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املقدمة

أجــرت املندوبيــة الســامية للتخطيــط (م.س.ت) عــدًدا مــن 
البحــوث اإلحصائيــة التــي توفــر معطيــات مناســبة لتقييــم تأثــري 
ــة  ــة املرتتب ــة واالجتامعي ــات االقتصادي ــة والتداعي األزمــة الصحي
عــىل اإلجــراءات املتخــذة ملواجهتهــا، و كذلــك تحليــل القنــوات 
ــول  ــي ح ــث الوطن ــة إىل البح ــا. باإلضاف ــن خالله ــر م ــي تؤث الت
املقــاوالت لتحديــد األرضار التــي تعــرض لهــا االقتصــاد الوطنــي 
ــن األرس  ــة م ــة متثيلي ــىل عين ــث ع ــري بح (م.س.ت 2020)، أج
املغربيــة يف مرحلتــني بهــدف قيــاس تداعيــات األزمــة عــىل 
الواقــع املعــاش لــألرس عــىل مســتويات مختلفــة، وتحديــدا أثنــاء 

ــه. فــرتة الحجــر الصحــي وبعــد انتهائ
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ــا  ــم جمعه ــي ت ــات الت ــر املعطي ــذا التقري ــتخدم ه يس
ــث1  ــة البح ــع عين ــت م ــي أجري ــالت الت ــالل املقاب خ
ــي  ــليط الضــوء عــىل بعــد النــوع االجتامع بغيــة تس
املرحلــة  وأجريــت  أعــاله.  املذكــورة  التداعيــات  يف 
ــر  ــي للحج ــع التدريج ــن الرف ــالن ع ــد اإلع ــة بع الثاني
ــرور شــهرين  ــد م ــو أي بع ــني 15 و24 يوني الصحــي2 ب
عــىل املرحلــة األوىل التــي أنجــزت بــني 14 و23 أبريــل 

ــي. ــر الصح ــرتة الحج ــالل ف 2020، خ

ويــأيت التطــرق لتداعيــات هــذه األزمــة حســب النــوع 
(وكذلــك  املــرأة  ودور  مكانــة  ســياق  يف  االجتامعــي 
ــم اإلشــارة  ــاة) داخــل املجتمــع املغــريب. حيــث تت الفت
التأثــري  يف  االختــالف  يكــون  عندمــا  الســياق  لهــذا 
ــي  ــب الت ــد الجوان ــًال يف أح ــل متأص ــرأة والرج ــني امل ب

ــي. ــوع االجتامع ــار الن ــدرج يف إط تن

ــري  ــي والتداب ــر الصح ــة للحج ــار املتباين ــف اآلث ولوص
ــات  ــامد الفئ ــم اعت ــة، ت ــالل األزم ــذة خ ــرى املتخ األخ
ــاول  ــم تن ــايل، ت ــة املختلفــة كإطــار عمــل. وبالت العمري
مالحظــة  خــالل  مــن  واملراهقــني  األطفــال  حالــة 
وفًقــا  الصحيــة  الرعايــة  إىل  الولــوج  يف  االختالفــات 
لجنــس رب األرسة التــي ينتمــون إليهــا والتفاوتــات 
ــم عــن بعــد. ولتســليط الضــوء عــىل  يف متابعــة التعلي
اآلليــات التــي تــؤدي إىل التفــاوت بــني الجنســني عــىل 
ــة  ــات املتعلق ــم اســتخدام املعلوم هــذه املســتويات، ت
بأســباب الصعوبــات وبالوســائل املتاحــة لــألرس حســب 

ــراد. ــس األف ــب جن ــم حس ــس رب األرسة ث جن

ــن  ــني م ــىل البالغ ــز ع ــم الرتكي ــة، ت ــة موالي ويف مرحل
خــالل مراعــاة تباينــات النســب عــىل مســتوى الوضــع 
ــة،  ــن جه ــم م ــاء األرسة لعمله ــدان أعض ــي  وفق املهن

وبــني االختالفــات مــن حيــث فقــدان الدخــل وكذلــك 
الولــوج إىل املســاعدات التــي تســتفيد منهــا األرس مــن 
ناحيــة أخــرى. ومنيــز أيضــا يف إطــار مقاربتنــا بــني 
أنــواع هــذه املســاعدات مــن أجــل تحديــد أفضــل 
ــة بحــاالت الرجــال. ــني حــاالت النســاء مقارن للفــرق ب

ــة  ــارزة يف التجرب ــات الب ــري إىل االختالف ــري، نش ويف األخ
املعاشــة لــألرس برمتهــا مــن خــالل الرتكيــز عــىل الولــوج 
إىل الســلع والخدمــات، وعــىل العالقــات داخــل األرسة 
ــار  ــى اآلث ــل األرسة أو حت ــات داخ ــر العالق ــىل توت وع

ــال. النفســية عــىل ســبيل املث

االجتامعــي  النــوع  مبنظــور  الدراســة  هــذه  تتطــرق 
و  األول  الفصــل  يف  لــألرس  الصحيــة  االنشــغاالت  إىل 
الصعوبــات التــي عاشــتها لتتبــع التمــدرس عــن بعــد يف 
الفصــل الثــاين. يتنــاول الفصــل الثالــث النشــاط املهنــي 
والدخــل ومســائل ماليــة أخــرى، بينــام يتطــرق الفصــل 
ــلع  ــن إىل الس ــوج املتباي ــىل الول ــريات ع ــع إىل التأث الراب

ــل األرس. ــية داخ ــات النفس ــىل التوازن ــا، و ع وغريه

بالنظــر إىل أن املعلومــات التــي تــم جمعهــا خــالل 
املرحلــة األوىل مــن البحــث تتعلــق بشــكل أســايس 
بــاألرس وليــس باألفــراد، و تــم اعتــامد منهجيــة مقاربــة 
االختالفــات القامئــة بشــكل أســايس عــىل جنــس أربــاب 
األرس. وخــالل املرحلــة الثانيــة مــن البحــث، تــم جمــع 
املعطيــات بشــكل فــردي، وبالتــايل أصبحــت التحليــالت 
أكــرث دقــة ومتكِّــن مــن فهــم مســألة النــوع االجتامعــي 
بشــكل أفضــل، خاصــة بــني صفــوف األطفــال، وكذلــك 

املراهقــني و البالغــني3.

اســــتهدف هــــذا البحــــث عينــــة متثيليــة مكونــة مــن 2.350 أرسة تنتمــي ملختلــف الطبقــات االجتامعيــة واالقتصاديــة للســكان املغاربــة حســب وســط . 1
اإلقامــــة، حــــرضي وقــــروي. وقد أنجز البحـث عـن طريـق الهاتـف باسـتخدام طريقـــة التجميـع مبسـاعدة اللوحـة اإللكرتونيـة.

تــم اإلعالن عن الرفع التدريجــي للحجر الصحي يف 10 يونيو 2020.. 2
تســتند هــذه الدراســة يف مختلــف محاورهــا أوال عــىل نــرش أدوات إحصائيــة وصفيــة اعتــامدا عــىل عــدة متغــريات منهــا الجنــس، و وســط اإلقامــة، ومســتويات . 3

التعليــم، وقطاعــات النشــاط، ومــا إىل ذلــك مــام مكــن مــن فهــم الحــاالت التــي يكــون فيهــا البعــد النوعــي أكــرث أو أقــل حــدة. وعندمــا تســمح البيانــات بذلــك، 
نلجــأ إىل إنشــاء النــامذج اإلحصائيــة. ويســاعد هــذا العمــل يف توضيــح شــدة التأثــري النوعــي. وهكــذا، فيــام يتعلــق مبتابعــة التعليــم عــن بعــد عــىل ســبيل املثــال 
أو الولــوج إىل العــالج أو كذلــك تغــري الوضــع الوظيفــي، فــإن التقديــرات املســتمدة مــن النمذجــة متكــن مــن فهــم تأثــري النــوع االجتامعــي و وزنــه وذلــك عــرب 

تثبيــت العوامــل األخــرى التــي تؤثــر عــىل متابعــة التعليــم.
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ملخص
ــام  ــني أجرته ــالل بحث ــن خ ــا م ــم تحصيله ــي ت ــات الت ــتناد إىل املعطي باالس
ــي،  ــر الصح ــب الحج ــدى األرس أثناء وعق ــط ل ــامية للتخطي ــة الس املندوبي
ــري  ــة إىل التداب ــة باإلضاف ــة لألزم ــات الصحي ــر التداعي ــذا التقري ــل ه يحل
املختلفــة املتخــذة للتخفيــف مــن آثارهــا. ويتلخــص الهــدف الخــاص 
ــا  ــراز بعــد النــوع االجتامعــي لحــدة تجربــة األزمــة واملزاي مــن ذلــك يف إب
املســتمدة مــن السياســات العموميــة املؤقتــة التــي تــم تنفيذهــا للتخفيــف 

مــن شــدتها.

خــالل  املجمعــة  املعطيــات  إىل  التطــورات  وتســتند 
املرحلــة األوىل مــن البحــث التي اســتهدفت أربــاب األرس؛ 
ــز بــني  ــات مــن خــالل التميي وقــد جــرت دراســة التفاوت
ــق  ــألرس. وتتعل ــرى ل ــص األخ ــاة الخصائ ــهم ومراع جنس
ــالل  ــة خ ــات املجمع ــن املعطي ــتخلصة م ــدروس املس ال
ــد  ــا لرص ــم تحليله ــايل ت ــراد، وبالت ــة باألف ــة الثاني املرحل
ــس. ــب كل جن ــلوكيات حس ــري والس ــات يف التأث االختالف

عانــت  نســاء  ترأســها  التــي  األرس  أن  يتبــني  وعليــه، 
ــا رجــال، ســواء مــن حيــث  ــي يعوله ــك الت ــرث مــن تل أك
التفاوتــات يف الولــوج إىل الرعايــة الصحيــة أو التعليــم عن 
بعــد (بالنســبة لألطفــال املتمدرســني) أو يف الحفــاظ عــىل 
النشــاط والدخــل وحتــى يف االســتفادة مــن املســاعدات 
التــي قدمتهــا الدولــة. بالنســبة للرعايــة الصحيــة، تعــزى 
يف  التنقــل (خاصــة  صعوبــات  إىل  الرئيســية  األســباب 
ــال  الوســط القــروي). و تجــدر اإلشــارة، عــىل ســبيل املث
ــوالدة،  ــة قبــل وبعــد ال فيــام يتعلــق باالستشــارات الطبي
إىل أن النســاء اللــوايت ينتمــني إىل أرس يرأســها رجــال 
ــوايت  ــوج إليهــا مــن تلــك الل يتمتعــن بفــرص أفضــل للول

ــاء. ــها نس ــني إىل أرس ترأس ينتم

ترجــع  بعــد،  عــن  التعليــم  متابعــة  يخــص  وفيــام 
الصعوبــات التــي تواجــه األطفــال يف األرس التــي ترأســها 
ومحدوديــة  التدريــس  أدوات  توافــر  قلــة  إىل  نســاء 
ــدرة لضــامن مرافقتهــم. ــر الوقــت والق ــات وتواف اإلمكان

ويعــزى ضعــف ولــوج النســاء إىل املســاعدات العموميــة 

التــي تقدمهــا الســلطات للتعويــض عــن فقــدان النشــاط 
والدخــل إىل انخفــاض معــدل تســجيلهن لــدى الصنــدوق 
ــد  ــك، يعتم ــة لذل ــي. ونتيج ــامن االجتامع ــي للض الوطن
عــدد أكــرب منهــن عــىل التحويــالت العائليــة، والتــي 

ــا. ــز بعــدم انتظامه تتمي

ــة  ــات الفردي ــارزة يف معالجــة البيان ــاط الب ــني النق ومــن ب
ــي،  ــر الصح ــب الحج ــزة عق ــة املنج ــن املرحل ــة ع املنبثق
تــم تســجيل عــىل مســتوى متابعــة التعليــم عــن بعــد، أن 
الفتيــات تأثــرن أكــرث مــن زمالئهــن الذكــور بإعــالن تأجيــل 
االمتحانــات أو إلغائهــا. كــام كشــف البحــث أن التدهــور 
ــات  ــبة للفتي ــد بالنس ــن بع ــم ع ــة التعلي ــرب يف متابع األك
يرجــع إىل املهــام املنزليــة التــي كانــت تتكلــف بهــا الفتيات 
بشــكل أكــرب مــن املعتــاد. ومــع ذلــك، تظــل الحقيقــة أن 

عــدًدا أكــرب منهــن نســبيًا ال يزلــن يتابعــن الــدروس. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يتضــح أن القــدرة عــىل إيجــاد عمــل 
بعــد رفــع الحجــر الصحــي كانــت أقــل بالنســبة للنســاء. 
والحظنــا باإلضافــة إىل ذلــك أن املعطيــات املســتمدة مــن 
ــاوالت  ــدى املق ــدويل ل ــك ال ــراه البن ــث أج ــث حدي بح
أكــد زيــادة هشاشــة وضــع املــرأة يف ســوق العمــل. وقــد 
ــات  ــأة اإلكراه ــادة وط ــة يف زي ــذه الوضعي ــاهمت ه س
املاليــة التــي عانــت منهــا النســاء يف ظــل األزمــة الصحيــة.

للقلــق  عرضــة  أكــرث  النســاء  كانــت  األخــري،  ويف 
ــوارق  ــم هــذه الف ــات النفســية كنتيجــة لتفاق واالضطراب

املتنوعــة.
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مؤرشات الصحة 
خالل فرتة الحجر 
الصحي وبعده



األرس التــي تعيلهــا نســاء أكــرث تأثــرا بصعوبــة الولــوج إىل 
الخدمــات الصحيــة مــن تلــك التــي يعيلهــا رجــال خــالل 

فــرتة الحجــر الصحــي
ــن يف  ــة (بالنســبة لألشــخاص الذي ــة الصحي ــوج إىل الرعاي ــر الول تأث
حاجــة هــذه الخدمــات) بشــكل خــاص خــالل فــرتة الحجــر الصحي. 
ويتضــح أنــه حتــى قبــل الــوالدة، يواجــه األطفــال املنحــدرون مــن 
ــت  ــرص تفاقم ــؤ الف ــدم تكاف ــن ع ــة م ــاء وضعي ــا نس أرس تعيله
بســبب األزمــة. و بالفعــل، ذكــرت األرس التــي تعيلهــا نســاء أنهــن 

واجهــن، خــالل فــرتة الحجــر الصحــي، صعوبــة يف الولــوج إىل 
ــا رجــال. ــي يعيله ــة أكــرث مــن األرس الت الخدمــات الصحي

ــة، بــني هــذه  ويعــد الفــارق يف الولــوج إىل رعايــة الصحــة اإلنجابي
األرس، أكــرث شســاعة عندمــا تعيــش هــذه األرس يف الوســط القــروي 
ــي  ــألرس الت ــبة ل ــة (%17بالنس ــة مئوي ــرق ب 46 نقط ــدر الف : يق
تعولهــا نســاء مقابــل %63 بالنســبة لنظرياتهــا التــي يعولهــا رجــال). 
وقــد متــت اإلشــارة إىل الولــوج املتبايــن إىل الخدمــات الصحيــة 
ــا للنــوع االجتامعــي لــرب األرسة بالنســب املئويــة يف  األخــرى وفًق

ــاه. الجــدول 1 أدن

الولوج إىل الخدمات الصحية حسب النساء و الرجال 

الجدول 1 : الولوج إىل الخدمات الصحية حسب النوع االجتامعي لرب األرسة (بالنسبة املئوية %) 

الخدمات الصحية ما قبل خدمات التلقيحاألمراض العابرةاألمراض املزمنةالخصائص
خدمات الصحة اإلنجابيةوما بعد الوالدة

النساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجال
وسط اإلقامة

53,855,963,755,867,583,971,1100,071,2100,0حرضي
48,539,858,838,757,540,368,536,963,417,3قروي

الفئة االجتامعية املعلن ذاتيا عن االنتامء إليها
51,852,760,350,664,681,264,661,764,061,2متوسط وميسور

52,754,964,653,963,358,875,6100,071,949,3فقري
أعىل مستوى تعليمي داخل األرسة 

50,856,162,455,659,575,560,455,964,948,6بدون
--65,4--53,649,761,258,762,056,369,9إبتدايئ
--76,1--57,124,468,738,664,550,774,7إعدادي
45,965,453,637,575,2100,082,4100,075,8100,0ثانوي
54,855,965,152,464,0100,079,9100,053,1100,0عايل

52,253,562,152,563,573,470,074,266,859,2املجموع

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط – 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة األوىل

.1
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ففــي الوســط القــروي، تفــوق فــرص ولــوج األرس التــي يعولهــا 
رجــال إىل خدمــات الرعايــة قبــل وبعــد الــوالدة بالضعــف 
 .(37% مقابــل   69%) نســاء  تعولهــا  التــي  بــاألرس  مقارنــة 
الوحــدات  يف  مجانــا  تقــدم  الرعايــة  هــذه  أن  إىل  وبالنظــر 
ــع  ــد يرج ــوظ ق ــالف امللح ــإن االخت ــة، ف ــفائية العمومي االستش
إىل تكاليــف الولــوج (النقــل، الــخ). فــاألرس التــي يعولهــا رجــال 
ــني  ــوايت ينتم ــاء الل ــني النس ــرث لتمك ــات أك ــىل إمكاني ــر ع تتوف
إليهــا مــن الوصــول إىل الوحــدات االستشــفائية. و باملثــل، فيــام 
ــة  ــدره 17 نقط ــالف ق ــظ اخت ــح، يالح ــات التلقي ــق بخدم يتعل

مئويــة، أي %57 مقابــل %40 عــىل التــوايل.
ــا ملســتوى تعليــم رب األرسة، فــإن  أمــا عنــد تصنيــف األرس وفًق
التفاوتــات تتفاقــم. ففــي فئــة األرس التــي ال يتوفــر جميــع 
إىل  الولــوج  فــرص  تقــل  تعليمــي،  مســتوى  عــىل  أفرادهــا 

ــرأة  ــا ام ــي تعوله ــراد األرس الت ــة ألف ــة اإلنجابي ــات الصح خدم
(%49) مقارنــة بتلــك التــي يعولهــا رجــال (65%).

 نقص املوارد املالية أهم أسباب الحرمان من الولوج إىل
الرعاية الصحية خالل األزمة الصحية

ــن  ــرث م ــإن أك ــث، ف ــن البح ــة م ــة الثاني ــج املرحل ــا لنتائ وفق
مل  للعــالج  حاجتهــم  عــن  عــربوا  الذيــن  األشــخاص  ثلــث 
 35,9% أي  الصحيــة  الخدمــات  إىل  الولــوج  مــن  يتمكنــوا 
مــع وجــود اختالفــات حســب النــوع االجتامعــي أو مــكان 
مــن   34,5% أن  املعطيــات  لنــا  تظهــر  وهكــذا،  اإلقامــة. 
النســاء و %38,2 مــن الرجــال رصحــوا بعــدم ولوجهــم إىل 

الصحيــة.  األزمــة  بســبب  الصحيــة  الرعايــة 

 الفرق يف الولوج إىل الخدمات الصحية بني األرس التي يعيلها رجل والتي
تعيلها امرأة يف الوسط القروي

69%

57%

37%

40%

خدمات صحية ما قبل ومابعد الوالدة

التلقيح
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رصح  حيــث  اإلقامــة،  وســط  حســب  الفــارق  هــذا  ويتفاقــم 
%41,2 مــن املســتجوبني بالوســط القــروي أنهــم مل يتمكنــوا مــن 
الولــوج إىل الرعايــة الصحيــة مقابــل %33,1 يف الوســط الحــرضي.

وجــود نســاء نشــيطات مشــتغالت داخــل األرسة يعــزز 
مــن فــرص الولــوج إىل الرعايــة الصحيــة

ويُظهــر التحليــل التوضيحــي لنتائــج منذجــة الســلوكيات الصحيــة 
أن متغــريات أخــرى تؤثــر أيضــا عــىل منحــى الولــوج إىل الرعايــة 
الصحيــة. فوجــود نســاء نشــيطات مشــتغالت داخــل األرسة، عــىل 
ــة  ــة صحي ــن رعاي ــتفادة م ــرص االس ــن ف ــزز م ــال، يع ــبيل املث س
ــع  ــص م ــة تتناق ــذه النتيج ــة ه ــن أهمي ــل؛ لك ــىل األق ــدة ع واح
تزايــد نســبة النســاء العامــالت. وميكــن تفســري ذلــك بتأثــر هــذه 

األرس املعيشــية بشــكل أكــرب جــراء الهشاشــة.

