
پێشــەکییەک لەبـارەى  

مـــیـــــــتــــــــۆد
ئیدارەدان و                                   لە عێراقدا هەڵدەستێت بە کۆکردنەوە و 
چارەسەرکردنى هەر حاڵەتێکى پڕۆپاگەندەى ئۆنالین و ئۆفالین لەبارەى کۆڤید-١٩وە 
لەو کۆمەڵگایانەدا کە دەستنیشانکراون و ئەو کۆمەڵەخەڵکانەى مایەى نیگەرانین 
(ئافرەتان و کەمئەندامان و ئاوارە نێوخۆییەکان و ... هتد.) بە هەردوو زمانى عەرەبی 
و کوردى. پاش پڕۆسەى پشکنینى ڕاستییەکان، پڕۆپاگەندەکان بە قۆناغی پۆلێنکردن 
و شیکارى چەندێتى و جۆرێتى داتا دەڕۆن و پاشان بەرهەمهێنانى کۆمەڵێک بەرهەمى 

لێدەکەوێتەوە بۆ بوکردنەوەیان لە نێو دانیشتوانە بەئامانجگیراوەکاندا.

Rooted in Trust 2.0

Rooted in Trust 2.0

                                    پڕۆژەیەکــى هاریکارى مرۆیی سەر بە دامەزراوەى ئەمریکى بۆ پەرەپێدانى 
بۆ  جیهانى  پەتاى  بەدەمەوەهاتنى  زانیارى  بەرنامەى  کۆمەککردنى  بە  هەستا  و  نێودەولەتییە 
بەرەنگاربوونەوەى ئەو ڕێژە زۆر و خێرا بێوێنەیەى بوبوونەوەى دەنگۆ  و زانیارى چەوت لەبارەى ڕێکارە 
ناسکانەى  دۆخ  دانیشتوانە  لەنێوئەو  کۆڤید-١٩ەوە  پێکوتەکانى  و  کۆڤید-١٩  بە  دژ  تەندروستییەکانى 
کەوتوونەتە بەر زەبرى قەیرانە مرۆییەکانەوە. لەعێراقدا، پڕۆژەی ڕەگداکوتان لە متمانە لەگەڵ میدیا و 
بنیاتنانى  بەمەبەستى  دەکات  کار  مرۆییەکاندا  و  تەندروستى  کارەکتەرە  و  کۆمەیەتییەکان  ڕێکخراوە 
کەشێکى تەندروستترى زانیارى کە بتوانێت بەدەم پێویستییەکانى ئاوارە نێوخۆییەکانەوە بێت لە باکورى 

عێراقدا، بەئامانجى ڕێگریکردن و کەمکردنەوەى زانیارى بەالڕێدابەر و چەواشەکار.

Rooted in Trust 2.0

کۆى گشــتى پڕۆپاگـەندەى کۆکراوە 
لە تشرینى دووەمى ٢٠٢٢ دا: 

ئـــۆنـــــالیــــــنئــۆفــــالیـــــن

ســـــەرچـــــاوەى دەنــگــــــۆ ئۆنـــــالینەکـــــــــان

2022عــێــراق - تشرینى دووەمى 
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هەواڵى یەکەم سەرلەبەیانى ٥ ى تشرینى دووەمى ٢٠٢٢ دا لەسەر الپەڕەیەکى هەواڵى بەناوبانگدا بو کرایەوە. ئەو الپەڕە 
میدیاییە و ٤٣٨٠٠٠ خوێنەرى هەیە و هەواڵەکە لە الیەن ٤٣٠٠ کەسەوە بینرابوو؛ ١٨٩ کەس کارلێکیان لەگەڵیدا هەبوو و ١٧ 

کەسیش کاردانەوەیان لەسەر نوسیبوو. 

