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ئــــامـــــــانــــج

و  مرۆیی  و  میدیایی  ئاژانسە  ڕووبەڕووى  ئاستەنگانەى  لەو  باشتر  تێگەیشتنى  و  دەستنیشانکردن  لە  بریتییە  ڕاپرسییە  ئەم  ئامانجى 

تەندروستییەکان دەبنەوە کاتێک لەگەڵ یەکتریدا کاردەکەن. دەکرێت تیشک بخاتە سەر پەتاى کۆڤید-١٩، بەم دەکرێت چوارچێوەیەکى 

بەدەمەوەهاتنێکى  و  ئامادەباشى  بەمەبەستى  بدەن  ئەنجام  هەماهەنگى  تیایدا  الیەنانە  ئەم  پێویستە  کە  بگرێتەوە  فراوانتر  فریاگوزارى 

چوستترى کۆمەڵگا دۆخناسکەکاندا. 

پــــوخـــــتـــــە

ئەو  باشترى  تێگەیشتنى  و  دەستنیشانکردن  بەمەبەستى  عێراقدا  لە  چاوپێکەوتنانەى  ئەو  خستنەڕووى  بە  هەڵدەستێت  ڕاپۆرتە  ئەم 

ئێمە  کاردەکەن.  یەکتریدا  لەگەڵ  کاتێک  و مرۆییەوە  تەندروستى  و  بوارى میدیا  ئاژانسەکاىن  بەردەم  دێنە  کە  دراون  ئەنجام  ئاستەنگانە 

هەستایبن بە ئەنجامداىن (١٠) چاوپێکەوتن، پێنج لەوانە لەگەڵ میدیا و ڕۆژنامەواناندا بوو لە سێ ناوچە (کەرکوک و بەغدا و سلێماىن) و 

(٥) چاوپێکەوتنیش لەگەڵ ئاژانسە مرۆیی و تەندروستییەکاندا بوو لە (٢) ناوچەدا (هەولێر و دهۆک). پرسیارەکاىن ئەو چاوپێکەوتنانە 

جەختیان خستبووە سەر پەتاى کۆڤید-١٩، بەم بەڕووى چوارچێوەیەکى فراوانترى قەیراىن فریاگوزارى و تەندروستیشى لەخۆ گرتبوو کە 

کارەکتەرەکان تیایاندا پێویستیان بە هەماهەنگییە بەمەبەستى ئامادەکارى و بەدەمەوەهاتنێکى چوست لە کاىت پەیوەندى لەگەل کۆمەڵگا 

دۆخناسکەکاندا. چاوپێکەوتنەکان لە ساڵى ٢٠٢٢ دا، لە نێوان ٢٥ ى ئادار و ٥ ى نیساندا، ئەنجامدران. ئەمانەش لەالیەن چەند تیمێکەوە لە 

نێوخۆى وتەوە و لەڕێگەى پڕۆسەیەکى شیکارىی بابەتیانەى سادەوە شیکارییان بۆ ئەنجام درا. ئەنجامە سەرەکییەکان دەریانخستووە 

کە کەموکوڕى لە پەیوەندى و پشتیواىن هەیە لەنێوان کارەکتەرە مرۆییەکان و ئاژانسە میدیاییەکاندا و زانیارى هەڵە بو دەبنەوە بەبێ 

ئەوەى پێداچوونەوەیەکى گونجاویان بۆ بکرێت. هەروەها ئاژانسە میدیاییەکان ئەولەویەىت جیاوازیان هەیە بەبەراورد لەگەڵ ئەوانەى کارى 

و  بوارى مرۆیی  بۆ چاالکواناىن  ڕاهێنان  دابینکردىن  و  پەیوەندى  پێشنیارە سەرەکییەکان دروستکردىن هێڵێکى گونجاوى  مرۆیی دەکەن. 

ئاژانسە میدیاییەکان لەخۆ دەگرن. 



پــێـــشــــــەکــــى

                                                  پڕۆگرامێکی جیهانی دەربارەی بەدەمەوەهاتنى پەتاى جیهاىن بۆ بەرەنگاربوونەوەى ئەو ڕێژە زۆر و خێرا 

بێوینەیەى بوبوونەوەى پڕۆپاگەندە و زانیارى هەڵە کە لەالیەن نووسینگەى هاریکارى مرۆیی سەر بە دامەزراوەى ئەمریکى بۆ پەرەپێداىن 

بەئامانجگیراوەکان  نیو کۆمەڵگا  تاکەکاىن  و  باوەڕپێکراوتر، خێزان  و  زانیارى دروستتر  زیاترى  بەبەردەستبووىن  نێودەولەتیی کۆمەککراوە. 

