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�نوات  ل�يدي؛ ��يث �ج�ثت �جا�ن�تظام العد�يد م�ن ال�ت عالم ال�ت�ت الإ
�جار  الئ�ن مصدر  عىل  اع�تماًدا  ك�ث  الئ  - �يو�ن�ية  �ن ال�تل�ن �جار�ية  �ن الإ
د و�ت�تساءل  ام�ج �ت�ن�ت�ت ن عىل �د سواء - �ج ن والل�ج�نا�ن�ي�ي �ئ�ي لال�ج
ا�جة  لالس�ت�ج �ى  أ�ن وا�نب  �ج وع�ن  �يد-19  كو�ن اح  ل�ت ع�ن  �يها  �ن

الو�جا�ئ�ية. 

املسا�ئل  ي  الل�ج�نا�ن مي  ال��ت اء  صن ال�ن ط�ي  �يعن �ى،  أ�ن �نا��ية  م�ن 
م�ن  العد�يد  ز  �ج ��يث   ، أك�ث مع�تدلة  ط�ية  �تعن الصلة  ذات 
ي  صوًصا �ن ة �ن �ي ي الس�نوات الئ�ن عالم�ية امل�ل�ية �ن و�يع�ض امل�نظمات الإ الل�ج�نا�ن�ية،   2019  ) )أك�تو�ج الئول  ن  �ي �ت�ث �ثورة  اب  أع�ت
و أك�ثف  ة عىل �ن �تمعات املهمسث �جالس�ياسة. ك�ث�ي م�نها معوًما مسا�ئل امل�ج وا�تصاًل  ل�يد�ية  �ت�ت ك�ث  الئ عالم  الإ �جوسا�ئل  ار�نة  م�ت
ي  �ن السور�يون  عل�يها  وم  �ي�ت ي  ال�ت ذاعات  الإ م�ن  ل�يل  �ت د  و�يو�ج
ل م�ن  أ�ت ن  الك مال�ية و�ت�نال م�تا�جع�ي ه مسث �توا�ج ة، وكذلك ل�ج�نان، لك�نها  ه�ي السث م�ية  ال��ت عالم  الإ السا�ئدة ووسا�ئل  ذاعات  الإ
�جال�نس�جة  �نت  �ن�ت �جالإ ال�تصال  �ي  �تو�ن ة  �تلك�ن �ال�يًا  ع  �ت�ن �ت
�تصاد�ية  ال�ت الاكر�ثة  ل  �ن ي  �ن ل  الد�ن ة  صن �ن م�ن�ن �تمعات  للم�ج
ع ال�تواصل  �جار م�ن موا�ت عل الئ�ن ج هها الدولة، ما �ي ي �توا�ج ال�ت
ة  �تمعات املهمسث �نت أ�جعد م�ناًل م�ن امل�ج �ن�ت �تماعي وم�ن الإ ال�ج

ي ل�ج�نان. �تصاد�يًا �ن ا�ت

مح�قكرو املعلومات
ي  �نسا�ن�ية واحلكومة الل�ج�نا�ن�ية دوًرا أساس�يًا �ن �تلعب الواكلت الإ

ن أن  ي ��ي ، لك�ن �ن ن ن السور�ي�ي �ئ�ي و�يد املعلومات لال�ج ن �ت

�ج�نظام املعلومات �ته�ت  لك أساسي  �ن�يوز �جسث �ن�ت اإ
ي  �ن ن  �يم�ي امل�ت ن  السور�ي�ي ن  �ئ�ي لال�ج ي  ال�ج�ي�ئ
��يدة  ال�ن ارب  ال�ت�ج عىل  لل�تع�ف  لك ل�ج�نان  �جسث املعلومات  �يه  �ن �ث  �ت�ت�ئ ت  و�ت ي  �ن ها  �ن كسث و  ن  للسور�ي�ي
�ى  �ج د  و�ت ل�ج�نان،  ي  �ن ة  �تل�ن امل�ن مة  ا�ت امل�ت�ن �جالئزمات  ك�ج�ي 
ي  �ن ن  للسور�ي�ي امل�تا�ة  للمعلومات  ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  �ت�ت
الئوسع  ي  الل�ج�نا�ن ي  املعلوما�ت ال�نظام  �ن  �ن الدراسة  هذه 
�تمع  امل�ج �ئات  �ن م�ن  ة  ك�ج�ي ة  �ي �ث ات  ا��ت�يا�ج ي  �يل�ج الذي 

 . ي الل�ج�نا�ن

ها  ي �ق�ن�ش صاء: املعلومات ال�ق �ق حالة اإ
عالم  وسا�ئل الإ

اب احل�ب  ي ل�ج�نان عىل أع�ت ل�يدي �ن عالمي ال�ت�ت هد الإ �ئ املسث �نسث
ع  ي ال�جالد، عاكسة �جذلك الوصن ود �ن الئهل�ية املس�تم�ة م�نذ ع�ت
و  امل�ا�جاة  لب  �تعن ��يث  ال�يوم،  ل�ج�نان  ي  �ن ال�اه�ن  الس�ياسي 
�ية  احلنال�ن ا�يا  صن لل�ت ك�ج  الئ عالم  الإ وسا�ئل  ط�ية  �تعن ي  �ن ن  عىل ال�ت��ي ن  امل�تا�جع�ي م�ن  ة  ك�ج�ي �نس�جة  طب  �تس�ت�ت ي  ال�ت الس�ياس�ية 
ا�يا  صن عالم �ت ل�ج�ية وسا�ئل الإ ط�ي أعن لما �تعن �يون وال�اد�يو، و�ت �ن . ال�تل�ن ن ن السور�ي�ي �ئ�ي ة س�ياس�يًا م�ثل الال�ج �تمعات املهمسث �تهم امل�ج
ٌء م�ن  �ن احلالة �ج ي هذه  �نوات �ن ال�ت و  ذاعات  الإ ىل أن و�جاع�ت�جار هذه  ل�يدي، و�جال�نظ� اإىل أمساء املالك �ي�ت�ج ي ال�ت�ت طاع الل�ج�نا�ن ال�ت
�جة  �تماع�يًا �جال�ن�ن �نوات م��ت�جطة مال�يًا وا�ج ذاعات و ال�ت هذه الإ
ي عام 2020، أمست  ة �ن ا�ئ ي احلج �ث ي ل�ج�نان. ومع �ت�ن الس�ياس�ية �ن
ل عامل  طاب س�ياسي دا�ن وع اس�ت�ت ا موصن ة الكورو�نا أ�يصنً ا�ئ �ج

�يذي �ق�ن�ن ص  ملحن
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�يذي �ق�ن�ن ص  ملحن

�نسا�ن�ية  ن الواكلت الإ لما �تدرك ال�تصالت �ج�ي ت، �ت ي ذات الو�ت �ن
ة  ال�نظا�ن وسلوك�يات  �تماعي  ال�ج ال�ت�جاعد  �دود  ن  �ئ�ي والال�ج
عف أسلوب ال�تصالت  �يمات، وهكذا أصن ي �ج�ي�ئة امل�ن العامة �ن
�جدًل م�ن ال�تواصل مع  لك عام: �ن �يد-19 �جسث ا�جة ل�ج�نان لكو�ن اس�ت�ج
ات  الئو�ت ي  و�توع�ي�تهم �ن وس  �ي ال�ن هم ��يال  ل�ت �ت �ئن  �جسث ال�ناس 
�تمعات  لة ع�ن امل�ج ا�جة م�نع�ن �يت الس�ت�ج �يها، �ج�ت لو�نه �ن �ن ي �يعن ال�ت

ا�جة محا�ي�تها.  ي اكن �تس�تهدف الس�ت�ج ال�ت

�ئن  �جسث الئساس�ية  املعلومات  أن  �ي�جدو  املساوئ  هذه  ر�ن 
ي ل�ج�نان، واس�تطاع السور�يون  �يد-19 وصلت معظم ال�ناس �ن كو�ن
ا�ية  للو�ت ن  صا�ئ�ج�ت�ي ن  �ت�ي ���ي�ت �تذك�  �ن�يوز  اإ�ن�ت مع  د�ثوا  �ت الذي 
ي  �ن صاءات  والس�ت�ت اث  الئ�ج �ج�يا�نات  �تظه�  وس.  �ي ال�ن م�ن 
ام�ج  �ب م�ن �ج ي أماك�ن أ�ت ن �ن ا��ن�ي ت أن ال�ناس ال�ت س الو�ت �ن�ن
�ي احلكوم�ية �تمك�نوا م�ن الوصول اإىل معلومات  امل�نظمات عن
اط  �نسث م�نا�ق  ارج  �ن ن  ا��ن�ي ال�ت لدى  ي  ال�ت �تلك  م�ن  أك�ث 
�ت  ج �نسا�ن�ية �ن � أن الواكلت الإ م�ن الواصن ، �ن ي �نسا�ن العمل الإ
�تعمل  ي  ال�ت �تمعات  امل�ج ن  �ج�ي الئساس�ية  املعلومات  �ن�ث  ي  �ن
ة  املهمسث �تمعات  امل�ج و�ن  �يد  امل�ن عل  �ن �يمك�ن  لك�ن  معها، 
اإماك�ن�ية  اك�نت  �جامل�ثل،  العمل.  ن  ك�ي �ت م�نا�ق  ارج  �ن عة  الوا�ت
امل�نا�ق  ي  ل �ن أ�ت �يد-19  كو�ن صوص  ن املعلومات �ج اإىل  الوصول 
�ئون السور�يون  ة ��يث �يع�يش الال�ج �ي �يمات الصعن ال�نا�ئ�ية وامل�ن

