
مقدمة عن مشروع روتد إن ترست

الــمـنـهـجـيـة

في العراق، نقوم في مشروع RiT 2.0 بجمع وإدارة ومعالـجة أي حالة لشائعات حول 
السـكانية  والمجموعات  المجتمعات  في  وخارجها  اإلنترنت  شبكة  عبر   COVID-19

المستهدفة (النساء والـنازحـين من ذوي االحتياجات الخاصة، وما إلى ذلك...) بلغتين 
بعـمـلـية  البـيـانــات  تمر  الحقائـق،  من  التـأكد  عمـلـية  بعـد  والكردية.  العربية  محليتين، 
مع  إليـها  التــوصـل  تــم  التـي  المنتجات  مشاركة  ثم  وكمية،  نوعـيـة  وتصنيف  تحليل 

الفئات السكانية المستهدفة.

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  
للمستضعفين  الصــحـيـة  االستـجابة  بهدف  ولقـــاحـاته   COVID-19 فيروس  حول  مسبوق  غير  نطاق  على 
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 
تدفق  وتخفيف  تعطيل  بهدف  العراق،  شمال  يف  داخليا  النازحين  السكان  الحتياجات  يستجيب  الصحية 

معلومات مضللة وغير دقيقة.

إجمــالي عدد الشائعات التي تم جمعها 
في  نوفمبر- تشرين الثاني ٢٠٢٢: 

عبر اإلنترنتوسائل التواصل األخرى

بيــان الشـــائعات علــى اإلنـتــرنــت
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تم نشر الخبر األول على صفحة إخبارية إلكترونية شهيرة في وقت مبكر من صباح يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٢. تضم الصفحة اإلعالمية ٤٣٨ 
ألف متابع ، وشاهد هذا الخبر ٤٫٣ ألف مشاهد ؛ تفاعل معه ١٨٩ شخًصا وعلق عليه ١٧ شخًصا.

أما الخبر الثاني فقد تم بثه على صفحة تليفزيونية تضم نحو ٣٧٣٤٨٩٣ متابًعا. تفاعل ٥٠١ مع المنشور ، وعلق١٧ شخًصا على المنشور. 
يتم تسليط الضوء هنا على بعض التعليقات المثيرة لالهتمام مثل "لذا الغو اللقاح" ، "لقد كان األمر نفسه من قبل ، لكنك بالغت 

فيه" ، "تم تدمير نصف السكان واآلن أصبح وباًء"؟

"أخيًرا انتهى كورونا ، تجاوزنا عصر فيروس كورونا".

 "من اآلن فصاعًدا ، يعد فيروس كورونا وباًء عادًيا"

النشرة اإلعالمية
2022العـــــراق - تشرين الثاين 



نشر شائعات وبائية غير دقيقة مثل "من اآلن فصاعدا كوفيد -١٩ جائحة عادية" و "أخيًرا انتهى الكورونا ، تجاوزنا حقبة فيروس كورونا" على إحدى 
وسائل التواصل االجتماعي العراقية الشعبية التي بلغ عدد متابعيها (٤٣٦١٧٥ متابًعا). لها تأثير سلبي كبير على اتخاذ أي تباعد اجتماعي وقائي ، 
والنظافة ، واألهم من ذلك ، على أخذ لقاحات COVID-١٩ ، في حين أن معدل اخذ اللقاح اإلجمالي في العراق ال يزال أقل من ٢٠٪. تردد اللقاح 

سوف يطول أكثر.

المحتوى اإلعالمي له تأثير عميق على الثقة التي سعت البحوث اإلنسانية والصحية لبنائها عبر التاريخ. لذلك، فإن هذه المعلومات المضللة قد 
تجعل المجتمعات العراقية ال تؤمن باألمراض القادمة األخرى وعالجها.

سيؤدي هذا المحتوى اإلعالمي إلى اإلضرار بالعالقة بين المواطنين العراقيين والمنظمات الصحية ، فضًال عن الشخصيات الرئيسية األخرى ، بينما 
ال يزال هناك أساس قوي من حيث االحتياجات األساسية مثل الخدمات واألدوية ، ونقص الموظفين ، ومحدودية الموارد الجديدة ، ونقص من 

المختبرات البحثية الوبائية الكبيرة.

ماهـي آثـــار ومخـــاطر هــذه الشـــائعات/المعلومـــات الخــــاطئة؟

التــــــوصــــيــــــات:

هناك العديد من مبادئ الصحافة التي تعتبر في غاية األهمية أثناء تنفيذ أي 
تغطية إعالمية. يجب على الصحفيين االلتزام بها لتوفير وتقديم معلومات 
هو  المبادئ  بهذه  اإلعالميين  التزام  من  الهدف  ودقة.  بوضوح  شاملة 
تمكين القارئ والمشاهد من الحصول على المعلومات الدقيقة المطلوبة 
حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مهمة بشأن جميع القضايا المهمة المتعلقة 
بجوانب حياتهم الخاصة والعامة. فيما يتعلق بالتغطية اإلعالمية المذكورة 
المبادئ  غياب  يؤدي  أن  يمكن  مفقودة.  المبادئ  بعض  كانت   ، أعاله 
التغطية اإلعالمية إلى معلومات مضللة ومعلومات  بسهولة إلى تحويل 

مضللة.