دەتوانن لەڕێى پشتبەستن بە زانیارییەوە بڕیارى دروستتر بدەن لەبارەى تەندروستییانەوە. 

لەسەروبەندى نادڵنیایی و کەمى سەرچاوەى نیشتیماىن و نێوخۆیی بەردەستدا، ڕۆژنامەوانان بەشوێن ڕێنوێنیدا دەگەڕێن لە دامەزراوە 

تەندروستییەکاندا، کە  زۆرجار نەیتوانییەوە لەگەڵ ڕاستی و زمانە نێوخۆییەکاندا خۆیان بگونجێنن. میدیا، بەتایبەىت ڕێکخراوە میددیاییەکاىن 

کۆمەڵگا، لەبەر نەبووىن شارەزایان بۆ وەمدانەوەى پرسیار و ئەو زانیارییە هەنەى لە سەکۆ ئۆنالین و ئۆفالینەکاندا بو دەبنەوە، ناتوانن 

خستنەگەڕى  بە  هەستا  ئینتەرنیوز  مەبەستەش،  ئەم  بۆ  بکەن.  هەڵەکاندا  و  ڕاست  زانیارییە  نێوان  لە  جیاوازى  پێویست  بەپێى 

بەدەمەوەهاتنێکى جیهاىن بۆ زانیارى هەڵە لە زیاتر لە ١٠ وتدا، لە نێویاندا عێراق، سەرنجى خستە سەر بەهێزکردىن تواناى بەدەمەوەهاتنى 

میدیا بۆ ئەم پەتایە. ئامانجى (RiT) بریتییە لە هاریکاریکردن لە دەستخستنى سیستەمێکى زانیارى تەندروست بۆ بنیاتناىن متمانە بە 

پێکوتەى کۆڤید-١٩ و بەرەنگاربوونەوەى پەتاکە لەالیەن تەندروستى گشتییەوە.

ڕێکخراوى  ناحکومى نیشتیماىن و ٥٩  ڕێکخراوى  لەو ژمارەیەش ٥٧  لەخۆ دەگرێت.  ڕێکخراوى هاریکارى مرۆیی   ١٤١ لە ئێستادا عێراق 

ناحکومى نێودەوڵەىت و ٢٥ ڕێکخراوى سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوبەشاىن تر هەن. زۆربەى ئەم ڕێکخراوە ناحکومییانە لە هەرێمى 

زیاىن  زۆرترین  نەینەوا  هەن.  عێراقدا  باشوورى  لە  کەمتر  ناحکومى  ڕێکخراوى  لەکاتێکدا  هەیە  بوونیان  نەینەوادا  پارێزگاى  و  کوردستان 

بەرکەوت لەالیەن هێرشەکاىن داعشەوە و هەرێمى کوردستانیش زۆرترین ژمارەى ئاوارە نێوخۆییەکاىن لەخۆگرت.

پاش پەتاى کۆڤید-١٩، زۆرێک لە ڕێکخراوە ناحکومییەکان سەرنجى کارەکانیان خستە سەر بەدەمەوەهاتنى ئەو پەتایە، بەتایبەىت لەرێى 

پەروەردە و پشتیوانیکردىن وەزارەىت تەندروستییەوە. هەروەها ئاژانسە میدیاییە سەرەکییەکانیش سەرنجیان زیاتر خستبووە سەر پەتاکە و 

بەرزکردنەوەى هۆشیارى. هیچ پەیوەندى و هەماهەنگییەک لەنێوان رێکخراوە ناحکومییەکان و ئاژانسە میدیاییەکان (ئەوانەى بەردەوام 

هەماهەنگیان لەگەل وەزارەىت تەندروستیدا هەیە) نییە، بەتایبەىت لەو کاتەدا کە زۆربەى ئەو ڕێکخراوانە سەکۆکاىن خۆیان بۆ بوکردنەوەى 

زانیارى بەکاردەهێنن. 

