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 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 جهود عالمية مشتركة(: 19-التصدي لفيروس كورونا )كوفيد

 

، والثقة: دور االتصال العام الشفافية، واالتصال

المعلومات المضللة حول  النتشارالعام في التصدي 

 فيروس كورونا الجديد
 
 
 

 2020تموز  3
 

 
 

تقوض السياسات المعتمدة لالستجابة ( في كل أنحاء العالم قد صاحبه موجة من المعلومات المضللة التي 19-إن انتشار فيروس كورونا )كوفيد

المعلومات المضللة  لهذهباستغالل مجال االتصال العام للتصدي لهذه المسألة وتزيد من قلة ثقة المواطنين ومخاوفهم. تقوم الحكومات حول العالم 

من أجل  الشفافية بشكل أساسي، وذلكومنها ، المفتوحةباإلستناد على مبادئ الحكومة ولدعم السياسات. تعتمد كفاءة هذه اإلجراءات على تنفيذها 

عن هذه الموجة الجديدة من المعلومات المضللة ويستعرض بعض  ةعام لمحةالسياسات هذا  موجزبناء ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. يقدم 

لهذه المسألة من خالل مبادرات االتصال العام بشكل خاص.  الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةاألمثلة البارزة عن استجابات 

 ويقدم الملخص أيضا مبادئ توجيهية أولية حول كيفية التعامل مع المواطنين خالل األزمة وذلك للمساعدة في التصدي لهذا التحدي.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

في جمع البيانات من  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةغير الشاملة التي تم جمعها من خالل عمليات  األدلةتستند األفكار المطروحة هنا على 

 المفتوحة والمبتكرة التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية المستمر حول دور الحكومةالدول األعضاء والشركاء، وذلك كجزء من تحليل قسم 

 كومة المفتوحة التي تشمل الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، وإشراك المواطنين.في تعزيز مبادئ الح واإلعالماالتصال العام  أنظمة
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 "Combating Covid-19 على اإلنترنت 19-التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بجائحة كوفيدهذا الموجز هو مكمل لدراسة ذات صلة حول 
disinformation on online platforms" إلى  ها قسم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، باإلضافة، والتي أعد

 "Governance Responses To Disinformation: How open government principles تحت اسمورقة عمل شاملة ستصدر الحقا 
can inform policy options" .ة الجيدة. تهدف األمثلة المقدمة محول دور االتصال العام في تحقيق الحوك شاملمن إطار  ايشكل هذين المنشورين جزء

 الدول إلى توضيح الممارسات الحالية التي تتبعها هذه الدول. بعض الموجز عنفي هذا 

 
 19-فهم تحدي انتشار المعلومات المضللة الذي يواجهه العالم في سياق جائحة كوفيد

 
خوفهم من الجائحة، وفي بعض  تؤثر المعلومات المضللة على استجابة الدول للجائحة العالمية وذلك من خالل تقويض ثقة المواطنين بالحكومة، وتعزيز

وفي الوقت الذي تكون ثقة المواطنين بالحكومة وااللتزام بالتدابير المتنوعة سواء تدابير اإلغالق الشامل أو المبادئ  .األحيان التسبب باتباع سلوكيات ضارة
وتعريض  19-لمضللة ساهمت بتقويض استجابة الحكومات لجائحة كوفيدتكون بالغة األهمية، إال أن موجة من المعلومات ا - اإلرشادية المتعلقة بالنظافة الصحية

نتشر عبر اإلنترنت كم كبير من المعلومات المتعلقة بالعالجات الطبية غير المثبتة، وطرق للوقاية من الفيروس، ياألشخاص وحالتهم الصحية إلى الخطر. 
الوباء ن الصراع ضد  هذا "إالهائل من المعلومات المتضاربة.  تتزايد مخاوفهم نتيجة الكم وغيرها من المعلومات، ويتم مشاركتها من قبل المستخدمين الذين

إن أنواع . 19-إدارة جائحة كوفيد عند ينبغي التطرق لها التي ذات األولوية األمور األساسيةمن ( هو واحد [1]2020" )منظمة الصحة العالمية، المعلوماتي
لة المنتشرة، فقط القليل ل.  فعلى عكس الموجات السابقة من المعلومات المضحول الفيروس أصبحت أكثر تعقيدا من السابق المعلومات المشكوك فيها المنتشرة

إلى نشر النظريات غير المثبتة بعد على أساس أنها اكتشافات رائدة، باإلضافة فبدال من ذلك يتم التالعب بالحقائق والمعلومات الحالية يتم اختالقها بالكامل. من 
% من المحتوى 59، فإن ما نسبته 19-أجراه معهد رويترز على عينة من المحتوى الزائف حول جائحة كوفيد استغالل أوجه عدم التيقن العلمي.  فوفقا لتحليل

 ([2]2020ين، )برينين وآخربالكامل.  فبركته% من المحتوى يتم 38يكون مبني إلى درجة ما على معلومات صحيحة تم التالعب بها، وما نسبته 
 

)والمصطلح  1وسائل اإلعالم واالتصالبالرغم من أن مصطلح "المعلومات المضللة" هو األكثر شيوعا لإلشارة إلى المحتوى الزائف، والضار، والمضلل في 
ا بينها،  والتي يتم المستخدم في هذه الوثيقة(، إال أن النقاش حول هذه المسألة يدور حول ثالثة مفاهيم رئيسية تستخدم لتعكس الفروق البسيطة الموجودة فيم