هەواڵى دووەم لەسەر ماڵپەرێکی تەلەفزیۆنى نمایش کرا کە ٣٧٣٤٨٩٣ خوێنەرى هەیە. ٥٠١ لەوانە کارلێکیان لەگەڵ ئەو پۆستەدا 
هەبوو و ١٧ کەس کاردانەوەیان لەسەرى نوسین. هەنێک لە یاداشتە سەرنجڕاکێشەکان لێرەدا دیاریکراون وەک " کەواتا پێکوتە 
البەن."، " پێشتریش هەر وابوو بەم ئێوە زیادەڕۆییتان تێدا کرد." ، " نیوەى دانیشتوان لەنێوچوون و ئێستاش بووە بە پەتایەکى 

ئاسایی؟" 

"لەکۆتاییدا، کۆرۆنا کۆتاییهات، سەردەمى ڤایرۆسى کۆرۆنامان تێپەڕاند." 

" لەئێستا بەدواوە، کۆڤید-١٩ پەتایەکى ئاساییە."

میدیــــا
چی دەڵێت؟ 



بوکردنەوەى پڕۆپاگەندەى ناڕاست لەبارەى بابەتێک کە پاراستنى کۆمەڵگایە وەک  " لەئێستا بەدواوە، کۆڤید-١٩ پەتایەکى ئاساییە." و " لەکۆتاییدا، کۆرۆنا 
بەشداربوون   (٤٣٦١٧٥) خاوەنى  کە  عێراقی  کۆمەیەتى  تۆڕى  بەنێوبانگەکانى  ماڵپەڕە  لەسەر  تێپەڕاند."  کۆرۆنامان  ڤایرۆسى  سەردەمى  کۆتاییهات، 
کاریگەرییەکى نەرێنى بەرچاوى دەبێت لەسەر گرتنەبەرى ڕێگارى خۆپارێزى وەک دوورەپەرێزى کۆمەیەتى و ڕێکاری پاکوخاوێنى و لەسەروو هەموویانەوە 
وەرگرتنى پێکوتەى دژ بە کۆڤید-١٩، لەکاتێکدا ڕێژەى گشتى وەرگرتنى پێکوتە لە عێراقدا هێشتا لە خوار ٪٢٠ە. هەروەها درێژە بەدوودڵى بەرامبەر بە وەرگرتنى 

پێکوتەدەدات.

داوە.  بنیاتنانیان  هەوڵى  مێژوو  درێژایی  بە  تەندروستییەکان  و  مرۆیی  توێژینەوە  کە  هەیە  متمانەیەوە  ئەو  بەسەر  مەزنى  کاریگەرییکى  میدیاییەکە  بابەتە 
بەمەبش، ئەم زانیارییە بەالڕێدابەرە دەتوانێت وا لە دانیشتوانى عێراق بکات بڕوایان بە هیچ نەخۆشییەک و چارەسەرەکانیان نەبێت کە رەنگە لە داهاتوودا بو 

ببنەوە.

ئەم بابەتە میدیاییدانە دەبنە هۆى تێکدانى پەیوەندى نێوان هاوتیانى عێراقى و ڕێکخراوە تەندروستییەکان و کارەکتەرە سەرەکییەکانى تردا لە کاتێکدا هێشتا 
نەبوونی  پێداویستییە سەرەتاییەکانی وەک خزمەتگوزاری و دەرمان، کەمی کارمەند، سنووردارکردنی سەرچاوەی نوێ و  لە ڕووی  بنەمایەکی بەهێز هەیە 

تاقیگەی گەورەی توێژینەوەی پەتاییدا.