گرینگى ئەم ڕاپرسییە لەوەدایە یارمەتیمان دەدات لە پەیوەندى نێوان ڕێکخراوە ناحکومییەکان و ئاژانسەکاىن میدیا تێبگەین و بۆشاییە 

سەرەکییاەکاىن تێگەیشتن دەردەخات یارمەتیدەر دەبێت لەوەى چۆن بتوانین ئەو پەیوەندییە باشتر بکەین.

مـــیـــتـــــــــــۆد

بەم  دراون  ئەنجام  عێراقدا  لە  ڕاگەیاندن  دەزگاکاىن  و  مرۆییەکان  کارەکتەرە  لەگەڵ  چاوپێکەوتن   ١٠ راپرسییە،  ئەم  گەیاندىن  بەئەنجام  بۆ 

شێوەیەى خوارەوە:

ئیمەیڵەوە  لەڕێگەى  ڕاپرسییەکە  ناردىن  ڕێگەى  لە  دران  ئەنجام  دهۆک  و  هەولێر  لە  مرۆییەکان  کارەکتەرە  لەگەڵ  چاوپێکەوتن  پێنج 

و  چاالکییەکانیان  جۆرى  بنەماى  لەسەر  ناحکومییانەش  ڕێکخراوە  ئەو  پێدرابوو).  تەلەفۆنەوە  لەڕێگەى  تەواویان  ڕێنمایی  (پێشتریش 

الیەن  لە  نێردراو  ناحکومییەکان  ڕێکخراوە  بۆ  پرسیارەکان   کۆڤید-١٩دا.  پەتاى  لەبەدەمەوهاتنى  میدیاییەکاندا  دەزگا  لەگەڵ  پەیوەندییان 

کەساىن دەستنیشانکراوەوە لەهەریەکێک لەو ڕێکخراوانەدا پڕکرانەوە و لەڕێگەى ئیمەڵەوە نێردرانەوە. 

کارکردندا  لە  ئەزموونیان  و  سیاسى  جیاوازى  و  نەژادى  پاشخاىن  هەمەچەشنى  نوێنەرایەىت  بنەماى  لەسەر  ڕاگەیاندنەکان  دەزگا 

بەشێوەیەکى ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئاژانسە مرۆیی یان تەندروستییەکاندا. چاوپێکەوتنەکان ٥٠ تا ٧٥ خولەکیان خایاند. دوو چاوپێکەوتن لەگەڵ 

دەزگا میدیاییەکاندا بەشێوەیەى ڕووبەڕوو و سێ چاوپێکەوتنیش لەڕێگەى تەلەفۆنەوە ئەنجام دران. چاوپێکەوتنەکان لەڕێگەى تۆمارى 

دەنگییەوە تۆمارکراون و نووسراونەتەوە و لەمیاىن چاوپێکەوتنەکاندا تێبینیش نووسراونەتەوە.

(RiT) 2.0 Rooted in Trust



ئـــەنــــجــــــامـــــەکــــــــان

بەبەکارهێناىن تێبینى و نووسراوەکان، داتاکان بەشێوەیەکى بابەتیانە کۆدیان بۆ دانرا و شیکارکران؛ بەشێوەیەکى گشتى ٣ بابەىت سەرەکى 

لە نێو سەرانسەرى چاوپێکەوتنەکاندا دەستنیشان کران. ئەم بابەتانە دەستنیشان کران: (١) کەمى پشتیواىن (٢) ئاستەنگى پەیوەندى (٣) 

زانیارى هەڵە. 

ئەنجامى ١   |   کەمى پشتیواىن

گەلێک بەربەست هەن کارەکتەرە مرۆییەکان لە کارکردن لەگەڵ دەزگا میدیاییەکاندا سارد دەکەنەوە. گشت بەشداربووان ئاماژەیان بە 

کۆمەڵێک بەربەستى سەرەکى کرد کە دێنە بەردەم کارەکتەرە مرۆییەکان و ڕەنگە وایان لێ بکات لە کارکردن لەگەڵ دەزگا میدیاییەکان و 

ڕۆژنامەوانان ساردببنەوە. یەکێک لە ڕێکخراوە ناحکومییەکان گوىت: "هیچ پشتیوانییەک لەالیەن دەزگا میدیاییەکان و ڕۆژنامەوانانەوە نییە 

کارى یەک لە دواى یەکى ئێمە هاتووە  بۆ بەرنامە و پڕۆژەکان کە مایەى باسکردن بێت. ئەو پشتیوانیەش ئەگەر هەبێت لە پاش چەندین داوا

بۆ میدیا و وەک بەشێک لە بابەىت میدیایی دیاریکراو بۆ چاالکییەکانیان بووە."