ــة  ــب الفئ ــف حس ــة يختل ــة الصحي ــي الرعاي ــدم تلق ع
ــة  ــات الصحي ــوج الخدم ــة يف ول ــن األولوي ــة لك العمري

ــنني ــخاص املس ــح لألش متن
وتزيــد اإلقامــة يف الوســط الحــرضي، مــع تســاوي جميــع العوامــل 
األخــرى، مــن فــرص الولــوج إىل رعايــة صحيــة واحــدة عــىل 
ــدات  ــن الوح ــا م ــي إىل قربه ــكل منطق ــك بش ــزى ذل ــل؛ ويع األق
االستشــفائية وارتفــاع نســبة األشــخاص املســتفيدين مــن التغطيــة 
ــة  ــر بطريق ــا أن الســن يؤث ــرات أيًض ــر التقدي ــام تظه ــة. ك الصحي
 .(«U» يكــون الرابــط عــىل شــكل الحــرف الالتينــي) غــري خطيــة
ــوج  ــىل الول ــلبيا ع ــريا س ــام األول تأث ــن يف املق ــر الس ــث يؤث حي

ــة  ــارا مــن عتب ــا اعتب ــريه إيجابي ــح تأث ــة، ويصب ــة الصحي إىل الرعاي
معينــة (61 عاًمــا). فنســتنتج مــن ذلــك أن األرس ترجــح كفــة 
ــذل األرس  ــام تب ــنني. ك ــخاص املس ــدة األش ــة لفائ ــة الصحي الرعاي
الجهــود الالزمــة لتمكــني األطفــال الصغــار والشــباب مــن الولــوج 
ــا  ــن، مب ــم يف الس ــع تقدمه ــل م ــي تق ــة، والت ــة الصحي إىل الرعاي
يف ذلــك البالغــني : تتخــىل األرس عــن تلــك الجهــود مبجــرد أن 
ــون  ــث تك ــة، حي ــات الصحي ــرض الخدم ــص فيع ــاك نق ــح هن يصب
األرس متأكــدة مــن قدرتهــم عــىل التعــايف مــن املــرض بعــد وقــت 
معــني؛ ولكــن عندمــا يتعلــق األمــر بأشــخاص متقدمــني يف الســن، 
تبــذل األرس مــرة أخــرى املزيــد مــن الجهــود لضــامن الولــوج إىل 
الرعايــة الصحيــة، إذ يصبــح الجهــاز املناعــي أكــرث هشاشــة وتقــل 

ــايف دون عــالج. ــامالت التع احت
وتعــد القــدرة عــىل ســداد االلتزامــات املاليــة مــن بــني املتغــريات 
املهمــة األخــرى التــي تؤثــر بشــكل كبــري عــىل الولــوج إىل الرعايــة 
ــة  ــات املادي ــديد إىل اإلمكان ــدل أو الش ــار املعت ــة. فاالفتق الصحي
ــىل  ــة، وع ــة الصحي ــىل الرعاي ــب ع ــن الطل ــري م ــكل كب ــل بش يقل
العكــس مــن ذلــك فــإن توفــر املــوارد املاليــة يعــزز الولــوج إليهــا.

ــري،  ــق التفك ــىل تعمي ــنعمل ع ــامل، س ــل الش ــذا التحلي ــد ه وبع
مــع األخــذ يف االعتبــار خصوصيــات األرس ومختلــف الخدمــات 
الصحيــة املعنيــة. ثــم ســنحدد ونــدرس األســباب الكفيلــة بتفســري 
ــوء  ــليط الض ــالل تس ــن خ ــات م ــذه الخدم ــوج إىل ه ــدم الول ع

ــني. ــني الجنس ــات ب ــىل االختالف ع
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األرس التي تعيلها 
نساء أكرث تأثرا 
بصعوبة الولوج 
إىل الخدمات 

الصحية من تلك 
التي يعيلها رجال 
خالل فرتة الحجر 

الصحي



الجدول 2 : النسبة املئوية لألشخاص املرىض الذين مل يتمكنوا من الولوج إىل الخدمات الصحية خالل فرتة الحجر الصحي. حاالت 
األمراض املزمنة واألمراض العابرة (%)

األمراض العابرةاألمراض املزمنة
جنس الفرد

46,440,2ذكر
44,634,7أنثى

وسط اإلقامة
41,233,0حرضي
53,145,9قروي

املستوى املعييش
47,947,1%20 األكرث حرمانا

47,144,1%20 املوالون
51,640,2%20 املوالون
42,829,5%20 املوالون

36,825,7%20 األكرث ثراء
الفئة العمرية

54,535,9أقل من 15 عاما
2452,937,1-15 عاما
3443,639,5-25 عاما
4445,438,1-35 عاما
5944,834,3-45 عاما

6044,036,7 عاما فام فوق

45,036,6املجموع

1.1 حالة األمراض املزمنة
ــاك عــدد أقــل بقليــل مــن النســاء  ــة بالرجــال (%46,4)، هن مقارن
(%44,6) ممــن احتجــن إىل خدمــات صحيــة متعلقــة بأمــراض 
مزمنــة دون أن يكــون بإمكانهــن الولــوج إليهــا. عــادة، يتــم التعبــري 
ــة بشــكل أكــرب مــن قبــل النســاء. ــة الصحي عــن احتياجــات الرعاي

2.1 حالة األمراض العابرة أو الطارئة
ــراض إىل أن 34,7%  ــذه األم ــق به ــام يتعل ــث في ــج البح ــري نتائ تش
مــن اإلنــاث مل يتمكــن مــن الولــوج إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة 

ــدى الذكــور. ــل %40,2 ل مقاب

كــام نالحــظ أن النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن مل يتلقــوا الرعايــة 
بشــأن األمــراض العابــرة (عــىل الرغــم مــن حاجتهــم إليهــا) تختلــف 
اختالفــا طفيفــا حســب الفئــة العمريــة : بالنســبة ألولئــك الذيــن تقــل 
ــدى  ــط   و %38,8 ل ــد %36,5 يف املتوس ــا، نج ــن 25 عاًم ــم ع أعامره
الشــباب البالغــني مــن العمــر مــا بــني 25 و44 ســنة. أمــا بالنســبة ملــن 
يتجــاوزون 60 عاًمــا، فتبلــغ النســبة%36,7، أي أقــل بنقطتــني مئويتــني 

مــن نســبة الشــباب الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 25 و44 عاًمــا.

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط – 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة الثانية
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األرس التي تعيلها نساء 
أكرث تعرضا للتهميش يف 

الحصول عىل الرعاية 
الصحية، وذلك بسبب 

هشاشة هذه األرس

هنــاك  يكــن  مل  لذلــك،  القــروي.  و  الحــرضي  الوســطني  يف  و 
فــرق كبــري خــالل املرحلــة الثانيــة مــن البحــث بــني األرس التــي 

ــا نســاء. ــي تعوله ــك الت ــا رجــال وتل يعوله

ــامء شــخص إىل أرسة  ــة أن انت وتظهــر نتائــج النمذجــة اإلحصائي
تعولهــا امــرأة يقلــل مــن فــرص الولــوج إىل خدمــة واحــدة 
ــك إىل خصائــص  ــة. ويرجــع ذل ــة الصحي عــىل األقــل مــن الرعاي
هــذه األرس التــي تعتــرب أكــرث هشاشــة كــام نوقــش ذلــك ســابًقا. 
ــوج  ــإن فــرص الول ــرأة، ف ــر بام ــق األم ــا يتعل ــل، عندم ويف املقاب

ــاء يف  ــن النس ــًدا م ــة ج ــبة عالي ــش نس ــع، تعي ــد. يف الواق تتزاي
أرس يعولهــا رجــال، مــام يعــزز ولوجهــن إىل خدمــة واحــدة 
ــامم بالصحــة  ــدو أن االهت ــة أخــرى، يب ــن ناحي ــل. وم عــىل األق
اإلنجابيــة (التــي تهــم النســاء يف املقــام األول) يســمو عــىل 
االحتياجــات األخــرى، حيــث يهتــم بهــا الرجــال أيًضــا ألنهــا 

ــف. ــم الخل ــن له تضم

3.1 حاالت صحة األم والصحة اإلنجابية والتلقيح
ــألم  ــة ل ــة الصحي ــىل الرعاي ــن ع ــوايت مل يحصل ــاء الل ــبة النس إن نس
تقــل نســبيًا (%27,3) عــن تلــك املتعلقــة بالخدمــات األخــرى، وتــربز 
هــذه االختالفــات بشــكل أوضــح حســب وســط اإلقامــة : يف املناطــق 
القرويــة، %32,4 مــن النســاء مقابــل %22,6 فقــط يف املناطــق 
ــوايل %28,0 و16,7%  ــىل الت ــب ع ــذه النس ــادل ه ــة و تع الحرضي

بالنســبة لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة. أمــا فيــام يتعلــق بعــدم ولــوج 
ــب  ــذه النس ــت ه ــح، فبلغ ــة إىل التلقي ــن الخامس ــال دون س األطف

ــرضي. ــط الح ــل %10,5 يف الوس ــروي مقاب ــط الق %12,9 يف الوس

وبالنظــر إىل توفــر عمليــات التلقيــح و زيــارات مــا قبــل الــوالدة 
و بعدهــا بشــكل مجــاين (خاصــة يف مســتوصفات القــرب)، فــإن 
ــة  ــات االجتامعي ــع الفئ ــدى جمي ــىل ل ــا أع ــوج إليه ــب الول نس
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الخــوف مــن اإلصابــة بفــريوس كوفيــد-19، مــن أهــم 
ــة ــوج إىل الخدمــات الصحي أســباب عــدم الول

مــن بــني هــذه األســباب التــي تذكرهــا األرس بشــكل متكــرر 
هــي الخــوف مــن اإلصابــة بفــريوس كوفيد-19،ثــم صعوبــة 

ــا إىل  ــافة، وم ــد املس ــل، وبُع ــائل النق ــر وس ــدم توف ــوج (ع الول
ذلــك) ونقــص يف األمــوال. إال أن نســب هــذه األســباب تختلــف 

ــرض. ــوع امل ــب ن حس

األســباب املقدمــة لعدم الحصول عــىل الرعاية الصحية
 .2

1.2 حاالت األمراض املزمنة
الرعايــة  عــىل  الحصــول  عــدم  أســباب  نســب  تختلــف  ال 
الصحيــة حســب الجنــس، حيــث رصح %25,6  مــن الرجــال 
و%26,6 مــن النســاء ســبب «الخــوف مــن العــدوى». أمــا 
بالنســبة لســبب «الصعوبــات يف الولــوج» (عــدم توفــر وســائل 
النقــل، وبعــد املســافة، ومــا إىل ذلــك)، فقــد بلغــت هــذه 

لتــوايل. عــىل   17,3% و   17,4% النســب 

ــوا «نقــص  ــن أجاب ــك الذي ــة، نســبة أولئ حســب وســط اإلقام
يف األمــوال» (%38,8) يف املناطــق القرويــة أعــىل مــن نظريتهــا 
البيــاين الرســم  (انظــر   (31,7%) الحرضيــة  املناطــق  يف 

ــد  ــوج»، فق ــات يف الول ــص «صعوب ــام يخ ــا في ــاه)؛ أم I.3أدن
املقابــل،  ويف  التــوايل.  عــىل   11,8% و   26,6% تســجيل  تــم 
«الخــوف  إىل  الحــرضي  الوســط  يف  املســتجوبون  أشــار 
مــن العــدوى» بشــكل أكــرب : %32,4 مقابــل %16,1 مــن 

. القرويــة  املناطــق  يف  يعيشــون  الذيــن  املســتجوبني 

الرسم البياين 1 : أسباب عدم الولوج بالنسبة لألمراض املزمنة (بالنسبة املئوية %)

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط – 2020، بحث حول كوفيد-19 - املرحلة الثانية

صعوبات يف الولوج (عدم توفر وسائل النقل، وبُعد املسافة، وما إىل ذلك...) 
الخوف من العدوى من اإلصابة بفريوس كوفيد- 19 

نقص يف األموال

حرضيقروياملجموع
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35.9% 17.8%
قرويحرضي

باملقارنة مع نساء املجال 
الحرضي، مل يستطع ضعفا 

هاته النساء يف املجال القروي 
االستفادة من خدمات الرعاية 

الصحية اإلنجابية

 2.2 حاالت األمراض العابرة
ــي أن  ــوع االجتامع ــب الن ــث حس ــج البح ــل نتائ ــرت تحلي أظه
العــدوى»  مــن  ب «الخــوف  رصحــن  اللــوايت  النســاء  نســبة 
 (34%) الصحيــة  الرعايــة  عــىل  الحصــول  لعــدم  كســبب 
تفــوق تلــك املســجلة لــدى الرجــال (%29,2) .أمــا بالنســبة 

و   13,4% النســب  هــذه  فبلغــت  الولــوج»،  يف  ل«صعوبــات 
%10,9 عــىل التــوايل. يف حــني فاقــت نســبة الرجــال الذيــن 
ــوايت  ــاء الل ــبة النس ــوال» (%37,8) نس ــص األم ــوا ب «نق رصح

.(34,1%) الســبب  بنفــس  رصحــن 

 3.2 حاالت صحة األم و الصحة اإلنجابية
فقــد بلغــت  بالنســبة لزيــارات مــا قبــل الــوالدة وبعدهــا، 
يف  «الصعوبــات  اعتــربن  اللــوايت  القرويــات  النســاء  نســبة 
الولــوج» كســبب لعــدم قدرتهــن االســتفادة منهــا (35,9%) 
ضعــف مثيالتهــن الحرضيــات ( %17,8). وقــد ســجل نفــس 
ــوال»  ــص يف األم ــبب «نق ــبة لس ــطني بالنس ــني الوس ــاوت ب التف
حيــث بلغــت هــذه النســب %31,9 و %20,8 عــىل التــوايل. يف 
ــبب  ــن بس ــاليت رصح ــات ال ــاء الحرضي ــبة النس ــوق نس ــني تف ح

«الخــوف مــن العــدوى» نســبة مثيالتهــن القرويــات.

أمــا بالنســبة للصحــة اإلنجابيــة، فلــم تــرصح أي أرسة يف الوســط 
حــني  يف  إليهــا،  الولــوج  يف  صعوبــات  وجــود  عــن  الحــرضي 
ــذه  ــود ه ــة بوج ــق القروي ــن األرس يف املناط ــت %35,7 م رصح
ــوف  ــيني : الخ ــببني رئيس ــن س ــال ع ــام رصح الرج ــة. ك الصعوب
ــن  ــل  %34,8 م ــد- 19(%55 مقاب ــريوس كوفي ــة بف ــن اإلصاب م
النســاء) وعــدم توافــر العاملــني يف مجــال الرعايــة الصحيــة 

(%45 و %10,6 عــىل التــوايل).

35.9% 17.8%
قرويحرضي

باملقارنة مع نساء املجال 
الحرضي، مل يستطع ضعفا 

هاته النساء يف املجال القروي 
االستفادة من خدمات الرعاية 

الصحية اإلنجابية
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4.2 حاالت تلقيح األطفال دون سن الخامسة
الخامســة  ســن  دون  األطفــال  يتمكــن  مل  التــي  األرس  أشــارت 
لديهــا مــن الولــوج إىل خدمــات التلقيــح إىل ســببني رئيســيني 
ــات يف  ــدوى» و «صعوب ــن الع ــوج: «الخــوف م ــدم الول ــر ع لتربي
الولــوج» (وســائل النقــل، إلــخ). وقــد وردت اإلشــارة إىل «الخــوف 

ــة  ــات مقارن ــبة للفتي ــري بالنس ــرث بكث ــدوى» أك ــة بالع ــن اإلصاب م
ــني أن  ــوايل، يف ح ــىل الت ــبة %65,4 و%36,4 ع ــان، أي بنس بالفتي
هــذه النســب اختلفــت قليــالً حســب وســط اإلقامــة (%48,7 يف 

ــروي). ــط الق ــل %51,6 يف الوس ــرضي مقاب ــط الح الوس

الجدول 3 : سبب عدم الولوج إىل خدمات التلقيح حسب جنس الطفل ووسط اإلقامة (بالنسبة املئوية %)

التخوف من اإلصابة بفريوس الخصائص
كوفيد-19

صعوبات يف الولوج (عدم توافر وسائل 
قلة املوارد املاليةالنقل، البعد، إلخ.)

جنس الطفل
36,431,28,8ذكر
63,417,33,2أنثى

وسط اإلقامة
48,721,35,8حرضي
48,829,17قروي

48,824,86,2املجموع

الرسم البياين 2 : أسباب عدم الولوج إىل خدمات صحة األمومة والصحة اإلنجابية (بالنسبة املئوية %) 

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط – 2020، بحث حول كوفيد-19 املرحلة الثانية

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط – 2020، بحث حول كوفيد-19 املرحلة الثانية

حرضي قرويحرضي قروي
حاالت صحة األم الصحة اإلنجابية 

املجموع املجموع

الخوف من العدوى من اإلصابة بفريوس كوفيد- 19
صعوبات يف الولوج (عدم توفر وسائل النقل، وبُعد املسافة، وما إىل ذلك...) 

نقص يف األموال
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تظهــر نتائــج املرحلــة الثانيــة مــن البحــث أن النســاء رصحــن أنهــن 
أكــرث «قلقــاً للغايــة» بشــأن ظهــور موجــة جديــدة مــن اإلصابــات 
مقارنــة بالرجــال (%36,8 مقابــل %31,4). وتؤكــد هــذه املالحظــة 

ــذي أظهــرت أن النســاء تعرضــن  ــة األوىل ال ــات املرحل ــل بيان تحلي
لضغــوط أكــرث أثنــاء الحجــر الصحــي، مقارنــة بالرجــال.

مســتوى القلق، والحالة النفســية وجودة التجربة 
لألرس  املعاشة 

 .3

1.3 املعاناة بسبب االكتظاظ يف السكن
%21 مــن النســاء مقابــل %16,4 مــن الرجــال عــربوا عــن 
ــان مــن االكتظــاظ داخــل  ــري مــن األحي ــم يف كث معاناته

املســكن أثنــاء فــرتة الحجــر الصحــي
ــة، أن  ــن ناحي ــث م ــن البح ــة م ــة الثاني ــات املرحل ــف معطي تكش
ــرتة  ــاء ف ــاكنهم أثن ــاظ مس ــن اكتظ ــوا م ــكان عان ــن الس %18,7 م
الحجــر الصحــي، ومــن ناحيــة أخــرى أن هنــاك اختالفــات ملحوظــة 
حســب النــوع االجتامعــي. وهكــذا، أكــدت %21 مــن النســاء 
مقابــل %16,4 مــن الرجــال أنهــن عانــني يف كثــري مــن األحيــان مــن 

هــذا االكتظــاظ.
وقــد أكــد التحليــل االقتصــادي القيــايس أنــه عندمــا تكــون املــرأة 
ربــة األرسة، يزيــد احتــامل الترصيــح عــن التأثــر بتداعيــات نفســية 
ــة  ــن ناحي ــاظ. وم ــن االكتظ ــة ع ــات ناتج ــن رصاع ــاة م أو املعان
أخــرى، يكــون القلــق أكــرب عندمــا تكــون النســاء هــن فقــط 
ــن الجــدول املشــار  ــود 3 م النشــيطات املشــتغالت يف األرسة(العم

ــه ســابقا).  إلي

وقــد أظهــرت املتغــريات املدرجــة يف النمذجــة صحــة هــذه النتائــج. 
ــن  ــط م ــس فق ــد لي ــرضي يزي ــط ح ــش يف وس ــإن العي ــذا، ف وهك
ــود  ــية (العم ــات النفس ــن التداعي ــاة م ــح باملعان ــة الترصي احتاملي
2)، بــل وكذلــك مــن احتــامل مواجهــة نزاعــات بســبب االكتظــاظ 
ــي يصــل  ــة األرس الت ــق عــىل حال ــذي ينطب ــيشء ال (العمــود 4)؛ ال
االكتظــاظ فيهــا 3 أشــخاص لــكل غرفــة. وتفــرس كثافــة الســكان يف 

الوســط الحــرضي مقارنــة بالوســط القــروي هــذه النتائــج.
الوفــاء  يف  شــديدة  صعوبــات  مواجهــة  ترافــق  األخــري،  ويف 
بااللتزامــات املاليــة الترصيــح عــن املعانــاة مــن تداعيــات نفســية، 

مــام يزيــد مــن خطــر القلــق ومواجهــة النزاعــات.
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن وجــود رصاعــات داخــل األرسة يزيــد مــن 
امليــل إىل املعانــاة مــن التداعيــات النفســية. وتؤكــد هذه الســببيات 
املرتابطــة (انظــر العمــود 5)، بالتظافــر مــع االســتنتاجات املذكــورة 

أعــاله، أن النســاء عانــني مــن جائحــة كوفيد-19أكــرث مــن الرجــال.

الرسم البياين 3 : املعاناة بسبب االختالط (%)

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط – 2020، بحث حول كوفيد-19 املرحلة الثانية

يف بعض من األحيان 

يف كثري من األحيان 

ال

النساء الرجال
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 2020 مــارس   16 بتاريــخ  الحضوريــة  الــدروس  توقفــت 
وبــدأت عمليــة تقديــم الــدروس عــن بعــد بصــورة تدريجيــة 
أن  مــن  الرغــم  وعــىل  مــارس.  شــهر  مــن   23 مــن  ابتــداء 
ــريا  ــزء كب ــني أن ج ــد تب ــة، فق ــت إيجابي املالحظــات األوىل كان
أو  بعــد  عــن  الــدروس  يتابعــون  ال  والطلبــة  التالميــذ  مــن 

كاف. بشــكل  يتابعونهــا  ال  أنهــم 

الــدروس  متابعــة  تحليــل  ســيتم  األول،  الفرعــي  الجــزء  يف 
فــرص  وكذلــك  الصعوبــات  أو  الرضــا  وأســباب  بعــد،  عــن 

الثــاين  الفرعــي  الجــزء  وســيتناول  الدعــم.  مــن  االســتفادة 
عــىل  إلغاءهــا  أو  االمتحانــات  تأجيــل  إعــالن  أثــر  تحليــل 
تــم  وقــد  جنســهم.  حســب  املتمدرســني  األشــخاص  تعليــم 
ــة  ــن املرحل ــة األوىل م ــتعملة يف الحال ــات املس ــع املعطي تجمي
األوىل للبحــث، يف حــني أثــرت نتائــج املرحلــة الثانيــة التفكــري 

يف الجــزء الفرعــي الثــاين.

