تطور سلوك
املغاربة تجاه
جائحة
كوفيد19-
املرحلة الثانية من البحث
حول تأثري فريوس كورونا
عىل الوضع االقتصادي
واالجتامعي والنفيس لألرس

تنــر املندوبيــة الســامية للتخطيــط ،مــن خــال هــذه املذكــرة ،نتائــج
الفصــل املتعلــق بســلوك املغاربــة ملواجهــة جائحــة « كوفيــد،» 19-
وهــو أحــد املحــاور األربــع التــي يغطيهــا املــرور الثــاين مــن البحــث
حــول آثــار هــذه الجائحــة عــى الوضعيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
والنفســية للســكان .فالهــدف الرئيــي لهــذا البحــث ،الــذي أجرتــه
املندوبيــة الســامية للتخطيــط خــال الفــرة املمتــدة مــن  15إىل 24
مــن شــهر يونيــو لــدى عينــة متثيليــة تضــم  2 169أرسة ،هــو مقاربــة
تطــور الســلوك االجتامعــي واالقتصــادي والوقــايئ يف ظــل جائحــة
كوفيــد 19-وتقييــم آثــار هــذه األزمــة الصحيــة عــى مختلــف رشائــح
الســكان املغاربــة مــن حيــث الولــوج إىل التعليــم والعالجــات الصحيــة
والشــغل والدخــل.

تطور السلوك الوقايئ
يتوفــر أغلــب املغاربــة عــى أقنعــة واقيــة يف حــن يتوفــر الثلثــان
عــى املــواد املعقمــة

مســافة األمــان مــع اآلخريــن ،عند الخروج ،بالنســبة لـــ  ،31%والتعقيم ،بانتظام ،لألســطح
واألشــياء املالمســة لليديــن والتــي مــن املحتمــل تعرضهــا للتلــوث بالفــروس بالنســبة لـــ
 27%وتفــادي نقــاط البيــع املكتظــة  .25%كــا ســيتم اتخــاذ احتياطــات أخــرى ،كتجنب
الخــروج إال يف حالــة الــرورة القصــوى بالنســبة لـ  20%مــن األرس ،أو تجنب ملس األشــياء
واألســطح باألماكن العمومية بالنســبة لـــ .13%

خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن شــهري أبريــل ويونيــو ،ارتفعــت نســبة األرس التــي تتوفــر
عــى كاممــات وأقنعــة واقيــة ،مــن  73%إىل  97%ومــن  81%إىل  99 %بالوســط
الحــري ومــن  57%إىل  93%بالوســط القــروي .كــا انتقلــت نســبة األرس التــي تتوفــر
عــى كميــة كافيــة منهــا مــن  33%إىل .80%

املامرسات الوقائية للحامية من فريوس
كوفيد 19-خالل فرتة ما بعد الحجر الصحي ()%

وارتفعــت كذلــك نســبة األرس التــي تتوفــر عــى مــواد التعقيــم مــن  49%إىل  68%ومن
 57%إىل  76%بالوســط الحــري ومــن  30%إىل  50%بالوســط القــروي .خــال شــهر
يونيــو ،أصبــح أكــر مــن نصــف األرس ( )53%يتوفــر عــى هــذه املــواد بكميــة كافيــة
مقابــل  40%قبــل شــهرين.

غسل اليدين
باملاء و الصابون،
تعقيم اليدين
ارتداء الكاممة،
تغطية الوجه

تطور نسبة األرس املتوفرة عىل مواد الوقاية بني شهري أبريل ويونيو )%( 2020

تجنب املصافحة
والتحيات الجسدية
االلتزام باالبتعاد مبسافة
مرت عىل األقل عن
اآلخرين عند الخروج

أبريل
يونيو
ال تتوفر األرسة عليها

أبريل
يونيو
كافية
كميةغريغريكافية
كمية
معقم اليدين

تعقبم األسطح واألشياء
التي من املحتمل أن تحمل
الفريوس بانتظام

أبريل
يونيو
كمية كافية

تجنب نقاط البيع
املكتظة (املراكز التجاربة،
األسواق ،إلخ).

