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الحكومية   المساعدات توزيع  عن راضين  غير  لكنهم  19-كوفيد لوباء الحكومة  باستجابة  المغاربة يشيد

 المخصصة لمواجهة تداعيات هذا الوباء. 

 

      و ليونيل أوسي   ،أموه مامي أكيا  | 094  تقرير األفروباروميتر   رقم 

 

 

 خالصة

الثاني في القارة بعد بذلك يكون البلد ، وهو  2020مارس  2منذ  19-حالة إصابة بفيروس كوفيد   947760سجل المغرب أكثر من 

؛ بي بي سي   2021)منظمة الصحة العالمية،   14720بلغ عدد الوفيات أكثر من كما . من حيث عدد حاالت اإلصابات جنوب إفريقيا

 ،2021 .) 

على ذلك ، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الصحية ؛ إغالق المدارس والحدود والمساجد واألماكن العامة األخرى باستثناء األنشطة    جوابا

؛  2020ليلي )لوموند ،  التجول  الوفرض حظر    ة  ارتداء الكمامة إلزامي   التجمعات العامة ؛ وفرض حظر  تم  التجارية والخدمات الحيوية ؛  

في القطاع غير   سر العاملة (. تضمن الدعم االقتصادي عالوات شهرية للموظفين، وتحويالت نقدية لأل2020لهجرة ،  المنظمة الدولية ل

 . (Institut Montaigne, 2020)للشركات  بالنسبة الضرائب أداء  القروض و  تسديد ، وتأجيل المهيكل

 . (Maroc.ma, 2021) غاربة٪ من الم58لقحت أكثر من حيث ب ، كما أطلقت الحكومة حملة تلقيح جماعية

، التي يُعتقد أنها األكثر نجاًحا في إفريقيا، إلى تقليل عدد الحاالت الحرجة والوفيات وتخفيف القيود المفروضة على  لقيحأدت حملة الت 

 .(Delorme, 2021)حركة المواطنين

واطنين حمله في أماكن عملهم ، وفي األماكن العامة مثل  يجب على المالذي " التلقيحأكتوبر ، أدخلت الحكومة أيًضا "جواز  خاللومع ذلك ، 

البالد   ا فيوغير دستوري، احتجاج الحريات تقييدمفرطا في باعتباره  تم انتقاده، ، الذي الجواز المطاعم ، وأثناء السفر المحلي والدولي. أثار هذا

 (..(Associated Press, 2021; Mahmoud, 2021ومظاهرات في المدن الكبرى  

. 

ويثقون في الحكومة    19-كوفيد ضد  لقيحأن معظم المغاربة يتبنون الت ،    2021في فبراير    ، الذي أجريفروبارومتراأل  بحث  تظهر نتائج  

االستجابة تدبيريًضا بأداء الحكومة في  أشادت الغالبية أ  - ح  ي لقت قبل أشهر من إدخال جواز ال  -   بحثإجراء ال  خالللضمان أن اللقاحات آمنة.  

 .الحتواء انتشار الفيروس الحجرودعمت  19-كوفيد لـ

دل  بينما أفاد نصف المواطنين بأنهم تلقوا مساعدة حكومية خاصة أثناء الوباء ، فإن نفس النسبة تقول إن المساعدة لم يتم توزيعها بشكل عا

 األقل قد ضاعت بسبب فساد حكومي. ، وتعتقد الغالبية أن بعض موارد اإلغاثة على 

 استطالعات األفروباروميتر 

  والمجتمع   االقتصاد   و   الحكامة  و   الديمقراطية   حول   المواطنين  مواقف   يقيس   حزبي،  غير   أفريقي  يبحث   مشروع   هو   األفروباروميتر 

. تغطي استطالعات  2018و    1999دولة  ما بين سنتي    38تم إنجاز سبع جوالت من االستطالعات ب   .أخرى  مواضيع  و   المدني

بين   مقابالت وجًها لوجه باللغة التي يختارها   األفروباروميتردولة. يجري    34ما يصل    2021و    2019الجولة الثامنة المنجزة ما 

 المجيب باستعمال عينات تمثيلية على المستوى الوطني. 