 .1توضيحها في الشكل 

 
 : تعريفات األنواع الثالثة للمحتوى المشكوك فيه والمنتشر على شبكة اإلنترنت1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 Information Disorder: Towards an interdisciplinary framework for research and(، 2017المصدر: مقتبس من واردل سي. ديراكشان )

policy making ،تقرير مجلس أوروبا ،DGI (2017) 09 

 

ويتم تداول % من المعلومات المضللة في المحتوى الذي أجرى معهد رويترز دراسة عليه. 88د مواقع التواصل االجتماعي مصدرا لما يصل الى تع

في ال يمكن للمراقبين الخارجيين ومشر المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة بشكل متزايد عبر خدمات المراسلة مثل تطبيق واتساب ومسنجر اللذان

 (.[3]2019لها قبل انتشارها )نيومان وآخرين،  غير بادية للعيان ويسهل  التصديالمحتوى الدخول إليهما لتفقد محتواهما، وبالتالي تكون المعلومات فيهما 

صدي للمشكلة، وذلك اإلنترنت وشركات مواقع التواصل االجتماعي في لعبه في التتسلط هذه النتائج الضوء على الدور المركزي الذي تستمر شبكة 

على اإلنترنت  19-التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بجائحة كوفيدموجز السياسات التابع لمنطمة التعاون والتنمية االقتصادية حول ل وفقا

Combating Covid-19 disinformation on online platforms  ،الصعب تقدير ومن (. [4] 2020)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

ديقها. مدى االنتشار الحقيقي للمعلومات المضللة، إذ تشير بعض األبحاث إلى أن األشخاص في الغالب يقومون بنشر المعلومات الخاطئة بدال من تص

 [5]2020)بينيكوك وآخرين، 

 

 المعلومات الخاطئة
عندما يتم نشر المعلومات الزائفة 
 لكن بدون أي نية إلحداث ضرر

 المعلومات المضللة
نشر المعلومات الزائفة عندما يتم 

 عن قصد بهدف إحداث ضرر
 

 السيئة  المعلومات
عندما يتم نشر المعلومات للتسبب بالضرر، 

والذي يتم بالعادة من خالل الكشف عن 
المعلومات السرية لتصبح منتشرة ليقرأها 

 العامة 
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1 
شركات وسائل مات، ومن أطر  إدارة االتصال واإلعالم  )أي  األطر المؤسسية، والقانونية، والسياساتية، والتنظيمية(  والجهات الفاعلة الرئيسية )أي الحكوالمقصود من هذا هو خليط 

اإلعالم التقليدية ومواقع التواصل االجتماعي، والمواطنين الصحفيين( 
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على اإلرشادات والنصائح المتعلقة بالصحة العامة التي تصدرها الجهات الرسمية كما ويصعب  سلبا 19-تؤثر المعلومات الخاطئة حول جائحة كوفيد

أفراد يظهرون أنفسهم وكأنهم خبراء في الطب أو ينسبون هذه يقدمها بعض هذه النصائح واإلرشادات الطبية غير المثبتة  إن. تحديد هذه المعلومات

هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومعاهد أبحاث، وهو األمر الذي يجعله من الصعب التحقق من صحتها )إلى مؤسسات صحية بشكل خاطئ المعلومات 

المتعلقة بكيفية تناقل العدوى،  المضللةوفي المقابل، ساهمت اإلشاعات التي تشكك بفعالية التباعد االجتماعي، أو المعلومات (. [6]2020، البريطانية

 (.[7]2020ار بأنشطتهم، متحدين بذلك توجيهات الجهات الرسمية )سيتز، ساهمت بإقناع البعض في االستمر

 

حتى تلك المتعلقة بالمسائل المبهمة والمجهولة حول الجائحة  –ساهم التردد األولي لدى الحكومات في العديد من الدول في إيصال المعلومات بشكل حاسم 

ومن جهة أخرى، فإن اتسام الحكومات بالوضوح ي محاولة من األفراد للتوصل إلى أجوبة. ساهم في ترك مجال النتشار المعلومات الخاطئة، وذلك ف –

األدلة الناشئة )منظمة التعاون حول المسائل المبهمة والمشكوك بها هو أمر ضروري وذلك إلسداء نصائح وإرشادات علمية خاضعة للتغيير بحكم 

يجب أن تكون  […] الفجوات في المعرفة األساسية لدى المواطنين حول المسائل الصحية التيويتفاقم الوضع مع "(. [8]2020والتنمية االقتصادية، 

ذلك وفقا بمثابة تنبيه لمسؤولي الصحة العامة إلى الحاجة المستمرة إلى اإليصال الفعال للمعلومات الالزمة وذلك قبل وقوع األزمة بوقت طويل"، و

تفسر هذه الفجوات ميل المواطنين إلى إساءة فهم المزايا الصحية لبعض المواد والعناصر مثل فيتامين  قد(. [8]2020لدراسة )جيميسون وألباراسين، 

