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Үнэн зөв, найдвартай мэдээллийн 

хүртээмж нь тайван цагт амин чухал 

бол өдгөө нүүрлээд буй КОВИД-19 цар 

тахал мэт хямралт үед үхэл, 

амьдралыг шийдэх асуудал болж 

байна.  
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1. ТАНИЛЦУУЛГА 

 

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гуттеришийн хэлж 

буйгаар, хямралт үеийн “бидний дайсан бол ташаа мэдээллийн эрчтэй 

нэмэгдэж буй давалгаа юм.” Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага 

(ДЭМБ) КОВИД-19-ийн эргэн тойрон дахь хуурамч мэдээллийг 

тодорхойлохдоо цар тахлын гол хөдөлгөгч хүч болохынх нь хувьд 

“massive infodemic” буюу “асар их мэдээллийн цар тахал” гэжээ.  

 

Энэхүү цуврал бодлогын баримт бичиг буюу хоѐр хураангуйн эхнийх 

нь “хуурамч мэдээлэл” хэмээх нэр томъѐог хуурамч бөгөөд болзошгүй 

сөрөг нөлөө бүхий контентийн талаар өгүүлэхдээ өргөн утгаар 

ашиглана. Тухайн сөрөг нөлөө нь цар тахлын үед үхлийн үр дагаварт 

ч хүргэж болно.  

Батлагдаж, нотлогдоогүй аливаа агуулгыг боловсруулж, түгээж байгаа 

зорилгоор нь хуурамч мэдээллийг (disinformation) хуудуутай (ташаа) 

мэдээллээс (misinformation) ялгах боломжтой. Хувийн ашиг сонирхлын 

үүднээс худал эмчилгээний талаар контент боловсруулах нь хуурамч 

мэдээллийн (disinformation) нэг жишээ юм. Гэхдээ үүнтэй ижил 

контентийг үнэн гэж итгээд түүнийгээ бусдад хэрэгцээтэй хэмээн 

хуваалцсан ч үүнийг мөн адил хуурамч мэдээлэл гэж тодорхойлж 

болно.  

КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч, хуудуутай мэдээллийн хариу 

үйлдлийн аль аль нь хүмүүсийн янз бүрийн сэдлээс хамаарч өөр өөр 

байж болно. Тухайлбал, боловсрол бол хуурамч мэдээллийн 

хэсэгчилсэн “эмчилгээ” болохын зэрэгцээ луйвраар мөнгө олох явдлыг 

таслан зогсоох нь хуурамч мэдээллийг бууруулах бас нэг арга зам юм. 

Гэхдээ зорилгоосоо үл хамааран хуурамч агуулгын үр нөлөө ижил 

байж болно. Аль ч тохиолдолд хуурамч мэдээлэлд эрчимтэй автсанаар 

хүмүүс мэдлэг мэдээлэлгүй хоцрох бөгөөд энэ нь улмаар ноцтой үр 

дагаварт хүргэж болзошгүй.  

Энэхүү бодлогын хураангуй болон түүний дагалдах баримт бичигт 

хуурамч, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл үүсгэх, түгээх сэдэл гэхээсээ 

илүүтэйгээр, түүний хор уршигтай үр дагаварт анхаарал хандуулан, 

хуурамч мэдээлэл гэх нэр томъѐоны хэрэглээг өргөн утгаар 

тайлбарлана.  
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Хуурамч мэдээлэл нь КОВИД-19-өөс ч өмнө байсан зүйл юм. “Дэлхий 

хавтгай гэсэн үзэл санааны хөдөлгөөн” өрнөхөөс эхлээд уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх шинжлэх ухаанч үндэслэлтэй 

маргадаг хүмүүс ихэвчлэн улс төр, эдийн засгийн явцуу ашиг 

сонирхлын үүднээс шинжлэх ухааныг үгүйсгэж, худал хуурмагийг 

зориудаар бий болгодог. Өнөө үед нийгмийн эрүүл мэндийн 

мэдээллийн үнэ цэнийг бууруулж байгаа хуурмаг зүйлс нь хуурамч 

мэдээлэл түгээх уламжлалт арга барилд суурилж байна. Ямар зохиол 

байх нь сэдвээс шууд хамаарна.  

КОВИД 19-тэй холбоотой хуурамч мэдээлэл анагаахын шинжлэх 

ухааны тухай төөрөгдөл үүсгэж, хүн бүрт төдийгүй бүхэл бүтэн 

нийгэмд тэр даруй нөлөөлж байна. Энэ нь бусад сэдвээрх худал 

мэдээллээс илүү хүний аминд хүрэхээр хор хөнөөлтэй. Тийм ч учраас 

энэхүү бодлогын баримт бичгийг “disinfodemic” буюу “хуурамч 

мэдээллийн цар тахал” хэмээн нэрлэж байна. Уг томъѐоллыг ашиглан 

бидэнд тохиолдоод буй шинэ аюул заналхийлэл, дэлхий дахинд 

тодорхой бус байгаа олон хариултуудыг ухан ойлгоход энд өгөгдсөн 

товч мэдээлэл туслана.  

Үүний тулд КОВИД-19-ийн үе дэх хуурамч мэдээллийн үндсэн есөн 

сэдвийг, дөрвөн гол хэлбэрт задалж, асуудалд хариу үйлдэл/арга 

хэмжээ үзүүлж буй байдлаар нь бүлэг болгон хэв шинжээр нь 10 

ангилан харуулав. Энэхүү дүн шинжилгээ нь ЮНЕСКО-ийн Олон улсын 

цахилгаан холбооны байгууллага (ОУЦХБ), ЮНЕСКО ба Өргөн 

зурвасын комиссын 2020 онд хийсэн судалгаанд тулгуурлав. Уг 

судалгаанд хуурамч мэдээллийн талаарх өргөн сэдэв, төрөл хэлбэр, 

хариу үйлдэл/арга хэмжээг багтаав.  

 

Чанартай мэдээллийн хүртээмж яагаад чухал вэ?  

Дисинфодемикийг ойлгохын тулд “мэдээлэл бол мэдлэгийн үндэс 

суурь” гэсэн түүний эсрэг талыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Үзэл бодлоо 

илэрхийлэх эрх чөлөөг утга учиртай, нийгэмд ач тустай болгодог зүйл 

нь хуурамч мэдээлэл бус харин мэдээллийн хүртээмж юм. Шинжлэх 

ухаанч, мэргэжлийн сэтгүүл зүйн боловсруулсан баталгаатай, 

найдвартай мэдээлэл нь ЮНЕСКО-ийн “Мэдлэг бүхий нийгэм”-ийг бий 

болгох гол үндэс юм. Харин дисинфодемик нь үүний эсрэг ойлголт юм.  

Өнөө үед интернэт нь мэдээлэл, хуурамч мэдээллийн аль алиныг 

дамжуулах гол механизм болж байна. Интернэт нь мессежийн 
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урсгалыг дамжуулах үйл явцын суурь болдог ба хуурамч мэдээлэл 

болон бодит мэдээллийн үйлдвэрлэлийг контент хүлээн авагч руу 

нийлүүлэх, түүнийг холбох хэрэгсэл болдог.  

Энэ дамжуулалтыг хэрэгжүүлдэг байгууллагууд (жишээ нь, 

интернэтийн компаниуд, мэдээллийн хэрэгслүүд) нь тээвэрлэгч, 

платформын аль нь ч биш. Гэвч мэдээллийн урсгалаа бүрдүүлэх, 

тэрхүү урсгалын гарцыг тогтоон барих тодорхой ашиг сонирхолтой 

байдаг. Тэдний дамжуулалт дахь үүрэг нь харилцаа холбооны эхний 

мөчлөгийн агуулгыг хүлээн авах/ашиглах өсөлтөөс хамаарах ба нэгэнт 

түгсэн мессежийг үржүүлэн дахин боловсруулах үйл явцад хяналт 

тавихад хэцүү болдог.  

Үүнтэй холбогдуулан, өргөн зурвасын интернэт хүртээмжийн эерэг, 

сөрөг нөлөөллийн аль алиныг энэхүү хам сэдэвт дурдана.  

(+) Өндөр хурдны цахим холболт нь цар тахлыг даван туулах 

аврах шугам юм. Тухайлбал:  

 Хөл хорионы үеэр олон хүмүүст гэрээсээ сурах, ажиллах, мөн 

нийгмийн харилцаанд оролцох боломж олгож байна.  

 Төр иргэддээ эрүүл мэндийн мэдээллийг шууд дамжуулж байна.  

 Баталгаатай сэтгүүл зүйгээр дамжуулан КОВИД-19-ийн талаарх 

мэдээ мэдээллийг олон үзэгч, сонсогчдод хүргэх боломж олгож 

байна.  

 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд бие биетэйгээ, сэтгүүлчид зэрэг 

бусдад мэдээлэл дамжуулагчидтай бодит цаг хугацаанд 

холбогдож байна.  

(-) Үүний зэрэгцээ бөөнөөр холбогдох нь хуурамч, 

төөрөгдүүлсэн агуулга боловсруулан, түүнийгээ нян мэт тараах 

аюулыг дагуулдаг:  

 Дисинфодемик нь үхлийн үр дагаварт хүргэсэн тохиолдлын тоо 

өсөн нэмэгдэж байна. Олон хүнийг хууран мэхэлж байгаа нь 

шинжлэх ухааны үндэслэлтэй урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 

хүлээн зөвшөөрч, хэрэгжүүлэх боломжгүй болгож байна. Хүмүүс 

хэнэггүй байдлаасаа болж эсвэл буруу “эмчилгээ” хийснээс 

үүдэн амь насаа алдаж байна.  

 Дэлхийн эв нэгдэл урьд өмнөхөөс илүү хэрэгтэй болсон энэ цаг 

үед улс төрийн зорилгоор эсвэл арьс өнгөөр ялгаварлан 
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гадуурхах, гадныхныг үзэн ядах, хүйсээр ялгаварлан гадуурхах 

зэрэг бусад шалтгаанаар КОВИД-19-ийн тухай хэт туйлширсан, 

үзэн ядалтыг өдөөн дэвэргэсэн хуурамч мэдээллүүд цахим 

орчинд бий болов.  

 Хуурамч мэдээллийг илчилж буй сэтгүүлчид, эмнэлгийн 

ажилтнууд өөрсдөө хуурамч мэдээллийн халдлагын бай болж 

байна.  

 Дисинфодемикийн эсрэг зарим хариу үйлдэл нь интернэт 

ашиглахын давуу тал болох хууль ѐсны дагуу үзэл бодлоо 

илэрхийлэх эрх чөлөөг дордуулахад хүргэж байна. Нөгөөтээгүүр 

энэ нь хуурамч агуулгатай тэмцэх хамгийн сайн арга юм.  