الكاممات
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تجنب الخروج
إال يف حالة الرضورة
القصوى

لقــد بلغــت نســبة األرس التــي ال تتوفــر عــى مــواد التعقيــم  32%خــال شــهر يونيــو
مقابــل  51%خــال شــهر أبريــل .وتصــل هــذه النســبة إىل  47%بــن األرس القرويــة
و  37 %بــن األرس التــي تعيــش يف ســكن عــشوايئ و  46 %بــن الـــ  40 %مــن األرس
األكــر فقـرا و  43%بــن األرس التي يرأســها مســتغلون فالحيــون ،و  40%بــن األرس التي
يرأســها حرفيــون وعــال غــر مؤهلــن.

تجنب ملس األشياء
واألسطح يف األماكن العامة
ال يشء

إجــاع األرس عــى مواصلــة االلتـزام باإلجـراءات االحرتازية لحامية
نفســها مــن فــروس كوفيــد 19 -بعــد رفع الحجــر الصحي
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وباملقابــل ،رصحــت  4.9%مــن األرس أي  414ألــف فــرد ،أنهــا لــن تتخــذ أي إجـراء وقايئ،
 7.1%يف الوســط القــروي و 4%يف الوســط الحــري .وينتمــي نصفهــم تقريبًــا ()48%
إىل ال  40%مــن األرس األكــر فقـرا ،يف حــن ينتمــي  20%منهــم إىل األرس التــي يســرها
شــخص غــر نشــيط ،و 17.2%منهــم إىل األرس التي يســرها عامل و 15%منهــم إىل األرس
التــي عــى رأســها مســتغل فالحي.

بعــد رفــع الحجــر الصحــي ،ســتواصل  95.1%مــن األرس العمــل باإلج ـراءات االحرتازيــة
لحاميــة نفســها من فــروس كوفيد .19-وتشــمل هــذه اإلجراءات غســل اليديــن ،بانتظام،
بالصابــون بالنســبة لـــ  87%مــن األرس ،وارتــداء األقنعــة الواقيــة أو الكاممــات بالنســبة لـــ
 ،78%وتجنــب املصافحــة باليــد وتبــادل التحيــات الجســدية بالنســبة لـــ  ،47%واحـرام
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يتوفر أغلب املغاربة
عىل أقنعة واقية يف
حني يتوفر الثلثان
عىل املواد املعقمة

68 %

97 %
4

تســع مغاربــة مــن أصل عــرة يوافقــون عىل إجـراء اختبار الكشــف
و تلقي التلقيح

انتشــار كوفيــد :19 -خــال شــهر يونيــو ،أرسة واحــدة من أصــل عرشة،
أصيــب أحــد أَ ْق ِر َبائهــا أو شــخص ينتمي ملحيطها بوبــاء كوفيد19-

أبــدى  9مغاربــة مــن أصــل  )87.3%( 10موافقتهــم عــى إجراء اختبار الكشــف عــن فريوس
كوفيــد 19 -يف حــن رفــض ذلــك واحد من كل عــرة ( )10.2%وخاصة الحرضيــون ()11.6%
أكــر مــن القرويــن ( )7%والنســاء ( )16.2%أكــر من الرجــال ( )8.7%واملســنون ( )14%أكرث
من الشــباب الذيــن تـراوح أعامرهم مــا بــن  15و.)8.3%( 29

ال يتعلــق األمــر هنــا بتقديــر مــدى انتشــار الوبــاء ،بــل باألحــرى مقاربــة مــدى قــرب
األرس مــن وبــاء كوفيــد 19 -والتــي متــت حســب ثــاث مســتويات :الوســط العائــي
لــأرسة و ومعارفهــا واملحيــط الجغ ـرايف املبــارش لهــا (الحــي  /الــدوار) .ففــي نهايــة
األســبوع الثالــث مــن شــهر يونيــو ،رصحت نســبة ضئيلــة متثــل  2.2%مــن األرس بوجود
حالــة مؤكــدة مــن كوفيــد 19 -ضمــن وســطها العائــي وأفــاد  5.4%مــن األرس أنهــم
ـخصا من
عــى علــم بوجــود حالــة إصابــة مؤكــدة يف محيطهــم الجغـرايف و  1.9%بأن شـ ً
معارفهــم (أصدقــاء أو زمــاء) تعــرض إلصابــة مؤكــدة.

