
 
 

 تحت القناع
 19سلسلة حوارات ايه.اف.اس.سي حول تقليص المساحة المدنية خالل كوفيد 

 
 الثاني التقرير 

 2020الثالثاء، السابع من تموز/يوليو  -           حكوميبيج براذر: 
 

 19المراقبة في ظل كوفيد 
 
 

االنترنت   عبر  ندوات  أربع  بين  من  الثانية  عنوان  الندوة  القناع"  تحت  "تحت  أمريكا سلسلة  )لجنة  ايه.اف.اس.سي  منظمة  نفذتها  التي 
األصدقاء(   كوفيد  لالدولة    مراقبة  تبحثلخدمات  يقرب  حيث  ،  19جائحة  ما  الترجمة    65حضر  وتلقوا  العالم،  أنحاء  جميع  مشارك من 

البهاسا اإلندونيسية واالسبانية والفرنسية وجرى تقديم العروض التقديمية وعقدت معظم جلسات المجموعات الصغيرة باللغة  الفورية باللغات  
 االنجليزية. 

 
  ل:وقدمت العروض التقديمية من قب

 ، مؤسسة ومديرة بيس جينيريشن، الكائن مقرها في هونغ كونغ.  تيريزا ما
  جنة التعاون من أجل كمبوديا، المدير التنفيذي للسويونغ سارويون 

 ، خبيرة االتصاالت والحمالت العاملة في المنطقة العربية، القدس. منى شتية
  .، أستاذ الدراسات المتخصصة بالسالم والعالقات الدولية، ومقرها إثيوبياصموئيل عويسي

 
 فيما يلي ملخص العروض التقديمية ومناقشات المجموعات الصغيرة: و 
 
1. 
 

 الرقمية: ما هي المسائل التي يجب االنتباه إليها ومدى تأثيرها على المجتمع المدني؟المراقبة 
 
"" 

 . متنوعة بقدر تنوع أفريقيا ذاتها 19-كانت ردود الدول األفريقية على مؤتمر كوفيد
في بعض األحيان من أجل الخير وأخرى عن سوء. إّن التطبيقات  -تنشر الدول التكنولوجيا بطرق علنية وسرية لضمان أمن الدولة والبشر 

التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بالقدرة على جمع المعلومات الشخصية والجماعية تشكل تهديدات خطيرة على حريات األفراد ويمكن أن 
مما يؤدي إلى تغول الظلم العادي على حريات األفراد. تمتلك إثيوبيا وحدها عن باقي الدول    -لتطبيقات لإلضطهاد والقمع  تستخدم هذه ا

مزود واحد لتقديم خدمات الهاتف النقال، وبذلك يكون من السهل جدًا جمع البيانات الشخصية من مجموعة واسعة من المواطنين. مع أّن 



ات من األشخاص المستهدفين. تمتلك إثيوبيا ورواندا وجنوب أفريقيا أساليب المراقبة أكثر تقدمًا في حين معظم  الدول األخرى تجمع البيان
 الدول ال تمتلك مثل هذه القدرات. 

 مقتطف من العرض التقديمي الذي قدمه صموئيل عويسي -
 

كوفيد   ظل  في  )تتبع    19نشهد  الدولة  موقع  تتبع  في  كبيرة  زيادة 
 م. االتصال( في جميع أنحاء العالجهات 

 
رسم استقصاء غير  بإجراء  ايه.اف.اس.سي  و شرعت    34  تسألي 

خالل  فيما  مشارك   الجمهور  مراقبة  تستخدم  حكومتهم  كانت  إذا 
 ف. فتوزعت اإلجابات بالتساوي بين نعم وال وال أعر  19كوفيد 

 ء: سؤال االستقصا
  ؟ي بلدكحدد جميع تدابير المراقبة التي نفذتها الحكومة ف

   9تتبع موقع الهاتف: 
  3خاصية التعرف على الوجوه: 

