
 

  أُسكتت أصواتهم وُضللوا
 19- حرية التعبري يف خطر يف ظل تفيش وباء فريوس كوفيد

  



ماليني شخص،  10منظمة العفو الدولية هي حركة تضم 

تعمل عىل استنهاض مشاعر التعاطف اإلنساني لدى كل 

شخص، وتقوم بحمالت من أجل التغيري حتى نتمكن 

بحقوقنا اإلنسانية. وتتمثل رؤيتنا يف  جميعا من التمتع 

عالم يفي فيه من هم يف السلطة بوعودهم ويحرتمون  

القانون الدويل، ويخضعون للمساءلة. نحن مستقلون عن 

أي حكومة أو عقيدة سياسية أو مصلحة اقتصادية أو 

دين، ويتم تمويلنا بشكل أسايس من قبل أعضائنا  

التضامن والتعاطف  والتربعات الفردية. ونؤمن أن العمل ب

مع الناس يف كل مكان يمكن أن يغري مجتمعاتنا نحو 

 األفضل.
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 تنفيذياللخص امل

، ما زاد من  19-عالمياً في سياق تفشي وباء فيروس كوفيدعتداء تعرّض الحق في حرية التعبير لال
ومن ضمنه طلب شتى أنواع    -الصحة العامة. إن الحق في حرية التعبير األخطار التي تسببها على أزمة 

هو حق إنساني يُمكّن كل شخص من التمتع بطائفة من حقوق   -واألفكار وتلقيها وتقديمها  1المعلومات 
 2اإلنسان األخرى، ومن بينها الحق في الصحة.  

؛ ألن  19- تكتسب حرية التعبير أهمية حيوية خالل أزمات الصحة العامة المعقدة مثل وباء فيروس كوفيد
ة إلى األدلة والمؤاتية من حيث التوقيت يعزّز الوعي حول  التدفق الحرّ للمعلومات الدقيقة المستند

المخاطر على الصحة وكيفية منعها والتعامل معها. ويمكن للنقاش والتدقيق العلنيين أن يضمنا مستويات  
أعلى من الثقة في تدابير الصحة العامة، ويساعدا على التحقق من المعلومات المضللة، ويتيحا التبادل  

مات بغية إيجاد السبل الفعالة لمواجهة األزمة. وحرية التعبير هي عنصر أساسي في  الضروري للمعلو
 عملية مساءلة الحكومات على سياساتها التي وضعتها في استجابتها لألزمة الصحية. 

وبالفعل تُعّد قدرة كل شخص على المشاركة في نقاش حول الحلول الممكنة واإلسهام في االستجابة  
التغلب على األزمة نفسها. وال يشمل االنتصار في المعركة ضد الفيروس اإلجراءات   عنصراً حاسماً في

التي تتخذها الحكومة فقط، بل أيضاً المقاربات من القاعدة إلى القمة التي ال يمكن أن تتحقق إال إذا  
مية،  تمكّن الناس من ممارسة حرية التعبير والحصول على المعلومات. وكما تقول منظمة الصحة العال

فإنه يتعين على الدول "إعالم المجتمعات المحلية وتمكينها واالستماع إليها" حتى تتمكن من التصدي  
 3بنجاح.   19-لفيروس كوفيد

 قيدت الحكومات حرية التعبير بدل أن تشجعها.  19-بيد أنه في اإلطار الراهن لفيروس كوفيد

آلراء وتبادلها، وتستخدم الوباء كذريعة إلسكات  وما فتئت الحكومات تضع عقبات أمام أنشطة مثل نقل ا 
األصوات المنتقدة. وكما يوضح الفصل الثاني من هذا التقرير، استخدمت بعض الحكومات التشريعات  

باسم حماية الصحة العامة أو كبح انتشار "األخبار الكاذبة" و"الحيلولة دون حدوث    –وغيرها من التدابير 
اإلنسان تتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي. واستخدمت لفرض قيود على حقوق  –ذعر" 