ڕێکخراوە  لە  یەکێک  و  هەنووکەییەکان  کەلێنە  پڕکردنەوەى  بۆ  نەبووە  دەستپێشخەرییەک  هیچ  هێشتا  پشتیواىن  کەمى  سەرەڕاى 

ناحکومییەکان بەم شێوەیە گوزارشتى لەو بارەیەوە کرد " دەزگا میدیاییەکان هیچ دەستپێشخەرییەک ناکەن بۆ شکاندىن بەربەستەکان و 

بەردەست نەبوون و پێشینەدان بە ئەجێنداى میدیایی یان ئەجێنداى سیاسى و الیەنگیرى و بەربەرستە کولتوورییەکاىن دەزگا میدیاییەکە."

ئەنجامى ٢   |   ئاستەنگەکاىن پەیوەندیکردن

بۆ  میدیاییەکانەوە  دەزگا  لە  داتا  و  زانیارى  گواستنەوەى  لە  کەموکوڕییەک 

کتەرە مرۆییەکان هەیە، بەمەبەستى دەستەبەرکردىن تیگەیشتنیکى ڕوون و  کارا

کارکردن بۆ گفتوگرکردن و گواستنەوەى زانیارییەکان. 

هیچ  میدیاییەکان  ئاژانسە  کە  دەکەنەوە  جەخت  مرۆییەکان  کارەکتەرە 

پەیوەندى  و  کارەکتەرە مرۆییەکان  لە  نزیکبوونەوە  بۆ  ناکەن  دەستپێشخەرییەک 

دەدرێت.  ئەنجام  حکومییەکانەوە  دامەزراوە  لەڕێگەى  نێوانیشیان  ڕاستەوخۆى 

بەدەمەوەچوون  "پرسى  گوىت:  ناحکومییەکان  ڕێکخراوە  لە  یەکێک  نوێنەرى 

ڕێژەییە و بەندە بە چەند فاکتەرێکەوە، بەم بەشێوەیەکى گشتى، کەموکوڕى لە 

پەیوەندى پێویست هەیە لەنێوان هەردوو الیەندا و لەگەڵیدا هۆشیاری میدیایی 

لەسەروبەندى  بەتایبەىت  سنووردارە  تەندروستییەکان  بابەتە  گرینگى  لەبارەى 

پەتاکەدا."

کەمى زانیارى هەیە 
لەکاىت قەیرانە 

تەندروستییەکاندا، 
چونکە لە هەمان کاتدا 

دەزگا میدیاییەکان 
سەرنج دەخەنە سەر 

ئەجێنداى جیاواز.

نوێنەرى ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن

ئەو بەربەست و کەلێنە سەرەکییانەى ڕووبەڕووى 
ڕێکخراوە مرۆیی و تەندروستییەکان دەبنەوە:



ئەنجامى ٣   |   میدیا دەبێتە هۆى بوبوونەوەى زانیارى هەڵە
  لە نێو کۆمەڵگا دۆخناسکەکاندا

زۆرینەى بەشداربوواىن ڕاپرسییەکە تیشکیان خستووەتە سەر ڕۆڵە نەرێنییەکەى 

زانیارى هەڵە و  دەزگا میدیاییەکان لەبارەى کۆڤید-١٩وە لەڕێگەى بوکردنەوەى 

دەنگۆ لەنێو کۆمەڵگادا و بەتایبەىت لەنێو ئەو کەسانەى ئاستى ڕۆشنبیرییان نزمە. 

