
األجــراء 	  دخــل  عــى  الصحيــة  األزمــة  تداعيــات  حــول  معطيــات 
ــات  ــتهداف التحوي ــول اس ــاص وح ــابهم الخ ــن لحس ــتقلن العامل واملس

العموميــة. واملســاعدات 

ــار النفســية للحجــر 	  ــات حــول مشــاكل العاقــات داخــل األرس، واآلث معطي
الصحــي عــى أفــراد أرس الاجئــن.

ــار اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة 	  معطيــات حــول التخوفــات األساســية مــن اآلث
لألزمــة الصحيــة.

معطيــات حــول تصــورات األرس لجــودة وفعاليــة التعليــم عــن بعــد 	 
ــب  ــك حس ــد وذل ــن بع ــدروس ع ــن لل ــراد املتمدرس ــوج األف ــتوى ول ومس

الطــور التعليمــي والقطــاع.

ــات 	  ــف الخدم ــن إىل مختل ــوج الاجئ ــروف ول ــة وظ ــول درج ــات ح معطي
ــي. ــر الصح ــال الحج ــة خ الصحي

البحث حول تأثير جائحة كوفيد- 19 على الوضعية 
اإلجتماعية واإلقتصادية والنفسية لالجئين بالمغرب

أهداف البحث 
تحديــد آثــار جائحــة كوفيــد19- عــى الوضعيــة اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة 	 

والنفســية لاجئــن يف املغــرب.

تقييــم تداعيــات هــذه األزمــة الصحيــة عــى الاجئــن مــن حيــث 	 
والرعايــة  والتعليــم  األساســية  واملــواد  الغذائيــة  املــواد  إىل  الولــوج 

والدخــل. والعمــل  الصحيــة 

ــة والعاقــات مــع الجــوار يف 	  ــة وتطــور الروابــط اإلجتامعي ــد وضعي تحدي
ســياق الحجــر الصحــي.

تقييم سلوك الاجئن خال الحجر الصحي.	 

المعلومات المطلوبة
معطيــات تتعلــق باملميــزات الدميوغرافيــة والثقافيــة واإلقتصاديــة لاجئــن 	 

يف املغــرب ، وبتواجدهــم يف املغــرب وكــذا خصائــص الســكن.

املعلومــات املتعلقــة بالســلوكيات الوقائيــة ألرس الاجئــن يف ســياق وبــاء 	 
ــث  ــن حي ــدى األرس م ــتهاك ل ــادات االس ــرات يف ع COVID-19 ، والتغ
النفقــات وقــدرة هــذه األرس عــى الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة وتلبيــة 

ــا؛ ــية ألفراده ــات األساس االحتياج



رابط النتائج الرئيسية للبحث

المنهجية المعتمدة

اســتهدف البحــث عينــة تتكــون مــن 600 أرسة الجئــة، 	 
ممثلــة لفئــات مختلفــة مــن الاجئــن، وفًقــا للتعريــف 
املحــدد مــن طــرف املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
لشــؤون الاجئــن، حســب بلــد املنشــأ ومدينــة اإلقامــة 

والعمــر والجنــس واملســتوى التعليمــي.

وفًقــا لإلجــراءات املتخــذة خــال الحجــر الصحــي، 	 
ــات  ــع املعطي ــم تجمي ــي، ت ــد االجتامع ــيام التباع ال س
الخاصــة بهــذا البحــث عــن طريــق الهاتــف باســتخدام 
ــة. ــزة اللوحي ــطة األجه ــات بواس ــع املعطي ــة تجمي طريق
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