مــا يقــرب مــن  2.5%مــن األرس ،أو  213ألــف شــخص ،خضــع فــرد منهــا عــى األقــل
الختبــار الكشــف عــن كوفيــد 3.3% ،19 -يف الوســط الحــري و  0.8%يف الوســط القروي.

استعداد األرس إلجراء اختبار الكشف عن فريوس كوفيد)%( 19 -

وهكــذا ،ميكــن االســتنتاج أن  90.5%مــن األرس املغربيــة مل تســجل أي حالــة مؤكــدة
ضمــن وســطها العائــي أو معارفهــا .وهــذه النســبة هــي أكــر ارتفاعــا يف املناطــق
القرويــة ( )94.8%منهــا يف املناطــق الحرضيــة (.)88.4%

األشــخاص الذيــن يجــب توفــر حاميــة أكــر لهــم بعــد رفــع
الحجــر الصحــي
إن رفــع الحجــر الصحــي يســتوجب مواصلــة التـزام التدابــر الوقائيــة كأولويــة مطلقــة
للحاميــة مــن هــذا الوبــاء ،وال ســيام بالنســبة لكبــار الســن واألشــخاص الذيــن يعانــون
مــن أمـراض مزمنــة .ويف هــذا الصــدد:
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•يعتقــد  47%مــن أربــاب األرس أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمـراض مزمنــة أو
تنفســية يجــب أن يلزمــوا منازلهــم مــع منحهــم أكــر قــدر مــن العنايــة 50.2% ،يف
املناطــق الحرضيــة و  38.8%يف املناطــق القرويــة ؛

ويف حــال توفــر لقــاح ضــد فــروس كوفيــد ،19 -رصح مغربيــان مــن بــن كل )68.6%( 3
أنهــا ســيقومان بالتأكيــد باســتعامله ( 64.2%يف الوســط الحــري و  78.4%يف الوســط
القــروي) و  20.4%مــن املحتمــل أن يقومــوا باســتعامله ( 22.8%يف الوســط الحــري
و  15%يف الوســط القــروي) .أي يف املجمــوع ،يوافــق  89%مــن األرس عــى الخضــوع
للتلقيــح 87% ،مــن الحرضيــن و  93.4%مــن القرويــن.

•يــرى  40%أنــه يجــب عــى املســنني مواصلــة حاميــة أنفســهم كــا يف وقــت الحجــر
الصحــي وااللتـزام بجميــع اإلجـراءات الوقائيــة ،و  38%يف الوســط الحــري و 44%
يف الوســط القــروي؛

وباملقابــل ترفــض أرسة واحــدة مــن بــن كل عــرة أرس ( )11%عمليــة التلقيــح 13% ،يف
الوســط الحــري مقابــل  6.6%يف الوســط القــروي .وتصــل هــذه النســبة إىل  15%بــن
األرس التــي تســرها امــرأة مقابــل  10.1%بــن األرس التــي يســرها رجــل وإىل  15.5%بني
ال 20%مــن األرس األكــر غنــى مقابــل  8.4%بــن ال 20%مــن األرس األقل ثـرا ًء و 17.3%
بــن األطــر العليــا مقابــل  7%بــن العامل.

•يوافــق  7%مــن األرسعــى رضورة بقــاء األطفــال يف املنــزل واتخــاذ املزيــد مــن
االحتيــاط 6% ،يف الوســط الحــري و  9%يف الوســط القــروي.

استعداد األرس لتلقي التلقيح ضد وباء كوفيد)%( 19-

تســع مغاربــة مــن أصــل عــرة يوافقــون عــى
إجــراء اختبــار الكشــف و تلقــي التلقيــح
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أرسة واحدة من أصل
عرشة ،أصيب أحد
أَ ْق ِر َبائها أو شخص
ينتمي ملحيطها بوباء
كوفيد19-
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تطلعات األرس بخصوص األنشطة
االجتامعية بعد فرتة الحجر الصحي
النشــاط األول املزمــع القيــام بــه بعــد رفــع الحجــر الصحــي هــو
زيــارة العائلة

بــن  18و 24ســنة ( )20.2 %واملراهقــن الذيــن تـراوح أعامرهم بــن  15و 17ســنة(.)15.2 %
تعتــر مامرســة األنشــطة الرياضيــة هــي أول نشــاط ســيتم القيــام به بالنســبة لـــ 5.2 %من
املغاربــة ،وتصــل هــذه النســبة إىل  19.2 %يف صفــوف األطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بني
 15و 17ســنة.