التباينــات املتعلقــة بالتعليم خــالل الحجر الصحي
.1

1.1 متابعة الدروس عن بعد
ــا  ــة األوىل مــن البحــث أن نســبة ال يســتهان به ــج املرحل تبــني نتائ
مــن األطفــال ال يســتطيعون متابعــة الــدروس عــن بعــد أو أنهــم ال 
ــات  ــود أســباب التفاوت ــة. وتع ــا ألســباب مختلف ــا إال جزئي يتابعونه
التــي لوحظــت إىل القنــوات املســتخدمة ملتابعــة الــدروس عــن 
القنــوات  الرقميــة،  املنصــات  االجتامعيــة،  (الشــبكات  بعــد4 

التلفزيونيــة، وغريهــا).
وعمومــا، ميثــل األطفــال الذيــن مل يتابعــوا الــدروس عــن بعــد 
حســب  متقاربــة  نســبا  الصحــي  الحجــر  بدايــة  عنــد  إطالقــا 
يف  و18%  االبتــدايئ  املســتوى  يف   21% التعليميــة:  املســتويات 

فرنســا). يف   12% إىل   8) اإلعــدادي5 
جنــس  حســب  األرس  تركيبــة  بإدخــال  التحليــل  تدقيــق  وعنــد 
ــدايئ و % 22,1  ــا أن % 22,3 يف االبت ــني لن ــال املتمدرســني، يتب األطف
ــي تتكــون مــن  ــدروس ضمــن األرس الت يف اإلعــدادي ال يتابعــون ال
ــط،  ــور فق ــال الذك ــألرس ذات األطف ــبة ل ــا بالنس ــط. أم ــاث فق اإلن

فــإن هــذه النســب بلغــت % 21,1 و%16 عــىل التــوايل. وتبــني 
كذلــك أنــه داخــل األرس التــي تضــم أطفــال مــن الذكــور واإلنــاث 
ــدايئ و% 13,2  ــة (% 18,8 يف االبت ــدم املتابع ــبة ع ــح نس ــا، تصب مع
ــا األرسة  ــة التــي ال تضــم فيه ــة بالحال يف اإلعــدادي) أضعــف مقارن

ــات. إال فتي

ــون  ــاء ال يتابع ــا النس ــي تعوله ــب األرس الت ــال أغل أطف
ــا ــدروس بتات ال

ــار  ــذ يف االعتب ــع األخ ــات م ــراءة املعطي ــرث يف ق ــق أك ــا نتعم عندم
املســتوى التعليمــي األعــىل داخــل األرسة، نســتخلص النتيجتــني 

التاليتــني: 
ــن  ــري م ــدد كب ــي، رصح ع ــتوى التعليم ــس املس ــبة لنف أوال، بالنس
الــدروس  يتابعــون  ال  أطفالهــا  أن  النســاء  تعولهــا  التــي  األرس 
ــا. وحينــام يكــون املســتوى التعليمــي األعــىل يف األرسة يعــادل  بتات
ــا  ــي تعيله ــال األرس الت ــإن %33,7 مــن أطف املســتوى اإلعــدادي، ف

يعــود أثــر القنــاة املســتعملة يف جــزء كبــري منــه إىل العــرض الرتبــوي (ويعتمــد عــىل االختيــار الــذي تبنتــه املؤسســات التعليميــة واملعلمــون). وإذا مل تكــن القنــاة (يف التحليــل األول) نتاجــا   .4
للطلــب، فإننــا نــرى أن هــذا العامــل ال ميكننــا مــن متييــز فــرص متابعــة الــدروس داخــل األرسة ســواء كانــت تعيلهــا امــرأة أو رجــل. ويف مســتوى ثــان مــن التحليــل (الــذي ال ميكننــا تناولــه هنــا)، 

يحتمــل أن تكــون هنــاك عوامــل داخليــة: فــإذا تأثــر اختيــار اآلبــاء للمؤسســة التعليميــة بجنــس الطفــل، يكــون هنــاك خطــر ينطــوي عــىل عوامــل داخليــة.
5.  يبــدو أن النســبة تفاقمــت بعــد ذلــك وســتحاول الجولــة الثانيــة مــن البحــث (الــذي ســنتناوله الحقــا) تبيــان الــذي حــدث فعــال، وخصوصــا بعــد قــرار وزارة الرتبيــة الوطنيــة جعــل االمتحانــات 
تغطــي فقــط األجــزاء املنجــزة مــن املقــررات حضوريــا مــن أجــل األخــذ يف الحســبان جــزءا مــن التالميــذ الذيــن مل يتمكنــوا مــن متابعــة الــدروس عــن بعــد (مــن بــاب اإلنصــاف). إال أن األثــر 

الســلبي لهــذا القــرار يتمثــل يف أنــه مــن املحتمــل أن يكــون قــد تســبب يف ســخط بــني أولئــك الذيــن يتوفــرون عــىل اإلمكانيــات وتابعــوا مــن قبــل الــدروس عــن بعــد.
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 2.1 مستوى الرضا عن القناة املستعملة
رصحــت  الــدروس،  ملتابعــة  املســتعملة  القنــوات  يخــص  فيــام 
ربــات األرس أنهــن راضيــات عــن الطــرق التعليميــة املســتخدمة يف 
ــوايل  ــدايئ واإلعــدادي بنســب %41 و%30 عــىل الت املســتويني االبت
مقابــل %23 و%26 ألربــاب األرس مــن الرجــال. و رصح مــا يقــرب 
ــاء  ــن النس ــرصا م ــون ح ــي تتك ــاع األرس (%73) الت ــة أرب ــن ثالث م
ــاث  ــكل اإلن ــي تش ــن األرس الت ــل %24,5 م ــة مقاب ــد راضي ــا ج أنه
ــن  ــدروس ع ــن ال ــا ع ــرث رض ــاء أك ــدو أن النس ــا. ويب ــث أفراده ثل
ــا  ــرث تواضع ــاط أك ــني ألوس ــا ينتم ــن إم ــك بكونه ــرس ذل ــد ويف بع
ــايل أقــل تشــددا يف مطالبهــن بشــأن جــودة متابعــة أبنائهــن  وبالت
ال  بحيــث  جــدا  متــدين  التعليمــي  مســتواهن  ألن  أو  للتعليــم، 
ــح. ــو صحي ــىل نح ــتعملة ع ــم املس ــرق التعلي ــم ط ــتطعن تقيي يس

3.1 سبب عدم متابعة الدروس عن بعد
رصح مــا يقــارب مــن نصــف (%46) ربــات األرس أنهــن ال يتوفــرن 
ــجلني يف  ــن املس ــن أبناءه ــي متك ــائل الت ــات أو الوس ــىل اإلمكاني ع
التعليــم االبتــدايئ مــن متابعــة تعليمهــم عــن بعــد مقابــل % 43,5 
ــإن %79 مــن  ــة األرس، ف ــاب األرس الرجــال. ومــن حيــث تركيب ألرب
األرس التــي تتكــون فقــط مــن النســاء ترجــع ســبب عــدم انتظــام 
ــائل  ــات والوس ــص اإلمكاني ــا إىل نق ــه كلي ــدروس أو غياب ــة ال متابع
ــراد  ــث أف ــن ثل ــل م ــون أق ــا يك ــل % 48,6 عندم ــة، مقاب التعليمي
ــة  ــألرس املكون ــة املرتفعــة ل ــر الهشاشــة املالي ــا. كــام تؤث األرسة إناث
ــىل  ــده) ع ــث بع ــزء الثال ــه يف الج ــيتم تحليل ــام س ــاء (ك ــن النس م

ــهم. ــال لدروس ــة األطف ــام متابع انتظ

النســاء املســجلني يف االبتــدايئ ال يتابعــون الــدروس، مقابــل 22,4% 
لألطفــال  بالنســبة  أمــا  الرجــال.  يعيلهــا  التــي  لــألرس  بالنســبة 
املســجلني يف اإلعــدادي، فــإن نســب عــدم متابعــة الــدروس كانــت 
ــا الرجــال، ميكــن لألمهــات  %31 و%21. فداخــل األرس التــي يعيله
أمــا  أبنائهــن.  أنشــطة  وقتهــن «ملراقبــة»  مــن  جــزء  تخصيــص 
داخــل األرس التــي تعيلهــا النســاء، فــال يوجــد أي شــخص آخــر 
ــري  ــؤولية توف ــن مس ــات يتحمل ــك أن األمه ــدور ذل ــذا ال ــام به للقي

ــة. ــات املعيش نفق
فيهــا  األعــىل  التعليمــي  املســتوى  يكــون  التــي  األرس  يف  ثانيــا، 
متدنيــا (االبتــدايئ)، فــإن نســبة ربــات األرس الــاليئ يرصحــن أن 

ــل (17%)  ــة يكــون أق ــة منتظم ــون دروســهم بصف ــن يتابع أطفاله
منــه لــدى أربــاب األرس الرجــال (35,5%).

يف  أبناؤهــم  يواجههــا  التــي  الصعوبــات  األرس  أربــاب  ويرجــع 
االســتفادة مــن الــدروس عــن بعــد إىل غياب املعــدات (الحواســيب، 
الربــط باألنرتنــت، وغريهــا). كــام أن ارتفــاع نســبة انتشــار األميــة 
باملغــرب بــني النســاء يعــد ســببا إضافيــا للصعوبــات املرتبطــة 
ــارة  ــهم. وبعب ــة دروس ــىل مراجع ــاعدتهم ع ــال ومس ــة األطف مبتابع
أخــرى، لقــد تكــرس عــدم املســاواة بــني األطفــال املنتمــني إىل أرس 

ــال. ــا رج ــني إىل أرس يعوله ــم املنتم ــة برفاقه ــاء مقارن ــا نس تعوله

enfants appartenant à des 
ménages avec un CdM-H 
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ــدروس  ــة ال ــرق متابع ــن ط ــا ع ــدم الرض ــباب ع 4.1 أس
عــن بعــد

األســباب  أحــد  والتفاعــل  املبــارش  التواصــل  غيــاب  يعــد 
الرئيســية التــي ذكرتهــا األرس لتربيــر عــدم رضاهــا عــن الــدروس 
ــتيائهم  ــن اس ــتجوبة ع ــن األرس املس ــرب %39 م ــد، إذ ع ــن بع ع
ــام كانــت نســبة  ــة التدريــس. وكل ــاب التفاعــل مــع هيئ مــن غي
ــة، ارتفعــت هــذه النســبة (28%  ــة يف أرسة معين ــاث مرتفع اإلن
ــي  ــن األرس الت ــاء و%61 م ــا نس ــث أفراده ــي ثل ــن األرس الت م

ــاء). ــن النس ــا م ــون حرصي تتك
أن  األرسة  رب  جنــس  حســب  مقارنــة  إجــراء  عنــد  ونالحــظ 
ــات  ــه صعوب ــاء (% 47,5) تواج ــا النس ــي تعوله ــف األرس الت نص

املتابعــة  ضــامن  كيفيــات  حــول  املدرســني  مــع  التنســيق 
و38%  االبتــدايئ  التعليــم  مرحلــة  يف  لألطفــال  البيداغوجيــة 
بالنســبة لإلعــدادي، مقابــل %38 و%34 عــىل التــوايل لــألرس 
نســبة  أن  البحــث  نتائــج  تظهــر  كــام  الرجــال.  يعولهــا  التــي 
بالنســبة   14% بلغــت  املســتخدمة  الطــرق  عــن  الرضــا  عــدم 
لالبتــدايئ و%11 لإلعــدادي لــدى األرس التــي تعولهــا النســاء 
مســاعدة  عــىل  قدرتهــا  تقــوض  التــي  الصعوبــات  بســبب 
ــا الرجــال كانــت النســب  ــا، وبالنســبة لــألرس التــي يعوله أطفاله
ــك، اشــتد أثــر األزمــة بعــد  %6 و%3 عــىل التــوايل. ونتيجــة لذل
فــرض الحجــر الصحــي عــىل أطفــال األرس التــي تعولهــا النســاء.

5.1 حــول إمكانات دعــم اآلباء ألطفالهم 
يضعــف انتظــام متابعــة اآلبــاء ألطفالهــم ســواء يف التعليــم االبتــدايئ 
أو اإلعــدادي داخــل األرس التــي تعولهــا النســاء مقارنــة بــاألرس 
ــم  ــبة للتعلي ــل %37 بالنس ــبة %27 مقاب ــال بنس ــا الرج ــي يعوله الت

ــدادي. ــم اإلع ــل %27 للتعلي ــدايئ و% 22,5 مقاب االبت
فعمومــا، تتمتــع النســاء املغربيــات مبســتوى تعليمــي أضعــف مــن 
مســتوى الرجــال (خــالل العقــود املنرصمــة، مل تكــن نســب التمــدرس 
ونســب الهــدر متكافئــة بــني الفتيــان والفتيــات؛ ففــي الوســط 
ــذا،  ــة). وهك ــري متكافئ ــدريس غ ــدر امل ــبة اله ــت نس ــروي مازال الق

بلغــت نســبة األميــة %42 لــدى النســاء و% 22,1 لــدى الرجــال 
الســامية  املندوبيــة  والســكنى 2014،  للســكان  العــام  (اإلحصــاء 
للتخطيــط). ونتيجــة لذلــك، يبــدو أن النســاء يجــدن صعوبــة يف 
مســاعدة أبنائهــن عــىل التعلــم املــدريس خاصــة وأن اآلبــاء غائبــون 
ــل. ــات أو أرام ــن مطلق ــاء ألنه ــا النس ــي تعوله ــم األرس الت يف معظ

وبعبــارة أخــرى، تســببت جائحــة كوفيــد- 19 والحجــر الصحــي الــذي 
ــاب  ــم واكتس ــال التعل ــاواة يف مج ــدم املس ــم ع ــا يف تفاق ــم عنه نج
املعــارف بــني أطفــال األرس التــي تعولهــا النســاء وأطفــال األرس التــي 

يعولهــا الرجــال.

6.1 سلوكيات األطفال املتمدرسني
ــاوت يف مجــال  ــم التف ــة يف تفاق ســاهمت األزمــة الصحي
التــي  األرس  أطفــال  بــني  املعــارف  واكتســاب  التعلــم 
ــال ــا الرج ــي يعوله ــاألرس الت ــة ب ــاء مقارن ــا النس تعوله

ــاء  ــا النس ــي تعوله ــألرس الت ــني ل ــال املنتم ــن األطف ــر %22 م أظه
اهتاممهــم  عــدم  اإلعــدادي  يف  و17%  االبتــدايئ  يف  املتمدرســني 
مبتابعــة الــدروس عــن بعــد. إال أن هــذه النســب املئويــة تنخفــض 

التــوايل  عــىل  و9%  إىل 14%  الرجــال  يعولهــا  التــي  األرس  لــدى 
ــدر  ــا إىل الق ــك جزئي ــزى ذل ــني. ويع ــتويني التعليمي ــبة للمس بالنس
ــك األرس واىل  ــال تل ــا أطف ــي يســتفيد منه ــة الت ــن املتابع ــل م القلي
نقــص الوســائل املتاحــة (كــام هــو مبــني أعــاله)؛ ويــؤرش هــذا مــن 
جديــد إىل غيــاب املســاواة بــني األطفــال حســب جنــس رب األرسة 
التــي ينتمــون إليهــا. وميكــن أن تتســبب هــذه الوضعيــة يف زيــادة 

ــني. ــني الفئت ــال هات ــني أطف ــية ب ــات املدرس ــدة التفاوت ح
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ــالف  ــة الخت ــات املالزم ــب التباين ــاوف وتجن ــة املخ ــة تهدئ بغي
إمكانيــات الولــوج إىل التعليــم عــن بعــد، أعلنــت وزارة الرتبيــة 
ملســتويات  االمتحانــات  تأجيــل  عــن  مــاي   12 يف  الوطنيــة 
األخــرى  للمســتويات  وإلغائهــا  العــايل،  والتعليــم  البكالوريــا 
مــن التعليــم املــدريس. وتهــم متابعــة التعليــم عــن بعــد الــذي 
ــالن  ــد إع ــة بع ــتوى املتابع ــي مس ــزء الفرع ــذا الج ــه يف ه نتناول

تأجيــل االمتحانــات أو إلغائهــا. 

لذلــك، وخــالل املرحلــة الثانيــة للبحــث الــذي أنجزتــه املندوبيــة 

الســامية للتخطيــط، فقــد تــم الرتكيــز عــىل التغــريات يف متابعــة 
التعليــم عــن بعــد التــي تســبب فيهــا هــذا اإلعــالن وعــىل 

ــا. ــة الحق ــة املواظب وضعي

وتظهــر املعطيــات التــي تــم جمعهــا أن الفتيــات عانــني أكــرث مــن 
ــن الســلوكيات  ــا وم ــات أو إلغائه ــل االمتحان ــات إعــالن تأجي تبع
ــع  ــتوى توزي ــىل مس ــيام ع ــل األرس، الس ــا داخ ــبب فيه ــي تس الت
ــة  ــرث مواظب ــات أك ــل الفتي ــق، تظ ــن يف املطل ــة. لك ــام املنزلي امله

ــان. مــن الفتي

 تأجيــل االمتحانــات وتأثرياته عــىل تعليم التالميذ 
والطلبة حســب جنسهم

 .2

تأجيــل  إعــالن  مــن  عــاىن  مــن  أول  الفتيــات   1.2
إلغائهــا أو  االمتحانــات 

أدى اإلعــالن املذكــور إىل تشــكيك البعــض فعليــا يف جــدوى 
التعليــم عــن بعــد الســيام أن الــدروس التــي أنجــزت عــن 
طريقــه لــن تشــملها التقوميــات التــي تحــدد االنتقــال مــن 
االمتحانــات  شــملت  وبالفعــل،  آخــر.  إىل  تعليمــي  مســتوى 
ــذي  ــا، املقــرر ال ــا واملســتويات العلي بالنســبة ملســتوى البكالوري
ــا فقــط، أمــا بالنســبة للمســتويات األخــرى، فلــم  أنجــز حضوري
ــل الحجــر الصحــي  ــي ســجلت قب ــاط الت ــم احتســاب إال النق يت

ــىل. ــم األع ــرور إىل القس ــدالت وامل ــاب املع لحس
فمــن جهــة، تســببت التباينــات الصارخــة بــني العــرض الرتبــوي 
مــن جهــة وبــني الطلــب مــن جهــة أخــرى يف إعاقــة التعليــم عــن 
ــام  ــك)، م ــا إىل ذل ــم، وم ــوع التعلي ــق، ون ــب املناط ــد (حس بع
ــص األرس  ــب خصائ ــلوكيات (حس ــات يف الس ــروز تباين أدى إىل ب
ــة  ــور متابع ــا تط ــندرس هن ــال). وس ــا األطف ــي إليه ــي ينتم الت
ــات  ــل االمتحان ــالن تأجي ــب إع ــد عق ــن بع ــم ع ــذ للتعلي التالمي
أو إلغائهــا. وســنحلل عــىل وجــه التدقيــق املتغــريات املؤثــرة يف 

ــذ عــىل أســاس  ــني التالمي ــز ب جــودة املتابعــة مــن خــالل التميي
ــهم.  جنس

وهكذا، ســتكون الحاالت التي ســنتناولها كالتايل:
عــن •  وتوقــف  الــدروس  بانتظــام  يتابــع  كان  التلميــذ(ة) 

اإلعــالن؛ بعــد  متابعتهــا 
غــري •  بصــورة  يتابعــه  وبــدأ  بانتظــام  تعليمــه  يتابــع  كان 

املتابعــة؛  عــن  توقــف  أو  منتظمــة 
تأثــري إيجايب عىل املواظبة؛• 
ال تأثــري لإلعــالن الــوزاري لتأجيــل أو إلغــاء االمتحانــات عــىل • 

متابعــة الــدروس عــن بعــد.
ــرن  ــات تأث ــأن الفتي ــة ب ــات املجمع ــل املعطي ــج تحلي ــني نتائ تب
بهــذا اإلعــالن أكــرث مــن الفتيــان. فعــىل مســتوى التعليــم العــايل، 
ــدروس عــن  رصحــت %11 منهــن أنهــن توقفــن عــن متابعــة ال
ــدى الذكــور %6. ونظــرا لكــون  بعــد، يف حــني بلغــت النســبة ل
املواظبــة والنتائــج عــادة مــا تكــون يف هــذا املســتوى التعليمــي 
أفضــل لــدى الفتيــات الــاليئ يتوفــرن عــىل إمكانيــة الولــوج إىل 
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ــا نســتنتج أن تراجــع متابعتهــن  ــم، فإنن ــوع مــن التعلي هــذا الن
ــل األرس  ــة داخ ــامل منزلي ــاز أع ــن بإنج ــببه إىل تكلفيه ــود س يع

املعيشــية مــام ال يــرتك لهــن مــا يكفــي مــن الوقــت للدراســة.
ويؤكــد تحليــل اســتعامل الزمــن الخــاص بهــذه الفئــة مــن 
ــام  ــة. ك ــذه النتيج ــده ه ــي وبع ــر الصح ــالل الحج ــاكنة خ الس
تظهــر اإلجابــة عــن الســؤال التــايل: «هــل حصــل أن تــم إثقــال 
ــذ  ــة) من ــغال منزلي ــا (أش ــص األرسة بأكمله ــام تخ ــم مبه كاهلك
ــني  ــة ب ــات مهم ــود اختالف ــي؟» وج ــر الصح ــم للحج أن خضعت
كاهلهــن  أُثقــل  اإلنــاث  مــن  أن 27%  تبــني  وقــد  الجنســني. 
ــا و% 16,5  ــا (% 10,5 غالب ــام تخــص األرسة املعيشــية بأكمله مبه

ــور  ــد الذك ــب عن ــذه النس ــض ه ــرى). وتنخف ــة واألخ ــني الفين ب
ــر). ــني إىل آخ ــن ح ــا و % 6,1 م ــل إىل % 7,9 (% 1,8 غالب لتص

الجنســني  بــني  املتابعــة  تراجــع  يف  التفــاوت  أهميــة  وتقــل 
ــبة  ــل النس ــث تص ــي بحي ــن املهن ــجلني يف التكوي ــبة للمس بالنس
إىل %15 عنــد اإلنــاث مقابــل %14 لــدى الذكــور (الجــدول 1). 
وينطبــق األمــر ذاتــه عــىل املســتوى اإلعــدادي. أمــا يف التعليــم 
العــايل، فــإن نســبة التلميــذات الــاليئ تعرضــت درجــة التزامهــن 
ــا  ــات أو إلغائه ــل االمتحان ــرار تأجي ــلبي لق ــر الس ــة لألث بالدراس
ــان، أي % 10,8  ــن الفتي ــع نســب زمالئه ــة م ــد أعــىل باملقارن تع

ــل % 6,3. مقاب

ــا،  ــة بكالوري ــنة الثاني ــذ الس ــبة لتالمي ــرى، بالنس ــة أخ ــن جه م
فــإن عــدد الفتيــات الــاليئ رصحــن أن متابعتهــن للــدروس عــن 

