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تقرير تركيبي

�لدعم  تنظيم  حول  �إجر�وؤه  مت  �لذي  للبحث  تركيبيا  تقرير�  �ملو�لية  �ل�شفحات  تت�شمن 

�لتقرير  �إىل  �لولوج  وميكن  باملغرب.  كبرية  �عتمادية  و�شعية  يف  لالأ�شخا�ض  �لجتماعي 

�ملف�شل �ملتوفر ب�شكل مفتوح.

مت �إجر�ء هذ� �لبحث بني �شهري دجنرب 2020 وماي 2021 و�شط 250 �أ�رشة. وي�شكل �لبحث 

وتوزيع  �لأقارب،  �مل�شاعدين  و�شعية  بتف�شيل  يتناول  �لذي  �ملغرب  يف  نوعه  من  �لأول 

�مل�شوؤوليات �ملرتبطة مبر�فقة �لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة.

هذ�  يقدم  �إليها،  �لتو�شل  مت  �لتي  �ملالحظات  �أ�شا�ض  وعلى  للنتائج،  �لرتكيبي  �لعر�ض  بعد 

�لتقرير بع�ض م�شار�ت �لعمل �لتي تهدف �إىل دعم �مل�شاعدين �لأقارب.
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اأ. تقدمي

وحاجيات  �لجتماعية  للحماية  �حلالية  �مل�شتويات  بني  �لقائمة  �لفجو�ت  �أ�شحت  �ملغرب،  يف 

�ل�شكان يف جمال �ل�شمان �لجتماعي موؤكدة وو��شحة 1. وهي فجو�ت �أكرب بالن�شبة لالأ�شخا�ض 

يف و�شعية �إعاقة 2. ونظًر� ملحدودية و�أوجه ق�شور نظام �حلماية �لجتماعية، فاإن �لعائلة �ل�شغرية 

�عتمادية.  �لأ�شخا�ض يف و�شعية  ��شرت�تيجيات حماية  ُتبنى عليها  �لتي  �لأ�شا�شية  �لوحدة  ت�شكل 

ا، و�إن كان بدرجة �أقل، �شبكات قرب �أخرى )�شد�قة، جري�ن، �لو�شط �جلمعوي،  كما ت�شمل �أي�شً

�إلخ.(.

يهتم هذ� �لبحث بال�شبكات �لجتماعية على �مل�شتوى �لأ�رشي و�ملجتمعي �لتي ت�شتجيب لو�شعية 

�لعتمادية �لتي يعي�شها �لأ�شخا�ض �لذين �أ�شبحو� يف و�شعية �إعاقة منذ �ل�شنو�ت �لأوىل من �لعمر، 

وذلك من خالل طرح �لأ�شئلة �لتالية:

– ما هي �ل�شرت�تيجيات �ملعتمدة ملر�فقة هوؤلء �لأ�شخا�ض د�خل �لأ�رشة و�ملجتمع و�لتكفل بهم؟

– كيف تتوزع �مل�شوؤوليات �ملرتبطة بدعم ومر�فقة هوؤلء �لأ�شخا�ض؟

–  من هم �لأ�شخا�ض �مللتزمون بهذه �ملر�فقة، وما هي �لطريقة �لتي يتم بها ذلك؟ وعلى عك�ض 

ذلك، من هم �لأ�شخا�ض �لذين ل ي�شاركون ب�شكل كاف يف هذه �ملر�فقة؟

تتوخى هذه �لأ�شئلة فهما �أف�شل لو�شعية �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين. كما تهدف �إىل ��شتخر�ج �شبل 

�ملجتمعية( �شمن  )�لأ�رشة، و�ل�شبكات  �لطبيعية  �لأو�شاط  و�إدماج  �أنظمة دعم  تعزيز  للتفكري يف 

�ل�شيا�شات �ملغربية، يف �ن�شجام مع �لتوجهات �لدولية 3.

1  �ملجل�ض �لقت�شادي و�لجتماعي و�لبيئي )2018(، �حلماية �الجتماعية يف �ملغرب. و�قع �حلالة، �حل�صيلة وتعزيز �أنظمة 

�ل�صمان و�مل�صاعدة �الجتماعية، �إحالة ذ�تية رقم 34/2018، �ململكة �ملغربية.

2  �لتحالف من �أجل �لنهو�ض بحقوق �لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة باملغرب )2016(، �حلق يف �حلماية �الجتماعية للأ�صخا�ص 

.Collection Recherche et Études en direct des projets ،ذوي �الإعاقة يف �ملغرب

بخيار�ت  �ملجتمع،  �لعي�ض يف  بغريهم، يف  »�مل�شاو�ة  على  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�ض  �تفاقية حقوق  من   19 �ملادة  3  تن�ض 

�لإعاقة على  �لأ�شخا�ض ذوي  �إمكانية »ح�شول  ين�ض على  ف�شاء�ت هام�شية. كما  ولي�ض يف  �لآخرين«  م�شاوية خليار�ت 

�ل�شخ�شية  �مل�شاعدة  مبا يف ذلك  �ملجتمعية،  �لإقامة وغريها من �خلدمات  �ملنـزل ويف حمل  �ملوؤ�زرة يف  طائفة من خدمات 

�ل�رشورية لتي�شري عي�شهم و�إدماجهم يف �ملجتمع، ووقايتهم من �لنعز�ل �أو �لنف�شال عنه«.
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ب. الإطار النظري

1. املرافقة وفقا للمتغريات ال�سو�سيو-اقت�سادية

ت�شمل مر�فقة �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية جمالت متنوعة للغاية، مثل تنظيم و�أد�ء �أن�شطة �حلياة 

�ليومية، و�لتكفل �ملايل، و�ملر�فقة يف �خلرجات، و�مل�شاعدة من �أجل �مل�شاركة يف �حلياة �لجتماعية، 

�أو يف تدبري �لإجر�ء�ت �لإد�رية. يختلف توزيع �مل�شوؤوليات �ملتعلقة مبختلف هذه �ملجالت من 

�أ�رشة �إىل �أخرى، وكذلك ح�شب عدد �لأ�شخا�ض �مل�شاركني يف �مل�شاعدة وم�شتوى م�شاركتهم. 

وتك�شف هذه �لختالفات عن تفاوتات عميقة من حيث �شبكة �لأ�شخا�ض �مل�شاركني ومن حيث 

�لولوج �إىل �خلدمات �ملوؤ�ش�شية �لقائمة.

ي�شعى هذ� �لبحث �إىل فح�ض متغري�ت هذه �لأبعاد وفًقا ملحدد�ت �جتماعية مثل مكان �لإقامة 

)قروي/ح�رشي(، وم�شتوى دخل �لأ�رشة، و�مل�شتوى �لتعليمي للو�لدين )�أو �مل�شاعدين �لرئي�شيني(، 

وت�شكيلة �لأ�رشة )نووية، ذ�ت معيل و�حد، مركبة(، وعمر �ل�شخ�ض �ملعني وجن�شه ف�شال عن فئة 

ت�شخي�ض حالة �إعاقته.

2. تعريفات العتمادية والأ�سخا�ص امل�ساعدين

ل تتطلب جميع حالت �لإعاقة دعما يومًيا م�شتمر� من جانب �أفر�د �لو�شط �لقريب. يف حني �أن 

و�شعية �لعتمادية تتطلب م�شاعدة د�ئمة ومنتظمة. حيث تتطلب تعبئة منتظمة ل�شخ�ض و�حد �أو 

�أكرث للقيام باحلاجيات �لأولية. ويحلل هذ� �لبحث طريقة تنظيم وتوزيع هذ� �لدعم.

�لدعم  من  ي�شتفيدون  �لذين  �أولئك  هم  �عتمادية  و�شعية  يف  �لأ�شخا�ض  �لبحث،  هذ�  �إطار  يف 

�ملنتظم من قبل �شخ�ض و�حد �أو �أكرث يف مز�ولة �أن�شطة �حلياة �ليومية. �أما �لأ�شخا�ض �مل�شاعدون 4 

فهم �أولئك �لذين يقدمون هذ� �لدعم.

وبهذ� �ملعنى، مل ترتبط معايري �لإدر�ج �شمن �لعينة �رتباًطا مبا�رًش� بالقدر�ت �لوظيفية لل�شخ�ض، 

بل باأهمية تدخل �لآخرين يف حياته �ليومية. وهكذ�، ويف �شياق هذ� �لبحث، فاإن �لأ�شخا�ض يف 

و�شعية �عتمادية كبرية هم �أولئك »�لذين يحتاجون �إىل م�شاعدة ب�رشية )حتفيز، مر�قبة، م�شاعدة( 

غري  �أو  �لطبيعيني  �مل�شاعدين  �لعائليني،  و�مل�شاعدين  �مل�شاعدين،  مثل  �لأحيان  بع�ض  يف  �أخرى  م�شطلحات  4  ت�شتخدم 

�لر�شميني.
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�رتد�ء  �لأكل،  �لأن�شطة:  هذه  من  �ثنان  �لأقل  )على  �ليومية  للحياة  �لأ�شا�شية  �لأن�شطة  ملز�ولة 

�ملالب�ض، �لذهاب �إىل �ملرحا�ض، �لتنقل( �أو يحتاجون �إىل �هتمام م�شتمر ل�شمان �شالمتهم«. لقد 

�شهل هذ� �لتعريف �لتعرف على �لأ�شخا�ض �لذين �شملهم �لبحث. كما مكن �لفاعلني �جلمعويني 

م�شتمر  �لتز�م  �إىل  يحتاجون  �لذين  �لأ�شخا�ض  على  ب�شهولة  �لتعرف  من  �لأ�رش  باختيار  �ملكلفني 

ومنتظم من طرف حميطهم. كما �أتاح �شوؤ�لن يف �ل�شتمارة �لتحقق من �حرت�م �ملعايري �لتي على 

�أ�شا�شها يتم �لإدر�ج �شمن �لعينة.
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ج. املنهجية

1. بناء الأدوات

خالل مرحلة متهيدية، مت �إجر�ء 12 مقابلة ��شتك�شافية مع �أ�شخا�ض م�شاعدين و�شخ�ض يف و�شعية 

�عتمادية. �شمحت هذه �خلطوة بتحديد �أنو�ع �لفاعلني �ملنخرطني يف �ملر�فقة بالإ�شافة �إىل �لعديد 

�ملتغري�ت  بني  تربط  �لتي  �لفر�شيات  بو�شع  ذلك  �شمح  ثم  �ملر�فقة.  هذه  وجمالت  �أ�شكال  من 

�ل�شو�شيو-�قت�شادية و�ملر�فقة. كما فتح �أخرًي� �لتفكري يف �مل�شاركة �لجتماعية لل�شخ�ض يف و�شعية 

لفريق  �لعنا�رش  هذه  �أتاحت  ثانية،  مرحلة  ويف  �لعائلي.  �مل�شاعد  على  �لثقيل  و�لعبء  �عتمادية 

�لبحث حتديد �لأهد�ف �لتي ت�شعى �إليها �ل�شتمار�ت، وكذ� حتديد موؤ�رش�ت ومتغري�ت �لبحث، 

و�أدت هذه �لعنا�رش �إىل بلورة �ل�شتمارة، �لتي مت ت�شميمها لتوجهيها �إىل �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين. مت 

�ختيار �أحد ع�رش مكلفا بالبحث من �أول فوجني من �أخ�شائيي �لعالج �لوظيفي يف �ملغرب 5. وقد 

��شتفادو� من تدريب ملدة 5 �أيام يف نونرب 2020. وبعد ذلك مت جتريب �ل�شتمارة يف دجنرب 2020 

�لأ�شئلة، وكذ�  بع�ض  �إعادة �شياغة  �لتجريب هذه من  �شال. ومكنت مرحلة  يف جمعيتني مبدينة 

�ل�شتئنا�ض بربنامج جمع �ملعطيات.

2. جمع املعطيات

بني �شهري يناير وماي 2021، مت �إجناز 206 ��شتمار�ت. كما مت تنظيم 5 جمموعات نقا�ض �شمت 

ا. كما  ا يف كل منها 6. ومت �لت�شال، يف �ملجموع، مبا يقرب من 250 �شخ�شً ما بني 6 و14 �شخ�شً

�إما  �إدخال �ملعطيات يف برنامج للمعاجلة  �أجنز �لعمل �مليد�ين يف جهة �لرباط-�شال-�لقنيطرة، ومت 

وقت ملء �ل�شتمار�ت، �أو بعد �إدر�ج �أويل للمعطيات على �لورق.

5  تهدف تعبئة �ملعاجلني �لوظيفيني مللء �ل�شتمار�ت �إىل �إ�رش�ك �لأ�شخا�ض �لذين لديهم نظرة �شاملة ومتعمقة للق�شايا �ملتعلقة 

متخ�ش�شة يف  مهنية  هيئة  مهار�ت  بتعزيز  ا  �أي�شً يتعلق  �لأمر  �أخرى،  ناحية  �لعتمادية. من  بو�شعيات  �ملرتبطة  بالتحديات 

للحقائق  فهمهم  لزيادة  �لجتماعية،  �لعلوم  �لبحث يف  تقنيات  على  بالتعرف  لهم  �ل�شماح  من خالل  �لعتمادية،  م�شاألة 

�لجتماعية �لتي مير بها �لأ�شخا�ض �مل�شاعدون و�لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة وكذلك �لتز�مهم جتاه هوؤلء �لأ�شخا�ض. �أُن�شئ 

م�شلك �إعادة �لتاأهيل )�لعالج �لوظيفي( يف 2017 يف ISPITS بالرباط )�ملعهد �لعايل للمهن �لتمري�شية وتقنيات �ل�شحة( بدعم 

من منظمة »هانديكاب �إنرتنا�شونال«.

6  ُعقدت ثالثة �جتماعات مع �أ�شخا�ض يف حالة �عتمادية )5؛ 10؛ 10(، و�آخر مع �أمهات �لأطفال يف و�شعية �إعاقة )14(، 

وو�حد مع �لآباء )5(.
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ويف معظم �حلالت مت �لت�شال بالأ�رش عن طريق �جلمعيات. وقد مت �ختيارها بناًء على �ملعايري �لتالية:

– تو�جدها �جلغر�يف يف جهة �لرباط-�شال-�لقنيطرة؛

–  توفر م�شتفيديها على معايري �لعينات ذ�ت �ل�شلة بو�شعية �لعتمادية و�ملتغري�ت �ل�شو�شيو- �قت�شادية 

�لقائمة؛

– ��شتعد�دها ورغبتها يف �لتعاون لفائدة �لبحث.

ي�شتغل  �لوظيفي. حيث  �لتنوع  بها نطاًقا و��شًعا جًد� من حيث  �لتي مت �لت�شال  متثل �جلمعيات 

�أو  �لذهنية  �لإعاقة  �لتوحد،  يف  �لآخر  �لبع�ض  ويتخ�ش�ض  عام،  ب�شكل  �لإعاقة  جمال  يف  �لبع�ض 

�ل�شلل �لدماغي.

مت توزيع �ل�شتمارة �إما يف �لو�شط �جلمعوي )65 %(، �أو يف منزل �إجر�ء �لبحث )9 %( �أو يف مكان 

عام، عادة ما يكون مقهى )24 %( 7. وتر�وحت مدة �لجتماعات ب�شكل عام بني 60 و90 دقيقة. 

�إجناز  �مل�شاهمني يف  تذكري  يتم  كما  و�أهد�فه.  �لبحث  �إطار  بتقدمي  �للقاء�ت  هذه  وتنطلق جميع 

�أ�شئلة  �لبحث ب�رشية جميع �ملعطيات، و�لطابع �لتطوعي للم�شاركة، و�إمكانية عدم �لإجابة على 

معينة، �أو �إيقاف �لإجابة على �ل�شتمارة يف �أية حلظة.

3. حتديد العينة

يرت�وح عمر �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية �شمن عينتنا بني 3 و65 عاًما. ويركز �لبحث على �لأ�رش 

�لتي ت�شم �شخ�شا )�أو �أ�شخا�شا( يف حالة �عتمادية كبرية منذ �ل�شنو�ت �لأوىل من �لعمر. ومل يتم 

�أخذ �لأ�رش �لتي ت�شم �أ�شخا�شا �أ�شبحو� يف و�شعية �عتمادية يف �شن �لر�شد 8. غري �أنه من �ملرجح �أن 

�لعديد من ��شتنتاجات هذ� �لعمل حول و�شعية �مل�شاعدين قد ت�شمل �أي�شا هذه �لفئة.

