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حول المر�أة القروية بالمغرب

عبد ال�سالم الناده ،جمال �آيت موحا� ،سليم موالي عبد الجبار ،محمد �أمغود ،مريم �آبهيجة ،فاطمة عرباني
مديرية التخطيط

بمنا�سبة اليوم العالمي للمر�أة القروية الذي يخلد في � 15أكتوبر من كل �سنة� ،أ�صبحت ق�ضية الن�ساء القرويات بالمغرب ت�شكل مو�ضوعا
ذو راهنية .فقد �أطلق بنك المغرب درا�سة عن و�ضعيتهن االجتماعية واالقت�صادية ال�ست�شراف �سبل �إدماجهن المالي وقام المكتب ال�شريف
للفو�سفاط ب�إعداد برنامج يهدف �إلى تطوير قدراتهن في الميدان الفالحي وريادة الأعمال .وبهذه المنا�سبة ،توفر المندوبية ال�سامية
للتخطيط معطيات وم�ؤ�شرات حول الو�ضعية الديموغرافية واالجتماعية واالقت�صادية للن�ساء المغربيات بالعالم القروي ،تمكن من �إبراز
�إمكاناتهن الب�شرية والإكراهات التي تحد من دورهن في م�سل�سل التنمية ببالدنا.
المر�أة القروية :ر�أ�سمال ب�شري مهم ينبغي تطويره في خدمة
التنمية
يبلغ عدد الن�ساء القرويات بالمغرب في  2019حوالي  6,5مليون ن�سمة،
�أي ما يعادل حوالي ن�صف ال�ساكنة القروية ( .)%49,2وت�شكل موردا ب�شريا
هاما للتنمية ،حيث �أن  %59,4منهن في �سن الن�شاط (� 59-15سنة) ،في
حين �أن  %29,6منهن ال تتجاوز �أعمارهن � 15سنة و %11تبلغ �أعمارهن
� 60سنة فما فوق.
وفي نف�س ال�سنة ،يبلغ عدد الن�ساء القرويات في �سن الإنجاب (� 49-15سنة)
 3,3مليون ن�سمة ،بينما ي�صل هذا العدد �إلى  6,2مليون بالو�سط الح�ضري
و 9,5مليون على الم�ستوى الوطني.
ويقدر �أمل الحياة عند الوالدة لدى الن�ساء القرويات في  2019بـ � 75,3سنة
مقابل � 79,6سنة بالن�سبة للن�ساء الح�ضريات و� 78,2سنة بالن�سبة للن�ساء
على ال�صعيد الوطني.
تمدر�س الفتاة القروية� :ضعف في م�ستوى الولوج للتعليم يجب
تداركه
على الرغم من التقدم الذي �أحرزته الفتاة القروية في مجال التمدر�س
بالم�ستوى االبتدائي ،ف�إن ولوجها �إلى باقي م�ستويات التعليم مازال
محدودا .فقد بلغ المعدل ال�صافي للتمدر�س الذي �سجلته بال�سلك االبتدائي
 %101,55خالل  ،2018-2017مقابل  %96,2لدى الفتيات بالو�سط
الح�ضري و % 98,5بالن�سبة للفتيات على الم�ستوى الوطني و% 102,54
بالن�سبة للذكور بالو�سط القروي� .إال �أن معدل التحاقهن بالتعليم الأولي
خالل نف�س ال�سنة لم يتجاوز  ،%25,4مقابل  %53,9بالن�سبة للفتيات
بالو�سط الح�ضري و % 41,6لدى الفتيات على ال�صعيد الوطني و% 40,5
بالن�سبة للذكور في الو�سط القروي.
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على م�ستوى ال�سلك الإعدادي ،بلغ المعدل ال�صافي لتمدر�س الفتيات

القرويات  ،% 39,73مقابل  % 80,15عند الفتيات الح�ضريات و% 62,62
لدى الفتيات على ال�صعيد الوطني و %40,46بالن�سبة للذكور في الو�سط
القروي� .أما بالن�سبة لل�سلك الثانوي الت�أهيلي ،يبلغ هذا المعدل % 12,48
مقابل  %57,39لدى الفتيات الح�ضريات و %38,1لدى الفتيات على
الم�ستوى الوطني و %19بالن�سبة للذكور بالو�سط القروي.