 

Хүний эрхийн нөхцөл  

Мэдээлэл хайх, хүлээн авах, хуваалцах нь хүн бүрийн эрх юм. 

ЮНЕСКО болон түүний түншүүд энэхүү эрхийг хамгаалж, 

бэхжүүлэхийн тулд дараах чиглэлээр ажилладаг.  

 Хуурамч мэдээллийн хор хөнөөлтэй тэмцэх;  

 Хараат бус, чанартай сэтгүүл зүйг дэмжих;  

 Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролоор дамжуулан 

олон нийтийг эрх мэдэлжүүлэх;  

 Гишүүн орнуудад үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний олон 

улсын хэм хэмжээг хангахад дэмжин туслах.  

Эдгээр дөрвөн чиглэл нь олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хүлээн 

зөвшөөрсөн эдийн засаг, нийгэм, соѐлын эрхийн нэг хэсэг болох эрүүл 

байх эрхийг хангахад зайлшгүй шаардлагатай. Хүн төрөлхтөн НҮБ-ын 

Тогтвортой хөгжлийн зорилт (ТХЗ)-ын 16.10-д заасан “олон нийтийн 

мэдээллийн хүртээмж ба суурь эрх чөлөөг хамгаалах” зорилгод чиглэх 

аваас эдгээр нь бүгд нэн чухал ач холбогдолтой юм. ТХЗ-ын энэхүү 

зорилго нь бусад ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэх, ялангуяа ТХЗ-ийн 3 буюу өнөө 

үед онцгой чухал байгаа “Эрүүл мэндийг дэмжих” зорилгыг 

хэрэгжүүлэхэд тустай.  

Энэхүү бодлогын хураангуйг нийтлэхдээ ЮНЕСКО нь #ShareKnowledge 

буюу #MэдлэгХуваалцах”-ыг зорив. Үүнд:  
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 КОВИД-19-ийн хямралын эргэн тойрон дахь хуурамч мэдээллийн 

том зураглалыг ойлгох; 

 Илүү гүнзгий ойлголттой болохын тулд ЮНЕСКО “Disinfodemic”-

ийн эсрэг хариу үйлдэл үзүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл, 

боломжуудийг үнэлж, дагалдах бодлогын хураангуйд мөн энэ 

талаарх мэдээллийг нийтлэв.  

 

2. КОВИД-19-ИЙН “DISINFODEMIC”-ИЙН “ЯАГААД, 

ЮУГ, ХЭРХЭН”  

КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч мэдээлэл аль хэдийнээ олширч, 

зөвхөн хувь хүмүүст төдийгүй нийгэмд бүхэлд нь заналхийлж байна. 

Иргэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зөвлөгөөг үл ойшоож, өөрсдийгөө 

эрсдэлд оруулж байна. Засгийн газрууд, бодлого боловсруулагчдад үл 

итгэх байдлыг бий болгож байна. Мөн сэтгүүлчид шинэ мэдээллийг 

идэвхтэй мэдээлэхийн оронд худал хуурмагийг залруулахад хүчин 

чармайлтаа зарцуулж байна. Энэ асуудал хүн бүрийг хүнд байдалд 

оруулж байна.  

Хуурамч мэдээллийн сэдэл нь янз бүр байна. Зарим нь мөнгө олохын 

тулд байдаг бол нөгөө хэсэг нь улс төрийн давуу байдал олж авах, 

өөртөө итгэх итгэлийг бууруулах, буруутган зэмлэх, хүмүүсийг 

туйлшруулах, цар тахлын эсрэг хариу үйлдлийг сулруулах зэрэг сэдэл 

агуулж болно. Нөгөөтээгүүр, зарим залагчид мунхаглах, хувийн эго 

эсвэл тус болох санаатайгаар бусдыг төөрөгдүүлдэг байж болно. Хувь 

хүн, зохион байгуулалттай бүлэг, зарим хэвлэл мэдээлэл, албан ѐсны 

сувгууд санаатайгаар ч санамсаргүйгээр ч хуурамч мэдээлэл түгээх 

тохиолдол бий.  

Хуурамч мэдээллийн цар тахал буюу дисинфодемик нь ихэвчлэн үнэн 

мэдээллийн дунд худал хуурмагийг нуун дарагдуулж байдаг бөгөөд 

хувцсаар биеэ далдлахтай адил юм. Үүнд хуурамч эсвэл төөрөгдүүлсэн 

мем, худал эх сурвалжаас өгсүүлээд, хүмүүсийг урхинд оруулж 

хуурамч холбоос дээр даруулан залилах гэмт хэрэг хүртэлх сайн 

танигдсан аргууд багтана.  

КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч мэдээлэл нь өвчний гарал үүсэл, 

өвчлөлийн тохиолдол, өвчний шинж тэмдэг, эмчилгээ, засгийн 

газрууд, бусад оролцогч талуудын хариу арга хэмжээний талаарх 

бүхий л мэдээнийг агуулгад нөлөөлж байна.  
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DISINFODEMIC-ШИНЖ БАЙДЛЫН ҮНДСЭН ДӨРВӨН ТӨРӨЛ 

 

Цар тахлын үеийн янз бүрийн нөхцөл байдал, тэдгээрийн үр дагаврын 

талаарх олон нийтийн ойлголтыг төөрөгдүүлэхийн тулд КОВИД-19-тэй 

холбоотой хуурамч мэдээлэл өргөн хүрээний хэлбэрээр илэрч байна. 

Ихэнх нь дархлаажуулалтын эсрэг аян, улс төрийн хуурамч 

мэдээллийг дэвэргэж байна.  

Тэд шалтгаан бус итгэл үнэмшил дээр, үр дагавар бус мэдрэмж дээр 

төвлөрөх замаар хүмүүсийн ухамсарт худал хуурмагийг далдуур 

суулгаж байдаг. Тэд өрөөсгөл хандлага, хэт тулшрал, улс төрийн чиг 

шугам, мөн түүнчлэн бусдын гэнэн итгэмтгий зан, увайгүй явдал, асар 

их өөрчлөлт, төвөгтэй байдалтай тулгарсан тохиолдолд энгийн 

зүйлсийг эрэлхийлэх байдлыг ашигладаг.  

1. Сэтгэл эмзэглүүлсэн өгүүлэмж, бичвэр 

Хувийн үзэл бодол, хуурамч эсвэл бүрэн бус мэдээллийг үнэний 

зах зухтай хольсон хуурамч нотолгоо бүхий өгүүлэмж бичвэр. 

Дээрх төрлийн мэдээллийг дэлгэц дээрээс шууд харах 

боломжгүй, хаалттай мессеж аппликейшнээс олж мэдэхэд хэцүү 

байдаг.  

2. Зохиомол цахим хуудас ба байгууллага  

Үүнд худал эх сурвалж, бохир мэдээлэл, засгийн газар эсвэл 

компанийн хуурамч вэбсайтууд, мөн харахад итгэл үнэмшил 

төрүүлэхүйц мэдээний төрлийг нийтэлж буй вэбсайтууд багтана. 

Жишээ нь, КОВИД-19-ийн талаар батлагдаагүй хуурамч 

тохиолдлуудыг мэдээлэх.  

3. Залилан хувиргасан зохиомол, хам сэдэвтэй холбогдолгүй 

дүрс, дүрс бичлэг 

Эдгээр нь ерөнхийдөө төөрөгдөл, итгэлгүй байдал эсвэл хүчтэй 

сэтгэл хөдлөлийг өдөөхийн тулд бүтээсэн нянтай мем (нян мэт 

амархан тардаг богино бичвэр, зураг) эсвэл хуурамч, зохиомол 

түүхүүд байдаг.  

4. Хуурамч мэдээллийг шургуулсан, найруулан тавьсан аян  
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Эдгээр нь цахим дахь хүй олны дунд маргаан үүсгэх, үндсэрхэг 

үзэл, геополитикийн асуудлыг дэвэргэх, хувийн эрүүл мэндийн 

мэдээллийг хууль бусаар цуглуулах, “phishing” хийх (“Загасчлах” 

буюу нууц үг, зээлийн картын дугаар зэрэг хувийн мэдээллээ 

илчлэхийг өдөөх зорилготой үйл ажиллагаа); спам болон 

хуурамч эмчилгээний талаарх зар сурталчилгаанаас мөнгө олох 

зэрэг багтана. Эдгээр нь мөн хуурамч мэдээлэл түгээх зохион 

байгуулалттай аяны нэг хэсэг болох бот, троллуудаар дайралт 

хийлгэх, зохиомлоор хандалт нэмэгдүүлэх аргууд байж болно.  

 

ДИСИНФОДЕМИКИЙН ЕСӨН ГОЛ СЭДЭВ 

 

Энэхүү судалгаанд хуурамч мэдээллийн цар тахлын өнөөгийн 

байдалтай холбоотой есөн гол сэдвийг тодорхойлов. Эдгээр сэдэв нь 

арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах, гадаад хүмүүсийг үзэн ядах үзлийг 

авч үзнэ.  

 

1. КОВИД-19 буюу коронавирусийн үүсэл, тархалт  

Судлаачдын анхны тодорхойлсноор шинэ төрлийн коронавирус 

нь Хятадын Ухань хот дахь мах, махан бүтээгдэхүүний захаас 

анх илэрсэн гэх бөгөөд учир шалтгаан, бусад хүчин зүйлийг 

буруутгсан хуйвалдааны онол г.м.  

2. Худал, төөрөгдүүлсэн тоо баримт  

Өвчний тохиолдол, нас баралтын тоо баримтыг байнга холбон 

мэдээлэх. 

3. Эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө  

Үүнд цар тахлын үеийн эдийн засаг болон эрүүл мэндэд үзүүлэх 

сөрөг нөлөөний талаар худал мэдээлэл тараах, нийгмийн 

тусгаарлалт нь эдийн засгийн үндэслэлгүй юм гэсэн санаа, тэр ч 

байтугай КОВИД-19 нь ажлын байр бий болгож байна гэсэн 

агуулга. 

4. Олны итгэл хүлээсэн сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагын нэр хүндэд халдах, гутаан доромжлох 
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Энэ нь ихэвчлэн зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хуурамч 

мэдээлэл түгээж байна хэмээн буруутгасан улс төрийн зорилго 

бүхий хуурамч мэдээлэл түгээх  

5. Өвчний шинж тэмдэг, оношилгоо, эмчилгээ 

Энэ сэдэв нь дархлаа, урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээний 

талаар хор хөнөөлтэй хуурамч мэдээллийг агуулдаг. Жишээ нь, 

үнээний шээс эсвэл давстай халуун усаар хоолойгоо зайлах 

буюу уух нь халдвар уушгинд нэвтрэхээс сэргийлнэ гэх мэт тоо 

тоймшгүй бичвэр үүнд багтана. Эдгээр нь шинжлэх ухааны 

үндэслэлгүй юм.  