ة الساكن.  �يمات ك�ث�ي�ن ي امل�نا�ق وامل�ن م�نها �ن

�يد-19  وس كو�ن �ي و�يد �ق�بادل املعلومات حول �ن ن هوًدا ل�ت �نسا�ن�ية �ج هات احلكوم�ية والإ �جذل العد�يد م�ن احلج
م�نذ  �يد-19  كو�ن وس  �ي �ن �ول  �جاملعلومات  ي  الل�ج�نا�ن عب  السث
ة �توز�يع �تلك امل�جادرات للمعلومات  ل أن ���ي�ت ة، اإ ا�ئ �جدا�ية احلج
ن  مل �يك�ن مال�ئًما، ومع أن الدراسات �تُظِه� أن معظم الل�ج�نا�ن�ي�ي
ل  ن وم امل�ن ن عىل �د السواء مسعوا �نصا�ئ ال�ت�جاعد ول�ن �ئ�ي والال�ج
�يات ال�تواصل مل  ا�ت�ي�ج ل أن اس�ت �يد-19، اإ ار كو�ن لل�د م�ن ا�ن�تسث
م�ن  م  �ن صن عدد  ن  �ج�ي لذلك  �تصاد�ية  ال�ت ال�تداع�يات  اعي  �ت
املعلومات  �ت�جادل  �نظام  ُوصف  د  ل�ت  . ن الل�ج�نا�ن�ي�ي الساكن 
اق أ��يا�نًا، ما �يس�تدعي  ض ورص�ي ال�ن�ن �نه م�ت�نا�ت الس�ت�جدادي �ج�ئ
ن م�ن �ض وز�ي الص�ة  ن والسور�ي�ي ��ية لك م�ن الل�ج�نا�ن�ي�ي س�ن
م�نازهلم  وم  ل�ن عىل  ال�ناس  عالم  الإ اه�ي  مسث م�ن  والك�ث�ي 
�تماع�ية  �جة الس�ياس�ية وال�ج �تلطون �جال�ن�ن ن اهد�تهم وهم �ي ومسث

الل�ج�نا�ن�ية. 

املعلومات  وة  �ج �ن سد  ي  �ن �تساعد  �نسا�ن�ية  الإ الواكلت 
ق  �ت�توا�ن دمها هلم  �ت�ت ي  ال�ت املعلومات  أن  ل  اإ  ، ن السور�ي�ي لدى 
�يع  ط�ي مواصن لما �تعن ظا�تها، و�ت �ن ها و�ت ام�ج �جط�ج�يعة احلال مع �ج
�نسا�ن�ية مع  . و�ت�تواصل الواكلت الإ ن �ئ�ي �ى ذات صلة لال�ج أ�ن
ال�توع�ية  لسات  �ج م�ثل  ة  �تل�ن م�ن م�نصات  ع�ج  ن  �ئ�ي الال�ج
ع  وموا�ت وا�تساب  و�تط�ج�يق  ال�نص�ية  وال�سا�ئل  ص�ية  �ن السث
هذه  �ت�ن�ث  الواكلت  أن  مع  لك�ن   ، �تماعي ال�ج ول ال�تواصل  عامة  م��تو�يا�تها  ��ج�يعة  أن  ل  اإ �جال�تساوي،  املعلومات 
�ص  �ن ل�ت�ت�ي�  أو  امل�اد�ثات  �ت�  ل�ن كوس�يلة  ل  اإ دم  �تس�ت�ن

�تمعات. ن الواكلت وامل�ج مس�تم�ة لل�وار �ج�ي
 

أو  �ا�ئ�ية  اإ�ج أو  ا�نو�ن�ية  �ت معلومات  م�ن  احلكومة  وده  ن �ت ما  اإن 
ذلك  و�يعود  الئ�وال  معظم  ي  �ن اكٍف  �ي  عن ن  �ئ�ي لال�ج اإدار�ية 
ا�جل�تهم  ن �ت د ذك� السور�يون الذ�ي أ��يا�نًا اإىل أس�جاب س�ياس�ية، و�ت
اك�نت  احلكومة  ماك�تب  م�ن  ادمة  ال�ت املعلومات  أن  �ن�يوز  اإ�ن�ت
ع ال�ناس اإىل الع�تماد أك�ث عىل  هم، ما د�ن دة وصع�جة ال�ن مع�ت
��جة  ج �ت سهم  �ن�ن �ج�ئ وا  ن عاسث الذ�ي اص  �ن والئسث احلناصة  مصادرهم 

�جار.  عة م�ل املعلومات والئ�ن الوا�ت

ي  ، �ن ن ن املصدر�ي ن هذ�ي �ة ما �ج�ي وة املعلومات واصن �ج واك�نت �ن
ن  � �ج�ي ن الس�ن وا�ن�ي دار�ية و�ت �اءات الإ ا�نو�ن�ية والإ�ج املعلومات ال�ت
واإعادة  �نسا�ن�ية  الإ احلندمات  اإىل  والوصول  ول�ج�نان  سور�يا 

. ن ال�تو��ي

هد الإعالمي  اء امل�ش �ش �ن اب �ق اإ ي أع�ق ان �ن �ن �ب ي ل دي �ن ل�ي �ق ال�ق
مرت  ي اس�ق ة ال�ق احلرب الئهل�ي

عكس  ال �ق ن الد ول �ق ي ال�ب وًدا �ن ع�ق
ي  اسي الراه�ن �ن ع ال��ي الو�ن

وم. ان ال�ي �ن �ب ل
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�تماعي  موعات لل�تواصل ال�ج دم هذه امل�ج اء، و�تس�ت�ن والئصد�ت
ي  و�ن �يد-19.  كو�ن �ئن  �جسث املعلومات  ل�ت�جادل  دم  �تس�ت�ن ما  در  �ج�ت
ة  �ات مهمة م�تعل�ت �ي ال�مس�ية �تسد �ثعن ن أن �تلك الُس�جُل عن ��ي
ا�ئعات،  للسث ال��يع  ار  ال�ن�تسث ًا  أ�يصن �تُسهل  هي  �ن �جاملعلومات، 

ي  �ن �يس�جوك  �ن موعات  وم�ج وا�تساب  �نوات  �ت اك�نت  ��يث 
ي  وال�ت �يد-19،  �جكو�ن ة  امل�تعل�ت ا�ئعات  السث ل�ن�ث  �جوا�جات  ال�جدا�ية 
ة  ال�ث�ت عىل  ا�ئمة  ال�ت املعلومات  وع  م�ث الل  �ن م�ن  عت  ُ محج
� عام 2020 و�جدا�يات عام 2021. واك�نت  ي أوا�ن �ن�يوز �ن �ن�ت ال�تا�جع لإ

عىل  وء  الصن �يد-19  كو�ن معلومات  اإدارة  �تسلط 
للمعلومات؛  ي  ال�ج�ي�ئ ل�ج�نان  �نظام  ي  �ن الئوسع  الد�ي�نام�يات 
الواكلت  و�ت�جذل  وا�ئ�يًا  عسث املعلومات  احلكومة  �ت�جع�ث  �ج�ي�نما  �ن
أك�ث  اإىل  املعلومات  هذه  �يصال  لإ م�نظًما  هًدا  �ج �نسا�ن�ية  الإ
ودي املعلومات  �يع م�ن �ط محج ا، �ي�ن�ن �ئات الل�ج�نا�ن�ية �تهم�يسثً ال�ن
ال��ي�جة  ان  �ن�ي �ج  �ج �ي�ئ ي  اس�تعال�ئ �ج�ئسلوب  �تمعات  �جامل�ج ل أزمة ل�ج�نان احلال�ية.أول�ئك  ي �ن د �ن واحل�ت

حلول محل�ية 
ي  وات املعلومات ال�ت �ج ي سد �ن ا معل�يًا �ن ذ السور�يون م�نه�جً ن ا�ت
موعات  �يس�جوك وم�ج �ات ال�ن اء ص�ن هو�نها ع�ن ���يق اإ�نسث �يوا�ج
املعلومات،  اركة  مسث ل  اعن السث لها  عن سث علت  �ج ي  ال�ت الوا�تساب 
ي ك�ث�ي  ع �ن ل�يها كم�ا�ج �ي اإ ن وُأسث لف امل�تا�جع�ي ها آ و�يملك �جعصن
أساس�ية  كمصادر  امل�يدا�ن�ية  الئمعال  الل  �ن الئ��يان  م�ن 
هذه  عىل  �يع�تمدون  أ�نهم  ال�ناس  وذك�  للمعلومات، 
صلون عل�يها م�ن  ي �ي كد م�ن املعلومات ال�ت �ات لل�ت�ئ الص�ن
ل�توس�يع  �نسا�ن�ية  الإ الواكلت  وم�ن  �كوم�ية  �ى  أ�ن مصادر 

رؤ�ي�تهم لظ�وف س�ي الئ�داث. 