مــع اقـراب مرحلــة رفــع الحجــر الصحــي ،يعتــزم حـوايل نصــف املغاربــة البالغــة أعامرهم
 15ســنة فــا فــوق ( )45.7%زيــارة عائالتهــم ،وترتفــع هــذه النســبة بشــكل ملحــوظ ،لدى
النســاء ( )57.3%مقارنــة بالرجــال ( ،)33.8%كــا ترتفــع أكــر يف صفــوف الســكان القرويــن
( )51.8%مقارنــة بالحرضيــن (.)42.5%

كــا يعتــر الذهــاب إىل املســجد للصالة أول نشــاط يعتــزم  6 %مــن املغاربة القيــام به بعد
رفــع حالــة الطـوارئ الصحيــة ،وخاصة لدى كبــار الســن ( )15.5 %والرجــال (.)10 %

ويعتــزم  8.7 %مــن املغاربــة مامرســة أنشــطة ترفيهيــة يف الهـواء الطلــق 10.9% ،بالوســط
الحــري و  4.8%بالوســط القــروي .تتســاوى هــذه النســبة عنــد الرجــال ( )8.9%والنســاء
( ،)8.6 %وتتجــه لالنخفــاض مــع تقــدم الســن ،حيــث تنتقــل مــن  15.2 %يف
صفــوف املراهقــن الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  15و 17ســنة إىل  6.1%لدى كبار الســن.

يف حــن ال يعتــزم  7.7%مــن املغاربــة القيــام بأي نشــاط اجتامعي بعد رفــع الحجر الصحي،
وتبلــغ هــذه النســبة  12 %لــدى  20 %مــن األرس األكرث فقرا ،و 11.4 %يف صفوف املســتغلني
الفالحيــن و 12.2 %بــن العامل غري الفالحيني.

بالنســبة لـــ  8 %مــن املغاربــة ،يعتــر الخــروج واللقــاء مــع األصدقــاء النشــاط األول املزمــع
القيــام بــه بعــد رفــع الحجــر الصحــي ،والســيام بالنســبة للشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم

بنية األنشطة ذات األولوية واملزمع القيام بها بعد رفع الحجر الصحي حسب وسط اإلقامة والجنس والفئات العمرية()%
وسط اإلقامة
األنشطة اإلجتامعية

الفئة العمرية

الجنس

حرضي

قروي

ذكور

إناث

 60 59-35 34-25 24-18 17-15سنة
سنة سنة سنة سنة فام فوق

زيارات عائلية

42.5

51.8

33.8

57.3

29.8

32

41

52.6

53.6

أنشطة ترفيهية يف الهواء الطلق

10.9

4.8

8.9

8.6

15.2

12.2

8.9

7.4

6.1

لقاءات/خرجات مع األصدقاء

7.4

9.2

11.6

4.6

15.2

20.2

9

3.5

3.4

الصالة يف املسجد

5.6

6.7

10

2.2

0

0.5

3.7

6.6

15.5

الرياضة

6.8

2.1

7.7

2.8

19.2

9.1

6.6

2.5

1.5

السفر داخل املغرب

4.5

1.6

3.1

3.8

5.8

4.7

4.3

2.8

2

العناية الشخصية

4.6

1

2.9

3.8

0

3.9

3.6

3.7

2.6

الذهاب إىل املقهى

3.2

2.7

6.2

0

1.1

2.8

5

2.9

1.8

أنشطة ترفيهية يف أماكن مغلقة

1.3

0.3

0.5

1.4

0

2.3

1.3

0.6

0.4

تناول وجبات يف الخارج

0.3

0

0.2

0.2

0

0

0.1

0.4

0

السفر إىل الخارج

0.2

0.1

0.2

0.1

0

0

0.2

0.2

0.1

أنشطة جمعوية

0

0.1

0.1

0.1

0

0

0

0.1

0

عدم القيام بأي يشء

7.3

8.4

7.1

8.2

8.7

5.9

8.8

8

6.9

أخرى

5.3

11.2

7.9

6.9

5

6.3

7.3

8.7

6.1

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

املصدر :املندوبية السامية للتخطيط ،-2020بحث حول كوفيد ،19-املرحلة الثانية
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املجموع
45.7
8.7
8
6
5.2
3.4
3.4
3
1
0.2
0.2
0.1
7.7
7.4
100