گێڕا  قەیراندا  دروستکردىن  لە  نەرێنییان  ڕۆڵێکى  میدیایی  دەزگاى  هەندێک 

لەڕێگەى بوکردنەوەى زانیارى هەڵە و ڕەنگە هۆکارەکەشى بگەڕێتەوە بۆ کەمى 

زانیارى متمانەپێکراو یان هەندێک لە دەزگا میدیاییەکان پێویستیان بەوە هەبووە 

خوێنەر و بینەر و بیسەرى زیاتریان هەبێت لەسەر الپەرەى تۆڕە کۆمەیەتییەکان 

و ماڵپەڕەکانیان کە وایلێکردوون چەند بابەتێک بە بێ بەڵگە یان سەرچاوەیەکى 

باوەڕپێکراو بو بکەنەوە. نوێنەرى یەکێک لە ڕێکخراوە ناحکومییەکان گوىت: "دەزگا 

کرد."  دا  کۆڤید-١٩  پەتاى  دۆخى  لە  زیادەڕەوییان  لەسەرەتادا  میدیاییەکان 

هەروەها، ڕەنگە کەمى ڕۆژنامەواىن پسپۆڕ هۆیەکی تر بێت لەپشت بوبوونەوەى 

کەلێنێکى  ڕووبەڕووى  "عێراق  گوىت  مرۆیی  بوارى  کارەکتەرێکى  هەڵە.  زانیارى 

گەورەى نەبووىن ڕۆژنامەواىن تەندروستى و میدیاى تەندروستى بووەتەوە."

ڕێکخراوە  لەگەڵ  پەیوەندیکردن  لەکاتی  ڕۆژنامەنووسان  و  میدیا  ئەنجام: 

لەناکاوەکانی  و دۆخە  پەتای کۆڤید-١٩  لەسەروبەندى  و مرۆییەکان  تەندروستی 

تردا ڕووبەڕووی ئاستەنگ و کەموکوڕى دەبنەوە.

زۆرێک لە سەکۆ 
میدیاییەکان کاریگەرى 

نەرێنییان بەسەر 
قەیرانەکاىن کۆڤید-١٩وە 
هەبووە و ئەمەش ئەرکى 

ئێمەى ئەوەندەى تر 
قورس کردووە

ڕێکخراوى تەندروستى جیهاىن - عێراق

میدیا و ڕۆژنامەنووسان لەکاتی 
پەیوەندیکردن لەگەڵ ڕێکخراوە 

تەندروستی و مرۆییەکان 
لەسەروبەندى پەتای کۆڤید-١٩ و 

دۆخە لەناکاوەکانی تردا ڕووبەڕووی 
ئاستەنگ و کەموکوڕى دەبنەوە.

ئــــەنـــجـــــام

ئەو بەربەست و کەموکوڕییە سەرەکییانەى ڕووبەڕووى دەزگا 
میدیاییەکان و ڕۆژنامەوانان دەبنەوە:

ئەنجامى ٢   |   کەمى پەیوەندى ئەنجامى ١   |   بەربەست لەبەردەم گەیشتن بە زانیارى

الوازى و تەنانەت نەبووىن پەیوەندى لە مرۆڤدۆستانەوە چەند 
جارێک لە الیەن ئەو دەزگا میدیاییانەوە تیشکى خراوەتە سەر 
گوتەى  بەگوێرەى  دراوە.  ئەنجام  لەگەڵدا  چاوپێکەوتنیان  کە 
لە  ئامادەبوون  لەڕێگەى  بەردەوام  میدیاییەکان،  دەزگا 
هەوڵى  مرۆییەکاندا  کارەکتەرە  ڕۆژنامەوانییەکاىن  چاوپێکەوتنە 
تەندروستیدا.  و  مرۆیی  کەرىت  لەگەڵ  دەدەن  بەشداریکردن 
و  ئاخاوتن  ڕووبەڕووى  نەکرابن"،  قەدەغەش  "ئەگەر  تەنانەت 
پەیوەندییەکى بێ ئەنجام و داخراو دەبنەوە. نەبووىن پەیوەندى 
ئەمەش  دەکرێت  و  زانیاریدا  پێداىن  لە  سستى  هۆى  دەبێتە 
بەکارهێناىن  خراپ  و  دەرفەت  لەدەستداىن  و  ڕەنگدانەوە 
پەتاکەدا  لەسەروبەندى  پیشەگەرییەکان  پەیوەندییە 

دەخوڵقێنێت. 
دەزگایەکى ڕاگەیاندن گوىت: 

وەمى  مرۆییەکان  و  تەندروستى  کەرتە  و  الوازە  "پەیوندى 
پەیوندییەکانمان نادەنەوە." 

