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سلمية  التزام آالف المواطنين بانتفاضة شعبية  لتفاني ونتيجة  كثمرة و رسالة المواطنين هذه  ك  لقد وصلت
 .قانونية ضد التعديات على حرياتنا جميعًاو

وانتهاكات حقوق اإلنسان على أنها مجموعة صغيرة    مكافحة األوبئةر المعارضة لقانون  تصوّ الصحافة  
في جميع فخاطئة. هي صورة لكن هذه الصورة  ،يطلق عليهم غالبًا "المتشككون في كورونا" ،من الناس

الدنمارك جميع    هناك   ، أنحاء  ومن  الحياة  مناحي  جميع  من  األعمار  جميع  من  المواطنين  من  اآلالف 
واالجتماعية  ا والسياسية  والعرقية  المهنية  جهودهم  لخلفيات  تضافرت  القانونية الذين  بالوسائل  للنضال 

في    من الُمسلَّماتنعتبرها    2020  مارس/أذار   11حتى  كنا  والسلمية ضد التعديات على الحريات التي  
 .دنابل
 

عام حرياتهم   منذ  على  والصارخ  الكبير  التعدي  من  يعانون  اقتصادية    ،والناس  عواقب  له  كان  مما 
 .ومدمرة لغالبية السكان والمجتمع ككل عنيفةواجتماعية ونفسية وصحية 

واالختيار    ،عدد اإلصاباتجانب مع التركيز المفرط على  أحاديّة التغطية صحفية  وهذه التعديات صاحبتها  
ألصوات  وتجريم ا  ،لسياساتها  المنتقدينآراء الخبراء    وتهميش  ،للحكومة  الموالينبراء  راء الخآلالمتحيز  

 .التركيز على مبدأ التناسبغياب للحكومة بين السكان و  الناقدة 
عمدت الرقا  وقد  االجتماعي  سياسة  التواصل  وسائل  على  الشخصية  إلى  بة  الملفات  وحذف  إخفاء 

  الصحي الذين انتقدوا التدخل  العاملين في القطاع  ومن  والمشاركات من المواطنين  الغروبات/والمجموعات
  ،لتدخالت ا  فيما يتعلق بهذه الصحيين  للمتخصصين    الموثقةوغير    وانتقدوا المبررات الواهية  ،في الحريات 

  .لتدخالتهذه التعديات وال وواسعة النطاقالنتائج السلبية ب  وغياب االهتمام 
 

مما يعني   ،لمكافحة األوبئةقانونًا  قد سنّت    "فولكتينغ البرلمان الدنماركي "أغلبية في    اآلن هو أنوالحال  
والتي أن الحماية القانونية ضد التدخل التعسفي من قبل السلطات في خصوصيتنا وحقنا في تقرير المصير  

يمكن    ،للقانون  واستناًدا.  موجودة لم تعد    ،في السابقنتمتع بها    كمواطنين في مجتمع حر وديمقراطيكنا  
وتطعيم    ،قسريعالج  و  ،إجباريوعزل    ،قسريةاختبارات  في إجراء  بدء  بين جملة أمور الللسلطات اآلن  

آلخرين فقط على أساس االشتباه  للمواطن نفسه أو لالخاصة    القسري عن المعلوماتوالكشف    ،إجباري 
األوبئة بشكل مكافحة  يتعارض قانون  و.  ااعي اجتمخطير  أو    عموًما  مواطن بمرض خطيرالفي إصابة  

 .صارخ مع حقوق اإلنسان وال سيما اتفاقية أوفييدو

 :مقتطفات من اتفاقية أوفييدو

 :من اتفاقية أوفييدو 5المادة 
يجب أن يكون  وة دون الموافقة الحرة والمستنيرة من الشخص المعني.  يالصح   األمورال يجوز التدخل في  

تلقى  قد  بالغرض وطبيعته    ،قبل أي تدخل  ،هذا الشخص  فيما يتعلق   فضًال عن المعلومات ذات الصلة 
 .يشاء يجوز للشخص المعني أن يسحب موافقته بحرية في أي وقتو. الناجمة عنهالعواقب والمخاطر 
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  :من اتفاقية أوفييدو 10المادة 
 .احترام خصوصيته فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بحالته الصحيةأن يتم لكل شخص الحق في  . 1
د  فريجب احترام رغبة ال  ،المعلومات التي تم جمعها حول صحته. ومع ذلك  كافةمعرفة    يحق لكل فرد . 2

 .المعلومات تلكمثل  معرفةفي عدم 
إذا    ،2الحقوق المنصوص عليها في الفقرة    ةمارسيمكن فرض قيود قانونية على م  ، في حاالت خاصة . 3