التي طالما فرضت رقابة صارمة على المعلومات التي يجري تداولها علناً بواسطة تشريعات   –الحكومات 
الوباء كذريعة أخرى لتطبيق قوانين كي تفرض رقابة على االنتقادات   –تقييدية على نحو مفرط 

المعلومات وتقمعها. واستخدمت حكومات أخرى الذعر واالرتباك المستشريَْين اللذين  والمناظرات وتبادل 
ولّدهما الوباء لإلسراع في إصدار تشريعات جديدة وغيرها من التدابير الطارئة التي ليست غير متناسبة  

ذلك ُقيّدت  فحسب، بل غير فعالة أيضاً للتعامل مع قضايا مثل المعلومات الخاطئة والمضللة. وإضافة إلى  
قنوات االتصاالت تقييداً انتقائياً، بما في ذلك من خالل فرض رقابة على وسائل التواصل االجتماعي، ومنع  

الوصول إلى اإلنترنت، وحجب وسائل اإلعالم، أحياناً كوسيلة للسيطرة على جماعات وأصوات بعينها  
االنتخابات وخاللها. وهذا ما أضعف ومعاقبتها، في أوقات حساسة في بعض األحيان، مثالً قبل إجراء 

النقل المستقل لألخبار الذي يراعي المصلحة العامة، وُمنع الناس من تلقي األخبار الحيوية حول فيروس  
التي تكتسب أهمية في تمكين الناس من الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة،   19-كوفيد

 والتحقق من الشائعات والمعلومات المضللة. 

ول الفصل الثالث تحت عنوان استهدْف شخصاً تُرّهب ألفاً هجمات محددة على أشخاص تجرأوا  ويتنا
على الجهر بأصواتهم خالل هذا الوقت الصعب، وينظر في كيفية تقديم الوباء كذريعة أخرى للحكومات 

 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19المادة  1

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 12المادة  2
 19-رض كوفيدمنظمة الصحة العالمية، "المالحظات االفتتاحية التي أدلى بها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في اإلحاطة اإلعالمية بشأن م 3
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يص واآلراء  حول العالم لقمع األصوات المستقلة واالنتقادية، مبديًة عجزها عن تقبُّل االنتقاد والتمح
المخالفة. وفي شتى أرجاء العالم، تعرّض الصحفيون، والنشطاء السياسيون، والمهنيون الطبيون،  

الذين عبّروا عن آراء انتقادية لطريقة مواجهة حكومات   -والمبلّغون، والمدافعون عن حقوق اإلنسان 
ذلك في خلق أجواء الخوف   للرقابة، أو المضايقة، أو الهجوم، أو التجريم. وأسهم -بالدهم لألزمة 

 والترهيب التي فاقمت الريبة واإلحساس بالضعف واسَعْي االنتشار أصالً اللذين أثارهما الوباء. 

  19-ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن كل هذه القيود على حرية التعبير المتعلقة بفيروس كوفيد
ليست فقط تدابير استثنائية مرتبطة   – سائل اإلعالم بدءاً بالتشريعات وانتهاًء باستهداف األفراد وو –

بالوقت لمواجهة أزمة مؤقتة، بل هي جزء من هجوم ضارٍ على حقوق اإلنسان والحيز المدني يستمرّ  
عالمياً على مدى السنوات القليلة الماضية، ويبين هذا التقرير أن الدول تستغل زمناً يشهد أزمة  

وبالفعل، ففي حين نشهد رفع بعض القيود المرتبطة بالوباء، مثالً   للتضييق أكثر على حقوق اإلنسان.
 على السفر أو التباعد الجسدي، فإن القيود على حرية التعبير تظل قائمة. 