  0األساور اإللكترونية: 
   2أنظمة الرمز الشريطي )الباركود( الشخصي: 

  4الطائرات المسيرة 
 4أخرى: 

 
روايات قوية حول كيفية نجاح هذه لقد كشفت العديد من الدول أن لديها بالفعل هذه القدرات. أما الدول األخرى تحصل بالوقت الحالي على 

التقنيات في احتواء الفيروس في أماكن أخرى. إن الشركات التي تتجار في البيانات الرقمية الضخمة تسعى إلى استغالل أسواق جديدة وهو 
االنتشار دائمًا موجود  ما يشكل مصدر قلق بحد ذاته. مع أّن هنالك استخدامات مشروعة لهذا التتبع في مجال الصحة العامة إال إن خطر 
بانقسام زائف بين    19وخاصة باألماكن التي يكون بها تاريخ من اإلستبداد. وساد في الحوار مرة أخرى عن آلية المراقبة في ظل كوفيد  

 ة.األمن والحري
 

األغذية التي تقدم نفسها وباإلضافة إلى ذلك، نشهد تزايد في جمع المعلومات الضخمة غير الرسمية )على سبيل المثال، شركات توصيل  
في عالم األعمال التجارية على أنها شركات ذات بيانات ضخمة وتبيع أنماط فن الطبخ المفضلة للناس( وإننا نرى الدول تجمع أكثر من  
إلكترونية وغير ذلك، حيث   التي جمعتها الدول صور ونصوص ورسائل  المعلومات الشخصية  مجرد معلومات عن الموقع. وقد تتضمن 

المزيد من    19. كما تجمع الحكومات في ظل كوفيد  19استخدمت في مناسبات عدة لتهديد الناشطين وأقاربهم قبل وقت طويل من كوفيد  
أو  معينة  مقابل خدمات  البيانات  في  للمشاركة  المواطنين  إذن  تطلب  التي  "تطبيقات طوعية"  باستخدام  والعمالة  الصحة  المعلومات عن 

وميين. وقد اسُتخدم هذا بالفعل لقمع جماعات معينة أو االسهام في سرد روايات عنصرية في حقهم، كما استخدام  لغايات الموظفين الحك
 ة. حصول عليها في تتبع حركات الهجر تكنولوجيات المراقبة التي تم ال

 
 
"" 

إال أن الحكومة اإلسرائيلية وإلى حد أقل من  لطالما كان نظام المراقبة بيج براذر يشكل لفترة طويلة جزءًا من الحياة اليومية في فلسطين.  
جهزة السلطة الفلسطينية تبقي الفلسطينيين والزائرين تحت المراقبة. تحقق الحكومة أرباحًا من بيع معدات المراقبة على المستوى الدولي، واأل

تقنية تعقب الهواتف    ت الحكومةمارس، أطلقفي آذار/و   ن.تتجسس على اتصاالت المواطنين اإلسرائيليي  2002السرية اإلسرائيلية منذ عام  
وأجازت المحكمة العليا أن يبقى هذا البرنامج مستمرًا طالما يشرف عليه   19النقالة لتتبع اإلسرائيليين الذي تم تشخيصهم بفيروس كوفيد  

عسكرية تعقب مكالماتهم وإخطاراتهم  ويتعّين على الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل تنزيل تطبيق يسمح للمؤسسة الن.  فريق برلماني معي
وملفات الهاتف، كما أن العديد من الفلسطينيين اآلخرين قد نزلوا التطبيق من دون أن يدركوا أنهم يمنحون الحكومة صالحية الدخول إلى 



على المجتمع المدني أن واستجابة لذلك، يتعين  ن.  الشركات والحكومات تناظل من أجل الحصول على بيانات المواطني م. كما أّن  هواتفه
 يزيد من الوعي بالحق في الخصوصية. 

