلقين. دقائق 6دقائق مقابل  9المطلقات 

 
 2022 ،19-ني لدى األسر حول تأثير كوفيدالمصدر : المندوبية السامية للتخطيط، الجولة الثالثة من البحث الوط

٪ من 85لــ  ما قبل الجائحة بالنسبة فترة لم يعرف تغيرا مقارنة مع رعايةهذه الل المخصص الوقتمتوسط 
٪ منهم، وانخفض بالنسبة 5.3األشخاص الذين يمارسون هذه المهام. في حين ارتفع هذا الوقت بالنسبة لــ 

 ٪ فلم يسبق لهم القيام بهذه المهام قبل الجائحة.5٪، أما 4.7لـــ 

 مينأزواج متعل 10من كل  1تقاسم األعمال المنزلية بين الزوجين: المساواة بين الزوجين يتبناها 

، تقع مسؤولية العمل المنزلي )العمل المنزلي داخل المنزل وخارجه ورعاية يةالزواجة سياق الحيافي 
٪ من الرجال 75حسب رأي أساسا على عاتق الزوجة  (المحتاجين لرعاية خاصةاألطفال والمسنين و/أو 

٪ من الرجال 13.7 حسب رأيأو يفوض إلى نساء و/أو فتيات األسرة غير الزوجة ، ٪ من النساء79و
 ٪ من النساء.2.6٪ من الرجال و5حسب رأي ٪ من النساء. ويتولى الزوج هذه المهام أساسا 11.3و

٪ من 3.5٪ من الرجال و5.6 حسب تصريح المنزلية بين الزوجين مهامالتقسيم العادل لليتم احترام 
٪ 9.6لرجال ولدى ا٪ 13.8بنسبة األكثر تعليما األشخاص مستوى أعلى بكثير بين  تسجيل النساء مع
 .لدى النساء
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نساء الحاصالت على مستوى ٪( وال72) تسنا( والنساء الم٪73) التات المشتغالنساء النشيطتعتبر 
 ٪(.82قياما باألعمال المنزلية مقارنة بربات البيوت )يا نسب٪( أقل 72.3) العتعليمي 

 
 2022، 19-ني لدى األسر حول تأثير كوفيدالمصدر : المندوبية السامية للتخطيط، الجولة الثالثة من البحث الوط

 الرغم من التوزيع غير المتكافئى رضا عن تقاسم العمل المنزلي بين الزوجين علال

٪ عن 95حيث عبر  الزوجين يبدو مقبوال من الطرفين ن التوزيع غير المتكافئ لألشغال المنزلية بينإ
٪ من النساء بأنهم راضون عن هذا التوزيع، 85٪ من الرجال و87رضاهم عن هذا التوزيع. وقد صرح 

بشكل متوسط عن هذا التوزيع. كما أن هذه النسب راضون بأنهم لكل منهم ٪ 11 حوالي ن صرحفي حي
 ال تتغير حسب السن والمستوى الدراسي والنشاط االقتصادي.

 
 2022 ، 19-ني لدى األسر حول تأثير كوفيدالمصدر : المندوبية السامية للتخطيط، الجولة الثالثة من البحث الوط

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 نمدرسيمن طرف الطالب والمت اعتمادا أكثر جتماعي والترفيهاإللحديثة: التواصل تصال اتقنيات اإل 

تصال إلفي ا والحواسيب ،لكترونية، واللوحات اإلالذكية الهواتف ستخدامإل الوقت اليومييقدر متوسط 
 54ان، دقيقة بالنسبة لمجموع السك 48 ــــجتماعي بي والترفيه عبر شبكات التواصل اإلجتماعوالتواصل اإل

دقيقة لسكان القرى. وتطول هذه المدة  26وساعة واحدة لسكان المدن و ،دقيقة للنساء 42دقيقة للرجال و
دقيقة لمن ليس لديهم  17دقيقة مقابل  35بالنسبة لألشخاص الحاصلين على تعليم عاٍل )ساعة واحدة و

دقيقة للنشيطين المشتغلين  50دقيقة مقابل  45أي مستوى تعليمي(، وبالنسبة للطالب )ساعة واحدة و
دقيقة  31سنة )ساعة و 24و 15دقيقة لربات البيوت(، وبالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  37و

 سنة(. 59و 45دقيقة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  36مقابل 

 
 2022 ،19-سر حول تأثير كوفيدني لدى األالمصدر : المندوبية السامية للتخطيط، الجولة الثالثة من البحث الوط

لم جتماعي غرض التواصل اإلل ائطهذه الوساالستخدام اليومي ل ما قبل الجائحة، فإنفترة ومقارنة مع 
في حين أن أقل، بشكل ٪ 4.8أكثر، وبشكل ها ستخدمو إ٪ 5.5و، مستخدميهامن  ٪88بالنسبة لـ  يتغير
 ٪ لم يستخدموها قبل الجائحة.1.7

بما كان عليه جتماعي الحضوري مقارنة اإلواألصدقاء: تراجع التواصل  مع العائلة جتماعياإل التواصل
 قبل الجائحة

بالنسبة  الشهر في واحدة مرةيصل عدد تبادل الزيارات واللقاءات مع أفراد األسرة واألصدقاء في المتوسط 
األشخاص الذين تفوق وتيرة  ٪ منهم. أما43 ــمرات في الشهر بالنسبة ل 3إلى  2٪ من المغاربة، و38 ـــل
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٪ 17٪ على الصعيد الوطني )18 في الشهر فتصل نسبتهم إلى عدة مراتتبادلهم للزيارات واللقاءات 
 ٪ بالنسبة للسكان القرويين(.21بالنسبة للسكان الحضريين و

 
 2022، 19-ر كوفيدالمصدر : المندوبية السامية للتخطيط، الجولة الثالثة من البحث الوطني لدى األسر حول تأثي

يلتقون بعائالتهم وأصدقائهم بنفس الوتيرة التي كانوا عليها قبل الجائحة  (٪47ما يناهز نصف المغارية )
 توقفوا عن٪ 7بينما  ،أكبر مما كانوا عليه قبل الجائحة٪ أصبحوا يلتقون بوتيرة 2و ،٪ بوتيرة أقل28و

مون بهذه الزيارات سواء قبل أو بعد الجائحة فتصل . أما بالنسبة لألشخاص الذين ال يقو الزيارات تبادل
 ٪. 14نسبتهم إلى 


