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بحث سریع عن مواضیع صحیة

إدارة الوباء المعلوماتي بشأن كوفید-19: تعزیز
السلوكیات الصحیة وتخفیف اآلثار الضارة

للمعلومات الخاطئة والمضللة
|بیان23 أیلول/سبتمبر 2020 

بیان مشترك لمنظمة الصحة العالمیة واألمم المتحدة والیونیسیف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والیونسكو وبرنامج األمم المتحدة
المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز واالتحاد الدولي لالتصاالت ومبادرة جس النبض العالمي لألمم المتحدة واالتحاد

الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر

تعّد جائحة مرض فیروس كورونا (كوفید-19) أول جائحة في التاریخ تُستخدم فیھا التكنولوجیا ووسائل التواصل االجتماعي على مثل ھذا النطاق الواسع
إلحاطة الناس وإعالمھم والحفاظ على سالمتھم وإنتاجیتھم والتواصل فیما بینھم. وفي الوقت ذاتھ، فإن التكنولوجیا التي نعتمد علیھا للتواصل واالّطالع تفسح

المجال لوباء معلوماتي مضّخم ما فتئ یقّوض جھود االستجابة العالمیة ویھدد التدابیر المتخذة لمكافحة الجائحة.

ویُشار بالوباء المعلوماتي إلى السیل الجارف من المعلومات على شبكة اإلنترنت وخارجھا. ویتضمن المحاوالت المتعمدة لنشر معلومات خاطئة بھدف تقویض
االستجابة في مجال الصحة العامة وخدمة أھداف بدیلة جماعیة أو فردیة. وھذه المعلومات الخاطئة والمضللة من شأنھا أن تؤدي إللحاق الضرر بصحة الناس
الجسدیة والنفسیة؛ واستفحال ممارسات الوصم؛ وتھدید المكاسب الصحیة الثمینة؛ وتشجیع عدم التقید بتدابیر الصحة العامة، مما یحّد بالتالي من فعالیتھا ویھدد

قدرة البلدان على وقف مسار الجائحة.

إن المعلومات المضللة تفرط باألرواح. فمن دون قدٍر مناسب من الثقة والمعلومات الصحیحة، یتردد الناس في االستفادة من اختبارات التشخیص وتضیع أھداف
حمالت التمنیع (أو حمالت الترویج للقاحات الفعالة)، ویستمر الفیروس في االنتعاش واالنتشار.

عالوة على ذلك، تؤدي المعلومات إلى استقطاب النقاش العام حول المواضیع المتعلقة بكوفید-19، وتؤجج خطاب الكراھیة، وتصعّد مخاطر النزاع والعنف
وانتھاكات حقوق اإلنسان، وتھدد آفاق الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والتماسك االجتماعي في األمد الطویل.

وفي ھذا السیاق، أطلق األمین العام لألمم المتحدة في نیسان/أبریل 2020 مبادرة األمم المتحدة لالستجابة في مجال االتصاالت من أجل مكافحة تفشي
المعلومات الخاطئة. كما أصدرت األمم المتحدة مذكرة إرشادات بشأن التصدي لخطاب الكراھیة ومواجھتھ في سیاق كوفید-19 (11 أیار/مایو 2020).

وفي جمعیة الصحة العالمیة في أیار/مایو 2020، اعتمدت الدول األعضاء في المنظمة القرار ج ص ع73-1 بشأن االستجابة لجائحة كوفید-19. ویعترف
القرار بأھمیة مواجھة الوباء المعلوماتي كجزء أساسي في جھود السیطرة على جائحة كوفید-19، داعیاً الدول األعضاء إلى إتاحة محتوى موثوق عن

كوفید-19 واتخاذ تدابیر لدحض المعلومات المضللة والخاطئة وتسخیر التكنولوجیات الرقمیة في شتى جوانب االستجابة. كما یدعو القرار المنظمات الدولیة إلى
التصدي للمعلومات الخاطئة والمضللة في الفضاء الرقمي والعمل على التصدي لألنشطة اإللكترونیة الضارة التي تقّوض االستجابة الصحیة للجائحة، ودعم

إتاحة البیانات العلمیة الدقیقة للجمھور.
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وتعمل منظمة األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني على تسخیر خبراتھا ومعارفھا الجماعیة في سبیل التصدي لھذه األوبئة المعلوماتیة. ففي حین تستمر
الجائحة في إثارة القلق والشعور بعدم الیقین، تبرز حاجة ملّحة إلى إجراءات أكثر متانةً للتصدي للوباء المعلوماتي واعتماد نھج منسق في ھذا الصدد بین الدول

والمنظمات المتعددة األطراف والمجتمع المدني وجمیع الجھات األخرى الفاعلة التي لھا دور واضح ومسؤولیة راسخة عن مكافحة المعلومات الخاطئة
والمضللة.

إننا ندعو الدول األعضاء إلى إعداد وتنفیذ خطط عمل للتصدي للوباء المعلوماتي عن طریق تعزیز إتاحة المعلومات الدقیقة القائمة على العلم والبیّنة، في
الوقت المناسب، لجمیع فئات المجتمع، وال سیما أكثرھا عرضة للخطر؛ ومنع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة ومكافحتھا مع الحرص على احترام حریة

التعبیر.

ونحث الدول األعضاء على إشراك مجتمعاتھا واالستماع إلیھا في سیاق إعداد خطط عملھا الوطنیة، وعلى تمكین المجتمعات من أجل بلورة الحلول وبناء
القدرة على مقاومة المعلومات الخاطئة والمضللة.

وندعو كذلك جمیع أصحاب المصلحة – بما في ذلك وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي التي تنتشر من خاللھا المعلومات الخاطئة والمضللة –
والباحثین وأخصائیي التكنولوجیا الذین یمكنھم تصمیم وبناء استراتیجیات وأدوات فعالة من أجل التصدي للوباء المعلوماتي، وقادة المجتمع المدني

والشخصیات المؤثرة – إلى التعاون مع منظومة األمم المتحدة والدول األعضاء ومع بعضھا البعض، وإلى مواصلة تعزیز إجراءاتھا الرامیة إلى نشر
المعلومات الدقیقة ومنع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة.


