
النشرة اإلعالمية

مقــــــدمــة عن مشــــروع 

روتد إن ترست RiT هو مشروع ممــول مـن مكــتب الشؤون اإلنسانية التـابع للوكالة األمريكية للتــنـمـية 

الدولـيـة (USAID)  مـن قـبل انترنيوز ويهدف إىل مواجهة سرعة انتشـــار الشــائعات والمعلـــومـات الخاطئة 

على نطاق غير مسبوق حول فيروس COVID-19 ولقـــاحـاته بهدف االستـجابة الصــحـيـة للمستضعفين 

اإلعالم  وسائل  مع  ترســت)  أن  (رووتد  مشروع  يعمل  العراق.  يف  اإلنسانية  األزمة  من  المتضررين 

للمعلومات  بيئي  نظام  لبناء  واإلنساين  الصحي  المجال  يف  الفاعـلة  والجهات  المجتمعية  والمنظمات 

الصحية يستجيب الحتياجات السكان النازحين داخليا يف شمال العراق، بهدف تعطيل وتخفيف تدفق 

معلومات مضللة وغير دقيقة.

المــنــهـــجـــيــــة العــــمــــــل

حالة  أي  ومعالـجة  وإدارة  بجمع  العراق  يف   RiT  2.0 مشروع  يف  نقوم  العراق،  يف 

المجتمعات  يف  وخارجها  اإلنترنت  شبكة  عبر   COVID-19 حول  لشائعات 

والمجموعات السـكانية المستهدفة (النساء والـنازحـين من ذوي االحتياجات الخاصة، 

وما إىل ذلك...) بلغتين محليتين، العربية والكردية. بعـد عمـلـية التـأكد من الحقائـق، 

تمر البـيـانــات بعـمـلـية تحليل وتصنيف نوعـيـة وكمية، ثم مشاركة المنتجات التـي تــم 

التــوصـل إليـها مع الفئات السكانية المستهدفة.

Rooted in Trust 2.0

إجمايل عدد الشائعات التي تم جمعها يف 
أيلول ٢٠٢٢ 

عبر اإلنترنت اوفــاليـــــــــن

"مدير منظمة الصحة العالمية يزف البشرى: "نهاية كورونا 
تلوح يف األفق"

"بعد عامين من انتشار الوباء، الصحة العالمية تقدم 
أخباراً سارّة".

ماذا تقول 
وسائل اإلعالم؟ 
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قــنـــوات الشــــائعــــات علــى اإلنــتــــرنــــت

2022العـــــــــراق - أيـــلــــــــول 



بعد كلمة مدير منظمة الصحة العالمية يوم ١٤ أيلول  ٢٠٢٢ على قناة (رويترز)، نشرت وسائل اإلعالم العراقية إعالناً على الفور! بالخط العريض "هناك أخبار 

رائعة، انتهت جائحة  COVID-19" نقالً جزئًيا عن خطاب تيدروس أدهانوم غيبريسوس. غطت هذه األخبارمنصات التواصل االجتماعي بشكل واسع باللغتين 
العربية والكردية.

نََقَلت وسائل اإلعالم جزءاً واحداً فقط من خطاب تيدروس أدهانوم غيبريسوس "يف األفق" وتجاهلت جزءاً مهماً آخر قال فيه "لم نصل إليه بعد" وحّولتُه إىل 
عنوان قد غّير المحتوى األصلي بالكامل. الجزء المفقود لم يرد ذكره يف العنوان وال المقدمة كذلك.

سيكون لنشر "نهاية جائحة   COVID-19" على بعض وسائل اإلعالم العراقية ووسائل التواصل اإلجتماعي تأثيراً سلبياً على اتخاذ أي تدابير وقائية مثل ارتداء 

الكمامات والتباعد االجتماعي والنظافة، واألهم من ذلك الحصول على لقاحات  COVID-19، منذ ذلك الحين ال يزال معدل اإلقبال على اللقاح يف العراق أقل 
من ٢٠٪. إن مثل هذه األخبار تبعث بالطمأنينة يف المجتمعات العراقية رغم المخاطر المستمرة. باإلضافة إىل ذلك، سيكون لذلك تأثير يف زيادة التردد بشأن 

اللقاح وإبطاء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا يف العراق.

