ثعور امفوارق الاجامتغية يف س ياق آاثر كوفيد 99 -وارثفاع ا ألسؼار

ثؼرض ُذٍ املذكرة امسامت امحارزة ندلراسة اميت أآجرهتا امليدوتية امسامية نوخخعيط حول ثليمي امخبأزري كطري املدى موابء كوفيد99-
وامطدمة امخضخمية احلامية ػىل وضؼية امفوارق الاجامتغية .من أآجل رضد ثعور وضؼية ا ألرس يف ُذا امس ياق ،جسدٌد ُذٍ ادلراسة
ػىل تًيات اميفلات حسة امححر اموظين حول الاس هتالك وهفلات ا ألرس  3192/3192ومؼعيات امححر امشِري م ألمثان غيد
الاس هتالك وامححر اموظين حول مطادر ادلخل  ،3199ابلإضافة اإىل مؼعيات املرحةل امثامثة من امححر اموظين حول ثداغيات
جاحئة كوفيد 99-ػىل اموضع الاجامتغي والاكذطادي م ألرس .3133/3139
ويمت حتديد آاثر كوفيد 99-ػىل امفوارق الإجامتغية تياء ػىل كياس ثبأزري امخغريات املرضودة يف اس هتالك ا ألرس ،تني سًيت  3199و
 ،3139ػىل امخوزيع الاجامتغي ملس خوى املؼيشة .وذكل من خالل مؼعيات املرحةل امثامثة من امححر اموظين حول ثداغيات كوفيد.99-
وهيدف ُذا امححر ،اذلي أآجنز تدمع من مٌظومة ا ألمم املخحدة ابملموكة املغرتية ،اإىل ثليمي آاثر جاحئة كوفيد 99-ػىل ظروف مؼيشة
امساكن ،وذكل اغامتدا ػىل غيية جشمل  93 111أآرسة مت حبهثا خالل امفرتة املمخدة من  99أآكخوجر  3139اإىل  91فرباير .3133
ومت حتديد آاثر امخضخم ػىل امفوارق الاجامتغية اغامتدا ػىل ثليمي امرمق الإس خدليل م ألمثان غيد الاس هتالك حسة فئات ا ألرس و
اهؼاكساهتا ػىل مس خوى وتًية هفلاهتا .ويؼخرب امرمق الإس خدليل م ألمثان حسة امفئة الإجامتغية كخوسط مؤرشات ا ألسؼار ا ألومية مرحجًا
توزن اميفلات ػىل امسوع واخلدمات يف سةل اس هتالك امفئة املؼييةُ .ذٍ امسةل ملسمة حسة أآكسام املدوهة املس خخدمة حلساب امرمق
الإس خدليل م ألمثان غيد الاس هتالك .ومت حتديد فئات ا ألرس املؼيية حسة وسط الإكامة ومس خوى املؼيشة وامفئة امسوس يوهميية مرب
ا ألرسة.

آاثر جاحئة كوفيد 99-ػىل مس خوى مؼيشة ا ألرس
يوًي تني ػايم  3199و 3139
يف س ياق ا ألزمة امطحية ،اخنفظ مس خوى مؼيشة ا ألرس تًس حة  ٪3,3س ً
تني أآكخوجر  3199ودجٌرب  ،3139اخنفظ مذوسط مس خوى مؼيشة ا ألرس ،امللاس ابميفلات الاس هتالكية اجلارية نوفرد ،1من31211
درمه اإىل  31121درمه ػىل املس خوى اموظين ،ومن  32631درمه اإىل  32361درمه يف اموسط احلرضي ،ومن  93811درمه اإىل
يوًي خالل ُذٍ امفرتة ػىل امطؼيد
 93231درمه يف اموسط املروي .وحسة املمية احلليلية ،اخنفظ مس خوى املؼيشة تًس حة  ٪3,3س ً
اموظين ،و  ٪3يف اموسط احلرضي ،و  ٪3,6يف اموسط املروي .