C  .بشكل  نجد أنها متأصلة -نجد أن تلك التدابير الوقائية الشائعة التي دعت إليها الحكومات وخبراء الصحة في بداية الجائحة وفي المقابل، والمعقم

ينطوي على هذه النتائج آثار مهمة ليس فقط من ناحية تحسين عملية إيصال (. [8]2020أكبر في الوعي العام لدى المواطنين )جيميسون وألباراسين، 

 (.[9]2018المعلومات، بل أيضا من ناحية التشجيع على تعزيز عملية التثقيف الصحي )موريرا، 

 

 

تسجيل حالة وفاة نتجت عن استهالك مواد حادثة المعلومات الخاطئة في العالم الحقيقي خارج اإلنترنت، مثل رتبة على انتشار يمكن مالحظة اآلثار السلبية المت
( بعد انتشار 5G) شبكات الجيل الخامس (، أو عندما تم إلحاق الضرر بأبراج[9]2020مستخدمة في العالجات االستكشافية )والدروب، وأسلوب، ومكلولين، 

معلومات مضللة  الحركة المناِهضة للّقاحاتومن المتوقع أن تنشر (. [10]2020بين دور الشبكة في انتشار فيروس كورونا )ساتاريانو وآلبا، ت باطلة فرضيات
 (. [11]2020توفره، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى تقويض فعاليته. )جونسون وآخرين،  وذلك لحظة 19-عن لقاح فيروس كوفيد

 
 

بشكل خاص إلى تقويض ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة التابعة لدول  الحمالت التي ترعاها الدول األجنبيةالمعلومات المضللة التي تساهم بنشرها تسعى 
زمة المالية العالمية  % بعد تدنيها لمستويات أقل بكثير وذلك في أعقاب األ45األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وقد تعافت هذه الثقة بنسبة 

تعتمد حمالت المعلومات (. [13]2020( وقد ارتفعت بنسبة قليلة خالل فترة الجائحة )إيدلمان، [12]2019)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  2008عام 
المواطنين تجاه  ىمستويات الثقة المتدنية لد تغاللالمؤامرات، والتي يمكنها بسهولة أكبر النجاح من خالل اسالمُختلقة وبشكل كبير على الحقائق  المضللة

% من المواطنين كان لديهم ثقة تجاه حكوماتهم كمصادر للمعلومات حول 48جراه إدلمان على عشرة دول أن فقط أأظهر مسح حكومات الدول المعنية. 
 (.[14]2020الفيروس )إدلمان، 

 

 

ئيات، أو السياسات التي تتبعها السلطات العامة بما فيها الحكومة والمنظمات الدولية، الفئة األكبر اتشكل التصريحات الكاذبة حول اإلجراءات، أو اإلحص
يدة، %( من المعلومات المضللة التي أظهرتها دراسة معهد رويترز، والتي تشير إلى أن "الحكومات لم تنجح دائما في تقديم معلومات واضحة، ومف39)

نسب تصريحات وتوجيهات زورا ومن ناحية أخرى، قد يتم (. [2]2020" )برينين وآخرين، ونالملحة التي يطرحها المواطن وموثوقة لإلجابة على التساؤالت
 إلى مصادر رسمية، وهو األمر الذي يُفاقم المشكلة.

 

 

 
قائمة على الجانب السلوكي  تساهم موجة المعلومات المضللة في فيض المعلومات وطغيانها على المعلومات المهمة وذلك بناءا على وجهة نظر

 للبحثكبيرا من المعلومات المتضاربة بشكل كبير، والتي تتطلب جهد أكبر  كمايواجه المواطنون (. [15]2020، جامعة سيتي لندن) والمعرفي
إن األثر المترتب على السياسات العامة هو أن زيادة حجم المعلومات الرسمية والحقائق لن  الجماهير. لفت انتباهعلى  فيها، فهي وكأنها تتنافس

القنوات يكون بالضرورة أمر فعال أكثر إال إذا تم إعداد المحتوى بحيث يكون أكثر إقناعا وتم إيصاله لفئات متنوعة من الجماهير وذلك عبر 
يعد هذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لفئة الشباب من الجماهير الذين  تهم السلوكية والنفسية.المفضلة لديهم، ومع األخذ بعين االعتبار تحيزا

  ([18]2020مواقع التواصل االجتماعي )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  من خاللبالغالب يحصلون على األخبار 
 



 5 

TRANSPARENCY, COMMUNICATION AND TRUST © OECD 2020 

 

 

مراجعة المعلومات الخاطئة لجوء خبراء الصحة العامة إلى نشر وفيما يتعلق باستخدام القنوات المفضلة لدى الجماهير، أوصت دراسة في مجال 

تصديق ما يتم نشره من المعلومات إلى  الميلالتي يتابعها جماهير يتسمون بعدم  المعلومات عبر ما يسميه معدي الدراسة ب "وسائل اإلعالم المحافظة"

بالسن الخاطئة ويعتبرون أكثر عرضة لوصول مثل هذه المعلومات لهم باإلضافة إلى أنهم أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا كونهم من فئة الكبار 

كما وأنه  هذا هو أمر مهم من أجل ضمان وصول المعلومات الرئيسية إلى جميع فئات الجماهير.إن اتباع نهجا مثل (. [8]2020)جيميسون وألباراسين، 

وافق مع وجهات يعزز فعالية القناة المستخدمة لنقل المعلومات عبرها، وذلك بما أن الفئات المختلفة من الجماهير تثق بالغالب بوسائل اإلعالم التي تت

 نظرها.