)  األفروباروميتر  بحث فريق    أجرى االستشارات  و  للدراسات  العالمية  مؤسسة  بتأطير   Global for Survey andبالمغرب، 

Consulting   ،)1200    فبراير البالغين، خالل  المغاربة  المواطنين  نتائج على  2021مقابلة مع   تعطي  الحجم  إن عينة من هذا   .

  2013السابقة في المغرب في    األفروباروميتر٪. أجريت استطالعات  95و بنسبة ثقة  نقاط مئوية    3  - المستوى القطري بهامش خطأ +/ 

 . 2018و   2015و 
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 النتائج الرئيسية   

الجهود  بو  19-كوفيد ٪( يقولون إنهم "إلى حد ما" أو "جدًا" على دراية جيدة بجائحة 86مغاربة )  10ما يقرب من تسعة من كل  ▪

 المبذولة لمكافحتها. 

٪( 40) 10ويقول أربعة من كل  ، 19-أصيب بمرض كوفيدقد أو أحد أفراد أسرته هو ٪( إنه 13يصرح واحد من كل سبعة مغاربة ) ▪

 فقدوا مصدر الدخل األساسي بسبب الوباء. إنهم 

٪( إنهم وجدوا صعوبة في االمتثال لقيود اإلغالق أو حظر التجول التي فرضتها الحكومة للحد من 63ما يقرب من ثلثي المغاربة ) قال ▪

سبل عيش بصاد وكان ضروريًا، على الرغم من الخسائر التي لحقت باالقت حجر٪( يقول إن ال85) هملكن معظم 19-كوفيد  انتشار

 .الناس 

٪ يعتقدون أنه كان ينبغي إعادة فتح المدارس في  71٪( يؤيدون إغالق المدارس للحد من انتشار الفيروس، لكن 61) 10ستة من كل  ▪

 وقت أقرب. 

 .٪( يقولون إنهم أو أسرهم تلقوا مساعدة حكومية خاصة أثناء الوباء49نصف المغاربة ) ▪

o  األقل الفقراء، والمواطنون ً المساعدة من نظرائهم األكثر ثراًء واألكثر تعليماً   ىتلقمن أكثر هم  قرويونالو تعليما

 .والحضريين

o ( قالوا إن المساعدة لم يتم توزيعها بشكل عادل 49لكن نصف المجيبين )٪. 

" على مستوى تدبير االستجابة  تقول أغلبية كبيرة إن الحكومة قد عملت "بشكل جيد إلى حد ما" أو "جيد جدًا، 2021اعتباًرا من فبراير  ▪

 ٪(.86) وإبقاء الجمهور على اطالع بكل المستجدات المتعلقة بالجائحة٪( 77للوباء )

o ( قالوا إنهم يثقون في اإلحصاءات الحكومية الرسمية حول48لكن حوالي النصف فقط )٪  أن 62، ويعتقد 19-كوفيد ٪

 .ساد حكوميفقد ضاعت بسبب  19-كوفيد  "بعض" أو "الكثير" من موارد اإلغاثة لـ

آمنة، ويقول ثمانية   19-كوفيد  ٪( المغاربة إنهم يثقون في الحكومة "إلى حد ما" أو "كثيًرا" لضمان أن لقاحات74يقول ثالثة أرباع ) ▪

 .لقيحالتوا حاولأن ي ٪( إن "محتمل إلى حد ما" أو " محتمل جدًا "81) 10من كل 

o ( أن الصالة أكثر فاعلية من اللقاح في الوقاية من عدوى 53ومع ذلك، يعتقد أكثر من النصف )٪ 19-كوفيد . 

، يكون للحكومة ما يبررها في استخدام الشرطة أو القوات  19-كوفيد  تقول أغلبية كبيرة أنه في أوقات الطوارئ الصحية مثل جائحة ▪

٪( ، وتأجيل االنتخابات أو الحد من الحمالت 90ة )٪( ، والرقابة على التقارير اإلعالمي 89المسلحة لفرض تدابير الصحة العامة ) 

 .(٪70السياسية )

٪( أن الوباء سيكون "خطيًرا إلى حد ما" أو "خطير جدًا" في المغرب خالل األشهر الستة 29مشاركين )  10توقع ثالثة فقط من كل  ▪

 .المقبلة

، حتى لو كان  19-كوفيد على الحكومة أن تستثمر أكثر في االستعداد لحاالت الطوارئ الصحية مثل  يجب٪( تقول 53لكن األغلبية ) ▪

 ذلك يعني توفر موارد أقل للخدمات الصحية األخرى. 