في التهديد الخطير الذي يشكله   19-وينظر الفصل الرابع بعنوان التضليل يقوّض محاربة فيروس كوفيد
،  19-الحق في الصحة. وقبل وقت طويل من ظهور فيروس كوفيدالتضليل على الحق في حرية التعبير و

كان العالم يواجه أصالً مشكالت خطيرة لها صلة بالتضليل، والدعاية الموّجهة، ونظريات المؤامرة. بيد أن  
الريبة واالرتباك اللذين ولّدهما الوباء أعطيا زخماً جديداً لالنتشار السريع للمعلومات الكاذبة والمضللة  

قوّضت الجهود التي بذلتها الحكومات وهيئات الصحة العامة الحتواء انتشار الفيروس، وتقديم عالج   التي
واٍف. ومع بذل الجهود العالمية لضمان توزيع اللقاحات وتوفيرها للجميع حول العالم فإن تقديم معلومات  

تردد في تلقي اللقاح  دقيقة ومستندة إلى األدلة في الوقت المحدد تعد خطوة حاسمة للتقليل من ال 
 4الذي تغذيه المعلومات المضللة.  

فقد أسهمت هذه المعلومات حول مختلف جوانب الوباء في سلوكيات مثل استهالك المنتجات الضارة  
، أو التردد في أخذ اللقاح، أو رفض التقيد بتوصيات الصحة العامة مثل 19-كعالج شاٍف من فيروس كوفيد

رى منظمة العفو الدولية أن شركات وسائل التواصل االجتماعي يجب أن تجيب عن  وت   5ارتداء الكمامات.
أسئلة جادة حول ما إذا كانت قد توخت قدراً وافياً من الحرص الواجب لمنع انتشار المعلومات الكاذبة  

مضللة  والمضللة. وفي الوقت ذاته عززت الرسائل غير األخالقية والتالعب بالمعلومات انتشار المعلومات ال
من جانب أولئك الساعين إلى نشر االرتباك من أجل مكاسب شخصية، ومن ضمنهم السياسيون. 

ويتمثل خطر العيش في عالم تتفشى فيه المعلومات المضللة على نطاق واسع في أنه بات أصعب من  
أي وقت مضى على األشخاص تكوين رأي استناداً إلى معلومات غير منقوصة، وتحديد االختيارات  

 المتعلقة بصحتهم بناء على أفضل الحقائق العلمية المتوفرة. 

تماشياً مع واجباتها تجاه حقوق اإلنسان لحماية الحق في الحصول على المعلومات  –وتتحمل الدول 
مسؤولية تقديم رد سريع ومناسب على مشكلة المعلومات المضللة في ظل أزمة  –والحق في الصحة 

ينتهك حجب حرية الحصول على المعلومات وحرية التعبير حقوق اإلنسان،  الحالية. و 19-فيروس كوفيد
وال يعالج المشكلة، ويؤدي إلى انعدام الثقة والنأي بالنفس. وبدالً من ذلك ينبغي على الدول إعداد  

حمالت إعالمية تتعلق بالصحة العامة تصل إلى جميع قطاعات المجتمع. ويجب عليها أن تقدم الدعم  
م والصحافة المعنية بالمصلحة العامة، وأن تستثمر في المعرفة اإلعالمية والمعلوماتية  لحرية اإلعال 

 والتثقيف الصحي. 

 وينتهي التقرير بقائمة من التوصيات التي تحث الدول على:  

 •وقف استخدام الوباء كذريعة لمنع نقل األخبار والحوار والتمحيص المستقل،  

•الرفع العاجل لجميع القيود غير الضرورية على الحق في حرية التعبير وضمان التدفق الحرّ للمعلومات  
 كمقاربة هامة لحماية الحق في الصحة والمساعدة على التعافي الذي يشمل الجميع، 

ثوقة ومتاحة وموضوعية وقائمة على األدلة وذلك بضمان الشفافية، وخلق بيئة  •تقديم معلومات مو
تمكينية للصحافة المستقلة المعنية بالمصلحة العامة وللمجتمع المدني المستقل، وإشراك مجتمعات  

 متنوعة. 
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 وإضافة إلى ذلك تحث منظمة العفو الدولية شركات وسائل التواصل االجتماعي على تحمل مسؤولياتها
واتخاذ تدابير لمعالجة االنتشار واسع النطاق للمعلومات المضللة، بما في ذلك من خالل تحسين  

 مستوى الشفافية واإلشراف على ممارساتها التجارية وسياسات وإجراءات مراقبة المحتوى وتصويبه. 