1مع جساوي اميفلات حسة ا ألرسة ،تخخو مس خوى املؼيشة ابتذالف جمِا .يف ُذا امطدد ،يمت ملارهة وحتويل ثعور مس خوى
املؼيشة من خالل مذوسط اميفلات امس يوية امفردية.
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خالل ُذٍ امفرتة ،اخنفظ مس خوى مؼيشة مخس ا ألرس ا ألكل يرسا 2من  7111درمه اإىل  6861درمه ،أآي مبؼدل اخنفاض س يوي
كدرٍ  ٪3,2ابملمية احلليلية .واخنفظ مس خوى مؼيشة مخس ا ألرس الأكرث يرسا تًس حة  ، ٪3,5من  27781درمه اإىل  26631درمه .أآما
ابمًس حة مـ  ٪61من ا ألرس اموس يعة ،فلد اخنفظ مس خوى مؼيش هتم من  95721درمه اإىل  95571درمه ،أآي مبؼدل اخنفاض س يوي
كدرٍ . ٪9,9
امؼامل وامخجار واملس خغوون امفالحيون مه الأكرث ثرضرا من آاثر ا ألزمة امطحية
يوًي تًس حة :
حسة امفئة امسوس يو هميية ألرابب ا ألرس ،اخنفظ مذوسط مس خوى املؼيشة س ً
-

 ٪2,6دلى امؼامل غري املؤُوني  ،من  92921درمه س ية  3199اإىل  92221درمه يف  3139؛
 ٪2,6دلى احلرفيني وامؼامل املؤُوني ،من  97851اإىل  96971درمه خالل هفس امفرتة ؛
 ٪3,8دلى امخجار واموسعاء امخجاريني ،من  99931درمه اإىل  99371درمه ؛
 ٪3,2دلى املس خغوني وامؼامل امفالحيني ،من  93951درمه اإىل  93651درمه ؛
 ٪9,8دلى املسؤومني امدسوسويني وا ألظر امؼويا.

ثغري منط تًية الاس هتالك  :اخنفاض يف اميفلات امغذائية وهفلات امخجِزيات املزنمية وهفلات امرتفيَ ملاتل ارثفاع اميفلات امطحية وهفلات
الثطال
يوًي اب ألسؼار امثاتخة .كام
ثسخة ا ألزمة امطحية ،تفضت ا ألرس ثشلك حاد اميفلات اخملططة مـ "امخجِزيات املزنمية" تًس حة  ٪99,9س ً
يوًي ُاما توؽ  .٪92,2يف حني ،توؽ ُذا الاخنفاض  ٪5.9ابمًس حة نوحاس وا ألحذية و٪3.2
جسوت هفلات ا ألوشعة امرتفهيية اخنفاضً ا س ً
ابمًس حة نوخغذية ،و  ٪3ابمًس حة نويلل.
وابمللاتل غرفت اميفلات امطحية وهفلات الثطال ارثفاػا س يوًي توؽ ػىل امخوايل  ٪91,9و .٪2,6ويرجع ذكل اإىل ارثفاع لكفة هفلات
امخداتري اموكائية نوحد من اهدشار وابء كوفيد 99-وإاىل حكثي اس خؼامل حكٌوموجيا الثطال مٌد تداية ا ألزمة امطحية.