�ملتعلقة  �ل�شحية  للظروف  نظًر�   .)% 2( �مل�شتجوبني  من  باختيار  وذلك  بعد،  عن  �إجر�وؤها  مت  ��شتمار�ت   4 7  با�شتثناء 

بكوفيد -19، فقد مت �حرت�م هذ� �للتما�ض.

8  ت�شتجيب هذه �ملنهجية لالأ�شباب �لتالية: �ملنطق �لذي يتحكم يف �إنتاج �أنظمة �لدعم لي�ض مطابقا بالن�شبة لالأ�شخا�ض �لذين 

يعي�شون و�شعية »�إعاقة« منذ �شن مبكرة و�أولئك �لذين �أ�شبحو� يف هذه �لو�شعية يف مرحلة �لر�شد. من وجهة نظر �لعالقات 

�لجتماعية، ُينظر �إىل �لفئة �لأوىل ب�شكل �أ�شا�شي على �أنها حتظى باهتمام �لآخرين، وغري قادرة على �لوفاء بالتز�مات �لعطاء 

للفئة  بالن�شبة  لها �جتماعيا.  �أنه لحول  �إليهم على  ُينظر  �لر�بط �لجتماعي جزئًيا. عادة ما  �لتي يقوم عليها  �أو رد �جلميل 

�لثانية، فاإن �لر�شيد �لجتماعي و�لقت�شادي �ملرت�كم قبل ح�شول �لعتمادية ي�شكل عامال يلعب حتمًا يف �أ�شكال �لت�شامن 

�لتي يحظون بها. عالوة على ذلك، فاإن هذين �ل�شيناريوهني ل يعبئان نف�ض �لأ�شخا�ض. بالن�شبة للفئة �لأوىل، فاإن �لو�لدين 

يف �ملقام �لأول، وخا�شة �لأمهات، هم من يقفون يف خط �لدعم �لأول. �أما ظهور و�شعية �لعتمادية يف �شن �لر�شد فيفرت�ض 

تنوًعا كبرًي� يف �أ�شكال �لدعم.
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نظًر� لغياب �ملعطيات حول �ل�شكان يف و�شعية �عتمادية كبرية باملغرب، مل يتم �لتفكري يف �إمكانية 

�أخذ عينات متثيلية )ع�شو�ئية �أو ح�شب �حل�ش�ض(. لذلك بد� �أن �أخذ �لعينات �لطبقية هو �لأن�شب. 

�إح�شائي(، بل حتديد وفهم �ملتغري�ت )هدف  �ل�شاكنة )هدف  ول يق�شد من ذلك متثيل جمموع 

�جتماعي( بني خمتلف �ملجموعات. ولذلك، حر�ض بناء �لعينة على �لأخذ يف �لعتبار �ملتغري�ت 

ذ�ت �لعالقة مبكان �لإقامة )قروي/ح�رشي( وم�شتوى دخل �لأ�رشة.

�شملها  �لتي  �لأ�رش  د�خل  �عتمادية  و�شعية  يف  �لأ�شخا�ض  بني  معني  تكافوؤ  على  �لعينة  حر�شت 

�لبحث. حيث بلغت ن�شبة �لرجال 57 % مقابل 42,65 % من �لن�شاء. وترت�وح �أعمار �لأ�شخا�ض 

يف �لغالب بني 3 و20 �شنة )74,5 %(. مت ملء ما يقرب من ثلثي �ل�شتمار�ت يف �لو�شط �حل�رشي 

)63,7 %( مقابل �لثلث يف �لو�شط �لقروي )36,2 %(. وهي ن�شبة قريبة جًد� من �لتق�شيم �لدميغر�يف 

للجهة، �أي 30,2 % يف �لو�شط �لقروي، مقابل 69,8 % يف �لو�شط �حل�رشي )2014( 9.

وينحدر �لأ�شخا�ض �مل�شتجوبون من �أو�شاط �شو�شيو-�قت�شادية متنوعة جد�. فاأكرث من ن�شف �لأ�رش 

درهم.   5 000 عن  منها   % 87,25 دخل  يقل  حني  يف   .)% 66,18( درهم   2 500 عن  دخلها  يقل 

�أما �مل�شتوى �لتعليمي لالأ�رش يف �لعينة  ويتوفر 12,75 % من �لأ�رش على دخل �أعلى من هذ� �ملبلغ. 

 % 33 �أن ما يقرب من ن�شف �لأمهات غري متمدر�شات )50 %(، مقابل  �إذ  فهو منخف�ض ن�شبًيا. 

من �لآباء فقط، يف حني تبلغ ن�شبة �لأمهات �للو�تي ح�شلن على تعليم جامعي 9,31 % مقابل 16 % 

بالن�شبة لأزو�جهن.

ي�شكل �لأب، يف �أغلب �لأ�رش، �ملعيل �لقت�شادي �لرئي�شي. فهو ن�شط يف 71,92 % من �حلالت، 

ا، قريبة �إىل حد ما  يف حني �أن �لأم غري ن�شطة بن�شب مماثلة )78 %(. و�لعينة على هذ� �مل�شتوى، �أي�شً

من �خل�شائ�ض �لدميوغر�فية ل�شكان جهة �لرباط-�شال-�لقنيطرة يف نف�ض �لفرتة 10.

�عتمادية  و�شعية  يف  �ل�شخ�ض  �أم  هي  �ل�شتمارة  ملء  �أثناء  �ملتحدث  يكون  �حلالت  معظم  يف 

معا  �لأبو�ن  ي�شارك  قد  كما   )% 7,88( �شئيلة  بن�شبة  �إل  ذلك  يف  �لأب  ي�شارك  ول   ،)% 81,28(

�أحيانا )1,48 %(. يف حالت نادرة جًد�، متت مقابلة �أ�شخا�ض �آخرين من حميط �ل�شخ�ض �ملعني 11.

9. �ململكة �ملغربية، �ملندوبية �ل�شامية للتخطيط، 2014:
https://www hcp ma/region-rabat/docs/ProjectionsPopulation/ProjectionsPopulationRegion2014_2030 pdf

10  https://www hcp ma/Taux-d-activite-selon-le-sexe_a360 html

11  �أحيانا تكون �جلدة من جهة �لأب )2,46 %( �أو �أحد �لإخوة )2,46 %(. يف حالت نادرة، �ل�شخ�ض نف�شه )1,97 %(، �أو 

�أع�شاء �آخرون من �ملر�فقني مثل زوجة �أخ �ل�شخ�ض �ملعني. 

https://www.hcp.ma/region%202014
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4. التحيزات الرئي�سية للدرا�سة

اأ( احلدود اجلغرافية

�لقنيطرة �إحدى �أكرث �جلهات حظوة يف �ملغرب من حيث �لبنيات و�خلدمات  تعد جهة �لرباط-�شال -

�ملو�شوعة يف خدمة �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية. ولذلك، فاإذ� كانت نتائج �لبحث تدعو للقلق 

على م�شتويات عدة يف هذه �جلهة، فاإنها توحي بوجود �أو�شاع �أكرث �إثارة لالن�شغال يف بقية �لرت�ب 

�لوطني.

ب( �رضورة و�ساطة اجلمعيات

مت �لولوج �إىل �لأ�رش عن طريق �جلمعيات �لعاملة يف جمال �لإعاقة. �شمحت لنا هذه �لبو�بة بالت�شال، 

يف فرتة زمنية ق�شرية، بعدد كبري من �لأ�رش �لتي تتوفر فيها �ملعايري �ملطلوبة. عري �أن لهذه �مل�شطرة 

عيوبا من �ملهم �أخذها يف �لعتبار.

يف �لبد�ية، جتدر �لإ�شارة �إىل �أن هذه ترتك جانبا كل �لأ�شخا�ض �لذين ين�شطون على هام�ض �لقطاع 

�جلمعوي. ويقدر �لبحث �لوطني لعام 2014 �أن 13,5 % من �لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة فقط على 

علم باخلدمات �لتي تقدمها �جلمعيات. و�شخ�ض و�حد فقط من كل �شخ�شني يعرف جمعية ميكنه 

�لن�شمام �إليها، وفقط 6,3 % من �لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة قد ين�شمون �إىل جمعية تعمل يف جمال 

�لإعاقة 12. بهذ� �ملعنى، فاإن ��شتخد�م �لن�شيج �جلمعوي ل ي�شمح باأي حال من �لأحو�ل بالطموح 

�إىل حتقيق �لتمثيلية.

�إىل  بالن�شيج �جلمعوي )�مل�شتجوبون هم من وجهونا  مت ملء بع�ض �ل�شتمار�ت بدون �ل�شتعانة 

�أ�رش �أخرى(. وقد بينت هذه �ل�شتمار�ت �أن �لأ�شخا�ض �لذين لديهم �ت�شال �شئيل �أو منعدم مع 

ياأخذها �لبحث يف  �لتي  �أكرث ه�شا�شة بكثري من حيث �جلو�نب  �ملنظومة �جلمعوية هم يف و�شع 

�لعتبار؛ ل�شيما تلك �ملتعلقة بال�شتفادة من خدمات �إعادة �لتاأهيل، و�لتعليم و�لتكوين �ملهني، �أو 

�إثقال كاهل �ل�شخ�ض �مل�شاعد.

مبر�فقة  بالأ�شا�ض،  �ملغرب،  يف  �لعتمادية  جمال  يف  �لعاملة  �جلمعيات  تهتم  ثان،  م�شتوى  وعلى 

�لأطفال و�ملر�هقني. يف حني �أن �خلدمات �ملقدمة لل�شباب نادرة وتلك �خلا�شة بكبار �ل�شن تكاد 

مف�شل،  تقرير   ،2014 �لإعاقة  حول  �لوطني  �لبحث   ،)2015( �لجتماعية  و�لتنمية  و�لأ�رشة  و�ملر�أة  �لت�شامن  12  وز�رة 

�لرباط، وز�رة �لت�شامن و�ملر�أة و�لأ�رشة و�لتنمية �لجتماعية. 
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تكون منعدمة 13. وتعك�ض هذه �خلا�شية �مليد�نية متثيلية مفرطة لالأ�رش �لتي بها �أ�شخا�ض �شغار يف 

حالة �عتمادية باخل�شو�ض.

�ل�شارم  �لتقيد  يف  �شعوبة  �لأ�رش  �ختيار  يف  �جلمعيات  و�شاطة  عن  جنمت  �آخر،  �شعيد  وعلى 

�ملتعلقة بالعتمادية  �لعينات  �أخذ  �أهمية معايري  �أنها ل تدرك د�ئًما  �إذ  �ملطلوبة.  �لعينة  بخ�شائ�ض 

�أو �ملتغري�ت �ل�شو�شيو-�قت�شادية، �أو �أن لي�ض لديها معلومات حديثة عن و�شعية �لأ�رش ب�شاأن هاتني 

�مل�شاألتني. وقد �نعك�ض هذ� يف �شعف متثيلية �لأ�رش �لتي يزيد دخلها عن 000 9 درهم �شمن عينة 

�لبحث من جهة، ويف �شعف متثيلية �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية �لذين تفوق �أعمارهم ثالثني 

�شنة من جهة ثانية.

ج( البحوث الت�رضيحية يف مواجهة املمار�سة

�لذي  �لو�شف  على  بل  �ملمار�شات،  مر�قبة  على  �ل�شتمارة  �ملعطيات عن طريق  يعتمد جمع  ل 

يقدمه �لأ�شخا�ض �لذين �شملهم �لبحث 14. 

�إبر�ز م�شاركتهم �ل�شخ�شية يف �ملر�فقة،  �إىل  �أن �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين ي�شعون  من �ل�شائع، مثال، 

ومييلون نحو �لتقليل من �أهمية �مل�شاعدة �لتي يتلقونها من �لآخرين. وجتدر �لإ�شارة، على �شبيل 

�ملثال، �أنه عندما يكون و�لد �لطفل يف و�شعية �إعاقة هو من يجيب على �أ�شئلة �ل�شتمارة )�أقلية من 

�حلالت(، فاإن م�شاركته يف �لأن�شطة �لأ�شا�شية للحياة �ليومية تبدو �أعلى بكثري منها يف حالة عدم 

تو�جده �أثناء ملء �ل�شتمارة.

من  �لتقليل  �إىل  ميلن  �لأمهات  فاإن  م�شاركتهم،  تقدير  يف  �ملبالغة  �إىل  �لآباء  يتجه  بينما  وهكذ�، 

يكون  �لقروية، ل  �لأو�شاط  �حل�رشية. ويف  �ملناطق  ب�شكل خا�ض يف  �لجتاه  يتجلى هذ�  �شاأنها. 

�لأدو�ر  مع  من�شجما  يعترب  حيث  متناق�شة  تاأويالت  مو�شوع  �ملر�فقة  يف  �لرجال  م�شاركة  عدم 

�لجتماعية �ملتوقعة.

ملوؤ�زرة  �لآباء  ين�شئها  �لتي  �جلمعيات  وهيمنة  �ملدين،  �ملجتمع  بفتوة  من جهة،  �ل�شغار،  تخ�ش�ض جمعيات يف  13  يرتبط 

�أبنائهم. فاأخذت �ل�شيا�شات �لعمومية نف�ض م�شار �لأن�شطة �لتي تقوم بها �جلمعيات حيث و�شعت رهن �إ�شارتها �لدعم �ملايل 

و�ملادي و�لب�رشي. ومنذ �ل�شرت�تيجية �لوطنية لـ 2015، بد�أت هذه �لختيار�ت توؤثر يف �أن�شطة �جلمعيات

14. ي�شكل ت�شميم �ل�شتمارة مترينا يهدف جعل �لأجوبة مو�شوعية بحيث تعك�ض �ملمار�شات قدر �لإمكان. ��شرت�تيجيات 

علماء �لجتماع بهذ� �خل�شو�ض عديدة: ��شتخد�م �لأ�شئلة حول �إجر�ء�ت حمددة يف �لوقت �ملنا�شب على �شبيل �ملثال، جتنب 

م�شطلحات مثل »عادة« �أو »يف �ملتو�شط« جتنب �لأ�شئلة �لتي ت�شري �إىل �أن �خليار �أف�شل من �لآخر �أو تلك �لتي تفرت�ض م�شبًقا 

حقيقة مو�شوعية، نظم ترتيب �لأ�شئلة، �إلخ.
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من جهة �أخرى، كلما كان و�شع �لأ�شخا�ض �لذين �شملهم �لبحث �أكرث ه�شا�شة، كلما ز�د �أملهم يف 

�أن تف�شي م�شاركتهم يف �لبحث �إىل �حل�شول على نوع من �لدعم 15. ويعمل �ملكلفون بال�شتمارة 

�أو �لتخفيف منها على �لأقل،  �إيقاف هذه �لنتظار�ت،  �ثناء عر�شهم لفحوى هذ� �لبحث على 

ومع ذلك فاإنها توؤثر على �لأجوبة. حيث مييل �مل�شتجوبون عموًما �إىل �ملبالغة يف تقدير م�شتوى 

�عتمادية �ل�شخ�ض �ملر�فق، وتقليل �أو ن�شيان �أ�شكال معينة من �مل�شاعدة �لتي ت�شتفيد منها �لأ�رش. 

هكذ�، نادًر� ما تتم �لإ�شارة �إىل �مل�شاعدة �ملالية من �لدولة �ملغربية لالأ�شخا�ض �مل�شجلني يف برنامج 

�مل�شاعدة �لطبية )ر�ميد( لتجاوز �لأزمة �ل�شحية لكوفيد -19.

د( �سياق يتميز بكوفيد-19

��شتاأنفت معظم �جلمعيات  �أن  بعد  بد�ية جائحة كوفيد -19،  �شنة من  بعد  �مليد�ين  �لعمل  �إجناز  مت 

�أن�شطتها. ومع ذلك، فقد �أدى �لو�شع �لوبائي �إىل حتول يف �لو�شعية �لقت�شادية للعديد من �لأ�رش 

و�لو�شع �ملهني لأفر�دها. كما �أثرت على قدر�ت �لدعم �لأ�رشي. وقل�شت من حركية �لعديد من 

�لأ�شخا�ض، مما قلل من �إمكانيات �إر�حة �مل�شاعد �لرئي�شي من خالل تعوي�شه من طرف �شخ�ض 

�آخر، ف�شاًل عن تقلي�ض حقل �لعديد من �لأن�شطة )�إغالق �حلمامات و�مل�شاجد، على �شبيل �ملثال(. 