املعلومات  عىل  و�يًا  �ت اع�تماًدا  والل�ج�نا�ن�يون  السور�يون  �يع�تمد 
وم�ن   ، �تماعي ال�ج ال�تواصل  وسا�ئل  م�ن  و�نها  �ي�تل�ت ي  ال�ت
ال�تواصل  وسا�ئل  و�تعكس  أساًسا،  والوا�تساب  �يس�جوك  ال�ن
�تمع  ي امل�ج �تماعي الل�ج�نا�ن�ية �جعدة ��ق ال�تماسك العا�ئىلي �ن ال�ج
العا�ئالت  ن  �ج�ي ا�ئعة  سث الوا�تساب  موعات  م�ج �ن  ، ي الل�ج�نا�ن

�يام  موعة م�ن احلن ارج م�ج ي �ن ام�أة سور�ية �تم�ث
�وا اإىل ل�ج�نان،  ن �ن ن الذ�ي ن السور�ي�ي �ئ�ي �نص�جت لال�ج

ان 2012. �ي معة 15 �يو�ن�يو / ��ن احلج
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موعات ال�تواصل  �تلف م�ج ي م�ن ة �ن ا�ئعات م�ت�ناس�ت السث
موعات  ها، م�ثل امل�ج �ي م��ت�جطة �ج�جعصن ي �جدت عن �تماعي ال�ت ال�ج
�ي�جون  املس�ت�ج أّكد  ة،  ك�ث�ي �الت  ي  و�ن والل�ج�نا�ن�ية،  السور�ية 
ع�ن  الصادرة  �يد-19  �جكو�ن ة  امل�تعل�ت للمعلومات  مال�ظ�تهم 
لك�ن  العامة،  الص�ة  وزارة  أو  العامل�ية  الص�ة  �يد-19 اك�نت �تصل ال�ناس أ�ع م�ن م�نظمة  ا�ئعات املهمة ع�ن كو�ن السث

هات ال�مس�ية.  املعلومات الصادرة ع�ن احلج

ي املعلومات  �جكة واسعة ل�تل�ت مون �جسث �ارات عددًا و�جامل�ثل، �جدا السور�يون �ي اذ ال�ت ن عهم ل�ت ي م�ا�ج لوا �ن و�نها، وأد�ن �تا�ج ي �ي ال�ت
وهكذا،  ة،  املو�ثو�ت �ي  وعن م�نها  ة  املو�ثو�ت امل�ت�نوعة،  املصادر  م�ن 
هات م�ثل م�نظمة  ذت املعلومات ال�مس�ية الصادرة ع�ن �ج ُأ�ن
مصادر  مع  �نة  �ت م�ت العامة،  الص�ة  ووزارة  العامل�ية  الص�ة 
ورة عىل  اء واملعلومات امل�نسث �ي رمس�ية م�ثل العا�ئلة والئصد�ت عن

 . �تماعي وسا�ئل ال�تواصل ال�ج

ة ا�بل ال�ش�ق الع�قماد م�ق
�ن�يوز  اإ�ن�ت �ت معهم  ن أ�ج ن الذ�ي م�نظمة �ج�ي�نما ذك� ك�ث�ي م�ن السور�ي�ي ��تها  و�ن �يد-19  كو�ن رؤ�ي�تهم معلومات ع�ن  ا�جالت  امل�ت
الص�ة العامل�ية ووزارة الص�ة العامة، مل �يك�ن الع�تماد عىل 
املصدر  �جذلك  ة  ال�ث�ت عىل  دل�ياًل  �جع�ي�نها  معلوما�ت�ية  مصادر 
�تمع السوري، لك�ن  اء امل�ج ي أ�ن اوت �ن ة �ت�ت�ن دا�ئمًا. �ي�جدو أن ال�ث�ت
ة أو �تو��يدها، ��يث  و�يض ال�ث�ت ي �ت�ت ارب �يلعب دورًا اإما �ن الـ�ت�ت

�وا  أ�ج ن  الذ�ي أو  صاء  الس�ت�ت عىل  ن  �ي�ج�ي امل�ج م�ن  ك�ث�ي  ذك� 
ي مل �يك�ن  اه املصادر ال�ت ج اف أك�ج �ت �ن عورهم �جاس�ت�ن ا�جالت سث امل�ت
امل�نظمات  اك�نت  ن  ��ي ي  �ن �تمعهم،  م�ج ي  �ن مادي  ود  و�ج هلا 
ي  �ن ن  والعامل�ي اء  والئصد�ت والعا�ئالت  احلكوم�ية  �ي  عن السور�ية 
�تمعات السور�ية  ي امل�ج ود م�جا�ث �ن ي مم�ن هلم و�ج ال الط�ج امل�ج
م�ن  أك�ث  �يد-19،  كو�ن ع�ن  املعلومات  ي  ل�تل�ت ة  مو�ثو�ت مصادر 
هات ال�مس�ية م�ثل م�نظمة الص�ة العامل�ية ووزارة الص�ة  احلج

العامة. 

ي  ة س�ج�جًا �ن �ي�ت �ج�ي�نما اك�نت �تدا�ج�ي احلما�ية و�جامل�ثل، مل �تك�ن اإماك�ن�ية الوصول اإىل معلومات د�ت ي السلوك دا�ئمًا، �ن ي �ن ا�ج ج �ي �ي�ي الإ �وا ال�تعن أ�ج ن  الذ�ي ن  للسور�ي�ي ًا  �ت و�ن �يد-19  كو�ن د  صن �يوعًا  سث ك�ث  الئ
أن  ل  اإ  ، �تماعي ال�ج وال�ت�جاعد  الكمامات  ار�تداء  هي  ا�جالت  امل�ت
�تدون  �يمات ذك�وا أ�نهم �ي ي امل�ن ن �ن �يم�ي ن امل�ت ي ك�ث�ي م�ن السور�ي�ي دهم �ن �توا�ج أ�ث�ناء  �تماعي  ال�ج ال�ت�جاعد  و�يمارسون  الكمامات 
نمون  �تمعات الل�ج�نا�ن�ية، لك�نهم ل �يل�ت ي امل�ج الئماك�ن العامة و�ن
�تمعا�تهم احلناصة. كما أّكد  ي م�ج ي م�نازهلم أو �ن ا�ية �ج�تلك ال�تدا�ج�ي �ن الو�ت �جوسا�ئل  �تهم  مع��ن صاء  الس�ت�ت عىل  ن  �ي�ج�ي امل�ج �جعض 
ن م�ناع�تهم �جمكمالت  �ي ي �تع�ن ة أك�ج �ن عورهم �ج�ث�ت لك�نهم ذك�وا سث
ي  �يد-19، و�ن ا�ية م�ن كو�ن اب للو�ت و�جات الئعسث �ي�تام�ي�نات وم�ث ال�ن
، مل  �تماعي موا �جار�تداء الكمامات و�جال�ت�جاعد ال�ج ن ن أ�نهم ال�ت ��ي
م�ن��ته  الذي  الئمان  عور  سث س  �ن�ن ال�تدا�ج�ي  �تلك  �تم�ن�هم 

ن امل�ناعة. �ي أسال�يب �تع�ن

�ن�ا�ن�ية  اركة الإ امل�ش
ي  ة، ولك�ن �ن ي �ج�ناء ال�ث�ت ي �ن �نسا�ن ال الإ ي امل�ج �يس�ت�ثم� العاملون �ن
�ي  عن السور�ية  للم�نظمات  �يمك�ن  ن  ��ي ي  و�ن م�دود،  اإ�اٍر 
�تمعات السور�ية  ي امل�ج لك ��ج�يعي �ن �اط أك�ث �جسث ن احلكوم�ية ال�ن
ال  امل�ج ي  �ن ن  العامل�ي م�ن  أك�ج  عدد  �يعمل  دمها،  ن �ت ي  ال�ت
ن  امل�ل�ي�ي ن  امل�تطوع�ي م�ن  موعات  م�ج �تدر�يب  عىل  ي  �نسا�ن الإ
ي  ال�ت امل�نا�ق  ي  �ن امل�ل�ية  �تمعات  امل�ج ادة  �ت مع  أول�ئك وال�تعاون  أن  ومع  �ة.  ا�ن م�تصن �جاكت  سث اء  �نسث لإ �جها  �يعملون 
ي  ن �ن ن والعامل�ي �يد�ي ن املس�ت�ن ون را�جطًا مهمًا �ج�ي ن �يع�ت�ج املم�ثل�ي
وة م�ثل  س ال�ت ل أ�نهم ل �يُع�تمد عل�يهم �ج�ن�ن ، اإ ي �نسا�ن ال الإ امل�ج

ة. �ة السا�ج�ت �ت ي ال�ن مصادر املعلومات الواردة �ن

مدار  عىل  و�تدهورت  السور�ية  �تمعات  امل�ج ي  �ن ة  ال�ث�ت ي �جُ�ن�يت  �ن �ن �تعمل معها،  ي  ال�ت ة  �تل�ن امل�ن املؤسسات  �يد  الئعوام عىل 
�نسا�ن�ية أك�ث  ي امل�نظمات الإ ون �ن ن �ي�ث�ت ن �ي�جدو أن السور�ي�ي ��ي
ون �ي�تعاملون  ال الك�ث�ي ن ي احلكومة الل�ج�نا�ن�ية، ل �ي ون �ن �نسا�ن�ية مما �ي�ث�ت اكوى م�ن الإ�الت الإ اعت السث د سث دد، و�ت مع الئوىل �ج�ت
ي  �ن ن  السور�ي ن  �ئ�ي الال�ج ن  �ج�ي احلندمات  اإىل  الوصول  وصعو�جة 
 . ي الل العمل امل�يدا�ن ة كذلك �ن س�يس ل�ج�نان لس�نوات واك�نت �ارصن �ت�ئ ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن العاملون  اول  �ي ن  ��ي ي  و�ن
ي �يعملون معها،  �تمعات ال�ت ة مع امل�ج ن ال�ث�ت �ي ات و�تع�ن العال�ت
الل معل�يا�تهم  ة م�ن �ن ون ال�ث�ت وصن ام�ن مع ذلك �ي�ت ن هم �جال�ت �ن

احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات  ح  �ت�ث لما  �ت اإذ  امل�جهمة، 

�يذي �ق�ن�ن ص  ملحن



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

�نظام  اإىل  للوصول   - ال��ئ�يس�ية  وال�توص�يات  ات  الس�ت�ن�تا�ج
ي أك�ث سالمة معلوما�ت

: ي �ن�ا�ن ال الإ ي املحب ن �ن للعامل�ي
�يما  �ن �ية  ا�ن �ن السث ، امعل عىل ز�يادة  ة: لكما أمك�ن ن ال�ش�ق �ي n �قعرن

�ت�يار  ال�ن ومعا�ي�ي  م�ن�ية،  ال�ن داول  واحلج الإ�الة  معل�يات  ص  ن �ي
�تمعات،  ع املعلومات م�ن امل�ج �ض م�ن محج ي املعو�نة، والعن مواًدا ل�تل�ت ع  صن اكء،  ال�ث أو  ن  ع�ي امل�ت�ج م�ن  املعلومات  ع  محج وع�ند 
هذه  �تسه�يل  و�يمك�ن  املعلومات.  دموا  �ت ن  الذ�ي هؤلء  �يد  �ت�ن
اركة املعلومات  الل امل�نصات السور�ية ملسث ًا م�ن �ن اركة أ�يصن املسث
�تمعات  امل�ج ة  �ج�ث�ت �ت�ت�ىل  ي  وال�ت ووا�تساب،  �يس�جوك  �ن عىل 

امل�ل�ية. 