 
 قتطف من العرض التقديمي الذي قدمته منى شتية م -
 

من المهم مالحظة أنه عندما نتحدث عن مراقبة الدولة، فإن األمر ال يتعلق فقط ببرامج التجسس أو التسلل إلى الهواتف أو أي شكل من  
التواصل أشكال الوصول إلى   للعامة وخاصة عبر وسائل  نختارها لنشرها  التي  المعلومات  بنوع  يتعلق أيضًا  إنه  بل  المعلومات الخاصة، 

، لقد شهدنا زيادة عالمية في عدد األشخاص الذين يجري التحقيق معهم بل  19االجتماعي وآلية جمعها واستخدامها ضدنا. في ظل كوفيد  
"األنباء الزائفة" التي هي في الواقع أشكال مختلفة من تجريم االنتقادات الموجة ضد الحكومة، بما   وسجنهم بموجب موجة جديدة من قوانين

م  في ذلك األمور الصغيرة مثل المنشورات التي تبث على الفيس البوك والبصمة الرقمية. واآلن بعد أن انتقل قسم كبير من نشاطنا إلى العال
 .ه المشكلة تتزايدالرقمي بسبب التباعد االجتماعي فإن هذ

 
كوفيد   ظل  في  الحالي  )بالوقت  واألقليات  الناشطين  المراقبة ضد  تستخدم  التي  الدول  من   19إن  وغيرها  الصحي  الحجر  استخدام  يتم 

أيدي  بين  للناس  الشخصية  المعلومات  تضع  تهديد(  يشكل  بأنه  يقرر  آخر  شخص  وأي  والصحفيين  الناشطين  ضد  الجديدة  األساليب 
وت من  الحكومات  بداًل  سالمتهم  على  الحفاظ  في  الثمينة  طاقتهم  ويبدد  المدني  المجتمع  يرهب  المخيف  التأثير  فهذا  تنظيمها.  على  قوم 

النضال من أجل التغيير االجتماعي. ومن المهم أيضًا أن نالحظ بأن هذه األنظمة غالبًا ما يتم دفعها من قبل دول أخرى )مثل الواليات  
ال تأتي المتحدة األمريكية أو  التي  االستعمارية الجديدة  األوروبي( وإننا بحاجة إلى أن نسأل ما هي المصالح والهياكل  صين أو االتحاد 

 معها. 
 
"" 

شخصًا، بما    30ما ال يقل عن    19ويفيد المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة أن السلطات الكمبودية اعتقلت بإسم كوفيد  
ر "أنباء زائفة" عن الوباء. ويرتبط عشرة من هذه األحزاب بالحزب المعارض الرئيسي الذي إنتهى األمر في  في ذلك الصحفيين بتهمة نش

بالفعل منذ    2017حل الحكومة الحالية في   الزوار والمقيمين األجانب من خالل 1998التي تولت السلطة  تعقب حركة  . ويجري أيضا 
"االجانب الموجودين في نظام كمبوديا". ح إلغاء تراخيص وسائل اإلعالم لوكاالت األخبار، وتم إغالق عدد من حسابات تطبيق  تم  يث 

الفيسبوك. وقد أعربت منظمات المجتمع المدني، وخاصة المؤسسات اإلعالمية، والمراسلين، والمحررين، ومجموعات حقوق اإلنسان عن  
 . ئة المقيدة وتقييد حرية التعبيرقلقها الشديد إزاء البي

 
 العرض التقديمي الذي قدمه سويونغ سارويون  مقتطف من -
 

باإلضافة إلى إساءة الدولة في استخدام المعلومات، هناك أيًضا مصدر قلق حقيقي بشأن انتهاكات البيانات وآلية تخزينها ومن المخولين  
يستخدمون معلومات خاصة ألغراضهم بالوصول إليها. في جميع أنحاء العالم، كانت هناك حاالت ال تحصى من موظفي خدمة األمن  