الحق في طلب   وال يجوز أن يُصبح تقييد حرية التعبير الواقع الطبيعي الجديد. ويجب رفع القيود على
شتى أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها وتقديمها، ألنها ليست غير ضرورية ومفرطة فحسب، بل أيضاً غير  

مثمرة في التعامل مع الوباء. إن الحلول للمشاكل الضخمة التي خلقها الوباء موجودة، وإليجادها، من  
 المهّم تمكين الناس من التمتع الكامل بحرية التعبير. 

  



 توصيات ال
 

 
يترتب على الدول واجب التمسك بحقوق اإلنسان وضمان حماية الجميع من تهديد الوباء بدون تمييز،  

وإتاحة أفضل الفرص الممكنة لهم للتكيف مع آثاره على الصحة والمجتمع واالقتصاد والتعافي منه. وليس  
لذعر االجتماعي أو معالجة  الحرمان من الحق في حرية التعبير أو قمعه طريقة مشروعة لتجنب ا 

" الراهن  الوباء المعلوماتيالتضليل. بل على العكس تعّد الرقابة والعقاب طريقة غير فعالة للتعامل مع "
الذي نعيشه اليوم ألنها تُخفق في تزويد الرأي العام بالمعلومات التي يحتاجها للتعامل مع المرض  

 وتأثيراته على الحياة اليومية. 
 

تكثيف جهودها لمواجهة تحديات المعلومات المضللة   شركات وسائل التواصل االجتماعيويتعين على  
والتقيد بمسؤولياتها في احترام حقوق اإلنسان. وإن الطريقة التي تُراكم فيها خدماتها ونوع المعلومات  

. ولذا من  لخاص بهانموذج العمل االتي تعطيها األولوية على منصاتها هي نتيجة قرارات واعية لدعم 
الضروري أن تتخذ خطوات للتقليل إلى أدنى حد من الضرر الذي قد تتسبب به عملياتها أو تُسهم فيه،  

 يحترم الحقوق.  نموذج عملبما في ذلك عبر االنتقال إلى 
 

م  وفي حين أن أغلبية الدول باشرت إعادة فتح اقتصاداتها ورفع القيود الفعلية التي فرضتها منذ مطلع عا
، فإن العالم يخاطر بالعودة إلى زمن تخضع فيه المعلومات للسيطرة  19-للتصدي آلثار فيروس كوفيد 2020

الصارمة من جانب أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة. وإذا تخلّف المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات  
ائها على قدم المساواة،  جماعية ومنسقة لضمان رفع القيود المفروضة على حرية تدفق المعلومات وإلغ

 فثمة خطر شديد في أن تترسخ هذه القيود في العالم وتصبح جزءاً من الواقع الطبيعي الجديد. 
 

تقدم أيضاً فرصة للدول والقادة السياسيين    19-لكن األزمة العالمية التي خلقها تفشي فيروس كوفيد
ا كثيرون حول العالم. وأمام القادة  إلعادة بناء المجتمعات وتجديد الثقة في الحكومات التي فقده 

السياسيين في شتى أنحاء العالم فرصة لكي يثبتوا أنهم قادرون على جمع الناس للمساعدة على بناء  
 مجتمعات تنعم بالعدل والمساواة وتستند إلى احترام حقوق اإلنسان. 

 

 إىل الدول:   توصيات
وبسهولة ويسر على معلومات موثوقة،  ضمان حصول كل شخص بحرية ومن دون عراقيل   •

، والتدابير المتعلقة بالصحة  19-وموضوعية، ومستندة إلى األدلة حول وباء فيروس كوفيد
العامة، ومنتجات الصحة المتوفرة كوسيلة لضمان الحق في الصحة والتصدي للمعلومات  

 الكاذبة والمضللة. 