المعلومات  أن  من  اإلعالم  ووسائل  الصحفيون  يتأكد  عندما  هو  التحقق 
في  المعلومات؟  على  حصلوا  أين  من  وصحيحة.  دقيقة  يقدمونها  التي 
التغطية، هل استخدموا البيانات؟ من أين أتت البيانات؟ ما هي المصادر 
التي اعتمدوا عليها؟ كيف يمكنهم معرفة ما إذا كانت مصادرهم صحيحة 
الصحة  منظمة  مثل  موثوقة  رسمية  مصادر  استخدموا  هل  ودقيقة؟ 
أي مصادر  أو  إقليم كردستان)؟  (العراق وحكومة  الصحة  ووزارة  العالمية 

أخرى؟ هل المصدر أساسي ، بمعنى هل هو المصدر األصلي؟

يجب على الصحفيين ووسائل اإلعالم أن يسألوا أنفسهم دائًما ما إذا كانت 
مصادرهم متحيزة أم ال! كيف يمكن للصحفيين ووسائل اإلعالم التحقق من 
المصدر ليعرفوا أن المعلومات التي يحصلون عليها دقيقة وصحيحة؟ ليس 
األمر سهًال دائًما ، لكن يمكنهم التفكير في هذه الخطوات. يجب أن تعكس 
جميع اإلجراءات المذكورة أعاله في التغطية اإلعالمية لـلشفافية، بحيث 
ومعلومات  واضحة  صورة  على  الحصول  والجمهور  للمستلمين  يمكن 

الموضوعية التخاذ قراراتهم الخاصة في حياتهم.

من خالل اإلعالن وتسليط الضوء لوسائل االعالم على أن "COVID-19  قد 
شاملة   معلومات  تقديم  دون  عادية"  جائحة  هو   COVID-19" أو  انتهى" 
ودون االلتزام بمبادئ الصحافة، ُتظهر وسائل اإلعالم غياب الموضوعية ، 

والذي سوف تميل إلى إنتاج معلومات متحيزة

وفًقا للوحة معلومات منظمة الصحة العالمية ، سجل 
في   COVID-19 بـ  مؤكدة  إصابة  حالة   ١,٤٨٩ العراق 
مقارنة   ٩٨٫٧٪ بزيادة    ،  ٢٠٢٢ (نوفمبر)  الثاني  تشرين 
كانت  ورد  ما  وبحسب  (أكتوبر).  األول  تشرين  بشهر 
كانت  أكتوبر.  في  نفسها  هي  نوفمبر  في  الوفيات 
في   ١٩-COVID فيروس  بسبب  وفاة  حالتي  هناك 

نوفمبر.١ 

على الرغم من انتشار فيروس COVID-19 في البالد ، ال 
اإلعالم  وسائل  من  نشطة  إعالمية  تغطية  توجد 
التطعيم  وعملية   COVID-19 حالة  بشأن  العراقية 

وحمالت التوعية وما إلى ذلك.

تدقيق الحقائق:
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دليل /  إْرشــــــادات للصحـفـيـيـن

مصــــادر للصـحـفـيـيـن

مصـــــــادر

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

المعلومات الزائفة هي أي شكل من أشكال المعلومات غير الصحيحة أو الكاذبة التي يتم نشرها عن غير قصد ، والتي تتسبب في تضليل اآلخرين أو 
خداعهم.

تشير المعلومات المضللة إلى معلومات خاطئة يتم نشرها عمًدا بغرض تضليل أو خداع اآلخرين.

التي  القضايا  حول  الموثوقة  والبيانات  واألساطير  واألحداث  والحقائق  الموضوع  في  البحث  خالل  من  المناسب  باإلعداد  الصحفيون  يقوم  أن  يجب 
يتناولونها. هذه إجراءات أساسية قبل نشر أي محتوى إعالمي للجمهور.

يجب على الصحفيين كتابة تقارير موضوعية عن جميع الموضوعات. عدم االنجراف إلى الذاتية من خالل إبداء الرأي الشخصي.

تحدد األخبار الساخنة والعاجلة دائًما قضية حالية مهمة ، ويتحمل الصحفيون مسؤوليات كبيرة عندما يشاركون في مواضيع وقضايا أخرى. عند طرح أي 
مواضيع أخرى ، يجب أن توفر معلومات وتحليالت كاملة.

قد يؤدي إدخال موضوع جديد بدون بيانات وخبرة إلى معلومات مضللة.

كتابة عنوان ببضع جمل بدون طول حول موضوع مهم مثل COVID-19 ال يكفي. تؤدي المعلومات غير الكاملة دائًما إلى معلومات مضللة.

الناحية الواقعية ، وسهل الفهم ، ومتوافًقا مع  من الضروري للصحفيين استخدام لغة مفهومة وعناوين واضحة. يجب أن يكون العنوان دقيًقا من 
محتوى الوسائط.

ال تقع في المعلومات المضللة ، وحافظ على بياناتك واضحة وصادقة. تحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا الصحية بدقة ، وال تسمح 
لموضوعيتك أن تتأثر بالعاطفة الضمنية في 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.

التحقق من صحة المعلومات إلزامي في التقارير الصحية لضمان نشر المعلومات الدقيقة للمجتمعات والفئات الضعيفة.

يجب أن تتكون التغطية اإلخبارية دائًما من حقائق تم التحقق منها. من المهم التحقق من صحة المعلومات والبيانات مع السلطات المختصة ، مثل 
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ، قبل نشرها.

شبكة الصحافة الصحية الدولية - انترنيوز.

 :COVID-19 كيفية اإلبالغ عن األدوية التقليدية و :COVID-19 إرشادات صحفي

مسرد TWB لـ فيروس كورونا.  

منظمة الصحة العالمية - صفحة الويب الخاصة ببلد العراق:

https://covid19.who.int/region/emro/country/iq

معالجة المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كوفيد -١٩: دروس من الخطوط األمامية في ١٠٠ دولة.
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https://healthjournalism.internews.org/
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