الديمقراطية إلى حكومة  الحكومة  اليد من  بمتناول  التي  المعلومات  إنتقال  إلى  النظام  تغيير  ببيعها. ويمكن أن يؤدي  الشخصية ويقومون 
يتعلق األمر بالمراقبة، فإن    إستبدادية في المستقبل. في حين أن هناك رواية قوية تفيد بإذا لم تفعل شيئا خاطئا فليس لديك ما تخشاه عندما

قانونًا يطيع   المواطن  إذا كان  يتجاوز إلى حد كبير مسألة ما  قد  فعله بمعلومات عنا  يمكن  يتغير بسرعة كبيرة، وما  قد  يعتبر "خطأ"  ما 
 .القانون 



 
باحتياجات الصحة العامة األخرى، كما أن تمرير  وأخيرا، يبدو أن الحكومات تعمل اآلن على زيادة االستثمار في تكنولوجيا المراقبة مقارنة  

التشريعات لترسيخ هذه المبادرات في الوقت الذي كان فيه االنتقادات العامة هو أكثر صعوبة وأصوات المجتمعات التي ال تتمتع بإمكانية 
 .الوصول إلى اإلنترنت لم تذكر في الحديث

 
2. 

  الحد منها؟آلية حول المراقبة، و  الحواركيف يمكننا تحويل 
والحكومات على   للشركات  نعطيها  التي  المعلومات  كمية  األوسع حول  والدوائر  المدني  المجتمع  في  الوعي  لمزيد من  هناك حاجة  أواًل، 
أساس يومي من خالل استخدامنا لألجهزة الرقمية. وقد يأتي هذا مع قائمة من الممارسات الجيدة واألدوات العملية والبرمجيات المفتوحة 

 .لمصدر التي يمكن أن تساعد في الحفاظ علينا أكثر أمناً ا
 
 
"" 

% من األسر بشبكة ذات نطاق عريض. إن الدوائر 94تمتلك هونج كونج تكنولوجيا متقدمة في مجال أنظمة االتصاالت المتطورة، ويتمتع 
ي المباني التجارية والسكنية وفي بعض المنازل عبارة عن ميزة مشتركة ليس فقط في األماكن العامة بل وف (CCTV) التلفزيونية المغلقة

كوفيد الحكومة  أضافت  وعندما  البيانات   19-الخاصة.  حماية  إجراءات  تراخت  عنها،  اإلبالغ  ينبغي  التي  المعدية  األمراض  قائمة  إلى 
صية لغرض جديد، كما تم  الشخصية بموجب القانون. ويعني ذلك أنه لم تعد هناك حاجة للحصول على موافقة الستخدام البيانات الشخ

المعصم  الحكومة عصابات  وتستخدم  وكالة حكومية.  أي  لدى  بها  المحتفظ  الشخصية  البيانات  إلى  الوصول  في  األشخاص  تعليق حق 
اإللكترونية وتطبيقات هواتف ذكية لتعقب األشخاص الذين تم عزلهم في الحجر الصحي. وال يشعر بأن مستوى التدخل مفرط وزائد عن  

. ومع ذلك، فقد ازدادت المراقبة أثناء الجائحة من القطاع الخاص، وكان الناس أقل يقظة بكثير حول المراقبة غير الحكومية ونوع  اللزوم
البيانات التي جمعها القطاع الخاص، والتي يمكن أن تكون أكثر حساسية ويمكن أن تشمل وجهات نظر سياسية ونتائج فحص الحمض  

 ك. المالية وما إلى ذل النووي والسفر والمعلومات
 
 مقتطف من العرض التقديمي الذي قدمته تيريزا ما  -
 
 

مسألة جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية وبيعها واستخدامها من قبل الحكومات لقمع المعارضة، تبرز هنالك حاجة أما بالنسبة إلى  
ومشغلي وسائل التواصل االجتماعي. ويمكن تنفيذ ذلك من خالل إنشاء مجلس  لتوجيهات أخالقية يمكن الدفاع عنها لكل من المشرعين  