كبر يف عدم الثقة وفقدان المصداقية بين وسائل اإلعالم والجماهير. على الرغم من  سيؤدي نشر مثل هذا النوع من المحتوى عبر اإلنترنت إىل خلق فجوات أ
انتشار الشائعات إال أن أفراد المجتمع يف العراق ما زالوا يدققون يف حالة الوباء خاصة أن الطقس يتغير واقترب فصل الشتاء إىل جانب التدقيق المستمر يف 

 .COVID-19 إعالنات وزارة الصحة يف العراق وكردستان التي تحتوي على عدد الحاالت المصابة ووفيات

ماهـــي آثـــــــار ومخـــــاطر هـــــذه الشــــــائعـــــات/المعلومـــــــات الخـــاطـــئــة مضــلـلــة؟

التـــــوصــــــــيــــــات

العالمية  الصحة  منظمة  مدير  أعلن   ،٢٠٢٢ أيلول   ١٤ يف  الواقع،  يف 
السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه "يف األسبوع الماضي، كان 

المبلغ عنهم هو األدىن منذ   COVID-19 الوفيات األسبوعية من  عدد 
آذار ٢٠٢٢. لم يسبق أن كنا يف وضع أفضل من الوضع الحايل إلنهاء 

الجائحة، ولكنه لم يذكر أن الجائحة انتهت بالفعل.

يجب على الصحفيين استخدام االقتباسات إلظهار الكلمات الدقيقة 
للمتحدث األصلي وإلظهار كيف قيلت.

يجب أن يكون االقتباس دقيقاً وإال فقد مصداقيته، ويجب أن يكون 
كالم  يف  التغيير  عدم  ويجب  باإلقتباس،  دراية  على  الصحفي 

المتحدث.

ال  إىل معلومات خاطئة ومضللة،  الجزيئ  االقتباس  يؤدي  أن  يمكن 
يقدم  اآلخر.  الجزء  وتجاهل  االقتباس  من  واحد  جانب  اختيار  يجب 

اقتباس الجملة الكاملة جملة مقتبسة كاملة.

المتناقضات  على  تحتوي  التي  الجملة  اقتباس  يحتوي  أن  يجب 
(االقتران المنسق/أحرف العطف) على كال الجزأين.

إذا استشهدَت أو اقتبسَت من مصادر، فتأكد من عدم تغيير المعنى 
انتباه الجمهور  والسياق عن طريق تقصير الجمل وتحريفها لجذب 

وسائل التواصل اإلجتماعي.

يجب على الصحفيين ووسائل اإلعالم عدم نشر معلومات مجردة أو 
المقالة  إرفاق  األسباب. يجب  رئيسية فقط ألي سبب من  عناوين 
والتفاصيل الكاملة مع العنوان الرئيسي إليصال الصورة كاملة، وإال 

فإنها تخلق معلومات مخادعة وخاطئة / مضللة.

هناك دائماً بحث جديد حول القضايا الصحية، لذلك من المهم توفير 
التواريخ والمصادر كجزء من عملك حول أي موضوع صحي، حتى ال 

يعمم الجمهور الحقيقة والمعلومات.

فقط  وليس  كاملة  وتغطية  تفاصيل  العاجلة  األخبار  يتبع  أن  يجب 
عنواناً مجرداً، وإال فإنها ستخلق معلومات خاطئة.

مواد  أي  نشر  قبل  النفس  بضبط  التحلي  الصحفيين  على  يجب 
صحفية جديدة.

