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 ملخص 

يتناول هذا املقال موضوع التعليم عن بعد كإجراء وقائي مت االعتماد عليه لتفادي تفشي وابء كوروان من جهة ولضمان االستمرارية 
املتطور من التعليم يف عالقته بتكافؤ الفرص بني اجلنسني يف  البيداغوجية من جهة اثنية. إذ يـطـمـح إلـى رصـد طـبـيـعـة هذا الشكل  

التعليم. استنادا على نتائج االستمارة االلكرتونية ومقابالت نصف موجهة   اجملال القروي ابملغرب من حيث احلق االستفادة من 
فاواتت اليت تعيق من املساواة  كأدوات علمية مت إعدادها هلذا الغرض، واهلدف من وراء ذلك هو الوقوف عند خمتلف أشكال الت

 بني اجلنسني يف فرص التعليم خاصة منها: التفاوت االجتماعي والتفاوت اجملايل.

 .كلمات مفتاحية: التعليم عن بعد، تكافؤ الفرص بني اجلنسني، التفاواتت االجتماعية واجملالية

 

Résumé 

 Cet article aborde le sujet de l'enseignement à distance en tant que mesure préventive pour éviter le 

déclenchement de l'épidémie de Coronavirus d'une part et pour assurer la continuité pédagogique de l'autre 

part.  Comme il nous montre la forme avancée de l'enseignement en relation avec l'égalité des chances entre les 

sexes dans la zone rurale au Maroc et avoir le droit de l'éducation.  

En se basant sur les résultats du questionnaire électronique et des entretiens semi directifs en tant qu'outils 

scientifiques préparés pour ceci, en ciblant les différentes formes d'inégalités qui entravent l'égalité des sexes au 

champ éducatif, citons en particulier : les inégalités sociales et spatiales. 

Mots clés : l'enseignement à distance, l'égalité des chancesentre les sexes,les inégalités sociales et spatiales. 
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 مقدمة 

يدة  حيظى قطاع الرتبية والتعليم بدور رئيسي يف اجملتمعات ابعتباره األداة الواعدة حنو اجملتمع املتقدم واملتطور، وتعترب التقنيات اجلد
واملعطيات يف منصات رقمية، هذا التطور السريع متخض عنه ظهور التعليم ثورة حقيقية يف العامل مبا توفره من كم هائل من املعلومات  

 عن بعد كشكل جديد للتعليم والرتبية قائم على تكنولوجيا املعلوميات واالتصاالت. 

ن حبيثأن التعليم عن بعد عملية تعليمية يتم فيها إدارة كل أو معظم أركان التدريس من قبل شخص بعيد عن الدارس من حيث املكا 
.فرض هذا النوع من التعليم مكانته (2002،  اليونسكو (أو الزمان على أن يكون هناك وسيط إلكرتوين بينهما للتمكن من التواصل

وابء كوفيد قام19117أمام  فقد  اليونسكو،  رصدته  ملا  من ضمنهم  بلد  185 أكثر من وفقاً  العامل  أحناء  املدارس خمتلف  إبغالق 
 ..(2002، )اليونسكونصف طالب العامل املغرب، مما أثر يف أكثر من

( ومعه املغرب  NATIONS UNIES DROIT DE L’HOMME, 2020مع هذه الظرفية اخلاصة اليت يشهدها العامل )
جلنسني من حيث احلق يف االستفادة من عمليات التعليم والتعلم نفسه يطرح موضوع تكافؤ الفرص يف التعليم وحتقيق املساواة بني ا

مدى مالئمة براجمالتعليم عن بعد لتوفيــر كل شــروط ترســيخ املســاواة بيـن اجلنسـني وضمـان أتميـن التحـاق كال اجلنسني علـى    ملعرفة
 34التحول الدميوغرايف، الذي سجل حوايل  ة من بينها  ضمنمجتمع مغريب يشهد حتوالت عميقحـد سـواء هبذه املنظومة اجلديدة.  

 957ماليني و  3الصادر عن املندوبية السامية للتخطيط، ابرتفاع عدد السكان املغرب ب    2014مليون نسمة حسب إحصاء  
 60,3  (، كما ارتفعت نسبة التمدن إىل2014)املندوبية السامية للتخطيط،2004ألف نسمة مقارنة مع اإلحصاء العام لسنة  

 . 2004 يف املائة سنة 55,1يف املائة، بعد ما كانت 

هذا االنتقال السكاين الكمي، خيفي بني طياته جمموعة من التحوالت الكيفية اليت رافقته أساسها: انتشار نظام األسر النووية وما 
 2014ت التسعينات. ووصل سنة  طفل لكل امرأة يف بدااي  5.9رافقه من اخنفاض من نسبة اخلصوبة، حيث كان معدهلا يف حدود  

سنة لدى   24.1سنة ابلنسبة للنساء، و  17.3من    1960طفل لكل امرأة. كما انتقل متوسط عمر الزواج سنة    2.21إىل  
 (. 2014)حسب نتائج إحصاء  2014سنةسنة ابلنسبة للرجال 31.3سنة ابلنسبة للنساء و 25.7الرجال، ل 

املدافعة عن تكافؤ الفرص واملساواة فية أساسية يف ظهور التنظيمات اجلمعوية والسياسية  شكلت هذه التحوالت الكمية والكيفية خل
الذي   ، كـأرضية لرفع املطالب من أجل املساواة واملشاركة السياسيةيف كافة احلقوق وبظهور مفاهيم جديدة من قبيل النوع االجتماعي

ذا اجملال خصوصا يف أواسط التسعينات بعد دخوله يف مسلسل من اإلصالحات  حاول معها املغرب مواكبة التطورات العاملية املتعلقة هب

 
،   CoV)-(MERSفريوسات كوروان اليت تسبب اعتالالت تتنوع بني الزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسيةعرفته املنظمة العاملية للصحة ابعتباره فصيلة كبرية من  117

ث ِّل فريوس كوروان املستجد .(SARS-CoV) الرئوي احلاد الوخيم )سارس(ومتالزمة االلتهاب   .ساللة جديدة مل يسبق حتديدها لدى البشر من قبل (nCoV) وميم
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-2030اليت هتم خصوصا املنظومة الرتبوية )امليثاق الوطين للرتبية والتكوين /املخطط االستعجايل / الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح )
  .((2017( / تقرير اجمللس األعلى للتعليم والبحث العلمي )يناير 2015

النسائية اليت اعتمدت على محالت الرتافع اجلماعية وتشكيل    د سعت اإلصالحات يف املنظومة الرتبوية إىل جانب النضاالتلق
إطارات تنسيقية )مثل ربيع الكرامة وربيع املساواة( هبدف الضغط على القرارات السياسية لتتالءم املنظومة القانونية مع املقتضيات  

اعتماد مدونة األسرة/ إصالح خمتلف جوانب )إصالح مدونة األحوال الشخصية /    مة والنساء خاصةالدولية حلقوق اإلنسان عا 
 إىل حماولة التكيف مع هذه التحوالت اليت كان اهلدف منها هو تقدم البالد وتنميته. الرتسانة القانونية( 

عمومية مراعية ملنظور النوع االجتماعي مع بداايت فتح أوراش من هنا نبعت أمهية قضية املساواة بني اجلنسني وتبين إدماج سياسات  
كربى اهلدف منها هو االنتقال إىل بناء نظام دميقراطي واالنفتاح واإلقرار حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا. الذي ترجم 

العاملي حلقوق اإلنسان/ اتفاقية مكافحة التمييز   ابنضمام املغرب جملموعة من االتفاقيات الدولية املدافعة عن حقوق اإلنسان )اإلعالن 
املالءمة القانونية املراعية  اتفاقية حقوق الطفل...( وعمله مببدئ    يف جمال التعليم/ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة/

 لعمومية.  ويف خمتلف القوانني والسياسات ا 2011حلقوق اإلنسان بدءا من التنصيص عليها يف دستور 

ما يهمنا هنا هو جمال الرتبية والتعليم الذي صيغت خبصوص عددا من املواثيق واالسرتاتيجيات اليت تتوخى إصالحه. ابتداء من 
 امليثاق الوطين للرتبية وما حيمله بني طياته من الرتكيز على الرتبية على حقوق االنسان مرروا ابلكتاب األبيض والوثيقة اإلطار ووصوال

 (. 2015اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،)2030-2015الرؤية االسرتاتيجية إىل 

يف هذا االجتاه، يالحظ أنه ورغم كل اجملهودات املبذولة تظل األمية مسة مرتبطة ابإلانث عموما، وابلقاطنات يف الوسط القروي  
درس خــارج أســوار املــدارس، فإن واحدة من بني كل عشر فتيات ترتاوح مـع اسـتمرار تزايـد عـدد الطفالت فــي ســن التمــخصوصا: 
%،  14,8سنة،    24و  15سنة مل يلتحقن ابملدارس ابلوسط القروي. كما بلغت نسبة الفتيات األميات بني    12و  7سنهن بني  

سنة ال ميارسن أي   17و  15بني  % من الفتيات اللوايت ترتاوح أعمارهن  24,6% ابلنسبة للذكور يف نفس العمر. إن  7,2مقابل  
 (.2017% من الفتيان )املندوبية السامية للتخطيط،5,1عمل، وال يذهنب إىل املدرسة وال خيضعن ألي تدريب، مقابل 

لذا أصبح من الضروري إرسـاء مقاربـة أتخذ بعني االعتبار تشجيع التمدرس يف احلياة العادية ويف ظل األزمات واألوبئة، لضمان 
اعتبارا لكون قطاع التعليم احلجر األساس للنهوض ابلبلد، ية االستفادة منه يف خمتلف املناطق والقروية على وجه اخلصوص. استمرار 

فاالهتمام به أسلوب رئيسي لتعزيز اجلهود لتحقيق املساواة بني اجلنسني من أجل تغيري األمناط االجتماعية والثقافية هبدف حتقيق  
افحة مجيع أنواع التمييز والتفاواتت سواء املبنية على النوع أو اجملال اجلغرايف وغريها، لذا فنحن نتساءل  القضاء على التحيزات ومك

عن مدى جناعة التعليم عن بعد لتحقيق احلق يف التعليم بني اجلنسني يف اجملال القروي؟ ومن خالل هذا السؤال املركزي ننطلق من  
 جمموعة من الفرضيات االتية:

 سة الرتبوية املتبعة يف التعليم عن بعد جمموعة من التدابري الضامنة لالستمرارية البيداغوجية لكال اجلنسني. السيا تقدم  -

 ال يتيح التعليم عن بعد إمكانية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بني املتعلمات واملتعلمني يف اجملال القروي. -
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 التفاواتت االجتماعية واجملالية سبب عدم حتقيق التعليم للجميع يف العملية التعليمية التعلمية عن بعد. تعد  -

لقد اعتمدان على مقاربة منهجية أساسها النظري منظور النوع االجتماعي بتسخري كل من أداة االستمارة االلكرتونية واملقابالت عرب  
أستاذ وأستاذة موزعني  180عنها انبعة من معطيات مصرح هبا من طرف عينة مكونة من  اهلاتف النصف املوجهة. فالنتائج املعرب

 على جمموعة من اجلهات اجلغرافية املنتمية للمجال القروي. 