6. Нийгэм, эрүүл мэндэд үзүүлэх үр нөлөө 

Энэ сэдэвт дисинфодемикээс үүдсэн хуурамчдан авалт хийх, 

сандралд оруулах, хөл хорионы талаарх худал мэдээллээс 

өгсүүлээд Венецийн сувагт далайн гахай үзэгдлээ зэрэг хуурамч 

мэдээлэл багтана.  

7. Улс төржүүлэлт, улс төрийн ашиг хонжоо  

Нэг талыг барьсан, хэт өрөөсгөл, эерэг өнгө аяст хувиргасан 

мэдээллийг тодорхой эрх мэдэлтнүүдэд тааламжтай бус мэдээ 

баримтын ач холбогдлыг үгүйсгэх зорилгоор түгээх. Мөн КОВИД-

19-ийг энгийн ханиадтай адилтгах, цар тахлын үргэлжлэх 

хугацааг үндэслэлгүйгээр тогтоох, эмнэлгийн шинжилгээ, тоног 

төхөөрөмжийн боломж бололцооны талаарх төөрөгдүүлсэн 

мэдээллийг улс төрийн ашиг хонжоо олох зорилгоор түгээдэг.  

8. Луйврын шинжтэй санхүүгийн ашиг хонжоонд хөтлөгдсөн 

агуулга 

Үүнд хүмүүсийн хувийн өгөгдөл мэдээллийг хулгайлах 

зорилготой луйвар орно.  

9. Оддын тухай хуурамч мэдээлэл 

Үүнд нэр алдартай хүмүүсийг КОВИД-19-ээр өвчилсөн хэмээх 

худал түүхүүд багтана.  
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3. КОВИД-19-ТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХУУРАМЧ МЭДЭЭЛЛИЙН 

ЭСРЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЛИЙГ ЗАДЛАН ШИНЖЛЭХ НЬ 

Энэхүү бодлогын баримт бичиг дэх хуурамч мэдээллийн хариу 

үйлдлийг тодорхойлохдоо тэдгээрийн ард байгаа хүчин зүйл 

(интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч, засгийн газрууд, хэвлэл мэдээлэл, 

төрийн бус байгууллагууд) гэхээсээ илүү зорилгынх нь дагуу ангилав. 

Зарим хүчин зүйл хэд хэдэн хариу үйлдэлд багтсан байна.  

ЮНЕСКО-ОУЦХ Өргөн Зурвасын Комиссын тайланд зориулсан 

зохиогчдын хийсэн судалгаанд үндэслэж, хуурамч мэдээллийн 

шаталсан хэв шинжийг боловсруулав.  

Энд өгүүлсэнчлэн, бусад бодлогын баримт бичигт суурь эрх болох үзэл 

бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хамруулан хариу үйлдлийн ангилал тус 

бүрийг давуу, сул талын аль алинаар нь үнэлэв.  

Нийт 10 төрлийн хариу үйлдлийг тодорхойлон, дөрвөн бүлэгт хуваав. 

Үүнд:  

3.1 Хуурамч мэдээллийг ялган таних нь:  

а. Мониторинг хийх, баримт нягтлах хариу үйлдэл.  

b. Эрэн сурвалжлах хариу үйлдэл.  

3.2 Продюсер, түгээгч:  

a. Хууль тогтоомж ба хуульчлахын өмнөх байдал, бодлогын 

хариу үйлдэл.  

b. Хуурамч мэдээллийн эсрэг үндэсний болон олон улсын аян 

3.3 Үйлдвэрлэл ба түгээлт  

a. Дэг сахиулах хариу үйлдэл.  

b. Техник, алгоритмын хариу үйлдэл.  

c. Эдийн засгийн хариу үйлдэл. 

3.4 Хуурамч мэдээлэл зориулагдсан хэрэглэгчдэд дэмжлэг 

үзүүлэх  

a. Ёс зүй, хэм хэмжээний хариу үйлдэл. 
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b. Соѐн гэгээрүүлэх хариу үйлдэл. 

c. Эрх мэдэлжүүлэх, итгэл төрүүлэх хүчин чармайлт  

 

3.1 КОВИД-19-ийн хуурамч мэдээллийг тодорхойлоход 

чиглэсэн хариу үйлдэл  

КОВИД-19-ийн талаарх хуурамч мэдээллийн агуулгыг үндэслэн хариу 

үйлдлийн байг тодорхойлно. Үүний тулд мэдээллийн сувгуудад (жишээ 

нь, нийгмийн мэдээллийн сүлжээ, мессеж аппликейшн, мэдээний 

агентлаг, вэбсайт) хяналт, шинжилгээ хийх шаардлагатай. Энэ 

ангилалд багтсан зарим хариу үйлдэл нь баримт нягтлах буюу 

ихэвчлэн буруу ташааг илчилснээр өрнөдөг. Энэ нь худал бөгөөд хам 

сэдэвтэй холбоогүй дүрс эсвэл хуурамч нотолгоог буруу ташаа 

болохыг нь баталж, олон нийтэд илчлэх үйлдлийг хэлж байгаа юм. Энэ 

ангилалд хамаарах өөр нэг хариу үйлдэлбол далд, хоорондоо 

уялдаатай хуурамч мэдээллийн аяныг илрүүлэх явдал юм.  

 

3.1.а Хариу үйлдлийг хянаж, баримтыг нягтлах нь  

Хяналт тавих, баримт нягтлах хариу үйлдлийг бие даасан баримт 

нягтлах байгууллагууд, мэдээллийн байгууллагууд, платформууд, 

эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын 

ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх хандлагатай байдаг. Эдгээр нь Олон 

улсын баримт нягтлах сүлжээ (ОУБНС), ДЭМБ, нийгмийн сүлжээний 

платформууд, төрийн бус байгууллагууд, засгийн газрууд, хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагуудын зохицуулалт дор 70 гаруй улс орны 

баримт нягтлах байгууллагыг хамарсан томоохон хүчин чармайлт 

бүхий хариу үйлдэл юм. WhatsApp, Facebook, Google болон Twitter 

компаниуд мөн саяхан баримт нягтлагч болон сэтгүүл зүйн 

байгууллагуудад хандив өргөж, хуурамч мэдээллийг илрүүлэхэд 

дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн юм.  

Нийгмийн мэдээллийн сүлжээний мониторинг мөн баримт нягтлах арга 

нь тасралтгүй өөрчлөгдөх нянтай хуурамч мэдээллийн сэдвүүдийг 

илрүүлдэг бөгөөд эдгээр нь дисинфодемикийг хянах, ойлгох амин 

чухал арга хэрэгсэл юм. Жишээлбэл 2020 оны гуравдугаар сараас 

нэгдүгээр сарын хооронд ОУБНС-нээс КОВИД-19-тэй холбоотой 1500 

гаруй цахим худал хуурмаг мэдээллийн баримтыг нягталж илрүүлжээ. 
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Одоогоор энэхүү сүлжээнд 70 гаруй орон өөрсдийн санаачилгаараа 

нэгдээд байна.  

Баримт нягтлах хариу үйлдэл нь зарим талаар программ хангамж, 

автоматжуулалтын хэрэгсэл ашиглахын зэрэгцээ хэвлэл мэдээлэл, 

хараат бус байгууллагуудад ажилладаг өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн 

мэргэжилтнүүдийн шүүлтүүрт гол төлөв тулгуурлаж байна. Энэ нь 

ерөнхийдөө үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө (энэ эрх нь дангаараа 

зөвхөн үнэн бодит мэдээлэлтэй холбогдохгүй)-ний зөрчил гарах 

эрсдлийг бууруулдаг. Баримт нягтлах аргыг үзэл бодолд 

ашигладаггүй, мөн олон янзын үзэл баримтлалуудын эсрэгцлийг ч 

хийдэггүй. Харин тодорхой ойлголтын хүрээн дэх баримтуудыг 

нягталж, тайлбарладаг. Гэсэн хэдий ч энэ ажлын хүндрэлтэй тал нь 

нүүрний маск иргэдийг сайн хамгаалах эсэх гэх мэт нарийн төвөгтэй 

аргументыг шалгаж нягталдагт оршино. Учир нь уг аргументыг баримт 

нягтлагчид “худал” гэсэн тэмдэглэгээ тавьсан. Үүний зэрэгцээ энэ нь 

цар тахлын эхэн үед бүх нийтээрээ маск зүүж байсан тухай Хонг 

Конгоос гаргасан баримттай зөрчилдөж байна хэмээн зарим эрдэмтэд 

маргаан өрнүүлж байна. Мөн маск зүүх нь аюулгүй байдлын хуурамч 

мэдрэмж төрүүлэх, хүн хоорондын зай барих гэх мэт бусад арга 

хэмжээг бууруулах гэсэн айдас бас бий. Маргааны өөр нэг хэмжүүр 

бол нүүрний маскны талаарх баримт нягтлах оролдлого нь албан ѐсны 

эх сурвалжид итгэх иргэдийн итгэл буурах, нүүрний маск зүүсэн Ази 

гаралтай хүмүүс арьс өнгөний үзлийн улмаас халдлагад өртөж 

болзошгүй.  

 

3.1.b Эрэн сурвалжлах хариу үйлдэл 

Эрэн сурвалжлах хариу үйлдэл нь тухайн өгөгдсөн агуулга (дор хаяж 

хэсэгчлэн) нь худал (баримт нягтлах) эсэх, найдвартай, үл 

ялгаварласан (баталгаажилтын тэмдэглэгээтэй) эсэх, мөн дараагийн 

илрүүлэх (debunking) үйл ажиллагаанд холбогдох эсэхээс хамаарч 

асуултууд урган гардаг. Эдгээр хариу үйлдэл нь зохион байгуулалттай 

хуурамч мэдээллийн аяны үүрэг, гол оролцогчид, тархалтын хэр 

хэмжээ, арга хэлбэр, зарцуулсан хөрөнгө мөнгө, хүй олонд нөлөөлж 

буй байдал зэргийг гүн гүнзгий ухаж судалдаг.  

Цар тахлын үед богино хугацаанд эх сурвалжийг илүү гүнзгий, 

эрчимтэйгээр судлах шаардлагын улмаас КОВИД-19-ийн талаарх эрэн 

сурвалжлах хариу үйлдэл нь шууд баримтыг нягтлан, баталгаажуулдаг 
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хүчин чармайлттай харьцуулахад цөөхөн нийтлэгдэж байна. Гэсэн 

хэдий ч, эрэн сурвалжлах хариу үйлдлийн чиглэлээр мэргэшсэн 

байгууллагууд эхний эрэн сурвалжлах бүтээлээ нийтэлж эхэллээ. 