ويعزى �ضعف هذه الم�ؤ�شرات ،من �ضمن عوامل �أخرى� ،إلى ارتفاع معدل
الهدر المدر�سي للفتيات القرويات وخا�صة على م�ستوى ال�سلك الإعدادي.
ف�إذا كان هذا المعدل ي�صل �إلى  % 6,9بالتعليم االبتدائي مقابل % 4,7
بالن�سبة للفتيات بالو�سط الح�ضري و %1,7على الم�ستوى الوطني
و %5,4بالن�سبة للذكور بالو�سط القروي ،ف�إنه يرتفع �إلى  %16,8بال�سلك
الإعدادي ،حيث ي�ضاعف �أربع مرات نظيره الم�سجل لدى الإناث بالو�سط
الح�ضري ( )%4,8ومرتين بالن�سبة للإناث على الم�ستوى الوطني (.)%8
وبخ�صو�ص معدل الأمية ،فقد بلغ �سنة  2014حوالي  %60لدى الن�ساء
القرويات مقابل  %31بالن�سبة للن�ساء بالو�سط الح�ضري.
المر�أة القروية� :ضعف الولوج �إلى الخدمات ال�صحية
�إذا كان معدل وفيات الأمهات على الم�ستوى الوطني ال يتعدى  72,6حالة
وفاة لكل  100 000والدة حية و 44,6بالو�سط الح�ضري ،ف�إن م�ستواه ال
يزال مرتفعا بالو�سط القروي ،حيث بلغ  111,1حالة وفاة.
وقد بلغت ن�سبة الن�ساء القرويات الم�ستفيدات من عالجات قبل
الوالدة ،حوالي  ،%79,6في حين و�صلت �إلى  % 95,6بالن�سبة للن�ساء
بالو�سط الح�ضري ،مقابل  % 88,5على ال�صعيد الوطني .كما �أن ن�سبة
الوالدات بالو�سط القروي التي تتم بم�ؤ�س�سات �صحية ال تتجاوز ،%73,7
مقابل  %96بالو�سط الح�ضري و % 86,1على ال�صعيد الوطني .وقد بلغ
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معدل ا�ستعمال و�سائل منع الحمل  % 70,3لدى الن�ساء القرويات مقابل
 % 71,1بالن�سبة للن�ساء بالو�سط الح�ضري.
المر�أة القروية :فر�ص محدودة للم�شاركة في الحياة
االقت�صادية
على الرغم من كون م�ؤ�شرات الت�شغيل لدى الإناث �أف�ضل ن�سب ًيا بالو�سط
القروي مما هي عليه بالو�سط الح�ضري ،ف�إن الأن�شطة التي تزاولها المر�أة
القروية ال ت�ساهم ب�شكل كاف في تح�سين و�ضعها االعتباري .ففي �سنة ،2017
بلغ معدل الن�شاط لدى الن�ساء القرويات  %29,6مقابل  %18,4لدى الن�ساء
بالو�سط الح�ضري و % 22,4لدى الن�ساء على ال�صعيد الوطني .ويبلغ معدل
ال�شغل  ،%28,7م�سجال م�ستوى �أعلى بكثير مما هو عليه لدى الن�ساء بالو�سط
الح�ضري (  )% 13,8و %19,2لدى الن�ساء على الم�ستوى الوطني .ويبلغ معدل
البطالة في �صفوف الن�ساء القرويات  ،% 3,1في حين ي�صل �إلى % 25
بالن�سبة للن�ساء بالو�سط الح�ضري و % 14لدى الن�ساء على ال�صعيد الوطني.
ح�سب فروع الن�شاط االقت�صادي ،ت�سجل ن�سبة الإناث �ضمن الن�شيطين
الم�شتغلين بالعالم القروي �أعلى م�ستوى لها في قطاعي «الفالحة والغابات
وال�صيد البحري» و«ال�صناعة التقليدية» ،حيث ت�صل �إلى  % 35,4و% 22
على التوالي.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن �ضعف تثمين ن�شاط المر�أة بالو�سط القروي يمكن
تف�سيره بمجموعة من العوامل ،من بينها:
• كون الأغلبية ال�ساحقة للن�ساء القرويات الم�شتغالت يزاولن �أن�شطتهن
في المجال الفالحي ( ،)% 93,6مع العلم �أن  %90منهن ال يتوفرن على
�أي �شهادة ،في حين �أن  %70,4من الن�ساء الم�شتغالت بالو�سط الح�ضري
يعملن بقطاع الخدمات؛

• حوالي ثلث ( )% 32الن�ساء الن�شيطات الم�شتغالت بالو�سط القروي ال
يتوفرن على �أي �شهادة ،مقابل  % 9,6بالو�سط الح�ضري و %20,1على
ال�صعيد الوطني ،في حين �أن  %13,6فقط من الن�ساء القرويات يتوفرن
على دبلوم متو�سط؛
•  %60,3من الن�شيطات الم�شتغالت الم�شتغالت بالو�سط القروي ي�صنفن
�ضمن فئة م�ساعد عائلي ،وهو ،عموما� ،شغل غير م�ؤدى عنه ،ذلك �أن % 70,5
من ه�ؤالء الن�ساء ال يتلقين �أي �أجر مقابل عملهن؛
• كون المر�أة القروية تتحمل عبئا كبيرا من حيث عدد �ساعات العمل التي
تق�ضيها في ممار�سة الأعمال المنزلية ،كما يت�ضح ذلك من خالل نتائج
البحث الوطني حول ا�ستعمال الوقت بالمغرب الذي �أنجزته المندوبية
ال�سامية للتخطيط ،حيث تخ�ص�ص المر�أة القروية �أزيد من � 5ساعات
للأعمال المنزلية ،مقابل � 4ساعات بالن�سبة للمر�أة الح�ضرية.
المر�أة القروية� :أكثر عر�ضة للفقر واله�شا�شة
على الرغم من التراجع الملحوظ لظاهرة الفقر بالمغرب ،ف�إنها مازالت،
في �شكلها النقدي� ،أكثر انت�شارا في �صفوف الن�ساء القرويات مقارنة
بالن�ساء الح�ضريات ،بمعدل بلغ ،على التوالي % 25,3 ،و % 7,5في 2001
و % 9,5و %1,7في  ،2014في حين انتقل هذا المعدل ،بالن�سبة لمجموع
الن�ساء ،من  %15,2في � 2001إلى �أقل من  %5في .2014
ويالحظ �أي�ضا �أن دائرة اله�شا�شة قد �سجلت تراجعا كبيرا بالمغرب خالل
الفترة � ،2014-2001إال �أن المر�أة القروية مازالت تعاني منها �أكثر ،حيث
يبلغ معدل اله�شا�شة في �صفوفهن  %19,4في  2014مقابل  % 7,8لدى
الن�ساء الح�ضريات و % 12,4بالن�سبة لمجموع الن�ساء بالمغرب.
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