کاریگــەرى و مەترســییەکانى ئەو پڕۆپـــاگەندە/زانیارییە هەنە چین؟

پـێـشـــنــیـــــارەکـــــــــان

هەر  کاتى  لە  گرینگن  زۆر  کە  هەن  ڕۆژنامەوانى  بنەماى  بێشومارى  ژمارەیەکى 
ڕووماڵکردنێکى میدیاییدا پابەندییان پێوە ئەنجام بدرێت. پێویستە ڕۆژنامەنووسان 
بەتەواوى پێیانەوە پابەندبن بەمەبەستى دابینکردن و خستنەڕووى زانیاری گشتگیر 
بە شێوەیەکى ڕوون و ورد. ئامانج لە پابەندبوون بەم بنەمایانە لەالیەن پسپۆڕانی 
پێویست بەدەست  زانیاری دروستی  بتوانن  بینەر  بۆ ئەوەیە خوێنەر و  میدیاییەوە 
بهێنن بۆ ئەوەی تواناى بڕیاردانیان لەسەر گشت ئەو پرسە گرنگانەوە هەبێت کە 
پەیوەستن بە الیەنەکانی ژیانی تایبەتی و گشتی خۆیان. پەیوەست بەو ڕووماڵە 
نەبوو  بوونیان  بنەماکان  لە  هەندێک  پێدرا،  ئاماژەیان  سەرەوە  لە  میدیاییانەی 
تیایاندا. نەبوونی بنەماکان بە ئاسانی دەتوانێت ڕووماڵکردنی میدیاکان بگۆڕێت بۆ 

زانیاری هەڵە و چەواشەکارانە.

دەزگاکانی  و  ڕۆژنامەنووسان  لەدڵنیابوونەوەى  بریتییە  پشتڕاستکردنەوە 
ئەو  ڕەسەنن.  و  ورد  دەکەن  پێشکەشی  زانیاریانەی  ئەو  لەوەی  ڕاگەیاندن 
بەکارهێناوە؟  داتایان  ئایا  ڕووماڵکردنەکەدا  لە  هێناوە؟  کوێوە  لە  زانیاریانەیان 
دڵنیابن  چۆن  بەستووە؟  سەرچاوەیەک  چ  بە  پشتیان  هاتوون؟  کوێوە  لە  داتاکان 
لەوەى سەرچاوەکانیان ڕەسەن و دروستن؟ ئایا سەرچاوەی فەرمی باوەڕپێکراوى 
(عێراق و حکومەتی  تەندروستی  تەندروستی جیهانی و وەزارەتی  ڕێکخراوی  وەک 
بنەڕەتییە،  سەرچاوەکە  ئایا  تر؟  سەرچاوەیەکی  هەر  یان  بەکارهێناوە؟  هەرێم)یان 

واتا ئایا ڕەسەنە؟

ئاخۆ  بپرسن  لەخۆیان  ڕاگەیاندن هەمیشە  و دەزگاکانی  ڕۆژنامەنووسان  پێویستە 
سەرچاوەکانیان الیەنگرانەن یان نا! ڕۆژنامەنووسان و دەزگاکانی ڕاگەیاندن چۆن 
دەستیان  زانیاریانەی  ئەو  بزانن  ئەوەی  بۆ  دڵنیاببنەوە  سەرچاوەیەک  لە  دەتوانن 
دەکەوێت ڕاست و ڕەسەنن؟ هیچ کات ئاسان نییە، بەم دەتوانن ئەم هەنگاوانە 
لەبەرچاو بگرن. هەموو ئەو ڕێکارانەی سەرەوە پێویستە لە ڕووماڵە میدیاییەکان 
ڕەنگ بدەنەوە بەمەبەستى هێنانەدى شەفافیەت و بۆ ئەوەی وەرگران و بینەران 
بڕیار  ئەوەی  بۆ  بهێنن  بەدەست  گشتگیر  زانیاریەکى  و  ڕوون  وێنەیەکی  بتوانن 

لەبارەى ژیانی خۆیانەوە بدەن.

یان  هاتووە"  کۆتایی  "کۆڤید-١٩  کە  ئەوەی  تیشک خستنە سەر  و  ڕاگەیاندن  بە 
"کۆڤید-١٩ پەتایەکی ئاساییە" بەبێ پێدانی زانیاری گشتگیر لە ڕووماڵی میدیاوە و 
نەبوونى  نیشاندانى  لە  بریتییە  ڕۆژنامەگەریەوە،  بنەماکانی  بە  پابەندبوون  بەبێ 
زانیارى  بەرهەمهێنانى  هۆى  دەبێتە  ئەمەش  میدیاکانەوە،  لەالیەن  بابەتیبوون 

الیەنگرانە.