Үүнд, тухайлбал зарим төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгсэл, бодлого боловсруулагчид, хараат бус хэвлэл мэдээлэл, 

эрдэмтэн судлаачдын хамтарсан эрэн сурвалжилга багтана.  

Эрэн сурвалжилж буй сэдвүүдийн тоонд КОВИД-19-тэй холбоотой 

хуурамч мэдээлэл, төрөөс санхүүждэг хэвлэл мэдээллийн өрнүүлж буй 

аян, хэт даврагчдын хөдөлгөөн, цагаачлалын эсрэг, хэт барууны 

сүлжээнийхэн багтана. Эдгээр үйл ажиллагааг нийгмийн сүлжээний 

компаниудад голлон чиглүүлэх бөгөөд үүнд Твиттер (нээлттэй пост 

болон шууд мессежийн үйлчилгээ), Фэйсбүүк (профайл, групп, пэйж, 

мессенжэрийг багтаасан), YouTube (видео болон сэтгэгдлүүд), 

WhatsApp болон Инстаграм (нээлттэй пост болон хувийн мессеж) 

багтах ба эдгээр компанийн дисинфодемикийн эсрэг авч буй хүчин 

чармайлт үүнд үл хамаарна.  

 

3.2 КОВИД-19-ийн хуурамч мэдээллийн үйлдвэрлэл, тархалтыг 

зохицуулах хариу үйлдэл  

Энэ ангиллын хариу үйлдэл нь өргөн хүрээний мэдээлэл ба агуулгын 

экосистем бий болгох зорилготой бөгөөд улс төрийн хүчийг ашиглан 

КОВИД-19-д холбогдох хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэхэд анхаарна. Үүнд 

бие даасан улс орнууд гол үүрэг гүйцэтгэнэ. Тэдгээр хариу үйлдэлд 

тодорхой тохиолдолд хориг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, бусдад 

түлхэц хүч болох, хуурамч мэдээллийн эсрэг тэмцэхэд идэвх 

санаачилга гаргах зэрэг багтана. Эдгээр хүчин чармайлт нь 

ерөнхийдөө хуурамч мэдээллийг үйлдвэрлэх, түгээхэд чиглэгддэг. Энэ 

нь КОВИД-19-ийн хуурамч мэдээллийг гэмт хэрэг гэж тооцохоос 

өгсүүлээд, нийтийн эрүүл мэндийн мэдээллийн хангамжийг 

нэмэгдүүлэх замаар хараат бус хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг гол 

төлөв дэмжихгүй байх зэрэг арга хэмжээ багтдаг. Үүний илүү 

хязгаарлагдмал хариу үйлдэл нь сэтгүүл зүй ба дэлхий дахины 

хэвлэлийн эрх чөлөөнд нөлөөлөх үйлдэл багтаж байна.  

Энэхүү ангилалд орох хариу үйлдлийн зорилго нь худал хуурмагийг 

бий болгож буй хүмүүст хандах хандалтыг бууруулахад чиглэх бөгөөд 

зарим хүчин зүйл нь өөрөө хуурамч мэдээллийн цар тахлыг газар 

авахуулахад нөлөөлөгчид байдаг. Харин нөгөө хэсэг нь цар тахлыг 
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ашиглан үзэл бодлоо илэрхийлэх хууль ѐсны эрх чөлөөнд дарамт 

шахалт үзүүлэхийг зөвтгөх хандлагатай байх ба энэ нь тодорхойгүй 

хугацаагаар сунжрах магадлалтай байдаг.  

3.2.a. Хууль тогтоох, хууль тогтоохоос өмнөх бодлогын хариу 

үйлдэл  

Энэ ангилалд төрийн бие даасан зохицуулалт, хууль сахиулах үйл 

ажиллагаа хамаарна. Жишээлбэл, КОВИД-19-ийн талаарх хуурамч 

мэдээллээс урьдчилан сэргийлэх торгуулийн арга хэмжээ олон үе 

шаттайгаар хийгдэж байна. Үүнд, КОВИД-19-ийн талаар засгийн 

газрын албан ѐсны үйл ажиллагаатай зөрчилдсөн, худал, 

төөрөгдүүлсэн мэдээлэл үйлдвэрлэх, хуваалцахыг эрүүгийн 

хариуцлагад татах арга хэмжээ орно. Үүнд мөн интернэт, харилцаа 

холбооны компаниудын агуулгыг таслан зогсоох заавар багтдаг. 

Хэвлэл мэдээллийг хуурамч мэдээллийн эсрэг хамгаалалт болгож, 

тэдэнд материаллаг дэмжлэг үзүүлэх бодлогын бусад хариу үйлдэл 

үүнд хамаарна.  

Авч буй арга хэмжээний дотор улс төрийн удирдагчдад өргөжүүлэх 

онцгой байдлын тогтоол шинэ эрх мэдэл өгөх бөгөөд холбогдох гэмт 

хэргийн дагуу баривчлах, торгох, шоронд хорих эрх мэдэл олгохын 

тулд КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч мэдээлэлд одоо мөрдөгдөж буй 

онцгой байдлын хэм хэмжээний акт ашиглах явдал юм.  

Зарим улс орон хуурамч мэдээллийг үйлдвэрлэн, түгээх үйлдлийг гэмт 

хэрэгт тооцож, гэм буруутай хүмүүст тав хүртэлх жил хорих ял 

ногдуулах хууль баталжээ.  

Эдгээр арга хэмжээ нь хууль ѐсны сэтгүүл зүйг торонд оруулах эрсдэл 

дагуулж байна. Зарим улс оронд хараат бус сэтгүүл зүй 

үйлдвэрлэгчдийг худал мэдээлэл (false information) гэж тухайн улс 

үзсэн тохиолдолд хуулийн дагуу хариу арга хэмжээ авах хүрээнд аль 

хэдийн баривчлах, саатуулах буюу албадан гаргасан байна. Олон 

нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг яаралтай шийдвэрлэхэд онцгой 

байдлын үед хэрэгжүүлж буй арга зам нь бэрхшээлтэй байгаагийн 

улмаас тэд мөн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг илүү өргөн 

хүрээнд зөрчих эрсдэлтэй байна. Гэсэн хэдий ч хямралын үед ч хүний 

эрхийг сахин хүндэтгэх, тухайлбал мэдээлэл авах эрхийг хангах, мөн 

уг эрхийн хязгаарлалт нь үндэслэлтэй байх, хууль ѐсны байх, 

зорилгодоо нийцсэн байх зэрэг олон улсын хэм хэмжээг баримтлах 

шаардлагатай.  



КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч мэдээллийг ухаж ойлгох нь 

 

 15 

Бодлогын бусад төрлийн хариу үйлдэлд мэдээний хэрэгслийг дэмжих 

үйл ажиллагааг багтаав. Зарим жишээг дурдвал:  

 Хэвлэл мэдээллийн салбарт нүүрлээд буй хямралын сөрөг 

нөлөөний эерэг тал нь хэвлэл мэдээллийн үйл ажиллагааны 

нийгэм дэх үнэ цэнийг хүлээн зөвшөөрөхийн зэрэгцээ хэд хэдэн 

улс орнуудын зүгээс арга хэмжээ авч эхлээд байна. Жишээ нь, 

Канадад хэвлэл мэдээллийн байгууллагын татварын 

хөнгөлөлтийг хурдан хугацаанд хэрэгжүүлэх, мөн мэдээллийн 

сувгуудаар дамжуулан зар сурталчилгаанд хөрөнгө оруулах 

зэрэг орно. Дэлхийн сонины холбооноос (WAN-IFRA) Дани, 

Бельги, Унгар, Итали дахь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэл 

мэдээллийн ажил олгогчдыг дэмжих төрийн тусламжийн багц 

эсвэл татвараас чөлөөлөх асуудлыг тодорхойлов. 

 Эдгээр дэмжих механизмын ил тод, хараат бус, үл ялгаварлах, 

бие даасан байдлыг хангах шаардлагын дагуу ийм төрлийн 

бодлогын хариу үйлдэл үзүүлэх уриалга өсөн нэмэгдэж байна. 

Олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлд дэмжлэг үзүүлэхийг мөн 

сайшааж байна. Эрсдэлд орсон болон КОВИД-19-ийн талаарх 

мэдээ мэдээллийг сурвалжилсан сэтгүүлчдэд ТББ-уудаас төрийн 

дэмжлэгтэйгээр хөрөнгө гаргуулан дэмжсэн хэд хэдэн тохиолдол 

байна.  

 Интернэт харилцаа холбооны томоохон компаниуд хямралыг 

даван туулахад дэмжлэг болох зорилгоор зарим орны хэвлэл 

мэдээллийн салбарт бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж 

байна. 

 

 

 

 

 

“Ийм нөхцөлд бидний гаргаж болох хамгийн том алдаа бол 

ташаа мэдээлэх явдал юм.” 

АНУ-ын Ерөнхийлөгч асан Барак Обама 

ДЭМБ-ын зүгээс КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч мэдээлэлд 

идэвхтэй хариу үйлдэл үзүүлж, баталгаажуулсан илрүүлгийн 

жагсаалтыг нийтэлж байна. 
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3.2.b Хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх үндэсний болон олон улсын 

аян  

Энэ төрлийн хариу үйлдэл нь КОВИД-19-ийн талаарх хуурамч 

мэдээллийн эсрэг өгүүлэмжийг хөгжүүлэхэд анхаарах, нийтийн эрүүл 

мэндийн албан ѐсны мэдээллийг гар утсаараа түгээхэд цахим хүй 

олныг дайчлах, мөн худал хэмээн тооцогдох контентийг устгах зэрэгт 

голлон анхаарна. Албан ѐсны контентийг олон талт сувгаар хангахын 

тулд янз бүрийн харилцаа холбооны интернэт компаниуд болон эрх 

бүхий байгууллагуудын хоорондын түншлэл бий болов. Энэ ангилалд 

төрөл бүрийн аян, хуурамч мэдээллийн эсрэг контент боловсруулах 

тусгай нэгж байгуулах зэрэг арга хэмжээ багтана.  

Жишээлбэл:  

 НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга хуурамч мэдээллийн өсөн 

нэмэгдэж буй хор хохирлыг “Хүний амь насыг эрсдэлд оруулж 

буй хор” хэмээн тодорхойлж, үүнтэй тэмцэхийн зэрэгцээ 

“Интернэтийг баримт, шинжлэх ухааны үерт автуулах” НҮБ-ын 

Харилцаа холбооны хариу үйлдэл үзүүлэх санаачилгыг 

өрнүүлэв.  