2مخحويل امفوارق حسة مس خوى املؼيشة ،يس خخدم مفِوم امخلس مخلرية كيفية ثوزيع هفلات الاس هتالك تني الارس ،حير يمت ثلس مي امساكن اإىل مخس فئات اجامتغية مدساوية
من حير جم امساكن وفلا نولمية املزتايدة م إالهفاق حسة امفرد :يشمل امخلس ا ألدىن مخس امساكن يف أآسفل ملياس اميفلات ،أآي  ٪31من امساكن اذلين دلهيم أآدىن مؼدل
اميفلات (مخس ا ألكل يرسا) ،وميثل امخلس امثاين  ٪31امخامية (من  ٪31اإىل  ،)٪21وامثامر ميثل  ٪31امخامية (من  ٪21اإىل  ، )٪61وامراتع ميثل  ٪31امخامية (من  ٪61اإىل
 )٪81وميثل امخلس ا ألػىل  ٪31من امساكن اذلين يمتخؼون تبأػىل مس خوى من املؼيشة (مخس الأكرث يرسا) .ومخخس يط غرض اميخاجئ ،مت جتميع ا ألتامس  3و  2و  2يف فئة ٪61
من امساكن ،اميت متثل وسط امخوزيع "  ٪61اموس يعة"
ثؼري ا ألتامس:
امخلس ا ألدىن ٪31 :من ا ألرس ا ألكل يرسا أ
(الكرث غوزا) مبخوسط هفلات س يوية نوفرد يلل غن  9988درمه ؛
امخلس امثاين ٪31 :امخامية مبخوسط هفلات س يوية نوفرد تني  9988درمه و  93852درمه ؛
امخلس امثامر ٪31 :امخامية ،مبخوسط هفلات س يوية نوفرد يرتاوح تني  93852درمه و  97256درمه ؛
امخلس امراتع ٪31 :امخامية مبخوسط هفلات س يوية نوفرد يرتاوح تني  97257درمه و  36298درمه ؛
امخلس ا ألػىل ٪31 :امخامية ،مبخوسط هفلات س يوية نوفرد أآػىل من .36299
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مذوسط اميفلات امس يوية امفردية حسة مجموػة امسوع و اخلدمات (ابدلرمه اجلاري)
فرتة كدل )كوفيد 2019 (99-مؼدل اهمنو ابملمية احلليلية
فرتة )كوفيد3139(99-
مجموػات امسوع واخلدمات
امس يوي
مذوسط اميفلات حطة يف اجاميل مذوسط اميفلات وس حة اجاميل
()٪
اميفلات
امس يوية نوفرد
اميفلات
امس يوية نوفرد
امخغذية
انوحاس
امسكن
اميظافة
امطحة
امخؼومي
سوع و خدمات الثطال
امخجِزيات املزنمية
اميلل
امرتفيَ
هفلات أآترى
اجملموع

7 289
762
4 233
813
1 341
669
569
408
1 372
394
2 188
20 038

36,4
3,8
21,1
4,1
6,7
3,3
2,8
2,0
6,8
2,0
10,9
100

7 464
847
4 237
828
1 029
648
498
637
1 391
540
2 278
20 397

36,6
4,2
20,8
4,1
5,0
3,2
2,4
3,1
6,8
2,6
11,2
100

-2,4
-5,9
-1,4
-2,3
+10,9
+0,1
+4,6
-19,1
-2,0
-14,3
-3,2
-2,2

املطدر :امليدوتية امسامية نوخخعيط ،املرحةل امثامثة من امححر اموظين حول ااثر جاحئة كوفيد3133/3139 99-

أآدى ُذا الاىكامش يف مس خوى املؼيشة اإىل ثفامق امفوارق الاجامتغية وامفلر وامِشاشة
أآدت الااثر امسوحية جلاحئة كوفيد 99-ػىل اموضع الاجامتغي والاكذطادي م ألرس اإىل زًيدة امفوارق الاجامتغية :
ارثفؼت وس حة اميفلات دلى مخس الارس الأكرث يرسا من  ٪26,9س ية  3199اإىل  ٪27,7س ية  ،3139ملاتل اخنفاض
من  ٪7اإىل  ٪6,5ابمًس حة مخلس ا ألرس ا ألكل يرسا.
وفلًا ملؤرش جيين ،ارثفؼت امفوارق الاجامتغية تيلعخني مئويخني ثلري ًحا خالل ُذٍ امفرتة ،و ذكل من  ٪28,5اإىل ٪21,2
ػىل املس خوى اموظين ،ومن  ٪27,3اإىل  ٪29,9يف املياظق احلرضية ومن  ٪21,3اإىل  ٪29,9يف املياظق املروية .
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ارثفع مؼدل امفلر املعوق ،خالل هفس امفرتة ،من  ٪9,7اإىل  ٪2يف س ية  3139ػىل املس خوى اموظين ،و من  ٪2,9اإىل
 ٪6,8يف املياظق املروية ،ومن  ٪1,5اإىل  ٪9يف املياظق احلرضية.
و موازاة مع ذكل ،غرفت امِشاشة ارثفاػا موحوظا حير اهخلوت من  ٪7,2س ية  3199اإىل  ٪91س ية 3139ػىل املس خوى
اموظين ،ومن  ٪99,9اإىل  ٪97,2يف املياظق املروية ومن  ٪2,6اإىل  ٪5,9يف املياظق احلرضية.