ي  اًل: اس�ت�ثم� �ن ل املعلومات �ن�ق n �قوا�ل �بدًل م�ن أن �ق�ن�ق

ام�ج  �ج �جمواد ال�تواصل واإعداد ال�ج ن ي �تُ ا�ات الس�تماع ال�ت �نسث
ي ل�ج�نان  هد �ن ي املسث �ي�ي ال��يع �ن مة. اإن ال�تعن اعدة اإىل ال�ت م�ن ال�ت
دوري  لك  �جسث د  �تُع�ت أن  ي  �ي�ن�جعن الس�تماع  لسات  �ج أن  ي  �يع�ن
املعلومات  ي  �ن �ات  ال�ثعن موا��ن  ة  ملع��ن م�تعددة  اكل  سث و�ج�ئ
ال��يعة م�ن  امل�تا�جعة  �ئن  و�جامل�ثل، م�ن سث د�يدة،  احلج واحلندمات 
ن مدى  ّ ن ل�ت�ج�ي ارك�ي ي للمسث �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ن �ن ا�نب العامل�ي �ج
عىل  ع  �ج �يُسث أن  ام�ج  ال�ج ع  وصن عىل  الس�تماع  لسات  �ج �ث�ي  �ت�ئ

�جاًل.  اركة مس�ت�ت املسث
 

ن  ��ي ي  و�ن سه.  �ن�ن �يد-19  كو�ن اح  ول�ت ي  الل�ج�نا�ن العامة  الص�ة 
اء ل�ج�نان، �يهدف هذا  ي أ�ن ة م�نعدمة �ن عور �ج�ئن ال�ث�ت �يسهل السث
والئماك�ن  ة،  �جال�ث�ت �ت�ت�ىل  ي  ال�ت املسا�ات  د�يد  �ت اإىل  ال�ج�ث 
ل�يال�ت�نا اإىل اإماك�ن�ية  �ي �ت �يها، �تُسث ة �ن ي �يمك�ن اإعادة �جث ال�ث�ت ال�ت
�تمعات  امل�ج ي  �ن اركة  املسث الل  �ن م�ن  �جالئساس  ذلك  �يق  �ت �ت
ًا  وأ�يصن ل�ج�نان،  ي  �ن ًا  �تهم�يسث د  الئسث �تمعات  امل�ج وم�نها  امل�ل�ية 

سهم.  ي ا�ج�تك�وها هم أ�ن�ن ل�يات ال�ت الل امل�نصات والآ م�ن �ن

ال  امل�ج ي  �ن ن  العامل�ي اإىل  ال�توص�يات  لئهم  �نموذج  �يىلي  �يما  �ن
عىل  �ج�ناًء   ، ن ع�ي وامل�ت�ج �تمعات  وامل�ج عالم  الإ ووسا�ئل  ي  �نسا�ن الإ
ات  الس�ت�ن�تا�ج د  �ت ل�يال�ت�نا.  و�ت ل�يها  اإ �توصل�نا  ي  ال�ت ج  : ال�ن�تا�ئ ��ي ال�ت�ت هذا  م�ن  السا�جع  صل  ال�ن ي  �ن صلة  امل�ن وال�توص�يات 

دم  �تُ�ت وع�ندما  املساعدة،  ي  ل�تل�ت اق  الس�ت��ت معا�ي�ي 
ة.  امصن عن ذلك  أس�جاب  �ت�ج�ت  ها،  �ي عن دون  عا�ئلة  اإىل  املعو�نة 
ي  �ن ن  العامل�ي عىل  الع�تماد  اإىل  السور�يون  �تاج  �ي احلندمات و�جامل�ثل،  دمي  م�ت اإىل  لإ�ال�تهم  احلكوم�ية  �ي  عن ول�ية ل�ت�د�يد مصادر امل�نظمات  دمة مسث � �ن �ت�تو�ن أ�نه ل  الئ�نسب، ذلك 
ال  امل�ج ي  �ن ن  العامل�ي الل  �ن م�ن  ل  اإ الآن  ��ت  املعلومات 
سهم، أما الطا�جع احلناص الذي �ت�تسم �جه املعلومات  ي أ�ن�ن �نسا�ن الإ
� الط�ج�يعة  هو ل �يُ�ن .امل�تصلة �جاحلندمات وم�تا�جعة الإ�الت، �ن ن �ئ�ي �تمعات الال�ج ي م�ج العل�ن�ية ل�ن�ث املعلومات �ن

ي  ي �ي�ت�جعها العاملون �ن ة ال�ت ة أن الط��ي�ت ا�ئ هم �يمك�ن أن و�جامل�ثل، أ�ث�ج�تت احلج ام�ج ات �ج ي أ�د �نطا�ت �اط �ن ن ي لال�ن �نسا�ن ال الإ امل�ج
�ي  ت امل�نظمات السور�ية عن �ى، اإذ اع�تُ�ج �تؤ�ث عىل م�جادرات أ�ن
للمعلومات،  مصدرًا  امل�ل�ية  �ية  احلن�ي واملؤسسات  احلكوم�ية 
ي اإ�ار معلها. و�يمك�ن أن  ل �ن ي ل �تد�ن وعات ال�ت ي املوصن ��ت �ن
طاع  ا�ن�ت ة، �ن ع�ي�ن اركة الصن �يكون العكس ص��ي� �جال�نس�جة اإىل املسث
اإ�يمان  ّوض  �يُ�ت أن  �يمك�ن  �يد-19  كو�ن ص  ن �ي �يما  �ن ي �يه�تمون �جمصل��تهم ال�تواصل  �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ن �ن ىل.ال�ناس �ج�ئن العامل�ي صن ال�ن

دمًا الطر�يق �ق
ة اإىل أد�ن  ة، وصلت ال�ث�ت �تمعات ل�ج�نا�ن�ية ك�ث�ي لب هذا الر�ت�ياب عىل احلكومة �جال�نس�جة اإىل م�ج مس�توى هلا، و�ج�ي�نما �ي�نصب أعن
طاع  �تمع الدوىلي و�ت ًا ل�يصل اإىل امل�ج ل أ�نه �يم�تد أ�يصن الل�ج�نا�ن�ية، اإ

ي  اول العاملون �ن ما �ي �ن �ي �ب
ات  اء عال�ق �ن ي �ب �ا�ن �ن ال الإ املحب
معات  �ق ة مع املحب �ق ن ال�ش �ي عرن ي و�ق هم �ن �ن اإ عملون معها ، �ن ي �ي ال�ق
ة  �ق ون ال�ش و�ن �ق ت �ي س الو�ق �ن همة�ن راءات امل�ب الحب �ب

�يذي �ق�ن�ن ص  ملحن



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

ة: هات املا�ن للحب
ن  �ج�ي ال�ث�نا�ئ�ية  اركة  املسث ن  �ي �ن ة: �ت ال�شّ�ق ل�قحص�يل  الس�ق�شمار   n
�جاكت  والسث عالم  الإ ووسا�ئط  ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن ن  العامل�ي
د�يد  �ت �يمك�ن  و�جامل�ثل،  معها،  �يعملون  ي  ال�ت �تمع�ية  امل�ج
ل�يات  ة �ج�آ عل املعلومات امل�تعل�ت �يها �ج ي �يمك�ن �ن الت ال�ت امل�ج
د  �ج املعلومات  ع  محج ومعل�ية  املعو�نة  �ت�يار  ا�ن ومعا�ي�ي  الإ�الة 
�جال�نس�جة  و�ساسة  آم�نة  ة  �جط��ي�ت �ية  ا�ن �ن سث أك�ث  ذا�تها 