، التزمنا ابتباع التعليمات الصارمة حول  19نظرا للظروف الصحية احلالية اليت مير هبا العامل ومعه املغرب، وهتديدات تفشي كوفيد
 جر الصحي حفاظا على سالمتنا وسالمة ابقي األفراد.  احل

البدء يف  اليت مت GOOGLE FORMSاستمارة إلكرتونية متت صياغتها عرب تطبيق يف هذا السياق االستثنائي مت االستناد على 
ومت إيقافها يوم  2020ماي  22توزيعها على صعيد اجملموعات والصفحات اخلاصة ابلتعليم عرب وسائط التواصل االجتماعي يوم 

 . 2020ماي 31

هو الوقوف عند نسب اخنراط املتعلمات واملتعلمني يف اجملال القروي يف منصات  إن اهلدف من أسئلة االستمارة )انظر/ي امللحق(
التعليم عن بعد كشكل جديد فرضه احلجر الصحي ووابء كوروان العاملي وحتديد أهم الصعوابت اليت تقف عائقا أمام جناح هذا  
الشكل اجلديد من التعليم، ونظرا ألننا مل نستطيع احلصول على معطيات ميدانية من املتعلمات واملتعلمني)لنفس الظروف السابقة  
الذكر(، ارتئينا توجيه االستمارة اإللكرتونية لألساتذة واألستاذات التعليم العمومي أبسالكه الثالثة يف اجملال القروي كعينة قصدية 

 اسي إلجناح أي عملية تعليمية تعلمية.  لكوهنم مكون أس

مع أربع أستاذات وأربع أساتذة ترتاوح أعمارهم بني    WhatsAppإضافة إىل مقابالت نصف موجهة عن بعد عرب الواتساب  
الثانوي االعدادي وواحد    43سنة و  28 منهم يشتغلون يف السلك االبتدائي واثنني يف السلك  الثانوي  سنة، مخسة  يف السلك 

مجيعهم ينتمون للمجال القروي. لإلدالء عن جتارهبم مع التعليم عن بعد ومدى جناعته واختياران هلذا العدد كان عشوائيا  التأهيلي،  
خاصة   FACEBOOKفهؤالء من رحبوا بداية بفكرة التعاون واملشاركة بعد التواصل معهم عرب جمموعات افرتاضية يف الفايسبوك  

 . ألساتذةا بتجميع

حياول هذا املقال إذن استعراض أهم اإلجراءات اليت واكبت التعليم عن بعد وأهم الصعوابت اليت متخضت عنه ابلرتكيز على أشكال 
 التفاواتت اليت حتد من احلق يف االستفادة منه. 

 

 

 

 خصائص جمتمع العينة  .1

 اجلنس .1.1
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 ( 1مبيان رقم ) 

األساتذة واالستاذات يف تعبئة االستمارة االلكرتونية اخلاصة ابلتعليم عن بعد يف اجملال يبني الشكل أعاله نسبة مشاركة كل من  
عدم    3%9,ـ فيما اختارت  2,32%، يف املقابل مثلت نسبة اإلانث حوايل  % 63,9القروي واليت بلغت نسبة الذكور حوايل

 التصريح.

 السلك التعليمي .1.2

، تاله السلك الثانوي االعدادي بنسبة % 63,9احتل أساتذة التعليم السلك االبتدائي املرتبة األوىل يف تعبئة هذه االستمارة بنسبة  
 .  15%وأخريا جاء سلك الثانوي التأهيلي بنسبة  21 ,%2

 والشكل التايل يبني النسب املئوية حسب كل سلك تعليمي:
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 ( 2مبيان رقم ) 

 اجلهة اليت ينتمي هلا األستاذات واألساتذة  .1.3
أستاذة وأستاذ يف االستمارة االلكرتونية والذين توزعوا حسب جهات املغرب و تصدرت جهة سوس العدد األكرب    180شارك  

ابلنسبة أستاذة وأستاذ    27أستاذة وأستاذ مث    34أستاذة وأستاذ، فيما تلتها جهة الرابط سال القنيطرة ب    61للمشاركني بعدد  
أستاذة وأستاذ جهة فاس مكناس وبعدها جهة    12أستاذة وأستاذ فيما مثل   17ملراكش اسفي ـ وجاءت درعة اتفياللت بعدها ب  

  3أساتذة من جهة كلميم واد نون و    4أساتذة وشارك  6أساتذة و تبعتها جهة طنجة تطوان احلسيمة ب   7بين مالل خنيفرة ب
تاذ من جهة العيون الساقية احلمراء وأستاذ من جهة الداخلة وادي الذهب فيما مل يشارك أي أساتذة من جهة البيضاء سطات وأس 

 من أساتذة جهة الشرق يف تعبئة االستمارة. وهو ما يقدمه الشكل التايل:

 
 ( 3مبيان رقم ) 
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 وأمهية التعليم عن بعد   تطور  .2
الكبري فـي حجـم املعارف اإلنسانية، هذا التقدم التكنولوجي والعلمي يف عامل ظهر التعليم عن بعد كأسلوب متطور ملواكبة االرتفاع  

االتصاالت واملعلوميات يتيح فرص التعلم للراغبني يف التعليم، وللذين ال يستطيعون التفرغ الكامـل لاللتحاقبفرص تعليمية وتكوينية 
 داخل املؤسسات.

وعة من التطورات، الذي ابتدئ ابلرتكيز على الطباعة يف البداية، مث على تقنيات  جمممنذ سنوات الستينات  فقد عرف التعليم عن بعد  
اإلعالم مع الراديو والتلفزيون. ليعتمد فيما بعد على احلواسيب واهلواتف الذكية والشبكات واخلدمات الرقمية التفاعلية ابستخدام 

 ( ,2009Tarek OUERFELLI, Kamel GHARBIاألنرتنت )

االلكرتوين   )الربيد  االلكرتونية  الوسائط  بواسطة  التعليمية  املوارد  من  ابالستفادة  الثمانينيات،  أواخر  منذ  مسح  الذي  التطور  هذا 
أمهيته املنتدايت االلكرتونيات /املنصات املعرفية اإللكرتونية املوفرة للمتعلمات واملتعلمني كما كبريا من املعلومات واملعارف. إذ تتزايد  /
واملتعلمني  في املعلومات واالتصاالت عن طريق تقريب املسافات بني األساتذة  يتيحه من االنتفاع بتكنولوجيا  للتواصل وتبادل ما 

 (. ,2009Monica Macedo-Rouetاملعارف واخلربات بطرق مبتكرة ومفيدة )

االستمر  بعد  عن  التعلم  يف  استخدامها  فرص  أاتحت  الرقمية  التعليمية  املوارد  أن  أزمة كوفيدكما  سياق  يف  البيداغوجية   19ارية 
لنشر    (،2020)اليونسكو، هادفة  رقمية  بسياسات  العاملي  الصعيد  الدول على  اخنراط  طريق  التعليمية ابستخدام عن  احملتوايت 

 تطبيقات رقمية وتقنية، لضمان االستفادة من احلق يف التعليم.

 إجراءات التعليم عن بعد يف املغرب ومدوديته .3
وعرب القناة الثقافية للعائالت    TelmidTiceإبطالق البوابة االلكرتونية    2020مارس    16ابتدأت عملية التعليم عن بعد يوم  

 23فيما تلتها التحاق كل من القناة األمازيغية وقناة العيون يوم    .اليت ال تتوفر على أجهزة احلاسوب وال ميكنها الولوج إىل اإلنرتنت

 ة يف نشر أكرب عدد من الدروس. وهذه هي أهم اإلجنازات احلالية للتعلم عن بعد: للمسامه  2020مارس 

 ألف مستعمل يوميا. 600بلغ عدد مستعملني البوابة االلكرتونية حوايل  -

والتلفزية حبيث بث ما جمموعه    3000إنتاج    - الرقمية  القنوات  درسا كل يوم على    56مورد رقمي وبثها على خمتلف 
 الثالث.  القنوات التلفزية

بلغ عدد املستفيدين من تكوين األساتذة أطر األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين وأطر اإلدارة الرتبوية عن بعد عرب البوابة  -
 ( 2020أبريل  1ة )إىل غاية -ألف مستفيد 23حوايل  e-takwineااللكرتونية 

 (.2020أبريل ألف قسم افرتاضي ابلنسبة للتعليم العمومي )إىل غاية  400إنشاء  -

 (. 2020الرتبية الوطنية،  وزارة( )2020أبريل    1ألف مستعمل )إىل غاية100بلغ عدد املستعملني لألقسام االفرتاضية   -
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ة، يف حني أن عدد املستعملني للمنصة -االف تلميذ  208ماليني و   8يقدر عدد تالميذ القطاع املدرسي من كال اجلنسني أكثر من  
هم الذين متكنوا من تتبع   فقط14%( مبعىن أن  2020عماد كسمي واخرون،  ة )-ألف مستعمل  600االلكرتونية مل يتجاوز  

 غري مستفيدين منه.  %86ومواكبة عمليات التعليم عن بعد يف املقابل أن أكثر من 

فقط هم من يستعملوا املنصة الوزارية يف حني أن النسبة   1,1يف نفس االجتاه عرب أساتذة وأستاذات اجملال القروي أن نسبة %
 لتتبع ومواكبة التالميذ وهو ما يعرب عنه الشكل التايل:  73%املرتفعة حتتلها اجملموعات اليت خلقوها عرب الواتساب أبكثر من 

 
 ( 4مبيان رقم ) 

. إذ يسمح هذا النوع من التعليم ابلتعلم دون قيود زمنية تعد إمكانية الوصول هي الوسيلة األكثر استخداًما لصاحل التعليم عن بعد 
 أو مكانية، هذا األمر يستفيد منه من توفرت له اإلمكانيات املادية والتقنية وهو األمر الغائب لدى أغلبية التالميذ. 