لومات المضللة كفاءة ومدى االلتزام بالتدابير الطارئة التي تم وضعها لمكافحة فيروس كورونا. كما وأنه يشكل عائق على بشكل عام، يهدد انتشار المع

إن انعدام الثقة الناتج عن انتشار هذه المعلومات له آثار سلبية طويلة األمد على اإلجراءات التي عملية التعافي االقتصادي واالجتماعي في المستقبل. 

 ا الحكومة، وعلى مدى تحقيق الديمقراطية والنمو الشامل.تتبعه

 
 " في مجال االتصال العامالوباء المعلوماتي: األفكار الرئيسية واآلثار المترتبة على "2الشكل 

 

 

 إعداد الكاتب من المصدر:
 

 

المعلوماتي عبر مبادرات  اآلثار المترتبة على التصدي للوباء تساهم بنشر الوباء المعلوماتيالعوامل الرئيسية التي 
 االتصال العام

بحث المواطنين عن معلومات واضحة وأكيدة في سياق ظروف 
 متغيرة وغامضة

تقديم معلومات مؤكدة وأكثر وضوحا عبر القنوات الرسمية ووسائل 
 اإلعالم القائمة

تنتشر المعلومات الزائفة والخاطئة ضمن شبكات مغلقة )بالرغم من 
 ليست بالضرورة موثوقة ( أن هذه المعلومات

ضمان توافق المعلومات، حتى ولو كانت هذه المعلومات ال زالت 
حث السلطات العامة على التحدث بصوت واحد وتوحيد مبدئية. و

 المعلومات وذلك للحد من فيض المعلومات

تدفع األفراد ذوي المعلومات المضللة تكون مقنعة بشكل كبير وال 
 بوسائل اإلعالم بالتشكيك بهاالمعرفة المحدودة 

الحفاظ على الشفافية في عملية نقل المعلومات حول الوضع، وحول 
وذلك من أجل إعادة  عليها إجراءات الحكومة والمخاطر المترتبة

بناء ثقة المواطنين في المؤسسات العامة وفي المعلومات والتوجيهات 
 التي يقدمونها

دحض المعلومات المضللة أو التحذير منها قبل انتشارها وذلك كجزء يصادف المواطنين كم هائل من المعلومات المتضاربة التي يحتاجون 
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 من حمالت االتصال واإلعالم إلى تقييم مدى صحتها

 
 
 

 
 مكافحة "الوباء المعلوماتي": استجابات االتصال العام االولية

 
 

وذلك تحت  تتطلب االستجابة الناجحة للجائحة جهود تعاونية بين جهات معنية متعددة من أجل التصدي لمشكلة انتشار المعلومات المضللة حول الجائحة،

يجب أن يكون من ضمن اإلجراءات األساسية األولية التي  2إن االتصال الذي يتسم باالستراتيجية والشفافية(. 5قيادة عامة واضحة )انظر الشكل 

ويمكن االستفادة من هذا النوع من االتصال لتحقيق األهداف المتنوعة المتعلقة بالمعلومات المضللة مثل . المؤسسات العامة في جميع المستويات تتبعها

 .3تلك الموضحة في الشكل 

 

غير مرتبطة تكون ام تقديم معلومات موجهة ألغراض المصلحة العامة بحيث تكون تتسم بالشفافية، وومن الناحية العملية يترتب على االتصال الع

 من الدول،باالتصال السياسي. وتتصل السمة األخيرة بشكل خاص بالسياق الحالي الذي يتسم بمستوى عالي من االستقطاب واالنقسام السياسي في العديد 

الرسمية التي تشعر بأنه قد تم تسييسها. ففي إيطاليا على سبيل المثال، يفرض  ى صرف انتباهها عن المعلوماتالغالب إلبحيث تميل بعض الفئات في 

فالتصريحات،  (.]ForumPA ،2020]18قانون خاص على المؤسسات تمتعها بالقدرة على التمييز ما بين االتصال العام واالتصال السياسي )

 عهد بها كجزء من عملية االتصال العام هي أيضا أمور يحق للمواطنين محاسبة حكوماتهم عليها بعد انتهاء الجائحة.والتوجيهات، وااللتزامات التي تم الت

 
مزدوجة وذلك من خالل دعم التنفيذ الفعال للتدابير الطارئة، وتلبية الحاجة إلى تقديم معلومات واضحة  هذا النوع من التدخل في سياق فيروس كورونا ميزة يقدم

وات ويمكن نشر المعلومات في عملية االتصال العام بشكل سريع وذلك المتالك جميع الحكومات مكاتب صحافة وقنوات رقمية قائمة. وتعد هذه القندة. ومحد
ية وتعزيز ثقة ومن أجل تحقيق الفعال والمكاتب ضرورية جدا في سياق انعدام أو ضعف اآلليات أو األنظمة القائمة المتبعة للتصدي للمعلومات المضللة.