. ن �يد�ي للمس�ت�ن

�نوات  ل وسا�ئل و�ق درات )م�ن أحب �يع عىل �ب�ناء ال�ق حب n ال�ق�ش
احلنصوص(  ه  وحب عىل  �قمع  املحب ودها  �ي�ق ي  ال�ق عالم  الإ
ي  �ن�ا�ن ال الإ ي املحب ن �ن ن العامل�ي اه �ب�ي ب ي ال�ق وال�قصال �ش�نا�ئ
وواكلت  ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن ن  للعامل�ي و�يمك�ن  وال�قصال: 
عالم والعموم ع�ن  ل لوسا�ئط الإ صن د�ي د� أ�ن الص�ة العامة �ت�ت
�يساعد  ما  مؤسسا�تهم،  م�ن  اء  �ج ن �ج ن  �ي�ي الص��ن ر�جط  ���يق 
�د  ل �جدًل م�ن م�ج صن لك أ�ن اه�ي �جسث هم امل�ن ن عىل �ن �ي�ي الص��ن
ي �جدء  اص �ن لك �ن � هذا �جسث ة الس�ياسة ال�ت�نظ�يم�ية، و�ي�تصن محج �ت

l .ي ل�ج�نان اح احلاىلي �ن الل�ت

اد س�جل  ج : اإ�ي ن ّدات لعدد أك�ب م�ن امل�قا�بع�ي n ا�يصال امل��قحب
ة  موعات املهمسث ل�يد�يًا وامل�ج ماه�ي املس�يّسة �ت�ت للوصول اإىل احلج
د�يد  �جار، وذلك ع�ن ���يق �ت ار�ي والئ�ن د ل �تصلها ال�ت�ت ي �ت ال�ت
ة  سث ة مل�نا�ت موعات املس�تهد�ن �تلف امل�ج ن م�ن م�ن �اد ر�ئ�يس�ي�ي أ�ن
م�نها  ي  �تعا�ن ي  ال�ت املعلومات  ي  �ن �ات  وال�ثعن �تمعا�تهم امل�ل�ية. ال�ت�د�يات  م�ج

�يك وم�تا�جع�يك  �ن عالم�يّة: ملو�ن ي محو الئم�ية الإ n الس�ق�شمار �ن
ا. أ�يصنً

 : ي �قمع املد�ن املحب
�تمعات  امل�ج ي  �ن ا�ئعات  السث ار  ا�ن�تسث ا��  م�ن ال�قّوع�ية: �ول   n
عالم�ية  الإ الئم�ية  م�و  ي  �ن والس�ت�ثمار  �يها،  �ن �تعمل  ي  ال�ت
الالزمة  �جالئدوات  ال�ناس  و�يد  ن ل�ت ا  أ�يصنً �جاك�تك  وسث �يك  �ن ملو�ن
�ي  هورها. وه�ناك عدة م�نظمات عن ا�ئعات ع�ند �ن ة ل�ت�د�يد السث ��ت درات أ�ن ع �يسم� هلا �جد� �ج�ناء �ت ي وصن �كوم�ية ل�ج�نا�ن�ية �ن

وعات. ن م�ن هذه املوصن �يد�ي هذه امل�نظمات واملس�ت�ن

�تمعات  امل�ج مع  ك  �ت اسث ل:   صن أ�ن لٍك  �ب�ش هم  ا�ن  n
ع�ن  �تصورها  هم  ل�ن معها  �تعمل  ي  ال�ت امل�ل�ية 
ال�تصورات،  �تلك  �ج  �ج �تُ�ئ ي  ال�ت الاكم�نة  والعوامل  �يد-19  كو�ن
� �ج�تلك العوامل الاكم�نة  �تمعات امل�ل�ية �تُ�ت ئ موادًا للم�ج وأ�ن�ث
�يما �ي�تعلق  �ية �ن ا�ن �ن ا أن �ت�ت�ىل �جالسث اهلها. �تذّك� أ�يصنً ول �ت�ت�ج
اح. سوف  ة والل�ت ا�ئ ه ��ت هذه الل�ظة ع�ن احلج �جما ل �تع��ن
�يع  ا�ئعات ع�ن هذه املواصن ا��ئة وسث ف �جها م�ن مصادر رمس�يّة أم ل. �ي�تل�تّ ال�ناس معلومات �ن �جاس�تم�ار، سواٌء أاك�نت مع�ت

عالم: لوسا�ئل الإ
امة  �ن صن �تعي  أن  عالم  الإ وسا�ئل  عىل  امل�ؤول�يّة:  ّمل  �ق  n

ال�ت�ث�جت  ورة �س�ن  ل�ج�نان ورصن ي  لو�ة �ن املعن املعلومات  كّم�ية 
ة،  اء" �جد�تّ هات �نظ� احلن�ج �ت�يار "و�ج ا�ئق واحل�ص عىل ا�ن م�ن احل�ت
وسا�ئط  ي  �ن ن  �ي املؤ�ث ل�جعض  ار  الصن �جالدور  اف  الع�ت  ّ �ثَ وِم�ن 
ال�عا�ية  ال  م�ج ي  �ن ن  العامل�ي ن  وامله�ن�ي�ي �تماع�ية  ال�ج عالم  الإ
ة اإىل  ا�ن صن لو�ة، �جالإ للة واملعن ي �ن�ث املعلومات املصن الص��ية �ن
ا�ات  �يد-19 الط�ج�ية املع�ن�ية �جالل�ت �نة كو�ن اإدراج مصادر م�ن حلج

�يد-19. ار�ي كو�ن ي �ت�ت ا�جة العامة �ن والس�ت�ج

ي وادي  ي �ن وا�ئ �ي عسث م�ن
اع، 2013. �ج�ت

�يذي �ق�ن�ن ص  ملحن
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�ي�قه I. �نظاق ال�بحث وم�نهحب
ي للمعلومات   1.1. �نطاق ال�بحث وك�قل ال�ب�ناء الر�ئ�ي��ية لل�نظام ال�ب�ي�ئ

ي  �ئ �ي �ج ظام ال �ن �ي ال �ي �ت ق �ت و�ث �ي
اج  �ت �ن ة اإ �ي �ن �ي للمعلومات ك

امسها  �ت هالكها و�ت املعلومات واس�ت
ي  ان �ن �ن �ج ي ل ن �ن �ي ن السور�ي �ي �ئ مع الال�ج
ة وأزمات  ة عامل�ي ا�ي عام 2020 وسط �ج

مة  ا�ت �ن ة م�ت اس�ي ة وس�ي صاد�ي �ت ا�ت
اط  �ج ة ار�ت �ي �ن �ي دد ك �ى، و�ي أ�ن

لف  �ت ي م�ن ن �ن �ي ن السور�ي �ي �ئ الال�ج
ة،  عالم�ي هم الإ �ت �ئ �ي �ج ان �ج �ن �ج اء ل أ�ن

الت  ا�ج ام الئول اإىل امل�ت ي امل�ت د �ن �ن س�ت و�ي
ة مع  �ن ة امل�ك ماع�ي ات احلج سث ا�ت ن وامل�ن مع السوري واملمارس�ي �ت اء امل�ج أعصن
عالم  عالم ووسا�ئط الإ ال الإ ي م�ج �ن
ة  ظمات امل�ل�ي ة وامل�ن �ي ا�ن �ن �ج ل ال

ق  �ي لك و�ث سث عمل �ج ي �ت ة ال�ت �ي والدول
ة.  ة السور�ي �ي معات امل�ل �ت مع امل�ج
ة  وع�ي �ن مات ال �ي �ي �ت �ت زت هذه ال ع�ن دواها ع�ن �ت كد م�ن �ج �ئ �ت �ى ال و�ج
ة  ص�ي ة �ت �ي صا�ئ �ت ق دراسة اس�ت ���ي

ي  مون �ن �ي �ت ًا �ي ًا سور�ي �ئ لت 78 ل�ج مسث
ن  �ئ سث ان �ج �ن �ج ة م�ن ل ل�ن �ت اء م�ن أ�ن

هم للمعلومات  ا�ت ا�ج �ي همهم وا��ت �ن
د-19. �ي �ول كو�ن

اه�ج ال�بحث م�ن
ة  �ي �ج �وث املك�ت �ج ال
د  ور�ي �ت ة �ج عل�ت امل�ت

�وث  �ج املعلومات وال
ة.  �ت ة والسا�ج ار�ي احلج

َ�ق  ِ م�ة م�ن �ن مات املس�ت �ي �ي �ت �ت ال
مع امل�ىلي �وال  �ت اء وامل�ج �ج احلن

�ث.  �ج ة ال �ت �ن
اش  �ت �ن موعات ال م�ج

ة.  �ن امل�ك
ن  �ي �ج الت مع امل�ن ا�ج امل�ت

�اد  ن وأ�ن �ي س�ي �ي ��ئ ال
مع.  �ت امل�ج

ودها  �ت ي �ي �وث ال�ت �ج ال
ي  مع )املساعدون �ن �ت امل�ج
لون م�ن  �وث واملس�ج �ج ال

 .) مع امل�ىلي �ت امل�ج

ج  ا�ئ �ت �ن �ث ال مات م�ن �ن �ي �ي �ت �ت وال
ة.  �ي معات امل�ل �ت امل�ج

رو املعلومات مو�ف

ي عالم الو��ن الإ

ة مع�ي �ت عالم امل�ج ل الإ وسا�ئ

عالم ل الإ �ي وسا�ئ �و املعلومات م�ن عن مو�نّ

ة  �ئَ �ي �جِ ال

ة م�ي ��ت عالم ال صات الإ ل وم�ن وسا�ئ

عالم  ل الإ ة وسا�ئ �ا�ت

ة للمعلومات احلا�ج

ها احلكومات  ي �دد�ت ات ال�ت ا�ج �ي ال��ت
�ون و�ددها ص�اب املصل�ة الآ�ن

ول دون الوصول  ي �ت �ن ال�ت احلوا�ج
للمعلومات 

لة  صن واصل واملصادر امل�ن �ت وات ال �ن �ت

ها �ا�ت عن ات املعلومات و�ث ا�ج �ي ا��ت اعالت �ف �ت ات وال ام�ي �ف الد�ي

ة...( و�ت وات املو�ث �ن �ت ة )ال �ت �ث ال

ة م�ي ��ت ة املعلومات ال اركة ومحا�ي املسث

�ي املعلومات �ث �ئ �ت

ظام املعلومات  ي �ن اعلة �ن �ن هات ال لف احلج �ت ن م�ن �ي الصالت �ج
ي �ئ �ي �ج ال