 ال حيقق مبدأ تكافئ الفرص يف العامل القروي  التعليم عن بعد .4
والتالميذ القدرة املالية الكتساب بنية حتتية فعالة مبا يكفي لتحقيق أقصى استفادة من طريقة التعلم عن ليس لدى مجيع التلميذات  

 بعد هذا ما عرب عنه أغلبية األساتذة واألستاذات، األمر الذي يبينه الشكل التايل:
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 ( 5شكل رقم )

 

، ابملوازاة مع هذه النتائج عربت أستاذة التعليم االبتدائي 9,53%فالصعوابت متعددة ومتشابكة فيما بينها كما صرحت به نسبة  
تالميذ جملموعة    10ة يف الفصل مل يلتحق سوى  -تلميذ  27ابجملال القروي التابعة للصخريات املستجوبة يف املقابلة أن من بني  

فتيات وأرجعت السبب لعدم لوعي أبمهية التدريس عالوة على عدم توفر األسرة على    3خلقتها األستاذة( من بينهم  الواتساب )اليت  
 هواتف ذكية وشبكة األنرتنت.

يتسبب التعليم عرب اإلنرتنت ضمنيا يف نقل التكاليف إىل املتعلمينحسب أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بنواحي زاكورة الذي اعترب 
تعليم عن بعد آلية تكرس التفاواتت يف العامل القروي إذ أن أغلب أسره فقراء يصعب على أبنائهم وبناهتن التواصل النعدام وجود  أن ال

هواتف ذكية، وإن وجدت هذه األخرية فهم يشتكون من غالء مصاريف األنرتنت وما حتتاجه الدروس من شرح يف الفيديوهات 
تنهي بسرعة رصيد األنرتنت وذويهم غري قادرين على حتمل ارتفاع هذه املصاريف خصوصا بعد اليت يرفضها التالميذ بسبب أهنا  

 .118فرض احلجر الصحي وفقداهنم لعملهم الذي يف غالب األحيان غري قار

 %95وهو نفس األمر املعرب عليه من طرف أغلبية املشاركات واملشاركني يف االستمارة أبكثر من 

 
 ( 6شكل رقم )

إىل ذلك، قد ال ميتلك بعض األشخاص املهارات التقنية للولوج للتعليم عن بعد. فتساءل أستاذ التعليم االبتدائي جبماعة  ابإلضافة  
مية  اكرفروان التابع إلقليم احلوز عن هذا النوع من التعليم يف اجلماعة اليت يشتغل فيها فالساكنة جد فقرية وأغلبية األولياء تنخرهم األ

ي عربت عليه أستاذة التعليم االبتدائي جبماعة بوعادل إقليم اتوانت بقوهلا إن ساكنة املنطقة يعتمدون على زراعات والفقر. نفس الرأ
معيشية مبداخيل هزيلة ال يستطيعون أتمني هواتف ذكية لألبناء وتضيف حىت ولو وجد هاتف ذكي يف املنزل فهو ال يفي ابلغرض  

 مبستوايت تعليمية خمتلفة. لألسر اليت عدد أطفاهلا ثالثة وأربعة 

 انتشار الصور النمطيةاملؤثرة على املساواة يف فرص التعليم احلجر الصحي واستمرار  .5

 
 حسب األستاذ فأولياء األمور يف هذه املناطق كانوا يشتغلون يف أعمال مومسية بدخل يومي ومع فرض احلجر فأغلبيتهم دون عمل.118
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  النمطية كقواعد تطبق بشكل خمتلف بني اجلنسني دائما ما تكون مصحوبة ابلتحيز واالجحاف بشأن أدوار املرأة وهي  تنتشر الصور
  .املتحكمة يف بلورة املواقفواملمارسات االجتماعية وتؤثر يف القوانني والسياسات، وحتول دون إحداث التغيري يف التعليم

 1.54ـوهذا ميثلحوايل    19خارج املدرسة حاليا بسبب إغالق املدرسة نتيجة تفشيكوفيد    %  89تقدر اليونسكو أن أكثر من  
مليون امرأة يف أقل    111وتعيش أكثر من  .مليون فتاة 743مليار طفل وشاب مسجلني ابملدارس واجلامعات، مبا يف ذلك حوايل 

 رتفاع نسب الفقر املدقع والضعف االقتصادي.البلدان منوايف العامل، حيث يصعب ابلفعل احلصول على التعليم. بسبب ا

وجد التالميذ من كال اجلنسني مع انتشارهذا الوابء العاملي أنفسهم أمام شكل جديد من التعليم الذي يستوجب توفري وسائل تقنية 
ة ضد اإلانث يف األسر  حديثة قد ال يسهل احلصول عليها ليس بسبب ارتفاع التكلفة املادية بل أيضا بسبب الصور النمطية التمييزي

 اليت تعطي الذكور األولوية يف احلصول على احلاسوب واهلاتف عند توفرمها.

مثل هذه املمارسات املعيقة لتمدرس الفتيات هي نتيجة انتشار أمناط السلوك االجتماعية والثقافية القائمة على أدوار منطية لكل من  
سها الثقافة الشعبية والتنشئة االجتماعية أن دور املرأة األساسي هو الزوجة واملربية والراعية  الرجل واملرأة فمن األدوار التقليدية اليت تكر 

 (.2020لشؤون املنزل وأعماله)اليونسكو،

 من األستاذات واألساتذة: 60%األمر الذي اتفقت عليه أكثر من 

 
 ( 7شكل رقم )

  ختصص املرأة يفإذ    هتمام ابألعمال املنزلية يف ظل احلجر الصحي،فباسم التقاليد والعادات جتد الفتيات أنفسهن أمام ضرورة اال
ساعات مقابل    5أضعاف ما ينفقه الرجل )  7من وقتها يوميا إلجناز هذه األنشطة، وهو ما يشكل    %20ما يقارب    اجملتمع املغريب

ساعات    5دقيقة للرجل يف املناطق احلضرية و  39دقيقة مقابل    38ساعات و  4دقيقة(. وحسب وسط اإلقامة، ختصص املرأة    43
 (.2016دقيقة يف املناطق الريفية )األمم املتحدة، 50دقيقة مقابل  33و
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  84يف حني أن جل أساسيات التعليم عن بعد يتم عرب وسائط إلكرتونية وتقنية ال يزال نصف اإلانث يف املنطقة العربية وعددهن  
 (.2020مليون تقريبا غري متصالت ابألنرتنت وغري قادرات على استخدام اهلواتف احملمولة )هيئة األمم املتحدة للمرأة،

 سيع العرض لتحقيق احلق يف التعليم لكال اجلنسني حتديدا يف العامل القروي؟ هل ميكن التعليم عن بعد من تو  .6
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل متكني النساء والفتيات، عن طريق زايدة ثقتهن أبنفسهن وحتسني وضعهن.  يتيح  

ليدية إىل تغيريات تدرجيية يف املواقف االجتماعية كذلك ميكن أن تؤدي املشاركات االجتماعي البديلة للنساء يف األدوار غري التق
 ( ومن مت االستفادة من حق التعليم على قدم املساواة. 2019)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب اسيا،

وفقا ألستاذة ابلتعليم الثانوي االعدادي إبحدى املؤسسات يف اجملال القروي التابعة إلقليم احلوز: احلديث عن الثورة التقنية وهذا 
الزخم اإلعالمي عن التعليم عن بعد جد بعيد عن واقع قرى املغرب اليت نشتغل فيها فالفتيات يف املؤسسات التعليمية ال يستطعن 

 بسبب انعدام وجود مؤسسات وبسبب التقاليد احملافظة اليت مرات تكون عائقا وراء متدرسهن.  استكمال الدراسة 

وتضيف أن توفري جهاز حاسوب وأنرتنت وهواتف ذكية ابهظة الثمن أمر ال تقدر عليه األسر يف هذه األماكن. إن هذه األسر ال  
 رعة نفاذ رصيد األنرتنت.تستطيع حىت توفري الدفاتر والكتب املدرسية فما ابلك مبسايرة س

ال ميكن إنكار أن التعليم عن بعد ال ميكن أن حيل حمل املدرسة ومكوانهتا. فالتدريس االفرتاضي لن جيعل من املمكن التدريس بشكل 
 Philippeفعال كما هو احلال أمام الفصل احلقيقي يف الصف الذي داخله يقرأ األستاذ وجوه التالميذ ومدى تفاعلهم واستيعاهبم )

2020Meirieu, ويضيف أستاذ التعليم الثانوي االعدادي املنتمي إلحدى اجلماعات القروية بتارودانت أن هذا النوع من .)
التعليم ال يساهم يف توسيع العرض الرتبوي حتديدا يف اجملال القروي فأغلبية التالميذ من كال اجلنسني ينتمون ألوساط اجتماعية 

املرتبطة غالبا ابحلرمان، بل حذر األستاذ من كون هذا النوع سيزيد من التفاواتت بني اجملال احلضري والقروي هذا واقتصادية فقرية  
 األخري الغري متوفر على شبكات األنرتنت وإن توفرت فال تتوفر اإلمكانيات املادية املكلفة لألسر. 

 التدريس ليس للجميع يف التعلم عن بعد  .7
اختيار وزاري مل يكن اختيارا متوافقا عليه حيث مت تغييب الشركاء والفاعلني األساسني يف املنظومة الرتبوية  إن التعليم عن بعد هو   

القروية أبكدز التابع إلحدى اجلماعات  التعليم االبتدائي  اآلابء ويضيف أستاذ  زاكورة وجدان أنفسنا دون  -كالنقاابت ومجعيات 
للجوء للوسائط االلكرتونية كالواتساب والفايسبوك خللق جمموعات لتقدمي الدروس والدعم   واضطرران تكوين يف هذا النوع من التعليم،

الرتبوي للتالميذ، األمر الذي مل تشجعه األسر يف مثل هذه املناطق النائية اليت تفتقد ألبسط شروط العيش. أما ابلنسبة لنسبة حضور  
اجلديد من التعلم وليست لدي فكرة هل يتابعون الدروس عرب القنوات أم ال،   الفتيات من الفتيان فكال اجلنسني مل يواكبا هذا النوع

 فالتواصل منقطع معهم بشكل اتم منذ مغادرهتم حجرات املدرسة. 

إن احلديث عن التعليم يف فصول افرتاضية وجمموعات الكرتونية تفرغه من مضمونه التفاعلي،فليس من السهل االندماج يف جمموعة  
أن البيئة االفرتاضية ستعرض خماطر العزلةبسبب انقطاع االتصال احلقيقي بني التالميذ وأقراهنم وبني التالميذ وأساتذهتم، افرتاضية. حىت  

جيب أال ننسى أن املدرسة لديها وظيفة التنشئة االجتماعية والتأطريية فلم تفاجئ أستاذة التعليم االبتدائي املنتمية إلحدى املدارس 
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كة أيت ابها ملا رد عليها أحد إخوة تلميذهتا بتسجيل صويت يسخر منها ومن التعليم بواسطة الواتساب وأضافت  التابعة إلقليم شتو 
أن هناك جمموعة من املمارسات الرائجة اليت تتعرض هلا مع خلقها جملموعة الواتساب من قبيل إرسال صور هلا وأدعية وتسجيالت 

 صوتية عن فريوس كوروان.