والحقوق   العامة  الصحة  بين  توازن  التي  للتشريعات  التوجيهية  المبادئ  أن نجمع  علينا  ينبغي  بكوفيد،  يتعلق  ما  وبالتحديد  مدني.  اشراف 
أن يشمل هذا ش المدني كأداة للحماية. ويجب  التي تخزنها وتستخدمها  المدنية ليستخدمها المجتمع  بالبيانات  يتعلق  فيما  فافية الحكومات 

 .وإمكانية الوصول إليها ومن يمتلك صالحية الوصول إليها وتشغيلها من قبل وزارة الصحة
 

خالل  من  الدولي،  للقانون  إطار  وضع  إلى  ندعو  أن  علينا  ويتعين  أخرى،  إنسان  حقوق  وكأنها  البيانات  حماية  مع  التعامل  من    والبد 
 .المعاهدات واالتفاقيات وغيرها من الوسائل

 



التي تعرض أن المجتمعات واألشخاص بحاجة للرقابة وذلك للسيطرة  نتحدى الرواية الحالية  بمكان أن  وعلى مستوى أكبر، من األهمية 
وتحديد آلية العمل مع المجتمعات    على الفيروس. وبداًل من ذلك، يمكننا التأكيد على القوة والمرونة الناشئة عن العمل المجتمعي الجماعي

لمكافحة انتشار الفيروس وليس السيطرة على الناس. وينبغي أن ينعكس هذا أيضا في تخصيص موازنات لقطاع الصحة بدال من القوات 
 .العسكرية، بما في ذلك المراقبة

 
3. 

 ة: استراتيجيات المجتمع المدني واألدوات الالزمة لتخفيف حالة المراقب
لمختلف توجيه • والقوة  الضعف  نقاط  حول  التكنولوجيا  مجتمع  من  استالمها  يتم  التي  والتحديثات  والتدريب  الرقمية  السالمة  ات 

 ل.التطبيقات وأدوات االتصا
 ع.بناء مجموعة معلومات بشأن كوفيد يمتلكها المجتمع ويتم إدارتها للحفاظ على آلية التعقب في المجتم •
عن   • المعلومات  وتطوير  على  جمع  التشديد  )مع  بها  يفعلون  وماذا  بياناتنا،  إدارة  وراء  تقف  التي  إلخ(  والشركات،  )الحكومات 

 ي.الشركات الخاصة ومصالحها المالية من جمع المعلومات( للسماح لحمالت النشاط االقتصاد
 

 ر: المصاد
The Digital Transnational Repression Toolkit. and Its Silencing Effects I Freedom House  

 
 ًا:وصيات حول البرمجيات األكثر أمنفيما يلي الت

 ًا(.مثل الواتس آب إال أنه أكثر أمانسجنال: تطبيق إرسال الرسائل نصية مباشر ) *
 ا. ون والبريد االلكتروني توتانوتوتلبريد اإللكتروني: البريد االلكتروني بر ا *
  

 :1الملحق 
  تتبع الموقع والعدوى 

 
إلى المستشفى يشكل أهمية بالغة    مفي الحجر الصحي و/أو نقله  مقبل وضعه  19إن آلية تتبع األماكن التي أصيب بها األشخاص بكوفيد  

المواقع الجغرافية عبر الهواتف هي ليست  الهائلة عن تحديد  البيانات  إليك السبب في أن أدوات جمع  للقضاء على هذه الجائحة. ولكن 
 :الطريقة الصحيحة للقيام بذلك

 
الخصوصية فيمكن بيعها ألغراض الربح أو   الخصوصية: وينبغي أن تتمتع معلوماتنا الخاصة بالخصوصية وعندما ال تتوفر هذه .1