 ЮНЕСКО нь “хуурамч мэдээллийг бутлагч” нэрийн дор орон 

нутгийн хэл дээр контент боловсруулав.  

 Өмнөд Африкийн Засгийн газар zaDNA дээд түвшний домэйн 

нэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бүх интернэт сайтуудыг 

www.sacoronavirus.co.za (үндэсний КОВИД-19 сайт) руу 

харагдахуйц холбоос бүхий хуудсыг байршуулсан байхаар 

журамлав.  

 Их Британий Засгийн газрын “Хуурамч мэдээллийн эсрэг үүр”-т 

засгийн газар, технологийн салбарын мэргэжилтнүүд багтдаг. 

Үүнд “Хүний амь насыг хохироохуйц худал хуурмаг, цуурхлын 

тархалтыг таслан зогсоох” “шуурхай хариу үйлдлийн нэгж” 

багтдаг.  

 Энэтхэгийн Засгийн газар КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч 

мэдээллийн эсрэг WhatsApp чатботыг санаачилжээ.  

 

 

http://www.sacoronavirus.co.za/
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3.3. КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч мэдээлэл үйлдвэрлэх, 

түгээх үйл явц дахь хариу үйлдэл 

Эдгээр хариу үйлдэл харилцаа холбооны салбар дахь анхан шатны 

байгууллагуудын үйл ажиллагаанд чиглэгдэнэ. Тухайлбал, хэвлэл 

мэдээллийн байгууллага, нийгмийн хэвлэл мэдээлэл, мессеж болон 

хайлтын сүлжээ үүнд хамаарна. Эдгээр байгууллага нь бүгд “хуурамч 

мэдээллийн халдвар” тээгч болоход өртөмтгий бөгөөд хуурамч 

мэдээллийн эсрэг дархлаанаас ангид байдаг. Тэдний ихэнх нь үүнийг 

хүлээн зөвшөөрч, контент боловсруулан (өөрөөр хэлбэл, засварлах, 

зохицуулах), холбогдох хариу үйлдэл үзүүлдэг. Энэ нь төрөл бүрийн 

контентийн байр байдлыг өөрчилдөг бөгөөд ихэнх тохиолдолд 

технологийг бодлого хэрэгжүүлэхэд ашигладаг. Зарим талаараа 

тэдний энэ хариу үйлдэл нь КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч 

мэдээллээс ашиг олохыг завдагчдад үзүүлэх эдийн засгийн 

хөшүүргийг бууруулах зорилготой юм.  

Интернэтийн компаниудын бодлого, онцгой байдлын үйл ажиллагааны 

хатуу чанга хэрэгжилт: Интернэтийн хэд хэдэн компани (Facebook, 

Google, Linkedin, Microsoft, Reddit, and Twitter) өөрсдийн сайт дээрх 

молиго, хуурамч мэдээлэлтэй хамтран тэмцэх зорилгоор нэгдсэн 

мэдэгдэл гаргаж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж байна.  

 

3.3.а. Дэг сахиулах хариу үйлдэл 

Дисинфодемикийн эсрэг уг хариу үйлдэл нь интернэтийн компаниудын 

үйлчилгээгээр дамжуулан КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч 

мэдээллийн тархалтыг хязгаарлах, хэрэглэгч болон хүлээн авагчдыг 

нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээллийн эрх бүхий эх сурвалж руу 

чиглүүлэх үйл ажиллагааг хамардаг. Тухайлбал, доорх арга хэмжээг 

нэрлэж болно.  

 “First Draft” ТББ-аас КОВИД-19 цар тахлын эргэн тойронд 11 

интернэт платформ “хуудуутай, хуурамч мэдээлэл” гэдгийг 

хэрхэн тодорхойлж байгааг жагсаав. Илт хуурамч мэдээлэл 

үйлдвэрлэгчдийг жагсаалтаас хасахын зэрэгцээ зар 

сурталчилгааны чөлөөт орон зай, бусад механизмаар дамжуулан 

найдвартай эх сурвалжуудыг өндөрт өргөх зэрэг гол үйл 

ажиллагаа үүнд багтана.  
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 WhatsApp нууцлал бүхий платформ дээрх мессежийг хянах, 

зохицуулахад бэрхшээлтэй тулгарч байгаа хэдий ч, хэрэглэгчид 

баримт нягтлах холбоосыг ашиглах боломжийг судалж байна.  

 СrowdTangle хэмээх Фэйсбүүкийн эзэмшдэг нийгмийн сүлжээний 

аналитикийн компани нь КОВИД-19-д холбогдох сэдвээр хянах 

самбарыг олон нийтэд ил болгожээ. Энэ нь Фэйсбүүк, Инстаграм 

дээрх контентуудад хамаатай бөгөөд дисинфодемикийг судалж, 

мэдээлэхэд тус болох юм.  

Интернэтийн компаниудаар дамжуулан контентийн дэг сахиулж буй 

байдлыг НҮБ-ын Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний асуудлаарх 

Тусгай илтгэгчийн зөвлөмжийн дагуу үнэлгээ хийж болох ба энэ нь 

“хувийн цензур” хэрэгжүүлэх явцад хууль ѐсны контентийг устгахаас 

зайлсхийх хамгаалалт бий болгохыг уриалсан. Дэг сахиулах хариу 

үйлдэл нь мөн хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэж буй хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагын гол стратеги болдог. Жишээлбэл:  

 Хуваарийн дагуух дэг баримталсан хамгийн сайн сурвалжилга, 

судалгаа, эрэн сурвалжилгууд (debunking)-ын сэдэвчилсэн 

мэдээлэл.  

 КОВИД-19-тэй холбоотой таамаг бүхий зүйлсийн баримт нягтлах, 

ярилцлага, мэдээллийн тойм болон нийгмийн эрүүл мэндийн 

талаарх найдвартай мэдээллийг подкастаар түгээх.  

 Дэлхий даяарх хуурамч мэдээллийн жагсаалт, мэдээллийн санг 

тогтмол шинэчлэн дамжуулдаг шууд блог.  

 Цар тахлын үед сэтгүүл зүйн үйл ажиллагааг эх сурвалж, 

удирдамж, тайлбар бүхий сурвалжилгад үндэслэн аюулгүй, ѐс 

зүйтэй, үр дүнтэй эрхлэх тусгайлсан дэг.  

 

3.3.b Техникийн болон алгоритмын хариу үйлдэл  

Дисинфодемикийн эдгээр хариу үйлдэлд хуурамч мэдээллийг 

илрүүлэх, тархалтыг нь зогсоох үүднээс автоматжуулалт болон хиймэл 

оюун ухааныг ашиглаж байна. Үүнийг нийгмийн сүлжээ, хайлтын 

систем, гуравдагч ханган нийлүүлэгчдээр дамжуулан хэрэгжүүлж 

байна.  
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Зарим хэвлэл мэдээллийн болон баримт нягтлах байгууллага КОВИД-

19-ийн талаарх баримтыг шалгах, контентийг баталгаажуулах ажлыг 

хурдасгахад туслах автомат хэрэгсэл ашиглаж байна.  

 Үүний нэг нь Франц Пресс Агентлагийн “WeVerify” хөтөч юм. Энэ 

нь хэд хэдэн орны (АНУ, Франц, Энэтхэг, Португал, Нидерланд, 

Колумби, Эквадор, Маврики) КОВИД-19-ийн талаарх хуурамч 

мэдээллийг тухайн улс орны хэлээр (Англи, Франц, Испани, 

Герман, Португал) илрүүлэхээр олон баримт нягтлагч, хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагууд (AFP, France24, The Quint, Boom, India 

Today, L’Express, Canal 1, Volkskrant) ажиллаж байна.  

 Бусад олон хэрэгслийг “First Draft” байгууллагын “Basic Toolkit” 

жагсаалтад багтаасан бөгөөд үүнд зураг, дүрс бичлэг 

баталгаажуулах, газар зүйн байршлыг тодорхойлох, зар 

сурталчилгааны ил тод байдлын хэрэгсэл, КОВИД-19-ийн хянах 

самбар зэрэг багтана.  

КОВИД-19-ийн хямрал нь интернэт компаниудад ч нөлөөлж, 

контентийг хянах ажиллах хүчний хомсдол бий болох бэрхшээлтэй 

тулгарч байна. Иймээс, КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч 

мэдээллийн контентийг хянах автомат хэрэглээнд тэд илүүтэйгээр 

найдаж байгаа бөгөөд Фэйсбүүкт “илүү их алдаа гарна” гэдгийг 

сануулж, автоматаар устгал хийхийг эсэргүүцсэн хэрэглэгчдэд 

анхааруулахын зэрэгцээ хүнд суурилсан хяналтын процесст тэд 

цаашид баталгаа өгч чадахгүй байна. Үүнтэй ижил төстэй 

мэдэгдлийг Google, Twitter, YouTube-ийн зүгээс хийсэн. 

Автоматжуулалт алдаатай тохиолдолд (жишээ нь, хуулийн дагуу 

КОВИД-19-ийн мэдээлэл буюу вэбсайтын холбоос бүхий 

хэрэглэгчийн постыг устгасан тохиолдолд) давж заалдах эрхийг 

сулруулах, залруулах бат бөх механизмгүй байгаа нь хэрэглэгчдийн 

үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд хор хохирол учруулж байна. 

Энэ нь НҮБ-ын Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний асуудлаарх 

Тусгай илтгэгчийн онцлон тэмдэглэсэн корпорацийн үндсэн 

үүргүүдийн нэгтэй зөрчилдөж байна.  

 

3.3.с Эдийн засгийн хариу үйлдэл  

Энэ хариу үйлдлийн ангилал бол хуурамч мэдээллээс мөнгө олдог 

хүмүүсийг зогсоох бөгөөд “clickbait” үүсгэх, хуурамч мэдээллийн 
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сайтууд зэрэг бусад төрлийн ашгийн төлөө хуурамч мэдээлэл 

үүсгэхийг өдөөх үйлдлийг таслан зогсоох тухай асуудал юм.  

Эдийн засгийн хариу үйлдэл нь одоогоор хоѐр үндсэн төрөлтэй 

байна. Үүнд: зар сурталчилгааны хориг, КОВИД-19-тэй холбоотой 

контентийг мөнгөөр үнэлэхгүй байх зэрэг багтана.  