 بعد يف اجملال القرويحتدايت التعليم عن  .8
وما يستوجب من اخنراط لألسر يف دعم بناهتم وأوالدهم ملسايرة جر الصحي أصبح التعليم الرقمي القناة الرئيسية للتعلم يف سياق احل

أغلبيتها حتت وطأة  عمليات التعليم والتعلم، هذا األمر جد صعب على الفئات اهلشة خصوصا يف املناطق النائية والقروية اليت تعيش  
 . السامية للتخطيط للمندوبية 2014حسب إحصائيات عام %47.5األمية خصوصا بنسبة 

فاملشاكل املادية وحتديدا إمكانية الوصول إىل املوارد عائق بنيوي مشرتك حيد من استفادة املتعلمات واملتعلمني من هذا الشكل اجلديد 
( التعليم  أشكHCP,2020من  وجود  عن  انهيك  اآلابء  (،  على  االعتماد  ميكنهم  الذين  أولئك  بني  الالمساواة  من  خمتلفة  ال 

أو شرح تعليمات( والذينهم غري قادرين    PDFواألمهات الذين لديهم القدرة على مساعدهتم )على سبيل املثال، فقط لفتح ملف  
 على املساعدة يف حتديد الصفحة يف الكتاب املدرسي. 

هم يف عمليات التعليم والتعلم ، فاملتعلمة الساكنة يف جبل بدون شبكة أنرتنت وبظروف عيش جد فقرية  يسا فالرأمسال الثقايف العائلي  
 Pierre Bourdieuسيكون حاهلا خمتلف إذا توفرت هلا الشروط املوضوعية اخلارجة عن إرادهتا، هذا ما يسميه بيري بورديو  

والثقايف التفاواتت يف وهو من  (habitus)مبجموعة من االستعدادات املكتسبة اليت ختتلف حسب الوضع االجتماعي  أسباب 
( ، فمثال سيصعب على أم أو  2007بورديو بيري،جان كلود ابسرون،فرص التعليم للفئات املنحدرة من طبقات اجتماعية خمتلفة)

 مترين ابللغة الفرنسية أو ابللغة العربية مما سيؤثر على املرافقة ومواكبة الدروس عن بعد.   أب قاطنني يف جبل ومن أصول أمازيغية شرح

ابلتايل فإن احتمال ارتفاع نسبة التفاواتت االجتماعية بني اجملال القروي واحلضري وبني اإلانث والذكور هو أحد التحدايت الرئيسية 
 ة من األسر وجدوا أنفسهم دون دخل قار يف هذا السياق.للتعليم عن بعد يف ظل احلجر الصحي. خصوصا أن نسب

 خامتة 

إذا كانت مكافحة عدم املساواة االجتماعية والتعليمية صعبة ابلفعل يف الفصل الدراسي، فإن مكافحتها أكثر صعوبة مع التعليم عن  
 بعد يف غياب مقاربة للنوع االجتماعي يف القرى املغربية النائية.

فمن   19على النوع واجملال، جراء التأثري الغري املتكافئ لكوفيدملا ينتج عن أي جائحة من تضخم لعدم املساواة القائمة خصوصا  
الواجب العمل على إاتحة الفرص واملوارد الكافية للفتيات والنساء اللوايت يواجهن خطر أشكال متعددة من التمييز. ففي املغرب 

ابلنسبة للرجال، إضافة إىل الظروف اهلشة اليت يعيشن فيها   %18مقابل    %33وف النساء أكثر من  تصل نسبة البطالة يف صف
 (.  2020)منظمة األمم املتحدة للمرأة ابملغرب،
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واألستاذات الذين واللوايت شاركوا معنا بغرض معرفة واقع هذا النوع   إن احلصيلة األولية للتعليم عن بعد يف املغرب حسب األساتذة
لتعليم عربوا بشكل مجاعي عن عدم اتفاقهم معه ابعتباره شكل جديدا ال أيخذ بعني االعتبار التفاواتت اجملالية اليت تعاين منها من ا

قرى املغرب املفتقرة بنيتها التحتية للمعدات التقنية واملتطورة وغياب صبيب األنرتنت يف جممل مناطقها األمر الذي سيزيد من عمق  
 ساواة يف الوصول لالستفادة من احلق يف التعليم. التفاواتت والالم

الالزمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يف يستلزم احلديث عن املساواة بني اجلنسني يف التعليم عن بعد توفري مجيع اإلمكانيات واملوارد  
هذا النوع من التعليم بل قد يتحول  االستفادة من التعليم العمومي اجملاين، ويف ظل غياهبا لدى أغلبية األسر من الصعب احلديث عن  

ألداة متييزية تكرس الالمساواة بني اجلنسني يف التعليم اعتبارا للتمثالت األبوية املاحنة حق األسبقية يف التعليم للذكور على حساب 
رة مما يتسبب يف انقطاعهن  اإلانث. وجيدن أنفسهن يف ظل احلجر أمام أعباء منزلية تفرضها عليهن التقاليد واألعراف اجملتمعية املنتش

والدميقراطية   النساء  حقوق  أجل  من  العاملة  )اجلمعيات  اهلدر  نسبة  ارتفاع  يف  يساهم  وقد  االفرتاضية  حصصهن  مواكبة  عن 
 ( يف صفوفهن ومن مت إقصائهن من احلق يف الرتبية والتعليم.2020والتنمية،

 املراجع املعتمد عليها  

 ابللغة العربية  •
 . ( التعليم املفتوح والتعليم عن بعد: االجتاهات واالعتبارات السياسية واالسرتاتيجية2002)اليونسكو  .1

(، من أجل مدرسة االنصاف واجلودة واالرتقاء، اجمللس األعلى للرتبية والتكوين 2015الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح ) .2
 والبحث العلمي.

 التعليم، التقرير عن املسائل اجلنسانية بناء اجلسور لتحقيق املساواة بني اجلنسني.(، التقرير العاملي لرصد  2020اليونسكو ) .3

توزيع الوقت بني العمل املهين و   (، املساواة بني اجلنسني2016األمم املتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) .4
 الثروة الوطنية.  والعمل املنزيل غري املؤدى عنه: حنو تثمني مسامهة النساء يف إنتاج

(، آفاق تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال تكنولوجيا املعلومات  2019اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) .5
 واالتصاالت يف املنطقة العربية.

طنية: التعليم (، رسالة مفتوحة اىل وزير الرتبية الو 2020اجلمعيات العاملة من أجل حقوق النساء والدميقراطية والتنمية ) .6
 عن بعد ضرب صارخ ملبدأ تكافؤ الفرص وتكريس للطبقية والتمييز اجلنسي. 

(، ترمجة ماهر ترميش، إعادة اإلنتاج يف سبيل نظرية عامة لنسق التعليم، مركز  2007بورديو بيري، جان كلود ابسرون ) .7
 دراسات الوحدة العربية، املنظمة العربية للرتمجة.

 .مـذكـرة حـول النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان والسكىن،(2014خطيط )املندوبية السامية للت .8

9. ( بنساسي  امليلودي  إشراف  منصوري،  ـامال  معزوز،  بعد  2019/2020عماد كسمي، حورية  عن  التعليم  ظاهرة   ،)
 واالستمرارية البيداغوجية مديرية إقليم القنيطرة.

 (، التأثري الالمتكافئ للوابء على النساء والفتيات ابملغرب.2020)منظمة األمم املتحدة للمرأة ابملغرب  .10
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 على املساواة بني اجلنسني يف املنطقة العربية. 19-أتثري كوفيد( 2020هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .11

، 2020أبريل  4( بالغ إخباري احلصيلة املرحلية لعملية التعليم عن بعد بتاريخ 2020وزارة الرتبية الوطنية، ) .12
 اململكة املغربية، املديرية املكلفة بتدبري جمال التواصل.

 ابللغة الفرنسية •
13. Nations unies droit de l’Homme (2020), la covid-19 et les droits des femmes : 

orientations.   

14. HCP (2020), enquête sur l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et 

psychologique des ménages. 

15. Monica Macedo-Rouet (2009), LA VISIOCONFÉRENCE DANS L'ENSEIGNEMENT Ses 

usages et effets sur la distance de transaction, revue Distances et savoirs, CAIRN.INFO. 

16. Tarek OUERFELLI, Kamel GHARBI, (2009), LE DISPOSITIF D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

À L’UNIVERSITÉ DE BAHREÏN PRATIQUES ET ATTENTES DES ENSEIGNANTS. Université de 

Bahreïn. 

17. Philippe Meirieu(2020) « L’école d’après » avec la pédagogie d’avant.  

18. UNISCO5(2020), L’éducation dans un monde post-Covid : Neuf idées pour l’action 

publique, La Commission internationale sur Les futurs de l’éducation. 
19. https://fr.unesco.org/news/filles-seront-plus-durement-touchees-fermetures-decoles-

dues-au-covid-19. 
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 " 19السياسات االجتماعية عرب آلية الدعم وأثرها على املرأة األرملة يف ظل جائحة " كوفيد 
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 ملخص

حمفوفة ابملخاطر. كانت هذه الظاهرة أساس العديد شهد املغرب يف السنوات األخرية ظاهرة متيزت بتزايد عدد األرامل يف أوضاع  
من الصعوابت االقتصادية واالجتماعية اليت تفاقمت بشكل متزايد بسبب عدم وجود اسرتاتيجية وبرامج حكومية تستهدف النساء 

 األرامل بشكل خاص. 

باشرة لألرامل يف أوضاع حمفوفة ابملخاطر ، على الرغم من أن املغرب قد تبىن مؤخرًا بعض الربامج االجتماعية )برانمج املساعدة امل
نظام املساعدة الطبية ، برانمج مكافحة التسرب من املدرسة ، صندوق دعم التماسك االجتماعي ، إخل( هتدف إىل تعزيز السياسة  

احلالة الوابئية اليت يعيشها  االجتماعية وخاصة األفراد يف املواقف الضعيفة. ومع ذلك ، ال تزال هذه الربامج غري كافية يف مواجهة هذه  
 العامل أبسره واليت أثرت على األرامل يف أوضاع حمفوفة ابملخاطر. 