ول يز�ل من �ل�شعب تقييم تاأثري هذ� �ل�شياق على تنظيم مر�فقة �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية 

كبرية، و�لذي ي�شكل يف حد ذ�ته حقال و��شًعا للبحث.

15  ل �شك �أن �لأ�شخا�ض ذوي �مل�شتوى �لتعليمي �لعايل يفهمون ب�شكل �أف�شل �أهد�ف �لبحث من حيث �إنتاج �ملعرفة، حتى 

لو مل ي�شرتكو� فيها بال�رشورة. �أو�شح �أحد �لأ�شخا�ض �لذين مت �لت�شال بهم رف�شه �مل�شاركة يف �ل�شتطالع، مو�شًحا »�أننا 

جنري ��شتطالعات منذ 20 عاًما، ومل يتغري �شيء، �أو ل �شيء تقريًبا«.
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د. تركيب: عوامل اله�سا�سة الرئي�سية للم�ساعدين العائليني 

يندرج �لهتمام بالآخر، و�لرغبة يف دعمه، وجعله يعي�ض يف و�شط مريح �أكرث، �شمن �حلياة �ليومية 

لعدد ل يح�شى من �لنا�ض. وينطبق ذلك على �أولئك �لذين ينخرطون يف مر�فقة �لأ�شخا�ض �لذين 

تتطلب ه�شا�شتهم �لناجمة عن �لإعاقة م�شاعدة د�ئمة ومنتظمة.

منت�رشة  �ليومية،  حياتهم  مز�ولة  من  �لأ�شخا�ض  هوؤلء  متكن  �لتي  �لدعم،  من  �لأ�شكال  هذه  �إن 

و�إن كانت غري مرئية. فغالًبا ما تتم مر�فقة �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية خلف جدر�ن �لبيت، 

ولذلك غالبا ما تبدو ذ�ت �شمات ��شتثنائية، مهما كانت عادية.

يركز هذ� �لبحث، �لذي �أجري و�شط 250 �أ�رشة، على �لطريقة �لتي يتم بها تنظيم مر�فقة �لأ�شخا�ض 

�إعاقة منذ �ل�شنو�ت �لأوىل من حياتهم.  يف و�شعية �عتمادية كبرية، و�لذين �أ�شبحو� يف و�شعية 

كما يو�شح �أن مر�فقة �شخ�ض من �لأقارب ل�شخ�ض يف حالة �عتمادية ل ميثل عبًئا يف حد ذ�ته. غري 

�أنه ميكن �أن ي�شبح كذلك عندما ي�شتنزف تنظيم �لدعم قدر�ت �لأ�شخا�ض �ملنخرطني يف �ملر�فقة 

و�لقدر�ت �لقت�شادية لالأ�رشة.

�إذ� كان �لتكفل �ملايل بال�شخ�ض )�ل�شكن، �لتغذية، �للبا�ض، �إلخ.( عادة ما يقدمه �لأب )يف 69,5 % 

من �حلالت(، فمن �لعادة �أن يتحمل �ل�شخ�ض �مل�شاعد �لرئي�شي، وهي عادة �لأم، عبء جميع 

�جلو�نب �لعملية للمر�فقة.

–  فالأم هي �مل�شوؤولة يف جل �حلالت عن �ملر�فقة للقيام باحلاجيات �لأ�شا�شية للحياة �ليومية مثل 

�رتد�ء �ملالب�ض و�لأكل و�لغت�شال و�لنظافة �ل�شحية )93 %(.

–  غالًبا ما تقوم بهذه �ملر�فقة وحدها، دون �أي دعم )69 %(، وبدون �إمكانية مغادرة �ملكان �أثناء 

�لنهار )56,1 %(.

�حلالت  من   % 67,2( �ملدر�شية  و�ملوؤ�ش�شات  �لتاأهيل  �إعادة  م�شالح  �إىل  بالنقل  تتكفل  ما  –  عادة 

عندما ل يكون هناك نقل جمعوي(.

–  وهي �لتي تقوم بالإجر�ء�ت �لإد�رية للولوج �إىل هذه �خلدمات )80,6 % من �حلالت(.

–  عادة ما تكون �ل�شخ�ض �لذي يبادر �إىل �ل�شت�شار�ت �لطبية لفائدة �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية 

)58,7 %( كما �أنها �ل�شخ�ض �لوحيد �لذي يقوم باأن�شطة �إعادة �لتاأهيل �ملنزلية يف حالة وجودها 

)86,27 % من �حلالت(.

–  كما �أنها هي �لتي توفر لل�شخ�ض �ملعني �إمكانية �خلروج من �ملنزل للتنزه �أو �لزيارة �أو �لت�شوق 

.)% 83,6(
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و�مل�شوؤوليات  �لآخرين،  �لأ�رشة  �أفر�د  جتاه  �لو�جبات  هذه،  �ملر�فقة  �أوجه  خمتلف  �إىل  –   ين�شاف 

�ملنزلية )�لتي يكون �ل�شخ�ض �مل�شاعد م�شوؤوًل عنها يف �أكرث من 9 من كل 10 �أ�رش(، ونادًر� ما 

ين�شاف �إىل ذلك �للتز�مات �ملهنية.

ل  فم�شاركتهم  �ليومية.  �ملر�فقة  هذه  عام يف  ب�شكل  و�لأخو�ت  و�لإخوة  �لأب  ي�شارك  ل  كما 

تفوق م�شاركة �لأم �إل يف �لأن�شطة �ملرتبطة بالت�شلية. �إن تر�كم �مل�شوؤوليات �ملرتبطة بجميع �أبعاد 

�ملر�فقة �لعملية يقلل من تو�فر هوؤلء �لن�شاء �مل�شاعد�ت لالآخرين، ويقيد �لأبعاد �لأخرى للحياة 

�لتكوين،  �لعمل،  �لأ�رشة،  مع  وقت  ق�شاء  �لزوجية،  )�حلياة  �أهمية  يولينها  قد  �لتي  �لجتماعية 

�لهو�يات، و�لأ�شدقاء، �إلخ.(. وغالًبا ما يعتربن هذ� �حلرمان ت�شحية �أو زهد�. 

هناك عدة عو�مل توؤدي �إىل حتمل نف�ض �ل�شخ�ض عبء كل هذه �مل�شوؤوليات، وتتمثل فيما يلي:

–  بقدر ما تكون �لن�شاء �مل�شاعد�ت فقري�ت، بقدر ما يزد�د �حتمال تر�كم �مل�شوؤوليات عليهن. 

�لقت�شادية  �ملو�رد  ذ�ت  لالأ�رش  بالن�شبة  �لبيت،  �أقل خارج  ي�شتغلن  �مل�شاعد�ت  �لن�شاء  �أن  كما 

�له�شة. وبذلك تكون تبعيتهم للزوج �أكرب، كما �أن ��شتقالليتهم، وقدرتهم على �لعمل غالًبا ما 

تكون مقيدة بدرجة �أكرب.

توفر  جمعوية  مر�كز  �إىل  �لولوج  عدم  ب�شبب  �أي�شا،  �مل�شاعدين،  �لأ�شخا�ض  ه�شا�شة  –  تتفاقم 

مر�فقة �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية لعدة �شاعات يف �ليوم، وت�شمح لل�شخ�ض �مل�شاعد مز�ولة 

�لو�شط  ب�شكل خا�ض يف  �خلدمات �شارخ  �إىل  �لولوج  �لنق�ض يف  �أخرى. وهذ�  م�شوؤوليات 

�لقروي، حيث تنعدم هذه �خلدمات. �أما يف �ملدن، فالأ�رش �لأكرث فقًر� هي �لأكرث حرماًنا من 

هذه �خلدمات. كما �أن م�شاألة �لعمر حا�شمة �أي�شا، لأن معظم �خلدمات �جلمعوية موجهة نحو 

�لأ�شغر �شًنا. وبهذ� �ملعنى، فاإن �لولوج �إىل هذه �خلدمات بالن�شبة لالأ�شخا�ض فوق �شن �لع�رشين 

ا. ما ز�ل ميثل م�شكلة �أي�شً

يف  هي  عدًد�  �لأكرث  �لأ�رش  �أن  �ملفارقات  ومن  �لأ�رشة.  ببنية  ا  �أي�شً �مل�شاعد�ت  ه�شا�شة  –  ترتبط 

�لغالب �لتي تعبئ �أقل عدد من �لأ�شخا�ض. ولذلك، فاإن �إقامة �لأم �مل�شاعدة مع عائلة زوجها 

منه  تفاقم  ما  غالبا  �أكرب،  �إىل عبء  يوؤدي  بل  �لدعم،  تعدد  �إىل  �لأحيان  من  كثري  يوؤدي يف  ل 

�لتوتر�ت و�لعتاب. ويزد�د �حتمال وقوع ذلك عندما تكون �لأم �مل�شاعدة وزوجها مرتبطني 

ماليًا، جزئًيا �أو كلًيا، بو�لد �لزوج �أو �أخيه.

�مل�شوؤوليات.  تر�كم  على  يوؤثر  هاما  عامال  ا  �أي�شً �عتمادية  و�شعية  �ل�شخ�ض يف  –  ي�شكل جن�ض 

بالأن�شطة  �لقيام  يف  يدعمونهم  ا  �شخ�شً  1,75 معدله  ما  لديهم  �عتمادية  و�شعية  يف  فالرجال 

بان�شحاب رجال  للن�شاء. ويرتبط هذ� �لختالف، يف جزء منه،  بالن�شبة   1,38 �ليومية، مقابل 

�لأ�رشة ب�شكل ممنهج من مر�فقة �ملر�أة. فانخر�ط �لأب يف مر�فقة �لفتى منخف�ض �أ�شال )8,4 %(، 

مثال، لكنه منعدم عمليا جتاه �لفتاة )3,6 %(. يبني هذ� �لختالف، �أي�شا، م�شاركة ذ�ت ح�شور 
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�أهم لن�شاء �أخريات، غري �لأم، يف مر�فقة �لأ�شخا�ض �لذكور �أكرث من �لإناث. فالأخت، مثال، 

�لتي تبدو كاإمكانية لتعوي�ض �لأم يف 20,19 % من �لأ�رش �مل�شتجوبة، ل تكون بديال لها �إل يف 

9,64 % من �حلالت �إذ� كان �لأمر يتعلق بامر�أة.

كما توجد بع�ض �لعو�مل �لتي تخفف بدرجات متفاوتة من ه�شا�شة �مل�شاعدين وتر�كم �مل�شوؤوليات:

�ملهمة يف هذ� �ملجال.  �لعو�مل  للو�لدين من  �لتعليمي  �ملالية لالأ�رشة و�مل�شتوى  �لقدر�ت  –  تعترب 

فكلما كانا مرتفعني �زد�د عدد �لأ�شخا�ض �مل�شاركني يف �ملر�فقة )1,27 لالأ�رش �لتي يقل دخلها 

�إىل م�شاركة  �لأحيان  �أعلى(. ويرجع ذلك يف كثري من  1,95 ملن هم  000 5 درهم مقابل  عن 

�لزوج يف �ملر�فقة )على �لرغم من �أنه ل يز�ل ميثل �أقلية مقابل �لأم(، ف�شاًل عن توظيف �أجر�ء.

ا، من  –  على �شعيد �آخر، يخفف وجود مر�كز جمعوية للقرب �أو لها و�شائل نقل مدعومة، �أي�شً

ه�شا�شة �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين، حيث ت�شمح، من خالل توفريها �ملر�فقة لعدة �شاعات يف �ليوم 

للن�شاء �مل�شاعد�ت بامل�شاركة يف �أن�شطة �أخرى ذ�ت �أهمية بالن�شبة لها، و�لتي قد ل تتو�فق مع 

مهمة �ملر�فقة.

–  يوفر بع�ض �لفاعلني �جلمعويني، بغري ق�شد، خلق ف�شاء�ت للحو�ر بني �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين؛ 

حيث ت�شمح هذه �لف�شاء�ت، �لتي غالًبا ما تكون غري ر�شمية، بتبادل �خلرب�ت وربط عالقات 

من �ملحتمل �أن توؤدي �إىل ديناميات للتعاون. ومن �ملوؤ�شف �أن ف�شاء�ت �لتو��شل �لجتماعي 

هذه مل يتم تطويرها ب�شكل كاٍف من قبل �لن�شيج �جلمعوي 16.

�أهل  مع  تعي�ض  )عندما  �لأم  على  �مل�شوؤوليات  تركيز  �إىل  متيل  �لأ�رشية  �لبنيات  بع�ض  كانت  –  �إذ� 

زوجها(، فاإن �لبع�ض �لآخر، على �لعك�ض من ذلك، يف�شل �إ�رش�ك �أ�شخا�ض �آخرين. وينطبق 

هذ�، ب�شكل خا�ض، على �لأم عندما تعي�ض مع و�لدتها �أو عندما ت�شكن مع زوجة �بنها. يف 

كلتا �حلالتني، غالًبا ما ي�شبح هوؤلء �لأ�شخا�ض �شند� لالأم يف مهمة �ملر�فقة. وغالًبا ما ت�رشك هذه 

ا، موؤ�رش� على �أ�شكال  �خل�شائ�ض �لأ�رشية �ملزيد من �لأ�شخا�ض يف �ملر�فقة، غري �أنها ت�شكل، �أي�شً

�أخرى من �له�شا�شة. ف�شكن �لأم مع و�لديها غالبا ما ين�شاأ عن و�شعية ه�شا�شة معينة )طالق على 

�شبيل �ملثال، �أو هجرة زوجها(. كما �أن �لتعاي�ض مع زوجة �لبن من مميز�ت �لأ�رش ذ�ت �ملو�رد 

�ملالية �ل�شعيفة 17.

16  متت معاجلة هذه �مل�شاألة من قبل.

هذ�  لكن  �لأم.  على  �مل�شوؤولية  ثقل  من  تخفف  حيث  �له�شا�شة.  منوذج  لنف�ض  ت�شتجيب  �ل�شخ�ض  لأخت  �مل�شاركة   .17

�لو�شع، وهو نادر �إىل حد ما، ينبع ب�شكل عام من �ل�شعوبات �لتي تو�جهها �لأم يف �لنخر�ط يف �لدعم، �إما ب�شبب �شحتها 

�أو لأن ن�شاطها �لقت�شادي �رشوري ملعي�شة �لأ�رشة. و�إذ� كانت هذه �لو�شعية ناجمة يف �لغالب عن ه�شا�شة �جتماعية، فاإنها 

تت�شبب بدورها يف ه�شا�شة �لأخت �ملر�فقة.
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ر�سيداقت�سادي/تعليميمتو�سط

اأومرتفع.

ر�سيداقت�سادي/تعليمي�سعيف

�سكنالأمامل�ساعدةمعوالدتها.بنية الأ�رشة

�سكنالأمامل�ساعدةمعزوجة

ابنها.

�سكنالأمامل�ساعدةمععائلة

زوجها.

ال�سكناملقرونبالعتماد

القت�ساديعلىعائلةالزوج.

جن�ص ال�شخ�ص يف و�شعية 

اعتمادية

امراأة.رجل.
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الولوجاجلغرايفوالقت�سادياإىلالولوج اإىل اخلدمات اجلمعوية

اخلدماتاجلمعوية.

�سعوبةيفالولوجاإىلاخلدمات

اجلمعوية.

ف�شاءات احلوار مع م�شاعدين 

اآخرين

ف�ساءاتللقاءواحلواربني

الأ�سخا�صامل�ساعدينمماي�سمح

بتقا�سماخلرباتوربطالعالقات.

عدموجوداأماكنللقاءواحلوار

بنيالأ�سخا�صامل�ساعدين.

خارج �لأ�رشة �لنووية، ت�شتفيد �لن�شاء �مل�شاعد�ت �أحياًنا من �أ�شكال �أخرى من �لدعم. حيث ميكن 

لبع�ض �لأقارب تقدمي �لدعم �ملايل �أو �ملادي. ياأتي هذ� �لنوع من �لدعم من �أ�رشة �لأم -�مل�شاعدة 

�أكرث مما ياأتي من �أ�رشة �لأب. وميكن لبع�ض �لقريبات، �أحيانا، �أن يتولني تعوي�ض �ل�شخ�ض �مل�شاعد 

�لرئي�شي يف �ملر�فقة. ونادًر� ما يقوم �جلري�ن �أو �لأ�شدقاء بهذ� �لأمر. كما تقدم �لهيئات �ملجتمعية 

مثل �جلمعيات و »�ملح�شنني« دعًما مالًيا هاما، خا�شة لالأ�رش �لأكرث حرماًنا �قت�شاديًا. �إل �أن هذه 

لكونها متكن  بالغة  �أهمية  تكت�شي  فاإنها  ذلك،  ومع  تكون ظرفية.  ما  غالًبا  �لدعم  من  �لأ�شكال 

من مو�جهة حالت �لطو�رئ و�له�شا�شة �ل�شديدة. غري �أن قدرتها على تغيري �لو�شع �لجتماعي 

يكفي  مبا  فعال  ول  كبري�  لي�ض  تقدميه  يتم  �لذي  فالدعم  جد�.  هام�شية  تظل  �مل�شاعد  لل�شخ�ض 

لال�شتغناء عنه يف �مل�شتقبل.