النشاط األول املزمع
القيام به بعد رفع
الحجر الصحي هو
زيارة العائلة
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قلــة اإلمكانيــات والخــوف مــن اإلصابــة بالعــدوى مينــع األرس مــن
الســفر بعــد رفــع الحجــر الصحــي

تعتــزم أرسة واحــدة مــن بــن كل أربعــة أرس الســفر بعــد رفــع
حالــة الطــوارئ الصحيــة ،وتنــوي 80%منهــا قضــاء العطلــة عنــد
العائلــة كنمــط لإلقامــة

بالنســبة لــأرس التــي ال تعتــزم الســفر خــال العطلــة الصيفيــة القادمــة ،يكمن الســبب
األول يف قلــة اإلمكانيــات بالنســبة ل  39.4%مــن الحــاالت .ويــأيت عــدم اعتيــاد أف ـراد
األرسة عــى الســفر خــال العطــل يف املرتبــة الثانيــة بنســبة  36.1 % ،26.1%لــدى
القرويــن و 38.3%لــدى ال 20 %األكــر فقـرا .ويشــكل الخــوف مــن اإلصابــة بفــروس
كوفيــد 19-الســبب الثالــث بنســبة  21.1% ،15.3%لــدى األرس الغنيــة و 31.2%لــدى
األرس التــي يرأســها شــخص لديــه مســتوى تعليمــي عــال.

ينــوي ربــع األرس( )26.1 %الســفر بعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ الصحيــة ،وت ـراوح
هــذه النســبة بــن 13.1 %يف صفــوف ال 20 %مــن األرس األكــر فق ـرا و  45 %بــن
األرس األكــر ث ـراء.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن أكــر مــن  7أرس مــن أصــل  )71.5 %(10ال تعتــزم الســفر
خــال العطلــة الصيفيــة املقبلــة ،وترتفــع هــذه النســبة إىل  80.6 %بــن القرويــن
مقابــل  67.3 %بــن الحرضيــن.

أسباب عدم اعتزام األرس السفر بعد الرفع الكامل لحالة الطوارئ الصحية

اعتزام السفر بعد الرفع الكامل لحالة الطوارئ
الصحية حسب مستوى معيشة لألرسة

املصدر :املندوبية السامية للنخطيط  ،2020 -بحث حول كوفيد ،19-املرحلة الثانية

الخوف من العدوى
عدم توفر املال بسبب األزمة الصحية
غري معتاد عىل السفر
عدم االستفادة من عطلة
االرتباطات املدرسية لألبناء (االمتحانات ،إعداد ملفات التسجيل)...
تراكم املتطلبات املالية (عيد األضحى ،الدخول املدرس)
أولويات أخرى
آخر

تعتــزم غالبيــة األرس التــي تنــوي الســفر اإلقامــة لــدى العائلــة ( .)79%وتتمثــل
الخيــارات املتوقعــة األخــرى لإلقامــة يف منــازل اإليجــار ( )8.2%واملســاكن الثانويــة
( )4.1%ومراكــز االصطيــاف( )3.2%والفنــادق أو اإلقامــات الفندقيــة (.)3%

مكان إقامة األرس التي تنوي السفر داخل املغرب()%
مكان قضاء العطلة
لدى العائلة
مسكن لإليجار يف ملكية خواص
مسكن ثانوي
مركز اصطياف
فندق/إقامة فندقية
مخيم
نزل
آخر