ظام  م ال�ن �ي �ي �ق �ي �ق �ئ �ي �ب ال
للمعلومات

الد �ج اء ال ة اكمل أ�ن �ي �ا�ن عن ا�ق( احلج ة )أو امل�ن ط�ت امل�ن
ة هد�ن ع الساكناملس�ت �ي محج

ي را�ن عن ي واحلب را�ن موعن طاق الد�ي ال�ن

عي �ي طاق ال�بحث املوا�ن �ن

ط� معن
ا  �ي �ئ �ن ط� �ج  معن

ط� �ي معن عن

أسطورة

املس� الكمي 
اوز  �ج �ت ة �ت �ن )ع�ي

 .)100

ون  �ئ ات م�ددة )الال�ج �ئ ن عىل �ن ك�ي ال�ت
ون( السور�يّ
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هم أي املمارسات ُم�تّ�جعة عىل  ن لئن �ن�ن اهد�ي ا، و�نسع �ج مس�ج�تً
موعات،  ات احلناصة وسلوك امل�ج �نطاق واسع و�نوع ال��ت�يا�ج

ا. ع�نً ك�ث صن موعات الئ اًصة امل�ج �ن

�ندم�ج  أن  �نسع  والكم�ية:  ال�نوع�ية  ال�ب�يا�نات  دم�ج   -3
ل  صن أ�ن هم  ل�ن للوصول  املعلومات  م�ن  ة  �تل�ن امل�ن الئ�نواع 
مًعا  اعلهما  �ت�ن ة  و���ي�ت املعلومات  عىل  والطلب  للع�ض 
�ترص  ي للمعلومات، ول �ي�ت ل�ته�ي�ئة �ج�ي�ئة د�ي�نام�ية لل�نظام ال�ج�ي�ئ
صا�ئ�ية  الس�ت�ت الدراسات  و  ل�يدي  ال�ت�ت ط�يط  ال�ت�ن عىل  ذلك 
ي للمعلومات  �ي�يما�ت�نا لل�نظام ال�ج�ي�ئ ي �ت�ت مهور، �جل �نع�تمد �ن لل�ج
هم أسال�يب  ، ��يث �ي�تطلب �ن لك ك�ج�ي عىل ال�نه�ج ال�نوعي �جسث
ل الط�ق  صن ة أ�ن اص ملع��ن �ن ص�يًا لالئسث �ن اب سث �ت املعلومات ال�ت

�يدة. ل�يهم �جاملعلومات احلج للوصول اإ

ة وامل�بادئ ل��ن  1.2. ال�ن
�ية  ًا  امل�نهحب ك�ث�ي

ن �نسع اإىل الوصول  ما �يع�يش ال�ناس الذ�ي
ة  ع�ج وم�ن م�ت�نوعة  �ج�ي�ئات  ي  �ن ل�يهم  اإ
ي  �جار واملعلومات ال�ت ط�ة وم��جكة لالئ�ن و�ن
ــ  اذها  ن ا�ت ب  ج �ي �يارات  و�ن ــ  د�يات  �ت هلم  �جال�نس�جة  لك  �تسث
�جه  ون  �ي�ث�ت وما  عل�يها،  صلون  �ي ي  ال�ت �جاملعلومات  �جال�تصال 
�نظم  �ي�يمات  �ت�ت �ن�يوز  اإ�ن�ت �ي  ج �ت وه، وهلذا  �ن ون  و�ي�ترص�ن
ات  ل لال��ت�يا�ج صن هم أ�ن ن �ن ل �تكو�ي املعلومات ال�ج�ي�ئ�ية م�ن أ�ج
�ات واملصادر وأ�نماط  ��يدة وامل�ل�ية م�ن املعلومات وال�ثعن ال�ن
ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�يمات  �ت�ت ل�نا   � دام. �تو�ن والس�ت�ن الوصول 
ة  العال�ت أ�جعاد  �يع  محج لل�تع�ف عىل  ل�يل�يًا  �ت اإ�ارًا  للمعلومات 
ل�نا  املعلومات، و�ي�ت�ي�  واإمدادات  املعلومات  مس�تهلكي  ن  �ج�ي
هلذه  ة  م�تعم�ت ورؤ�ية  ة  الد�ت عال�ية  ملعلومات  اك�تسا�ج�نا 
دم املعلومات  ًا �ت�ت ��يدة ��ت ار�يع �ن اعالت �ج�ئن �نصمم مسث ال�ت�ن
وامل�نصات  �نوات  ال�ت الل  �ن م�ن  اك�نوا،  ��ي�ثما  لل�ناس 

ون �جهم.  لو�نهم و�ي�ث�ت صن ن �ي�ن اص الذ�ي �ن والس�تمارات والئسث

ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�يمات  �ت�ت عىل  ا�ئمة  ال�ت ا�ث�نا  أ�ج �تع�تمد 
للمعلومات عىل أر�جعة م�جادئ ر�ئ�يس�ية:

أن  اإىل  �ن�يوز  اإ�ن�ت �تسع  ال�بحث:  ي مص�ي  �قمع �ن ع املحب 1- و�ن
الل  دمها، و�نطم�، م�ن �ن ن ي �ت �تمعات ال�ت ي ��ي امل�ج �تكون �ن
�تمع  امل�ج �يكون  أن  للمعلومات،  ي  ال�ج�ي�ئ لل�نظام  �ي�يما�ت�نا  �ت�ت

ن  �تع�ي�ي عىل  �نعمل  �ن اث،  الئ�ج ي  �ن ك�ج�ي  ء  �ن ج �ج اراًك  مسث سه  �ن�ن
اء  �تمع، و�نع�تمد عىل أعصن ي ال�تعداد م�ن امل�ج �ن ن ومو�ن ال�جا��ث�ي
�ي�جات. لك�ن ع�ندما �يكون  م�يع ال�تع�ت ج ج و�ت �تمع ل�ن�ث ال�ن�تا�ئ امل�ج
عل ذلك )كما �دث  در�ت�نا عىل �ن د م�ن �ت ي �ي �ي�ت الس�ياق احل�ت
ن ل�تصم�ي ��ق  اهد�ي �ن��ن �نسع �ج �يد-19(، �ن ة كو�ن ا�ئ أ�ث�ناء �ج
ومم�ثل�يهم  �تمع  امل�ج اء  أعصن م�ن  املال�ظات  م�يع  ل�ت�ج عد�يدة 

اكئ�س�ن �جد�يل �ثاٍن.

�ن�ا�ن�ية:   ات الإ كرن عىل الح�ق�ياحب ي �ق اث ال�ق 2- �قصم�ي الئ�ب
هم  �اد، و�ن�ن الئ�ن امل ملمارسات  السث هم  ال�ن �ن�ج�ث ع�ن �تطو�ي 
�يق عىل  لك صن ك�ن �جسث ال �ن هومه الواسع، �ن الع�ض والطلب �جم�ن
اإن  ل�يد�ية.  ال�ت�ت عالم  الإ وسا�ئط  هات  �ج أو  عالم�ية  الإ ذ  امل�نا�ن
اص  �ن الئسث وصول  ة  �جط��ي�ت مع�وف  ال�ت�ل�يىلي  ال�نا  م�ج
امل�ددة  �يات  �جال�تص�ن�ن ول�يس  هلا  واس�تهالكهم  للمعلومات 

�ي�قه I. �نظاق ال�بحث وم�نهحب

�ي  �ان، للو�ول للمعلومات والطرق ال�ق �ن م لالإ �ي ال�ع�ي الدا�ئ "�ن
صرف  �ق اعل معها و�ي �ن �ق ها و�ي �ي �اهم �ن ها و�ي حب �ق �ن ها و�ي هلكها �ب ��ق �ي

ب  ر�ي ّوع وعن �ن ّ م�ق ام�ي �ن ّ د�ي �ي �ئ �ي ظام معلوماٍت �ب ُع �ن ص�ن هو �ي الها، �ن ح�ي
ه." ؤ �ب �ب �ن �ق مك�ن ال ح�يث ل �ي ا �ب ا�نً أح�ي
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ى  �ن ل �ن راءات: �ن حب ن ال�بحوث والإ 4- الدم�ج �ب�ي
للم�ن�ت�ج  كم�ثال  للمعلومات  ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�يمات  �ت�ت
�تصم�ي  م�ن  الئوىل  امل��لة  �تكون  ما  ال�جًا  عن �جل   ، ي ة ال�نها�ئ ة ل�ج�ناء عال�ت ي �ته�ي�ئة س�ياٍق مواٍت و���ي�ت وع�نا، �تع�ي�ن�نا �ن م�ث
ما  معه. ودا�ئًما  �نعمل  أن  مل  �ن�ئ الذي  �تمع  امل�ج مع  ة  �ث�ت
�جها،  املوىص  �اءات  �ج �جالإ دا�ئًما  م�تصلة  امل��لة  هذه  �تكون 
أم  اك�ئ�نا  �ج�ث أم  �تمعات  �جامل�ج أم  �ج�نا  اصة  �ن أاك�نت  سواٌء 

l .ى� هات املع�ن�ية املهمة الئ�ن �جاحلج

يوز �
�ن �ت �ن

إ ر: ا
صد

امل

معات  �ت �اد وامل�ج الئ�ن
ة  �ي امل�ل

ة السلطات احلكوم�ي

عالم  ل الإ وسا�ئ

ة والعاملون  �ي الواكلت الدول
ي سا�ن �ن ال الإ ي امل�ج �ن

ام�ج املعلومات  �ن و �ج �ن مو�ن
ي  ة �ن �ت �ث مة عىل ال ا�ئ �ت ال

وز �ي �ن �ت �ن اإ
ون  م�ي اكد�ي اء )الئ �ج احلن

�ون...( ّك ون امل�ن ا��ث �ج وال

ن  �ي �ج الت مع امل�ن ا�ج امل�ت
ن �ي س�ي �ي ��ئ ال
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ان �ي �ج اس�ت