يف مواجهة تفاقم أتثري هذا الوابء على وضع النساء األرامل يف وضع حمفوف ابملخاطر ، سنحاول يف هذا العمل حتديد آاثر هذا  
 تعيقه. حتقيق أهداف هذه الربامج والسياسات االجتماعية. الوابء على األرامل ، وحتديد املعوقات القانونية اليت

 19-كلمامتفتاحية: النساء األرامل، السياسات االجتماعية، حالة طوارئ، جائحة، كوفيد 

Résumé   

 Dans ces dernières années, le Maroc a connu  un phénomène  marqué par l’augmentation de 

nombre des femmes veuves en situation de précarité. Ce phénomène a été la base de 

plusieurs difficultés économiques et sociales qui s’engravent de plus en plus en l’absence 

d’une stratégie et des programmes gouvernementaux destinés  particulièrement aux femmes 

veuves.  

Bien que le Maroc a adopté récemment certains programmes sociaux (programme d’aide 

direct des femmes veuves en situation de précarité, régime d’assistance médicale, 

programme de lutte contre le décrochage scolaire, fond d’appui à la cohésion sociale…) visant  

à promouvoir la politique sociale  et plus particulièrement les individus en situation de 

vulnérabilité. Mais, ces programmes restent insuffisants face  à cette situation de pandémie 

vécue par le monde entier qui a impacté les femmes veuves en situation de précarité.  

Face à l’exacerbation de l’impact de cette pandémie sur la situation des femmes veuves en 

situation de précarité, nous aurons essayé au niveau de ce travail de déterminer  les effets de 

cette pandémie sur les veuves, et de préciser les obstacles juridiques qui entravent  la 

réalisation des objectifs de ces programmes et politiques sociales. 

Mots clés : femmes veuves, politiques sociales, Etat d’urgence, pandémie, covid-19 
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 : مقدمة 

عرف العامل يف اآلونة األخرية شلال شبه اتم على مجيع مستوايته االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، نظرا لتفشي جائحة          
كوروان اليت ضربت ابألخص األمن الصحي العاملي، الذي يعترب أحد عناصر النظام العام وهو أحد مكوانت األمن اإلنساين الشامل  

ي واألمن املائي ...، حيث إن املخاطر الصحية خصوصا يف حالة األوبئة مثال تصبح خماطر عابرة للقارات  إىل جانب األمن الغذائ
والذي 19والتعرتف ابحلدود اجلغرافية بني الدول ، والدليل على ذلك  هو االنتقال السريع وغري املتوقع لوابء كوروان فريوس كوفيد  

 جيز انتقلت العدوى ألغلبية دول العامل.ظهر يف "ووهان" ابلصني الشعبية، ويف وقت و 

جائحة فرضت على دول العامل تغيري أولوايهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، حيث سيتعني على صناع السياسات تنفيذ        
س وإغالق إجراءات جوهرية: تقييد حركة األشخاص وإغالق الدول حلدودها ووضع مدن بكاملها حتت احلجر الصحي، توقف املدار 

الشركات واملصانع ، واضطرت الكثري من اإلدارات إىل اللجوء لتقنية العمل عن بعد ، مما خلف آاثرا وخيمة على االقتصاد والطاقة 
اإلنتاجية. كما أتثرت شرائح اجتماعية كثرية خاصة يف الدول اليت مل تعمل على مواكبة اإلجراءات املتخذة بتدابري لتخفيف اآلاثر 

 .119ية واالجتماعيةاالقتصاد

، أصبح العنف 19- ومع تزايد الضغط االقتصادي واالجتماعي املقرتن بتقييد التجول وفرض تدابري العزلة االجتماعية بسبب جائحة كوفيد 
ربن بسبب ’اإلغالق العام‘ على أن يلزمن بيوهتن جبوار من يضطهدوهنن، يف  وقٍت  اجلنساين يتزايد بشكل تصاعدي. ومثة نساء كثريات جيم

 . 120أصبحت فيه خدمات دعم الضحااي معطلة أو ابت الوصول إليها متعذراً 

وهتدد األزمة احلالية بدفع املكاسب احملدودة اليت حتققت يف جمال املساواة بني اجلنسني وتفاقم أتنيث الفقر والتعرض للعنف ومشاركة 
 .121املرأة على قدم املساواة يف القوة العاملة 

العاملي للمرأة حول  2020مارس    8ويف هذا السياق أصدرت املندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية بتاريخ   اليوم  مبناسبة   ،
، %50,3مليون أي    17.67وضعية املرأة يف سوق الشغل. حسب املذكرة السالفة الذكر، يقدر عدد النساء يف املغرب حبوايل  

سنة فما فوق(، واحدة من كل ست أسر ترأسها امرأة، وثلثا هؤالء النساء مطلقات أو    15مليون يف سن النشاط )  13,4منهن  
أسرا  122أرامل اللوايت يرأسن  النساء  النساء ترداي يف وضعية احلجر  %55123، إذ بلغت نسبتهما من بني  ، وتزداد وضعية هذه 

 
 صباح العمراني، جائحة كورونا والنساء: معاناة متعددة، مؤلف جماعي: جائحة كورونا والمجتمع المغربي فعالية التدخالت وسؤال   -119

. 122، ص 2020الماالت، منشورات المركز المغربي لألبحاث وتحليل السياسات،  اإلصدار األول يونيو  
 أثر مرض فيروس كورونا لعام 2019 )كوفيد-19( على النساء والفتيات، الموقع   : األمم المتحدة، موجز للسياسات -120

  ، تاريخ التصفح 6 يونيو https://www.un.org .2020:اإللكتروني 
121- United Nations report : SHARED, RESPONSIBILITY, GLOPAL SOLIDARITY : Responding to the socio-economic 
impacts of COVID-19 ; March 2020, p 8. 
 توفر األرملة على بطاقة راميد سارية المفعول وعدم خضوعها للضريبة، باستثناء الضريبة على السكن :- يقصد باألرملة في وضعية هشة 122

 http://www.da3m.ma/faq.htmlالرئيسي مع عدم االستفادة من أي دعم أو معاش. أنظر الموقع اإللكتروني الرسمي 
 - صباح العمراني، جائحة كورونا والنساء: معاناة متعددة، مرجع سابق ص123- 124. 123

https://www.un.org/
http://www.da3m.ma/faq.html
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جمموعة من التدابري واإلجراءات ملواجهة تداعيات    الصحي مما يعرضهن للهشاشة. وقد دفعت هذه الوضعية احلكومة املغربية إلصدار
 هذه األزمة، مما كان هلا أثر على السياسات االجتماعية املوجهة جملموعة من الفئات اهلشة وخاصة فئة األرامل موضوع الدراسة. 

"  اليت  السياسة االجتماعية ولتحديد اإلطار املفاهيمي ملوضوع الدراسة، ال بد من حتديد بعض املفاهيم األساسية كمفهوم "     
متثل االطار العام الذي يوجه عمليات التغيري الشاملة االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع، وعلى ذلك فهي تتضمن اجتاهات بعيدة 

دراس ضوء  يف  ومقابلة االرجتال  املشكالت  خمتلف  ملواجهة  فيها  السري  يتم  اليت  العريضة  اخلطوط  لتحديد  ودقيقة  منظمة،  ات 
 اإلحتياجات املتعددة. 

: التوجيهات واملبادئ والتشريعات واألنشطة اليت تؤثر على الظروف املعيشية اليت تساعد  وتشري السياسة االجتماعية يف جمملها إىل    
 .  124فالسياسة االجتماعية هي ذلك اجلزء من السياسة العامة الذي يعىن ابلقضااي االجتماعية يف رفاهية اإلنسان، إذن

يكتسي موضوع السياسات االجتماعية عرب الية الدعم واثرها على املرأة االرملة يف جائحة كوروان أمهية ابلغة وذلك على اعتبار أنه  
يما وأن املغرب يف مرحلة انتقال إىل احلداثة بكل ما تعنيه من ضرورة عصرنة  ذو أبعاد قانونية وحقوقية وسياسية و اجتماعية،  الس

 وتطوير بناه الفكرية واالقتصادية واالجتماعية...، وتنقسم هذه األمهية إىل أمهية نظرية وأخرى عملية :

التفاعل بني العديد من الفعاليات فبالنسبة لألمهية النظرية أو العلمية فهي انبعة من كون هذا املوضوع شكل أرضية خصبة للنقاش و 
داخل األوساط الفكرية واحلقوقية، كما يشكل البحث العلمي رافدا أساسيا من روافد تطوير اآلليات الكفيلة ابلنهوض ابملساواة، 

ها، وذلك  ذلك أن األحباث العلمية املوضوعية ميكنها أن تقف على مكامن القوة من أجل تثمينها وعلى مكامن اخللل من أجل تقومي
 كله هبدف اإلسهام يف عملية السعي حنو املساواة .

، فأمهية املوضوع تتجلى يف دراسة أاثر جائحة كوروان على دور املرأة من خالل املؤشرات االقتصادية  العملي  أما على املستوى 
 واالجتماعية على أرض الواقع،  وكذا تقارير املؤسسات الرمسية والدراسات امليدانية. 

وعليه فإن اإلشكالية املركزية اليت يثريها هذا املوضوع الذي حنن بصدد دراسته، تتمثل يف مدى أتثري جائحة فريوس كوروان         
 " على آلية دعم النساء األرامل  ؟ 19"كوفيد

 وهي إشكالية تفرض اإلجابة على مجلة من األسئلة من قبيل : 

 ؟  وضعية هشاشة ماهي القوانني املنظمة للنساء األرامل يف  -

 ماهي اإلجراءات املتخذة ملواجهة أثر جائحة فريوس كوروان ؟ وما أثرها على وضعية النساء األرامل ؟  -

 

 

 

 

 
 -  أحمد محيى خلف صقر، التخطيط والسياسة االجتماعية المفاهيم واألطر واآلليات، دار التعليم الجامعي، الطبعة 2019،         ص115. 124
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 ومن أجل دراسة هذا املوضوع واإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية فقد عملنا إىل تقسيم املوضوع إىل مطلبني :
 وع االجتماعي  املطلب األول: اعتماد ألية اجتماعية  مستجيبة للن 

 "على صندوق دعم األرامل   19املطلب الثاين :مدى أتثري فريوس" كوفيد 

وذلك ابإلعتماد على املنهج التحليلي وهو أقرب املناهج اىل الدراسات القانونية ذات املضامني االجتماعية، وكذا املنهج املسحي 
اانت االجتماعية عن طريق أدوات حبثية كاملقابلة من أجل احلصول  وهو أحد مناهج البحوث الوصفية اليت تقوم على مجع وحتليل البي

 .125على معلومات من عدد كبري من الناس املعنيني ابلظاهرة موضوع البحث 

 

 املطلب األول: اعتماد ألية اجتماعية  مستجيبة للنوع االجتماعي   .1

يف العشرية األخرية السيما مع إحداث احلساب اخلصوصي   ذات البعد االجتماعي قفزة نوعية  126لقد عرفت السياسات العمومية
 من قانون املالية لسنة  18املسمى "صندوق دعم التماسك االجتماعي" مبوجب املادة 

 ؛ وذلك هبدف املسامهة يف متويل برامج الدعم االجتماعي، واملتمثلة فيما يلي : 2012

 لنفقات املتعلقة بتفعيل نظام املساعدة الطبية. املسامهة يف متويل ا  -
املسامهة يف متويل املساعدة لألشخاص ذوي االحتجاجات اخلاصة، سيما تلك املتعلقة بتحسني ظروف متدرس األطفال    - 

لدخل واملسامهة يف يف وضعية إعاقة وابقتناء األجهزة اخلاصة واملساعدات التقنية األخرى وتشجيع االندماج املهين واألنشطة املدرة ل
 إحداث وتسيري مراكز االستقبال. 