بە گوێرەى پەڕى زانیارى ڕێکخراوى تەندروستى جیهانى، عێراق 
ى  کۆڤید-١٩  بە  تووشبوون  پشتڕاستکراوى  کەیسى   ١٤٨٩
 ٩٨٫٧٪ بەڕێژەى  کە  ٢٠٢٢دا،  دووەمى  تشـــرینى  لە  هەبووە 
ژمارەى  یەکەمدا.  تشرینى  لەگەڵ  بەبەراورد  کردووە  زیادى 
مردووان لەمانگى تشرینى دوومدا هەمان ئەو ژمارەیە بووە 
لە مانگى تشرینى یەکەمدا هەبووە؛- دوو حــــاڵەتى مـــردن 
بـــــە هـــۆى کۆڤید-١٩ وە تۆمــــارکــــراوە لە مانگى تشـــــرینى 

دووەمدا١. 

هیچ  وتەکەدا،  لە  کۆڤید١٩  ڤیرۆسى  هەبوونى  سەرەڕاى 
میدیاییە  کەناڵە  الیەن  لە  چاک  میدیایی  ڕووماڵێکى 
عێراقییەکانەوە نەبووە لەبارەى دۆخى کۆڤید-١٩ و پڕۆسەى 

کوتان و هۆشیارى و کەمپینەکان و ...هتد.

ڕاستییەکان چین؟
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ڕێنمــــایی بۆ ڕۆژنــــامەوانان

ســەرچـــاوەى بەســـوود بۆ ڕۆژنــــامــەوانان

ســەرچـــاوەکان

ئەم بوڵتەنە بە پشتیوانى گەلى ئەمریکا و لەرێگەى ئاژانسى ئەمریکى بۆ پەرەپێدانى نێودەوڵەتى (USAID) هاتووەتە بوون. ناوەرۆکى ئەم 
بوڵتەنە لەبەرپرسیارێتى ڕەهاى ئینتەرنیوزە و مەرج نییە گوزارشت لە بۆچوونەکانى USAID یان حکومەتى ئەمریکا بکات.

یان  سەرلێشێوان  هۆى  وبووەتە  بوبووبێتەوە  مەبەست  بێ  بە  کە  نادروست  یان  هەڵە  زانیارییەکى  جۆرە  هەر  لە  بریتییە  چەوت  زانیارى  پێدانى 
هەلخەڵەتاندنى کەسانى تر.

زانیارى چەواشەکار ئەو زانیاریە هەلەیەیە کە بە ئەنقەست  بوکراوەتەوە بەمەبەستى بەالڕێدابردن یان هەڵخەڵەتاندنى کەسانى تر.

پێویستە ڕۆژنامەوانان ئامادەکارییەکی تەواو بکەن لەڕێگەى لێکۆڵینەوە لە بابەتەکە و ڕاستییەکان و ڕووداوەکان و زانیارى پشتڕاستنەکراوە و داتای 
متمانەپێکراو لەسەر ئەو پرسانەی ڕووماڵیان دەکەن. ئەمانە کۆمەڵێک ڕێکارى بنەڕەتین بەر لە بوکردنەوەی هەر ناوەڕۆکێکی میدیایی بۆ خوێنەران 

و بیسەران و گوێگرەکانیان.

بە خستنەڕووى بۆچوونی کەسییەوە بکەوێتە هەلەى  نابێت  بابەتەکان بدەن.  ڕاپۆرت لەسەر کشت  بابەتیانە  بە شێوەیەکی  ڕۆژنامەوانان  پێویستە 
الیەنگیرییەوە.

بەرپرسیارێتیەکی گەورەیان  دەبن  تر  بابەتەکانی  بە  تێکەڵ  ڕۆژنامەوانان  کاتێک  و  گرنگی هەنووکەیین  پرسێکی  بەپەلە  و  هەمیشە هەواڵی گەرم 
دەکەوێتە سەر شان. کاتێک هەر بابەتێکی تر هاتە ئاراوە، پێویستە زانیاری و شیکاری تەواو پێشکەش بکەن.

ناساندنی بابەتێکی نوێ بەبێ داتا و ئەزموون ڕەنگە ببێتە هۆی پێدانى زانیاری چەوت.