حرضي
77.4
7.4
5.1
4.1
3.4
0.8
0
1.7

قروي
84.1
11
0.7
0
1.3
0.8
0.8
1.3

املجموع
78.9
8.2
4.1
3.2
3
0.8
0.2
1.7
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أكرث من  7أرس من أصل  )71.5%( 10ال
تعتزم السفر خالل العطلة الصيفية املقبلة
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71.5 %
من األرس ال
تعتزم السفر
خالل العطلة
الصيفية
املقبلة
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التدابري التي تويص
بها األرس املغربية
إلنعاش السياحة
الوطنية

التدابري التي تويص بها األرس املغربية إلنعاش السياحة الوطنية ()%

مــن أجــل إعطــاء دفعــة جديــدة
للســياحة الوطنيــة ،يقــرح أربــاب
األرس عــدة تدابــر ميكــن إجاملها يف
تعقيــم وتطهــر املواقــع الســياحية
بانتظــام بالنســبة لـــ  52.3%مــن
األرس ،ومراقبــة رشوط الحاميــة
والوقايــة بأماكــن االصطيــاف
( )37.5%وتعزيــز إجـراءات مراقبــة
العاملــن والزبنــاء (،)34.2%
وتوفــر الكاممــات واملعقــات
للزبنــاء ( ،)32.3%وتقديــم عــروض
ترويجيــة ( ،)30.8%وتقليــص عــدد
الزبنــاء ( )25.5%وتقويــة التواصــل
مــن أجــل اســتعادة ثقــة الزبنــاء
(.)18%

املجموع

قروي

حرضي
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تتوقــع أرسة واحــدة مــن بــن حــوايل عرشيــن أرسة أن تقــوم
بتغيــر مســكنها للتقليــل مــن خطــر العــدوى أو لــي تعيــش
بشــكل أفضــل ظــروف أزمــة صحيــة محتملــة أخــرى

•عــودة العــال إىل أماكــن عملهــم 55% :مــن األرس واثقــون متا ًمــا ،و 27.5%
واثقــون قليــا و  4.8%غــر واثقــن عــى اإلطــاق.
•مســاعدة القطاعــات االقتصاديــة األكــر تــررا 45.8% :واثقــون متامــا30.2% ،
واثقــون قليــا و 7.5%غــر واثقــن عــى اإلطــاق.

ال ينــوي  96.4%مــن أربــاب األرس ( 95.1%يف املجــال الحــري و 99.3%
يف املجــال القــروي) تغيــر منازلهــم لتقليــل مخاطــر العــدوى أو لتحســن
ظــروف عيشــهم يف حالــة حــدوث أزمــة صحيــة محتملــة .ومــن ناحيــة
أخــرى ،ومــن بــن  3.6%مــن األرس التــي تنــوي القيــام مبثــل هــذا التغيــر،
فــإن  1.2%ســيختارون ســكنا مســتقال ،و 1.1%ســكنا يف مــكان بعيــد عــن
وســط املدينــة ،و 0.7%ســكنا مــع مســاحة خ ـراء و  0.6%ســكنا أوســـع.

•التحكــم يف تطبيــق تدابــر الوقايــة يف األماكــن العامــة (املطاعــم ،املقاهــي،
األســواق ...،إلــخ) 50.3% :واثقــون متا ًمــا 28.9% ،واثقــون قليــا و 10.6%غــر
واثقــن عــى اإلطــاق.
•ظــروف اجتيــاز االمتحانــات املدرســية 54.4% :واثقــون متامــا 21.8% ،واثقــون
قليــا و 3.7%غــر واثقــن عــى اإلطــاق.

مــا يقــرب من نصــف األرس واثقــون يف قــدرة الســلطات العمومية
عــى رفــع الحجــر الصحــي عــن البالد بشــكل آمــن ومرض

•تنظيــم النقــل العمومــي 45.4% :واثقــون متا ًمــا 32.3% ،واثقــون قليــا و12.4%
غــر واثقــن عــى اإلطــاق.

تتفــاوت ثقــة األرس يف قــدرة الســلطات العموميــة عــى النجــاح يف رفــع الحجــر
الصحــي باختــاف مجــاالت التدخــل:
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املندوبيــة الســامية للتخطيــط
إيلو ،31-3ســكتور ،16حــي الرياض،
ص.ب 10001 ،178 .الربــاط ،املغــرب
+212(0)5 37 57 69 00
contact@hcp.ma
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