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 ملخص

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

 األرامل بشكل خاص. 

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

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

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

 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 



123 
 

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 

 

 : 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

 
 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  
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، 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 

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، 

 
 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
 -  أحمد محيى خلف صقر، التخطيط والسياسة االجتماعية المفاهيم واألطر واآلليات، دار التعليم الجامعي، الطبعة 2019،         ص115. 124

https://www.un.org/
http://www.da3m.ma/faq.html
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ها، وذلك  ذلك أن األحباث العلمية املوضوعية ُيكنها أن تقف على مكامن القوة من أجل تثمينها وعلى مكامن اخللل من أجل تقوُي
 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 ؟  -

 

 

 

 

 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

 
  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   
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 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

 

 

 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 

 
 - تقرير المجلس األعلى للحسابات  لسنة 2016-2017، ص 96. 127
- 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 .  
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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

 

 .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 

 
- 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
- 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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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 وُيكن 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.

 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 

 
 - صباح العمراني ، المرأة والمشاركة السياسية بالمغرب، مساهمة تحليلية إلدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية مرجع سابق، ص 133.277
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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

وُيكن 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
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

 
 - 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
    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   
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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 ُيكنها 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: 

 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

. وُيكن 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. 1212وُيكن االتصال ابلرقم 

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

 
- 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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، 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 ُيكن إمجاهلا يف : 

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 

 
 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
 .288  صباح العمراني ، مرجع سابق، ص -141
 - بحث ميداني لمنطقة واد أمليل إقليم تازة، في إطار المقابلةمع ارامل في وضعية هشة.142
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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 ُيكن 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 

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
 

وُيكن 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.   

 
 - المادة الربعة من المرسوم رقم 2.14.791  المتعلق بدعم االرامل. 143
 - بحث ميداني لمنطقة واد أمليل إقليم تازة، في إطار المقابلةمع ارامل في وضعية هشة.144
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 : 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
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: 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 -

- - 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                                                  
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http://www.finances.gov.ma/