وتوؤثر �لتحديات �لتي تو�جهها �مل�شاعدة )نق�ض �لدعم، وخ�شا�ض �ملو�رد �ملالية، ونق�ض �خلدمات 

ما  غالًبا  �أخرى،  جهة  من  تر�فقه.  �لذي  �ل�شخ�ض  رفاه  على  بالتاأكيد  �إليها(  �لولوج  ميكن  �لتي 

يتدهور و�شع هذ� �لأخري مع تقدمه يف �ل�شن. فبعد بلوغ �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية كبرية 

�شن �لع�رشين، ل يعود باإمكان معظمهم �لولوج �إىل خدمات �إعادة �لتاأهيل و�لتعليم �لتي تقدمها 

ن�شف  من  )�أكرث  فاأكرث  �أكرث  �لأقارب  ب�شحبة  �ملنزل  خارج  �لتجول  ويرت�جع  �جلمعوية؛  �ملر�كز 
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�لأ�شخا�ض �لذين تزيد �أعمارهم عن 20 عاًما مل يعودو� يغادرون �ملنزل(. بل وترت�جع �إمكانيات 

مز�ولة �أن�شطة مع �أفر�د �آخرين من �لأ�رشة يف �لف�شاء �ملنزيل مع تقدم �لعمر.

تثري �شيخوخة �لو�لدين �إ�شكاليات �أخرى تزيد من ه�شا�شة �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية. فغالًبا ما 

يوؤدي عجز �لو�لدين �أو مر�شهما �أو وفاتهما، وخا�شة �لأم، �إىل تكليف �أخت �ل�شخ�ض �ملعني 18. 

هذه �لأخرية غالًبا ما تكون غري متزوجة �أو مطلًقة، وبالتايل ل ميكن �أن يعار�شها �لزوج يف �لقيام 

بهذه �ملهمة. وترتبط هذه �مل�شوؤولية، �لتي تتولها �لأخت �أو ترثها، �أحياًنا بالدعم �ملايل لالإخوة. 

وعندما يتوىل �لأخ �مل�شوؤولية، فاإن زوجته هي �لتي تتحمل يف �أغلب �لأحيان م�شوؤولية �ملر�فقة. 

�عتمادية.  و�شعية  �ل�شخ�ض يف  حالة  �إ�شعاف  �إىل  �لو�لدين  �ختفاء  يوؤدي  �لأحو�ل،  ويف جميع 

وغالًبا ما تكون �لعالقة �لقانونية و�لعاطفية �لتي تربطه بامل�شاعدة »�جلديدة« �أقل تطلًبا من حيث 

�لو�جبات و�للتز�مات. بالإ�شافة �إىل ذلك، عندما يكون لهذه �لأخرية �أ�رشتها، غالًبا ما تكون �أقل 

��شتعد�ًد� لتحديد �حتياجات �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية و�ل�شتجابة لها.

بعد وفاتهم، ويتمنون  �ملعني  �ل�شخ�ض  �لآباء على وعي مبخاطر تدهور و�شعية  وغالًبا ما يكون 

�أحياًنا �ختفائه قبلهم. وُيظهر �لتعبري عن هذه »�لرغبة« غري �لعادية بو�شوح حجم �ملاأ�شاة �لإن�شانية 

�لقائمة يف مثل هذه �حلالت.

18  يف �لأ�رش �ملي�شورة، يف حالة وفاة �لأم غالبا ما يتوىل �لأب هذه �مل�شوؤولية مب�شاعدة �أجر�ء.
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هـ. نتائج البحث

1. دعم الأن�سطة الأ�سا�سية للحياة اليومية 

يحتاج �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية عموًما �إىل تدخل �أ�شخا�ض �آخرين لتناول �لطعام �أو �رتد�ء 

�ملالب�ض �أو �لذهاب �إىل �ملرحا�ض �أو �ل�شتحمام. وميكن �أن ت�شكل �ملر�فقة �ملطلوبة لهذه �لأن�شطة 

ا مر�قبة �أو حتفيًز�. ول ت�شتنفذ هذه �لأن�شطة  �لأ�شا�شية م�شاعدة مبا�رشة. كما ميكن �أن تكون �أي�شً

�حليوية لوحدها جميع جو�نب �ملر�فقة، لكنها ت�شكل �حلد �لأدنى �ل�رشوري، باعتبارها متثل متهيد� 

�رشوريا للقيام بالأن�شطة �لجتماعية �لأخرى.

�ملتو�شط.  1,3 �شخ�ض يف  يبلغ  ن�شبيًا. حيث  املرافقة فه� منخف�ص  امل�شاركني يف هذه  االأ�شخا�ص  اأما عدد 

لذلك، غالًبا ما يعتمد على �شخ�ض و�حد فقط، يدعمه �أحياًنا �أقارب �آخرون من �ملحيط. غري �أن هذه 

�لن�شبة اأعلى و�شط االأ�رش التي يزيد دخلها عن 5.000 درهم )1,95( مقارنة مع االأ�رش ذات الدخل املنخف�ص 

)1,27( وتلك �ملوجودة يف �ملدن )1,41( مقارنة مع �ملتو�جدة يف �لو�شط �لقروي )1,25(. كما اأن 

ا من عددهم يف مرافقة الن�شاء )1,38(. مت��شط   عدد االأ�شخا�ص امل�شاركني يف مرافقة الرجال )1,75( اأعلى اأي�شً

مرافقة االأن�شطة االأ�شا�شية للحياة الي�مية

الو�سطاحل�رضي                                                                           1,41 الو�سطالقروي                                                                                 1,25

الدخلاأكربمن000 5درهم                                                 1,95 الدخلاأقلمن000 5درهم                                                   1,25

رجاليفو�سعيةاعتمادية                                                1,75 ن�ساءيفو�سعيةاعتمادية                                                  1,38

ال�سكنمعزوجةالأخ                                                               1,70 ال�سكنمعاأ�رضةالأب                                                                1,20

وكلما كرب عدد اأفراد االأ�رشة، كلما قل عدد امل�شاركني يف مرافقة ال�شخ�ص يف و�شعية اعتمادية. ففي �لأ�رش، 

غالًبا ما تتوىل �لأم �ملر�فقة وحدها. وعندما يعي�ض طفل يف و�شعية �إعاقة وو�لد�ه مع عائلة �أبيه، 

ا(. عندما تكون و�لدة �ل�شخ�ض �ملعني مقيمة  تكون م�شاركة �أفر�دها �شعيفة )ي�شارك 1,26 �شخ�شً

ا ملتزًما  مع و�لدتها، �أو مع زوجة �بنها، فغالًبا ما ي�شكل هوؤلء دعًما مهًما لها )1,4 و1,67 �شخ�شً

على �لتو�يل(.

وغالبًا ما تك�ن الن�شاء هن امل�شاركات يف هذه املرافقة )يف 92,6 % من احلاالت(. وكلما �رتفع �مل�شتوى 

من  بكثري  �أقل  تظل  كانت  و�إن  �لرجال،  م�شاركة  �رتفعت  كلما  لالأ�رشة،  و�لتعليمي  �لقت�شادي 

م�شاركة �لن�شاء )31,2 % د�خل �لأ�رش �لتي يفوق دخلها 000 9 درهم(.
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�لأن�شطة  �لرجال يف مر�فقته يف مز�ولة  �عتمادية على م�شاركة  �ل�شخ�ض يف و�شعية  يوؤثر جن�ض 

�ليومية. �إذ� كانت م�شاركة �لأب مع �لفتى منخف�شة �أ�شال )8,4 %( فهي منعدمة عملًيا مع �لفتاة 

)3,6 %(. ويزد�د هذ� �لنمط حدة يف �ملناطق �لقروية )10,6 % و0,9 %(. غري �أن جن�ض �ل�شخ�ض ل 

يوؤثر على �لتز�م �لن�شاء.

ويف الغالبية العظمى من احلاالت تك�ن االأم هي امل�شاعدة الرئي�شية، اأي ال�شخ�ص االأكرث انخراًطا يف مرافقة 

اأن�شطة احلياة الي�مية 19 )يف 93 % من �حلالت(. �أما �حلالت �لتي يتوىل فيها �لأب هذ� �لدور فهي 

نادرة جد� )3,2 %(. غري �أنها �أكرث تو�تر� يف �لأ�رش �لتي يزيد دخلها عن 000 9 درهم )22,2 %(.

االآباء الذين يق�م�ن بدور امل�شاعد الرئي�شي ح�شب م�شت�ى الدخل )%(
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وللو�شع �ملهني للرجال تاأثري �شئيل على �نخر�طهم، حيث ل يوجد فرق ملمو�ض بني �لن�شطني 

)�لذين ي�شاركون بن�شبة 6 % يف �لأن�شطة �لأولية(، وغري �لن�شطني )6,2 %(، �أو �ملتقاعدين )5,7 %( 

�أو �لعاطلني عن �لعمل )9,11 %(.

واإذا كانت االأم هي عادة امل�شاعدة الرئي�شية، فغالبًا ما تك�ن امل�شاعدة ال�حيدة يف االأن�شطة االأ�شا�شية للحياة 

الي�مية )يف 69,7 % من �لأ�رش(. وجند هذ� �لو�شع �ملقلق حا�رش� ب�شكل �أكرب يف �لو�شط �لقروي، 

�لدخل  ذوي  عند  ا  �أي�شً �شائع  ولكنه   .)% 73,5( درهم   5 000 عن  دخلها  يقل  �لتي  �لأ�رش  ولدى 

�ملرتفع )40,9 %(.

ا �إىل طبيعة عينتنا. �لأ�شخا�ض �لذين تزيد �أعمارهم عن 40 عاًما نادرون. بالن�شبة لهوؤلء، عندما  19  ترجع هذه �ملالحظة �أي�شً

تتوفى �لأم �أو مل تعد قادرة على تقدمي �لدعم، غالًبا ما تقوم �أخت �ل�شخ�ض مبوؤ�زرته.
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عندما ل يتوىل �أي من �لأبوين دور �مل�شاعد �لرئي�شي، فعادًة ما يكون ذلك ب�شبب عدم قدرة �لأم 

على �لقيام بهذه �ملر�فقة )�ملوت، �ملر�ض، �إعاقة( �أو يف حالت نادرة، لأن ن�شاطها �ملهني ذو �أهمية 

بالغة لك�شب عي�ض �لأ�رشة. يف مثل هذه �حلالت، غالًبا ما تكون �أخت �ل�شخ�ض هي �مل�شاعدة 

�أخ  تتوىل زوجة  �لقروي،  �لو�شط  ا، وخا�شة يف  �أي�شً �لأحيان  )42,9 %(. ويف كثري من  �لرئي�شية 

�ل�شخ�ض هذه �مل�شوؤولية )14,2 %(.

�لقيام  يف  مر�فقته  يف  و�أخو�ته  و�إخو�نه  �عتمادية  و�شعية  يف  �ل�شخ�ض  و�لد  ي�شارك  ما  نادر� 

ما  غالًبا  �ملقابل،  ويف  لهوؤلء(.  بالن�شبة  و4,86 %   % 12,97( �ليومية  للحياة  �لأ�شا�شية  بالأن�شطة 

يتم �لعتماد عليهم من �أجل »�ملر�قبة« �أو »�حلر��شة« �لظرفية لل�شخ�ض عندما ل يكون �مل�شاعد 

للم�شاعد  �ملوؤقت  �لتعوي�ض  �إمكانية  تاأتي  دخل،  لديها  لي�ض  �لتي  �لأ�رش  ويف  متو�جد�.  �لرئي�شي 

�لرئي�شي، �أ�شا�شا، من �لأخت )46,2 %(. ويف �لأ�رش �لتي يزيد دخلها عن 000 5 درهم، يقوم �لأب 

بهذ� �لتعوي�ض ب�شكل �أ�شا�شي )48,9 %(. كما يتم �لعتماد على �ل�شقيق �أحياًنا، خا�شة يف �لو�شط 

�لقروي )9,8 % من �لأ�رش �لقروية(.

�لرجال  �أحياًنا  يتولها  �لنووية،  �لأ�رشة  �لأ�شا�شية، د�خل  بالأن�شطة  �لقيام  �مل�شاعدة يف  �إذ� كانت 

�لطبقات  وتلجاأ  �لن�شاء.  من  د�ئًما،  �ل�شعيف  �لدعم،  هذ�  ياأتي  خارجها،  ففي  �لأخ(،  )�لأب، 

�ل�شعبية �إىل �لن�شاء �لأقارب، ونادًر� ما تلجاأ �إىل �ل�شبكة �لجتماعية )�لأ�شدقاء، �جلري�ن(. يف حني 

تعتمد �لأ�رش �لأكرث ثر�ًء على �أجر�ء.

2. الدعم املايل

�أنها  )69,5 %(، رغم  االأب  اعتمادية على عاتق  بال�شخ�ص يف و�شعية  املايل  التكفل  تقع م�ش�ؤولية  ما  عادة 

تكون م�شرتكة بني �لو�لدين يف �لأ�رش �لأكرث ي�رش�.

وتتلقى �لعديد من �لأ�رش دعما مالًيا �أو غذ�ئًيا �أو ماديًا. وياأتي هذ� �لدعم ب�شكل �أ�شا�شي من عائلة 

�لثالثة  �ملرتبة  يف  �لأب  �أ�رشة  تاأتي   .)% 40,2(  20 �ملجتمعيني  و�لفاعلني  �لدعم(  من   % 37,8( �لأم 

)17,2 %( من حيث �لت�شامن. كلما كان �ل�شخ�ض �أكرب �شًنا، كلما ز�د عدد �لأ�شقاء �لذين يقدمون 

�لدعم �ملايل لالأ�رشة )16,7 % من �لذين تزيد �أعمارهم عن 30 عاًما( 21.

20  �ملح�شنون و�جلمعيات و�جلري�ن و�لأ�شدقاء، �إلخ.

21  �شمن عينة �لبحث، �لأ�شخا�ض يف حالة �عتمادية هم من �ل�شباب ن�شبًيا، حيث �أن عمر 88,7 % منهم �أقل من 30 �شنة. 

من �ملحتمل �أنه يف �لأ�رش �لتي يكون فيها �ل�شخ�ض �أكرب �شًنا، ي�شاهم �لأ�شقاء يف مر�فقته �أكرث.
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نادًر� ما تتم �لإ�شارة �إىل م�شاعد�ت �لدولة من قبل �مل�شتجوبني. فهي نادرة وتلعب دوًر� ثانويًا يف 

�لدعم �ملايل لالأ�رش 22.

انتماءات االأ�شخا�ص م�شدر الدعم املايل واملادي والغذائي خلل اخلم�ص �شن�ات االأخرية )%(
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3. ان�سغالت الأ�سخا�ص يف و�سعية اعتمادية

ا�شتخدام  اأو  التلفزي�ن  ميثل  ما  فغالبًا  تفاعلت مع حميطه.  اعتمادية  ال�شخ�ص يف و�شعية  اأن�شطة  معظم  ت�شتلزم  ال 

�أن  مالحظة  �ملقلق  فمن  الرئي�شية.  ان�شغاالته  احلا�ش�ب(  الرقمية،  الل�حات  )الهاتف،  الرقمية  التقنيات 

�لآخرين  مع  �لوقت  وق�شاء  �لتفاعل  يف  �لرغبة  عن  تعرب  ل   )% 35,6( �لأن�شطة  هذه  من  عالية   ن�شبة 

)مثل �لألعاب و�حلديث و�لطبخ وما �إىل ذلك(. ويالحظ �أن هذه �لن�شبة �أعلى يف �لو�شط �لقروي مقارنة 

باملناطق �حل�رشية. كما �أنها �أكرث حدة يف �لأ�رش �لفقرية مقارنة مع �لأ�رش ذ�ت �لدخل �مل�شتقر. يوؤثر نق�ض 

ا على �لن�شاء يف و�شعية �عتمادية )42,2 %( �أكرث مما يوؤثر على �لرجال )30,5 %(. �لتفاعل هذ� �أي�شً

�أن هذه �لو�شعية توؤثر ب�شكل رئي�شي على �لأ�شخا�ض �لذين  �إىل  كما جتدر �لإ�شارة، يف �لأخري، 

تزيد �أعمارهم عن 20 عاًما )57,8 %( وتهم ب�شكل ثانوي �لأ�شخا�ض �لأ�شغر �شًنا )28,9 %(.

