
 

 تخليدا لليوم العالمي للطفل 

   حول رقميةندوة 

 عىل  وضعية األطفال بالمغرب 19جائحة كوفيد    وقع

ي  
 بالغ صحف 

 
 بمناسبة اليوم العالمي للطفل,  

 
ية  م  ينظ ي للتنمية البشر

اكةالمرصد الوطن    رقمية مع يونيسف المغرب ندوة    بشر

 وتحليل  مناقشةل  مناسبةهذا اللقاء    ويشكل . الساعة الثانية بعد الزوال ابتداء من    2020نونبر    24وذلك يوم الثالثاء  

 .عىل وضعية األطفال بالمغرب 19جائحة كوفيد   بوقع  المتعلقة  ةنتائج الدراس

وستتمب   هذه الندوة بمشاركة ممثلي   عن قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ووكاالت األمم المتحدة والتعاون 

ي المغرب، وممثلون عن المجتمع  
 
اء الدولي ف ي وخبر

ي سياق األزمة الراهنة لكوفيد    ،المدن 
 
لمناقشة وضعية األطفال ف

19. 

 

وضع  لتقييم وضعية األطفال من خالل نونبر من كل سنة، محطة مهمة  20يعتبر االحتفال باليوم العالمي للطفولة، يوم 

ي مجال ما تم تحقيقه  حصيلة
ت بظهور جائحة كوفيد    2020. غبر ان سنة  حقوق األطفال ف  ي كان لها وقع    19تمبر 

والت 

 عىل األطفال وأرسهم. 

ازية  اتخذ تداببر كما  ،  2020مارس    20صحية منذ  الطوارئ  الولمكافحة انتشار هذا الوباء، فرض المغرب حالة   لضمان    احب 

المعيشية للسكان، بمن   الظروف  ي وعىل  المغربر ة عىل االقتصاد  الوضع تداعيات كببر لهذا  السكان. وكان  االمان لجميع 

 .فيهم األطفال، وال سيما األكبر هشاشة

ي ذلك اقتصاد المغرب ، مما    19-وهكذا أثر وباء كوفيد  
ي عىل اقتصاد العديد من الدول، بما ف  ىل  ع  كان له وقعا بشكل سلتر

ي 
ة أو  فئة تعقيد وضعيةعدة فئات من األرس وتسبب ف   . الهشةاألرس الفقبر

ي هذا السياق،  
ية   أنجزوف  ي للتنمية البشر

اكةالمرصد الوطت  اكة   ومع اليونيسيف،   بشر مع السياسات االقتصادية،  منظمة رسر

 .  عىل فقر األطفال.   19دراسة حول نمذجة وقع أثر جائحة كوفيد ومنظمة أوكسفورد للتنمية الدولية 

وعىل وجه   تداعيات مهمة عىل األرس األكبر فقًرا ،  أنه من المحتمل أن يكون لألزمة الصحية هذه الدراسة وأظهرت نتائج 

ة المنتمون لهذه االخصوص ، األطفال  .األرس الفقبر

حتها الحكومة من شأنها التخفيف من حدة الصدمات الناجمة   ي اقب 
وقد وقفت الدراسة أيضا عىل ان التداببر األولية الت 

نقاط مئوية    8ارنة بـ +نقطة مئوية فقط، مق 3.2عن الوباء.  وكنتيجة لذلك، من المتوقع أال يزداد فقر األطفال اال بنسبة 

حة من تفاقم الهشاشة الناجمة عن الوباء، خاصة عند  ي غياب تداببر التخفيف.  كما خففت التداببر اإلضافية المقب 
ف 

 .  االطفال دون سن الخامسة وكذا الشباب دون السن الثامنة عشر



ي التنمية لمواصلة تنفيذ بعض التداببر   تسىعبأن   الدراسة  توصي   ،االستنتاجاتهذه  وعىل ضوء  
كاء ف  ة الحكومة والشر  لفتر

ي عىل األطفال عىل المدى القصبر تداعيات عىل المدى  ،  أطول وعالوة   .الطويلحيث من المحتمل أن يكون للتأثبر السلتر

ي التخفيف من اآلثار السلبية الطويلة المدى  
عىل ذلك، قد تكون تداببر الدعم المبارسر لاللتحاق بالمدارس فعالة للغاية ف 

 .لألزمة عىل األطفال

 حيث أنهموثمة توصية أخرى هي رصد التطورات عىل المستوى القطاعي وتمديد بعض تداببر الدعم المبارسر للعمال.  

ة طويلة.  وريسيتأثرون بهذه األزمة لفب  ي  ال تقع  حت  والمتوسطة الهشة  االرس  ودعممساعدة   ومن ثم سيكون من الض 
ف 

ات طويلة.  براثير    الفقر لفب 

 

 

 :حول المرصد

ية هو مؤسسة مستقلة محدثة لدى رئيس الحكومة، .  ي للتنمية البشر
ي تحليل  المرصد الوطت 

وتتمثل مهمتها الدائمة ف 

ي المغرب.   وقع وتقييم
ية ف   www.ondh.maمشاريــــع وبرامج التنمية البشر