 

  19- كوفيد جائحةالوعي ب

 19-كوفيد  ٪( بشأن جائحة52ما" )٪( أو "على دراية جيدة إلى حد 34مغاربة إنهم "على دراية جيدة" ) 10يقول أكثر من ثمانية من كل 

 (.1" أو "ال يعرفون على اإلطالق" بشأن الوباء )الشكل دراية٪ فقط يعتبرون أنفسهم "ليسوا على 14والجهود المبذولة لمكافحته. 

ى حد ما بين المواطنين  على الرغم من أنه أضعف إل ، إن الوعي بالوباء مرتفع إلى حد ما عبر المجموعات االجتماعية والديموغرافية الرئيسية 

 (.2والنساء )الشكل  قرىاألكبر سنًا والفقراء واألقل تعليماً وسكان ال
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 ؟ والجهود المبذولة لمكافحته؟  19- كوفيد إلى أي مدى تعتقد أنك على دراية بفيروس كورونا أو جائحة  :المطروح السؤال

 

 2021حسب المجموعة االجتماعية الديمغرافية | المغرب |    19- كوفيد  : الوعي بـ2الشكل 

 

والجهود المبذولة لمكافحته؟ )النسبة المئوية الذين يقولون "إلى حد ما" أو   19- كوفيد  ة: ما مدى معرفتك الجيدة بفيروس كورونا أو جائحالمطروح السؤال
 ("للغاية" على دراية جيدة
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 2021| المغرب |  19- الوعي بجائحة كوفيد :  1الشكل  
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أثيرت  

٪ أن أحد أفراد 40، بينما أفاد  19- كوفيد  أو أحد أفراد أسرهم أصيبوا بمرض  شخصيا ٪( إنهم13يقول حوالي واحد من كل ثمانية مواطنين )

 (. 3فقد وظيفة أو عماًل أو مصدًرا رئيسيًا للدخل بسبب الوباء )الشكل  همأسر

٪ ممن ال يعانون من  32٪ ممن يعانون من فقر مرتفع إلى 56أكثر شيوًعا بين المواطنين المحرومين اقتصاديًا ، حيث تراوح من يعد فقدان الدخل 

الثانوي لتجربة فقدان مصدر دخل  التعليم مثل، كان المجيبون األقل تعليماً أكثر عرضة من أولئك الذين لديهم مؤهالت ما بعد بال (. و4فقر )الشكل ال

 .رئيسي

 2021: تأثير الجائحة | المغرب | 3الشكل 

 

هل  :19- كوفيد  بجائحة : من فضلك أخبرني إذا كنت أنت شخصياً أو أي فرد آخر من أفراد أسرتك قد تأثرت بأي من الطرق التالية المطروح السؤال

 بشكل مؤقت أو دائم وظيفة أو عمل أو مصدر أساسي للدخل؟  ؟ فقدت19- كوفيد  أصبت بمرض

 2021الدخل بسبب الوباء | المغرب | فقدان : 4الشكل 

 

 :19- كوفيد  بجائحة : من فضلك أخبرني إذا كنت أنت شخصيًا أو أي فرد آخر من أفراد أسرتك قد تأثرت بأي من الطرق التالية المطروح السؤال

 ("بشكل مؤقت أو دائم وظيفة أو عمل أو مصدر أساسي للدخل؟ )٪ "نعم فقدت
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وإغالق المدارس   حجرعمليات ال   

الصعب للغاية" االمتثال لقيود اإلغالق التي فرضتها  من  ٪( إنهم وأسرهم وجدوا أنه من "الصعب" أو "63ما يقرب من ثلثي المغاربة ) صرح

 (.5)الشكل " سهال "كان  ذلكأن  ٪ فقط 24بينما أفاد  ،  19- كوفيد  انتشارالحكومة للحد من 

 .(6 الشكل) 19- كوفيد  عدوى٪( إنها ضرورية للحد من 85العظمى ) على الرغم من صعوبة االمتثال للقيود ، تقول الغالبية

 2021| المغرب |  حجر: صعوبة االمتثال لل 5الشكل 

 

 : ما مدى سهولة أو صعوبة امتثالك أنت وأسرتك لقيود اإلغالق أو حظر التجول التي فرضتها الحكومة؟المطروح السؤال