22  تتعلق م�شاعد�ت �لدولة �لتي ذكرها �مل�شتجوبون بالإعانات �ملمنوحة لالأ�رش �ل�شعيفة للتخفيف من �أزمة كوفيد -19 من 

جهة، وبامل�شاعد�ت �ملمنوحة لالأ�رش �لقروية �لتي ت�رشرت م�شاكنها جر�ء �لفي�شانات من جهة ثانية. من �ملحتمل �أنه مل تتم 

�لإ�شارة �إليها ب�شكل كاٍف خالل �ل�شتطالع، باعتبار �أنها غري مرتبطة باإعاقة �ل�شخ�ض يف حالة �عتمادية.
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وت�شكل هذه �لأوقات �مل�شرتكة، �لتي ترتبط غالًبا بالت�شلية، �لبعد �لوحيد للمر�فقة عندما تكون 

�مل�شاعد �لرئي�شي، عادة �لأم، هي �لأقل �نخر�طا فيها. وي�شارك �لأب �أو �لأخ �أو �لأخت بن�شب 

مماثلة )38,64 %، 38,64 % و34,09 %( يف هذه �ملر�فقة. وي�شارك �لأب �أكرث عندما تكون �لأ�رشة من 

م�شتوى �جتماعي عال، يف حني ي�شارك �لإخوة �أكرث عندما يكون هذ� �مل�شتوى منخف�شا �أكرث.

وي�جد بُعد اآخر مثري للقلق اأي�شا، يتعلق باخلرجات خارج املنزل )امل�شي، والت�ش�ق، والزيارات العائلية، اإىل غري 

اأن اأكرث من ثلث االأ�شخا�ص يف و�شعية اعتمادية ال يق�م�ن بهذه اخلرجات )36,7 %(. ويتعلق  ذلك(. حيث 

�لو�لدين وم�شتوى دخل  �لن�شف يف �لو�شط �لقروي )56 %(. ويوؤثر م�شتوى تعليم  �لأمر باأكرث من 

يزد�د  ما  بقدر  مرتفعني  �مل�شتويان  هذ�ن  يكون  ما  فبقدر  �خلرجات.  هذه  على  كبري  ب�شكل  �لأ�رشة 

تو�ترها. ويوؤثر جن�ض �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية �أي�شا، حيث �أن �لن�شاء يخرجن، يف �ملتو�شط �أقل 

من �لرجال. غري �أن عمر �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية ي�شكل �لعامل �لأكرث ح�شما على هذ� �ل�شعيد. 

فحو�يل ثلث �لأ�شخا�ض دون �شن �لعا�رشة مل يخرجو� �لأ�شبوع �ملا�شي، بينما يتعلق هذ� �لو�شع باأكرث 

من ن�شف من هم فوق �شن �لع�رشين. ويجب ربط هذ� �لو�قع بنق�ض �لولوجيات �إىل �لف�شاء�ت �لعامة 

وخا�شة تلك �ملرتبطة بالرتفيه. كما يرجع �إىل تدهور �لقدر�ت �حلركية لل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية 

وقدر�ت �ملر�فقة على حمله. ولذلك، فاإن �لأ�شخا�ض ذوي �لإعاقات �لذهنية �أو ��شطر�بات �لتوحد 

يخرجون يف �ملتو�شط   �أكرث من �أولئك �لذين يعانون من �شعف كبري يف قدرتهم على �حلركة.

االأخري االأ�شب�ع  خلل  خرجة  باأية  اعتمادية  و�شعية  يف  ال�شخ�ص  فيها  يقم  مل  التي   االأ�رش 
ح�شب عمره )%(  23
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23  با�شتثناء  �لأ�رش �لتي تقوم باأن�شطة تربوية �أو �إعادة �لتاأهيل يف �أحد �ملر�كز �جلمعوية.
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وتكون �لأم هي �ملر�فق �لرئي�شي، �أي�شا، يف معظم �جلولت )83 %(. ولذلك، لي�ض من �لغريب �أن 

يكون �لأب و�لأ�شقاء، يف �لغالب، �أكرث �نخر�ًطا من �لأم يف �أن�شطة �لت�شلية د�خل �ملنزل، لكنهم 

ي�شاركون يف ذلك بدرجة �أقل خارج �ملنزل. وغالًبا ما ي�شعرون بوزن نظر�ت �لآخرين �أكرث مما 

ت�شعر به �لأمهات.

4. الدرا�سة 24 واإعادة التاأهيل

تع�د التفاوتات ال�شارخة يف ال�ل�ج اإىل خدمات اإعادة التاأهيل والتمدر�ص اإىل ثلثة ع�امل رئي�شية: يكمن 

�لقروي،  �لو�شط  فغالًبا ما تكون هذه �خلدمات غري متوفرة يف  �لإقامة.  �لعامل �لأول يف مكان 

�شاأنها يف ذلك �شاأن خدمات �لنقل �لتي ت�شمح بالو�شول �إىل �ملدر�شة �أو مر�كز �لرتوي�ض. وي�شتفيد 

فقط ثلث �لأطفال دون �شن �لعا�رشة من هذه �خلدمات يف �لو�شط �لقروي، بينما ي�شكلون �أكرث من 

�ل�شعف يف �لو�شط �حل�رشي 25.

يكمن العامل الثاين يف دخل االأ�رشة. فبالن�شبة لالأ�رش �لتي يفوق دخلها 000 5 درهم، فاإن جميع �لأطفال 

دون �شن �لعا�رشة تقريبًا »متمدر�شون«، بينما يتعلق هذ� مبا يقرب من طفلني من كل ثالثة �أطفال 

يف �لأ�رش ذ�ت �لدخل �ملنخف�ض )74,24 %(. �أما �ل�شتفادة من خدمات �إعادة لتاأهيل فيخ�ض، من 

جانبه، ثلث �لأفر�د يف و�شعية �إعاقة �ملنحدرين من �أ�رش بدون دخل مقابل ما يزيد عن �شعف ذلك 

)73,9 %( بالن�شبة لالأ�رش �لتي يفوق دخلها 000 5 درهم.

تقدم �جلمعيات معظم �خلدمات  الثالث املحدد بهذا اخل�ش��ص. حيث  العامل  ال�شخ�ص  وي�شكل عمر 

�لقائمة، بدعم جزئي من �لدولة. لفائدة �لأ�شخا�ض �لأ�شغر �شنًا. غري �أن هذه �ل�شيا�شة �لتي توؤكد 

على �لتدخل �ملبكر حترم يف نف�ض �لوقت �لأ�شخا�ض �لأكرب �شنا من هذه �خلدمات؛ حيث ي�شتفيد 

ثلثا �لأ�شخا�ض �لذين تقل �أعمارهم عن 10 �شنو�ت من عمليات �إعادة �لتاأهيل، بينما ل ي�شتفيد 

�أما بالن�شبة للتمدر�ض، فاإذ� كان معظم �لذين تقل  منها �شوى ثلث �لأ�شخا�ض بعد �شن �لثالثني. 

�أعمارهم عن 20 عاًما )72,5 %( يتابعون عادة هذه �لأن�شطة يف مركز معني )�كت�شاب �ملعارف، 

بذلك  يقومون  ل  �شًنا  �لأكرب  ثلثي  من  �أكرث  فاإن  �إلخ.(،  �لرتفيهية،  و�لأن�شطة  �ملهني،  و�لتكوين 

.)% 69,6(

24. ي�شكل متدر�ض �لأطفال »�ملعاقني« حقيقة غري متجان�شة يف �ملغرب. يتم قبول �لبع�ض يف �ملد�ر�ض �لعادية بينما يتم توجيه 

�لبع�ض �لآخر �إىل ف�شول متخ�ش�شة تديرها غالًبا �جلمعيات. نظًر� للنق�ض �ملتكرر يف �لولوجية �إىل �ملد�ر�ض �لعادية، وندرة 

�لف�شول �ملتخ�ش�شة، ل�شيما يف �ملناطق �لقروية، فاإن �لعديد منهم غري متمدر�شني.

�أن �لت�شال مع �لأ�رش مت من خالل �جلمعيات. يف �ملناطق �حل�رشية، تقدم معظمها �لأن�شطة �ملدر�شية  �أن نتذكر  25  يجب 

وخدمات �إعادة �لتاأهيل. لذلك، فاإن �لأ�شخا�ض �لذين ي�شتفيدون من هذه �خلدمات ممثلون ب�شكل مفرط يف عينتنا.



تنظيم الدعم االجتماعي للأ�شخا�ص يف و�شعية اعتمادية كبرية يف املغرب: 

28

تختلف طرق متويل خدمات �لتمدر�ض و�إعادة �لتاأهيل )وخدمات �لنقل عند وجودها( من مركز 

�إىل �آخر. عادة، يتم �إعفاء �لأ�رش ذ�ت �لدخل �ملنخف�ض، و�أ�شحاب بطاقة ر�ميد، جزئًيا �أو كلًيا. 

وغالًبا ما يتعني على �لعائالت �لأخرى حتمل جزء �أكرب �إىل حد ما ح�شب دخلها. وتعاين �لأ�رش 

ذ�ت �لدخل �ملتو�شط جر�ء ذلك   ب�شكل خا�ض؛ �إذ �أن �لتغطية �ل�شحية ل تتكفل �شوى بجزء ب�شيط 

فقط من �خلدمات )25 %(، مما يرتك غالبية �لتكاليف عل عاتق هذه �لأ�رش. 

عادة ما يتم توفري �لتنقالت �ليومية �ملتعلقة بالتمدر�ض و�إعادة �لتاأهيل من قبل �لأمهات )57,2 %(. 

وغالبا ما يتم ذلك �شري� على �لأقد�م. ولذلك فاإن �لقرب �جلغر�يف للخدمات ي�شكل معيار� رئي�شيا 

�إىل حد كبري )29 %( حتديا  يز�ل غري كاٍف  �لذي ل  �لنقل �جلمعوي،  ي�شكل  �إليها. كما  للولوج 

يتم  ما  فغالبا  �ملي�شورة،  لالأ�رش  بالن�شبة  �أما  �ل�شتفادة من هذه �خلدمات،  بالن�شبة لإمكانية  رئي�شيا 

�لتنقل بال�شيارة ومع �لأب. كما يتم توظيف �أجر�ء للقيام بهذه �ملهمة ب�شكل كبري لدى �لأ�رش �لأكرث 

ي�رش� )�ل�شائقون، و�لعمال �ملنزليون، �إلخ(.

5. الطموح اإىل التغيري

يبلغ عدم ر�شا �مل�شاعد�ت عن جودة �ملر�فقة لالأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية درجة عالية جًد�. 

حيث يعتقد ما يقرب من �لثلثني �أنها غري منا�شبة )61,4 %(. ويرتبط هذ� �ل�شعور، �لذي يوؤثر بقوة 

بعدم  �ل�شعور  ز�د  فقرية،  �لأ�رشة  كانت  فكلما  �لأ�رشة.  بدخل  وثيًقا  �رتباًطا  بالنف�ض،  �لثقة  على 

�لر�شا. وعلى �لعك�ض من ذلك، كلما ز�د ثر�ء �لأ�رش �رتفع ر�شاها على �ملر�فقة.

ت�شنيف املرافقة من قبل ال�شخ�ص امل�شاعد ح�شب فئة املداخيل )%(

اأكرث من

15.000درهم

بني9.000

و15.000 درهم

بني5.000

و9.000درهم

بني2.500

و5.000درهم

اأقل من

2.500درهم
بدون دخل

83,33 25,00 7,69 10,00 6,86 0,00 منا�شب متاما

16,67 75,00 76,92 37,50 19,61 26,09
منا�شب اإىل هذا 

احلد اأو ذاك

00,00 00,00 7,69 47,50 43,14 26,09 غري منا�شب

00,00 00,00 7,69 5,00 30,39 47,83 غري منا�شب البتة

كافية  غري  الزوج،  وخا�شة  االأ�رشة،  اأفراد  يقدمها  التي  امل�شاعدة  اأن  امل�شاعدات  ن�شف  من  يقرب  ما  يعتقد 

�أو  )�لتكويني(  �لتعليمي  �مل�شتوى  �لن�شاء ذو�ت  بني  �أكرب  ب�شكل  �ل�شعور  ويتجلى هذ�   .)% 46,6(

�لقت�شادي �لعايل. يف حني �أن �نتظار �مل�شاعدة من �أبنائهن �لآخرين �أقل حدة. وتعترب �لعديد من 
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�مل�شاعد�ت �أن م�شوؤوليات هوؤلء �لأبناء تتعلق �أول وقبل كل �شيء بالدر��شة �لدر��شة، ثم بتكوين 

�أ�رشهم فيما بعد.

�أبنائهن  من  �أقل  )وبدرجة  �أزو�جهن  جتاه  �مل�شاعد�ت  عنها  عربت  �لتي  �لنتظار�ت  وت�شمل 

�لآخرين( �أربعة جمالت على �لأقل. ويتعلق �لأمر، من جهة �أوىل، بامل�شاركة يف مر�فقة �ل�شخ�ض 

بها د�ئًما مبفردهن. كما يرغنب،  �لأولية، و�لتي يقمن  باحتياجاته  �لقيام  �عتمادية يف  يف و�شعية 

ثانيًا، يف �أن يتم تعوي�شهن ب�شكل متو�تر يف »حر��شة« �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية حتى يتمكنن 

�ملزيد  �أقاربهن  ثالثة يف تويل  �أخرى. كما يرغنب من جهة  �أ�رشية  �أو  منزلية  �لوفاء مب�شوؤوليات  من 

من �مل�شوؤوليات �ملنزلية )�لت�شوق و�لتنظيف وغري ذلك( مما ي�شمح بتخفيف عبء �لعمل عليهن. 

وجتدر �لإ�شارة يف هذ� �ل�شدد �إىل �أن �أكرث من 9 ن�شاء من �أ�شل 10 )96,3 %( هن �مل�شوؤولت عن 

�لأعمال �ملنزلية ببيوتهن، و�أن �أكرث من 2 من كل ثالثة يقمن بذلك دون �أي دعم )67,5 %(. وعلى 

�أفر�د �لأ�رشة مزيًد� من �لوقت مع �ل�شخ�ض يف و�شعية  �أن يق�شي باقي  م�شتوى ر�بع، يرغنب يف 

�عتمادية، مظهرين له �ملزيد من �لهتمام و�ملودة و�لتعاطف.

ا يف الدعم و�شع�را بعبء ثقيل وتعبا دائما. عندما طرح عليهم �ش�ؤال  ي�اجه معظم االأ�شخا�ص امل�شاعدين نق�شً

عما قد يغريونه يف حياتهم الي�مية، فاإن م�شاألة ال�قت هي التي تع�د يف اأغلب االأحيان. فالرفع من �ملو�رد 

�لزمنية )51,5 %( تتقدم بكثري على �ملو�رد �ملالية )16,3 %(. كما تنظر �لعديد من �مل�شاعد�ت �إىل 

وجودهن على �أنه �شباق حمموم ل ر�حة فيه. ويطمحن، لذلك، �إىل مزيد من �لوقت؛ للر�حة �أول 

وقبل كل �شيء. كما ي�شكل �لإرهاق و�لتعب �ملرت�كم حالة م�شرتكة بني معظم �مل�شاعد�ت: »�أريد 

�أن ينخف�ض   �ل�شغط«؛ »�أريد م�شوؤولية �أقل«؛ »�أريد �أن يتوقف �لتوتر«. »�أود �لق�شاء على �لتعب 

من حياتي«. كما �أنهن يتقن ملزيد من �لوقت ليخ�ش�شنه لالآخرين. ترتبط م�شاألة �لوقت باإمكانية 

مر�فقة �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية ب�شكل �أف�شل، �أو منح وقت �أكرث لباقي �أفر�د �لأ�رشة، �أو �أد�ء 

�لأعمال �ملنزلية ب�شكل �أف�شل. كما يفتقدن، �أخري�، �إىل تخ�شي�ض وقت لأنف�شهن �لتي �أهملنها. 