املطدر  :امليدوتية امسامية نوخخعيط ،امححر اموظين حول مطادر ادلخل  3199واملرحةل امثامثة من امححر اموظين حول ااثر جاحئة
كوفيد3133-3139 99-

آاثر امخضخم حسة امفئات الاجامتغية ػىل املس خوى املؼييش م ألرس
من يياير اإىل يوميوز  ،3133ارثفؼت ا ألسؼار ثشلك أآرسع يف املياظق املروية وم ألرس امفلرية
خالل امفرتة املمخدة تني يياير ويوميوز  ،3133ارثفؼت ا ألمثان غيد الاس هتالك ثشلك أآرسع وتوؽ مذوسط مؼدل امخضخم ،ػىل أآساس
س يوي ٪5,5 ،أآي مبس خوى يفوق مخس مرات املس خوى املسجل تني سًيت  3197و .3139غري أآن مذوسط امخضخم تخفي ثحاييات
حسة وسط الإكامة حير ان ارثفاع ا ألسؼار ابمًس حة م ألرس املروية ) (6,2%يفوق ارثفاغِا ابمًس حة م ألرس احلرضية ).(5,2%
ويؼزى ُذا الارثفاع ثشلك أآسايس لرثفاع أآسؼار امليخجات واخلدمات اميومية ،اكميلل واملواد امغذائية .حفسة مجموػات امليخجات
واخلدمات الاس هتالكية ،غرف امرمق الاس خدليل م ألمثان غيد الاس هتالك ارثفاػا ب :
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  11,8%ابمًس حة مليخجات وخدمات "اميلل" ػىل املس خوى اموظين ،هديجة مالرثفاع احلاد يف أآسؼار امحزنين وزيوت امدشحمي( )42,1%وادلراجات امؼادية ( )5,8%وادلراجات اميارية ( )5,6%وضياهة وإاضالح امس يارات ( )4,9%وامس يارات ()3,7%؛
  8,7%ابمًس حة نومواد امغذائية ،وذكل هديجة ارثفاع أآسؼار احلحوب غري احملوةل ( )27,6%وامزيوت ( )23,7%وامليخجات املس خخوطةمن امزيوت وادلُون ( )15%وامليخجات املس خخوطة من احلحوب ( )14,6%واخلرض امعازجة ( )12,2%وادلواجن ()11,6%
واملعاين ()11,4%؛
  4,5%ابمًس حة جملموػة انوحاس ،حير ارثفؼت أآسؼار أآحذية امًساء ( )8,2%و أآحذية امرجال ( )6,2%ومالثس ا ألظفال ()4,2%؛ 4,3%ابمًس حة نوخجِزيات املزنمية ،واميت ثغعي ارثفاع أآسؼار ا ألاثث ب ،7,8%وارثفاع أآسؼار ا ألدوات امطغرية والإكسسواراتاملخيوػة ب  7%و أآسؼار اللت امكِرابئية املزنمية امطغرية ب  6,8%و أآسؼار ا ألواين امزجاجية وامفخارية املزنمية ب  6,7%؛
  3,3%ابمًس حة م ألوشعة امرتفهيية ،وذكل كيديجة لرثفاع أآسؼار اميفلات امس ياحية ( )9,4%و أآسؼار اجلرائد واجملالت ادلورية( )8,2%و أآسؼار ا ألجزة واملؼدات امسمؼية امحرصية ( )5,4%و أآسؼار أآدوات انوؼة وامرتفيَ ).)4,4%
ثربز مسامهة املكوانت امرئيس ية نوخضخم أآن أآكرث من هط امزًيدة اميت غرفهتا ا ألسؼار ( )58%حرجع اإىل ارثفاع أآمثان "امليخجات
امغذائية" و 22%اإىل ارثفاع أآمثان "اميلل" و 20%اإىل ارثفاع أآمثان سوع وخدمات أآترى .وتذكل ،فاإن  80%من امخضخم ،انجت غن
ارثفاع أآمثان املواد امغذائية واميلل.

