الدار البيضاء2020/10/05 ,

بالغ صحفي
أجرت مؤسسة تضامن.كم ) (Tadamone.com) (1دراسة هامة بعنواا "التضوامن واألثور االجتمواي
و االقتصادي ل " كوفيد " 19-يلى المحرومين :دراسة االحتياجات واالنتظارات".
وقد قدمت هذه الدراسوة التو اسوتندت إلوى دراسوة استقصوايية لعينوة تمثيليوة مون السواا المسوتدديين ()2
رؤى يدديووة يوون اآلثووار المباشوور للابوواء يلووى الحالووة االجتماييووة واالقتصووادية للسوواا المحتوواجين ي و
المغرب.
والددف ها أ تاا لدى المؤسسة بيانات يلمية من أجل تقديم صار شواملة يون الحالوة الراهنوة ووضو
خطة يمل يعالة وكفؤ تحقق أهدايدا كالحد من الفقر ويدم المساوا االجتمايية.
وقد أدت الدراسة إلى أربعة استنتاجات رييسية:
 -1المساعدات غير كافية و توزيعها بشكل غ ري متساوي.
  3من أصل  4محتاجين شملهم االستطالع ( ) 76تلقوا المساعدة (المال والسلة الغذائيةة واألدويةة:)...,تمكنت المعونة المقدمة من المواطنين (األسرة/الحي ،والمتبرعةون/الجمعيةات) مةن الوصةول إلة %80
مةن المسةتييدين مةن االسةتحقااات ،فةي حةين ُمنحةةت المعونةة العامةة (الدولةة و الصةندو الةوطني للاةةمان
االجتماعي ) إل  %62منهم .وتجدر اإلشارة إل أن المستييدين تلقوا في المتوسط أكثر من معونة واحدة
( )1.3مع تياوت إاليمي في توزيع المعونة وطبيعتها.
 1 -فقط من كل  )%26( 4يعتبر المستييدون أن المساعدة المتلقاة كافية.

 -2السكان الضعفاء هم األكثر تأثرا اقتصاديا.
 توورثر اقتصوواديا  %100موون المحتوواجين الووذين شووملدم االسةةتطالع (يقوودا النشووا أو تسووري العمووال أوانخفاض الدخل) مندم  %84كاناا نشطين قبل الاباء (ياميا باية متجالين حرييين )..,مقابل  %62مون
العوواملين يلووى المسووتاى الووا ن الووذين رأواموودخالدم يوونخف أثنوواء الحجوور ويقووا لدراسووة أجراهووا ماتو
المفاض السام للتخطوي  .وتجودر اإلشوار إلوى أ  1مون كول  )%32( 3يتاقو انتعوا جزيو أو ال يو
النشا .

 -3األسر المحتاجة تتأثر اجتماعيا بشكل مااعف.
 تأثر  %38من األسر اجتماعيا بالوباء ،وال سيما عل المستوى النيسي (.)%81 لم يتمكن  %40من األطيال المتمدرسين من األسر المحرومة من مواصلة تعليمهم كليا أو جزئيا بسببنقص األدوات ( 47في المائة) و الولوج إل اإلنترنت (.)%37

 -4المحتاجون يبحثون عن التكامل االجتماعي واالقتصادي.
 أكثر من واحد من كل خمسة ( )%21يسع إل تطوير مشروع ريادة األعمال وحوالي واحد مةن كةلخمسة ( )%18تسع وظيية مستقرة.

 أكثر من شخص واحد من كل شخصين ( )%57تسع إل الحصول عل تمويل لتطوير المشروع.  %45من التواعات ذات طبيعة "بشرية" :التدريب ،التدريب..., %39 -من المحرومين يسعون إل الحصول عل الامان االجتماعي.