9

10

4

1

2

12

3

1

3

2

2

2

0

15

78

ان  �ن �ج ي ل ة �ن �ي ا�ق احلرصن مات وامل�ن �ي ي امل�ن ون �ن السور�ي

ة  ادات سور�ي �ي �ت ي �ج مع املد�ن �ت ظمات امل�ج لون م�ن م�ن مم�ث

وب  �ن ي عاكر و�ج ي )�ن ا�ن �ن �ج ل ن ال �ي �ئ مع الال�ج �ت ة مل�ج �ي ل لو وزارة الدا�ن مم�ث
ان( �ن �ج ال ل اع ومسث �ت �ج ي ال ة واهل�مل �ن ط�ي �ج �ن ان وال �ن �ج ل

عالم  املد�ي العام لوزارة الإ

ي  ا�ن �ن �ج ل ي ال مع املد�ن �ت ظمات امل�ج لون م�ن م�ن مم�ث

دوام اكمل  ون العاملون �ج �ي اص و الص��ن هم احلن العاملون حلسا�ج
ون  ارون الإعالم�ي سث واملس�ت

ف  س�ي �ي و�ن �ي ي ال ة �ن م�ي �ن �ت ل ال واصل م�ن أ�ج �ت ات ال �ي �ج �ي ا�ت اس�ت
ون  �ئ ة سث �ي وصن ي م�ن ة �ن �ي معات امل�ل �ت واصل مع امل�ج �ت ات ال �ي �ج �ي ا�ت اس�ت

ن �ي �ئ الال�ج

ا( �يً ون م�ل �ن ة املع�ي مات السور�ي �ي ادة امل�ن ش )�ت او�ي السث

ن �ي ون للسور�ي عالم امل�ل�ي لو الإ مم�ث

�ي ع�ج �ت ة ال ع ع�ن ���ي دا�ن ي �ت ة ال�ت �ي ا�ن �ن �ج ل ظمات ال عالم وامل�ن ل الإ وسا�ئ

ة  �ي ة الدول �ي احلكوم�ي ظمات عن عون للم�ن ا�ج �ت ون ال �ت ون السا�ج �ن املو�ن
ها �ي طوعون �ن وامل�ت
ات ا�ن �ي �ج م�لل ال
مد�ي املعلومات 

ن  �ي ن السور�ي �ي �ئ لطة م�ن الال�ج �ت اصة وامل�ن ن احلن ك�ي موعة ال�ت ات م�ج سث ا�ت م�ن
دا.  ي ص�ي ن احللوة �ن �ي ع�ي اع وم�ن �ت �ج �ي سهل ال ي م�ن ن �ن �ي �ي �ن لسط�ي �ن وال
وت  �ي لس و�ج ة وعاكر و��ا�ج �ي ي عال ن �ن �ي ن السور�ي �ي �ئ دة لال�ج ا�ي ن ة م�ت �ن ع�ي

اع.  �ت �ج مات سهل ال �ي وم�ن

ع م�ي �ج �ت ةأداة ال �ن لع�ي اص�ي �ن �ت

ع ال�ب�يا�نات والع�ي�نة  1.3 �ب

�ي  لون عن ادة ومم�ث �ت
ون رمس�ي

�ي�قه I. �نظاق ال�بحث وم�نهحب

ون �ج امل�ن
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II. �ن�بذة ع�ن ال�بلد 
طر�ية ات املالم� ال�ق 2.1 مؤ�ش

��يدوم هاوس �ي�ي �الة احل��ية العامل�ية م�ن م�نظمة �ن وق املد�ن�ية: �ت�ت * مصدر احل�ت
: م�نظمة م�اسلون �جال �دود ** مصدر �تص�ن�يف املؤ�ث

ات  املؤ�ش
صلة  امل�ق

ة الصحا�ن �ب
ة 2019 )م�ن 180 دولة( ة الص�ا�ن ات ���ي مؤ�ث

) �ي ع�ج �ت ة ال ي ذلك ���ي ما �ن ة )�ج �ي ات املد�ن احل��ي

ة 2020 )م�ن 180 دولة( ة الص�ا�ن ات ���ي مؤ�ث

60/30

ان �ن �ب ل

101
102

�نت �ن�ت �جكة الإ ي سث ��يدوم هاوس، احل��ية �ن * املصدر: �ن

ة عىل  احلر�ي
كة  �ب تسش �ن �ق �ن الإ

ل( صن وى )0 = الئسوأ، 35 = الئ�ن ود عىل امل��ت �ي �ت ال

ل( صن ض الوصول )0 = الئسوأ، 25 = الئ�ن ع�ت ي �ت ات ال�ت �ج الع�ت

ل( صن دم )0 = الئسوأ، 30 = الئ�ن �ن وق املس�ت هاك ��ت �ت ا�ن
�نت 2019 �ت �ن كة الإ �ج ة عىل سث عالمة احل��ي
�نت 2020 �ت �ن كة الإ �ج ة عىل سث عالمة احل��ي

ات  �ي ولوحب ك�ن املعلومات �ق
صالت ار اهلوا�تف امل�مولةوال�ق سث �ت مدى ا�ن

�نت �ت �ن اق الإ �ت معدل ا�ن

�ية ار�ي الئمم امل�ت�دة ع�ن ال�ت�نم�ية ال�ج�ث * املصدر: �ت�ت
%64.5
%78.2

د-19 �ي كو�ن
ات �ي و�ن ال

احلالت املؤكدة

https://covid19.who.int املصدر: م�نظمة الص�ة العامل�ية *
479

55869

العوامل 
ة  �ي را�ن موعن الد�ي
ة  ماع�ي �ق والحب
ة  اس�ي وال��ي

ة ��ي �ي الر�ئ

عاد عدد الئ�ج � م�ت �ت ي �ن ون �ن سث ع�ي ن �ي الساكن الذ�ي
ة عدد الساكن( س�ج )�ن

) ن �ي املال�ي موع الساكن )�ج م�ج

ب( �ي �ت ة )ال�ت �ي �ث �ج ة ال م�ي �ن �ت مؤ�ث ال
ة( س�ج ون )�ن �ي �ن ��ي الساكن ال

ة* * معدل األم�ي
لف( الآ �ئ )�ج سث لد امل�ن ون �سب �ج �ئ الال�ج

ات ا�ج �ن �ت ال�ن
�ية ار�ي الئمم امل�ت�دة ع�ن ال�ت�نم�ية ال�ج�ث * املصدر: �ت�ت

وا�نب احل�ياة ال�يوم�ية �اءة والك�تا�جة ع�ن أ�جسط �ج درة عىل ال�ت * * �يُع�ف عدم الئم�ية �جال�ت

6.9
ات  ا�ن �ي د �ج و�ج ا�ةل �ت م�ت

)93( 0.730
%11.4
%8.8

6
2022

�ي �� اعن �يً �ئ �ن �� �ج
أسطورة

�جة  ا�جة ال�ن�ن ي اس�ت�ج ص. و�ن �ن اة 190 سث آب، والذي �ن�ت�ج ع�نه و�ن
عدم  �ت�ث�جت سوى  مل  ن  احلد�ث�ي للكي  ت ل�ق  و�ت ي  �ن احلاكمة 
ي ل�ج�نان  ا�ئ �ن عها ال�ت �ي�ي وصن دم ل�تعن ي الإصالح أو ال�ت�ت �ج�تها �ن رعن
اإىل  مة  ا�ت امل�ت�ن الئزمات  هذه  أدت  و�جال�تاىلي  �جع�يد،  زم�نٍ  ل م�نذ  �تمعات ذات الد�ن ة وكذلك امل�ج ع�ي�ن �تمعات الصن ع امل�ج د�ن

�تصاد�ية. �يد م�ن الصعو�جات ال�ت و امل�ن ا �ن امل�توسط   سا�ج�تً

آ�ثاٌر  د اكن هلا  ي عامها ال�تاسع، و�ت اإن الئزمة السور�ية �ال�يًا �ن
ل�ج�نان،  عىل  ة  مع�ي�ت وس�ياس�ية  �تصاد�ية  وا�ت �تماع�ية  وا�ج اإ�نسا�ن�ية 

�د  ي العامل لل�ن ن �ن �ئ�ي ول�ج�نان لد�يها أك�ج عدد م�ن الال�ج

ط�ب وصل  ت مصن ي و�ت �يد-19 اإىل ل�ج�نان �ن كو�ن
م�ن  الدولة  ي  �تعا�ن ل�ج�نان:  ن  �تار�ي م�ن 
ود، ��يث  �تصاد�ية م�نذ ع�ت أسوء أزمة ا�ت
ات  اوصن م�ن �ت  �ن و�ت�ئ  ،2019 أك�تو�ج  م�نذ  �كوم�تان  الت  اس�ت�ت
والإصال�ات  الدوىلي  د  ال�ن�ت ص�ندوق  مع  احلامسة  اذ  �ن�ت الإ
الئول  ن  �ي �ت�ث م�نذ  ماسة.  ة  �ا�ج هلا  د  �تو�ج ي  ال�ت �تصاد�ية  ال�ت
الئمعال  م�ن  ك�ج�ي  عدد  لق  وأعن �جا��اد،  العملة  ا�نهارت   ،2019
مذهلة،  �جصورة  الئساس�ية  السلع  أسعار  عت  وار�ت�ن ار�ية،  ال�ت�ج
ات م�توسطة  اعة للط�ج�ت ق ال�تهد�يد �جامل�ج ي الئ�ن وال�يوم �يلوح �ن