فغالًبا ما ت�شع �مل�شاعد�ت �أنف�شهن يف خدمة �لآخرين على ح�شاب تطلعاتهن �ل�شخ�شية و�ملهنية. 

كما يو�جهن، باأ�شف و�أ�شى، ��شتحالة مز�ولة مهنة ما، �أو متابعة دورة تكوينية، �أو ممار�شة �أن�شطة 

ترفيهية، �أو �إقامة عالقات مع �لأ�شدقاء �أو �جلري�ن �أو �لأقارب وتنميتها.

�لرتياح  عن  عربن   )% 14,74( �ل�شتطالع  �شملهم  �للو�تي  �مل�شاعد�ت  من  كبرية  ن�شبة  �أن  كما 

لو�شعهن، معتقد�ت �أنهن لن يغرين منه �أي �شيء. ويتعلق �لأمر بقبول �لإر�دة �لإلهية �لتي عادة ما 

ي�رشن لها. وهذه �خلطابات، �لتي قد تبدو مرتبطة ب�شعور �لأفر�د بالتقوى، لي�شت مرتبطة كثرًي�، 

يف �لو�قع، بالإميان �لديني، بل باملو�رد �لقت�شادية. فهذه �خلطابات نادرة جًد� بني �لأ�رش �لتي لي�ض 

لديها دخل )4,55 %( وتنمو تدريجًيا لت�شل �إىل 57,14 % من �لأ�شخا�ض �ملنتمني لأ�رش يزيد دخلها 

عن 000 15 درهم.
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و. م�سارات العمل من اأجل دعم امل�ساعدين العائليني 

للأ�سخا�ص يف و�سعية اإعاقة

1. التحديات الرئي�سية التي عادة ما يواجهها الأ�سخا�ص امل�ساعدون

اأ( اله�سا�سة القت�سادية

على  �أ�شا�شي،  ب�شكل  �عتمادية،  و�شعية  يف  بال�شخ�ض  �ملايل  �لتكفل  يعتمد  �ملغربي،  �ل�شياق  يف 

للمر�فقة  �أن  �إىل  �أوىل،  ناحية  من  ذلك  ويعود   .26 �لأ�رشة  فقر  يف  �لو�شعية  هذه  وت�شاهم  �لأ�رش. 

تكلفة مالية لالأفر�د و�لعائالت )�مل�شاعد�ت �لتقنية، و�لتكييفات، و�لنقل، و�ل�شت�شار�ت �لطبية، 

فاإن  �ملجتمع،  خل�شائ�ض  ونظر�  ثانية،  ناحية  من  �إلخ.(؛  و�حلفا�شات،  و�لفر��ض،  و�لأدوية، 

�إمكانيات �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية و�مل�شاعدة يف �حل�شول على تكوين و�لعمل حمدودة، مما 

يقل�ض من �إمكانيات دخل �لأ�رشة.

و�إن �شكلت و�شعية �لعتمادية عاماًل من عو�مل �له�شا�شة يف معظم �لأ�رش، فاإن �لفو�رق �لقت�شادية 

ذ�ت تاأثري و��شح على �لتفاوت يف تقدمي �لدعم �لأ�رشي. حيث يكون عدد �مل�شاركني يف �ملر�فقة 

�شعيفا بالن�شبة لالأ�رش �لأكرث فقر�، مما يفاقم من ثقل �لعبء. وينطبق نف�ض �ل�شيء على �لأ�رش �لتي 

تكون فيها �إمكانيات �مل�شاركة �لجتماعية و�لولوج �إىل �ملدر�شة وخدمات �إعادة �لتاأهيل حمدودة 

للغاية.

ب( غياب الدعم الر�سمي وغري الر�سمي

�مل�شاعدة  من  ي�شتفدن  منهن  �لبع�ض  كان  و�إذ�  لوحدهن.  باملر�فقة  �مل�شاعد�ت  من  �لعديد  تقوم 

)�لظرفية يف كثري من �لأحيان( من طرف حميطهن )�أزو�جهن، و�أطفالهن، و�أحياًنا �أقارب �آخرين(، 

فاإن معظمهن يو�جهن م�شتوى هائال من �مل�شوؤولية، بدون تلقي �أدنى �عرت�ف. ويرتبط هذ� �لو�شع، 

من ناحية، ببعد �شو�شيو-ثقايف يعترب �أن رعاية �لآخرين من م�شوؤولية �ملر�أة ب�شكل ممنهج )يف �أكرث 

لغياب  فنظر�  �شيا�شي،  بعد  على  يقوم  �أنه  كما  �لأمهات.  وخا�شة   )10 �أ�شل  من  حالت   9 من 

26  �لتحالف من �أجل �لنهو�ض بحقوق �لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة )2014(. �لإعاقة يف �ل�شيا�شات �لعمومية �ملغربية يف 

 Document satellite/Collection Recherche et �إعاقة،  �أ�شخا�ض ذوو  بها  �لتي  �لأ�رش  �لتفاوتات و�إفقار  �ت�شاع  مو�جهة 

  Études
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�لتد�بري �ملالئمة، تعترب مر�فقة �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية من م�شوؤولية �لأ�رش ولي�ض �ملجتمع 

ككل. وهذه �مل�شاألة �لتي �ألقي بها يف �ملجال �خلا�ض ل ترتبط باللتز�م �حل�رشي لالأقارب. ونتيجة 

لذلك، ويف �لوقت �لتي ت�شاعفت فيه، خالل �لعقد �ملا�شي، �آليات �لدعم �ملوؤ�ش�شي لل�شباب يف 

حالة �عتمادية، مع كونها غري كافية، ظلت �آليات دعم �لأ�رش و�ل�شخا�ض �مل�شاعدين منعدمة 27.

ج( انقطاع اأو �سعف الروابط الجتماعية

يوميا.  مبر�فقته  يقوم  �لذي  �ل�شخ�ض  و�نغالق  �نعز�ل  �إىل  �لأ�رشة  �أفر�د  �أحد  �إعاقة  توؤدي  ما  غالبا 

كما يف�شي �جلهد �ملبذول يف هذه �ملر�فقة �إىل �لتقلي�ض من تو��شله مع �لآخرين. وعادة ما يوؤثر 

على �لزيار�ت �لعائلية �أو ق�شاء �لوقت مع �لأ�شدقاء �أو ح�شور �ملنا�شبات ذ�ت �لأهمية )حفالت 

عن  �بتعادها  جر�ء  �أي�شا،  �مل�شاعد�ت،  وتفقد  ذلك(.  �إىل  وما  �مليالد،  و�أعياد  و�لعقيقة  �لزفاف، 

�لذين تتكون منهم هذه  �إمكانية �حل�شول على دعم �لأ�شخا�ض  �لعالقات �لجتماعية،  �شبكات 

�ل�شبكات  من  و�ل�شتفادة  �مل�شاعد�ت  قبل  من  مهني  ن�شاط  مز�ولة  �حتمال  وي�شبح  �ل�شبكات. 

تفاقم  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �له�شا�شة  هذه  �أن  على  عالوة  �شئيال.  به  �ملرتبطة  �لجتماعية 

�عتمادهن على حميطهن )�أزو�جهن و�أ�شهارهن(، مما يعيق قدرتهن على �تخاذ �لقر�ر و�لت�رشف.

2. ثلث م�سارات ا�سرتاتيجية لدعم امل�ساعدين الأقارب

لهذه �مل�شتويات �ملختلفة من �له�شا�شة �لجتماعية و�ملالية �آثار �شلبية على �ل�شحة �لبدنية و�لنف�شية 

للقريب �مل�شاعد، وينعك�ض ذلك، بال�رشورة، على نوعية حياة �ل�شخ�ض �لذي تقدم له �مل�شاعدة. 

�إعاقة.  و�شعية  يف  �لأ�شخا�ض  ومتدر�ض  تاأهيل  �إعادة  خدمات  ت�شاعفت  �ملا�شي،  �لعقد  خالل 

�أنها ت�شهد على  ما ز�لت هذه �خلدمات غري كافية �إىل حد كبري )من حيث �لكم و�جلودة(، غري 

�ملكانة �ملتنامية �لتي يحتلها �لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة �شمن �ل�شيا�شة �لوطنية. وعلى �لعك�ض من 

ذلك، ل تعري هذه �خلدمات �هتماما مل�شاكل �مل�شاعدين �لأقارب، باعتبار �أن حاجيات �لأ�شخا�ض 

�مل�شاعدين و�لأ�شخا�ض �لتي تقدم لهم �مل�شاعدة خمتلفة و�إن كانت مرتبطة. 

�ل�شيا�شات  منه  تعاين  �لذي  للعجز  نظر�  عديدة،  �لعمل  و�شبل  جد�،  و��شع  �حلاجيات  حقل  �إن 

�لنف�شي؛ خدمات  �لدعم  �ملنزلية؛  �مل�شاعدة  �ملايل؛  �لدعم  �ملجال. ومن هذه �حلاجيات:  يف هذ� 

�لتعوي�ض و�لإر�حة؛ �لتعديالت يف �لبيوت �لتي من �شاأنها �لرفع من ��شتقاللية �ل�شخ�ض يف و�شعية 

27  منذ عام 2016، وموؤ�ش�شة �لأعمال �لجتماعية ملوظفي وز�رة �لقت�شاد و�ملالية وكذلك بوز�رة �لرتبية �لوطنية تنظمان 

عطالت نهاية �لأ�شبوع للر�حة و�إعانات مالية مل�شاعدي �لأطفال يف و�شعية �عتمادية خالل حياتهم �ملدر�شية. تخ�ش�ض هذه 

�خلدمات ملوظفي �لوز�رتني �ملذكورتني.
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�عتمادية و�لتخفيف من عمل �ل�شخ�ض �مل�شاعد؛ �لإقر�ر بو�شعية قانونية لالأ�شخا�ض �مل�شاعدين 

�لعمل  بني  �لتوفيق  يي�رش  قانوين  �إطار  �ل�شحية(؛  �لتغطية  )�لتقاعد،  �لجتماعية  حقوقهم  تعزز 

�لتكوين  خالل  من  �ل�شحة  مهنيي  قبل  من  بخرب�تهم  �لعرت�ف  �مل�شاعدة؛  تقدمي  وم�شوؤوليات 

و�لتح�شي�ض )على �لرغم من معارفهم وخربتهم بخ�شو�ض �ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية وحياته 

�إن�شاء �شباك موحد  �لطبية 28(؛  �لهيئة  �عتبار من طرف  باأي  �أنهم غالًبا ما ل يحظون  �إل  �ليومية، 

لتاليف ت�شتت �لإجر�ء�ت و�خلدمات �لإد�رية بني خمتلف �مل�شالح �لعمومية؛ ف�شال عن �إجر�ء بحث 

وطني حول و�شعية �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين لفهمها وت�شليط �ل�شوء عليها �أكرث، �إلخ.

�ن�شجاما مع �لتحديات �لتي يو�جهها �لأ�شخا�ض �مل�شاعدون، مت �ختيار ثالثة م�شار�ت ��شرت�تيجية 

يف  �شيما  )ل  خمتلفة  �شياقات  يف  لها  كان  كما  �حلقوق،  على  قائمة  روؤية  �شمن  تندرج  للدعم، 

ا يف �أوروبا و�أ�شرت�ليا( تاأثري �إيجابي على رفاه �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين  �أي�شً �لقارة �لأفريقية، ولكن 

و�لأ�شخا�ض �لذين تقدم لهم �مل�شاعدة 29.

مت �ختيار هذه �مل�شار�ت بناء على �لتطلعات و�حلاجيات �لتي عرب عنها �لأ�شخا�ض �لذين �شملهم 

ا تعزيز  �أي�شً �ل�شياق �ملغربي. تلزم �لدولة يف �ملقام �لأول، ولكنها تتوخى  �لبحث، وجدو�ها يف 

�لقدرة على �لعمل و�ملبادرة لدى �ملجتمع �ملدين و�لأ�شخا�ض �ملعنيني مبا�رشة. 

اأ( الدعم املايل

تخ�ش�ض �لعديد من �لدول م�شاعدات مالية لالأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة، ولعائالتهم رغبة منها يف 

تخفيف �لرو�بط بني �لإعاقة و�لفقر. مل ي�شل �لو�شع بعد �إىل هذ� �حلد يف �ملغرب، لكن �ملجتمع 

هذ�  يف  بثو�  قد  و�لبيئي  و�لجتماعي  �لقت�شادي  �ملجل�ض  وكذلك  �ملعنيني  و�لأ�شخا�ض  �ملدين 

�لجتاه 30. ويبدو �أن هذ� ين�شجم مع توجه �لإ�شالح �جلديد لنظام �حلماية �لجتماعية �جلاري يف 

�ملغرب.

28  كثري من �لآباء، وخا�شة يف �لو�شط �لقروي، ل يعرفون حتى ت�شخي�ض مر�ض طفلهم. ُيظهر هذ� �أنهم غالًبا ما ل يعتربون 

�أنف�شهم فاعلني رئي�شيني يف �لعملية �لعالجية.

ا يف �إطار هذ� �مل�رشوع: �أدو�ت  29  مت تناول بع�ض هذه �مل�شار�ت ب�شكل �أكرب يف مر�جعة �لأدبيات �لتي مت �إجر�وؤها �أي�شً

 FIRAH ،و��صرت�تيجيات دعم �مل�صاعدين �لعائليني للأ�صخا�ص يف و�صعية �إعاقة يف �ل�صياق �الأفريقي، �ال�صتك�صاف و�لتحليل

.2021/09
https://www firah org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/aidants-maroc/revue-de-
litte-rature-soutien-aux-aidants-familiaux-au-maroc-vdef pdf

30  �ملجل�ض �لقت�شادي و�لجتماعي و�لبيئي )2018(، �حلماية �الجتماعية يف �ملغرب، و�قع �حلال، �حل�صيلة و�صبل تعزيز 

�أنظمة �ل�صمان و�مل�صاعد�ت �الجتماعية، �إحالة ذ�تية رقم 2018/34، �ململكة �ملغربية.

https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/aidants-maroc/revue-de-litte-rature-soutien-aux-aidants-familiaux-au-maroc-vdef.pdf
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/aidants-maroc/revue-de-litte-rature-soutien-aux-aidants-familiaux-au-maroc-vdef.pdf
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تهدف هذه �لتعوي�شات �ملالية �إىل �لتخفيف من نفقات �لأ�رش �ملرتبطة ب�شكل خا�ض بالعالجات 

�لتعوي�ض  �إىل  �إ�شافة  �أو توظيف �شخ�ض ملر�فقة �ل�شخ�ض �ملعني،  �أو �إحد�ث تغيري�ت يف �لبيوت 

عن �ل�رشر �لقت�شادي �لناجم عن �لإكر�هات �لتي متنع �ل�شخ�ض �مل�شاعد من �لقيام بن�شاط مهني.

ذلك،  ويعتمد  العائلي.  للم�شاعد  قان�ين  بنظام  االإقرار  �أ�شا�ض  على  �ملالية  �مل�شاعد�ت  هذه  تقدمي  يتم 

مثال، على �لوقت �ملخ�ش�ض للم�شاعدة ودرجة �عتمادية �ل�شخ�ض �لتي تتم مر�فقته. يف �ل�شياق 

�ملغربي، ي�شمح �لبحث �لوطني �لثاين حول �لإعاقة ل�شنة 2014 بتقدير �أدنى لل�شاكنة �لتي ميكن �أن 

تكون معنية؛ حيث ي�شري �إىل �أن ن�شبة �نت�شار �لإعاقة �ل�شديدة تبلغ 0,6 % من عموم �ل�شاكنة، �أي 

824 199 ن�شمة.

ميكن �أن ياأخذ هذ� �لدعم �ملايل عدة �أ�شكال:

1. م�شاعدات اجتماعية مبا�رشة لالأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة و�لأ�شخا�ض �مل�شاعدين. ميكن �أن تتخذ 

�شكل حتويالت نقدية، م�رشوطة �أو غري م�رشوطة. يف حالة �لتحويالت غري �مل�رشوطة ت�شبح �لأ�رش 

نحو خدمات  �لإنفاق  توجه  �مل�رشوطة  �لتحويالت  �أن  �لإنفاق، يف حني  خيار�ت  عن  م�شوؤولة 

ا تقدمي �مل�شاعد�ت على �شكل دعم مادي )�أدوية، �إعادة تاأهيل، نقل، �أ�رشة، �إلخ(  معينة. وميكن �أي�شً

�أو �إعفاء من �لأد�ء. غري �أن هذ� �لختيار غري ممكن على �ملدى �لق�شري و�ملتو�شط يف معظم �لبلد�ن 

�لأفريقية حيث ل وجود ملو�رد مالية ول لإر�دة �شيا�شية. ومتثل جنوب �إفريقيا �ل�شتثناء �لبارز على 

هذ� �مل�شتوى.