تندة إلى األدلة وموثوق بها، بما في  تعزيز الجهود لنشر معلومات جديرة بالثقة ومتاحة ومس  •
 ذلك حول التدابير التي يجري اتخاذها لحماية الصحة العامة ومواجهة الوباء. 

رفع كافة القيود غير الضرورية على الحق في حرية التعبير، ومن ضمن ذلك الحق في طلب   •
الحظر على  ، واإلحجام عن فرض إجراءات 19-المعلومات وتلقيها وتقديمها حول فيروس كوفيد

نشر المعلومات، بما فيها تلك المبنية على مفاهيم غامضة ومبهمة مثل "األخبار الكاذبة" أو  
 "نشر المعلومات المضللة" أو "بث الذعر"، وإلغاء أو تعديل التشريعات التي تفرضها. 

ة  إلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يمارسون حقهم في حري •
التعبير، ومن ضمنه الحق في تبادل المعلومات واآلراء أو توزيعها، ووقف المالحقات القضائية،  

 واإلفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لهذا الحق. 

أو المصادر األخرى للمعلومات الجديرة بالثقة بإجراءات قاسية   المنتقديناالمتناع عن استهداف  •
، وضمان  19-م في حرية التعبير باسم التصدي لفيروس كوفيدتحد على نحو غير الزم من حقه

عدم التقييد غير الالزم لعمل وسائل اإلعالم والصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان، 
والسماح لهم بمواصلة عملهم. وال يجوز معاقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان أو  

 نشطتهم المشروعة. على نحو آخر بسبب ممارستهم أل االقتصاص منهم

على نحو موثوق به وبال قيود، واالمتناع عن اعتماد تدابير تضعف أو   الوصول إلى اإلنترنتضمان  •
 تقوض الوسائل الضرورية لتمكين الناس من حماية خصوصياتهم على اإلنترنت. 

لمعالجة اآلثار الضارة  –تتماشى مع واجبات الدول تجاه حقوق اإلنسان   –تبني أطر وافية  •
. وفي هذا الصدد  للخطرللمعلومات الكاذبة أو المضللة التي يمكن أن تعرّض الحق في الصحة 



 

ينبغي على الدول أن تضمن نشر معلومات موثوقة، ومتاحة، وموضوعية، وقائمة على األدلة،  
بما في ذلك للتصدي للمعلومات الزائفة أو المضللة المتعلقة بمنتجات الصحة الخاصة بفيروس  

 . 19-كوفيد

مطالبة شركات التكنولوجيا قانوناً بتوخي الحرص الواجب تجاه حقوق اإلنسان لتحديد ومعالجة   •

اآلثار المترتبة على حقوق اإلنسان المرتبطة بعملياتها العالمية، ومن ضمنها المخاطر  
 ككل.  نموذج العملواالنتهاكات المتصلة بمنظوماتها الخوارزمية أو الناجمة عن  

رقمية قوية، تشمل حظر اإلعالنات القائمة على المراقبة التي تعتمد على  سن وإنفاذ أنظمة  •
أنظمة غربلة  ومعالجة البيانات الشخصية؛ واإلشراف المستقل على   التعقب المتطفل

المعلومات الخوارزمية التي تستخدمها المنصات اإللكترونية، وتقتضي أن تكون هذه األنظمة 
تكفل أن يتمكن الناس عملياً من اختيار بدائل للمنصات  حكماً خالية من التنميط؛ وتدابير 

 اإللكترونية تحترم الحقوق. 

االمتناع عن فرض واجبات على شركات وسائل التواصل االجتماعي للمراقبة االستباقية   •
 لمحتوى اإلنترنت أو أنظمة تبعات الجهة الوسيطة التي تحفز الرقابة المبالغ بها. 