 2021: دعم اإلغالق | المغرب | 6الشكل 

 

: من فضلك أخبرني ما إذا كنت توافق أو ال توافق على العبارة التالية: حتى لو كان لإلغالق أو حظر التجول آثاًرا سلبية على  المطروح السؤال

 ؟ 19- كوفيد  انتشارلحد من لاالقتصاد وسبل عيش الناس، كان من الضروري 
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 (.7٪ فقط )الشكل 24الوباء ، بينما يعارض ٪( قرار إغالق المدارس أثناء 61يؤيد غالبية المواطنين )

 .(8رس كانت "إلى حد ما" أو "كثيًرا" طويلة جدًا )الشكل ا٪( أن فترة إغالق المد71مشاركين ) 10ومع ذلك ، يعتقد سبعة من كل 

 2021: دعم إغالق المدارس | المغرب | 7الشكل 

 

 ؟ 19- كوفيد  بإغالق المدارس في محاولة للحد من انتشار: هل أيدت أو عارضت قرار الحكومة المطروح السؤال

 2021: مدة إغالق المدارس | المغرب | 8الشكل 

 

 : برأيك ، هل كانت الفترة التي أغلقت خاللها المدارس طويلة جًدا أم قصيرة جًدا؟ المطروح السؤال

 

 ؤها المساعدة الحكومية وأدا

 .(9٪( إنهم تلقوا مساعدة خاصة من الحكومة للمساعدة في التخفيف من آثار الوباء )الشكل 49حوالي نصف المغاربة ) صرح

٪ من المجموعة 37٪ ، مقارنة بـ 62كان من المرجح أن تذهب مثل هذه المساعدة إلى الفئات الضعيفة، مثل أولئك الذين يعانون من فقر مرتفع )

(. كان سكان  10التعليم بعد الثانوي( )الشكل  الذين لديهم مستوى٪ من 28٪ ، مقابل 62ولئك الذين ليس لديهم تعليم رسمي )اقتصاديًا( وأ ميسورةال

 .(٪43٪ مقابل 62سكان الحضر )ب مقارنةالمساعدة الحكومية  المستفيدين منأكثر  قرىال

مساعدات ٪ فقط يصفون توزيع ال9(. 11شكل غير عادل )الشكل ٪( إن الحكومة وزعت مساعدتها ب 49ومع ذلك ، قال حوالي نصف المجيبين )

 .بأنه عادلالحكومية 

  تدبير٪( من المشاركين في االستطالع إن الحكومة حققت أداًء "جيدًا إلى حد ما" أو "جيد جدًا" في 77بشكل عام ، قال أكثر من ثالثة أرباع ) 

، قبل عدة أشهر من تقديم الحكومة لقاحها    2021تم جمع هذه البيانات في فبراير  قد، على الرغم أنه من الجدير بالذكر  19- كوفيد  االستجابة لوباء

 .(12٪( إن الحكومة قامت بعمل جيد في إبقاء الجمهور على اطالع بشأن الوباء )الشكل 86المثير للجدل. يقول معظم المواطنين )
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والوفيات "إلى حد ما" أو   19- كوفيد  ٪( إنهم يثقون في اإلحصاءات الحكومية الرسمية بشأن حاالت 48يبين )ومع ذلك ، قال أقل من نصف المج 

 " . ""ال على اإلطالقال يثق  "قليالً فقط" أو  حصائيات إال٪ بهذه اإل51يثق ال "كثيًرا" ، بينما 

لمكافحة الوباء قد فُقدت أو ُسرقت بسبب فساد   خصصة" من الموارد المبعض" أو "الكثيرال٪( أن "62مواطنين ) 10كما يعتقد أكثر من ستة من كل 

 .المسؤولين الحكوميين

 2021| المغرب |  تي تم تلقيها: المساعدة الحكومية ال9الشكل 

 

النقدية ، أو    تحويالت، أو ال ائيةذ مواد الغ، هل تلقيت أنت أو أسرتك أي مساعدة من الحكومة ، مثل ال 19- كوفيد  : منذ بداية جائحة المطروح السؤال

 الفواتير ، أو أي مساعدة أخرى لم تكن تتلقاها عادة قبل الوباء؟ أقساطاإلعفاء من 

 2021: تلقي المساعدة الحكومية | حسب المجموعة االجتماعية الديمغرافية | المغرب | 10الشكل 

