
املســتقلني وحــول اســتهداف التحويــات واملســاعدات العموميــة؛

 معطيــات عــن مشــاكل العاقــات داخــل األرسة، واآلثــار النفســية للحجــر 	 

عــى أفــراد األرسة؛

أهــم االنشــغاالت بشــأن اآلثــار اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة لألزمــة الصحيــة 	 

بعــد رفــع الحجــر الصحــي؛

معلومــات عــن تصــورات األرسة حــول جــودة وفعاليــة التعليــم عــن بعــد 	 

ومســتوى متابعــة التاميــذ أو الطلبــة للتعليــم عــن بعــد ، حســب املســتوى 

وقطــاع التعليــم؛

معلومــات عــن مســتوى وظــروف ولــوج الســكان إىل مختلــف الخدمــات 	 

الصحيــة حســب بُعــد النــوع االجتامعــي خــال فــرة الحجــر الصحــي.

 البحث الوطني حول تأثير جائحة كوفيد- 19 على الوضع
اإلقتصادي واالجتماعي والنفسي لألسر 2020

لماذا هذا البحث؟ 
ملقاربة تطور السلوك الوقايئ لألرس يف ظل جائحة كوفيد- 19 ؛	 

لتقييــم آثــار هــذه األزمــة الصحيــة عــى مختلف رشائــح الســكان املغاربة 	 

مــن حيــث الولــوج إىل املــواد الغذائيــة واملــواد األساســية والتعليــم 

ــل؛ ــغل والدخ ــة والش ــات الصحي والعاج

ــذي 	  ــي ال ــر الصح ــياق الحج ــة يف س ــات اإلجتامعي ــور العاق ــة تط ملقارب

ــة مــن جائحــة كوفيــد- 19؛ تــم إرســاؤه للوقاي

لرصــد التأثــرات املختلفــة والخاصــة لهــذه األزمــة الصحيــة حســب بُعــد 	 

النــوع االجتامعــي.

ماهي المعطيات المطلوبة ؟
معلومــات متعلقــة بتطــور الســلوك الوقــايئ لــألرس يف ســياق وبــاء 	 

ــاق  ــث اإلنف ــن حي ــألرس م ــتهاكية ل ــادات االس ــر الع ــد19-، وبتغ كوفي

وقدرتهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة وتلبيــة احتياجاتهــا األساســية ؛

معطيــات حــول تداعيــات األزمــة الصحيــة عــى دخــل املأجوريــن/	 



روابط نشر النتائج الرئيسية 

ما هي المنهجية المعتمدة؟
ــف 	  ــل مختل ــن األرس متث ــة م ــدى عين ــث ل ــراء البح ــم إج ت

الفئــات السوســيو-اقتصادية وموزعــة عــى جميــع جهــات 
ــة؛ اململك

تــم اختيــار أرس العينــة باتبــاع منهجيــة علمية تضمــن متثيلية 	 
للســاكنة ودقــة للتقديــرات التــي يتم الحصــول عليها؛

يتعلــق األمــر بعينــة مــن مرحلتــني حيــث همــت املرحلــة 	 
األوىل أرس البحــــث الوطنــي حــــول مســتوى معيشــة األرس؛ 

تم إنجاز البحــث عرب مروريْن لدى نفس األرس:	 

املــرور األول : تــم بحــث 2329 أرسة مــن 14 إىل 23 	 
أبريــل 2020

ــن 15 إىل 	  ــث 2169 أرسة م ــم بح ــاين : ت ــرور الث امل
24 يونيــو 2020

بســبب إجــراءات التباعــد االجتامعــي ، تــم إجــراء البحــث 	 
مــن خــال مقابــات هاتفيــة مــع أرس العينــة.
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