املسامهة يف النفقات املتعلقة مبكافحة اهلدر املدرسي خاصة تلك املتعلقة مبنح الكتب واللوازم املدرسية ،برانمج "مليون    - 
 انمج تيسري(. حمفظة"، وكذا املساعدات املالية املشروطة املباشرة لفائدة األطفال املتمدرسني من أسر معوزة )بر 

املكررة من قانون املالية   13الدعم املباشر للنساء األرامل احلاضنات ألطفاهلن اليتامى يف سن التمدرس طبقا للمادة   -  
 .   2014127لسنة 

ويندرج برانمج "الدعم املباشر للنساء األرامل يف وضعية هشة احلاضنات ألطفاهلن اليتامى" وتفعيل نظام املساعدة الطبية " راميد    
واليت  " يف سياق صريورة هذه الدينامية املتصاعدة اهلادفة إىل تعزيز السياسات االجتماعية للدولة خاصة لفائدة بعض الفئات املعوزة 

 ة قوية يف الربامج العمومية الرامية إىل تعزيز آليات التماسك والتضامن واحلد من الفقر واهلشاشة االجتماعية. أذكت دينامي

 
  الوجيز في منهجية البحث القانوني، مطبعة الجودة، الطبعة االولى 2012، ص40. :- أحميدوش مدني 125
 تحيل على مسار عملي مقصود من قبل الحكومة  أو أحد مؤسساتها لتقديم حلول لقضية معينة تالقي اهتماما عاما.  :- السياسات العمومية126

رية، منشورات مؤسسة انظر، مرشد العمل في القضايا الجند  Friedrich EBERT .   9، ص2002، مكتبة األردن، طبعة   
 - تقرير المجلس األعلى للحسابات  لسنة 2016-2017، ص 96. 127
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 الفقرة األوىل : صندوق الدعم املباشر للنساء  األرامل  .1.1
ساء األرامل، وينتج عن  تواجه األسر املعوزة بشكل عام أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ويزداد الوضع قتامة ابلنسبة للن       

هذه الظاهرة مشاكل يصعب التغلب عليها، وهلذا حاول املشرع املغريب جتاوز هذه املشاكل من خالل إحداث صندوق دعم األرامل  
، واملتعلق بتحديد شروط ومعايري االستفادة من الدعم املباشر 2014128ديسمرب     04بتاريخ    2.14.791وإصدار مرسوم رقم  

األرامل يف وضعية هشة. وحسب مقتضيات املادة الثانية من هذا املرسوم تستفيد النساء األرامل يف وضعية هشة نيابة عن  للنساء  
مبتابعة  الواحد والعشرين سنة، واملشروط  يتكفلن هبم، وذلك إىل غاية بلوغهم سن  واللوايت  اليتامى الذين يف حضانتهن  أطفاهلن 

بة لألطفال البالغني سن التمدرس، ويستثىن من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن املذكور الدراسة أو التكوين املهين ابلنس
 األطفال اليتامى املصابني إبعاقة. 

وجتدر اإلشارة إىل أن الدعم املخصص للنساء األرامل احلاضنات ألطفاهلن، يدخل يف نطاق احلساب اخلصوصي لقانون املالية،      
التماسك االجتماعي "، وابلتايل فإن الدعم املتعلق ابلنساء األرامل، ليس عبارة عن حساب الذي حيمل إسم :   "صندوق دعم 

لسنة   املالية  قانون  به  تعديل جاء  هو  بل  مستقل،  األرامل يف وضعية هشة ضمن  2014خصوصي  النساء  إدماج  مبوجبه  مث   ،
التماسك االجتماعي، إىل جانب الدعم املتعلقة بتفعيل نظام املساعدة    املستفيدين من صندوق دعم  النفقات  املخصص لتمويل 

الطبية، والدعم املخصص ملكافحة اهلدر املدرسي، وكذا املسامهة يف دعم األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. ومت اعتماد هذا  
انون عرب تقنية املرسوم ال حيتاج  القانون عرب آلية املراسيم، ليكون يف منأى عن انتقادات السلطة التشريعية، حيث أن إصدار هذا الق

 .  129سوى أخذ أتشرية اجمللس احلكومي، لكي جيد طريقه للنشر ابجلريدة الرمسية

درمها عن كل طفل يتيم، على أال يتعدى جمموع الدعم   350املبلغ الشهري للدعم يف    11، حدد يف املادة  130كما أن املرسوم
 درهم عن كل شهر لألسرة الواحدة . 1050

رم النساء األرامل املستفيدات من تلقي أي دعم آخر، إذ جاء يف املادة الرابعة على أنه ال جيوز: اجلمع بني الدعم املشار إليه  كما ح
يف املادة األوىل أعاله وأي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة، أو ميزانية مجاعة ترابية أو تدفعه  

  .131عمومية، كاملنح الدراسية أو الدعم املقدم يف إطار برانمج " تيسري "   مؤسسة أو هيئة

 
- مرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436 ) 4 ديسمبر( بتحديد شروط ومعايير االستفادة من الدعم المباشر للنساء االرامل في 128

الى  8504(. الصفحات 2014ديسمبر  18) 1436صفر  25ل 6318الحاضنات الطفالهن اليتامى. الجريدة الرسمية اضنات وضعية هشة الح

8506 .  
 
- صباح العمراني، المرأة والمشاركة السياسية بالمغرب، مساهمة تحليلية إلدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، مطبعة أفريقيا الشرق 129

. 287، ص  2018  
- مرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436 ) 4 ديسمبر( بتحديد شروط ومعايير االستفادة من الدعم المباشر للنساء االرامل في 130

. 8506الى   8504(. الصفحات 2014ديسمبر  18)  1436صفر  25ل  6318وضعية هشة الحاضنات الطفالهن اليتامى. الجريدة الرسمية   
 - المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.14.791 المتعلق بدعم االرامل. 131
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 .الفقرة الثانية :نظام التغطية الصحية )راميد(  .1.2

لتكريس مبدأ احلق يف الصحة كما تنص عليه املواثيق الدولية والدستور املغريب، ولتعزيز السياسة الصحية اليت تعترب إحدى أهم        
مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية ، وحسب    65.00األولوايت وأحد األوراش االصالحية الكربى ببالدان، جاء القانون رقم  

 يهدف إىل : هذا القانون فإنه 

إحداث أتمني إجباري قائم على مبادئ وتقنيات التأمني االجتماعي لفائدة األشخاص املزاولني نشاطا يدر عليهم دخال  -
 واملستفيدين من املعاشات وقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير والطلبة : 

 .132ن الوطين لفائدة السكان املعوزينإحداث نظام املساعدة الطبية قائم على مبادئ املساعدة االجتماعية والتضام -

القادرة على حتمل  2011وقد مت تفعيل نظام املساعدة الطبية سنة   الفئات املعوزة والفقرية غري  ، والذي يهدف إىل متكني 
مصاريف العالج، من احلصول على تغطية صحية أساسية، االستفادة من جمانية العالجات من خالل اخلدمات الطبية املقدمة  

املستشفيات العمومية واملؤسسات العمومية للصحة واملصاحل الصحية التابعة للدولة سواء يف احلاالت االستعجالية أو خالل يف  
من    116تلقي العالجات ابملستشفى. ويشرتط يف الراغب يف االستفادة من نظام املساعدة الطبية، طبقا ملقتضيات املادة  

 : 65ـ  00القانون 

املالية الكافية األشخاص غري اخلاضع - ني ألي نظام للتأمني اإلجباري األساسي عن املرض، وغري املتوفرين على املوارد 
 ملواجهة النفقات املرتتبة عن العالجات الطبية

 أزواجهم   -
سنة على األكثر والذين ال يستفيدون من أي أتمني إجباري   21أوالدهم غري املأجورين املوجودين حتت كفالتهم والبالغني   -

 سنة يف حالة متابعة الدراسة شريطة إثبات ذلك.  26سي عن املرض وميكن متديد هذا السن إىل حدود أسا 
أوالدهم املعاقون بغض النظر عن سنهم، والذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة القيام بعمل مأجور على إثر إصابتهم  -

 بعجز جسدي أو ذهين. 
ة برسم املساعدة الطبية األطفال الذين مع األشخاص املستفيدين املشار إليهم أعاله، ويقبل لالستفادة من اخلدمات املضمون      

 00من القانون    117والذين يوجدون حتت كفالتهم الفعلية التامة والدائمة شريطة اإلدالء مبا يثبت ذلك، طبقا ملا تنص عليه املادة  
 .65ـ 

 :  56ـ 00من القانون  118الطبية التامة املنصوص عليها يف املادة كما يقبل حبكم القانون لالستفادة من املساعدة        

نزالء املؤسسات اخلريية ودور األيتام واملالجئ أو مؤسسات إعادة التأهيل وأي مؤسسة عمومية أو خاصة غري رحبية، واليت   -
 تعمل على إيواء األطفال املتخلى عنهم، أو األشخاص البالغني الذين ال يتوفرون على أسرة.