املطدر :امليدوتية امسامية نوخخعيط ،امححر امشِري حول ا ألمثان غيد الاس هتالك
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يف ظل ُذا امخضخم ،فاإن ارثفاع ا ألسؼار مه ثشلك أآكرب مخس ا ألرس ا ألكل يرسا ( )6,2%ملارهة مع مخس ا ألرس الأكرث يرسا
( ،)5,3%ومع  60%من ا ألرس اموس يعة (.)5,6%
ثخفامق ُذٍ امخفاواتت حسة املكوانت امرئيس ية نوخضخم :توؽ ارثفاع أآسؼار املواد امغذائية  10,4%دلى مخس ا ألرس ا ألكل يرسا ،ملاتل
 7,7%دلى مخس ا ألرس الأكرث يرسا ،و  9,2%دلى ا ألرس اموس يعة .ابمللاتل ،ارثفؼت أآسؼار مٌخجات وخدمات "اميلل" ثشلك
أآكرب ابمًس حة مخلس ا ألرس الأكرث يرسا ( )14,3%و م ألرس اموس يعة ( )10,6%ملارهة خبمس ا ألرس ا ألكل يرسا (.)6,1%
ارثفاع ا ألسؼار آأكرث حدة دلى ا ألرس اميت ير أآسِا "املس خغوون وامؼامل امفالحيون"
حسة امفئة امسوس يوهميية مرب ا ألرسة ،توؽ ارثفاع ا ألسؼار:
  6,1%دلى املس خغوني وامؼامل امفالحيني؛  5,6%دلى امؼامل املؤُوني؛  5,5%دلى امؼامل غري املؤُوني ؛  5,5%دلى امخجار واموسعاء امخجاريني واملاميني؛  5,4%دلى ا ألظر املخوسعة واملس خخدمني؛  5,2%دلى املسؤومني وا ألظر امؼويا.حسة امليخجات واخلدمات املس هتوكة ،أآث ّر ارثفاع أآسؼار مٌخجات وخدمات "اميلل" ثشلك حاد ػىل ا ألرس اميت ير أآسِا "املسؤومون
وا ألظر امؼويا" ( ،)16,3%ملاتل  7,9%دلى ا ألرس اميت ير أآسِا "امؼامل غري املؤُوني" .وػىل امؼكس من ذكل ،أآثر امخضخم يف املواد
امغذائية ػىل أآرس "امؼامل غري املؤُوني" ( )9,6%يشلك أآكرب ملارهة مع أآرس "املسؤومني وا ألظر امؼويا" (.)7%
ثفامق امفوارق الاجامتغية يف س ياق ارثفاع ا ألسؼار :حراجع وضؼية امفلر وامِشاشة يف املغرب اإىل مس خوى 3192
و أآمام ُذا امخضخم ،فاإن مس خوًيت مؼيشة ا ألرس ،ابملمية احلليلية ،من امليخظر أآن ثيخفظ تًس حة:
  5,5%ػىل امطؼيد اموظين ،من  20 040درمه س ية  3139اإىل  18 940درمه س ية 3133؛  5,2%ابموسط احلرضي ،من  24 260درمه اإىل  23 000درمه؛  6,2%ابموسط املروي ،من  12 420درمه اإىل  11 650درمه.6