2. يف �ل�شياق �ملغربي، يوؤثر تخلي �لأم عن ن�شاطها �ملهني بعد ولدة طفل يف و�شعية �إعاقة على 

�لأ�رش �لفقرية و�ملي�شورة على �ل�شو�ء. لذلك، ميكن �أن ين�ض �لنظام �لقانوين للم�شاعدين �لأقارب 

على التع�ي�ص عن فقدان ال�شغل للم�شاعد �لعائلي.

3. هناك طريقة �أخرى للدعم �ملايل تعتمد على التم�يلت ال�شغرى: ويتعلق �لأمر بنمط من �لتدخل 

يقوم بتح�شني �لو�شع �لقت�شادي لالأ�رشة من �أجل حت�شني �مل�شاعدة �ملقدمة لل�شخ�ض يف و�شعية 

يقوم  ما  �مل�شاعدين. وعادة  لالأ�شخا�ض  �ملايل  �لتمكني  �إىل  �لتمويل  �لنوع من  �إعاقة. يهدف هذ� 

على �إمكانية �لولوج �إىل �لقرو�ض �لفردية �أو �جلماعية، مما ي�شمح مببادر�ت تهدف �إىل خلق �أن�شطة 

تقوي  �لقت�شادي لأنها  �لبعد  يتجاوز  تاأثري  �ملجال  �لناجحة يف هذ�  للدخل. وللمبادر�ت  مدرة 

�شعور �لأفر�د بالقدرة على �لتحكم يف م�شتقبلهم. �إن �لتعبئة �جلماعية حول ن�شاط �قت�شادي معني 

ي�شجع على ��شتمر�رية جمموعة �لتعاون. غري �أن �لف�شل، يكون له تاأثري �شلبي على �لدو�فع �ملحفزة 

�لأ�شخا�ض  و�أن  خا�شة  �لدقيقة،  و�ملر�قبة  �ملر�فقة  �أهمية  على  �لأنظمة  هذه  وتوؤكد  للمجموعة. 

�مل�شاعدين غالًبا ما تكون لديهم كفاء�ت مالية و�إد�رية �شعيفة، ف�شاًل عن وقت وجيز.
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يف �ملغرب، توجد م�شاعدة تتوخى دعم �لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة و�أ�رشهم يف �إن�شاء �أن�شطة مدرة 

للدخل. يتم متويلها من قبل �شندوق دعم �حلماية �لجتماعية و�لتما�شك �لجتماعي �لذي تديره 

وز�رة �لت�شامن. غري �أن هذه �مل�شاعدة ما ز�لت غري معروفة من قبل معظم �لأ�شخا�ض �لذين ميكن 

�أن ي�شتفيدو� منها. كما يوؤكد بع�ض �لفاعلني �جلمعويني رف�ض �لعديد من �لطلبات �خلا�شة بامل�شاريع 

�لتي تفتقر �إىل �لقابلية للتنفيذ. ولذلك، من �ل�رشوري �أن تقوم �لإد�ر�ت �لعمومية و�لن�شيج �جلمعوي 

و�شعية  لالأ�شخا�ض يف  و�لتوجيه  لالإعالم  �ملحلية  �ملر�كز  فاإحد�ث  �ملتاحة.  بامل�شاعد�ت  بالتعريف 

ا �إن�شاء  �إعاقة، على �شبيل �ملثال، مل يحل م�شكلة �لتعريف بامل�شاعد�ت �ملتوفرة. كما من �ل�رشوري �أي�شً

�أنظمة للدعم و�ملر�فقة لت�شهيل �لإجر�ء�ت �لإد�رية �ملطلوبة و�شمان �جلدوى �لقت�شادية للم�شاريع.

4. جتدر �لإ�شارة يف �لأخري �إىل �للتز�م �ملتو�تر للمح�شنني. فغالًبا ما يلعبون دوًر� مهًما يف متويل 

�جلمعيات، ويف تقدمي �لدعم �لقت�شادي و�ملادي لالأ�رش �لأ�شد عوز�. يرتجم هذ� �لدعم، �لنقدي �أو 

�ملادي �أو �لغذ�ئي، ت�شامًنا معيًنا على م�شتوى �ملجتمع. لكنه يندرج �شمن منطق قائم على �ل�شدقة 

�لتي ل تلبي د�ئًما �حتياجات �لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة وحميطهم. كما �أن �لعديد من �لفاعلني 

ق�شري،  وقت  بعد  �شالحيتها  تنتهي  غذ�ئية  )مو�د  منها  فائدة  ل  تربعات  هناك  �أن  �إىل  ي�شريون 

ومعد�ت كمبيوتر قدمية، وخمزون من �لأدوية غري �ملنا�شبة، وما �إىل ذلك(. وتكت�شي هذ� �لعطاء�ت 

�لظرفية معنى رمزيا مهما )مثل �لقفة 31 �ملوزعة خالل �شهر رم�شان( غري �أن تاأثريها طفيف على 

حياة �لأ�رش. وميكن �أن يتم تدبري هذه �ملو�رد ب�شكل �أف�شل من قبل �لفاعلني �ملعنيني مبا�رشة. كما 

�لتي  �ملبادر�ت  تي�رش متويل  مالية  �عتماد�ت  �إىل  معينة  �لقطاع �جلمعوي تربعات  �أن يحول  ميكن 

يختارها �لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة و�مل�شاعدون وفًقا لحتياجاتهم. ميكن توجيهها، على �شبيل 

�ملثال، نحو �لنقل �جلمعوي، �أو �لرعاية �لطبية، �أو �مل�شاريع �ملدرة للدخل. وميكن �أن يح�شن هذ� 

�لنوع من �لتدخل من �لقدرة على �لت�رشف من قبل �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين �لذين غالًبا ما ي�شعرون 

�أنهم ل يتحكمون يف حياتهم �ليومية �إل قليال جًد�. كما ي�شجع �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية 

على �أن ينظرو� �إىل �أنف�شهم لي�ض كمو�شوع للتعاطف، ولكن كمو�طنني قادرين على �ملبادرة.

ب( الدعم املنزيل

خالل �لبحث �لذي �أجريناه، عرب 3 من �أ�شل 4 من �مل�شاعدين عن رغبتهم يف �حل�شول على دعم 

�مل�شاعد يف  �ل�شخ�ض  �إر�حة  �أو  م�شاعدة  ق�شد  مبهنيني  �لدولة  تكفل  وي�شكل  �لبيت.  �إ�شايف يف 

�ملنزل خيار� يف بع�ض �لدول �لأوروبية. غري �أنه يظل �حتمال غري مرجح يف �ل�شياق �ملغربي، نظًر� 

لتكلفته و�لأولوية �لتي تكت�شيها، حالًيا، جمالت �جتماعية �أخرى.

31  قفة �ملو�د �لغذ�ئية.
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يف �ملقابل، تعد �لزيار�ت �ملنزلية �آلية �أقل تكلفة وفو�ئدها كبرية. ففي �ملغرب، يتم تقدمي خدمات 

تكميال  �ملر�فقة  هذه  تتم  �أخرى،  بلد�ن  ويف  �جلمعيات.  قبل  من  رئي�شي  ب�شكل  �لتاأهيل  �إعادة 

للزيار�ت �لدورية لالأ�رش �لتي ت�شم �أ�شخا�شا يف و�شعية �إعاقة. وتهدف هذه الزيارات اإىل تقدمي الدعم اأو 

الن�شح للعائلت بخ�ش��ص ما تق�م به يف حياتها الي�مية، وتتبع اأو�شاعها. وميكن �أن تكون هذه �لزيار�ت 

موؤدى عنها كما ميكن �أن تندرج �شمن م�رشوع تطوعي. وميكن �أن يقوم بها متخ�ش�شون يف �إعادة 

�لتاأهيل، �أو عاملون �جتماعيون، �أو �أفر�د غري موؤهلني من �ملجتمع.

ميكن �أن ت�شعى هذه �لزيار�ت �إىل حتقيق عدة �أهد�ف:

–  �أهد�ف تتعلق بالعالج و�إعادة �لتاأهيل. ويو�شى بالدعم �ملنزيل ب�شكل خا�ض لالأطفال �ل�شغار، 

�لذين يح�شن �لتدخل �ملبكر �إمكانيات منوهم ول �شك �أن �لآباء موؤهلون �أكرث ملمار�شتها ب�شكل 

يومي.

–  ت�شمح للمهنيني مبالءمة عالجهم ب�شكل �أف�شل مع �حلقائق �لتي يعي�شها �ل�شخ�ض �ملعني. وميكن 

�لإ�شارة هنا، ب�شكل خا�ض، �إىل �ملعاجلني �لوظيفيني، �لذين يعملون على ت�شهيل �لأن�شطة ذ�ت 

�لذي تتم فيه هذه �لأن�شطة  �لف�شاء  �ل�شخ�ض؛ حيث يكون تدخلهم يف  بالن�شبة لهذ�  �لأهمية 

مالئما �أكرث للقيام بهذه �ملهمة على �أف�شل وجه.

ا �إىل تقدمي �لدعم �ملعنوي و�لجتماعي. وُتظهر �لدر��شات �ملتاحة  –  تهدف �لزيار�ت �ملنزلية �أي�شً

�آخرين  �أفر�د�  يحفز  �أن  وميكن  �لرئي�شي،  �مل�شاعد  حتفيز  على  �إيجابيا  تاأثري�  �ملنزيل  للدعم  �أن 

ا يف ن�شج �لرو�بط  �أي�شً من �لأ�رشة على �مل�شاركة يف �مل�شاعدة. كما ت�شاهم هذه �لإ�شرت�تيجية 

�ملجتمعية.

–  تتيح هذه �لزيار�ت �لوقوف على حالت �له�شا�شة و�لإهمال و�شوء �ملعاملة.

�مل�شاعدون  �أ�شبح  و�لذين  �لدعم  من  �أدنى  حد�  يحتاجون  �لذين  �لأ�شخا�ض  ��شتقاللية  –  تي�رش 

�لأقارب عاجزين عن مر�فقتهم �إما لكونهم م�شنني �أو توفو�.

ا ت�شجيع هذه �ل�شرت�تيجية، �لتي جندها يف بع�ض �لبلد�ن �لغربية، منذ �لت�شعينيات �شمن  وقد مت �أي�شً

�أنظمة �لتدخل لإعادة �لتاأهيل �ملجتمعي.

وجتمع �لدر��شات �ملتاحة، ب�شكل و��شع، على �لتاأثري �لإيجابي لهذه �ملقاربة على �لتز�م �مل�شاعدين 

�لعائليني وجودة حياتهم.

ج( دعم وتو�سيع ال�سبكة

كثري� ما تقع مهام �ملر�فقة على كاهل �شخ�ض و�حد، وهي �لأم عموًما. وذلك ل يوؤثر فقط على 

�أي�شا.  �مل�شاعد  �شحة  وعلى  �ملعني،  لل�شخ�ض  �لجتماعية  �مل�شاركة  وعلى  بل  �ملر�فقة،  جودة 
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�لدعم  جمموعات  وت�شعى  �ل�شبكة.  وتقوية  تو�شيع  �ل�رشوري  من  �مل�شكلة،  هذه  على  وللتغلب 

و�لتعاون، ودو�ئر �مل�صاندة، �إىل حتقيق هذ� �لهدف.

1. جمم�عات الدعم والتعاون 

لقاء�ت  وتنظيم  �مل�شاعدين،  �لأ�شخا�ض  من  جمموعات  تكوين  على  �لإ�شرت�تيجية  هذه  تعتمد 

ب�شكل دوري بني �أع�شاء كل جمموعة. ميكن �أن ين�شط هذه �للقاء�ت �أحد �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين 

�أو �أخ�شائي يف �إعادة �لتاأهيل �أو كالهما. توجه هذه �جلل�شات نح� تق�ية معارف وفهم االأ�شخا�ص 

كما  �إلخ.(.  �ملتاحة،  و�ملو�رد  �لت�رشيعية،  و�لإطار�ت  و�حلقوق،  �لإعاقة،  جمالت  )يف  امل�شاعدين 

ت�شعى �أي�شا �إىل خلق ف�شاء جماعي لبل�رة ا�شرتاتيجيات من�شقة ملو�جهة حتديات �لأ�شخا�ض يف و�شعية 

�إعاقة و�مل�شاعدين )�ملعي�شة، �لدعم �لنف�شي و�لجتماعي، �إقامة �أنظمة للتعوي�ض �أو �لر�حة، �لرتبية، 

و�لتنقل، �إلخ.(.

�إذ� كان غالبا ما يتم �لتعامل مع هذين �لبعدين مًعا، فمن �ل�رشوري �لتمييز بينهما:

�لرفع من معارف ومهار�ت  �لآباء( نحو  �لدعم )جمموعات دعم  تتجه جمموعات  ناحية،  –  من 

لها  �أن  كما  �ملر�فقة.  جودة  وحت�شني  للو�شع  فهمهم  تعميق  �أجل  من  �مل�شاعدين،  �لأ�شخا�ض 

تاأثري�ت كبرية على �لثقة و�حرت�م �لذ�ت لدى هوؤلء، وت�شاهم، بالتايل، يف حت�شني رفاهيتهم. 

وعادة ما يتم تن�شيط هذه �جلل�شات من قبل �شخ�ض من خارج �ملجموعة.

–   �أما جمموعات �لتعاون فهي جمموعات تد�ر من قبل �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين ول حتتاج �إىل وجود 

�أجل  من  �لقدر�ت  بناء  �إىل  �ملجموعات  هذه  ت�شعى  ل  و�لتن�شيط.  لالإد�رة  خارجية  �شخ�شية 

�كت�شاب �ملعرفة من وجهة نظر فردية، بل ت�شعى �إىل �إبر�ز قدر�ت جماعية للعمل. وت�شارك هذه 

�ملجموعات يف ت�شكيل �شبكات �لدعم بني �مل�شاعدين �لأ�رشيني، ويف �لنهو�ض با�شرت�تيجيات 

جماعية ملعاجلة �مل�شاكل �لتي يو�جهونها. وميكنها، على �شبيل �ملثال، و�شع ترتيبات تعوي�ض 

بع�شهم �لبع�ض يف مهام �ملر�فقة، وتنظيم �لنقل ب�شكل جماعي، �أو �لنخر�ط يف �أن�شطة جماعية 

مدرة للدخل. كما من �ملفرت�ض �أن تعمل هذه �ملجموعات على تقوية �لن�شيج �جلمعوي وتطوير 

�أن�شطة �ملر�فعة. ويتمثل �أحد �لتحديات �لرئي�شية ملجموعة �لتعاون يف �لنجاح يف حتويل نف�شها 

�إىل جمموعة تعاون د�ئمة.

يف �ملغرب، تركز �جلمعيات جهودها على تقدمي خدمات �إعادة �لتاأهيل و�إد�رة �لأق�شام �لدر��شية 

م�شتفيدين  �لأ�شخا�ض  يعترب  �لإطار،  هذ�  يف  لكن  �أ�شا�شيان.  �لبعدين  هذين  �أن  �شك  ل  �لد�جمة. 