 
- ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 23 رجب 1423)3  اكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية  132

.   3449(. ص 2002نوفمبر  21)  1423رمضان 16الصادرة في  5058االساسية، الجريدة الرسمية رقم   
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 نزالء املؤسسات السجنية. -
 األشخاص الذين ال يتوفرون على سكن قار.  -

يستفيد من نظام املساعدة الطبية كذلك األشخاص املستفيدون من جمانية العالج، برسم نص تنظيمي خيص حتمل تكاليف  
  00من القانون    120. وحسب مقتضيات املادة 65ـ    00من القانون    119مرض أو عدة أمراض وفق ما تنص عليه املادة  

، متنح اإلدارة صفة مستفيد من نظام املساعدة الطبية بناء على طلب من املعين ابألمر ، وفق شروط وإجراءات حتددها 65ـ  
نصوص تنظيمية، وخيول منح هذه الصفة احلق يف احلصول على التحمل الكلي أو اجلزئي للمصاريف املرتتبة عن اخلدمات  

القانون، وحتدد املسامهة السنوية اجلزئية للمستفيدين وإجراءات تطبيقها مبوجب   121ة  املنصوص عليها يف املاد من نفس 
 . 2 -08 -177املرسوم رقم 

كما تتوىل جلنة حملية دائمة حمدثة هلذا الغرض على صعيد كل قيادة وابشوية ومالحقة إدارية، عملية البث يف طلبات االستفادة          
دارية احمللية املختصة التابع هلا حمل سكىن صاحب الطلب. وقد يضطر طالب بطاقة راميد اىل االنتظار شهورا املودعة لدى السلطة اإل

قبل احلصول عليها، بسبب تعقيد املساطر والواثئق املطلوبة وتعدد املتدخلني، اىل جانب تعثر اجتماعات اللجان واالمهال، االمر  
احملسوبية واالستغالل االنتخايب والسياسوي هلذه العملية االنسانية واالجتماعية، اليت تعترب الذي يفتح الباب على مصراعيه للزبونية و 
 .  133من صميم مسؤولية الدولة وحق املواطنني 

إضافة إىل ذلك فقد شكل نظام املساعدة الطبية منفذا للعديد من األسر لالستفادة من اخلدمات الصحية. فقد أظهر تقرير الوكالة 
 (. 53%عن تساوي حسب النوع مع ارتفاع طفيف لإلانث ) 2016تأمني الصحي لسنة الوطنية لل

يف املئة(.    73ابلنسبة للتوزيع حسب احلالة العائلية للمستفيدين من نظام املساعدة الطبية. فيالحظ هيمنة املستفيدين املتزوجني )
ستفيدين، وهي كتلة ال يستهان هبا خاصة أن اإلانث منهم  يف املئة من امل 9يف املئة( يف حني تشكل األرامل  14متبوعا ابلعزاب )

يف املئة يف متم سنة  46إال أن معدل التجديد اليزال منخفضا إذ مل يتجاوز  .134يف املئة( يفرتض استفادهتن من دعم الدولة  93)
يف املئة.    31اوز، كما أن معدل سحب البطاقات من طرف األشخاص يف وضعية هشاشة يظل ضعيفا بدوره إذ ال يتج2017

وميكن تفسري هذه الوضعية بتدين جودة العالجات الناتج عن تزايد الطلب على العالجات املوجهة اىل املستشفى العمومي بعد  
 .   135تعميم نظام املساعدة الطبية دون القيام بتأهيل قبلي للقطاع 

 على صندوق دعم األرامل   19املطلب الثاين :مدى أتثري فريوس كوفيد  .2

 
 - صباح العمراني ، المرأة والمشاركة السياسية بالمغرب، مساهمة تحليلية إلدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية مرجع سابق، ص 133.277
 - تقرير أنشطة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 2016 نظام المساعدة الطبية، ص 134.18
 - تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، سنة 2017 ، ص 126. 135
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قام املغرب جبهود حملاربة الفقر بشكل عام وحماولة التقليص من الفوارق االجتماعية، ودعم الفئات اهلشة، حيث عرف       
 .  136معدل الفقر بعض الرتاجع حسب اإلحصائيات الرمسية

مية البشرية، صندوق التكافل وقد اختذ املغرب عدة مبادرات حملاربة الفقر واهلشاشة يف صفوف النساء منها املبادرة الوطنية للتن   
االجتماعي للنساء املطلقات احملرومات من النفقة كما مت توسيع دائرة املستفيدات للزوجة املعوزة واألم املهملة، صندوق دعم  

 األرامل، حق النساء يف االنتفاع من األراضي الساللية والولوج للحق يف امللكية. 

جد حمدودة وال ترقى إىل مستوى جيعل املرأة املغربية تتمتع ابلقدرة على مواجهة أعباء    ورغم أمهية هاته اإلجراءات فإهنا تبقى
مازال املغرب يقبع يف الرتب   احلياة وجتيب على احلاجيات االقتصادية األساسية اليت تضمن هلا ظروف عيش الئق، حيث 

النوع االجتماعي حسب املنتدى االقتصادي   الرتبة  األخرية عامليا يف جمال مساواة    149من أصل    137العاملي ابحتالله 
 .  137دولة 

 واجهة تداعيات اجلائحة  الفقرة األوىل: اإلجراءات احلكومية مل .2.1
يف ظل ما يشهده العامل من حالة طوارئ كربى نتيجة تفشي فريوس كوروان القاتل، أعلنت احلكومة املغربية عن إنشاء جلنة       

مة ملواكبة التأثريات احملتملة على االقتصاد املغريب، وكذا إحداث صندوق خاص بتدبري جائحة  يقظة لتتبع وحتديد اإلجراءات الالز 
 . 1382.20.269" مبوجب املرسوم رقم   19كوروان " كوفيد 

على أخذ جمموعة من التدابري للدعم املؤقت   2020مارس    23وقد شرعت جلنة اليقظة االقتصادية يف اجتماعها  ليوم االثنني  
 لألسر العاملة يف القطاع غري املهيكل املتأثر مباشرة ابحلجر الصحي.

 ونظرا لتعقيد هذه اإلشكالية، اختذ القرار ملعاجلتها على مرحلتني :

املرحلة األوىل: هتم األسر اليت تستفيد من خدمة راميد وتعمل يف القطاع غري املهيكل وأصبحت ال تتوفر على مدخول يومي إثر  
  احلجر الصحي.

هذه األسر ميكنها االستفادة من مساعدة مالية متكنها من املعيش واليت سيتم منحها من موارد صندوق حماربة جائحة كوروان الذي 
 انشأ تبعا لتعليمات صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا.

 وستحدد هذه املساعدة املالية على النحو التايل: 

 
    بين عامي 2001 و2014، تراجع الفقر بدرجة كبيرة في المغرب، فقد زاد متوسط نصيب الفرد من االستهالك بمعدل سنوي قدره 3.3 -136
3.9%) % 4.8لشريحة العشرين بالمئة األفقر من السكان (، وهبطت نسبة الفقر النقدي والحرمان إلى   % 12.5و على الترتيب. انظر تقرير  % 

. 2017الدولي والمندوبية السامية للتخطيط في المغرب سنة  البنك  
- تقرير فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات حول الوضعية الحقوقية للنساء المغربيات 25 سنة بعد مؤتمر بيجن التقرير  137

. 3، ص  2019الموازي لفدرالية رابطة حقوق النساء، اكتوبر   

- مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441  )16 مارس 2020( بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم فيروس 138

(.   2020مارس  17)   1441رجب  22مكرر ل 6865" . الجريدة الرسمية عدد 19كورونا " كوفيد   
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 من فردين أو أقل. درهم لألسرة املكونة  800أوال: 

 درهم االسرة املكونة من ثالث إىل أربع أفراد. 1000اثنيا: 

  درهم لألسرة اليت يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص. 1200اثلثا: 

من هاتفه احملمول   وجيب على رب األسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد اخلاصة به عن طريق رسالة قصرية
 .1212م التايل إىل الرق

. وميكن اإلدالء ابلتصرحيات ابتداء من االثنني 2019دجنرب  31وتعترب بطاقات راميد اليت سيتم قبوهلا تلك اليت كانت صاحلة يف 
من أجل احرتام اإلجراءات الوقائية اليت    2020أبريل    6. وسيتم توزيع املساعدات تدرجييا ابتداء من االثنني  2020مارس    30

 ائحة.متليها اجل

 لتقدمي املساعدة لألسر وكذا الرد على الشكاايت. 1212وميكن االتصال ابلرقم 

التضامن واليت تعرف تعبئة كبرية فإن أي تصريح تلقائي ال أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه ملتابعات   ويف هذه الفرتة من 
 قضائية.

، واليت تعمل يف القطاع غري املهيكل،  واليت توقفت عن العمل بسبب   هتم األسر اليت ال تستفيد من خدمة " راميد " املرحلة الثانية:
 . 139احلجر الصحي، إذ ستمنح هلا املبالغ املذكورة نفسها سابقا، من خالل منصة إلكرتونية خمصصة لوضع التصرحيات 

نت بطاقة راميد ابمسه،  ومن خالل هذه االجراءات يالحظ غياب النوع االجتماعي، حبيث أن املساعدة تكون ابسم الزوج إن كا 
وهو ما يطرح إشكاال كبريا يف حالة الطالق أو حالة تواجد الزوج خارج بلد االقامة أو ترمل الزوجة، مما يالحظ أن جلنة اليقظة  

 االقتصادية أغفلت فئة كبرية من النساء، يزداد وضعها قتامة أكثر يف حالة الطوارئ.

 وأثرها على األرامل الفقرة الثانية: حالة الطوارئ  .2.2

( 2020مارس   23)  1441من رجب    28صادر بتاريخ    2.20.292خلطورة هذا الفريوس صدر يف املغرب مرسوم بقانون         
من رجب    29صادر بتاريخ    2.20.293يتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، ومرسوم رقم  

حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين املغريب ملواجهة تفشي فريوس كوروان   ( إبعالن2020مارس    24)   1441
 .  140" 19املستجد " كوفيد 

وقد أدى هذا الوضع االستثنائي جلعل األسر املعوزة بشكل عام و فئة األرامل بشكل خاص موضوع الدراسة تعيش أوضاعا اجتماعية 
وتدابري استثنائية لفائدة األرامل، مما جيعل املرسوم املتعلق ابلدعم املباشر للنساء األرامل   االقتصادية صعبة، يف ظل غياب إجراءات

 يطرح مجلة من اإلشكاليات القانونية ميكن إمجاهلا يف : 

 
 www.finances.gov.ma- بالغ االجتماع الثالت للجنة اليقظة، 139
  15، ص2020 أبريل 17أمينة رضوان :مدى مساهمة فيروس كورونا في إنهاء العالقة الشغلية، مجلة الباحث العدد   -140
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إن املرسوم أقام متييزا بني املرأة احلاضنة، واملرأة األرملة غري احلاضنة، اليت هي بدون أوالد، وكأن إرادة املشرع من وراء إصدار  •
هذا املرسوم تنصرف إىل دعم أطفال النساء األرامل، دون االهتمام بوضعية النساء األرامل يف حد ذاهتا وهو ويعترب متييزا 

 .141والبعد االجتماعي الذي هو اهلدف وراء إحداث الصندوق  غري مربر ، ويتناىف 

قمنا به ملنطقة واد أمليل إقليم اتزة  لفائدة مثانية عائالت أرامل من بينهم عائلتني بدون أطفال، مل يستفدن من   142ويف حبث ميداين 
سكن يف بيت زوجها املتويف لوحدها وتعيش صندوق دعم األرامل لكوهنم غري حاضنات ألطفاهلن اليتامى. فبالنسبة للعائلة األوىل ت

درهم، مما جيعلها جتد نفسها أمام وضع اجتماعي طارئ يتفاقم يوما بعد     300على تقاعده الزهيد الذي ال يتجاوز حسب قوهلا  
أتسف و  يوم أدى هبا إىل االخنراط يف دوامة البحث عن مورد جديد للنفقة من خالل مساعدات األقارب واجلريان حسب قوهلا،

حلرماهنا من الدعم املباشر للنساء األرامل، كما أهنا مل تتوصل بعد من أي دعم من صندوق تدبري جائحة كوروان وأهنا تنتظر نتائج  
 الشكاية اليت قدمتها مبساعدة أحد جرياهنا.