دەستکەوتنى  لە  نایەکسان  ئەزمووىن  چاوپێکەوتنەکان  زۆربەى 

کارەکتەرە  لە  هەندێک  الیەن  لە  زانیارى  بە  گەیشتن  و  زانیارى 

مرۆیی و تەندروستییەکانەوە بۆ هەندێک لە دەزگا میدیاییەکان و 

ڕۆژنامەوانان دەردەخەن ، بەتایبەىت ئەو میدیایانەى لەالیەن پارتە 

حکومەىت  و  کوردستان  هەرێمى  حکومەىت  دەسەتدارەکاىن 

عێراقییەوە خاوەندارێتى ناکرێن. 

جیاکارى و خزمخزمێنە لە هەردوو کەرىت مرۆیی و تەندروستیدا 

بەرهەمهێناىن  هۆى  ببێتە  دەکرێت  کە  دەردەکەون،  بەزەىق 

ئەجێندا  پشتیوانیکردىن  بۆ  دەکرێت  کە  الیەنگرانە  زانیارىی 

سیاسییەکە بەکاربێت نەک پاراستنى خەڵکى لە پەتاکە. 

دەزگایەکى ڕاگەیاندن گوىت:  

خۆیان  خەڵکانەى  ئەو  هاىن  دەسەتدارەکان  سیاسییە   "پارتە 
هیچ  بۆئەوەى  دەکەن  مرۆییەکان  ڕێکخراوە  بۆ  کار  کە  دەدەن 

زانیارییەکمان پێ نەدەن." 



ئەنجامى ٣   |   کەمى پشتیواىن لە الیەن کەرتە مرۆییەکانەوە بەمەبەستى 
بەرەنگاربوونەوەى زانیارى هەڵە لەبارەى کۆڤید-١٩وە

دەزگایەکى ڕاگەیاندن گوىت: گشت ئەو دەزگا میدیاییانەى بەشدارییان لەم ڕاپرسییەدا کردووە ئاشکرایان کرد هیچ پشتیوانییەک لەالیەن 
کۆکردنەوەى  خەریکى  بەردەوام  خەڵکى  لەکاتێکدا  نییە  کۆڤید-١٩وە  لەبارەى  هەڵە  زانیاریی  بەرەنگاربوونەوەى  بۆ  مرۆییەکانەوە  کەرتە 
زانیارین لەڕێگەى ئەو زانیارییە هەنەى لە سەر تۆڕەکاىن ئینتەرنێت بو بوونەتەوە  و تێکەڵى کۆمەیەىت و هەندێکجار لە ڕێگەى بۆچووىن 

خەیاڵییەوە لەبارەى شێوازى نەخۆشییەکە لە هزرى ئەواندا. 
دەزگایەکى ڕاگەیاندن گوىت:

"تەنها هەندێک پزیشک هاریکاریان کردین لە مامەڵەکردن لەگەڵ زانیارىی هەڵەدا و تەنانەت یەک کارەکتەرى مرۆییش هاوکارمان نەبوو." 

ئامانجى ئەم ڕاپرسییە جۆرییە بریتیبوو لە دەستنیشانکردن و باشتر تێگەیشتن لە پەیوەندى نێوان میدیا و کارەکتەرە مرۆییەکان لە بوارى 

ئەو  گشتى.  بەشێوەیەکى  فریاگوزارییەکان  دۆخە  و  تەندروستییەکان  ناوخۆییە  قەیرانە  لە  فراوانتر  بەشێوەیەکى  و  کۆفید-١٩  پەتاى 

ئەنجامەى لەمیاىن چاوپێکەوتنەکانەوە لە عێراق ئەنجاممانداون دەریدەخەن کە بەربەستێکى زۆر بۆ پەیوەندییەکى بەرهەمدار لە نێو ئەو 

کۆمەنەدا هەن و لەگەڵیدا کەمى پەیوەندى و زانیاریی هەڵە و کەمى پشتیوانیش هەن. ئەمە دەرئەنجامى چەندین فاکتەرن لەنێویاندا 

نەبووىن ئاژانسى میدیایی پسپۆڕ لە بوارى تەندروستى و هۆشیارکردنەوە و کەمى ڕاهێنان بۆ ڕۆژنامەوانان لەبارەى بابەتە تەندروستییەکان 

و چۆنیەىت مامەڵەکردن لەگەڵ زانیارى گومانلێکراو و ئەو ئاژانسە میدیاییانەى ئەولەویەىت جیاوازیان هەیە و بەهەڵەتێگەیشتن لە ڕۆڵى 

ئەوانی تر. 