 Фэйсбүүк нь улс төрийн сурталчилгаанд агуулагдах хуурамч 

мэдээлэлд хориг тавихгүй бөгөөд энэ тохиолдолд (Google-тэй 

хамтран) Фэйсбүүк, Инстаграмын зар сурталчилгаан (ads) дахь 

КОВИД-19-ийн талаарх хуурамч мэдээллийг хязгаарлах, мөн цар 

тахлаар далимдуулан эдийн засгийн ашиг олох явдлыг 

бууруулах чиглэлээр идэвхтэй алхам хийж байна. Үүнд 

шинжилгээний хэрэгсэл, ариутгагч, маск, үнэ хөөрөгдсөн 

“эмчилгээ” зэрэг ихэнхдээ хуурамч мэдээлэл бүхий зар 

сурталчилгааг оруулаагүй. Гэсэн хэдий ч, зар сурталчилгааг 

хянахад ашигладаг автомат арга ашиглаж байгаагийн улмаас 

хуурамч сурталчилгаа байршуулагчид ижил утгатай үг ашиглах, 

хэрэглэгчийн аккаунтыг хулгайлах зэрэг автоматжуулалтыг 

ашиглан хоригийг тойрч гарах арга замыг олж байна. 

 Google болон Bing-ийн хайлтын технологи нь заримдаа КОВИД-

19-тэй холбоотой эргэлзээ төрүүлэхүйц бараа бүтээгдэхүүн зарж 

борлуулж буй хуудсуудыг харуулсаар байгаа бөгөөд энэ нь 

мөнгө олох үйл ажиллагааг таслан зогсоох эдгээр байгууллагын 

хүчин чармайлтыг сулруулж байна. 

 Google, Twitter нь засгийн газрын байгууллагууд, бусад эрх 

мэдэл бүхий албан ѐсны эх сурвалжаас бусад бүх төрлийн, 

коронавирус буюу КОВИД-19-ийг дурдсан зар сурталчилгаанд 

хориг тавив. Энэ нь бусад хууль ѐсны байгууллагуудын зар 

сурталчилгаагаар дамжуулан хэрэгтэй мэдээлэл агуулсан аяныг 

өрнүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж байв. Үүний үр дүнд Google 

дөрөвдүгээр сарын эхээр хоригоо цуцлав. Харин Твиттерийн 

байр суурь өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна: “Твиттер нь КОВИД-19-

тэй холбоотой бүх сурталчилгааг хориглоно. Засгийн газар, олон 

улсын байгууллагууд, улс төрийн агуулга чөлөөтэй нийтлэх 

чиглэл бүхий хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд болон Твиттерийн 

бодлого зохицуулалтын багтай түншилдэг байгууллагуудаас 

гаргасан төрийн/нийтийн үйлчилгээний мэдэгдэл энэ хоригт үл 

хамаарна.”  
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 Зар сурталчилгаанаас гадна YouTube дээр байршсан КОВИД-19-

ийг онцолсон, дурдсан контентууд нь дагаж мөрдөх 

удирдамжийн дагуу бүх контентийн баримтыг нягталсан байхыг 

зохиогчдоос шаарддаг бөгөөд ѐс зүйтэйгээр мөнгө олох арга 

хэмжээг хэрэгжүүлдэг. Тэд зөрчлийг илрүүлсэн тохиолдолд 

КОВИД-19-тэй холбоотой зөрчилтэй контентийг устгах, мөнгө 

олох аргыг хязгаарлах эсвэл түр хугацаагаар тухайн сувгаар 

мөнгө олох эрхийг идэвхгүй болгодог.  

 

3.4 КОВИД-19-ийн хуурамч мэдээллийн аяны зорилтот хүлээн 

авагчдыг дэмжих зорилготой хариу үйлдэл 

КОВИД-19-ийн дисинфодемикт үзүүлэх хариу үйлдлийн уг ангилалд 

зөвлөмж, шийдвэр, хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын 

хөгжил дэвшил, баталгаат контентийн таних тэмдэглэгээ зэрэг 

багтана. Эдгээр нь цахим орчин дахь хүй олон, хэвлэл мэдээлэл болон 

тэдний хүлээн авагчдыг оролцуулан хуурамч мэдээллийн зорилтот 

хүлээн авагчдад чиглэсэн хариу үйлдэл юм.  

 

3.4.а Ёс зүй, хэм хэмжээний хариу үйлдэл  

Энэхүү бүлэгт хуурамч мэдээллийг тараасан тохиолдолд олон нийтийн 

зүгээс буруушаах, эсвэл эдгээр үйлдлийг таслан зогсооход чиглэсэн 

зөвлөмж, шийдвэрүүдийн хариу үйлдэл орно. Уг хариу үйлдэлд НҮБ-

ын Тусгай илтгэгч, ДЭМБ-ын төлөөлөгч, улс төрийн манлайлагчдын 

мэдэгдэл зэрэг багтана. Мөн түүнчлэн, сэтгүүл зүйн баримтлах ѐс зүйг 

бэхжүүлж, интернэтийн компаниудыг илүү ихээр хичээхийг уриалсан 

жишээнүүд бий. Эдгээр хариу үйлдэл нь ихэвчлэн бусдад тарааж буй 

хуурамч мэдээллээ түгээхийг зогсооход чиглэсэн мэдэгдэл, илтгэл, 

нийтлэлийн хэлбэртэй байх бөгөөд хямралын үед үзэл бодлоо 

илэрхийлэх эрх чөлөөний хэм хэмжээг бэхжүүлэх, дисинфодемикийн 

эсрэг хариу үйлдэл үзүүлэхэд тулгарч буй шинэ тутам сорилтыг 

шийдвэрлэхийн тулд ѐс зүйн хэм хэмжээг нийцүүлэхэд чиглэж байна.  

 

 

 

 

Мэдээллийн хэрэгслийн эрхэм зорилгыг онцлон тэмдэглэж, 

Энэтхэгийн сэтгүүлчдэд зориулсан уриалга: “Тэрбум гаруй 

хүн биднийг эргэн тойрноо харж, мэдээлж, хянаж, үр хойч 

үедээ тэмдэглэн үлдээхийн төлөө, төрийн алдаа дутагдал 

дээр шүгэл үлээнэ хэмээн найдаж байна.” 
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Жишээ нь:  

 НҮБ-ын Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний асуудлаарх Тусгай 

илтгэгч Дэвид Кэй, Европын аюулгүй байдал хамтын 

ажиллагааны байгууллагын Хэвлэлийн эрх чөлөөний асуудал 

эрхэлсэн төлөөлөгч Харлем Дезир, Америк хоорондын Хүний 

эрхийн Комиссын Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний 

асуудлаарх Тусгай илтгэгч Эдисон Ланза нарын хамтарсан 

мэдэгдэлд “Засгийн газрууд цар тахлын үед мэдээллийн чөлөөт 

урсгал, хүртээмжийг сурталчлах, хамгаалах шаардлагатай” 

гэжээ.  

 Тухайн үед нь шууд баримтыг нягтлах боломжгүй тул илтгэл, 

хэвлэлийн бага хурлын үеэр хуурамч мэдээлэл тарааж буй улс 

төрчдийг шууд дамжуулахаа зогсоохыг ахлах редактор, сэтгүүлч, 

хэвлэл мэдээллийн мэргэжилтнүүдэд уриалж байна.  

 Интернэт харилцаа холбооны компаниуд КОВИД-19-ийн талаар 

хуурамч мэдээлэл түгээж байна гэж үзсэн улс төрийн 

манлайлагчдын бичлэгийг засварлах, устгах зэрэг урьд өмнө 

байгаагүй шийдвэрүүдийг гаргав.  

  

 

 

 

 

 

 

3.4.b Соѐн гэгээрүүлэх хариу үйлдэл  

Эдгээр хариу үйлдэл нь иргэдийн хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь 

боловсрол, тэр дундаа шүүмжлэлт сэтгэлгээ, цахим 

баталгаажуулалтын ур чадварыг хөхиүлэн дэмжихэд чиглэгдэнэ. Мөн 

КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч мэдээллийн бай болсон 

Олон улсын сэтгүүлчдийн төв (ICFJ) нь олон талт, янз бүрийн 

хэлээр ярьдаг дэлхийн өнцөг булан бүрд оршин буй мянга мянган 

сэтгүүлчдийг хамруулсан Дэлхийн эрүүл мэндийн хямралыг 

мэдээлэх форумыг эхлүүлэв. Үүнд: Эмнэлгийн тусламжийн талаар 

мэдээлэх, шинжлэх ухаан, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн 

баталгаатай эх сурвалжтайгаар, шууд хүртээмжтэйгээр, ѐс зүйтэй 

мэдээлж сурвалжлах, КОВИД-19-ийн талаарх хялбаршуулсан 

мэдлэгийг түгээх, мөн хамтран баримт нягтлах. 
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сэтгүүлчдээс гадна үүнд гол хариу үйлдэл үзүүлэгчдээс урган гарсан 

сэтгүүл зүйн боловсрол, сургалтад чиглэсэн хариу үйлдэл бий. 

Дисинфодемикийн хувьд, соѐн гэгээрүүлэх олон арга хэмжээг 

цахимаар хэрэгжүүлдэг бөгөөд ихэнхдээ хуурамч мэдээлэл илүү 

тархдаг нийгмийн хэвлэл мэдээлэл гэх мэт цахим орчинг ашигладаг. 

Эдгээр хариу үйлдлийг, ялангуяа дэлхийн өнцөг булан бүрт хэрэгжиж 

буй төрийн үйлчилгээ, мэдээллийн суурь боловсролыг дээшлүүлэхэд 

чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүд, хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүй рүү 

чиглэсэн иргэний нийгмийн байгууллагууд, сэтгүүл зүйн сургуулиуд, 

мөн засгийн газрууд хэрэгжүүлж байна.  

Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролыг дээшлүүлэх төсөл 

хөтөлбөрийн жишээ:  

 Пакистаны “Dawn” сонин нь цахим мэдээллийн суурь 

боловсролын арга хэмжээ болгон, иргэдэд дисинфодемикийг 

даван туулахад туслах товч удирдамж нийтлэв.  

 Лондонгийн Эдийн Засгийн сургууль (LSE)–иас цар тахлын 

улмаас албадан гэр сургуульд суралцаж буй хүүхдүүдэд 

зориулан КОВИД-19-ийн талаарх хуурамч мэдээллийг 

залуурдахад туслах удирдамж эрхлэн гаргав.  

Нягтлан шалгах, баримт нягтлах, эрүүл мэндийн асуудлыг ѐс 

зүйтэйгээр мэдээлж сурвалжлах асуудлаар сэтгүүлчдэд чиглэсэн соѐн 

гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны жишээг дурдвал:  

 ЮНЕСКО “Сэтгүүл зүй, “худал мэдээ” ба хуурамч мэдээлэл” 

гарын авлагаа дисинфодемикийн эсрэг хариу үйлдэл болгон 

олон хэл дээр орчуулах ажлыг дэмжив.  