وحسة امفئة الاجامتغية ،من امليخظر أآن يرتاجع مس خوى مؼيشة امفرد تًس حة :
  6,2%دلى مخس ا ألرس ا ألكل يرسا ،من  6 860درمه س ية  3139اإىل  6 440درمه س ية 3133؛  5,6%دلى ا ألرس اموس يعة ،من  15 570درمه اإىل  14 700درمه ؛  5,2%دلى مخس ا ألرس الأكرث يرسا ،من  46 620درمه اإىل  44 200درمه.من امليخظر يف ظل ُذٍ امظروف أآن :
 يرثفع مؼدل امفلر املعوق من  3%س ية  3139اإىل  4,9%س ية  3133ػىل امطؼيد اموظين ،ومن  1%اإىل  1,7%يفاملياظق احلرضية ،ومن  6,8%اإىل  10,7%يف اموسط املروي؛
 يرثفع مؼدل امِشاشة الاكذطادية من  10%اإىل  12,7%ػىل املس خوى اموظين ،ومن  5,9%اإىل  7,9%يف اموسطاحلرضي ،ومن  17,4%اإىل  21,4%يف اموسط املروي؛
 حرثفع امفوارق الاجامتغية ملس خوًيت املؼيشة ،امللاسة مبؤرش "جيين" ،من  40,3%اإىل .40,5%امخبأزري املضاغ

جلاحئة كوفيد 99-و امخضخم امفئوي ػىل مس خوى مؼيشة ا ألرس

اإجامل ،من امليخظر أآن يؤدي امخبأزري املضاغ جلاحئة كوفيد 99-و امخضخم اإىل حراجع مس خوى مؼيشة امفرد ،ابملمية احلليلية ،تًس حة:
 7,2 % ػىل املس خوى اموظين ،تني سًيت  3199و  ،3133من  31211درُام اإىل  98921درُام؛
 6,6 % ابموسط احلرضي ،من  32631درُام اإىل  32111درُام؛
 8,9 % ابموسط املروي؛ من  93811درُام اإىل  99651درُام.
حسة امفئة الاجامتغية ،من امليخظر أآن يرتاجع مس خوى مؼيشة امفرد تًس حة:
 8% دلى ا ألرس ا ألكل يرسا ،خالل هفس امفرتة ،من  7111درُام اإىل  6221درُام؛
 6,6% دلى ا ألرس اموس يعة ،من  95721درُام اإىل  92711درُام؛
 7,5 % دلى ألرس الأكرث يرسا ،من  27781درُام اإىل  22311درُام.
يف ظل ُذٍ امظروف ،من امليخظر أآن ثيخفظ اميفلات امغذائية تًس حة:
 11% ػىل املس خوى اموظين ،من  7261درُام نوفرد س ية  3199اإىل  6621درُام نوفرد س ية 3133؛
 10,1% ابموسط احلرضي ،من 8391درُام اإىل  7281درُام؛
 12,9% ابموسط املروي ،من  6991درُام اإىل  5231درُام.
وحسة امفئات الاجامتغية ،من امليخظر أآن يؼرف اخنفاض اميفلات امغذائية ثحاييا أآكرب :
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 13,5% دلى ا ألرس ا ألكل يرسا ،من  2251درُام نوفرد اإىل  2161درُام؛
 12,9% دلى ا ألرس اموس يعة  ،من  7151درُام اإىل  6921درُام؛
 6,9% دلى ا ألرس الأكرث يرسا ،من  93621درُام اإىل  99771درُام.
ثؼرض  3,2مويون خشص اإضايف اإىل مفلر و امِشاشة
يف ظل ُذٍ امظروف ،ثؼرض حوايل  3,2مويون خشص اإضايف اإىل امفلر ( 1,15مويون خشص) أآو اإىل امِشاشة ( 2,05مويون
خشص) .و يؼزى  45%من اإجاميل ُذا الارثفاع امؼددي اإىل ثحؼات اجلاحئة و  55%اإىل ارثفاع ا ألمثية غيد الاس هتالك .و هلدر يف
ُذا امطدد فلدان ما يلرب س حع س يوات من امخلدم احملرز يف املضاء ػىل امفلر و امِشاشة ،و ػويَ ،حراجؼت وضؼية امفلر و امِشاشة
ابملغرب اإىل مس خوًيت س ية .3192
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