کـــــــۆتــــــایـــــی

پـێــشــــنـیــارەکــــــــان
پەرەپێداىن ڕۆژنامەواىن تەندروستى لە میدیا سەرەکییەکاندا لەڕێگەى ڕاهێنانەوە. 

پەرەپێداىن ڕۆژنامەواىن تەندروستى بەشێوەیەکى گشتى و سەرنج خستنە سەر پەتاکان لە میدیا سەرەکییەکاندا لەڕێگەى پێداىن ڕاهێنان 

بە ڕۆژنامەوانان و دەزگا میدیاییەکان و بەڕێوەبەرایەتییە میدیاییەکاىن سەر بە وەزارەىت تەندروستى. 

دیاریکردىن قۆناغەکاىن بنیاتناىن کەناڵەکاىن پەیوەندیکردن و هەماهەنگى باشتر لەنێوان هەردووالدا. 

دیارکردىن قۆناغەکاىن بنیاتناىن کەناڵەکاىن پەیوەندیکردن و هەماهەنگى باشتر لەنێوان هەردوو الدا لەڕێگەى هانداىن وەزارەىت تەندروستى و 

وەزارەىت ڕۆشنبیرى و بەڕێوەبەرایەتییەکانیان لە ناوچە جیاجیاکاندا بەمەبەستى هەماهەنگیکردىن زیاتر و ئەنجامداىن کۆنفرانسى میدیایی 

و کۆبوونەوەى پەیوەندیدار بە بابەتە تەندروستییەکان. هەروەها ئەمە هاىن دەزگا میدیاییەکان دەدات زانیارى لە ڕێکخراوى تەندروستى 

جیهاىن و سەرچاوە باوەڕپێکراوەکاىن ترەوە وەربگرن. 

دەرفەىت یەکسان و دادپەروەرى لە دەستگەیشتن بە زانیارییەکان لەالیەن ڕۆژنامەوانان و دەزگا میدیاییەکانەوە. پەیوەندییەکى یەکسان 

بەرەنگاربوونەوەى  چۆنیەىت  لەبارەى  زانیارى  لەگەڵیدا  و  دەدرێت  ئەنجام  تەندروستییەوە  کێشەیەکى  لەبارەى  چاالکییەک  هەر  کاتێک 

چەواشەکارییەوە بو بکرێتەوە و ئاڵوگۆڕ بکرێت.

بدەن.  پەیوەندیدارەکان  توانا  بەرەوپێشبردىن  و  پەیوەندیکردن  کەناڵەکاىن  فراوانکردىن  بۆ  کار  مرۆیی  بوارى  چاالکواناىن  و  میدیا  پێویستە 

کارامەیی  و  توانا  پەرەپێداىن  بەمەبەستى  بکات  خۆی  پەیوەندیکردىن  تواناکاىن  بۆ  هەڵسەنگاندن  الیەنەکان  لە  هەریەکێک  پێویستە 

بەشێوەیەک لە الوازییەکان تێبگەن و خاڵێکى هاوبەش دەستنیشان بکەن بەمەبەستى پەرەپێداىن پەیوەندى نێوان هەردووال.

پێداىن زانیارى نوێ بە هەمووان بەشێوەیەکى بەردەوام لەبارەى هەر کێشەیەکى تەندروستى و نەخۆشى و پەتایەکى چاوەڕوانکراوەوە.

کێشە  لەبارەى  میدیاییەکاندا  دامەزراوە  لەگەڵ  مامەڵەکردن  چۆنیەىت  لەبارەى  مرۆییەکان  ڕێکخراوە  بۆ  ڕاهێنان  خوىل  کردنەوەى 

دامەزراوە  و  تەندروستى  کارگوزاراىن  و  ڕێکخراوە مرۆییەکان  بۆ  ڕاهێنان  پێویستە هەردوو الیەن خوىل  بەپێچەوانەوە.  و  تەندروستییەکان 

میدیاییەکان و ڕؤژنامەواناىن بوارى تەندروستى بکەنەوە لەبارەى تێگەیشتن لە کارى یەکتر لەسەر پەتا و کێشە تەندروستییەکان.