وبناء على هذه النتائج ،أصدرت المؤسسة مجموعة من التوصيات ،منها:
 - 1تكثيف الدعم المقدم للمحرومين ،الذين هم أكثر تأثرا باألزمة والةذين هةم بحاجةة إلة المسةاعدة أكثةر
من أي وات ما .
 -2توفير سجل وطني يستهدف اليقراء والاعياء بتقديم المساعدة الطارئة بطريقة عادلة دون تمييز.
 -3تزويد المحتاجين بتغطية الامان االجتماعي التي تتيح لهم الحصول عل الخدمات األساسية والحياظ
عل كرامتهم.
 -4تشةةجيع روح ال م قاول ة ،وتعزيةةز إجةةراءات الةةدعم (التةةدريب ،وتقاسةةم الخبةةرات )...,الموجهةةة إل ة
اليقراء الراغبين في مباشرة األعمال الحرة وتهيئة بيئة مواتية عن طريق تيسةير الحصةول علة التمويةل
بوجه خاص.
 - 5تشجيع وتيسير مبادرات المواطنين التي تساعد عل تخييف آثار األزمة.
 - 6امان إمكانية الولةوج إلة اإلنترنةت واألدوات (التابلةت أو الحاسةوب أو الهةاتف المحمةول) ألطيةال
األسر اليقيرة ،وهي مةن السةكان المحتةاجين باليعةل ،لمواصةلة الةتعلم عةن بعةد ،ممةا يقلةل مةن أوجةه عةدم
المساواة بين التالميذ.
وسيتم تنظيم ندوة عبر اإلنترنت خالل شةهر أكتةوبر لعةر نتةائ الدراسةة ولكةن ابةل كةل شةيء لتحليةل
نطةةا وااةةايا النظةةام البيئةةي للتاةةامن مةةع تةةدخل الخبةةراء .لمزيةةد مةةن المعلومةةات ،يمكةةن االطةةالع علة
الدراسة عل المواع اإللكتروني لمؤسسة www.tadamone.com

( )1عن مؤسسة تضامن.كم )(Tadamone.com
مؤسسة تاامن.كم ) (Tadamone.comهي جمعية إنسانية غير ربحية تخدم التنمية البشرية والمنصية
والمستدامة .وتتمثل مهمتها الرئيسية في العمل عل الحةد مون الفقور ويودم المسواوا االجتماييوة مةن أجةل
الحياظ عل كرامة الاعياء من خالل تعبئة النظام اإليكولوجي للتاامن.
وتسع المؤسسةة ،التةي أُنشةئت هةذا العةام ،إلة تعزيةز التاةامن المسةتدام والشةامل مةن خةالل مرافقتهةا،
لمشاريع اجتماعية وااتصادية للجمعيات ،وتستهدف المحتاجين.
وتعمل المؤسسة تاامن.كم ) (Tadamone.comأياا عل تطوير اطاع جمعوي منظم ,شياف وفعال
يمكن أن يخلق روابط ثقة بين العالم الجمعوي والمؤسسات والمساهمين (المانحون والمتطوعةون/األفةراد
والشركات).

واد اق دمت المؤسسة ،في إطار مشاركتها في زخم التاامن في السيا الحالي الذي ال مثيل لةه باألزمةة
الصحية واالاتصادية واالجتماعية ع ىل اط الق عم ل يات ت ضام ن ية .وآخرها توزيع أجهزة لوحية
رامية عل  21طيال في مركزدار االم ان في أزروللتعليم عن بعد.
وباإلاافة إل الدراسةة المتعلقةة بةاألثر االجتمةاعي واالاتصةادي الةذي تحدثةه "كوفيةد "19-علة السةكان
المحرومين ،تقوم المؤسسة بإجراء دراسة استقصةائية عةن الجمعيةات الشةريكة بشةأن التاةامن خةالل ر
"كوفيد."19-
( )2تقنية ومنهجية االستقصاء
واد أجريت الدراسة االستقصةائية بةدعم (الةدعم المنهجةي ،والمشةورة )...,علة أسةا
فرانسي شميدت ،الرئي التنييذي لشركة  ،Sunergiaالخبيردراسات التسويق.





طةوعي ،مةن ابةل

تم استخدام استبيان للتواصل مع األشخاص المحتاجين:
طريقة المقابلة :مكالمة هاتيية.
االختبار التجريبي 12 :يونيو 2020
فترة :من  15يونيو إل  11يوليو .2020

حجم العينة 204 :من الذين تم ال توا صل م ع هم ممن التمسوا المساعدة عل منصةات راميةة مختليةة
(فيسةةةبو  ،Tadamone.comو Fa3elالخيةةةر ،و ،)Koulna1مةةةن  12منطقةةةة فةةةي المملكةةةة (%69
حارية و %31رييية).

