
 

 

 توجهات العراقيين في أزمة فايروس كورونا 
 حزيران 

 

  كوفيد   ب   المعروف  المستجد   كورونا   فايروس  وضع  عن  الدولية  جالوب  مؤسسة  أجرته  الذي  االستطالع  نتيجة  التقرير   هذا 

    شارك ،19
    شخص 19000 من أكث   اإلستطالع ف 

  و   والهند  وروسيا  المتحدة الواليات وشملت العالم.  حول  دولة 19 ف 

ها   اليابان  و   إيطاليا      كانت  اإلستطالع  من  األوىل  المرحلة  . وغثر
    فكانت  الثانية  أما   مارس,  شهر   ف 

  الثالثة  الموجة  أبريل.   شهر   ف 

    كانت
  المستقلة  المجموعة  تأجر   ناحيته  من  يونيو.   شهر   بداية  ف 

  من  شخص  1047  ضمت  عينة  عىل  استطالع   العراق  ف 

 . العراق محافظات كافة

 المنهجية 
    البسيطة  الحصصية   العشوائية  المعاينة  بطريقة  هاتفية  مقابله  744  نفذت •

    كافة  العراق  محافظات  ف 
  الموجة   ف 

   مقابلة 1047 و  الثانية
 الثالثة.  الموجة ف 

 ±  4%  بها   المسموح الخطأ  نسبه •

 95%  احتمالية درجة •

   العمل تاري    خ  •
 2020 نيسان  23 اىل 14 من  الثانية للموجة  الميدان 

   العمل تاري    خ  •
 2020 حزيران  15  اىل 8 من  الثالثة للموجة  الميدان 

 الملخص التنفيذي 
   العمل ان مالحظة  يرج  ( جيد بشكل كورونا   مع تتعامل الحكومة أن يعتقدون العراقيون الزال •

  انته  الميدان 

   االخثر  االرتفاع قبل
 االصابات( عدد  ف 

  وهذا  انفسهم, االشخاص هم الذاتية بالصحة الخاصة القرارات عن اوال  المسؤول ان العراقيير   من كثثر   يؤمن •

 .  كورونا   ازمة مع بالتعامل الحكومة تجاه المواطنير   ثقة  ارتفاع جزئيا  يفس  قد 

    الشعب  لدى  الزال •
   العراف 

ا
  بهذا   متفائلير    العراقيير    ان  يبدو   اذ   ,العام  هذا   نهاية  عهدها   سابق  إىل  الحياة   بعودة  أمل

  يدعم  ما  تحقيق عدم ان اال  ,بسعة االقتصادي والنشاط  الحياة لعودة مفيدا  يكون  قد  التفؤل هذا  .  الخصوص

 الحكومة.  مشاكل من  يزيد   وبالتاىل   التوقعات فجوة  عن ناجم  احباط اىل يؤدي   ربما  االرض عىل التفاؤل

   الشديد  إلنخفاض اىل  االرقام  تشثر  •
وس كتبعات  العراقيير   دخل  ف   الفقر  معدالت لذلك  اضفنا  اذا  . كورونا   لفثر

  حلول  اي تجنب الحكومة وعىل  الحكومة.  ينتظر  ساخنا  صيفا  فأن النفط اسعار  وانخفاض اساسا  المرتفعة

 .  للفقر   عرضة االكث   المواطنير   دخول من  اكث   وتنال  التضخم من تضاعف قد  اقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    المدرجة النتائج تختلف  قد **
   الشعب آراء عن التقرير  ف 

  العراف 
 
   األخذ  مع  حاليا

جري  االستطالع  أن االعتبار  ف 
ً
  أن  قبل أ

    الذروة إىل العراق يصل
   الحالية اإلصابات  أعداد  ف 

 . 2020 يونيو   من 27ال  تاري    خ  حت   إصابة 43262 إىل وصلت  الت 

 خوف بين العراقيين من فيروس كورونا ال 
وس اإلصابة من الخوف يزال ال   منتس   كورونا   بفثر