بعــد كان أقــل مــن عــدد الفتيــان أي بنســبة % 1,4 مقابــل       
ــدول 2). ــر الج ــق %9,3- (أنظ ــارق مطل % 10,7، بف

املجموعالتكوين املهنيالعايلالثانوياإلعدادياالبتدايئتأثري تأجيل االمتحانات وإلغائها
الذكور

1,72,94,02,60,02,3تأثري إيجايب
70,463,375,091,186,371,9بدون تأثري
27,933,821,06,313,725,8تأثري سلبي

اإلناث
1,31,34,72,30,01,9تأثري إيجايب
74,166,077,786,984,974,6بدون تأثري
24,632,817,610,815,123,5تأثري سلبي

الجدول 2 : الفارق املطلق يف نسب متابعة التعليم عن بعد بني الفتيات والفتيان حسب طبيعة تأثري تأجيل االمتحانات وإلغائها 
وحسب املستوى التعليمي (%)

تأثري تأجيل 
االمتحانات وإلغائها

من السنة 
األوىل 

إىل السنة 
الخامسة 

ابتدايئ

السنة 
السادسة 

ابتدايئ

السنة األوىل 
والسنة الثانية 

إعدادي

السنة 
الثالثة 
إعدادي

الجذع 
املشرتك

السنة 
األوىل 
باكالوريا

السنة 
الثانية 
باكالوريا

التعليم 
التكوين املهنيالعايل

0,30,0-9,3-1,23,29,3-1,8-0,60,9-تأثري إيجايب
1,4-4,1-13,913,1-4,3-5,3-3,35,67,3بدون تأثري
3,84,51,4-5,56,61,14,7-6,5-2,7-تأثري سلبي

الجدول 1 : بنية أعداد الطلبة املتمدرسني حسب الجنس، املستوى التعليمي وطبيعة تأثري تأجيل االمتحانات وإلغائها (%)

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط – 2020، بحث حول كوفيد-19 املرحلة الثانية

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط – 2020، بحث حول كوفيد--19 املرحلة الثانية
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يف  املســجلني  للتالميــذ  بالنســبة  كذلــك  التفــاوت  هــذا  ويظهــر 
ــود  ــن بوج ــاليئ رصح ــات ال ــدد الفتي ــاص: فع ــم الخ ــات التعلي مؤسس

تأثــري ســلبي (% 18,8) كان أكــرب مــن عــدد الفتيــان (% 13,4).
وحســب املســتوى املعيــيش، فــإن هــذا املنحــى يهــم جميــع الطبقــات 
ــل  ــني األرس األق ــف ب ــني أخ ــني الجنس ــاوت ب ــن التف ــة، لك االجتامعي
أن  ويبــدو  امليســورة.  األرس  بــني   (-2,7%) مقابــل   (-0,8%) غنــى 
مســتوى الــرثوة داخــل هــذه الفئــة ال يعكــس بالــرضورة االلتــزام 
بقيــم عــدم التمييــز. لذلــك فــإن هــذه الوضعيــة التــي تســود داخــل 
األرس املتواضعــة تعــود أساســا إىل محدوديــة اإلمكانيــات التــي ميكــن 

ــان. ــات والفتي ــني الفتي ــام ب ــا مه ــدث فرق أن تح

وإذا اختزلنــا العينــة لتشــمل فقــط األطفــال الذيــن يتابعــون بانتظــام 
التعليــم عــن بعــد خــالل فــرتة الحجــر الصحــي، يتبــني أنــه بعــد 
ــاليئ ال  ــات ال ــدد الفتي ــا، كان ع ــات أو إلغائه ــل االمتحان ــالن تأجي إع
ــن  ــل م ــد أق ــن بع ــم ع ــا التعلي ــن إطالق ــام أو ال يتابع ــن بانتظ يتابع
ــية األوىل،  ــة الخمس ــل % 25,8 يف الرشيح ــان: % 22,7 مقاب ــدد الفتي ع
ــل % 22,5  ــة، و% 20 مقاب ــة الثاني ــل % 27,5 يف الرشيح و%23,6 مقاب

ــة. ــة الرابع يف الرشيح

أمــا داخــل الفئــات املتواضعــة (الرشيحــة الخمســية 1 و2 املمثلــة 
يف العمــود 1 و2)، فــإن االختــالف بــني الفتيــان والفتيــات مــن 
حيــث متابعــة الــدروس عــن بعــد يبلــغ % 6,2. وتتفاقــم الفجــوة 
داخــل الطبقــات املتوســطة، وتتقلــص داخــل الطبقــات امليســورة 
(العمــود 5/الرشيحــة الخمســية 5). فداخــل هــذه الطبقــة األخــرية، 
ــة  ــم عــن بعــد بنســب مامثل يســهر الشــباب عــىل متابعــة التعلي
ــان  ــني الفتي ــة ب ــرق يف املواظب ــص الف ــث يتقل ــني، بحي ــني الجنس ب

ــات بشــكل ملمــوس.  والفتي
وعندمــا نحلــل وضعيــة متابعــة التعليــم عــن بعــد يف حالتــه 
ــع  ــة م ــرية (باملقارن ــس املتغ ــوزارة) ولي ــالن ال ــد إع ــة (بع الثابت

مــا كان ســائدا قبــل اإلعــالن)، نالحــظ عامــة أن التالميــذ مييلــون 
إىل متابعــة دروســهم بشــكل يرتبــط ارتبــاط وثيقــا باملســتوى 
التعليمــي ألفــراد أرسهــم. وهكــذا تنتقــل نســبة متابعــة التعليــم 
عــن بعــد مــن % 14,7 عندمــا يكــون أعــىل مســتوى تعليمــي يف 
األرسة هــو املســتوى االبتــدايئ إىل % 49,9 عندمــا يكــون املســتوى 
عاليــا (مــع امتيــاز للفتيــات بنســبة % 55,3 مقابــل % 43,9 
ــار  ــاء الكب ــاء واألبن ــة ألن اآلب ــان). وميكــن فهــم هــذه الحال للفتي
ــوا  ــى كان يلتزمــون بشــكل أفضــل مبتابعــة أبنائهــم لتعليمهــم مت

ــني. ــهم متعلم ــم أنفس ه

الجدول 3 : فوارق متابعة التعليم عن بعد بني الفتيات والفتيان حسب املستوى املعييش (%)
 

2.2 لكــن تبقــى الفتيــات األكــرث انضباطــا يف متابعــة 
ــد ــن بع ــم ع التعلي

ــم عــن بعــد  عــىل الرغــم مــن تراجــع املتابعــة املنتظمــة للتعلي
ــات يف  ــتمرت الفتي ــاي، اس ــخ 12 م ــوزاري بتاري ــالن ال ــذ اإلع من
متابعــة الــدروس بنســبة أكــرب مــن الفتيــان. فقــد رصحــت       
% 39 منهــن أنهــن يتابعــن بانتظــام الــدروس مقابــل %28 مــن 

ــن ال  ــال الذي ــبة لألطف ــة بالنس ــذه النتيج ــابه ه ــان. وتتش الفتي
ــدرايس: حيــث  ــم عــن بعــد حســب املســتوى ال يتابعــون التعلي
ــدروس  ــن ال ــن ال يتابع ــات أنه ــن الفتي ــط م ــت %17 فق رصح
ــان (أنظــر الجــدول  ــل %51 مــن الفتي ــي مقاب ــن املهن يف التكوي

ــاه). 3 أدن

وضع متابعة الدروس بعد تأجيل االمتحانات 
أو إلغائها

فئة %20 األكرث 
حرمانا

فئة 20% 
املوالية

فئة 20% 
املوالية

فئة 20% 
املوالية

فئة %20 األكرث 
املجموعثراء

6,26,213,721,68,611,2متابعة منتظمة
3,3-7,0-10,1-4,9-0,3-0,5متابعة غري منتظمة

7,9-1,6-11,5-8,8-5,9-6,7-غياب املتابعة

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط – 2020، بحث حول كوفيد- 19 - املرحلة الثانية
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الرسم البياين 1 : املتابعة املنتظمة للتعليم عن بعد بحسب أعىل مستوى تعليمي
 داخل األرسة املعيشية وحسب جنس التلميذ (%)

تعليمهــن  يتابعــن  الــاليئ  الفتيــات  نســبة  ارتفــاع  يرتبــط  ال 
ــدروس. فبغــض النظــر  ــاألداة املســتعملة ملتابعــة ال عــن بعــد ب
ــوات الرئيســية املســتخدمة، رصحــت نســبة أكــرب مــن  عــن القن
ــد بلغــت نســبة  ــات أنهــن يتابعــن دروســهن بانتظــام: فق الفتي
مقابــل           53% االفرتاضيــة)  األقســام  (عــرب  الفتيــات  متابعــة 
بالنســبة  للفتيــان   15 % مقابــل  و% 24,3  للفتيــان،   26 %

التلفزيونيــة. للقنــوات 
ــامم  ــة أخــرى هــذا االهت ــل مســتوى الرضــا بطريق ــر تحلي ويظه
ــاب  ــن أرب ــث رصح %48 م ــات. حي ــدى الفتي ــا ل ــرث وضوح األك
ــل  ــدروس أنهــم راضــون جــدا مقاب ــا ال ــع فتياته األرس التــي تتاب

% 38 للفتيــان. 
والتلميــذات  التالميــذ  مــن   45  % أن  يتضــح  عــام،  وبشــكل 
الذيــن ال يتلقــون أي مســاعدة ال يتابعــون إطالقــا التعليــم عــن 
بعــد. لكــن يتبــني أنــه حتــى يف ظــل غيــاب مســاعدة الوالديــن، 
تظهــر الفتيــات أكــرث التزامــا مــن الفتيــان الذيــن ال يتابــع 
%48 منهــم الــدروس عــن بعــد عندمــا ال يتلقــون أي مســاعدة 

(مقابــل %41 للفتيــات). 
وميكــن تفســري ذلــك بكونهــن يكتســنب مزيــدا مــن النضــج 
مــن  أكــرب  واهتاممــا  اســتقاللية  ويظهــرن  متقدمــة  ســن  يف 
ــات  ــا بالصعوب ــرث وعي ــن أك ــن يصبح ــدو أنه ــام يب ــان. ك الفتي

التــي  بالعوائــق  والحقــا  املواليــة،  الدراســة  ســنوات  خــالل 
يفرضهــا ســوق العمــل، فهــن يعملــن أكــرث ألنهــن يدركــن 
أن آفاقهــن املســتقبلية ســتكون أقــل جــودة يف حــال عــدم 

التعليــم. عــىل  حصولهــن 
ــا  ــد عموم ــن بع ــم ع ــاه التعلي ــذ تج ــات التالمي ــد ترصيح وتؤك
هــذه املالحظــات. ففــي املرحلــة الثانيــة مــن البحــث، رصح 
%27 مــن التالميــذ أنهــم يشــعرون باالرتبــاك مــن هــذا األســلوب 
ــأن  ــق بش ــعرون بالقل ــم يش ــم أنه ــم ورصح %22 منه يف التعلي
ــان  ــن الفتي ــا م ــل قلق ــات أق ــدو أن الفتي ــن يب ــتقبلهم. لك مس
 42% رصح  لذلــك،  منطقيــة  وكنتيجــة   .(21% مقابــل   24%)
ــم عــن بعــد أنهــن  ــاليئ يتابعــن بانتظــام التعلي ــات ال مــن الفتي
متحمســات ومهتــامت بــه مقابــل%33 للفتيــان، وهــو مــا يؤكــد 

ــا. ــرث التزام أنهــن أك
أمــا بالنســبة لدرجــة االتفــاق مــع قــرار تأجيــل االمتحانــات 
ــذا  ــع ه ــا» م ــن كلي ــاليئ «يتفق ــات األرس ال ــدد رب ــا، فع وإلغائه
القــرار أقــل مــن عــدد أربــاب األرس مــن الرجــال (%34 مقابــل 
ــدايئ، و37%  ــي االبت ــتوى التعليم ــن ذوي املس ــال م %56 للرج
التعليمــي  املســتوى  ذوي  مــن  األرس  ألربــاب   61% مقابــل 
العــايل). فهــن يظهــرن قبــوال أقــل بقــرار الــوزارة ألنهــن يعتــربن 
ــل  أن أطفالهــن كرســوا كل الوقــت لدراســتهم أكــرث مــن ذي قب

ــم.  ــىل جهوده ــؤوا ع ــردن أن يكاف وي
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الجدول 4 : تصور أرباب األرس لقرار الوزارة بتأجيل أو إلغاء االمتحانات حسب النوع االجتامعي واملستوى التعليمي (%)

غــري أن هــذه الســلوكيات املتباينــة حســب الجنــس املتعلقــة 
ــرى  ــة أخ ــي حقيق ــب أن تخف ــد ال يج ــن بع ــم ع ــة التعلي مبتابع
ــا  ــىل م ــرون ع ــاء ال يتوف ــا نس ــي تعوله ــال األرس الت ــي أن أطف وه

ــة.  ــائل التعليمي ــن الوس ــي م يكف
وعمومــا، يتبــني أن أهميــة املتابعــة كانــت أكــرب داخــل األرس األكــرث 
ثــراء. إال أن األرس التــي تعولهــا نســاء غالبــا مــا تعــاين مــن الهشاشــة 
ــاط  ــىل النش ــة ع ــريات األزم ــص لتأث ــث املخص ــزء الثال ــر الج (أنظ

والدخــل وكذلــك الصعوبــات املاليــة).

ومبــا أن أربــاب األرس الرجــال يعانــون أقــل مــن الصعوبــات املاليــة، 
فهــم مييلــون أكــرث لــرشاء املعــدات الرضوريــة لتمكــني أبنائهــم مــن 
ــوارق  ــاه الف ــدول 5 أدن ــح الج ــد. ويوض ــن بع ــم ع ــة التعلي متابع

املطلقــة: تهــم التفاوتــات الكبــرية الهواتــف الذكيــة 
باألنرتنــت والربــط   (10,8 % مقابــل   7,1 %)  -3,7  % بنســب 
 % 12,42- (% 7,1 مقابــل % 19,5). وقــد تــم التخفيــف مــن هــذا 
ــا األرس  ــي تســتفيد منه ــات واملســاعدات الت ــاوت بفضــل الهب التف
التــي تعولهــا النســاء بشــكل أكــرب (فمثــال أصبــح الفــرق بالنســبة 

ــل % 3,1 ) لصالحهــن). ــة % 9 (% 10,3 مقاب للهواتــف الذكي

بدون مستوى 
تعليمي

أعىلثانويإعداديابتدايئ

الرجال
58,556,058,554,161,1متفق متاما

19,018,822,818,921,1متفق إىل حد ما
12,914,913,816,412,3غري متفق عىل اإلطالق

9,610,35,010,55,5بدون رأي
النساء

57,634,045,548,630,1متفق متاما
13,023,321,246,731,4متفق إىل حد ما

17,128,822,84,738,5غري متفق عىل اإلطالق
12,414,010,50,00,0بدون رأي

معا
58,353,956,953,456,8متفق متاما

17,919,322,622,722,5متفق إىل حد ما
13,616,214,914,816,0غري متفق عىل اإلطالق

10,110,75,69,14,7بدون رأي

اقتناء حاسوب لضامن التكوين عن بعد 
لألطفال

اقتناء لوحة إلكرتونية لضامن التكوين 
عن بعد لألطفال

اقتناء هاتف ذيك لضامن التكوين عن 
بعد لألطفال

اقتناء ربط باإلنرتنت لضامن التكوين عن 
بعد لألطفال

نعم، تم تلقيهنعم، تم رشاؤهنعم، تم تلقيهنعم، تم رشاؤهنعم، تم تلقيهنعم، تم رشاؤهنعم، تم تلقيهنعم، تم رشاؤه
-1,59%-0,17%1,38%-1,23%-3,73%9,04%-12,42%1,69%

الجــدول 5 : فــارق توفر األدوات الرضورية للتعليم عن بعد حســب جنس رب األرسة (%)
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اإلحصــاءات  مــن  انطالقــا  عليهــا  املحصــل  النتائــج  ولتعزيــز 
ــا  ــه أن املتابعــة ترتفــع بشــكل أكــرب عندم ــة. ويتبــني من الوصفي
ــرى.  ــور األخ ــاوى األم ــة تس ــك يف حال ــاة وذل ــر بفت ــق األم يتعل
ــدو  ــا تب ــم إدخاله ــي ت ــة الت ــريا مــن متغــريات املراقب كــام أن كث
ــرص  ــىل ف ــا ع ــن إيجاب ــر الس ــك، يؤث ــة إىل ذل ــبة. وإضاف مناس
طوليــا؛  ليــس  تأثــريه  أن  غــري  بعــد،  عــن  التعليــم  متابعــة 
معينــة  عتبــة  مــن  انطالقــا  الســن  يخِفــض  أخــرى  وبعبــارة 
ــجيل يف  ــام أن التس ــد. ك ــن بع ــم ع ــة التعلي ــل ملتابع ــة املي درج
ــىل  ــول ع ــامل الحص ــن احت ــد م ــة يزي ــة خاص ــة تعليمي مؤسس

متابعــة جيــدة. 
ــد  ــن بع ــم ع ــن التعلي ــتفادة م ــل لالس ــل الطف ــن مي ــد م ويزي
الوطنــي  الصنــدوق  خدمــات  مــن  تســتفيد  ألرسة  انتــامؤه 
ــاء  ــىل الوف ــادرا ع ــون رب األرسة «ق ــي، أو ك ــامن االجتامع للض
ــة» أو الســكن يف وســط حــرضي. وتؤكــد هــذه  ــه املالي بالتزامات
ــم إنشــاؤها. ــي ت ــامذج الت ــة الن ــة أخــرى متان ــن جه ــج م النتائ
إليهــا  املشــار  الخصائــص  تؤثــر  التالميــذ،  لغالبيــة  وبالنســبة 
ــاة) عــىل مســتوى  بنفــس الطريقــة (وخصوصــا كــون الطفــل فت
الرضــا عــن الوســائل املعتمــدة للتعليــم عــن بعــد6. وهنــاك 
نتيجــة أخــرى مفاجئــة وتتمثــل يف زيــادة امليــل ملتابعــة التعليــم 
ــىل  ــدرايس ع ــرر ال ــم املق ــم تقدي ــه ت ــاد بأن ــد أو االعتق ــن بع ع
ــريوس  ــريان بف ــد الج ــب أو أح ــة قري ــبب إصاب ــد بس ــو جي نح
كورونــا. فمــن البديهــي أن يلعــب هــذا العامــل دورا ســلبيا 
ــن يواجهــون هــذه  ــذ الذي ــل التالمي ــدة مــن قب يف املتابعــة الجي
الوضعيــة يف بيئــة مــن الكآبــة والخــوف داخــل أرسهــم بســبب 

متابعــة  عــىل  التأثــري  هــذا  أن  نــرى  لكــن  القامئــة.  اإلصابــة 
ــون  ــا يك ــا عندم ــوال خصوص ــرا مقب ــد أم ــد يع ــن بع ــم ع التعلي
التــي  الســاكنة  داخــل  االنتقــاء  طــرق  مــن  لطريقــة  نتيجــة 
األوىل  املرحلــة  خــالل  أنــه  بالذكــر  الجديــر  دراســتها.  متــت 
مــن الجائحــة، أصــاب الفــريوس أساســا األوســاط امليســورة ألن 
ــك كان  ــادوا الســفر. لذل ــن اعت ــه األشــخاص الذي الفــريوس أىت ب
وجــود شــخص مصــاب مــن األقربــاء أو الجــريان رمبــا يوحــي بــأن 
ــاط. ــربر هــذا االرتب ــا ي ــذ ينتمــي ألرسة ميســورة، وهــو م التلمي

مســتوى  يف  الدراســة  أن  هــو  البــارزة  النتائــج  بــني  ومــن 
البكالوريــا تزيــد بقــوة مــن ميــل التالميــذ ملتابعــة التعليــم عــن 
ــل أو إلغــاء  ــوزارة عــن تأجي ــل أو بعــد إعــالن ال بعــد ســواء قب
ــات. ويف األخــري، نشــري إىل أن جــودة املتابعــة تنخفــض  االمتحان
النســاء  (عــدد  األرسة  يف  النشــيطات  النســاء  عــدد  حســب 
ــرأة  ــراد األرسة). فعمــل امل النشــيطات مــن العــدد اإلجــاميل ألف
ــه  ــا أن تخصص ــذي ميكنه ــت ال ــن الوق ــض م ــت يخف ــارج البي خ
ــا وتحفزيهــم عــىل متابعــة الدراســة عــن بعــد.  ملســاعدة أبنائه
ــت نســبة النســاء النشــيطات  ــام كان ــه كل ــذا أن وينضــاف إىل ه
ببعــض  القيــام  يف  تعويضهــن  عــىل  الفتيــات  تجــرب  مرتفعــة، 

ــة. ــغال املنزلي األش
ــل  ــىل الدخ ــاره ع ــغل وآث ــدان الش ــوايل، فق ــزء امل ــيتناول الج س
واإلكراهــات املاليــة، مــع تفســري االختالفــات املالحظــة عــىل 
مســتوى الولــوج إىل الرعايــة الطبيــة (وحتــى أســباب عــدم 
الولــوج إليهــا) وكذلــك مســتوى متابعــة التعليــم عــن بعــد 
(واالســتمرار فيــه أو عدمــه)، الــذي متــت دراســته مســبقا. 

6.  يف حــني، يبــدو أن الدراســة يف مســتوى البكالوريــا تخفــض احتــامل إظهــار الرضــا. فمقارنــة مــع تالميــذ املســتويات األخــرى، يعمــل تالميــذ الســنة النهائيــة أكــرث ويبــدو أنهــم أكــرث تشــددا 
فيــام يتعلــق بكيفيــات تنظيــم التعليــم عــن بعــد؛ ويعــود ذلــك إىل قلقهــم الشــديد مــن مواجهــة هــذا االمتحــان الــذي يختــم األســالك التعليميــة قبــل ولــوج التعليــم العــايل. فاالســتنتاج 
الــذي تــم التوصــل إليــه واألســاس املنطقــي مبنيــان عــىل أن %20 مــن جميــع األرس التــي لديهــا أطفــال متمدرســون يف اإلعــدادي يتابعــون دروســهم عــن بعــد، لديهــا أيضــا أطفــال يتابعــون 
دراســتهم يف الثانــوي. وميكننــا أن نســتنتج بــأن تأكيــدات أربــاب األرس (خــالل الجولــة األوىل) تأخــذ أيضــا يف االعتبــار آراء أبنائهــم: فاملســتجوب ال ميكنــه يف جوابــه متييــز الحالــة الوحيــدة 

ألطفــال التعليــم االبتــدايئ (بالعكــس، قــد يتأثــر أكــرث بأقــوال األطفــال األكــرب ســنا).