الجهات المعنية، الواردة في  وإشراكالمواطنين بالحكومة، على أي أنشطة يتم إجرائها في هذا المجال أن تستند على مبادئ الشفافية، والنزاهة، والمساءلة، 
 OECD Recommendation of the Council on Open بشأن الحكومة المفتوحة االقتصاديةمجلس منظمة التعاون والتنمية توصيات 

Government  ،6( انظر أيضا الشكل 2017)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
يرتبط بالنقاش  االتصال السياسي الذيالمقصود باالتصال العام هو أي نشاط أو مبادرة في مجال االتصال تقودها مؤسسات عامة ألغراض المصلحة العامة. يختلف االتصال العام عن 

 ر مع الجهات المعنية.السياسي، واالنتخابات، أو شخصيات وأحزاب سياسية فردية. يمكن أن يشمل االتصال العام تقديم المعلومات، باإلضافة إلى التشاور والتحاو
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 مات المضللة: طرق يمكن لالتصال العام من خاللها دعم تطبيق السياسات والتصدي للمعلو3الشكل 

 

 

تقديم معلومات صادقة   
 ودقيقة للمواطنين

  

دحض المعلومات 
المضللة سواء قبل أو بعد 

 انتشارها 

التصال يمكن ل 
 ...العام

إشراك المواطنين في  
عملية التصدي الجماعية 

 للوباء المعلوماتي

المواطنين عن   تثقيف 
المسؤولية المترتبة على 

 استخدام ونشر المحتوى

مواقف  تعزيز فهم 
المواطنين، بما فيها 
المخاوف، وأوجه القلق، 

 والتوقعات

 

 
 المصدر: من إعداد الكاتب
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. أثبت االتصال العام قيمته االتصال العام تفويض قوي هو أمر أساسي لتعزيز فعاليته في التصدي للمعلومات المضللة والكتساب ثقة المواطنين منح

ائج تر نالدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كأداة داعمة للحكومة تستخدم إلدارة األزمات وتنفيذ السياسات. إضافة لذلك، تشيفي 

ئة والمضللة. ي للمعلومات الخاطصدمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى أن الحكومات تعتمد بشكل كبير على نشر معلومات دقيقة ومناسبة للت 3مسح

أن الدور الذي تلعبه  ترى الحكومة اإلسبانيةإضفاء طابع رسمي على هذا الدور وربطه بالموارد المتالئمة معه. على سبيل المثال، ولهذا من الضروري 

لهذه المشكلة.  التصديجل أهو أمر مهم من  الرسميةعبر القنوات  التي تُنشروالمستمرة والسريعة"  ،والمثبتة ،الشفافة"مصدرا للمعلومات  في أن تكون

 .4وشددت أيضا بأن أي فجوات في تقديم مثل هذه المعلومات الرسمية تكون عرضة الستغاللها لنشر معلومات زائفة

الشفافية، باإلضافة إلى التنسيق، وإيجاد األدلة، وتعزيز يستند على ، وتواصل استراتيجيولكي تنجح هذه الجهود عليها أن تستند على نهج متبع لتحقيق 

ومن جهة أخرى، (. [18]2014الممارسات التي أوصت عليها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحاالت الحرجة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

باإلضافة إلى أنها قد تؤدي إلى نتائج تشكل عمليات نقل المعلومات المضللة أو غير المتسقة خطرا على مستوى الثقة ما بين المواطنين والحكومة، 

قد تزيد من حدة أنها بهذا وتقدم معلومات كافية وتقوم بحجبها كما عكسية. لكن ومع هذا قد تتسبب الحكومات والمؤسسات العامة بأضرار أكبر عندما ال 

المختارة التي يمكن االستعانة بها عند االستجابة لجائحة  يوجد أدناه لمحة عامة عن بعض الممارسات .اآلثار المترتبة على انتشار المعلومات المضللة

 "الوباء المعلوماتي" ذو الصلة.التصدي ل و 19-كوفيد
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 تقديم المعلومات بشكل متسق وبالوقت المناسب

يمكن للحكومات أن تحد من إمكانية انتشار المعلومات المضللة في عملية االتصال العام من خالل نشر المعلومات بشكل فوري لحظة 

بتقديم إيجاز يومي إلبقاء المواطنين على اطالع بكل جديد، ويصل الحال في بعض توفرها. وخالل هذه الفترة، تقوم أغلب الحكومات 

قديم إيجاز مرتين يوميا. وبنفس الوقت، فإن دحض المعلومات الخاطئة يتطلب عمليات رصد وتقييم مستمرة الدول مثل كوريا إلى ت

هذه العملية من خالل يمكن دعم وأخيرا، للمعلومات المنتشرة وذلك من أجل تحديد المعلومات التي تشكل خطرا كافي يستوجب دحضها.  