 

  تحويالت، أو ال ائيةذمواد الغ، هل تلقيت أنت أو أسرتك أي مساعدة من الحكومة ، مثل ال 19-كوفيد  : منذ بداية جائحةالمطروح السؤال

 ("الفواتير ، أو أي مساعدة أخرى لم تكن تتلقاها عادة قبل الوباء؟ )٪ "نعم أقساطالنقدية ، أو اإلعفاء من 
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 2021: عدالة المساعدة الحكومية | المغرب | 11الشكل 

 

أو   الغذائيةالمواد ، على سبيل المثال من خالل  19- كوفيد  : هل تعتقد أن فوائد البرامج الحكومية لدعم الناس أثناء جائحة المطروح السؤال

 معينة ؟ النقدية ، قد تم توزيعها بشكل عادل ، أو أن التوزيع كان غير عادل ، على سبيل المثال من خالل تفضيل مجموعات أو مناطق تحويالتال

 2021: تقييم جهود الحكومة خالل الجائحة | المغرب | 12الشكل 

 

   جائحةإلى أي مدى تعتقد أن الحكومة الحالية قد تعاملت بشكل جيد أو سيئ مع األمور التالية منذ بداية   :المطروح السؤال

 ؟ إبقاء الجمهور على اطالع بشأنCOVID-19 االستجابة لوباء تدبيرلم تسمع ما يكفي لتقول: أنك  ، أو  19- كوفيد 

COVID-19 ؟ 

 ؟  19- كوفيد  قدمتها الحكومة حول عدد اإلصابات والوفيات بسبب جائحةما مدى ثقتك باإلحصائيات الرسمية التي 

، ما مقدار  اواالستجابة له COVID-19 بالنظر إلى جميع األموال والموارد التي كانت متاحة للحكومة لمكافحة جائحة

 الضياع أو السرقة في رأيك بسبب الفساد بين المسؤولين الحكوميين؟
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 اللقاحات 

٪( المغاربة يقولون إنهم يثقون في الحكومة لضمان  74ن ثالثة أرباع )نجد أفي حين أن الثقة الشعبية في اإلحصاءات الحكومية ضعيفة إلى حد ما ، 

 .(13آمنة قبل استخدامها في البالد )الشكل   19- كوفيد  أن لقاحات

 ٪( أنه18مواطنين ) 10. أفاد اثنان فقط من كل تلقيهم التلقيحمحتمل جدًا" من ال"محتمل نوًعا ما" أو من ال٪( قالوا إنهم "81) ىأغلبية كبركما أن 

 .مرجح إلى حد ما" أو "من غير المحتمل جدًا" القيام بذلكال"غير من 

د الرغبة في  (. تزدا14٪( )الشكل 78سكان المدن والرجال )ب أن يتلقوا اللقاح مقارنةالمرجح  ه من٪( أن84٪( والنساء )88) قرىيقول سكان ال

أكثر   قاحسيأخذون اللأن  من المرجح  ٪( أنه90يقول المجيبون الذين ليس لديهم تعليم رسمي ) .مع تقدم العمر والثروة ، ولكن ليس بالتعليم تلقيحال

 .(٪81-٪ 77من نظرائهم األكثر تعليماً )

- كوفيد  ٪( يعتبرون الصالة أكثر فاعلية من اللقاح في الوقاية من عدوى53)على الرغم من تأييدهم القوي للقاحات ، فإن أكثر من نصف المجيبين 

 .٪ فقط أن اللقاحات أكثر فعالية من الصالة31(. يعتقد 15٪ ممن يعتقدون أن الصالة "أكثر فعالية" )الشكل 25، بما في ذلك   19

 2021| المغرب |  19- كوفيد : المواقف تجاه لقاحات 13الشكل 

 

يتم تطويره أو تقديمه للمواطنين المغاربة آمن قبل استخدامه في هذا   19- كوفيد  ما مدى ثقتك في الحكومة لضمان أن أي لقاح ضد  :المطروح السؤال

 البلد؟ 

 الحصول على اللقاح؟ تكفما مدى احتمالية محاول ، متاًحا وقالت الحكومة إنه آمن  19- كوفيد  إذا أصبح لقاح
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 2021| حسب المجموعة االجتماعية الديمغرافية | المغرب |  لقيح: من المرجح محاولة الت14الشكل 