 

 : إىل الرشكات توصيات

 
المحتوى اإللكتروني التمسك  تصويب على شركات التواصل االجتماعي المشاركة في تيسير و •

بمسؤولياتها تجاه حقوق اإلنسان من خالل المشاركة في توخي الحرص الواجب تجاه حقوق  

الخاص بها، واتخاذ إجراءات  نموذج العملاإلنسان، بما في ذلك لمواجهة المخاطر الناجمة عن 
 لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة.  ملموسة

االجتماعي وغيرها من الشركات اإلعالمية ضمان درجة أكبر من  على شركات التواصل  •
، فضالً عن األنظمة  تصويبه الشفافية فيما يتعلق بممارسات وسياسات مراقبة المحتوى و

من تفحص   أطراف ثالثةالخوارزمية التي تستند إليها منصاتها. ويجب أن يشمل ذلك تمكين 
 إليها وتقييمها.  عمل المنصات واألنظمة الخوارزمية التي تستند

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  



 

 ضم إىل املحادثة ان اتصل بنا 

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

@AmnestyAR 

حركة    منظمة العفو الدولية 

عندما    عاملية لحقوق اإلنسان 

يقع ظلم عىل أي إنسان فإن  

 األمر يهمنا جميعاً. 
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  أُسِكتت أصواتهم وُضلِّلوا

   19-كوفيدحرية التعبري يف خطر يف ظل تفيش وباء فريوس 

، ما زاد من األخطار 19-تعرّض الحق في حرية التعبير للهجوم عالمياً في سياق وباء فيروس كوفيد

التي تسببها على أزمة الصحة العامة. وتكتسب حرية التعبير أهمية حيوية ألن التدفق الحرّ  

ي حول المخاطر  للمعلومات الدقيقة المستندة إلى األدلة والمؤاتية من حيث التوقيت يعزّز الوع

على الصحة وكيفية منعها والتعامل معها. بيد أن الحكومات ما فتئت تضع العقبات في وجه أنشطة 

مثل نقل اآلراء وتبادلها، واستخدمت الوباء كذريعة إلسكات األصوات المنتقدة. ويساور منظمة العفو  

مؤقتة فحسب، بل إنها جزء  ليست تدابير 19- الدولية القلق من أن القيود المرتبطة بفيروس كوفيد

 من هجوم ضار متواصل على حقوق اإلنسان والحيز المدني. 

وإضافة إلى ذلك ساهمت المعلومات المضللة حول الجوانب المختلفة للوباء في سلوكيات مثل  

التي تيسرها   –التردد في أخذ اللقاحات. وتجعل الوفرة المفرطة للمعلومات الكاذبة والمضللة 

من الصعب أكثر من أي وقت مضى على األشخاص تكوين آراء مبنية   –التواصل االجتماعي منصات 

على قدر كامل من المعلومات واإلقدام على خيارات تتعلق بصحتهم تستند إلى أفضل الحقائق  

 العلمية المتوفرة. 

يعة لقمع  وينتهي التقرير بقائمة من التوصيات التي تحث الدول على الكف عن استخدام الوباء كذر

نقل األخبار، والحوار، والتمحيص المستقل، وعلى الرفع العاجل لكافة القيود غير الضرورية بوصفه  

مقاربة هامة لحماية الحق في الصحة والسماح بالتعافي الذي يشمل الجميع. وينبغي على الدول  

الصحافة المستقلة  أيضاً تقديم معلومات موثوقة، ومتاحة، وموضوعية، وقائمة على األدلة، وتمكين 

المعنية بالمصلحة العامة، والمجتمع المدني المستقل، وإشراك جماعات متنوعة. وتحث منظمة  

العفو الدولية شركات وسائل التواصل االجتماعي على أن تتخذ أيضاً تدابير للتصدي لالنتشار واسع  

شراف على أعمالها النطاق للمعلومات المضللة، بما في ذلك عبر تحسين مستوى الشفافية واإل

 التجارية وممارساتها وسياساتها وإجراءاتها. 

إن الحلول للمشكالت الضخمة التي خلقها الوباء موجودة وتمكين الناس من التمتع الكامل بحرية  

   التعبير هو مفتاح إيجادها.