تنخفض جودة املتابعة مع نسبة 
النساء الناشطات يف األرسة ، نظرا 

النشغال املرأة الناشطة وبالتايل لديها 
وقت أقل لتكريسه لدعم األطفال 

وتشجيعهم عىل التعليم عن بعد
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النشاط والدخل 
والصعوبات املالية: 
اختالفات تأثري 
األزمة الصحية 
حسب النوع 
االجتامعي



املهيــكل7  غــري  القطــاع  يف  النشــيطات  النســاء  نســبة  تفــوق 
(تجــارة التقســيط، والحالقــة، والخياطــة، ومــا إىل ذلــك) ويف 
نســبة  والســياحة)  واملطاعــم  (الفنــادق  الخدمــات  قطــاع 
الرجــال. وتعــد هــذه القطاعــات ضمــن القطاعــات األكــرث تــرضراً 

ــنقوم  ــد 19.وس ــة كوفي ــن أزم ــة ع ــة الناجم ــود الصحي ــن القي م
ــذه  ــة ه ــذة ملواجه ــري املتخ ــة للتداب ــار املتباين ــل اآلث ــا بتحلي هن

الجائحــة عــىل الشــغل والدخــل وإدارة الصعوبــات املاليــة.

هشاشــة عمل النســاء أثناء الحجر الصحي وبعده
.1

1.1 من منظور التوقف عن العمل خالل األزمة
املــايل  الوضــع  عــىل  ســلبا  الصحيــة  األزمــة  انعــكاس 
ــاء ــا النس ــي تعيله ــيام االرس الت ــن االرس، الس ــد م للعدي
حســب الفئــة السوســيو-مهنية، يتضــح مــن معطيــات املرحلــة 
األوىل مــن بحــث املندوبيــة الســامية للتخطيــط أن %55 و%73 من 
ــة «أطــر متوســطة»  ــوايت ينتمــني لفئ النســاء املعيــالت ألرسهــن الل
و «تاجــرات وصانعــات حرفيــات مؤهــالت» رصحــن بتوقــف أحــد 
أفــراد أرسهــن عــن العمــل يف القطــاع الخــاص، مقابــل %41 و68% 

بالنســبة لــألرس التــي يعولهــا رجــال.
هــذه  تحليــل  عنــد  وجليــة  واضحــة  التفاوتــات  هــذه  وتظهــر 
املعطيــات حســب قطاعــات األنشــطة ؛ يف التجــارة مثــال، رصح 
التــي  األرس  أربــاب  مــن  (مقابــل 66%  األرس  ربــات  مــن   72%
يعولهــا الرجــال) أن بعــض األفــراد مــن أرسهــن فقــدوا عملهــم يف 

القطــاع الخــاص بســبب الجائحــة.
كــام متــت مالحظــة نفــس املنحــى يف قطاعــي الفالحــة والخدمــات، 
ــىل  ــاع األول %59 و%47 ع ــب يف القط ــذه النس ــت ه ــث بلغ حي

ــات. ــل%55 و%48 يف قطــاع الخدم ــوايل، مقاب الت

ــات األرس األجــريات  ــة، رصح%64 مــن رب ــة املهني وحســب الوضعي
ــل  ــل (مقاب ــن العم ــل ع ــىل األق ــن ع ــاء أرسه ــد أعض ــف أح بتوق
%53 بالنســبة ألربــاب األرس الرجال).ويبــدو لنــا وجــود «تأثــري 
ــث  ــل األرس: حي ــل داخ ــىل العم ــاظ ع ــص الحف ــام يخ ــبيك» في ش
ــات األرس بشــكل أكــرب يف القطاعــات األكــرث تــرضرا مــن  تعمــل رب
ــري  ــاع غ ــابقا: القط ــك س ــارة إىل ذل ــت اإلش ــام مت ــة (ك ــراء األزم ج
ــودة  ــوء ج ــن س ــرث م ــني أك ــات...) وتعان ــاع الخدم ــكل وقط املهي
ــة أضعــف  ــذي يجعــل شــبكتهن املهني ــيشء ال ــي8. ال ــاج املهن اإلدم
بســبب املهــن التــي يزاولن.ومــع ذلــك تلجــأ هــذه األرس إىل تعبئــة 
هــذه الشــبكة بالــذات رغــم ضعــف نجاعتهــا، يف بحــث أحــد 

ــل. ــن عم ــا ع أعضائه
ــاء  ــا نس ــي تعيله ــات، أن األرس الت ــت األزم ــظ يف وق ــذا، نالح وهك
ــل. ــىل بدائ ــور ع ــا للعث ــف فرصه ــبب ضع ــا بس ــرث ضعًف ــون أك تك

ــامل  ــايض احت ــم يف امل ــذه األرس كان لديه ــراد ه ــون أف ــًرا لك ونظ
ــظ  ــة، نالح ــات الهش ــذه القطاع ــف يف ه ــىل وظائ ــور ع ــرب للعث أك
تضاعــف هــذا التأثــري يف ظــل األزمــة (عــىل غــرار حلقــة مفرغــة)، 
ــد فقــدان الشــغل يف األرس التــي يعمــل أحــد أفرادهــا أو أكــرث  عن

ــات. ــذه القطاع يف ه

ال يتعلــق األمــر بحصــة النســاء مــن الســكان العاملــني لحســابهم الخــاص يف القطــاع غــري املهيــكل، ولكــن بنســبة النســاء العامــالت يف فئــة «العاملــني لحســابهم الخــاص»، وهــي أعــىل مــن   .7
تلــك املســجلة لــدى الرجــال العاملــني يف هــذه الفئة.ويرجــع هــذا األمــر إىل كــون هــذه األنشــطة (يف القطــاع غــري املهيــكل) تســمح للنســاء بالتوفيــق بــني األنشــطة املنزليــة واألنشــطة 

املــدرة للدخــل بســهولة أكــرب
أكــد هــذه املالحظــة أحــدث بحــث أنجــزه البنــك الــدويل شــهر يوليــوز2020 حــول تأثــري أزمــة كوفيــد 19 عــىل النشــاط التجــاري، حيــث أظهــر أن العمــل النســايئ يتــم التضحيــة بــه نســبيًا   .8.
يف ظرفيــة األزمــة .وبغــض النظــر عــن قطــاع النشــاط، تبقــى نســبة النســاء اللــوايت تــم ترسيحهــن أثنــاء األزمــة أعــىل مــن نســبة الرجــال (%24 و%15 و%8 مــن النســاء تــم ترسيحهــن 
عــىل التــوايل يف الصناعــة التحويليــة والتجــارة والخدمــات األخــرى، مقابــل %19 و%10 و%7 بالنســبة للرجال).كــام تؤكــد البيانــات املاكرو-اقتصاديــة هــذه املالحظــة الخاصــة بهشاشــة 

عمــل املــرأة وتأثــره املتزايــد بتقلبــات الظرفيــة.
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2.1 من منظور الحفاظ عىل النشاط
ــا  ــا بــني األرس التــي يعيله يتضــح الفــرق جلي
يف  النســاء  تعيلهــا  التــي  وتلــك  الرجــال 
ــم يف  ــون عمله ــن يواصل ــراد الذي ــب األف نس
ــوع األرس،  ــني مجم ــن ب ــاص. فم ــاع الخ القط
ــي  ــراد األرس الت ــن أف ــط م ــل %14 فق يواص
الخــاص  القطــاع  يف  العمــل  نســاء  تعيلهــا 
مقابــل %22 بالنســبة لــألرس التــي يعيلهــا 
ــة  ــود هشاش ــر وج ــذا األم ــربز ه ــال. وي رج
أكــرب يف أوســاط النســاء، بالنظــر إىل أن األرس 
بفقــدان  تأثــرا  أكــرث  نســاء  يرأســها  التــي 
ــاألرس  ــة ب ــاص مقارن ــاع الخ ــل يف القط العم

ــال. ــها رج ــي يرأس الت
بالنســبة  أكــرث  املالحظــة  هــذا  وتتفاقــم 
لــألرس العاملــة يف التجــارة: حيــث نالحــظ 
التــي  األرس  أفــراد  مــن  فقــط   5,6% أن 
ــاطهم  ــىل نش ــوا ع ــد حافظ ــاء ق ــها نس ترأس
يعيلهــا  التــي  األرس  لــدى   28,2% مقابــل 
النســبة  املالحظــة  هــذه  (تــربر  رجــال 
العاليــة جــًدا مــن النســاء التاجــرات اللــوايت 
الحقا).أمــا  انظــر  االقــرتاض،  إىل  اضطــررن 
األخــرى،  االقتصاديــة  لألنشــطة  بالنســبة 
ــات قامئــة ولكــن بحــدة أقــل:  فهــذه التفاوت
ففــي الفالحــة، تناهــز الحصــة %36 بــني 
ــني  ــل %40 ب ــاء مقاب ــا نس ــي تعيله األرس الت
األرس التــي يعيلهــا الرجــال؛ أمــا يف الصناعــة، 
عــىل  و24%   21% النســب  هــذه  فتبلــغ 
ــاع  ــب يف قط ــذه النس ــغ ه ــام تبل ــوايل؛ ك الت

التــوايل. عــىل  و21%   18% الخدمــات 

وبالنســبة لــألرس التــي تعيلهــا نســاء والتــي مل تضــم أي امــرأة 
ســبق  (الــذي  الدخــل  حــول  البحــث  خــالل  مشــتغلة  نشــيطة 
البحــث الخــاص بجائحــة كوفيــد) ، رصحــت %67 مــن ربــات األرس 
أنــه بســبب األزمــة، فقــد أحــد أفرادهــا عــىل األقــل عملــه مقابــل 
ــة نفســها). ــا رجــال (ضمــن الفئ ــي يعيله ــألرس الت %57 بالنســبة ل

أمــا بالنســبة لــألرس التــي تضــم عــىل األقــل امــرأة واحــدة نشــيطة 
مــن  و56%  األرس،  ربــات  مــن   77% رصحــت  فقــد   ، مشــتغلة 
أربــاب األرس الرجــال أن أحــد أفــراد أرستهــم فقــد عملــه. وتجــدر 
اإلشــارة إىل أن احتامليــة فقــدان أحــد أعضــاء األرسة لعملــه ترتفــع 
مــع ازديــاد عــدد األشــخاص النشــيطني داخــل األرسة، مــع انتشــار 

ــا نســاء. ــي تعيله ــذه الظاهــرة يف أوســاط األرس الت أوســع له
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ــا  ــي تعيله ــراد األرس الت ــن أف ــظ %19 م ــة، حاف ــط اإلقام ــب وس حس
ــالل  ــاص خ ــاع الخ ــىل نشــاطهم يف القط ــروي ع ــط الق نســاء يف الوس
األزمــة، مقابــل %27,5 عنــد األرس التــي يعيلهــا رجــال. أمــا يف الوســط 
الحــرضي، فتناهــز هــذه النســب حــوايل %12,7 و%19,6 عــىل التــوايل. 
ــكل  ــاء بش ــا النس ــي تعيله ــرت األرس الت ــي، تأث ــد الوطن ــىل الصعي وع

أكــرب مــن األزمــة الصحيــة وتداعياتهــا االقتصاديــة.

ويظهــر تحليــل النتائــج حســب املســتوى املعيــيش لــألرس نفــس 
التفاوتــات. فبالنســبة لــألرس الفقــرية: فقــد حافــظ %12,5 مــن أفــراد 
األرس التــي تعيلهــا نســاء و%20,7 مــن أفــراد األرس التــي يعيلهــا 
رجــال، فيــام بلغــت هــذه النســب لــدى األرس ذات املســتوى املعيــيش 

ــوايل. ــىل الت ــور، %16 و%24,2 ع ــط وامليس املتوس

3.1 التوقــف عــن العمــل واســتئنافه: مــا هــي الــدروس التــي 
ميكــن اســتخالصها مــن املعطيــات الفرديــة؟

لقــد اعتمــدت املرحلــة الثانيــة مــن بحــث املندوبيــة الســامية 
ــح  ــراد األرس. ويتي ــع أف ــات عــن جمي ــط عــىل جمــع معطي للتخطي
أعمــق  وفهــاًم  دقيقــا  تحليــال  الفرديــة  املعطيــات  هــذه  توفــر 

لآلثــار املتباينــة لألزمــة الصحيــة حســب النــوع.
فبشــكل عــام، وفيــام يتعلــق بســوق الشــغل، تؤكــد نتائــج تحليــل 
ــة  ــن دراس ــتخلصة م ــتنتاجات املس ــة االس ــة الثاني ــات املرحل معطي
ــال  ــبة الرج ــح أن نس ــة األوىل. ويتض ــواردة يف املرحل ــات ال املعطي
ــل  ــن العم ــم ع ــوا توقفه ــن أعلن ــاص الذي ــاع الخ ــني يف القط العامل
أثنــاء الحجــر الصحــي أعــىل مــن نســبة النســاء (%67 مقابــل 
الفئــة  حســب  التحليــل  بتدقيــق  نقــوم  عندمــا  ولكــن  %64)؛ 
ــن.  ــدة مه ــيا يف ع ــى كان عكس ــر أن املنح ــة، يظه ــيو مهني السوس
ــف 28,5%  ــني»، توق ــاء الرتاتبي ــا والرؤس ــر العلي ــة «األط ــي فئ فف
مــن الرجــال عــن العمــل مقابــل %32 مــن النســاء. وتناهــز هــذه 
ــوايل %51 و%53 يف صفــوف «األطــر املتوســطة»  النســب عــىل الت
و%67,9 و%55,3 يف أوســاط العــامل والعــامل الفالحيــني و79,8% 
ــذي يتضــح  ــة. الــيشء ال ــة غــري الفالحي ــد العامل ــدى الي و%77,6 ل
ــة  ــيو مهني ــات السوس ــات إىل الفئ ــاء املنتمي ــاة النس ــه أن معان مع

ــة. ــرب جــراء األزم ــة كانــت أك املرتفع
الرجــال  نســب  أن  فنالحــظ  النشــاط،  الســتئناف  بالنســبة  أمــا 
أفضــل يف أوســاط التجار واألجــراء الذيــن توقفــوا عــن العمــل 
أثنــاء الحجــر الصحــي، عــىل التــوايل %66 و%56 اســتأنفوا عملهــم، 

مقارنــة بالنســاء (%58,5 و49%).

ويعــزى عــدم اســتئناف النشــاط إىل الخــوف مــن انتقــال العــدوى 
ونقــل الفــريوس إىل أفــراد األرسة، أو إىل نقــص املــوارد املاليــة 
الســتئناف النشــاط (يف حالــة التجــار) أو مســؤولية رعايــة األطفــال 
ــا أن  ــي. وميكنن ــر الصح ــع الحج ــد رف ــة بع ــني باملدرس ــري امللتحق غ
نالحــظ أنــه يف فئــة «األطــر املتوســطة»، ذكــرت %30 مــن النســاء 
أنهــن توقفــن عــن العمــل لهــذا الســبب األخــري، بينــام مل يذكــر أي 

رجــل ذلــك الســبب.
للرأســامل  الحاســم  الــدور  عــىل  التأكيــد  ينبغــي  ذلــك،  ومــع 
البــرشي النســوي يف إعــادة اندمــاج املــرأة يف ســوق الشــغل يف 
ســياق األزمــة الصحيــة. ف%71 مــن النســاء الحاصــالت عــىل 
ــن  ــدى أقرانه ــل %67,5 ل ــطتهن مقاب ــتأنفن أنش ــوي اس ــم ثان تعلي
ــوايل يف  ــىل الت ــب %79 و%77 ع ــذه النس ــغ ه ــور. وتبل ــن الذك م

صفــوف الحاصلــني عــىل تعليــم عــاٍل.
ــر  ــاء الحج ــراد أثن ــي لألف ــع املهن ــور الوض ــة تط ــد منذج ــام تؤك ك
ــة.  ــات الوصفي ــج املســتخلصة مــن اإلحصائي ــده النتائ الصحــي وبع
مراعــاة  (دون  األرسة  يف  املعنــي  الفــرد  جنــس  أن  تبــني  حيــث 
ــن  ــال م ــري االنتق ــددا لتفس ــال مح ــكل عام ــم) يش ــتوى التعلي مس
ــل أو  ــن العم ــل ع ــاص» إىل «عاط ــاع الخ ــف يف القط ــة «موظ صف
غــري نشــيط». وبعبــارات أخــرى، عندمــا تكــون املــرأة نشــيطة 
ومشــتغلة يف القطــاع الخــاص، يتزايــد احتــامل البطالــة أو التوقــف 

ــية. ــريات الهامش ــب التأث ــبة %8,9 حس ــاط بنس ــن النش ع
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الرسم البياين 2 : النسب املئوية للتوقف عن النشاط واستئنافه حسب الفئة السوسيو مهنية (%)
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أن  ثبــت  املعنــي،  للشــخص  االجتامعــي  النــوع  عــىل  عــالوة 
العديــد مــن املتغــريات األخــرى لهــا تأثــري كبــري عــىل تطــور 

لألفــراد. املهنــي  الوضــع 

املســتوى التعليمــي لرب األرسة
املســتوى  ارتفــع  كلــام   ،10% حــدود  يف  خطــأ  هامــش  مــع 
توقــف  اســتمرار  احتــامل  انخفــض  األرسة  لــرب  التعليمــي 
النشــاط. وتتــامىش هــذه املالحظــة مــع االســتنتاجات املســتخلصة 
مــن اإلحصائيــات الســابقة: فكلــام ارتفــع املســتوى التعليمــي 
لــرب األرسة، إال وصــارت لديــه شــبكة اجتامعيــة ومهنيــة واســعة 
ــال  ــاج يف ح ــادة االندم ــا إلع ــامد عليه ــه االعت ــراد أرست ــن ألف ميك

فقــدان العمــل، وتحديــدا هنــا بســبب الحجــر الصحــي.

السكن ظروف 
ــل  ــث يقل ــاب: حي ــذا الب ــا دوًرا يف ه ــة أيًض ــط اإلقام ــب وس يلع
ــامل اســتمرار  ــري مــن احت العيــش يف الوســط الحــرضي بشــكل كب
ــل  ــدان العم ــر فق ــني ال يتأث ــل، يف ح ــن العم ــف ع ــة التوق وضعي
ــة.  ــط اإلقام ــل) بوس ــيط أو عاط ــري نش ــة غ ــال إىل وضعي (االنتق

ــا أنــه كــام زاد عــدد األشــخاص يف  وتظهــر نتائــج التقديــرات أيًض
ــة  ــا يف وضعي ــاء أفراده ــامل بق ــل األرسة، زاد احت ــة داخ كل غرف
ــا  ــري، عندم ــإن هــذا املتغ ــع، ف «التوقــف عــن العمــل»؛ ويف الواق
يكــون مرتفعــا (مــع تســاوي بقيــة العنــارص األخــرى)، يرتجــم 

بطريقــة أخــرى االنتــامء إىل فئــة اجتامعيــة ذات مســتوى معيــيش 
متــدن. فهــذه الفئــة مــن األرس ال متتلــك شــبكة اجتامعيــة فعالــة 

ــة.  ــور عــىل وظيف ــا للمســاعدة يف العث ميكــن تعبئته

قطاع النشــاط والوضــع الوظيفي لرب األرسة
ــال  ــامل االنتق ــن احت ــزارع» م ــا «م ــامء إىل أرسة يعيله ــد االنت يزي
إىل وضعيــة «غــري نشــيط أو عاطــل عــن العمــل». فقــد عــاىن 
القطــاع الفالحــي مــن األزمــة الصحيــة بالتأكيــد بســبب معيقــات 
ــاين  ــذي يع ــاف ال ــبب الجف ــا بس ــن أيًض ــات، ولك ــويق املنتوج تس
منــه املغــرب يف هــذا العــام (يعــد املوســم الفالحــي2019-2020 

مــن بــني أســوأ املواســم التــي شــهدتها البــالد).  

ــة  ــة يف حال ــريات الحاصل ــا التغي ــة أيًض ــة يف املهن كــام تفــرس الحال
النشــاط املهنــي؛ إذ تقلــل صفــة املشــغل أو العامــل لحســابه 
ــل،  ــن العم ــف ع ــة التوق ــاء يف وضعي ــامل البق ــن احت ــاص م الخ
وذلــك مقارنــة بأجــراء القطــاع الخــاص. فهــذه الفئــة متتلــك 
لذلــك  اإلنتاجيــة،  وحداتهــا  بخصــوص  القــرار  اتخــاذ  إمكانيــة 
كان مــن الســهل عليهــا اســتئناف النشــاط عنــد رفــع الحجــر 
الصحــي، يف حــني يبقــى األجــراء رهينــني بقــرارات مشــغليهم.