نووسینی سەردێڕێک بە چەند ڕستەیەک بەبێ ووردەکارى لەسەر بابەتێکی گرنگی وەک کۆڤید-١٩ بەس نییە. هەمیشە زانیاری ناتەواو زانیارى چەوتی 
لێ دەکەوێتەوە.

زۆر گرینگە ڕۆژنامەوانان زانیارى ڕەسەن بو بکەنەوە و زمان و سەردێڕى ڕوون بەکار بهێنن. دەبێت سەردێڕەکان لەڕووى واقعییەوە ڕاستبن و ئاسانبن 
بۆ تێگەیشتن و هاوتابن لەگەڵ ناوەرۆکى لیکۆڵینەوەکە.

هەرگیز مەکەوە تەڵەى زانیارى چەوتەوە و هەمیشە ڕوونى و ڕەسەنى داتاکانت بپارێزە. لێکۆڵینەوەى تەواو لەبارەى داتا و زانیارى پەیوەندیدار بە 
تەندروستییەوە بکە و مەهێڵە الیەنى بابەتیانەت کاریگەرى الیەنى سۆزداری پڕۆپاگەندەکەتى بەسەرەوەبێت.

کۆمەڵگا  یارمەتیدانى  بۆ  دەیگرێنەبەر  مرۆییەکان  ڕێکخراوە  و  نیشتیمانییەکان  و  نێوخۆیی  دەسەتە  لەالیەن  پێوەرانەى  ئەو  سەر  بخە  سەرنج 
لەسەروبەرندى بالوبوونەوەى پەتاکەدا.

ڕۆڵى ڕۆژنامەوان بریتییە لە پێدانى وێنایەکى ڕوونى پەتا و نەخۆشییەکانە بە وەرگرەکانی. دووربکەوە لە پێدانى ڕاى کەسى کاتێک پارچەزانیارییەک 
دەدرکێنیت بۆئەوەى گوێگران و خوێنەرانت لە نێوان ڕاستییەکان و بۆچوونەکانتدا توشى هەڵەتیگەیشتن نەبن.

پشکنینى ڕاستییەکان پێویستییەکى حەتمییە لە ڕاپۆرتکردن لەبارەى بابەتى تەندروستییەوە بەمەبەستى دڵنیاییدان لە پێدانى زانیارى ڕاست و دروست 
بە کۆمەڵگانیوخۆییەکان و کۆمەڵە دۆخ ناسکەکان.

هەمیشە پێویستە گشت کارە میدیاییەکان ڕاستییەکى سەلمینراوبێت. پێویستە پشکنین بۆ ڕاستى زانیارییەکان و داتا بوکراوەکان لەگەڵ دەسەتى 
پەیوەندیدارەوە بکرێت، وەک وەزارەتى تەندروستى و ڕێکخراوى تەندروستى جیهانى، بەر لە بوکردنەوەیان. 

تۆڕی ڕۆژنامەوانیی تەندروستی - ئینتەرنیوز.

ڕێنوێنى ڕۆژنامەوانى بوارى کۆڤید-١٩: چۆنیەتى ڕاپۆرتکردن لەسەر دەرمانە ئاساییەکان و کۆڤید-١٩

فەرهەنگى تۆڕى وەرگێران بۆ کۆڤید-١٩

ماڵپەڕى نیشایمانى ڕێکخراوى تەندروستى جیهانى- عێراق

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

چارەسەرکردنى زانیارى هەڵە لەبارەى کۆڤید١٩: ئامۆژگارى لەالیەن هێڵەکانى پیشەوەى بەرەنگاربوونەوە لە ١٠٠ وتدا
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https://healthjournalism.internews.org/
https://healthjournalism.internews.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Adressing-COVID-19-Misinformation-in-100-countries-report.pdf
https://healthjournalism.internews.org/resource/covid-19-journalist-guidance-how-to-report-on-traditional-medicines-and-covid-19/
https://glossaries.translatorswb.org/covid19/
https://www.emro.who.int/countries/iraq/index.html
https://covid19.who.int/region/emro/country/iq