ً
   ا
   الخوف مستوى انخفاض من الرغم عىل ،العراق ف 

  حيث  أبريل ف 

    . % 66  إىل العراقير   بير    الخوف نسبة  وصلت
    الزيادة أن حير    ف 

    الحاالت عدد  ف 
  العراقيير   رأي عىل  ثرت أ حزيران  بداية  ف 

وس)انظر  أرستهم  أفراد  أحد  أو  يصابوا  أن من يخشون أنهم  ٪ 80 أكد  حيث  .(1 الشكل بالفثر

 1الشكل 



 

وس بسبب الوفيات عدد  ارتفاع أدى    كورونا  فثر
  أكث   جديد  انطباع بناء إىل العراق ف 

ً
  فقد  ، الحكومة تجاه سلت   بال وصفا

   الثقة معدل انخفض
  إال  مقبوال  الزال هذا  الثقة معدل ان  ورغم %. 62  اىل % 73 من  الوباء مع العراقية الحكومة تعامل ف 

   العالية اإلصابات أن
  تعامل  بطريقة  المواطنير   ثقة مستوى  من  اكث   تقلل ان يمكن  االستطالع  هذا  انتهاء بعد  سجلت  الت 

 (2 الشكل )انظر  الجائحة.  مع  الحكومة

 

  الصحة  منظمة  تصنيف  من  أشهر   أربعة  ربايق  ما   بعد 

وس   العالمية  االقتصاد  أن يبدو  ،وباء  بأنه كورونا   فثر

   االستمرار  بإمكانه يعد  لم  العالم  
  حيث  ، اإلغالق ف 

  الخطر   ناقوس  مختلفة  عالمية  جهات  و   كيانات  أثارت

وس  الشديد   السلت     التأثثر   بسبب   االقتصاد.   عىل  للفثر

  
  قد  الماىل   وضعهم أنب الناس غالبية يتفق  العراق ف 

وس تداعيات بفعل انخفض   ذكر  حيث ،كورونا   فثر

  الوباء   بداية  منذ   انخفض  أرسهم  دخل  أن  منهم    82٪

  
  لم  دخلهم  أن فقط منهم  ٪ 19 ذكر  حير   ف 

 (3 الشكل )انظر  كورونا   فايروس بتبعاتتأثر ي

 

 

  

 ماذا يتوقع العراقييون للعام القادم؟ 

81%

19%

انخفض دخل أسرتي منذ بدء كورونا

أوافق ال أوافق 

 2الشكل 

 3الشكل 



 

  
   . العام بنهاية طبيعتها  إىل  تعود س  الحياة أن العراقيير   من فقط ٪41 أكد  نيسان  شهر  استطالع  ف 

  مستوى ارتفع حيت  ف 

   العام نهاية  بخصوص العراقيير   بير   التفاؤل
  العام نهاية  بحلول  أنه منهم   ٪71 رأى حيث حزيران  شهر  استطالع  ف 

 . (4 الشكل )انظر  . العادي وضعه إىل العالم  سيعود 

 

   صحتهم بشأن قراراتال اتخاذ  عن الرئيسيون لونمسؤو ال  أنهم  يونالعراقي غالبية يعتقد 
 
   ،% 75 نسبة بصاف

 
 رأى حير   ف

  احد  هو  االفراد  عىل المسؤولية إلقاء يكون  وقد   , الحكومة مسؤولية من هو  بصحتهم يتعلق قرار  أي أن فقط منهم 25٪

   االسباب
   الحكومة باجراءات الناس لثقة المرتفعة النسبة اىل ادت الت 

 (.  5 الشكل ) السابق  السؤال  ف 

 4الشكل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسة كالوب الدولية  – فايروس كورونا المستجدالمصدر: استطالع 

و هي تضم شركات أبحاث مستقلة من أكثر من   1947لألبحاث تأسست من قبل د. جورج كالوب عام تنويه: مؤسسة كالوب الدولية 

 أن مؤسسة كالوب الدولية ليست لها اي عالقة بشركة كالوب االمريكية. دولة في العالم. 60

 

25%

75%

أم الحكومة-تعتقد أنه المسؤول عن القرارات المتعلقة بصحتك 
نفسك؟ 

الحكومة أنا شخصيا  

5الشكل   