 .في مصلحة المريض ذلككان 

 :من اتفاقية أوفييدو 28المادة 
القضايا األساسية الناشئة عن تطور علم األحياء والعلوم الطبية للنقاش  إخضاعباألطراف في هذه االتفاقية   كفلتت

  ، وال سيما فيما يتعلق باآلثار الطبية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والقانونية ذات الصلة   ،العام المناسب
 .ةلمناقشة المناسبل االمحتمل موضوعً  تطبيقهاوأن يكون 

وسياسة الصحية    اتواستراتيجية االختبار  ،2021  شباط/فبراير  23المعتمد في    ،األوبئةمكافحة  أثار قانون  وقد  
الماضي  تعقُّب للعام  واالقتصادية   ،العدوى  واالجتماعية  الطبية  باآلثار  المتعلقة  األساسية  القضايا  من  العديد 

الصلة ذات  والقانونية  القضايا    تخضعولم    ،واألخالقية  مناسب.    أليهذه  عام  لم يخضع  نقاش  أن تطبيقها  كما 
 .ةالئمالمالعامة  لمناقشة ل

واإلنفلونزا الوبائية وعدد من   ”19-ستجد ”كوفيدفيروس كورونا الم نقل  2021  مارس/أذار   1اعتباًرا من  وقد تّم  
وهي األمراض الخطيرة    ، (أ)ة  إلى القائم  ،وهي األمراض المعدية األخرى  ،(ب)ة  األمراض األخرى من القائم

. وقد حدث هذا دون نقاش مكافحة االوبئةقانون  بموجب  تخاذ تدابير قسرية  الللسلطات  تطلق العنان  والتي    ،عموًما
اآلثار الطبية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والقانونية ذات الصلة لقرار هيئة الصحة واألدوية  عام حول  

التي تبرر لم يكن هناك نقاش عام حول األدلة الصحية  و.  من قائمة ألخرى  األمراضهذه  نقل  شأن  الدنماركية ب
بين   يتضمنما    ،(أ)ة  إلى القائم (ب) القائمةفي  األخرى  مراض  األو ”19-فيروس كورونا المستجد ”كوفيد نقل

لديه معدل وفيات يتراوح بين   ”19-فيروس كورونا المستجد ”كوفيد الحقيقة الحاسمة المتمثلة في أن  أمورجملة  
للمواطنين  بالنسبة  للغاية  له عواقب وخيمة وضارة  كما أن المقبول    والمن غير المعقول  و.  في المئة  0.8و    0.2

ألخرى  ا  (ب) وأمراض القائمة  ”19-فيروس كورونا المستجد ”كوفيد نقل  2021مارس/أذار    1اعتباًرا من  أن يتم  
لنقاش أن يخضع مثل هذا القرار ل لمدة عام أو أكثر دون   (ب) القائمة  علىمدرجة    كانتبعد أن   (أ) إلى القائمة

 .العام المناسب

قانون  ً   معنوياتهجن  األوبئة مس  مكافحة  لذلك فإن  بأناحتمال    وهناك  ،وأخالقيا يقيني  أيًضا مستهجنًا  شبه   يكون 
 .ياقانون

اليوم  واعتباًرا من هذا    ،حيز التنفيذ  مكافحة األوبئةيدخل قانون  س  2021  مارس/أذار   1  الموافق  يوم االثنينفي  
مكافحة تعديل قانون    عبربالقانون  لمواطنين  احقوق  مجددا في ضمان  ن  ون المنتخبوالممثل  ينجح فيهالذي  إلى اليوم  

والحرية الشخصية والحق في    سكنالمواطنين في احترام الخصوصية وحرمة الم  فإن حقوق  ،سالف الذكر  األوبئة
لمواطنين  ل  وااللتزاماالحترام المتبادل  تعتمد اعتمادا تاما على    إلى ممارسة العمل التجاري  كافئالحر والمت  الوصول 

 .األوبئةمكافحة لقانون  ةالقسري تالتدخال المكلَفين بمهمة إنفاذ

نحافظ على مجتمعنا ونعززه على فل.  بعضنا البعضونحترم مشاعر  مجتمع مسالم    بحكم التقاليد  في الدنماركنحن  
سيكون لألسف معطًَّال ين الحكوميين والمواطنين  األساس القانوني لالحترام المتبادل بين المسؤول  أنالرغم من  
دون  في الخصوصية  نامعًا من أجل كرامة بعضنا البعض وحق نتكاتف. دعونا 2021 مارس/أذار 1اعتباًرا من 