 الحكومات والمؤسسات على التكلم بصوت واحد. وحثانتشار المعلومات الرسمية باستمرار تعزيز 

 

 عملية تشاركيةالعام  االتصالجعل عملية 

تتطلب عملية التصدي للوباء المعلوماتي جهود مجتمعية للحفاظ على نظام صحي من المعلومات. فإشراك خبراء الطب والعلوم في الجهود 

المبذولة إلعالم المواطنين بالحقيقة وردعهم عن تصديق التصريحات غير المثبتة والزائفة قد كان سمة بارزة في استجابات الدول األعضاء 

من أجل إعداد تدخالت  األوساط األكاديميةوتعاون والتنمية االقتصادية. وعلى نحو مماثل، قد كان العمل مع وسائل اإلعالم في منظمة ال

لحكومة ا متمركزة فيإجراء نفذته من خالل فرقة عمل  قد كان جزءا من استجابة دولة إيطاليا للجائحة وهو -للتصدي للمعلومات المضللة 

 ة.تضم جهات معنية متعدد

وأخيرا، تسمح عملية االتصال بإجراء حوار متبادل مع المواطنين يتميز بتلبية االحتياجات بشكل مباشر أكثر وتقديم معلومات أفضل  

عبر منصات المراسلة مثل تطبيق واتساب وتيليغرام، أو عبر القنوات وصناديق الدردشة ا األمر بشكل متزايد للحكومات. يحدث هذ

كما ويتم هذا أيضا عبر القنوات التقليدية مثل  عدادها في فرنسا، وإيطاليا، وأستراليا، والتفيا، من بين بلدان أخرى.المخصصة التي يتم إ

وتقوم الخط الهاتفي الذي يقوم موظفي الخدمة المدنية بإجراء مكالمات من خالله لتقديم معلومات للمواطنين في دول مثل اليونان وفنلندا. 

منصة لجمع القصص آراء المواطنين حول تجاربهم مع الجائحة وأثرها عليهم وذلك من خالل يات المتحدة بجمع والية كنساس في الوال

وتساهم بيانات الحكومة المفتوحة حول الجائحة، مثل تلك التي يتم نشرها على منصة عبر عبر اإلنترنت، وذلك من أجل االستفادة منها. 

تساهم أيضا في إتاحة الفرصة للمواطنين لعرض ونشر  –اإلنترنت في كوريا، ومثل البوابة اإللكترونية للحكومة المفتوحة في كندا 

  معلومات صحيحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م والتكنولوجيا وسياسات العلتستند األمور التي تم رصدها على اإلجابات على سؤال مسح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول  3

 Do you have dedicated arrangements in place for communicating science“" 19-المتبعة للتصدي لجائحة كوفيد واالبتكار

https://stiplab.github.io/Covid19/Q2.html 19?”-isleading information to the public on Covidadvice and for refuting m 

االقتصادية في  والتنميةأمانة الدولة لشؤون االتصاالت التابعة لمكتب رئاسة حكومة إسبانيا إلى منظمة التعاون تعليقات خطية قدمتها  4

 .2020أيار  22

 

https://stiplab.github.io/Covid19/Q2.html
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 استباق المعلومات الخاطئة وتصحيحها

الدراسات الجديدة إلى أن دحض المعلومات الخاطئة أو الكشف عن حقيقة كميات قليلة من المعلومات الخاطئة أمام العامة قبل انتشارها تشير 
بشكل يسلط الضوء على أساس هذه المعلومات الخاطئ قد يحمي الجماهير من تصديق هذه المعلومات الزائفة عند مصادفتها )روزينبيك 

بر إسبانيا واحدة من الدول التي تتبنى نهج مشابه في عملية االتصال العام، حيث تقوم الحكومة اإلسبانية بتنبيه تعت(. 2020وآخرين 
"، وذلك عمال بتوصيات فريق التحليل العلمي العلمية والمعلومات الخادعة واإلشاعات المحتملة التي قد تنتشر حولها بالتطورات"المواطنين 

فإن مدى فعالية التصدي لإلشاعات وتكذيبها أصبح موضع شك بعدما وفي المقابل، يره من الخبراء لديها. وغ 19-الخاص بجائحة كوفيد
الحاالت  أظهرت نتائج بأن هذا األمر قد يلفت المزيد من االنتباه إلى هذه اإلشاعات. فبالتالي، قد يكون من المناسب أكثر القيام بهذا األمر في

% من 10أي في حال انتشرت لتصل إلى را كبيرا، تشكل خط بحيث أصبحتالتي تكون هناك معلومة خاطئة منتشرة بشكل واسع 
 (. 2020المواطنين وذلك بحسب أحد التقديرات )جيميسون وألباراسين، 

 

 عمليةأدلة  إلىإسناد التدخالت 

ية مواقف الجماهير تجاه المعلومات، وكيفعن يقوم االتصال االستراتيجي على أساس وجود فهم كاف عن التحديات المتعلقة بالمعلومات، و
. فعلى سبيل المثال، مواقف المواطنين تجاه مقدمي المعلومات ألنشطةل مستمر تقييمأيضا على إجراء يعتمد كما و استهالكهم للمعلومات،

دول بأنهم يفضلون االستماع للمعلومات  10المجيبين على المسح في % من 85تؤثر على عملية تقديم المعلومات المتعقلة بالفيروس: أشار 
يجب أخذه  هو عنصر مهم(. يدل هذا على أن الدليل العلمي 2020ة بالفيروس من العلماء وليس من شخصيات سياسية )إدلمان، المتعلق

براء العلميين في بلجيكا والبرتغال من بين دول أخرى بتقديم اإليجاز العام حول ويقوم الخمحتوى المعلومات. بعين االعتبار عند إعداد 
مبادرة مهمة أيضا من أجل توفيراألدلة  19-الجائحة. وتعد المطالبة الدولية إلتاحة الوصول إلى المنشورات العلمية حول جائحة كوفيد