 4.1 منط العمل أثناء الحجر الصحي
عــىل غــرار بلــدان أخــرى، تــم اعتــامد تدابــري الجحــر الصحــي مــن 
أجــل التقليــص مــن االتصــال املبــارش والحــد مــن انتشــار الفــريوس. 
وصــدرت خــالل هــذه الفــرتة عــدة توصيــات أكدمــن خاللهــا 
ــك مل  ــد، إال أن ذل ــن بع ــل ع ــامد العم ــرار رضورة اعت ــاب الق أصح

ــن. ــع امله ــبة لجمي ــا بالنس ــن متاح يك
ففــي املغــرب، مل تــرصح ســوى نســبة ضعيفــة مــن األشــخاص 
املســتجوبني أنهــا اعتمــدت العمــل عــن بعــد خــالل الحجــر الصحــي 
(%10). وقــد اعتمــدت النســاء منــط العمــل عــن بعــد أكــرث مــن 
الرجــال. يوضــح الجــدول 1 أدنــاه أن نســبة النســاء الــاليئ اعتمــدن 
ــة  ــتويات التعليمي ــع املس ــبة لجمي ــىل بالنس ــد أع ــن بع ــل ع العم

ــال. ــة بالرج مقارن

ــع  ــت (والجم ــاء يف البي ــرث إىل البق ــاء أك ــل النس ــة، متي ــن ناحي فم
بــني املســؤوليات املنزليــة والنشــاط املهنــي)، ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــا  ــام أرشن ــة، ك ــر الصحي ــرب إزاء املخاط ــية أك ــاء حساس ــك النس متتل

ــابقا. ــك س إىل ذل
ــاط  كــام ميكــن تفســري ميلهــن للعمــل عــن بعــد بشــكل أكــرب بارتب
وأن  التعليمــي11  باملســتوى  العمــل  يف  األســلوب  هــذا  مامرســة 
عــىل  الحاصــالت  بــني  كثافــة  أكــرث  النشــاط  يف  املــرأة  مشــاركة 

شــهادات عاليــة.
ويتأكــد هــذا األمــر ويــزداد مــع ارتفــاع املســتوى التعليمــي: عــىل 
ــوي 43,1%  ــل %9,5 بالنســبة للمســتوى الثان ــوايل %30,7 مقاب الت

مقابــل %29,2 ملســتوى التعليــم العــايل. 
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 5.1 تصور تطور النشاط: شكوك أكرب لدى النساء
ــة بالشــكوك،  ــة الســائدة واملليئ ــة االقتصادي عــىل الرغــم مــن البيئ
العمل/العاملــني  أربــاب  بــني  التفــاؤل  بعــض  هنــاك  يــزال  ال 
ــادة أو  ــدوث زي ــم ح ــع %24 منه ــث يتوق ــاص. حي ــابهم الخ لحس
ــن  ــاض. لك ــدوث انخف ــع %21 ح ــام يتوق ــاطهم، بين ــود يف نش رك
وضعيــة املــرأة يف ســوق الشــغل تجعلهــن أقــل تفــاؤالً (21% 
ــا  ــرث وضوًح ــاؤل أك ــذا التف ــال).وكان ه ــد الرج ــل %24,4 عن مقاب
ــة  ــغال العمومي ــاء واألش ــة والبن ــات الصناع ــال يف قطاع ــني الرج ب
يف  أمــا  و29,5%).  و39,1%   34,1% التــوايل  (عــىل  والخدمــات 
صفــوف النســاء، فالقطــاع الوحيــد الــذي اعتربنــه واعــدا هــو 
ــاط يف  ــادة النش ــن زي ــت %37منه ــث توقع ــات، حي ــاع الخدم قط

هــذا القطــاع. 

أمــا فيــام يتعلــق بنيــة أصحــاب املشــاريع الصغــرية اســتئناف 
حســب  أيًضــا  كبــري  الجنســني  بــني  التفــاوت  فــإن  أنشــطتهم، 
ــن  ــط م ــدة فق ــرأة واح ــع ام ــارة، تتوق ــال التج ــي مج ــاع. فف القط
أصــل خمــس نســاء اســتئناف النشــاط دون مواجهــة أي صعوبــات 
(%21) مقارنــة بواحــد مــن كل ثالثــة رجــال (%33,5). وتبلــغ 
بأنهــن  يعتــربن  مــن  عنــد  التــوايل  عــىل  و12%   54% النســب 
ســيواجهن صعوبــات والــاليت ال يتوقعــن حــدوث انتعــاش عــىل 
اإلطــالق، مقابــل %41,5 و%9 عــىل التــوايل لــدى الرجــال. ويف 
تامــا  توقفــا  يتوقعــن  النســاء  مــن  ف%26  الخدمــات،  قطــاع 
هــذه  (تتــامىش  الرجــال  صفــوف  يف   7% مقابــل  ألنشــطتهن 
ــي  ــث والت ــن البح ــة األوىل م ــجلة يف الجول ــك املس ــج مع تل النتائ
ــارة  ــرث يف التج ــن أك ــاء يعمل ــاب األرس النس ــا إىل أن أرب ــا فيه أرشن

والخياطــة). الشــعر  والحالقة/تصفيــف  بالتقســيط 

الجدول 1 : العمل عن بعد حسب املستوى التعليمي والنوع االجتامعي (%)

املجموعالنساءالرجالاملستوى
%2,6%3,4%2,2بدون
%3,9%4,6%3,8ابتدايئ
%2,1%9,2%1,0إعدادي
%14,7%30,7%9,5ثانوي
%34,2%43,1%29,2عايل

%10,2%18,3%7,5املجموع

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة الثانية

الرسم البياين 3 :تصور إيجايب لتطور النشاط يف املستقبل (بالنسبة املئوية %)

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة الثانية

الرجالالنساء

البناء و االشغال التجارةالخدماتاملجموع
العمومية

الفالحةالصناعة
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الرسم البياين 4 : نسبة أرباب العمل وأصحاب األعامل الحرة الذين ال ينوون العودة إىل العمل(%)

ــة  ــن فئ ــرأة م ــع أي ام ــة، ال تتوق ــيو مهني ــة السوس ــب الفئ وحس
حــني  يف  صعوبــات،  دون  النشــاط  اســتئناف  العليــا»  «األطــر 
يتوقــع %30 مــن الرجــال عكــس ذلــك. وعــالوة عــىل ذلــك، 
ويف الفئــة نفســها، يفــوق عــدد النســاء الــاليت مل يســمح لهــن 
مقابــل   62%) الرجــال  عــدد  أضعــاف  ســتة  للعمــل  بالعــودة 
ــرأة  ــع امل ــة وض ــرى هشاش ــرة أخ ــر م ــذا األم ــس ه %11)، ويعك

املغربيــة يف ســوق الشــغل.

أمــا بالنســبة لفئــة األجــريات، فتعتــرب جميــع النســاء املســتجوبات 
أن اســتئناف النشــاط ســيكون صعبــا، بينــام يعتقــد %63 مــن 

صعوبــات  أي  دون  ســتكون  النشــاط  إىل  العــودة  أن  الرجــال 
ــات. ــدوث صعوب ــون ح ــط %14 يتوقع وفق

ــغل  ــة الش ــىل هشاش ــل ع ــن العوام ــة م ــر مجموع ــامال، تؤث وإج
ــات  ــة قطاع ــاله) وهشاش ــر أع ــي (انظ ــع الوظيف ــا الوض ــن بينه م
النشــاط، باإلضافــة إىل آثــار األزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن 
األزمــة الصحيــة. إال أن هــذا التأثــري يظهــر أكــرث حــدة عــىل 
عمــل النســاء منــه عــىل الرجــال. ففــي فئــة أصحــاب املقــاوالت، 
يتوقعــن  ال  النســاء  مــن   14,5% الضعــف:  الفــارق  يتجــاوز 

اســتئناف نشــاطهن مقابــل %7 عنــد الرجــال.

الفالحة الصناعةالفالحة البناء و االشغال الصناعة
العمومية

البناء و االشغال 
العمومية

التجارة الخدماتالتجارة املجموعالخدمات املجموع

الرجال النساء
املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة الثانية
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والنشــاط  املنــزيل  العمــل  بــني  التوفيــق  قــدرة   1.6
النســاء لــدى  املهنــي 

كان  املهنــي  والنشــاط  املنزليــة  املهــام  بــني  التوفيــق 
ــاء األشــغال  ــادة أعب أصعــب بالنســبة للنســاء نتيجــة زي

ــم األرسة ــي ته ــة الت املنزلي
فــاق عــدد النســاء اللــوايت رصحــن بأنهــن مكلفــات بأعبــاء زائــدة 
ــال  ــدد الرج ــا» ع ــم األرسة بأكمله ــي ته ــة الت ــغال املنزلي يف «األش

ــال). ــل %9 للرج (%27 مقاب
ــني  ــذ بع ــا نأخ ــرب عندم ــوح أك ــوع بوض ــب الن ــرق حس ــربز الف وي
اللــوايت  النســاء  نســبة  بلغــت  األطفال.حيــث  عــدد  االعتبــار 
ــات  ــود صعوب ــن بوج ــال ورصح ــة أطف ــا ثالث ــن يف أرسة لديه يعش
يف التوفيــق بــني النشــاط املهنــي واألشــغال املنزليــة (%31 مقابــل 

%18لنســاء األرس بــدون أطفــال).
حســب وســط اإلقامــة، يبــدو أن التوفيــق بــني املهــام املنزليــة 
ــط  ــا يف الوس ــر العلي ــبة لألط ــب بالنس ــي كان أصع ــاط املهن والنش
ــرضي (28%)،  ــط الح ــم يف الوس ــة بنظرائه ــروي (%57) مقارن الق
ــبة  ــا بالنس ــىل التوايل).أم ــتخدمني (%47,5 و%26 ع ــك املس وكذل
للمزارعــني، فــإن الصعوبــات أقــل حــدة عنــد املــرأة القرويــة 
الفالحــة،  مامرســة  عنــد  الواقــع،  ففــي  بنســبة21%.  وذلــك 
باعتبارهــا النشــاط الرئيــيس يف الوســط القــروي، تعــودت النســاء 
ــا  ــو م ــة (وه ــام املنزلي ــة وامله ــام الزراعي ــني امله ــق ب ــىل التوفي ع
ــق يف الوســط القــروي).  ــات التوفي يفــرس انخفــاض نســب صعوب

ــد تســاوي جميــع العوامــل األخــرى، فــإن املــرأة متيــل بشــكل  عن
ــة  ــة، مقارن ــغال املنزلي ــا يف األش ــوق طاقته ــل ف ــوظ إىل العم ملح
بالرجــال. لذلــك يبــدو أنــه عــىل الرغــم مــن الحجــر الصحــي 
ــا  ــم عموًم ــا، فإنه ــازل أيًض ــاء يف املن ــال إىل البق ــع الرج ــذي دف ال
ــوا  ــال توقف ــاليئ ازدادت مهامهــن ألن األطف مل يســاعدوا النســاء ال
مــن  األكــرب  الجــزء  لــدى  هكــذا،  املــدارس.  إىل  الذهــاب  عــن 
(بــل  لألعبــاء  املألــوف  التوزيــع  عــىل  الحفــاظ  تــم  الســاكنة، 
ــك يف الوســط الحــرضي حيــث مشــقة  ــا يف ذل تشــديده أيضــا)، مب
ــزل  ــا يف املن ــام به ــي القي ــرث ينبغ ــاء أك ــرب (أعب ــدة أك ــاء الزائ األعب

ــات). ــض الخدم ــالق بع ــبب إغ بس
ــع، ونظــرًا ألن تطبيــق الحجــر الصحــي كان أقــل رصامــة يف  يف الواق
العــامل القــروي، فــإن الســلوكيات مل تتأثــر إال قليــال، وبالتــايل مل يكــن 

هنــاك شــعور بوجــود أعبــاء زائــدة مقارنــة بالفــرتات العاديــة.
ــم األرسة  ــام زاد حج ــدة كل ــاء زائ ــود أعب ــامل وج ــزداد احت ــام ي ك
وعمــر املســتجوبني واملســتجوبات. وتتــامىش هــذه املالحظــة مــع 
ــم  ــات التعلي ــوي أو طالب ــتوى الثان ــذات املس ــة بتلمي ــك املتعلق تل
ــة  ــل مقارن ــة أق ــد بدرج ــن بع ــم ع ــن التعلي ــوايت تابع ــايل الل الع
ــر  ــن (انظ ــة إليه ــام املوكل ــبب امله ــًنا بس ــر س ــذات األصغ بالتلمي
أنــه  للتعليــم).إال  املخصــص  التقريــر،  هــذا  مــن  األول  القســم 
ــا)، يقلــل الســن مــن احتــامل  ــة (37 عاًم ــة معين ــا مــن عتب انطالق
للفكــرة  مصداقيــة  املالحظــة  هــذه  وتعطــي  الزائــدة.  األعبــاء 
تتكلفــن  البالغــات  والنســاء  الصغــريات  الفتيــات  بــأن  القائلــة 
ــبيل  ــىل س ــدات ع ــن (الج ــريات الس ــن كب ــة، لك ــغال املنزلي باألش

ــك. ــن ذل ــات م ــال) معفي املث

27%

9% شعرت النساء ثالث 
مرات أكرث من 

الرجال بضغط أعباء 
األعامل املنزلية
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الرسم البياين 5 : نسب األرس املحرومة من الدخل خالل فرتة الحجر الصحي (%)

غري نشيط

متقاعد

عاطل

نشيط مشتغل

الفقرية

املتوسطة و الغنية

قروي

حرضي

العامل الفالحون
التجار والحرفيون والعامل 

املؤهلون
أطر متوسطة واملوظفون

مسؤولون تراتبيون وأطر عليا

الخدمات

التجارة
البناء و االشغال 

العمومية/ الصناعة
الفالحة

الرجال

هنة
يف امل

الة 
الح

قة 
لطب

ا
عية

تام
الج

ا
سط

الو
هنة

 امل
اط

لنش
اع ا

قط

النساء
املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة االوىل

مصادر الدخل والوضعية املالية منذ ظهور األزمة الصحية
.2

1.2 الحرمــان مــن الدخــل بســبب الحجــر 
املهنيــة الوضعيــة  حســب  الصحــي 

ســاهمت هشاشــة وضعيــة املــرأة يف ســوق 
ــة  الشــغل يف خلــق وضــع مــايل أكــرث صعوب

ــرأة ــبة للم بالنس
التــي  األرس  أّن  املــوايل  البيــاين  الرســم  يكشــف 
تعيلهــا نســاء عانــت أكــرث مــن فقــدان الدخــل، مــام 
ــا  ــة وتداعياته ــات املالي ــة لألزم ــرث عرض ــا أك يجعله
والصناعــة  الفالحــة  قطاعــات  يف  االجتامعيــة. 
والتجــارة والخدمــات، عــىل التــوايل: %36 و58% 
نســاء  تعليهــا  التــي  األرس  مــن  و41%  و72% 
وجــدت نفســها دون دخــل، مقابــل 32,5% و53% 
و%46 و%33,4 لــدى األرس التــي يعيلهــا رجــال.
عــىل  نقــف  السوســيومهنية،  الفئــات  وحســب 
ــوع  ــة بالن ــات املتصل ــا، لكــن التفاوت املالحظــة ذاته
ــد  ــن تحدي ــن م ــراءة أدق ومتك ــام بق ــمح بالقي تس
الفئــات األكــرث تــرضرا. لذلــك، مقارنــة بالرجــال، 
رصح أقــل مــن نصــف النســاء ربــات األرس مــن فئــة 
«األطــر املتوســطة» أن األجــر هــو مصــدر دخلهــن 
(لتفســري  % 63).ونشــري  مقابــل   31%) األســايس 
هــذه الحقيقــة) أن حصــة النســاء املنتميــات إىل 
عملهــن  فقــدن  الــاليت  املتوســطة»  «األطــر  فئــة 
ــال (55%  ــة الرج ــن حص ــرب م ــة أك ــة األزم يف بداي

مقابــل % 40).
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الجدول 2 :تدهور الدخل حسب عدد النساء النشيطات املشتغالت يف األرسة وحسب جنس رب األرسة (%)

ــد  ــا حســب نســبة النســاء النشــيطات املشــتغالت يف األرسة، فق أم
ــا النســاء فقــط  ــي تعمــل فيه ــات أن األرس الت ــل املعطي ــرز تحلي أب
( يتعلــق األمــر بشــكل خــاص بــاألرس املكونــة مــن األرامــل أو 
ــون  ــن بك ــد رصح أغلبه ــات) ق ــات أو املطلق ــري املتزوج ــاء غ النس

ــل. ــدر للدخ ــىل أي مص ــر ع ــن ال تتوف ارسه
بــني املرحلتــني األوىل و الثانيــة مــن البحــث، تــم تســجيل زيــادة يف 
انخفــاض دخــل األرس التــي تضــم نســاء نشــيطات مشــتغالت (انظــر 

الجــدول 2).وهكــذا، فقــد زادت نســبة األرس التــي تعمــل فيهــا 
ــت  ــث انتقل ــا حي ــا يف دخله ــهدت انخفاًض ــي ش ــط والت ــاء فق النس
مــن %50 إىل %77، أي بزيــادة 27 نقطــة مئويــة. هــذا وكان الفــرق 
ــدة  ــتغلة واح ــيطة مش ــرأة نش ــم ام ــي تض ــألرس الت ــبة ل ــل بالنس أق

ــن %63,2 إىل 64,7%). ــة (م ــارق 1.5 نقط ــل، بف ــىل األق ع

بشــكل عــام، خــالل املرحلــة الثانيــة مــن البحــث، رصح فقــط 1% 
مــن املســتجوبني بامتــالك دخــل أفضــل مــام كان عليــه األمــر قبــل 
األزمــة، يف حــني رصح %63بانخفــاض الدخــل و%36 باســتقرار 
ــم  ــاض دخله ــني بانخف ــال املرصح ــا أن الرج ــني أيض ــم. ويتب دخله
أكــرث مــن النســاء (%65 مقابــل %52). وذلــك ألن متوســط الدخــل 
ــا) الخــاص بالنســاء هــو يف  ــارب إىل حــد م (الدخــل بالســاعة متق
الواقــع أقــل مــن ذلــك الخــاص بالرجــال، لذلــك فهــو نســبيا أكــرث 

ــاض.  ــة لالنخف مقاوم
أن  نجــد  النشــاط،  قطاعــات  حســب  التحليــل  تدقيــق  وعنــد 
ــال، انخفــض  التفاوتــات معكوســة. ففــي الصناعــة عــىل ســبيل املث

الدخــل عنــد %75 مــن الرجــال و%84 مــن النســاء. 

يف  تأخــذ  التــي  القياســية  االقتصاديــة  النمذجــة  لنتائــج  ووفًقــا 
االعتبــار جميــع الخصائــص يف نفــس الوقــت، ال يبــدو تأثــري النــوع 

ــل. ــات الدخ ــرشح تفاوت ــاًم ل ــي مه االجتامع
فكــون  مهنيــة،  السوســيو  بالفئــة  ســبق  مــا  تفســري  ميكــن  و 
ــال  ــال» أو «عام ــال» أو «عام ــال مؤه ــا أو عام ــر «ِحرفي ــي باألم املعن
عــىل   (1% عتبــة  (عنــد  وســلبي  كبــري  بشــكل  يؤثــر  فالحيــا»، 
ــذا،  ــا». له ــة «باألطــر املتوســطة أو العلي ــن يف الدخــل، مقارن التباي
ــات  ــن الفئ ــاء ضم ــبة النس ــاع نس ــًرا الرتف ــه نظ ــتنتاج أن ــن اس ميك
السوســيو مهنيــة املذكــورة، فــإن هــذا يعنــي أن دخلهــن كان أكــرث 

ــة. ــًرا باألزم تأث

املجموعنساءرجالعدد النساء النشيطات املشتغالت يف األرسة

املرحلة األوىل

60,066,761,5ال يوجد أي عضو نشيط مشتغل
59,829,458,0ال توجد أي امرأة نشيطة مشتغلة

63,260,062,9امرأة نشطة ومشتغلة واحدة عىل األقل
50,042,944,4نساء نشيطات ومشتغالت فقط

املرحلة الثانية

44,632,742,6ال يوجد أي عضو مشتغل
65,845,665,4ال توجد أي امرأة مشتغلة

64,748,558,8امرأة مشتغلة واحدة عىل األقل
77,056,758,3نساء مشتغالت فقط

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة األوىل والثانية
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 ساهمت هشاشة
 وضعية املرأة يف سوق
 الشغل يف خلق وضع

 مايل أكرث صعوبة
بالنسبة للمرأة



2.2 طبيعــة مصــادر الدخــل كمــؤرش عــىل االختالفــات 
القامئــة عــىل النــوع

ــي  ــألرس الت ــة ل ــب املئوي ــاه النس ــاين أدن ــم البي ــدم الرس يق
ــا  ــظ عموم ــيس. ونالح ــا الرئي ــدر دخله ــور مص ــكل األج تش
ــا بكــون «الدخــل  ــل ترصيح ــا نســاء أق ــي تعيله أن األرس الت

ــيس». ــا الرئي ــدر دخله مص
عمومــا ويف خضــم األزمــة، شــكلت االجــور مصــدر الدخــل 
ــاء،  ــها نس ــي ترأس ــن األرس الت ــبة لـــ %18 م ــس بالنس الرئي
مقابــل %25.5 مــن األرس التــي يرأســها رجــال. ويبقــى 
ــة أو  ــط اإلقام ــن وس ــر ع ــض النظ ــا بغ ــر صحيح ــذا األم ه

ــة. ــة املهني ــاط أو الفئ ــاع النش قط
ــورة  ــرى املذك ــل األخ ــادر الدخ ــار مص ــا يف االعتب إذا أخذن
ــا أن  ــوص)، ميكنن ــه الخص ــىل وج ــالت ع ــث (التحوي يف البح
ــزال  ــن ال ي ــك الذي ــون أولئ ــبب ك ــل س ــكل أفض ــم بش نفه
ــة.  ــل هشاش ــع أق ــر يف وض ــىل األج ــامد ع ــم االعت بإمكانه
ــة، وصــارت  ــع، فالتحويــالت أصبحــت أكــرث اعتباطي يف الواق

ــل. ــال عــىل نحــو أق تشــكل دخــال بدي
ويُفــرس الفــرق بــني الرجــال والنســاء بطبيعــة املناصــب 
التــي تشــغلها املــرأة («أقــل أهميــة» مــن تلــك التــي 
عنــد  أوال  بهــن  التضحيــة  تتــم  الرجال).لذلــك  يشــغلها 
وقــوع األزمــة. لذلــك فالنســاء أكــرث عرضــة للترسيــح خــالل 
األزمــة بحكــم طبيعــة املناصــب املناطــة بهــن يف حالــة 

متاثــل قطاعــات النشــاط.
فالنســبة لقطــاع الخدمــات: رصح%49 مــن ربــات األرس 
ــدر  ــو املص ــهري ه ــر الش ــاب األرس أن االج ــن أرب و%36 م
ــذه  ــت ه ــة، بلغ ــط اإلقام ــب وس ــم. وحس ــد لدخله الوحي
النســبة %29 مقابــل %20 يف الوســط الحــرضي و20,5% 
املســتوى  وبحســب  القــروي.  الوســط  يف  مقابــل 10,5% 
ــدى الطبقــة الوســطى  ــل %23 ل ــيش، نجــد %30 مقاب املعي
هــذه  وتظهــر  للفقــراء.  بالنســبة   13% مقابــل  و19% 
التباينــات بــني ربــات األرس وأربــاب األرس أيًضــا يف قطاعــات 
أخــرى: يف الفالحــة %17 مقابــل %13 ويف التجــارة 12% 

مقابــل 6%.