هلا أي دعم، جتد نفسها املعيل الوحيدة أما ابلنسبة للعائلة الثانية فتعيش األرملة مع والدها الكبري يف السن وثالث إخوة بنات ليس 
ألسرهتا من خالل العمل يف تنظيف البيوت، ورغم استفادهتا من نظام املساعدة الطبية " راميد " لكنها مل حتصل على الدعم املباشر 

ايت كانت اإلجابة : أهنا  لصندوق كوروان يف املرحلة األوىل ، وبعد استفساران هلا على عدم تقدمي شكاية يف املوقع اإللكرتوين للشكا 
 درمها للفرد.  20ال تعرف القراءة وتنتظر شخصا من اجلريان يقوم هبذه العملية مببلغ 

ويف هذا اإلطار يتبني أن صندوق دعم األرامل أغفل فئة كبرية من النساء األرامل يف وضعية معوزة، ويبقى السؤال ما مصري هذه  
 الفئات ؟ 
ثل أن املرسوم حرم النساء األرامل املستفيدات من تلقي أي دعم آخر، إذ حسب املادة كما أن اإلشكالية الثانية تتم •

الرابعة فإنه : ال جيوز اجلمع بني الدعم املشار إليه يف املادة األوىل أعاله وأي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر  
ة أو هيئة عمومية. كاملنح الدراسية أو الدعم املقدم يف  آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية مجاعة ترابية أو تدفعه مؤسس

ومن خالل هذا جند أن هذه املادة الرابعة تقصي فئة األرامل متاما من االستفادة من صندوق   143إطار برانمج " تيسري  " 
در أي مرسوم أو  تدبري جائحة كوروان رغم الظروف االستثنائية وحالة الطوارئ اليت يعيشها املغرب ، ألن احلكومة مل تص

قانون خيص هذه الفئة يف ظل هذه الظروف اإلستثنائية، كما أن نتائج الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا ابلنسبة لستة عائالت  
يستفدن من الدعم املباشر لألرامل، مل يستفدن من صندوق تدبري جائحة كوروان رغم االستفادة من نظام املساعدة الطبية 

حبجة أهنم استفادوا من الدعم املباشر للنساء األرامل وال ميكن اجلمع بينهما رغم أن بعض األسر ال  " راميد " ، وذلك  
مبلغ   على  إال  صعبة.   350حتصل  اجتماعية  و  إقتصادية  وضعية  يف  تعيش  جيعلها  مما  الشهر  يف   درهم 

ا مل حتظ من أي دعم من صندو 53وتقول زهرة ) ق تدبري جائحة كوروان رغم حماولتها  (، وهي أرملة وأم ألربعة أطفال، إهن 
التسجيل وأهنا تتلقى اإلجابة ابلرفض حبجة أهنا حتصل على الدعم املباشر للنساء األرامل وتضيف: " كنت قبل هذا  
الفريوس أخرج إىل السوق لبيع بعض الدجاج والبيض واألرانب اليت أقوم برتبيتها، لكن بعد هذا الفريوس وحالة الطوارئ 

 
 .288  صباح العمراني ، مرجع سابق، ص -141
 - بحث ميداني لمنطقة واد أمليل إقليم تازة، في إطار المقابلةمع ارامل في وضعية هشة.142
 - المادة الربعة من المرسوم رقم 2.14.791  المتعلق بدعم االرامل. 143



130 
 

أمام وضعية صعبة رغم حصويل على الدعم املباشر للنساء األرامل، ألين أقوم بتسديد نفقات الكراء والكهرابء  أجد نفسي  
وجيب علي العمل لتوفري القوت اليومي ". وأتسف من حرماهنا من صندوق تدبري جائحة كوروان رغم الظروف االستثنائية 

 .          144الصعبة اليت تعيشها فئة األرامل
 

وميكن القول أن نتائج هذه الدراسة امليدانية يف ظل حالة الطوارئ اليت عرفها املغرب، أظهرت أن املبادرة اليت أطلقتها  
، ال تستجيب لتحقيق البعد    2014احلكومة من خالل ألية الدعم املوجهة للنساء األرامل يف وضعية هشة مند سنة  

عيشها العامل بصفة عامة واملغرب بصفة خاصة، حبيث تبقى فئة األرامل  االجتماعي خاصة يف الظروف االستثنائية اليت ي
يف وضعية هشة حمرومة من اإلستفادة من أي دعم مباشر آخر بسبب االستفادة من الدعم املباشر للنساء األرامل رغم  

األرامل ألهنن  شهراي (، أو عدم االستفادة من الدعم املباشر للنساء    350حصول بعض العائالت على مبلغ زهيد  )
 لسن حباضنات األطفال وال يتوفرن على شروط االستفادة طبقا ملقتضيات املادة الثانية من مرسوم دعم األرامل.   

 خامتة : 
خالل العشرية األخرية، تبنت الدولة جمموعة من السياسات االجتماعية للنهوض ابلنساء يف وضعية هشاشة وذلك        

ث حساب خصوصي موجه للفئات املعوزةوخاصة فئة األرامل موضوع الدراسة، لكن  إصدار قوانني وإحدا  لمن خال
 أابنت جائحة كوروان عن وجود جمموعة من االختالالت القانونية والواقعية أثرت على وضعية األرامل يف وضعية هشاشة. 

 : ولتجاوز هذه االختالالت وجب على احلكومة

 تبسيط املساطر واإلجراءات القانونية املنظمة لصندوق دعم األرامل يف وضعية هشة.   -

 اإلسراع إبخراج وتنزيل مشروع قانون السجل االجتماعياملوحد. -

 وضع سياسات إجتماعية تراعي البعد اإلجتماعي يف حالة الطوارئ  -

 وضع نظام معلومايت متطور للوصول اىل الفئات اهلشة .  -

 اعدات الشهرية املدفوعة لألرامل يف إطار صندوق دعم األرامل. رفع قيمة املس -

 توسيع مستفيدي صندوق دعم األرامل ليشمل األرامل اللوايت هن بدون أبناء وبدون معيل.  -

 حتمل الدولة ملصاريف املاء والكهرابء يف ظل حالة الطوارئ.  -

ابلنساء يف   للنهوض  احلكومة  املبذولة من طرف  اجلهود  رغم  التساؤل حولوأخري  يبقى  هشاشة  قدرة    : وضعية  مدى 
 ؟  احلكومة املغربية على تقليص الفوارق االجتماعية بني اجلنسني 

 

 

 

 

 
 - بحث ميداني لمنطقة واد أمليل إقليم تازة، في إطار المقابلةمع ارامل في وضعية هشة.144
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 : الئحة املراجع

 : الكتب

 .2019أمحد حمىي خلف صقر، التخطيط والسياسة االجتماعية املفاهيم واألطر واآلليات، دار التعليم اجلامعي، الطبعة  -

العمراين، املرأة واملشاركة السياسية ابملغرب، مسامهة حتليلية إلدماج مقاربة النوع يف السياسات العمومية، مطبعة  صباح   -
 .2018أفريقيا الشرق 

 .2012الوجيز يف منهجية البحث القانوين، مطبعة اجلودة، الطبعة االوىل  : أمحيدوش مدين -

 : املقاالت

: معاانة متعددة، مؤلف مجاعي: جائحة كوروان واجملتمع املغريب فعالية التدخالت  والنساءصباح العمراين، جائحة كوروان   -
 2020وسؤال املاالت، منشورات املركز املغريب لألحباث وحتليل السياسات،  اإلصدار األول يونيو

 2020ريل أب 17أمينة رضوان :مدى مسامهة فريوس كوروان يف إهناء العالقة الشغلية، جملة الباحث العدد  -

 : القوانني واملراسيم

ديسمرب( بتحديد شروط ومعايري االستفادة من الدعم    4)  1436من صفر    11صادر يف    2.14.791مرسوم رقم   -
 18)  1436صفر    25ل  6318املباشر للنساء االرامل يف وضعية هشة احلاضنات ألطفاهلن اليتامى. اجلريدة الرمسية  

 (.2014ديسمرب 

مبثابة   65.00( بتنفيذ القانون رقم  2002اكتوبر    3)1423رجب    23صادر يف    1.02.296ظهري شريف رقم   -
 (.2002نوفمرب  21) 1423رمضان 16الصادرة يف  5058مدونة التغطية الصحية االساسية، اجلريدة الرمسية رقم 

رقم   - مرصد ألمور  2020مارس    16)  1441من رجب    21صادر يف    2.20.269مرسوم  ( إبحداث حساب 
 17)    1441رجب    22مكرر ل  6865" . اجلريدة الرمسية عدد  19وصية حيمل اسم فريوس كوروان " كوفيد  خص

 (. 2020مارس 
 : تقارير

سنة بعد   25تقرير فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات حول الوضعية احلقوقية للنساء املغربيات    -
 . 2019لفدرالية رابطة حقوق النساء، اكتوبر مؤمتر بيجن التقرير املوازي 

 نظام املساعدة الطبية.  2016تقرير أنشطة الوكالة الوطنية للتأمني الصحي برسم سنة  -
 2017تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسنة  -

 2017.-2016تقرير اجمللس األعلى للحساابت  لسنة -
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- - United Nations report : SHARED, RESPONSIBILITY, GLOPAL SOLIDARITY : 

Responding to the socio-economic impacts of COVID-19 ; March 2020 

 : املواقع اإللكرتونية

 https://www.un.orgاملوقع الرمسي هليئة األمم املتحدة  -

 www.finances.gov.maبالغ االجتماع الثالت للجنة اليقظة،  -

- da3m.ma/faq.html                                                  
 

https://www.un.org/
http://www.finances.gov.ma/