COVID-19 نهاية  أن  العالمية  الصحة  منظمة  مدير  خطاب  يكشف 

أن  يبدو  أخرى  مرة   ،COVID-19 مخاطر  نواجه  زلنا  ما  لكننا  وشيكة، 

تأثيرات COVID-19 لم تنته بعد "لم نصل بعد، لكن النهاية يف األفق ".

العالمية  الصحة  منظمة  لمدير  الكامل  البيان  أدناه  الرابط  يوضح 

العام  للمدير  االفتتاحية  المالحظات   "COVID-19 حالة  آخر  بشأن 
لمنظمة الصحة العالمية يف المؤتمر اإلعالمي- ١٤ أيلول ٢٠٢٢"

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-directo
r-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing--14-septemb
er-2022

وفقاً  ازدياد،  يف  العراقية  المجتمعات  بين  المصابين  عدد  يزال  ال 
لمنظمة الصحة العالمية، فقد أبلغ العراق عن ٢,٤٦٠,٣١٨ حالة إصابة 

بداية  من  اعتباراً  مؤكدة  وفاة  حالة   ٢٥،٣٥٦ و   COVID-19 بـ   مؤكدة 
الوباء حتى أيلول ٢٠٢٢.

تدقـــيـــق الحـــقــــائـــــق

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing--14-september-2022


نــصـــــــائـــح للـصــحـــفــيــيـــن

مــــصــــــــادر لــلـــصــــــحــــفــيـــيـــن

شبكة الصحافة الصحية - انترنيوز

(cdc.gov) كز لمكافحة األمراض والوقاية منها مرا

(WHO) منظمة الصحة العالمية

العراق: لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمرض فيروس كورونا COVID-19 مع بيانات التطعيم

رويترز | نهاية جائحة COVID-19" تلوح يف األفق" - رئيس منظمة الصحة العالمية

تم إصدار هذه النشرة بدعم من الشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID). المحتويات هي مسؤولية 
Internews وحدها وال تعكس بالضرورة آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة.

من الضروري أن يقدم الصحفيون معلومات حقيقية وأن يستخدموا لغة وعناوين واضحة. يجب أن يكون العنوان دقيقاً من حيث الوقائع، ويسهل 
فهمه، ويتوافق مع محتوى المقالة.

يجب أن يكون الخبر دائماً حقيقًة مؤكدة. من المهم التحقق من صحة المعلومات والبيانات مع السلطات المختصة، مثل وزارة الصحة ومنظمة 
الصحة العالمية، قبل نشرها.

البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا الصحية بدقة، وال  ال تقع يف فخ المعلومات الخاطئة، وحافظ على بياناتك واضحة وصادقة. تحقق من 
تسمح لموضوعيتك أن تتأثر بالعاطفة التي تحملها الشائعات.

التركيز على اإلجراءات التي تتخذها السلطات المحلية والوطنية والمنظمات اإلنسانية لمساعدة المجتمع أثناء انتشار الوباء.

دور الصحفي هو تقديم صورة واضحة عن الوباء واألمراض لجمهوره. تجنب اإلدالء بآراء شخصية عند ذكر معلومة، حتى ال يخلط الجمهور بين 
الحقائق ووجهات نظرك.

المعلومات الخاطئة هي أي شكل من أشكال المعلومات غير الدقيقة أو المغلوطة التي يتم نشرها عن غير قصد، والتي تتسبب يف تضليل اآلخرين 
أو خداعهم.

تشير المعلومات المضللة إىل معلومات ُمَحر�فة يتم نشرها عمًدا بغرض تضليل أو خداع اآلخرين.

تدقيق الحقائق أمر ال بد منه يف التقارير الصحية لضمان نشر المعلومات الدقيقة للمجتمعات المحلية والفئات المستضعفة.

https://healthjournalism.internews.org/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-chief-says-end-sight-covid-19-pandemic-2022-09-14/
https://www.cdc.gov/
https://www.who.int/
https://covid19.who.int/region/emro/country/iq