الرسم البياين 6 :نسبة أرباب األرس حسب الجنس الذين رصحوا أن األجور هي 
مصدر دخلهم الرئييس (%)
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 أطر متوسطة
واملوظفون

التجارة

قروي

البناء و االشغال 
العمومية/ الصناعة

الفقرية

حرضي

الفالحة

املتوسطة و الغنية
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الرسم البياين 7 : نسبة أرباب األرس الرجال والنساء املرصحني بتدهور وضعهم املايل بسبب أزمة كوفيد- 19حسب املهنة (%)

 3.2 تدهور الوضع املايل
يوضــح الرســم البيــاين أدنــاه أن تدهــور الوضــع املــايل لربــات 
األرس كان نســبيًا أكــرث مــام هــو الحــال بالنســبة ألربــاب األرس 
ــا»  ــر العلي ــة «األط ــبة لفئ ــة. فالنس ــة معين ــيو مهني ــات سوس يف فئ

عــربت %25 مــن ربــات األرس عــن تدهــور وضعهــن املــايل مقارنــة 
ــايل  بـــ %21,4 فقــط مــن أربــاب األرس (ميثــل الفــرق النســبي بالت
ــات  ــدى «األطــر املتوســطة»، رصح %50 مــن رب ــا). ول %17 تقريبً
ــاب األرس. ــن أرب ــل %44,4 م ــايل مقاب ــن امل ــور وضعه األرس بتده

4.2 كيفية التغلب عىل الصعوبات املالية
ــم  ــتخدموا مدخراته ــم اس ــوا أنه ــن رصح ــال الذي ــدد الرج ــاق ع ف
ــة نفقاتهــم خــالل األزمــة عــدد النســاء (%26 مقابــل 16%  لتغطي
للنســاء).وبلغت هــذه النســب عــىل التــوايل %14 عنــد ربــات 
و30,1%  الحــرضي،  الوســط  يف  األرس  أربــاب  عنــد  و23%  األرس 

ــوايل. ــىل الت ــروي ع ــط الق و%21,9 يف الوس
وعــىل خــالف الرجــال، تــزاول النســاء عمومــا أنشــطة يف قطاعــات 
ــىل  ــر ع ــن التوف ــن م ــذي ال ميكنه ــيشء ال ــض، ال ــل منخف ذات دخ
مدخــرات (انظــر القســم الفرعــي 1 أعــاله)، عــىل عكــس الرجــال 
الذيــن يتوفــرون عــىل مدخــرات ألنهــم يزاولــون مهنــا تســمح لهــم 

باالدخــار.
ــب أن  ــرات، يج ــن املدخ ــتفادة م ــل االس ــن أج ــرى، م ــارة أخ بعب
يكــون املــرء قــادًرا أوالً عــىل امتالكهــا. والواقــع أن النســاء يف 
ــذي  ــال؛ ال ــن الرج ــل م ــل أق ــىل دخ ــن ع ــاالت يحصل ــم الح معظ
األنشــطة  يف  خاصــة  أرسهــن،  إلعالــة  فقــط  يكفــي  مــا  غالبًــا 

الصغــرية غــري املنظمــة.
أمــا فيــام يتعلــق باملديونيــة، فــإن الفــارق العــام طفيــف: 13,3% 
ــا  ــي يعيله ــألرس الت ــاء و%13,6 ل ــا نس ــي تعيله ــألرس الت ــبة ل بالنس

ــط  ــذا النم ــتخدام ه ــب اس ــك، يتطل ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــال. وع رج
ــا. ــالً دقيًق ــه تحلي ــوج إلي ــل والول مــن التموي

حســب الفئــات السوســيو مهنيــة يصبــح الفــرق أكــرب حســب جنــس 
املتوســطة»،  و»األطــر  العليــا»  فئــات «األطــر  فبــني  األرسة:  رب 
ــات األرس  ــدى رب ــوايل ل ــىل الت ــب %13,3 و%13,8 ع ــز النس تناه
ــوء  ــرس لج ــة، يف ــن جه ــاب األرس. فم ــدى أرب و%3,9 و%10,2 لـ
ــة إىل  ــة االجتامعي ــذه الفئ ــرتاض يف ه ــرب إىل االق ــكل أك ــاء بش النس
كونهــن أقــل اســتقرارا يف العمــل خــالل فــرتة الحجــر الصحــي 
ــن أن  ــة، %18 رصح ــذه الفئ ــي ه ــن): فف ــىل أجوره ــاظ ع (للحف
األجــر هــو املصــدر الرئيــيس لدخلهــن، مقابــل %25 لــدى الرجــال.

ــن  ــمح له ــي يس ــع االجتامع ــذا الوض ــإن ه ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
ــرب. ــهولة أك ــرتاض بس ــوج إىل االق بالول

ويف املقابــل، عــىل مســتوى الطبقــات املتواضعــة، فــإن االحتياجــات 
ــة  ــني الرجــال والنســاء) ولكــن الرجــال لديهــم إمكاني متشــابهة (ب
نســب  تقــارب  يفــرس  مــا  وهــذا  التمويــل،  إىل  للولــوج  أكــرب 

ــام. ــتوى الع ــىل املس ــرتاض ع االق

النساءالرجال
مسؤولون تراتبيون وأطر علياأطر متوسطة و املوظفون

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة األوىل
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الرسم البياين 8 :طرق التخفيف من آثار األزمة حسب جنس رب األرسة (%)

الولــوج املتباين للمســاعدات املالية
.3

مــن أجــل مواجهــة فقــدان العمــل والدخــل والصعوبــات املاليــة، 
الســلطات  قامــت  عنهــا،  املرتتبــة  االجتامعيــة  املخاطــر  وأمــام 
القســم  هــذا  للمســاعدات.ويتناول  نظــام  بإحــداث  العموميــة 

الفرعــي، تحليــل طبيعــة املســاعدات املمنوحــة لــألرس، وتأثــري 
ــاعدات. ــذه املس ــوج إىل ه ــىل الول ــي ع ــوع االجتامع الن

1.3 فقــدان العمــل والولــوج إىل املســاعدة حســب النــوع 
والفئــة االجتامعيــة

اتخــذت الحكومــة املغربيــة ملواجهــة األزمــة الصحيــة وانعكاســاتها 
ــراد  ــاعدة األف ــراءات ملس ــني، إج ــيش للمواطن ــتوى املعي ــىل املس ع
ــك مــن  ــا عــن العمــل بســبب الحجــر الصحــي، وذل املتوقفــني كليً
ــذا،  ــن الجائحة.وهك ــة ع ــة الناجم ــار االقتصادي ــف اآلث ــل تخفي أج
ــورو)  ــم تخصيــص مســاعدة بقيمــة 2000 درهــم مغــريب (187 ي ت
لألجــراء املنخرطــني يف الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي.
وتــم تخصيــص مســاعدات أخــرى تــرتاوح بــني 800 درهــم و1200 
درهــم (75 إىل 110 يــورو) للعاملــني يف القطــاع غــري املهيــكل 
املشــمولني  غــري  الحــرة  األعــامل  وألصحــاب  النظامــي  غــري  أو 
ــات  ــدة بيان ــىل قاع ــامد ع ــم االعت ــامن االجتامعي.وت ــة الض بتغطي
ــن  ــد» م ــة «رامي ــاعدة الطبي ــام املس ــة نظ ــن خدم ــتفيدين م املس

ــراد. ــن األف ــة م ــذه الفئ ــتهداف ه ــل اس أج

وفًقــا لنتائــج املرحلــة األوىل مــن البحــث، التــي أجريــت أثنــاء 
توزيــع املســاعدات العموميــة، فمــن بــني األرسالتــي فقــد فــرد واحــد 
منهــا عــىل األقــل عملــه جــراء األزمــة، رصح %23 مــن ربــات األرس 
أن جميــع أفــراد األرسة املعنيــني باملســاعدة اســتفادوا منهــا مقارنــة 
ــدد  ــة، رصح ع ــط اإلقام ــب وس ــاب األرس. وحس ــدى أرب بـــ %29 ل
ــرد  ــن أي ف ــدم متك ــرضي بع ــط الح ــات األرس يف الوس ــن رب ــرب م أك
ــل 52%  ــاعدات: %57 مقاب ــوج إىل املس ــن الول ــراد األرسة م ــن أف م
لــدى أربــاب األرس. وتبلــغ هــذه النســب عــىل التــوايل %77 و76% 
يف الوســط القــروي. وحســب مســتوى املعيشــة، فــإن %16 مــن 
ربــات األرس الــاليت ينتمــني إىل الطبقــة املتوســطة وامليســورة واللــوايت 
فقــد بعــض أفرادهــا عملهــم، رصحــن أن جميــع األعضــاء املؤهلــني 

ــاب األرس الرجــال. ــني أرب ــل %25 ب ــن املســاعدة مقاب ــتفادوا م اس
اســتفادت  النســاء  تعيلهــا  التــي  األرس  أن  ســبق  مــام  ويتضــح 
يرأســها  التــي  بــاألرس  مقارنــة  املســاعدات  مــن  أقــل  بدرجــة 
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الرسم البياين 9 :االستفادة من مساعدات الدولة حسب جنس رب األرسة (%)

2.3 توزيــع املســاعدات الحكوميــة إثــر تدهــور الوضــع املــايل
بشــكل عــام، أعلنــت نســبة أعــىل مــن أربــاب األرس أنهــا اســتفادت 
وضعهــا  تدهــور  بعــد   (19,2%) التعويضيــة  املســاعدات  مــن 
ــذا  ــزداد ه ــات األرس. وي ــدى رب ــط ل ــة بـــ %15,9 فق ــايل مقارن امل
التفــاوت حــدة بالنســبة لألفــراد املعنيــني (املؤهلــني للحصــول 
عــىل املســاعدة) املشــتغلني يف الفالحــة. ففــي هــذه الفئــة، اســتفاد 
ــل 25%  ــاعدات مقاب ــن املس ــال م ــاب األرس الرج ــن أرب %27,3 م

ــات األرس. ــدى رب ل

كــام يظهــر عــدم املســاواة بــني الجنســني أيًضــا عنــد تحليــل 
ــات  ــتفادت رب ــث اس ــة. حي ــات االجتامعي ــب الفئ ــات حس املعطي
األرس بشــكل أقــل مــن مســاعدات الدولــة مقارنــة بالرجــال، حيــث 
ــدى  ــرية %17,8، و%14,7 ل ــة األرس الفق ــدى فئ ــبة ل ــت النس بلغ
ــدى  ــة األرس امليســورة، وهــي نســب أقــل مــن تلــك املســجلة ل فئ

الرجــال: %23,5 و%16 عــىل التــوايل.

الرجــال. ويرجــع هــذا األمــر إىل الجــودة املتفاوتــة للوظائــف 
ــل األزمــة (انظــر أعاله).فباإلضافــة لكــون  ــون قب ــوا يزاول التــي كان
النســاء أكــرث عرضــة لفقــدان العمــل، فــإن ولوجهــن إىل املســاعدة 
ــباب  ــد األس ــا أن أح ــرنى الحًق ــل (س ــكل أق ــون بش ــة يك التعويضي
ــدى  ــم ل ــرصح به ــن امل ــبيا ضم ــدًدا نس ــل ع ــن أق ــزى إىل أنهم يع

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي).
النظــر  بغــض  للهشاشــة  عرضــة  أكــرث  النســاء  تكــون  وبالتــايل، 
ــالت أو  ــات األرس العاط ــدد رب ــابق. فع ــي الس ــن املهن ــن وضعه ع
الــاليت عانــني مــن فقــدان العمــل والــاليت رصحــن باســتفادتهن مــن 
املســاعدات، يقــل مقارنــة بأربــاب األرس الرجــال يف نفــس الوضــع 

(%16 مقابــل 21%).
ــتوى  ــىل مس ــون أع ــا يك ــي، فعندم ــتوى التعليم ــب املس ــا حس أم
تعليمــي داخــل األرسة هــو املســتوى اإلعــدادي، ف %27,8 فقــط 

مــن ربــات األرس اســتفدن مــن املســاعدة مقابــل %32,7 بالنســبة 
ــاب األرس.  ألرب

وحســب نــوع النشــاط، فبالنســبة لــألرس املكونــة فقــط مــن نســاء 
ــد  ــاليت فق ــات األرس وال ــن رب ــإن %32 م ــتغالت، ف ــيطات مش نش
عــىل األقــل واحــد مــن أفرادهــا عملــه، متكــنَّ مــن الحصــول عــىل 
ــة  ــذه الفئ ــي ه ــاب األرس .فف ــدى أرب ــل %24 ل ــاعدات مقاب املس
ــتند  ــث اس ــل، حي ــاعدات أفض ــتهداف املس ــكان، كان اس ــن الس م
إىل بطاقــة نظــام املســاعدة الطبيــة «راميــد» التــي ســبق تســليمها 

ــة. ــات الهش للفئ

الوسط الطبقة االجتامعية الحالة يف املهنة قطاع النشاط   نسبة النساء النشيطات واملشتغالت
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3.3 مصــادر وطبيعــة املســاعدة بعــد فقــدان العمــل: 
مــؤرشات التفــاوت بــني الجنســني

ــن  ــتفيدات م ــات األرس املس ــن رب ــط م ــت %25 فق ــا، رصح عموم
املســاعدة أنهــن حصلــن عــىل املســاعدة مــن الدولــة عــرب الصنــدوق 
ــاب األرس.  ــل %31بالنســبة ألرب ــي للضــامن االجتامعــي مقاب الوطن
الــيشء الــذي يعنــي أن الرجــال يســتفيدون أكــرث ألن مبلــغ هــذه 
ــاة  ــر بقن ــق األم ــا يتعل ــرب نســبيًا (2000 درهــم عندم املســاعدة أك
ــل 800 أو 1000 أو  ــي مقاب ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن الصن
1200 حســب حجــم األرسة، بالنســبة ألولئــك الذيــن يحصلــون عــىل 
املســاعدة عــرب قنــوات أخرى).وبذلــك، فقــد أعطيــت األولويــة 
ــاب  ــىل حس ــكل ع ــاع املهي ــني يف القط ــاعدات للعامل ــح املس يف من

ــكل وللرجــال عــىل حســاب النســاء. القطــاع غــري املهي
ــاعدات 28%  ــذه املس ــن ه ــتفاد م ــد اس ــرضي، فق ــط الح يف الوس
ــذا  ــى ه ــال. ويبق ــاب األرس الرج ــن أرب ــات األرس و%35م ــن رب م
املعتــربة:  االجتامعيــة  الفئــة  عــن  النظــر  بغــض  مهــاًم  الفــارق 
حيــث بلغــت هــذه النســبة يف الطبقــة الوســطى والعليــا والطبقــة 

الفقــرية %37 مقابــل %42 و%19مقابــل %21عــىل التــوايل.

ــاليت  ــات األرس ال ــع رب ــا يف الوســط القــروي، فقــد رصحــت جمي أم
ــني  ــن تلق ــه أنه ــن عمل ــراد أرسه ــن أف ــد م ــل واح ــىل األق ــد ع فق
مقابــل  «راميــد»  برنامــج  خــالل  مــن  الدولــة  مــن  مســاعدة 
ــاء  ــح أن النس ــام، يتض ــكل ع ــال. فبش ــاب األرس الرج ــن أرب %63م
أكــرث تســجيال يف برنامــج «راميــد» مــن الرجــال، وأنهــن أكــرث 

اســتهدافًا ألنهــن يعانــني بشــكل أكــرب مــن الهشاشــة.
وبشــكل عــام، ويف الوســط الحــرضي، رصح %70 مــن ربــات األرس 
مقابــل %37 مــن أربــاب األرس أنهــم تلقــوا مســاعدة مــن الدولــة 
ــارق  ــذا الف ــص ه ــد». ويتقل ــة «رامي ــاعدة الطبي ــام املس ــرب نظ ع
ــب  ــذه النس ــت ه ــث بلغ ــرية حي ــىل األرس الفق ــار ع ــد االقتص عن

ــوايل. ــىل الت %84و%78ع
مــن ناحيــة أخــرى، اســتفادت %28 مــن ربــات األرس مــن تحويــالت 
مــن أرس أخــرى مقابــل %13 فقــط لــدى أربــاب األرس. ويتضــح مــن 
ــك،  ــع ذل ــي. وم ــن االجتامع ــرث بالتضام ــات أك ــاء رهين ــك أن النس ذل
ــات األرس  ــإن رب ــات أكــرث هشاشــة، ف وبحكــم أنهــن أساســا يف وضعي
الــاليت يعتمــدن عــىل هــذه املســاعدات غــري الرســمية (غري املؤسســاتية 
والتــي تشــبه اإلحســان) يعانــني مــن تفاقــم عــدم االســتقرار. وبالفعــل، 

فهــذه املســاعدات تكــون اعتباطيــة وأقــل انتظاًمــا.

4.3 مساعدات الدولة وتقلبات استهداف املستفيدين
مقارنــة  أقــل  مســاعدات  مــن  النســاء  اســتفادت  عــام،  بشــكل 
بالرجــال. فقــد كان عــدد النســاء الــاليت قدمــن طلــب الحصــول عــىل 
ــج  ــي وبرنام ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن ــرب الصن ــاعدة ع املس
«راميــد» أقــل. فعــدد الــاليت طلــنب مســاعدة مشــغليهن أكــرب إال أن 

ــة. ــات ضعيف ــذه الطلب ــتجابة له االس
ــوا  ــن طلب ــال الذي ــطة» الرج ــر املتوس ــن «األط ــل %6,9 م ــن أص فم
ــاعدة (أي  ــىل املس ــل %3,1 ع ــل، حص ــاب العم ــن أرب ــاعدة م املس
ــدى  ــام بلغــت نســبة طلــب املســاعدة ل ــا يقــرب مــن %45)، بين م
بالنســبة  إال  إيجابيــا  الــرد  يكــن  ومل  نفســها 17%،  الفئــة  نســاء 
لـــ%1,8 منهــن (أي %10,6).أمــا بالنســبة لألجــراء يف قطــاع التجــارة، 
ــوايل%1,4 و%5 مــن الرجــال والنســاء املســاعدات  فطلــب عــىل الت
ــات. ــذه الطلب ــن ه ــتجابة ألي م ــم االس ــن مل تت ــغليهم، لك ــن مش م
ــة مــن  وفيــام يتعلــق باملســاعدة التــي خصصتهــا الســلطات واملمول
ــيومهنية،  ــات السوس ــب الفئ ــد-19، وحس ــن كوفي ــدوق التضام صن
تقــدم بطلــب الحصــول عــىل املســاعدة %34 مــن «األطر املتوســطة» 

الرجــال، مقابــل %7مــن النســاء. وناهــزت هــذه الطلبــات الفرديــة 
ــار  ــني التج ــراء و%68 و%47 ب ــني األج ــوايل %39 و%32 ب ــىل الت ع

ــني املزارعــني. و%68و%21,5 ب
املتوســطة  األطــر  مــن   12% تلقــى  للرجــال،  وبالنســبة  هــذا 
ــامن  ــي للض ــدوق الوطن ــرب الصن ــاعدات ع ــراء املس ــن األج و%11 م
االجتامعــي. وبلغــت هــذه النســبة %2 لــدى العــامل. أمــا بالنســبة 
ــوايل.  ــىل الت ــب %15 و%11 و%5 ع ــذه النس ــزت ه ــاء، فناه للنس
ــبة  ــت النس ــد بلغ ــد»، فق ــام «رامي ــرب نظ ــاعدات ع ــبة للمس وبالنس
ــني التجــار  ــدى النســاء) و%24 ب ــدى األجــراء الرجــال %17(%0 ل ل
املرحلــة  معطيــات  إىل  (اســتناًدا  الحظنــا  للنســاء).كام   18%)
ــدوق  ــجالت يف الصن ــاء املس ــدد النس ــل ع ــث)، يق ــن البح األوىل م
الوطنــي للضــامن االجتامعــي بكثــري عــن عــدد الرجــال. كــام مل 
تطلــب املســاعدة ســوى %7 مــن النســاء املنتميــات إىل فئــة األطــر 
ــاذا  ــرس مل ــذي ف ــيشء ال ــال)، ال ــد الرج ــل %34 عن ــطة (مقاب املتوس
كانــت نســبة االســتجابة لطلباتهــن (%15) أعــىل مــن تلــك املســجلة 
لــدى الرجــال (%12).إال أن%15 مــن أصــل %7تعــادل%1,05، بينــام 
%12 مــن أصــل %34تعــادل%4.08 (أي 4 مــرات أكــرث لصالــح 
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املهنة

رب العملالوضعية

طلب مساعدة
تم الحصول عىل 

املساعدة من الصندوق 
الوطني للضامن 

االجتامعي

تم الحصول عىل 
املساعدة عرب برنامج 

«راميد»
تم الحصول عىل طلب مساعدة

املساعدة

الرجال
%0,0%3,8%6,7%4,9%10,1مسؤولون تراتبيون وأطر عليا

%3,1%6,9%16,7%11,6%34,2أطر متوسطة
%0,0%6,9%24,4%10,8%38,8أجراء
%0,0%1,4%50,5%1,7%67,6تجار

%0,0%2,2%44,7%3,6%68,1مزارعون
%6%7,8%51,1%11,4%69,7حرفيون وعامل مؤهلون

%0,0%8%46,8%1,8%66,1عامل فالحيون
%2,4%11,0%39,0%12,4%52,2سائقو اآلالت

النساء
%0,9%0,0%0,0%6,0%9,5مسؤولون تراتبيون وأطر عليا

%1,8%17,0%0,0%15,3%7,2أطر متوسطة
%3,2%8,4%18,4%11,1%31,8أجراء
%0,0%5,1%39,0%5,1%46,9تجار

%0,0%0,0%13,8%0,0%21,5مزارعون
%0,0%10,6%19,8%8,5%30,4حرفيون وعامل مؤهلون

%0,0%0,0%6,1%0,0%12,5عامل فالحيون
%0,0%22,4%25,0%0,0%25,0سائقو اآلالت

الرجــال). أمــا لــدى الفئــات املؤهلــة للحصــول عــىل املســاعدات عــرب 
ــن  ــرث م ــاء أك ــا النس ــي قدمته ــات الت ــت الطلب ــد»، كان ــام «رامي نظ
طلبــات الرجــال، وكانــت نســبة الرفــض عنــد النســاء أعــىل أيضــا 
(انظــر الجــدول 3، حيــث تــم التحقــق مــن هــذه املالحظــة بالنســبة 

لجميــع الفئــات السوســيومهنية).
ويعــد رفــض الطلــب أحــد األســباب الرئيســية املذكــورة لعــدم الحصول 
عــىل املســاعدة. ووفًقــا للفئــة السوســيومهنية، بــرز ســبب آخــر 
ــي  ــدوق الوطن ــدى الصن ــن ل ــح به ــدم الترصي ــه النســاء وهــو ع ذكرت
ــة»  ــر الرتاتبي ــن «األط ــت %100 م ــث رصح ــي. حي ــامن االجتامع للض
ــبب،  ــذا الس ــاعدة له ــن املس ــتفادتهن م ــدم اس ــن ع ــتجوبات ع املس

ــد هــذا  ــة هــذا الســبب. ويؤك ــر أي رجــل يف هــذه الفئ ــام مل يذك بين
ــة  ــبة لفئ ــا بالنس ــاله. أم ــا أع ــا إليه ــي توصلن ــتنتاجات الت ــر االس األم
ــاء  ــاع النس ــة أرب ــىل ثالث ــر ع ــذا األم ــرسي ه ــطة»، ي ــر املتوس «األط

ــع الرجــال (%23) فقــط.  ــن رب ــل م ــل أق (%71) مقاب
ويتضــح مــام ســبق أن اآلثــار االقتصاديــة للحجــر الصحــي كانــت أكــرب 
عــىل النســاء جــراء أزمــة كوفيــد- 19. كــام أن التدابــري التــي اتخــذت 
ــع  ــاء؛ ويرج ــبة للنس ــا بالنس ــل نفع ــت أق ــا كان ــن تأثريه ــف م للتخفي
هــذا األمــر لوضعيتهــن املتدنيــة يف ســوق الشــغل، حتــى بــني الفئــات 
ــا. وال يغــري التحليــل حســب مســتوى املعيشــة وحســب  املهنيــة العلي

املســتوى الــدرايس مــن منحــى هــذه النتائــج.