 المضللة.لمساعدتها في عملية التصدي للمعلومات  المعنيةالعلمية للجهات 

 

 تعزيز الشفافية في مجال االتصال العام

. أمرا بالغ األهميةيعد  للتصدي لها إن الكشف عن األمور الغامضة حول طبيعة األزمة التي يتم مواجهتها والقرارات الكبيرة التي سيتم أخذها
عند  الشك وانعدام الثقة يساهم في إثارةوالغامضة  فإن انتشار المعلومات المضللة يبين بأن إخفاء المعلومات المتعلقة باألمور المعروفة

 التدابير الطارئة. تطبيق ، وهما شيئان يمثالن خطرا على النظام العام وعلى كفاءةالمواطنين

ئفة إن الحفاظ على شفافية المعلومات، وإعالم المواطنين بالمعلومات الخاطئة قبل انتشارها باإلضافة إلى دحض اإلشاعات والمعلومات الزا
فباإلضافة إلى مساهمتها في التصدي للمعلومات المضللة، تساهم شفافية تعتبر من أكثر الطرق الفعالة لدعم تنفيذ السياسات وإعادة بناء الثقة. 

فعلى سبيل المثال، قامت  المعلومات في إتاحة الفرصة المناسبة للمواطنين لمحاسبة حكوماتهم على طريقة استجابتهم وتعاملهم مع الجائحة.
 على موقع إلكتروني مصغر من أجل الكشف عن آلية اإلنفاق في ضوء الجائحة. 2020بعرض موازنتها لعام  المكسيكية والية نويفو ليون

 

 تبني نهج استراتيجي في االتصال العام

للتصدي  النهائيمع الهدف المتبع في إجرائها  و والنهج يترتب على النهج االستراتيجي الربط ما بين أهداف أنشطة االتصال العام 
 إمكانيةللمعلومات المضللة. يتضمن هذا أيضا إعداد هياكل مناسبة وتكريس موارد بشرية ومادية لضمان تحقيق استجابة فعالة ومنسقة، مع 

المملكة المتحدة من أجل التنسيق في  فيتم إنشاء وحدة االستجابة السريعة عمل تعديالت وذلك نظرا لمجال المعلومات المضللة المتغير. 
استراتيجية  بإعدادالعمل في هذا المجال عبر كافة أقسام الحكومة ووظائفها، وفي كولومبيا قامت وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

مجال االتصال العام وساهمت بدعم هذا التوسيع بمبلغ بتوسيع  . وفي كندا، قامت الحكومةوالتوعية العامة في مجال العلوماالتصال العام 
في عملية ويعد التعاون الوثيق عمليات االتصال العام لدى هيئة الصحة العامة ولدعم جهود تثقيف الجمهور. مليون دوالر لتمويل  50قدره 

 أجهزةأمر مهم، كما هو الحال مع  األجنبيةالذين يعملون على مكافحة حمالت التأثير  مع خبراء األمن واالستخباراتتقديم المعلومات 
 االستجابة لألزمات. اتالحماية المدنية المسؤولة عن قيادة عملي

 

 دولة أخرى، المزيد في  15االتحاد األوروبي و من دعمب* تلقى المطالبة الدولية بفتح مجال الوصول للمنشورات العلمية 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_98016.html 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_98016.html
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لتصدي للمعلومات المضللة المستقاة ل وتلك المتبعةاالتصال العام  المتبعة في مجال ممارساتالأمثلة بارزة عن :4الشكل 
 استجابات الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ل "الوباء المعلوماتي"من 
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تدير الدول عمليات االستجابة للمعلومات المضللة من خالل 

وحدات مخصصة وآليات تنسيق مشتركة بين الوزارات. لدى 

المملكة المتحدة وإيطاليا فرق تنسيق متمركزة داخل الحكومة، 

بينما تتم عمليات التنسيق في إسبانيا وكوريا بين السلطات 

المسؤولة عن االتصال العام والهيئات الصحية، والعلمية، 

 وأجهزة الحماية المدنية.

 

 

تقوم أغلب الدول بدحض المعلومات الخاطئة البارزة. وقد 

لعبت وزارات الصحة والهيئات العلمية دورا مركزيا في 

تصحيح اإلشاعات المتعلقة بالفيروس في أستراليا، والبرتغال، 

وفرنسا، بينما تقوم وحدات مخصصة لالستجابة لألزمات أو 

للتصدي للمعلومات المضللة بقيادة هذه الجهود في النمسا، 

 وبلجيكا، والمملكة المتحدة.

 

توجيه المواطنين حول كيفية استخدام ونشر المعلومات هو 

أساس حمالت توعية الجماهير في العديد من الدول. فعلى 

" t feed the beast’Donسبيل المثال، تعرض حملة "

البريطانية قائمة مرجعية يجب أخذها بعين االعتبار عند نشر 

لتثقيف المواطنين حول ا وأعدت إسبانيا دليل أي معلومات. كم

والتكنولوجيا الرقمية، بينما قامت ألمانيا بتعزيز اإلعالم  وسائل

هذه المهارات عند كافة األفراد حول العالم من خالل المبادرات 

إذاعة صوت ألمانيا أو دويتشه التي تقودها اإلذاعة الدولية 

 .فيله

 

يميل المواطنون بشكل كبير إلى استخدام منصات المراسلة 

الفورية الرسمية والتي تمنح الحكومات أفضل الفرص إليصال 

المعلومات إلى المواطنين ) والرد عليهم(. تخطى عدد 

المتابعين في قناة التيليغرام التابعة لوزارة الصحة اإليطالية 

 المليون متابع وذلك خالل أسبوعين فقط من إطالقها.
 