بـــۆ دەزگــــا مـیـــدیــــایــیــەکـــــــــــــان

بۆ کارەکتەراىن بوارى مرۆیی و تەندروستى

پەرەپێداىن ڕۆژنامەواىن تەندروستى بەشێوەیەکى گشتى و سەرنج خستنە سەر پەتاکان لە میدیا سەرەکییەکاندا لەڕێگەى پێداىن ڕاهێنان 

بە ڕۆژنامەوانان بە هەماهەنگى لەگەڵ دەزگا میدیاییەکان و کارگوزاراىن بوارى تەندروستى.

داڕشتنى ستراتیژیەىت دروستکردىن کەناڵەکاىن پەیوەندیکردن و هەماهەنگى باشتر لەگەل گروپە مرۆیی و تەندروستییەکاندا بەمەبەستى 

بەدەستگەیشتنى دوایین زانیارى و داتاى تایبەتمەند بە کێشە تەندروستییەکان لە وتدا. 

بۆ  باوەڕپێکراو  سەرچاوەى  وەک  متمانەپێکراوەکان  سەرچاوە  و  تەندروستى  وەزارەىت  و  جیهاىن  تەندروستى  ڕێکخراوى  بە  پشتبەستن 

دەستکەوتن و پشکنینى ڕاستى و دروستى زانیارییەکان. 

داڕشتنى ستراتیژیەىت هەماهەنگیکردن لەگەڵ کارەکتەراىن مرۆیی و تەندروستیدا بەمەبەستى تێگەیشتن لە ئاستەنگەکاىن پەیوەندیکردن 

لەنێوان  بێت  زانیارییەوە  ئاڵوگۆڕى  کۆمەڵەیەکى  دامەزراندىن  لەڕێگەى  ئەمەش  دەکرێت  و  لەنێوانیاندا  زانیارى  ئاڵوگۆڕى  میتۆدەکاىن  و 

هەردوو الیەندا و مانگانە یان سانە دوو جار کۆبوونەوە ڕێکبخەن.

دابینکردىن دەرفەىت یەکسان و دادپەروەرانەى دەستگەیشتن بە زانیارى بۆ ڕۆژنامەوانان و دەزگا میدیاییەکان. پەیوەندیکردن لەگەڵ دەزگا 
و  بوکردنەوە  لەگەڵ  دەدرێت  ئەنجام  تەندروستییەوە  کێشەى  لەبارەى  چاالکییەک  هەر  کاتێک  یەکسان  بەشێوەیەکى  میدیاییەکاندا 

ئاڵۆگۆڕکردىن زانیارى لەبارەى چۆنیەىت ڕووبەڕووبوونەوەى چەواشەکارى بەیەکەوە.

فراوانکردىن کەناڵەکاىن پەیوەندیکردن لەگەڵ دەزگا میدیاییەکان و بەرزکردنەوەى ئەو توانستە پەیوەندیدارەکان. پێویستە کارەکتەراىن بوارى 
لەسەر  بنەماکراو  بەهرەى  و  توانا  پەرەپێداىن  بەمەبەستى  بکەن  پەیوەندیکردنیان  توانستەکاىن  بۆ  هەڵسەنگاندن  میدیایی  و  مرۆیی 

تێگەیشتن لە الوازییەکان و دروستکردىن خاڵێکىى پەیوەندى بۆ باشترکردىن پەیوەنییان لەگەل دامەزراوە میدیاییەکاندا. 

پێداىن زانیارى نوێ بە هەمووان بەشێوەیەکى بەردەوام لەبارەى هەر کێشەیەکى تەندروستى و نەخۆشى و پەتایەکى چاوەڕوانکراوەوە. 
ئەمەش ئاسانکارى بۆ بەرەنگاربوونەوەى چەواشەکارى دەکات. 

ڕێکخستنى سیمینار/ خوىل ڕاهێنان بۆ دەزگا میدیاییەکان و ڕۆژنامەواناىن بوارى تەندروستى لەبارەى چۆنیەىت ڕێگریکردن لە بوبوونەوەى 
زانیارى هەڵە و چەواشەکارى پەیوەندیدار بە کێشە تەندروستییەکانەوە. 
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