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة الثانية

الجدول 3 :طلب ومنح املساعدة حسب جنس ومهنة املستفيد (%)
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5.3 النوع االجتامعي ومستوى الرضا عن املساعدة
فــاق عــدد ربــات األرس اللــوايت رصحــن بأنهــن اكتفــني باملســاعدات 
ــاب األرس (42%  ــدد أرب ــة ع ــن األزم ــة ع ــار الناجم ــض اآلث لتعوي
ــة، %37 و 44%  ــات االجتامعي ــب الفئ ــط). وحس ــل%25 فق مقاب
مــن ربــات األرس املنتميــات عــىل التــوايل إىل الطبقــة الوســطى 
وامليســورة والطبقــة الفقــرية مقابــل %30 و%20 لــدى أربــاب 
ــوا  األرس الرجــال، رصحــوا عــن رضاهــم عــن املســاعدة التــي حصل

ــا. عليه
ويتضــح بالتــايل أن النســاء اكتفــني أكــرث باملســاعدات ويعكــس 
ــغ  ــع، كــام أن املبال ــة. يف الواق ــك هشاشــة وضعيتهــن االجتامعي ذل
ــل  ــي حص ــك الت ــن تل ــل م ــاء أق ــا النس ــت به ــي توصل ــة الت املالي
ــإن  ــك ف ــابقا. وبذل ــك س ــا لذل ــبق أن أرشن ــام س ــال (ك ــا الرج عليه
مســتوى الرضــا املعــرب عنــه يف أوســاطهن راجــع لوضعيتهــن األكــرث 
ــا  ــة، فإنه ــاعدات ضعيف ــت املس ــك، وإن كان ــة. لذل ــا وهشاش ضعف
تبــدو أكــرث أهميــة مقارنــة باملــوارد األصليــة (اإلطــار املرجعــي أدىن 

ــك الخــاص بالرجــال). مــن ذل
ــن  ــال م ــن الرج ــن نظرائه ــل م ــات األرس أق ــتفيد رب ــامال، تس فإج
للضــامن  الوطنــي  الصنــدوق  عــرب  ســواء  الرســمية،  املســاعدة 
االجتامعــي أو عــرب نظــام «راميد».وعــالوة عــىل ذلــك، عندمــا نأخــذ 
ــاعدة،  ــذه املس ــا ه ــر عربه ــي مت ــاة الت ــة القن ــار طبيع ــني االعتب بع

ــني  ــبًقا ب ــودة مس ــات املوج ــدة التفاوت ــن ح ــد م ــا تزي ــح أنه يتض
ــة  ــل األجوب ــن تحلي ــح م ــول، يتض ــة الق ــاء. وخالص ــال والنس الرج
املتعلقــة بالشــغل والدخــل وتدهــور الوضعيــة املاليــة وأمنــاط 
ــة  ــرث مقارن ــورت أك ــاء تده ــة النس ــات أن وضعي ــة الصعوب مواجه
بالرجــال وذلــك عــىل جميــع املســتويات. فقــد تأثــرت أرسهــن 
فقدانــه  أو  الدخــل  وانخفــاض  العمــل  بفقــدان  أكــرب  بشــكل 
ــن  ــدر دخله ــور مص ــكل األج ــوايت تش ــاء الل ــبة للنس ــة بالنس (خاص

ــة). ــت األزم ــيس يف وق الرئي
األرس  أربــاب  اســتطاع  املاليــة،  الوضعيــة  تدهــور  وملواجهــة 
ــوج  ــوا مــن الول ــامد أكــرث عــىل املدخــرات. كــام متكن تناســبيا االعت
عــىل  فحصلــن  األرس  ربــات  أمــا  أكــرب.  بســهولة  االقــرتاض  إىل 
ــامد عــىل املســاعدات  مســاعدات أقــل قيمــة، واضطــررن إىل االعت

غــري الرســمية وغــري املنتظمــة.
ــات  ــة التداعي ــد دراس ــتخلصة، عن ــدروس املس ــذه ال ــاعدنا ه ستس
ــة  ــراءات الناجم ــة واإلج ــس رب األرسة لألزم ــب جن ــة حس املتباين
والبالغــني  والتعليــم)  (الصحــة  األطفــال  مســتوى  عــىل  عنهــا 
ــل  ــم أفض ــىل فه ــة)، ع ــات املالي ــل وإدارة الصعوب ــل والدخ (العم
ــص  ــد خص ــألرس. وق ــة ل ــية العام ــروف املعيش ــىل الظ ــريات ع للتأث

ــب. ــذه الجوان ــة ه ــر لدراس ــذا التقري ــن ه ــوايل م ــم امل القس
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الظروف املعيشية   
العامة لألرس: أي 
اختالفات حسب جنس 
رب األرسة؟



ــة  ــات املجمع ــتخدام املعطي ــزء يف اس ــذا الج ــوع ه ــل موض يتمث
لدراســة اآلثــار املتباينــة عــىل إمكانيــة الولــوج إىل الســلع وعــىل 
الحالــة املعنويــة لــألرس وخصوصــا جــودة العالقــات داخلهــا 

ــي  ــني األرس الت ــز ب ــالل التميي ــن خ ــك م ــيس، وذل ــع النف والوض
ــال.  ــا الرج ــي يعوله ــك الت ــاء وتل ــا النس تعوله

الحصــول عىل الســلع وتصور توفرها
.1

1.1 حالة املواد الغذائية األساسية
املتوســطة  «لــألرس  املنتميــات  األرس  ربــات  مــن   54% رصحــت 
وامليســورة» أن عــدم توفــر بعــض املنتجــات (الدقيــق، الزيــت، 
الســكر، الخضــار، القطــاين) يعــود إىل ضعــف العــرض مقابــل 25% 
ــون  ــك بك ــرس ذل ــن أن يف ــال. وميك ــاب األرس الرج ــن أرب ــط م فق
ــن عــبء  النســاء يعرفــن الســوق أكــرث مــن الرجــال ألنهــن يتحمل

ــا.  ــات األرسة عموم ــاء حاجي اقتن

2.1 مواد التنظيف، والعالج والوقاية
لقــد أصبــح املحــرار أداة ال غنــى عنهــا منــذ بدايــة انتشــار الفــريوس 
ــة األوىل مــن البحــث  ــذي جــرت املرحل وخــالل الحجــر الصحــي (ال
خاللــه) لســبب بســيط هــو أن الحمــى هــي إحــدى األعــراض 
الرئيســية لكوفيــد-19. فقــد رصحــت %20 مــن األرس املنتميــة لفئــة 
األرس «املتوســطة وامليســورة» التــي يعولهــا الرجــال أنهــا تتوفــر 
عليــه، مقابــل فقــط % 8,8 مــن األرس «الفقــرية». وبلغــت هــذه 
ــوايل.  ــىل الت ــاء %18 و%4 ع ــا نس ــي تعوله ــدى األرس الت ــب ل النس
ــك املالحظــة عــىل مســتوى حــاالت  ــع تل ــوارق م ــرتن هــذه الف وتق
فقــدان العمــل والدخــل: فــاألرس التــي تعولهــا النســاء تعيــش 

ــال. ــا الرج ــي يعوله ــه األرس الت ــام تعيش ــد م ــة أش هشاش

و مل تكــن هــذه الفــوارق بهــذه األهميــة فيــام يتعلــق مبــواد التطهــري 
والتعقيــم التــي أصبحــت هــي كذلــك رضوريــة مــع انتشــار جائحــة 
كورونــا، فــإن الفــوارق أقــل أهميــة. ويف هــذا الصــدد أكــد %40 مــن 
أربــاب األرس الرجــال أنهــم يتوفــرون عــىل كميــة كافيــة منهــا مقابــل 

%38 مــن ربــات األرس.

3.1 األدوية
ــر  ــا ال تتوف ــن األرس أنه ــد م ــت العدي ــي، رصح ــر الصح ــع الحج م
عــىل األدويــة التــي تحتاجهــا أوأنهــا تتوفــر عــىل كميــات غــري 
التــي  األرس  حــال  يف   10%) املــال  نقــص  بســبب  منهــا  كافيــة 
تعولهــا النســاء و% 8,5 لتلــك التــي يعولهــا الرجــال). ويــزداد 
ــتوى  ــىل املس ــاء ع ــة بن ــم املقارن ــا تت ــدة عندم ــاوت ح ــذا التف ه
ــورة»،  ــطة وامليس ــة «املتوس ــة االجتامعي ــبة للطبق ــيش. فبالنس املعي
ــات  ــاب األرس الرجــال و%12 لرب تصــل هــذه النســبة إىل %8 ألرب
ــيطات  ــن النش ــاء ه ــون النس ــا تك ــا م ــة غالب ــذه الفئ األرس؛ ويف ه
ــرية»،  ــة «الفق ــة الطبق ــبة لفئ ــا بالنس ــل األرسة. أم ــدات داخ الوحي

ــوايل. ــىل الت ــب %8 و%9 ع ــذه النس ــت ه فبلغ
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عانــت النســاء ربــات األرس أكــرث مــن نظرائهــن الرجــال 
ــة  ــن العائلي ــىل عالقاته ــة ع ــة الصحي ــري األزم ــن تأث م

ــلوكية  ــية والس ــن النفس وحالته
يوضــح الرســم البيــاين أدنــاه توزيــع اآلثــار النفســية لكوفيــد- 19 
عــىل األرس. تتمثــل اآلثــار الرئيســية يف اضطــراب النــوم، والقلــق، 

والخــوف والســلوكيات الهوســية. غــري أن ربــات األرس يعانــني أكــرث 
ــال  (% 33,3  ــن الرج ــع نظرائه ــة م ــويس مقارن ــلوك اله ــن الس م
مقابــل % 23,6 مــن أربــاب األرس الرجــال)، مــن الخــوف (% 46,8 
مقابــل % 39,5) ومــن اضطــراب النــوم (% 26,4 مقابــل % 22,9). 

الحساســية النفســية ووضعية العالقات االجتامعية
.2

الرسم البياين 1 : التداعيات النفسية لألزمة حسب جنس رب األرسة (بالنسبة املئوية %)

الرسم البياين 2 : القلق لدى أرباب األرس رجاال ونساء (بالنسبة املئوية %)

الرجال
غري قلق

الخوف

غري قلق شيئا ما

السلوكيات الهوسية

قلق شيئا ما

القلق

قلق جدا

 اضطراب النوم
الرجال

النساء

النساء

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19 - املرحلة الثانية

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة الثانية
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وفيــام يتعلــق بانقطــاع الزيــارات العائليــة، يتبــني أن األرس التــي 
ــي  ــن األرس الت ــا م ــرث آلثاره ــرض أك ــاء (%37) تتع ــا النس تعوله
يعولهــا الرجــال (%34). وتتأكــد هــذه املالحظــة أكــرث يف الوســط 
القــروي حيــث تأثــر بانقطــاع الزيــارات العائليــة %35 مــن 
ــب  ــال. وحس ــاب األرس الرج ــن أرب ــل %26 م ــات األرس مقاب رب
ــال  ــني الرج ــح ب ــكل أوض ــن بش ــر التباي ــة يظه ــتوى املعيش مس
والنســاء الذيــن يعولــون األرس عندمــا ينتمــون إىل الطبقــات 
ــرب األرسة،  املتوســطة وامليســورة. فحســب املســتوى املعيــيش ل
ــني  ــريا ب ــا كب ــة ارتفاع ــارات العائلي ــاع الزي ــبة انقط ــت نس عرف

ــا  ــهم. أم ــن جنس ــر ع ــض النظ ــام بغ ــرث تعلي ــاب األرس األك أرب
ــا  ــاب األرس فيكــون األعــىل عندم ــات األرس وأرب ــني رب ــن ب التباي

ــاء. ــني النس ــا ب ــا خصوص ــي متدني ــتوى التعليم ــون املس يك

ــذه  ــت ه ــد وصل ــورة، فق ــرية أو امليس ــألرس الفق ــبة ل ــا بالنس أم
نالحــظ  األخــري،  ويف  التــوايل.  عــىل  و36%   42% إىل  النســب 
ــىل يف  ــي األع ــتوى التعليم ــب املس ــات حس ــس التباين ــك نف كذل
األرسة. فبالنســبة للمســتوى التعليمــي االبتــدايئ بلغــت هــذه 

النســب %37 و%20 عــىل التــوايل.

عالقــة بتفســري الحالــة النفســية، فقــد ســجلت تفاوتــات يف 
التدابــري املتخــذة يف أماكــن العمــل للحاميــة مــن الفــريوس. 
ــاذ  ــم اتخ ــه مل يت ــة أن ــن أربع ــد م ــل واح ــد عام ــا، يؤك وعموم
ــغ هــذه النســبة 25%  أي إجــراء يف مــكان العمــل (%26). وتبل

ــني النســاء. فالنســاء ميارســن أنشــطة (أو  ــني الرجــال و%31 ب ب
ــات  ــر عــىل اإلمكاني ــرث هشاشــة ال تتوف ــن يف قطاعــات) أك يعمل
الرضوريــة التخــاذ تدابــري الحاميــة (أو االســتفادة منهــا). لذلــك، 

ــريوس. ــة بالف ــر اإلصاب ــرب لخط ــكل أك ــن بش ــد تعرض فق

الرسم البياين 4 : انقطاع الزيارات العائلية (بالنسبة املئوية %)

النساءالرجال

القروي

املتوسطة و الغنية

إعدادي

الحرضي

عايل

ابتدايئ

الفقرية

ثانوي

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، 2020، بحث حول كوفيد- 19–املرحلة الثانية
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بينــت تفاصيــل هــذا التقريــر أنــه انطالقــا مــن أوضــاع 
ــي  ــت األرس الت ــة، ظل ــث الهشاش ــن حي ــا م ــرث تباين أك
تعولهــا النســاء أكــرث هشاشــة بســبب األزمــة مــن 
األرس التــي يعولهــا الرجــال. وتوثــر هــذه الهشاشــة 
ســلبيا عــىل الرضــع وعــىل األطفــال صغــار الســن. 
كــام تؤثــر عــىل األطفــال يف ســن التمــدرس وخصوصــا 
ــريا  ــرن كث ــد تأث ــات فق ــات اليافع ــا الفتي ــني. أم املراهق
مــن إعــالن وزارة الرتبيــة الوطنيــة عــن تأجيــل أو 

إلغــاء االمتحانــات.

التفاوتــات  همــت  فقــد  البالغــني،  يخــص  وفيــام 
االســتقرار يف العمــل واســتقرار الدخــل، وكذلــك البدائــل 
مداخيلهــم  تراجــع  ملواجهــة  املعتمــدة  التلقائيــة 

الصحــي. الحجــر  رفــع  بعــد  أنشــطتهم  واســتئناف 

القطــاع  يف  األجــريات  النســاء  كانــت  جهــة،  فمــن 
لوقــف  أو  الشــغل،  لفقــدان  تعرضــا  أكــرث  الخــاص 
الــاليئ  املســتقالت  العامــالت  حــال  (يف  أنشــطتهن 
ســبيل  عــىل  الصغــرية  التجاريــة  األعــامل  ميارســن 

املثــال).

ــة كشــفت بوضــوح الهشاشــة  ــدو أن األزمــة الحالي ويب
فــكل  الشــغل:  ســوق  يف  املــرأة  لوضعيــة  القامئــة 
ســواء  باألنشــطة،  املتعلقــة  األســئلة  عــىل  األجوبــة 
ــث،  ــن البح ــة م ــة األوىل أو الثاني ــئلة املرحل ــت أس كان
حــدة  أكــرث  كان  لألزمــة  الســلبي  األثــر  أن  تكشــف 
مــع  عــىل النســاء النشــيطات املشــتغالت باملقارنــة 

نظرائهــن مــن الرجــال.

ومــن جهــة أخــرى، وملواجهــة األزمــة املاليــة التــي 
ــاب  ــن أرب ــل، متك ــغل والدخ ــدان الش ــن فق ــت ع نجم
األرس الرجــال مــن اللجــوء إىل مدخراتهــم. كــام الحظنــا 
أنهــم، كل حســب الطبقــة االجتامعيــة التــي ينتمــي 
إليهــا، يحصلــون عــىل القــروض بشــكل أســهل مــن 
«األطــر  مــن  األرس  ربــات  أن  الحظنــا  كــام  النســاء. 
املتوســطة والعليــا» متكــن مــن االســتفادة مــن القــروض.

توزيــع  يف  املتبعــة  االســرتاتيجيات  أن  الحقــا  وتبــنَي 
التفاوتــات  هــذه  تصحيــح  يف  تفلــح  مل  املســاعدات 
وبالفعــل،  املســتخدمة.  االســتهداف  أمنــاط  بســبب 
كانــت نســبة النســاء املســجالت يف الصنــدوق الوطنــي 
ــال.  ــبة الرج ــن نس ــري م ــل بكث ــي أق ــامن االجتامع للض
غــري  القطــاع  يف  ميارســن  الــاليئ  للنســاء  وبالنســبة 
ــات  ــن للحصــول عــىل اإلعان ــني أن أهليته ــي، تب النظام
العموميــة كانــت دون أهليــة الرجــال؛ ومــع ذلــك 
ــرث مــن املســاعدات مــن خــالل التســجيل  اســتفدن أك

يف ســجالت نظــام «راميــد».

اآلثــار  األخــري  جزئــه  يف  أيضــا  التقريــر  ويتنــاول 
املتباينــة حســب الجنــس للولــوج إىل الســلع عقــب 
األزمــة الصحيــة. ومــع أنــه يبــدو أن النســاء املعيــالت 
لــألرس أكــرث تفــاؤال بشــأن توفــر املــواد األساســية مــن 
نظرائهــن الرجــال، فــإن عــددا أقــل منهــن رصحــن 
أنهــن قــادرات عــىل رشاء هــذه الســلع ومــواد النظافــة 
وضعيتهــن  تدهــور  مــع  هــذا  وينســجم  واألدويــة. 
املاليــة واســتهداف اإلعانــات العموميــة الــذي مل يكــن 

لصالحهــن.

ــج حــول  ــم اســتخالصه مــن نتائ ــا ت ومــن خــالل كل م
ــاع  ــىل أوض ــا ع ــرث وضوح ــذي كان أك ــة ال ــري األزم تأث
ــة وحالتهــن  ــني أن جــودة عالقاتهــن العائلي النســاء، تب
النفســية قــد تدهــورت أكــرث مقارنــة مــع مــا الحظنــاه 
الصحيــة  األزمــة  خــالل  وبالفعــل،  الرجــال.  لــدى 
عانــت النســاء املعيــالت ألرسهــن أكــرث مــن القلــق 
ــوف.  ــية والخ ــلوكيات الهوس ــوم والس ــات الن واضطراب
العواقــب  بشــأن  يســاورهن  القلــق  فــإن  وعمومــا، 

املحتملــة لهــذه األزمــة عليهــن وعــىل عائالتهــن.

الخامتة
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