  First Draft байгууллагын “Коронавирусийн мэдээллийн эх 

сурвалжууд” хуудаст нийтэлсэн “мэдээллийн сангийн хуурамч 

хуудууг илрүүлэх”, сайтар нягталсан эх сурвалжуудын жагсаалт, 

цар тахлыг мэдээлж сурвалжлах талаар соѐн гэгээрүүлэх 

вэбинарууд (онлайн хичээл), КОВИД-19-ийг нягтлах, хуудууг 

илрүүлэхэд туслах арга хэрэгсэл, хөтөч зэрэг багтана. Африкийн 

хэвлэл мэдээллийн дээд төв (ACМЕ)-өөс КОВИД-19-ийг мэдээлж 

сурвалжлахдаа холбогдох нөөц, арга хэрэгсэл, зөвлөмж, эх 

сурвалжуудын дэг бүхий нөөцийн жагсаалтыг боловсруулсан 

бөгөөд үүнд мөн баримт нягтлах түүвэр багтсан.  
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 Афганы ТББ болох NAI “КОВИД-19-ийн үед сэтгүүл зүйн 

зайлшгүй мөрдөх үйл ажиллагаа”-г боловсруулжээ.  

 “The Data and Society” судалгааны байгууллагаас хуурамч 

мэдээллийг хэрхэн мэдээлэх тухай сэтгүүлчдэд зориулсан 10 

зөвлөмж боловсруулав.  

 

3.4.c. Эрх мэдэлжүүлэх, итгэл төрүүлэх хүчин чармайлт  

 

Эрх мэдэлжүүлэх, итгэл төрүүлэх хүчин чармайлтын хариу үйлдэл нь 

соѐн гэгээрүүлэх хариу үйлдлийг нөхдөг. Тэд, ялангуяа контент 

баталгаажуулах хэрэгсэл, вэб контентийн шалгуур үзүүлэлтүүд, иргэд, 

сэтгүүлчдийг КОВИД-19-ийн талаарх хуурамч мэдээлэлд автахаас 

сэргийлэхэд анхаарал хандуулдаг. Тэд мөн хэвлэл мэдээллийн 

компаниудын мэдээ нийтлэх сайн туршлагуудыг сайшаан дэмждэг. 

Өргөнөөр хэрэгжүүлдэг уг хариу үйлдэл нь “чиглүүлэгч” буюу 

найдвартай мэдээллийн эх сурвалжийн холбоос руу чиглүүлэх хангах 

явдал юм. Жишээ нь:  

 Харвардын Анагаахын сургууль найдвартай мэдээллийн эх 

сурвалжуудын дохиог тодорхойлж, тэдгээрийг илрүүлэх арга 

замын талаар мэдээлэл өгдөг.  

Ингэхдээ иргэдэд найдваргүй вэбсайтуудыг танихад туслах 

зорилгоор вэбсайтын найдвартай байдлын тэмдэглэгээ тавьдаг. 

Жишээ нь:  

 “The NewsGuard” компани “Коронавирусийн хуурамч мэдээллийг 

илрүүлэх төв”-ийг үүсгэн байгуулж АНУ, Их Британи, Франц, 

Итали, Герман дахь “мэдээ”, “мэдээллийн” сайтуудын дохио 

болгож, КОВИД-19-ийн талаарх хуурамч мэдээлэл нийтэлснийг 

тус компаниар тодорхойлуулж байна. Энэ компани нь Бритиш 

Телеком, Их Британийн Соѐл, хэвлэл мэдээлэл, спортын яамтай 

хамтран ажиллаж, энэхүү хүчин чармайлтыг сурталчлахад 

дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна.  
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4. ДҮГНЭЛТ  

Энэхүү бодлогын баримт бичгийн хураангуйд дисинфодемикийн 

талаарх ойлголтын хоѐр хэв шинжийг танилцуулж байна.  

 Нэгдүгээрт, КОВИД-19 хямралын талаарх хуурамч мэдээллийн 

есөн гол сэдэв, үндсэн дөрвөн төрлийн хэлбэрийг тодорхойлсон 

байна. Эдгээр сэдвүүд нь вирусийн эх үүсвэр, тохиолдол, 

эмчилгээ, эдгэрэлтийн талаарх худал мэдээллээс өгсүүлээд 

сэтгүүлчдэд улс төрийн дайралт үзүүлэх хүртэлх сэдвийг 

хамарна. Энэ төрөлд дараах танил горимууд багтдаг: сэтгэл 

хөдлөм хүүрнэл зохиомж, мем, залилан хувиргасан зохиомол, 

хам сэдэвтэй холбогдолгүй дүрс, дүрс бичлэг, зориуд зохион 

байгуулсан хуурамч мэдээллийн аянууд, хуурамч вэбсайтууд, 

мэдээллийн багц эх сурвалжууд орно.  

 Хоѐрдугаарт, дисинфодемикийн эсрэг хариу үйлдлийг ойлгох, 

өөрөөр хэлбэл, эдгээрийг доорх дөрвөн дэд бүлэгт хуваагдах 

арван ангилалд бүлэглэв.  

 Мониторинг ба эрэн сурвалжлах хариу үйлдэл (энэ нь КОВИД-

19-тэй холбоотой хуурамч мэдээлэл, түүнийг илчлэх, 

илрүүлэхэд чиглэнэ)  

 Дисинфодемикийн эсрэг хууль, бодлого, төр засагт суурилсан 

хариу үйлдэл (энэ нь хамтдаа экосистемийн засаглалыг 

төлөөлнө) 

 Дэг сахиулах, технологийн болон эдийн засгийн хариу үйлдэл 

(контент зуучлах байгууллагын бодлого, үйл ажиллагаатай 

холбогдоно) 

 Ёс зүй, хэм хэмжээний, соѐн гэгээрүүлэх, эрх мэдэлжүүлэх, 

итгэл төрүүлэх хариу үйлдэл (ялангуяа хуурамч мэдээллийн 

зохион байгуулагчдын бай болсон хүмүүст чиглэнэ). 

Энэхүү хураангуйн зорилго нь НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд 

(ТХЗ) болон эрүүл байх эрх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд 

хамаарах практик үйл ажиллагааг онцолж, КОВИД-19-ийн талаарх 

дисинфодемикийг ойлгох, түүнд үзүүлж буй хариу үйлдлийн бүтцийг 

гаргахад оршино. ТХЗ-ын 16.10 нь “Олон нийтийг мэдээлэл олж авах 

боломжоор хангах, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах”-ыг уриалдаг. Энд 
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дурдсан хуурамч мэдээллийн төрлүүдэд нэмэлт дүн шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх зорилгоор ЮНЕСКО-оос хамтарсан бодлогын баримт 

бичгийн хураангуйг боловсруулав.  

Тус хоѐрдугаар хураангуйд төр засаг, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, 

иргэний нийгэм, судлаачдын авч хэрэгжүүлбэл зохих арга хэмжээний 

талаар өгүүлнэ. Энэ хоѐр хураангуйг засгийн газар хоорондын 

байгууллагууд, төр засаг, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн 

байгууллага болон олон нийтэд дэлхий даяар тархаж буй өвчин, эмх 

замбараагүй байдлыг өдөөж буй дисинфодемикийг даван туулахад нь 

дэмжин туслах зорилгоор боловсруулав.  

 

ЮНЕСКО-ийн Харилцаа холбоо, мэдээллийн хөтөлбөр 

дисинфодемикийн асуудалтай улам хамааралтай болж байна. 

Хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд дараах асуудал хамаарна:  

• Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба сэтгүүлчдийн аюулгүй 

байдал. Энэ нь хуурамч мэдээлэлд өртөхөөс хамгаалдаг чөлөөт, 

олон ургальч, хараат бус, аюулгүй, чанартай сэтгүүл зүйг 

хөгжүүлнэ (үзэл бодлын илэрхийллийг үндэслэлгүйгээр хязгаарлах 

хэт хариу үйлдэл үүнд мөн багтана). 

• Мэдээллийн хүртээмжтэй байдал. Энэ нь засгийн газрын ил 

тод, идэвх санаачилга бүхий нээлттэй, ил тод байдлыг хөхиүлэн 

дэмжиж, хуурамч цуурхалын оронд албан ѐсны эх сурвалжтай, 

найдвартай мэдээлэл боловсруулан гаргахад тусалдаг.  

• Цахим инноваци ба технологи. Үүнд, технологи нь мэдээллийг 

(хуурамч мэдээллийг) хэрхэн үйлдвэрлэж, эрэмбэлж, хуваалцаж, 

үнэлж байгааг шинжлэн дүгнэдэг.  

• Хэвлэл мэдээллийн хөгжил ба нийгэм. Хэвлэл мэдээлэл, 

мэдээллийн суурь боловсролоор дамжуулан хөрвөх чадварыг 

дэмжих, хэвлэл мэдээллийн олон ургальч байдалд зайлшгүй 

шаардлагатай хүйн хэвлэл мэдээлэл, жендэрийн эрх тэгш байдлыг 

дэмжих чиглэлээр ажилладаг. 
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Дисинфодемикийн асуудлаар ЮНЕСКО хэрхэн 

ажиллаж байна?  

Энэ хямралын хариу үйлдэлд ЮНЕСКО-ийн Харилцаа холбоо, 

мэдээллийн салбар нь дисинфодемикийн “ханган нийлүүлэлт”, “эрэлт 

хэрэгцээ”, “дамжуулан тараах” цар хүрээтэй холбоотой үйл 

ажиллагаагаа эрчимжүүлж байна.  

 “Ханган нийлүүлэгч тал”-ын хувьд, мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

тогтоомж, бодлого журмын дагуу хуурамч цуурхлын эсрэг, засгийн 

газрууд албан ѐсны ил тод, идэвхтэй тодруулга хийх боломжийг 

нэмэгдүүлэх, нээлттэй мэдээллийг сайжруулах чиглэлд тус салбарын 

зүгээс ажиллаж байна. Учир нь, албан ѐсны нотолгоонд суурилсан 

мэдээллийн хүртээмж нь хямралт энэ үед итгэл үнэмшил, харилцаа 

холбооны гол тулгуур юм.  

Үүний зэрэгцээ “ханган нийлүүлэх” үйл ажиллагаа нь хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй мэдээллийг орлохгүй. Түүнчлэн, тус 

салбарын зүгээс эрх мэдэлтнүүдэд чөлөөт, мэргэжлийн сэтгүүл зүйг 

хуурамч мэдээллийн эсрэг тэмцдэг хамтрагчийн хувиар авч үзэхийг 

ятган үнэмшүүлдэг. Энэ нь ялангуяа хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн 

орон зайд нээлттэйгээр ажилладаг тул нийгмийн сүлжээний мессеж 

аппликейшн дээр ихээр түгээгддэг хуурамч мэдээлэлд холбогдох 

хүмүүст хариуцлага тооцох нь амаргүй байдаг. 2020 оны тавдугаар 

сарын 3-ны өдрийн Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөрт зориулсан 

аян нь цар тахлын үед айдас үгүй, зусар үгүй сэтгүүл зүй амин чухал 

болохыг онцолсон юм.  