فقط، ولي�ض كفاعلني من �شاأنهم �أن يتخذو� مبادر�ت. وهناك عدد قليل جًد� من �جلمعيات تهيئ 

ف�شاء�ت للقاء و�حلو�ر بني �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية �أو �لأقارب �مل�شاعدين متكن من ظهور 

�آليات لال�شتمر�رية ل تخ�شع لو�شاية �جلمعية.
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يف �إطار هذ� �لبحث، مت توجيه �أ�شئلة لالأ�رش حول وجهة نظرها يف �جلمعيات �لتي تقدم خدمات 

وتو�ترها.  �خلدمات  بجودة  �جلمعوية  �ملر�كز  من  �لنتظار�ت  ترتبط  ما  وغالًبا  �لتاأهيل.  �إعادة 

ا  �أي�شً بالثناء �لأكرب. بل  �لتي حتظى  �ملادية و�ملالية هي  �لتي لديها �لإمكانيات  �ملر�كز  لي�شت  لكن 

�ملر�كز �لتي تتيح �لعديد من فر�ض �لتو��شل �لجتماعي �لر�شمي �أو غري �لر�شمي؛ حيث ل يكون 

مع  �حلو�ر  ا  �أي�شً بل ميكنهم  فقط.  �أطفالهم  لتو�شيل  قدمو�  مر�فقني  �مل�شاعدون جمرد  �لأ�شخا�ض 

�لآخرين ومناق�شة وبناء �لعالقات مع بع�شهم �لبع�ض. لذلك فاإن تقديرهم للمر�كز ل يقت�رش فقط 

ا بفر�ض تقا�شم جتاربهم وبناء  على �خلدمات �ملوجهة لالأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة، بل يتعلق �أي�شً

�شبكة عالقات.

2. دوائر امل�شاندة

يتعاونون طو�عية حول �شخ�ض يف  �لأ�شخا�ض،  �إن�شاء جمموعة من  �ل�شرت�تيجية على  تقوم هذه 

و�شعية �إعاقة، من �أجل مر�فقته يف و�جهات خمتلفة �أو م�شاركته حلظات معينة من حياته �ليومية.

�إلخ.  و�ملهنيني،  و�لأ�شدقاء،  �جلري�ن،  �لأ�رشة،  �أفر�د  �إىل  بالإ�شافة  �لدو�ئر،  هذه  ت�شم  �أن  ميكن 

مع  �لأن�شطة  بع�ض  م�شاركة  ميكنهم  و��شتعد�دهم.  رغبتهم  ح�شب  �لأ�شخا�ض  هوؤلء  وي�شتغل 

�ل�شخ�ض يف و�شعية �عتمادية )�لذهاب �إىل �حلمام �أو �مل�شجد �أو �للعب �أو �رشب �لقهوة(، وميكنهم 

م�شاندته يف �لقيام �أن�شطة معينه، مثل �لتنقالت، مثال، �أو مر�فقته يف �كت�شاب �ملعارف �أو �ملهار�ت 

�لتي يرغب فيها، مثل تعلم �لفرن�شية على �شبيل �ملثال، �أو �لطبخ.

ميكن �أن جتتمع دو�ئر �مل�شاندة بانتظام �أو عند �حلاجة. ت�شمح بتوطيد وتطوير �لرو�بط �لجتماعية 

�له�شا�شة  ت�شعفهم  ما  غالبا  �لذين  �إعاقة،  و�شعية  يف  و�لأ�شخا�ض  �مل�شاعدين  �لأ�شخا�ض  حول 

�لقت�شادية و�لنوع و�لو�شم. ت�شمح لل�شخ�ض يف و�شعية �إعاقة بت��شيع �شبكته وم�شاركته االجتماعية؛ 

وميكنها ت�فري اأوقات للراحة اإ�شافية بالن�شبة لل�شخ�ص امل�شاعد الرئي�شي. وميكن �أن ت�شارك هذه �لدو�ئر 

لتوزيع  �لتخطيط  خالل  من  �لو�لدين،  وفاة  حالة  يف  �شيما  ول  للم�شتقبل،  �لتخطيط  يف  ا  �أي�شً

�مل�شوؤوليات بني �لر�غبني يف �للتز�م بامل�شاعدة.
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 ز. اخلل�سة:

ت�سليط ال�سوء على الأقارب امل�ساعدين

يف �ملغرب، يركز �لنقا�ض حول �لإعاقة، حالًيا، حول م�شاألة �مل�شالح و�لفو�ئد �لتي ي�شتفيد منها 

�لأ�شخا�ض يف و�شعية �إعاقة. وما ز�ل و�شع �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين، �لذي نادًر� ما ي�شار �إليه، غري 

مرئي، على �لرغم من �أنهم يلعبون دوًر� حا�شًما، حيث ير�فقون ويدعمون ويعتنون بالأ�شخا�ض 

�لذين يحتاجون �إىل م�شاعدة م�شتمرة.

فاإن عددهم، مع ذلك، كثري.  �مل�شاعدون غري مرئيني يف كثري من �لأحيان،  �لأ�شخا�ض  �إذ� كان 

منتظمة  م�شاعدة  بتقدمي   10 �أ�شل  �شخ�ض و�حد من  �أكرث من  يقوم  �إ�شبانيا، مثال،  �أو  فرن�شا  ففي 

ل�شخ�ض قريب ب�شبب عمره �أو مر�ض �أمل به �أو �إعاقته 32. وت�شري بع�ض �لدر��شات �إىل 3 من �أ�شل كل 

10 �أ�شخا�ض 33. نظًر� للزيادة يف متو�شط   �لعمر �ملتوقع، فاإن عدد �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين يف �زدياد 

م�شتمر. �أما يف �ملغرب فال توجد معطيات حول هذه �مل�شاألة. ومن �شاأن �إجر�ء بحث وطني �أن 

ي�شلط �ل�شوء على هوؤلء �لفاعلني �ل�رشوريني ل�شري �ملجتمع.

من �ل�شعب قيا�ض �لقيمة �لقت�شادية لهذه �مل�شاعدة. ففي �أوروبا، تظهر �لدر��شات �لقليلة �ملتوفرة 

�أن تقديرها �لنقدي يتجاوز بكثري نفقات �لدولة يف جمال حماية �لأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية 34.

ت�شتند �أنظمة �لدعم �ملوؤ�ش�شية لالأ�شخا�ض يف و�شعية �عتمادية �إىل �فرت��ض م�شبق بوجود م�شاعدة 

غري ر�شمية ب�شكل د�ئم وملتزم. �أما بالن�شبة للمغرب، فاإن نتائج �لبحث، تظهر �أن هذه �لعالقات 

 Encuesta Nacional de Salud 2017; ويف �إ�شبانيا، �نظر .Enquête Handicap-Santé 2008, DREES 32  يف فرن�شا، �نظر
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

https://www mscbs gob es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/ENSE2017_
notatecnica pdf

33  Enquête nationale Ipsos/Macif 2020 – La situation des Aidants en France 

34  يف �ململكة �ملتحدة، على �شبيل �ملثال، تقدر قيمة �لدعم غري �لر�شمي غري مدفوع �لأجر بحو�يل 87 مليار جنيه �إ�شرتليني 

)104,4 مليار يورو(، بينما بلغ �إجمايل �لإنفاق �لعمومي يف هذ� �ملجال 81,67 مليار جنيه �إ�شرتليني )�أي 98,05 مليار يورو( 

 Carers UK, ACE National and the University of Leeds, )2007(, Valuing Carers – calculating the يف نف�ض �لعام؛

 value of unpaid care

بني قيمتها  وتقدر  للمجتمع  مكلفة«  »غري  �عتمادية  و�شعية  يف  �مل�شنني  رعاية  يف  �مل�شاعدين  م�شاهمة  تعترب  فرن�شا،   يف 

7 و17 مليار يورو �شنويًا.
3  CNSA, Accompagner les proches aidants, ces acteurs « invisibles », Rapport 2011 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/ENSE2017_notatecnica.pdf
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�لت�شامنية قد تر�جعت كثري�. ولعل تر�كم م�شوؤوليات �ملر�فقة �ليومية على �شخ�ض و�حد ميثل �أحد 

�ملوؤ�رش�ت �لرئي�شية على ذلك.

هكذ�، يبدو جليا �أنه من �ل�رشوري دعم هذ� �لعمل غري �لر�شمي من �أجل �حليلولة دون ن�شوب 

عالقات ت�شامن �لقرب. يجب �أن ي�شبح دعم �مل�شاعدين �لأقارب مو�شوعا ل�شيا�شة عمومية، حتفز 

وتدعم م�شاركة �لأ�رش، مع �حلفاظ على �ل�شحة �جل�شدية و�لنف�شية لالأ�شخا�ض �مل�شاعدين.

�جتماعية.  عد�لة  م�شاألة  �شيء،  كل  وقبل  �أوًل  هو،  �مل�شاعدين  لفائدة  �ل�شيا�شي  �للتز�م  هذ�  �إن 

فالن�شاء، و�لأ�شخا�ض �لأكرث فقر�، هم �لأكرث عر�شة لأن ت�شبح �ملر�فقة عبئا ثقيال عليهم، مع ما 

لذلك من تد�عيات �شلبية كبرية على رفاه �مل�شاعد ومن يتلقى �مل�شاعدة يف ذ�ت �لوقت. كما �أنه 

ا: فمن �شاأن دعم �مل�شاعدين �أن يقل�ض من تكاليف �ل�شحة �لعمومية �ملرتبطة  م�شاألة �قت�شادية �أي�شً

بحالت �لعتمادية، و�لإرهاق �جل�شدي و�لنف�شي للم�شاعدين. كما ميكن �أن يح�شن �لإنتاجية �إذ� 

ا على بقاء �لأ�شخا�ض يف و�شعية  �أي�شً ما مت ت�شجيع عملهم �ملهني. وت�شجع م�شاعدة �مل�شاعدين 

�عتمادية يف �لبيت. فف�شاء �لبيت، �لذي غالًبا ما يكون مالئما �أكرث للفرد من مر�كز �لإيو�ء، هو 

�أقل تكلفة. ويف �ملغرب، ي�شمح �إ�رش�ك �مل�شاعدين بتعوي�ض �لنق�ض يف مر�كز �لنهار ومر�كز �لإيو�ء 

و�ملوؤ�ش�شات �لطبية-�لجتماعية.

عادة ما تتم �لإ�شارة �إىل ثالث ر�فعات على �لأقل بخ�شو�ض �ل�شيا�شات �لعمومية مل�شاعدة �مل�شاعدين:

االعرتاف ب��شع قان�ين ر�شمي للم�شاعدين االأقارب. ميكن �ن يوؤدي �إىل حتديد تعوي�ض مايل يهدف �إىل 

�لتخفيف من نفقات �لأ�رش، بناء على �لوقت �ملخ�ش�ض للم�شاعدة ودرجة �عتمادية �ل�شخ�ض مثال. 

كما ميكن �أن ي�شمن �حلقوق �لجتماعية للم�شاعد )مثل �لتغطية �ل�شحية �أو �لتقاعد(.

�لعمل  �شاعات  يف  مرونة  على  �لأقارب  �مل�شاعدين  قانون  ين�ض  �أن  ميكن  املهنية:  احلياة  مع  امللءمة 

ي�شمح  �لذي  �لأمر  �إلخ.(،  بعد،  عن  �لعمل  �لوقت،  ن�شف  �لعمل  )�لعطل،  �ملهنية  و�مل�شوؤوليات 

�عتمادية مع  ل�شخ�ض يف و�شعية  تتعار�ض مر�فقته  بالن�شبة ملن  �أما  �مل�شاعدة و�لعمل.  باملالءمة بني 

�لقيام باأية وظيفة مهنية فيمكن للقانون �أن ين�ض على تعوي�ض عن فقد�ن �ل�شغل وي�شمن له حقوقه 

�لجتماعية.

تخفيف املهام: ميكن �أن تكون مر�فقة �لأ�شخا�ض يف حالة �عتمادية م�شدًر� لل�شعور بالر�شا. غري �أن 

حتمل كل �مل�شوؤوليات �ليومية من قبل �شخ�ض و�حد قد يوؤدي، على عك�ض ذلك، �إىل �لإح�شا�ض 

�ملهام وتوزيعها.  ثقل  �أن تخفف من  �ملوؤ�ش�شية  �لإجر�ء�ت  �لعديد من  ثقيل. وبو�شع  باأنها عبء 

و�لزيار�ت  بعد؛  كاٍف  ب�شكل  تطويره  يتم  مل  �لذي  �جلمعوي  بالنقل  بالتحديد،  �لأمر،  ويتعلق 
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و�مل�شاعدة بالبيت، وما ي�شمح بتوزيع �ملهام من خالل �إ�رش�ك �أجر�ء؛ ف�شال عن �لإجر�ء�ت �لر�مية 

�إىل تعوي�ض �ل�شخ�ض �مل�شاعد �لرئي�شي �أو �إر�حته، وهي �أمور ل تتوفر �إىل حد �لآن باملغرب 35.

هوؤلء  به  يقوم  �لذي  �ملركزي  بالدور  �لعرت�ف  يف  �لأول  �لتحدي  يتمثل  �ملغربي،  �ل�شياق  يف 

�لفاعلون يف �شري �ملجتمع، ومر�عاة �لو�شع �ل�شعب �لذي يعانون منه يف �لغالب. ولهذه �لغاية، 

من �ل�رشوري �إجناز بحوث كثرية مماثلة لهذ�، و�لعمل على �إجناز بحث وطني حول هذه �مل�شاألة. 

ا ت�شجيع �إن�شاء جمعيات �لأ�شخا�ض �مل�شاعدين. كما من �ل�رشوري تعبئة هوؤلء  ومن �ملحبذ �أي�شً

�لأ�شخا�ض لتبليغ مطالبهم من �أجل �لعرت�ف بحقوقهم.

و�أولياء  �آباء  �ل�شبغي، وجمعية  �لتثلث  �لأ�شخا�ض ذوي  مل�شاندة  �ملغربية  فاإن جمعية هدف و�جلمعية  35  على حد علمنا، 

�لأطفال ذوي �لتثلث �ل�شبغي بالرباط من �ملنظمات �لقليلة �لتي تقدم تكفال كامال لالأ�شخا�ض خالل عطالت نهاية �لأ�شبوع، 

من �أجل توفري وقت ر�حة لالآباء.
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ح. التوجهات ال�سرتاتيجية: جدول تركيبي

م�شارات العمل لدعم الأ�شخا�ص امل�شاعدين

الفاعلونالرئي�سيون

املعنيون

اآليةعادةماحتدثهاال�سلطات

العمومية.كماميكنتعبئةالقطاع

اخلا�صوالفاعلنياملجتمعيني

مثلاجلمعيات

عادةماتوفرهاال�سلطات

العمومية.واأحياناتوفرها

اجلمعياتوالتعا�سديات.يفهذه

احلالةتطرحم�ساألةال�ستدامة

والإن�ساف

بلورةهذهال�سرتاتيجيات

تعوداأ�سا�سااإىلالأ�سخا�ص

اأنف�سهم)الأ�سخا�صامل�ساعدون

والأ�سخا�صيفو�سعيةاإعاقة(

واجلمعياتواملحيطاملجتمعي

الأ�سخا�صاملعنيون،املجتمع

املدينوال�سلطاتالعمومية

الدعماملايل

امل�ساعدةاملنزلية

م�ساندة/تو�سيع

�سبكاتالدعم

الرتافعواإنتاج

املعطيات

التوجهاتال�سرتاتيجية الإ�سكالياتالرئي�سية
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تقرير تركيبي

 تنظيم الدعم االجتماعي للأ�شخا�ص

يف و�شعية اعتمادية كبرية يف املغرب

 احلدود والفر�ص 

بالن�شبة للأ�شخا�ص امل�شاعدين

يف املغرب، ت�شكل الأ�رسة الوحدة الأ�شا�شية التي ُتبنى عليها ا�شرتاتيجيات حماية الأ�شخا�ص يف 

و�شعية اعتمادية كبرية. وتزيد حمدودية نظام احلماية الجتماعية من حدة م�شوؤولية الأقارب. كما 

تعتمد، بدرجة اأقل، على �شبكات حملية اأخرى )جمعيات، اأ�شدقاء، جريان، »حم�شنون«، اإلخ(.

واملجتمعي  الأ�رسي  امل�شتوى  على  تن�شج  التي  الجتماعية  بال�شبكات  البحث  هذا  يهتم 

لال�شتجابة لو�شعية العتمادية التي يعي�شها الأ�شخا�ص يف و�شعية اإعاقة منذ ال�شنوات الأوىل 

250 اأ�رسة،  و�شط   2021 وماي   2020 دجنرب  �شهري  بني  البحث  هذا  اإجراء  مت  العمر.  من 

وهو الأول من نوعه يف املغرب الذي يتناول بتف�شيل و�شعية امل�شاعدين الأقارب، وتوزيع 

امل�شوؤوليات املرتبطة مبرافقة الأ�شخا�ص يف و�شعية اإعاقة. بعد العر�ص الرتكيبي للنتائج، وعلى 

اأ�شا�ص املالحظات التي مت التو�شل اإليها، يقدم هذا التقرير بع�ص م�شارات العمل التي تهدف 

اإىل دعم امل�شاعدين الأقارب.
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