 

قد أصبحت االجتماعات المباشرة التي يجريها المسؤولون 

الكبار بشكل شخصي عبر منصات متنوعة مصدرا رئيسيا 

للمعلومات والتوجيهات الموثوقة، وواحدة من أكثر األدوات 

فعالية للتصدي للمعلومات المضللة في دول مثل بلجيكا، 

واليونان، وكوريا. ويتم عقد هذه االجتماعات يوميا باستضافة 

مسؤولي الصحة العامة. وقد أنشئت حكومة إسبانيا مجموعات 

على تطبيق واتساب تضم أكثر من 250 صحفي لطرح أسئلة 

تتعلق بمسائل حقيقية خالل تقديم الحكومة لإليجاز وذلك 

 لضمان وصول المسؤولين لوسائل اإلعالم.
 

 

 

 

 

 

 

     19-المتبعة للتصدي لجائحة كوفيد م والتكنولوجيا واالبتكاروسياسات العلاون والتنمية االقتصادية حول مسح منظمة التع المصدر:

)https://stip.oecd.org/Covid.html(  ؛ تعليقات خطية مقدمة من حكومة إسبانيا وألمانيا إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في أيار

2020

file://///main.oecd.org/sdataGOV/Data/PUM/Gov/Open%20Government%20OECD/Media/Morocco%20and%20Tunisia%20project/phase%20II/(https:/stip.oecd.org/Covid.html)
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إن االتصال العام هو واحد من طرق االستجابة المتنوعة التي يمكن استخدامها للتصدي للمعلومات المضللة، لكنه  يعد من العناصر 

لة يعتمد أيضا على المنصات الرقمية ووسائل اإلعالم أ. إن التصدي لمثل هذه المسمة المفتوحةالتي تشكل أجندة الحكوالرئيسية الالزمة 

ت ونشرها، وعلى المستهلكين النهائيين لمثل هذه المعلومات. يمكن تحسين هذا النظام عبر تدخالت التي يتم من خاللها صياغة المعلوما

 Governance Responses To Disinformation: Howن والتنمية االقتصادية عدة، وذلك وفقا لورقة العمل التابعة لمنظمة التعاو

open government principles can inform policy options  (5، انظر الشكل 2020)التي ستصدر في 

 
 االستجابات الحكومية للتصدي للمعلومات المضللة: مجموعة من 5الشكل 

 

 تحديد المعلومات المضللة ودحضها

تثقيف اإلعالمي، وإجراء األبحاث، وتعزيز مشاركة الجهات المعنية، وإجراء إصالحات في سوق تعزيز الإعداد مبادرات مدنية وإعالمية )
 وسائل اإلعالم(

 إعداد استراتيجيات، وخطط، وآليات تنسيق في مجال االتصال العام

 جتماعي، وتعزيز الشفافية في المنصات اإللكترونية، الخ(اتخاذ تدابير تنظيمية وقانونية )إدارة محتوى مواقع التواصل اال

  
 

 المصدر: من إعداد الكاتب
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االقتصادية بشأن  ةحكام توصيات مجلس منظمة التعاون والتنميالحكومة المفتوحة: أباعتباره عنصرا أساسيا في : االتصال العام 6الشكل 
 واالتصال العام الحكومة المفتوحة

 
 

 

 التواصل بنشاط بشأن استراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة يحث على   (:6الحكم رقم )

 رها توفوضمان بيانات ومعـلومات القطاع العمومي يسلط الضوء على أهمية التواصل بشأن  (:7الحكم رقم )

عالمها بأي إوتكريس جهود محددة للوصول إلى أكثر الفئات المعنية والضعيفة وغير الممثلة والمهمشة في المجتمع يدعو إلى  (:8الحكم رقم )
 فرص للمساهمة في المجتمع

 يُقر بدور الجهات الفاعلة غير الحكومية بما فيها وسائل اإلعالم في دعم مبادرات الحكومة المفتوحة  (:10الحكم رقم )

 

 التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحةتوصيات منظمة 

 

 المصدر: من إعداد الكاتب
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 معنا التواصل

 
-أيضا الحكومة المفتوحة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وبالتعاون مع فريق العمل المعني بالحكومة المفتوحة التابع للمنظمة تعمل وحدة 

النزاهة، في تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة وهي الشفافية، و هذا المجال تعمل على توسيع عملها في مجال االتصال العام واإلعالم من أجل دعم دور

الجهات المعنية، باإلضافة إلى تحسين عملية وضع السياسات. إذا كنت ترغب في المشاركة من خالل االنضمام إلى فريق الخبراء  وإشراكوالمساءلة، 

 غير الرسمي، والمساهمة بأفكار حول هذا المجال، يرجى التواصل معنا عبر بيانات االتصال الموضحة أدناه.
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