Уг аяны хүрээнд ЮНЕСКО-оос НҮБ-ын бусад оролцогч талуудын нэгэн 

адил хараат бус сэтгүүл зүйн зайлшгүй үүрэг хэрэгжүүлэхэд саад 

учруулж болох үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд хязгаарлалт 

тавихгүй байхыг засгийн газруудад уриалж байна. Үүний оронд 

сэтгүүл зүй нь зарим эрх мэдэлтнүүдийн дургүйцлийг төрүүлэхүйц 

баталгаажсан мэдээлэл, мэдээлэлтэй оюун санааг бий болгогч, 

хуурамч мэдээллийн эсрэг хүч хэмээн хүлээн зөвшөөрөхийг улс 

орнуудад уриалж байна. Тус байгууллагын Мэдээлэл, харилцаа 

холбооны салбар нь энэ цаг үед хэвлэл мэдээлэл бол зайлшгүй 

үүрэгтэй хэмээн албан ѐсоор хүлээн зөвшөөрөх, хараат бус, ил тод 

байдлыг хангах замаар эдийн засгийн ийм хүнд бэрхшээлтэй үед 

төрийн дэмжлэгийг авах сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлж байна.  
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ЮНЕСКО энэ хямралт үеийг сурвалжлах сэтгүүл зүйн мэргэжлийн ур 

чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. Олон улсын хэвлэл 

мэдээлэл, харилцаа холбооны хүрээлэн (IAMCR)-гээр дамжуулан 

хамтран ажиллах уриалга гаргаж “Сэтгүүл зүй, “худал мэдээ” ба 

хуурамч мэдээлэл: Сэтгүүл зүйн боловсрол сургалтын гарын авлага” 

нийтлэлийг 20 орны хэл дээр орчуулан гаргав. Техас дахь Остины их 

сургуулийн харилцаа холбооны дарга ЮНЕСКО-той хамтран олон 

нийтэд зориулсан үнэ төлбөргүй сургалтыг олон хэл дээр зохион 

байгуулж байна.  

Хуурамч мэдээллийг “дамжуулан тараах”-ын тухайд ЮНЕСКО нь цахим 

хөгжлийг тогтвортой хөгжилтэй уялдуулах хэрэгсэл болох интернэтийн 

түгээмэл байдлыг таниулан сурталчлах чиглэлээр ажилладаг. Энэ нь 

гишүүн орнуудын харилцан тохиролцсон R.O.A.M зарчимд үндэслэсэн 

хэм хэмжээг дээшлүүлэх явдал юм. Үүний дагуу бид интернэтийн 

компаниуд, засгийн газрууд, иргэний нийгэм болон бусад хүмүүстэй 

хамтран интернэтийг эрхэд суурилсан, нээлттэй, хүртээмжтэй, олон 

талын оролцоонд нийцүүлэх чиглэлээр ажилладаг.  

Цахим сүлжээнд хувь хүний нууц, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг 

сахин хүндэтгэхийн зэрэгцээ хуурамч мэдээлэлтэй холилдсон үзэн 

ядах, экстремист хүчирхийллийн үг хэллэгээс сэргийлэх чиглэлээр 

ЮНЕСКО-ийн интернэт эрх чөлөөний цуврал чиглүүлдэг. ЮНЕСКО нь 

ДЭМБ зэрэг байгууллагуудтай хамтран нийтийн эрүүл мэндийн 

талаарх гол мессежүүдийг түгээж, “хүлээн авагч”/ “эрэлт” талыг бодит 

баримтаар хангахын тулд худал хуурмагийг үнэн бодит мэдээлэлтэй 

харьцуулдаг. Энэ үйл ажиллагаа нь хэвлэл мэдээллийн сүлжээ, хүйн 

радио, олон нийтийн дамжуулах сувгууд болон ЮНЕСКО-ийн өөрийн 

нийгмийн хэвлэл мэдээллийн сувгуудаар хэрэгждэг.  

Түүнчлэн ЮНЕСКО нь цахим хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь 

боловсролын санаачилгаа эрчимжүүлэн, хүлээн авагчдын уян хатан 

байдал, “хөрс суурийг” бэлтгэж байна. Эдгээр алхам нь шүүмжлэлт 

сэтгэлгээ, харилцаанд ухамсартайгаар оролцох зан үйлийг 

төлөвшүүлдэг. Тухайлбал, хамтрагч байгууллагуудаараа дамжуулан 

#ThinkBeforeSharing, #ThinkBeforeClicking, and #ShareKnowledge гэсэн 

хаштагуудаа сурталчлах ажлыг хийж байна.  

“CodeTheCurve” дэлхийн хакатон нь IBM, SAP-тай хамтран дэлхийн 

залуучуудад хямралыг даван туулахад туслах технологийн 

шийдлүүдийг санал болгохыг уриалав. Өмнөх цар тахлуудын үед 

хэрхэн даван туулж, сургамж авсан талаарх хэтийн ойлголт бий 
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болгохын тулд баримтат өвийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 

байна. ЮНЕСКО-ийн Харилцаа холбооны хөгжлийн олон улсын 

хөтөлбөрөөс Зүүн Африк, Өмнөд Африк, Энэтхэг, Карибын тэнгисээр 

дамжин коронавирусийн эсрэг сэтгүүлчдийн хариу үйлдлийг дэмжих 

зорилгоор дөрвөн тусгай төслийг батлав. Энэхүү үйл ажиллагаа нь 

#DontGoViral, #ShareInformation аяны хүрээнд цахим технологийн 

инноваци, нээлттэй шинжлэх ухаан, нээлттэй боловсролын эх 

сурвалжийг сурталчлах ажлын нэг хэсэг юм.  

Энэ хороо нь мөн Өргөн зурвасын хороонд харъяалагддаг бөгөөд 

хямралын үеийн хариу үйлдэлд мэдээллийн хүртээмжтэй байдлын ач 

холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч, тус хорооны Хуурамч мэдээлэл ба үзэл 

бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний ажлын хэсгийн судалгаанд хяналт 

тавин ажилладаг.  

ЮНЕСКО нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн хүртээмж 

нь хуурамч мэдээллийн аюул заналын эсрэг хүчтэй эмчилгээ болохыг 

эдгээр олон арга замаар сурталчилж байна.  

Дээр дурдсан эрхүүд нь засгийн газрууд, бодлого, практик үйл 

ажиллагаанд үндэслэсэн шийдвэр гаргах, шинжлэх ухаан болоод 

хүний эрхийн үнэт зүйлсэд суурилсан цар тахлын эсрэг хариу 

үйлдлийг үзүүлэх, хяналт тогтоох боломжийг олон нийтэд олгодог.  

Үүний үндсэн дээр ЮНЕСКО-ийн мэдээлэл, харилцаа холбооны 

чиглэлээрх үйл ажиллагаа нь хүн төрөлхтний өнөөгийн сорилт 

бэрхшээлийг хамгийн оновчтойгоор даван туулахад туслана.  

 

Арга зүй  

Энд танилцуулсан дүгнэлт нь Дэнис Тисүй (AFP), Клара Хэнот (EU 

Disinfo Lab), Триша Мэйэр (Vrije Universiteit Brussel), Сэм Грегори 

(Witness), Дайана Мэйнэрд (University of Sheffield) нарын зохиогчдын 

хийсэн мэргэшсэн судалгааны үр дүн юм. Судалгааны үр дүнд 

үндэслэсэн энэхүү мэдээллийн багц нь 200 гаруй нийтлэл, бодлогын 

баримт бичиг, судалгааны тайлангийн түүврээс бүрдэнэ.  

Энэхүү мэдээллийн санг Пойнтэр хүрээлэнгийн ОУБНС, Цензурын 

индекс (Index on Censorship), Олон улсын хэвлэлийн хүрээлэн (IPI) 

болон “First Draft News”-ийн зааврын/дэгийн дагуу судлаачид 

системтэйгээр хайлт хийж, тодорхойлсон бөгөөд мэдээний вэбсайт, 

үндэсний засгийн газрууд, засгийн газар хоорондын байгууллагууд, 
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эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, ТББ-ууд, бодлого боловсруулагчид, 

эрдэмтэн судлаачдын нийтлэлүүд үүнд багтана. Түлхүүр үгсэд хуурамч 

мэдээлэл, ташаа мэдээлэл, КОВИД-19, коронавирус, халдвар, цар 

тахал зэрэг үгсийг ашиглав. 

Уг судалгаанд бүх тивийн улс орнуудын талаарх эх сурвалж, түүнчлэн 

боломжтой бол (судлаачдын хэлний боломжийг харгалзан) англи 

хэлнээс өөр бусад хэл дээрх материалыг багтаахыг зорилоо. Эдгээр 

цуглуулсан эх сурвалжийг одоо мэдээллийн санд нэгтгэж, ирэх 

саруудад үргэлжлүүлэн шинэчлэх бөгөөд олон нийтэд нээлттэй 

байлгана. Дисинфодемик өргөн цар хүрээгээр, хурдтай тархаж байгаа 

хэдий ч энэхүү бодлогын товч танилцуулга нь 2020 оны 4 дүгээр 

сарын 10-ны өдрийн байдлаар уг мэдээллийн санд агуулагдсан эх 

материалд үндэслэсэн болно.  

 

Зохиогчдын тухайд  

Доктор Жулли Позетти нь Олон улсын сэтгүүлчдийн төвийн (ОУСТ) 

Дэлхийн судалгааны захирал юм. Тэрээр мөн Шеффилдийн Их 

Сургуулийн Хэвлэлийн эрх чөлөөний төв, Оксфордын Их Сургуулийн 

дэргэдэх Сэтгүүл зүйн судалгааны Ройтерс хүрээлэнтэй хамтран 

ажилладаг ахлах судлаач юм.  

Калина Бончева нь Шеффилдийн Их Сургуулийн Компьютерийн 

Шинжлэх Ухааны профессор бөгөөд тус сургуулийн Хэвлэлийн эрх 

чөлөөний төвийн гишүүн юм.  

Энэхүү бодлогын товч мэдээллийг ОУСТ дэмжиж, дэлхийн өнцөг булан 

бүрд дисинфодемикийн тэргүүн эгнээнд ажиллаж буй сэтгүүлчдэд 

нийгмийн эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг үнэн зөв, найдвартай, 

баталгаатай болгоход нь тусалдаг юм.  

 

 

 

Энэхүү бодлогын хураангуйг Олон улсын 

сэтгүүлчдийн төв (ICFJ)-ийн дэмжлэгтэйгээр 

эрхлэн гаргав. 