 

الحصول على اللقاح؟ )النسبة   تكمتاًحا وقالت الحكومة إنه آمن ، ما مدى احتمالية محاول  19- كوفيد  : إذا أصبح لقاحالمطروح السؤال

 "( المئوية الذين قالوا "محتمل نوًعا ما" أو "محتمل جدًا 

 2021؟ | المغرب |  19- كوفيد : الصالة مقابل اللقاح: أيهما أكثر فعالية ضد 15الشكل 

 

آخرون مزيًدا من الثقة في العلم  : يعتقد بعض الناس أن الصالة هي وسيلة فعالة لتغيير األحداث في العالم. وضع المطروح السؤال

لحل المشكالت. بعض الناس يؤمنون بكليهما. وماذا عنك؟ هل تعتقد أن الصالة أكثر فعالية أو أقل فعالية من اللقاح في الوقاية  

 ؟ 19- كوفيد  من اإلصابة بعدوى
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 تقييد الحريات والديمقراطية؟

(. تسعة من 16الشكل ) 19- كوفيد  بعض حرياتهم أثناء حاالت الطوارئ الصحية مثل جائحة بأغلبية كبيرة، المغاربة على استعداد للتخلي عن 

٪( "يوافقون" أو "يوافقون بشدة" على أن الحكومة لها ما يبررها في فرض الرقابة على التقارير اإلعالمية أثناء مثل هذه األزمة  90) 10أصل 

الصحة العامة، فيما تقول نسبة  الحفاظ على تخدام الشرطة أو قوات األمن لفرض إجراءات ٪( تؤيد اس89الصحية العامة. كما أن النسبة نفسها )

 .٪ أن تأجيل االنتخابات والحد من الحمالت السياسية له ما يبرره في ظل هذه الظروف70

 2021: تقييد الحريات أثناء الطوارئ الصحية؟ | المغرب | 16الشكل 

 

، هل توافق أو ال توافق على أنه من المبرر للحكومة    COVID-19 الدولة حالة طوارئ صحية عامة مثل جائحة: عندما تواجه المطروح السؤال

 :تقييد الديمقراطية أو الحريات الديمقراطية مؤقتًا من خالل اتخاذ اإلجراءات التالية

 الرقابة على التقارير اإلعالمية؟          

 على التجمعات العامة؟ المفروضة القناع، أو القيود  ارتداء، أو  حجرالصحة العامة مثل أوامر ال حفظ فاذ واستخدام الشرطة وقوات األمن إلن        

 تأجيل االنتخابات أم تقييد الحملة السياسية؟           

يستخدمون الوباء كفرصة لزيادة  ٪( إنهم قلقون "نوًعا ما" أو "جدًا" من أن السياسيين المغاربة قد 43مواطنين ) 10يقول أكثر من أربعة من كل 

 .(17٪( ال تعبر عن مثل هذه المخاوف ) الشكل 55، لكن الغالبية )نفوذهم سلطتهم و

 2021: هل أنت قلق بشأن نوايا السياسيين؟ | المغرب | 17الشكل 

 

  19- كوفيد  االستفادة من جائحة: في بعض البلدان، كان الناس قلقين من أن الحكومات والسياسيين يحاولون المطروح السؤال

، أو لتقييد الحريات أو المنافسة السياسية بشكل دائم. وماذا عنك؟ ما مدى قلقك، إن وجد على  نفوذهملزيادة ثروتهم أو 

اإلطالق، من أن األشياء التالية تحدث أو قد تحدث في المغرب: السياسيون يستخدمون الوباء كفرصة لزيادة سلطتهم  

 هم؟نفوذو
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 التطلع قدما 

كون مشكلة خطيرة للغاية في المغرب خالل األشهر الستة المقبلة ، بينما يتوقع  تلن   19- كوفيد  ٪( أن جائحة69يعتقد أكثر من ثلثي المستطلعين )

 .(18جدًا" ) الشكل  ةإلى حد ما" أو "خطير ةكون "خطيرت٪ أن 29

٪( يقولون إن على الحكومة أن تستثمر أكثر في االستعداد لالستجابة  53نصف المواطنين )على الرغم من نظرتهم اإليجابية نسبيًا، فإن أكثر من 