 . أن تستخدمها الحكومة ضدنا أو أن يستخدمها األفراد الذين يحصلون على حق الوصول إليها
وضع التدابير التدخلية في أنماط مقبولة بعد أزمة كوفيد. وإننا نشهد بالفعل دول تكيف تشريعات المراقبة وتضفي صفة الشرعية   .2

 .ليس فقط كاستجابة طارئة بالوقت الحاليعليها لمدى طويل و 
إذا حددت الحكومات واألجهزة السرية اإلصابات المحتملة وإرسال األشخاص إلى الحجر الصحي بناًء على معلومات سرية، فكيف   .3

  لنا أن نعرف أنهم لن يستخدموا الحجر الصحي لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بهم؟
عند التعامل مع البيانات الضخمة. وأن النظم اآللية ينجم عنها أخطاء. وقد تؤدي هذه األخطاء إلى  تعتبر األنظمة اآللية ضرورية  .4

 . فرض الحجر الصحي القسري على آالف األشخاص دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة



ها يتم مرة أخرى عليها إرسال العديد من  إن أدوات تحديد المواقع الجغرافية ال تعرف جدران أو أبواب أو حتى العمق وباإلستناد إلي .5
 . األشخاص إلى الحجر الصحي

ويساء   .6 تسربات  إلى  تؤدي  أن  يمكن  والتي  المعلومات،  هذه  على  الحصول  من  المختلفة  والخاصة  الحكومية  الهيئات  وستتمكن 
م االعتبارية،  الهيئات  نتحدث عن  وعندما  إليها.  الوصول  حق  لديهم  أشخاص  قبل  من  هذه استخدامها  ُتستخدم  أن  المحتمل  ن 

 .المعلومات لتحقيق الربح لها في المستقبل أيضاً 
 

 .تخلق كل هذه العوامل مجتمعة حالة من عدم الثقة بالحكومة، في الوقت الذي يتعين علينا حقًا أن نثق فيها
 

  :فيما يلي الحلول البديلة الموجودة بالفعل
اختيارية، وبذلك ال نعتمد على عالقة ثقة فحسب، وإنما على عملية المعادلة بين العالقة التي تستند إلى التطبيقات الطوعية وهي   .1

 ط(. إننا بحاجة إلى بعضنا البعض. ولكن البد أن تكون هذه التدابير طوعية في الواقع )دون أية شرو  -القوة بين الدولة والمواطن 
هاتف أي شخص )وليس سحبها على أي سحابة( بحيث تبقى المعلومات خاصة يجب جمع أي مجموعة من البيانات من على   .2

 .ويمنع تسريبها
 .إن التطبيقات المفتوحة المصدر تتيح للجمهور الوثوق فيهم والطريقة التي يتم استخدامها وجعلهم مجتمعين أكثر قوة وأمناً  .3
لبيانات وما هي المعلومات التي يسمح بتجميعها وما هي  ويجب أن تكون هنالك شفافية تامة عن الشخص المعني الذي يجمع ا .4

 .الهيئات التي تتمتع بصالحية الوصول إليها. وإن إنشاء أي مجلس رقابة مدني قد تكون وسيلة لضمان ذلك
أشكال كما يجب تعيين جدول زمني واضح يشير إلى من ومتى وإلى متى يتم االحتفاظ بالمعلومات وآلية حذفها ومتى تنتهي كافة   .5

 جمع البيانات التي تتعلق بكوفيد. والبد أن يكون من العاملين في مجال الصحة الذين يتخذون مثل هذه القرارات.
 

 

 لجنة أمريكا لخدمات األصدقاء 
afsc.org 

( األمريكية  األصدقاء  خدمة  من  AFSCلجنة  أشخاص  تضم  كويكر  منظمة  هي   )
بالعدالة   ملتزمين  الديانات  يستند  مختلف  االنسانية.  والخدمة  والسالم  االجتماعية 

للتغلب على العنف   بالحب  بقوة  قيمة كل شخص وإيمان  ثقة كويكر في  عملها إلى 
 والظلم. 

 
 
 