إذا    ،أي منغصات عما  النظر  دعونا    المرضنخشى    كنابغض  ال.  أجلمعًا    نناضلأم  في    من  المشترك  حقنا 
الصحية   القضايا  المستقلة ذات الصلة بشأن  األرقام والحقائق واألدلة  إلى  المعلومات والوصول  الحصول على 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية والنفسية حتى نتمكن من مناقشة   القضايا  وتشكيل األمور  وكذلك 
 .حقا أساس مستنير علىرأي 
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الجيش  ،الشرطةسلك  في    اموظفً   إذا كنت قطاع   في  أو  ،ةالمدرسي  المنظومةأو    ،ياتالمستشف  مصلحةأو    ،أو 
  على   ةالقسري  عدياتفي التبالمشاركة  وكنت مكلَّفًا  أي مكان آخر  في  أو    ،شركة عامة أو خاصةفي  أو    ،الرعاية

وأخالقيا   أدبياهذه التدخالت المستهجنة  القيام بمسؤولية شخصية للمساعدة في عدم  لديك    فإن  ،حقوق المواطنين
مواطنيك.   المسؤولية  تحمُّ عليك  ضد  لإلكراه والل  مواطن  أي  يتعرض  ال  حتى  وسلمي  قانوني  بشكل  تصرف 

 .ضد إرادته ودون موافقته عديوالت

 :ام بهإليك ما يمكنك القي

رفض دخول منازل مواطنيك دون  ارفض المشاركة في اإلكراه والتعدي على حقوق مواطنيك. ا قل ال.  )1
 .رفض إخضاع مواطنيك للتدخالت الصحية أو الحرمان من الحرية رغماً عنهم ودون موافقتهماإذنهم. 

قانون   )2 قانون على  الوعواقب    مكافحة األوبئةأبلغ جيرانك وأصدقائك وعائلتك وزمالئك وغيرهم عن 
 .خصوصية المواطنين وكرامتهم وحقهم في تقرير المصير

اإلكراه ضد مواطنيك    ةمارسبتنظيم إضرابات قانونية إذا تعرضت أنت وزمالؤك لضغوط لمإذا أمكن  قم   )3
قسرية اختبارات  قس  ،في شكل  قسري  ،وعالج قسري  ،ري وعزل  قسري  ، وفحص  وكشف   ،وتطعيم 

 .وما إلى ذلك ،قسري عن المعلومات
في اإلكراه   المشاركةعليك    سيتعينخذ إجازة من العمل إذا كنت تعلم أنه  أو    بالغياب ألسباب مرضيةقم   )4

 .همة مندون موافقالت الصحية ضد إرادة مواطنيك أو والتدخ
إلى    تعقُّب  اتلزيار  وتمهَّل كثيًرا في التحضير.  وتلكأ في سرعتك  تباطأ )5 أو    ،ةخاص الزل  امنالالعدوى 

إجراء قسري آخر حتى ال يتوفر لديك أي أو  ،قسري تطعيمأو  ،أو عزل قسري ،إلجراء اختبار قسري
حتى ال يكون لديك الوقت للمشاركة   ، في كل مرة  خذ وقتًا كافيًالتنفيذ اإلجراء القسري.  الكافي  الوقت  

 .ودون موافقة منهم مواطنيك بحق االحتجازاتفي التدخالت الصحية أو  

الدنمارك    للتاريخدعونا نظهر   حريتنا وحقوقنا. دعونا نظهر  منا  الحكومة    انتزعتمعًا عندما    تكاتفأن شعب 
الدنم أن شعب  لنفسه  األحفادنا  لم يسمح  إلىرك  اال  باالنجرار  دعونا نظهر    عتداء على بعضنامستنقع  البعض. 

الحرية ممهد   -المستقبل    أطفال  -  مدارسالألطفال   إلى  الطريق  أن  للعالم  الذي أظهر  البلد  كانت  الدنمارك  أن 
 .بالوحدة واحترام حقوق اإلنسان والشجاعة والمسؤولية الشخصية 

و رسالة  الرسالة إلى مواطنيك. يمكنك نسخها وإرسالها كرسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أ  بتمريرقم  
ويمكنك   ،بريد في منطقتكالويمكنك طباعتها وتوزيعها في صناديق    ،إلى زمالئك  ”msn”ماسنجر    اليف  ويندوز

على وسائل التواصل    ةصيالشخ  على صفحتكويمكنك إجراء بث مباشر    ،إرسالها كرسالة قارئ إلى الصحف
بقراءتهااالجتماعي   إرسالهو  ،والقيام  السياسيين  ايمكنك  وقراءتهو   ،إلى  الشارع  في  الوقوف  يمكنك  و  ،ايمكنك 

المحلي  اوتعليقه  اطباعته البقالة  لمتعقبي  ايمكنك طباعتهو  ،في متجر  الذين قد    وإعطاءها  تصادفهم في  العدوى 
  !هاغلاست  ،ت كثيرةخياراطريقك. ال
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