 .ر موارد أقل للخدمات الصحية األخرىي، حتى لو كان ذلك يعني توف  19-كوفيد  لحاالت الطوارئ الصحية مثل

 2021المغرب |  |  19- كوفيد  : التأثيرات المستقبلية لـ 18الشكل 

 

 :المطروح السؤال

على المغرب خالل األشهر الستة   تشكلهاس  19- كوفيد  خطورة التي تعتقد أن جائحةالبالنظر إلى المستقبل، ما مدى     

 المقبلة؟

هل توافق أو ال توافق على العبارة التالية: تحتاج حكومتنا إلى استثمار المزيد من مواردنا الصحية في االستعدادات      

ر موارد أقل للخدمات الصحية  ي، حتى لو كان ذلك يعني توف  19- كوفيد  ارئ الصحية مثلالخاصة لالستجابة لحاالت الطو

 .األخرى

 

 خاتمة 

للقاحات. اعتباًرا من أوائل هذا العام، كان المغاربة أيًضا راضين إلى  بقوة على عكس العديد من البلدان اإلفريقية ، فإن المغرب لديه سكان جاهزون 

 .، على الرغم من أن تأثير جواز اللقاح الجديد على هذا التقييم غير معروف  19- كوفيد  استجابة حكومتهم لوباء حد كبير عن 

 مساعدات الحكومية المخصصةوإغالق المدارس كخطوات ضرورية ، على الرغم من أن الكثيرين يقولون إن توزيع ال الحجر الصحيإنهم يؤيدون 

 .ون أن بعض الموارد المخصصة لالستجابة للوباء قد ضاعت بسبب فساد حكوميكان غير عادل ويعتقد  19- كوفيد 

 .على الرغم من النظرة المتفائلة بالمستقبل، تعتقد الغالبية أن الحكومة بحاجة إلى زيادة االستثمار في االستعداد للطوارئ الصحية
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لمنطقة غرب وشمال إفريقيا الناطقة باللغة اإلنجليزية.   األفروباروميتر هي منسقة اتصاالت  مامي أكيا أموه تويم

 .maameakua@afrobarometer.org :بريد إلكتروني

باللغة اإلنجليزية.  لمنطقة غرب إفريقيا وشمال إفريقيا الناطقة  األفروباروميتر هو مساعد مدير مشروع ليونيل أوسي

 .lessima@afrobarometer.org :البريد اإللكتروني

غير حزبية. يتم توفير التنسيق  ، أفريقيابشبكة أبحاث    ومؤسسة غير ربحية مقرها في غانا ، ههو ، ألفروباروميترا

، ومعهد   (CDD-Ghana) دولة من قبل مركز غانا للتنمية الديمقراطية 35اإلقليمي للشركاء الوطنيين في حوالي 

كينيا. تقدم جامعة والية بجامعة نيروبي في  (IDS) جنوب إفريقيا ، ومعهد دراسات التنميةب  (IJR) العدالة والمصالحة

 .الدعم الفني للشبكة (UCT) وجامعة كيب تاون (MSU) ميتشيغان

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي  خالل من السويد   طرففروباروميتر من لألالدعم المالي للجولة الثامنة  تم تقديم 

فلورا هيوليت ، والوكالة   الدولي، ومؤسسة مو إبراهيم ، ومؤسسات المجتمع المفتوح ، ومؤسسة ويليام و

الصندوق الوطني للديمقراطية  و لسالم ، ل  عبر معهد الواليات المتحدة األمريكية (USAID) األمريكية للتنمية الدولية

الوكالة  و سفارة مملكة هولندا في أوغندا ، و  فريدوم هاوس ، و روبي لدى االتحاد األفريقي ، فد االتحاد األوو ، و

 .نسانية المتحدةاأللمانية للتعاون الدولي ، ومنظمة اإل

 صوت للمواطنين األفارقة. يرجى التفكير في تقديم مساهمة )على منحعلى  فروباروميتراأل تساعد التبرعات

www.afrobarometer.org) أو االتصال بـ Bruno van Dyk (bruno.v.dyk@afrobarometer.org)   لمناقشة

 .التمويل المؤسسي

  .VoicesAfrica# تابع إصداراتنا على

                             /Afrobarometer                  @Afrobarometer                          

2021نوفمبر  16  |  490  تقرير رقم   
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