ا.  ل سا�ج�تً الد�ن

الئزمة  مع  ا  و�ث�ي�تً ار�ت�جاً�ا  �تصاد�ية  ال�ت الئزمة  هذه  �ت�جط  �ت
ون   ي الك�ث�ي ن الئول 2019، و�يل�ت �ي ا م�نذ �ت�ث ار�ية أ�يصنً الس�ياس�ية واحلج
ال�نه�يار  عىل  الل�ج�نا�ن�ية  لل�كومة  ي  امل�نه�ج ساد  ال�ن ي  �ن اللوم 
�ج  �ن  ،2019 الئول  ن  �ي �ت�ث ي  �ن أ�نه  ��ت  سه،  �ن�ن �تصادي  ال�ت
ة  الل مو�ج ساد م�ن �ن وارع لس�ت�ناكر هذا ال�ن �جة الل�ج�نا�ن�يون اإىل السث د ال�ن�ن ات عىل �نطاق ال�جالد صن ا�ج ة م�ن ال��ت�ج �ي مس�جو�ت عن

. ع ال�اه�ن احلاكمة والوصن

ة  ا�ئ ج هد عام 2020 سوى �تعم�يق هذه الئزمات، �جدا�ية �ج ومل �يسث
ي ال�ا�جع م�ن  وت �ن ار م�ي�ناء �ج�ي �ج �يد-19، ول�يس ا�ن�تهاًء �جا�ن�ن كو�ن

52
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22
18
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II. �ن�بذة ع�ن ال�بلد

ي م�نا�ق مك�تظة س�ي�ئة  ي ل�ج�نان �ن ن �ن �ئ�ي لف م�ن الال�ج �يع�يش آ
اإن  �ن و�جامل�ثل،  كورو�نا1.  وس  �ي �ج�ن صا�جة  الإ ط�  �ن �يد  ن �ت احلندمات 
صا�جة  �ص الإ الل �ن ة للو� �ن ن أك�ث ُع�صن �ئ�ي �تمعات الال�ج م�ج
ي ل�ج�نان �تدا�ج�ي عىلي  ت ال�جلد�يات �ن �صن د �ن وس كورو�نا، و�ت �ي �ج�ن
ن  املوا��ن�ي عىل  ت  �صن �نُ ي  ال�ت �تلك  م�ن  سوة  �ت أك�ث  ن  �ئ�ي الال�ج
�ي�يد لل��كة  ول أ�ول و�ت�ت ج ة �ظ� �ت �ت م�ن �ن ن و �ت�تصن الل�ج�نا�ن�ي
احلندمات  اإىل  الوصول  عل  ما �ج اس�ت�ث�ناءات،  ات دون  ال�ت واإعن
وعالج  �ص  �ن أن  ن  ��ي ي  و�ن صع�جًا.  أمً�ا  ها  �ي عن و  الص��ية 
وزارة  عل�يها  ت  �ت وا�ن ي  ال�ت لل�الت   ٌ ي ا�ن م�ج كورو�نا  وس  �ي �ن
الئمم  )واكلة  وا  و�ن لالئ احلكومة  كت  �ت د  �ت �ن العامة،  الص�ة 
ق  ال�ث ي  �ن ن  لسط�ي�ن�ي�ي ال�ن ن  �ئ�ي الال�ج �يل  عن و�تسث ا�ثة  عن لإ ن امل�ت�دة  �ئ�ي الال�ج ؤون  امل�ت�دة لسث السام�ية لالئمم  �ية  وصن ( وامل�ن الئد�ن
ن  �ئ�ي لال�ج الص��ية  ال�عا�ية  �تاكل�يف  ط�ية  �تعن مسؤول�ية 
ة  ال�نظا�ن �جمواد  ا  أ�يصنً و�يدهم  ن و�ت ن  والسور�ي�ي ن  لسط�ي�ن�ي�ي ال�ن

العامة و احلما�ية.

الل�ج�نا�ن�ية م�ن  احلكومة  دت  ِ ا�ن�تُ�ت كورو�نا،  وس  �ي �ن �جدا�ية  وُم�نذ 

الرصاع  م�ن  �وا  �ن سوري  مل�يون   1.5 �ج�ن�و  در  �ي�ت �جما 
�ي�جلغ  �جلد  ي  �ن ون  �يع�يسث لون(  مس�ج م�نهم  مل�يون  م�ن  ل  )أ�ت
در �ج�ن�و  ة اإىل ما �ي�ت ا�ن صن ن �نسمة، هذا �جالإ عدد ساك�نه 4 مال�ي�ي
ئ 

ل�ج ألف  و300  صع�جة،  اًعا  أوصن ون  �يع�يسث ي  ل�ج�نا�ن مل�يون   1
ن  ن السور�ي�ي �ئ�ي ماعي لال�ج ق احلج ال�تد�ن �يكون  . و�جهذا  ي لسط�ي�ن �ن
ال�ت��ت�ية  وال�ج�ن�ية  ال�جلد  �تصاد  ا�ت عىل  وً�ا  عن صن �ض  �ن د  �ت
م�ن  الدولرات  ن  ملال�ي�ي ال�جالد  �ت�  �ن ع�ن  اًل  صن �ن دمات،  لل�ن
ا�جة  طة ل�ج�نان لالس�ت�ج ء م�ن �ن �ن �نسا�ن�ية س�نو�يًا ك�ج املساعدات الإ
طة  �ن ي  �ن الل�ج�نا�ن�ية  احلكومة  اركة  مسث �ي  �تسث كما  زمة،  لالئ
ل�ج�نان،  ي  �ن ن  �ئ�ي لال�ج دمعها  اإىل  الل�ج�نا�ن�ية  زمة  لالئ ا�جة  الس�ت�ج
د  صن �ية  ن �تم�ي�ي طا�جات  و�ن س�ياسات  مع  ا  أ�يصنً ق  ا�ن �ت�ت ولك�نها 
الس�ياس�ية  �جة  ال�ن�ن اء  أعصن �تلف  م�ن م�ن  ن  السور�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج

اس�تم�ت عىل مدى س�نوات عد�يدة.

ي  وء عىل أك�ج الد�ي�نام�يات ال�ت ة الصن ا�ئ د سّلطت احلج �ت ن و�جامل�ثل �ن السور�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج ن  �ج�ي ة  العال�ت عىل  الظ�وف  ها  �صن �ت�ن
��يث  ل�ج�نان؛  ي  �ن ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن ن  والعامل�ي واحلكومة 

ة، �جدًل م�ن أن  ا�ئ �ي املدروسة لل�ج ا�ج�تها امل�تهورة عن ل اس�ت�ج أ�ج
املدى  �و�يلة  أو  املدى  م�توسطة  �ثا�ج�تة  �ية  ا�ت�ي�ج اإس�ت �ت�ت�جع 
ار  الئرصن م�ن  �يف  �ن ال�ت�ن عىل  أك�ث  ّك�ن  �ت أو  وس  �ي ال�ن �ة  مُلاك�ن
ي امل�ا�ل  ي أعداد احلالت. �ن �ئة �ن ا�ج ا�جة لالزد�يادات امل�ن والس�ت�ج
��يع  لك  �جسث الل�ج�نا�ن�ية  احلكومة  ا�جت  اس�ت�ج ة،  ا�ئ لل�ج الئول�ية 
الق عىل مس�توى  عن ت معل�يات الإ �صن ان و�ن ت الط�ي ل�ت ��يث أعن
م�ن  ط  عن الصن �تصاعد  �جعد   ،2020 عام  �نها�ية  ي  �ن لك�نها  ال�جالد، 
�تصاد�ية  ال�ت الآ�ثار  م�ن  �ت�ئذت  ي  ال�ت اكت  ال�ث و  املطا�  ا�جات  �ن�ت
الت  ا��ت�ن ل  أ�ج الدولة م�ن  �ت�  �ن أعادت  الق،  عن الإ لعمل�يات 
ي الئسا�ج�يع  ا�يد عدد احلالت �ن ن د�يدة، ما أدى ل�ت رأس الس�نة احلج
�يات الل�ج�نا�ن�ية  �ن الئوىل م�ن 2021، ��ت أن العد�يد م�ن املس�تسث
كورو�نا  وس  �ي �ج�ن ن  املصا�ج�ي عالج  ي  �ن اإماك�ن�يا�تها  دت  اس�ت�ن�ن
ة  ال�نامحج �تصاد�ية  ال�ت الئزمات  أدت  د  و�ت احلالت،  م�ن  ها  �ي وعن
لول  وس اإىل ا�نه�يار ال�ج�ن�ية ال�ت��ت�ية الط�ج�ية للدولة �ج �ي ع�ن ال�ن

l .ع ت اإعال�نها ع�ن هذا الوصن و�ت
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عالم�ية   رو املعلومات الإ طاعًا عىل 3.1 مو�نّ �ت ل�ج�نان  ت  ا�ن اس�تصن مان  ال�ن م� 
موعة  م�ج مع  وا�نب  احلج م�تعدد  اإعالم�يًا 
ذاع�ية  ام�ج الإ الت وال�ج ي م�ت�نوعة م�ن امل�ج �ن ��ت  املعلومات  و  �جار  الئ�ن  � �تُو�ن ي  ال�ت از  ال�تل�ن وم�طات 
طاع  ي ال�ت اكت �ن ط�ت العد�يد م�ن ال�ث ات الرصاع2، لك�ن اصن أو�ت
ا�يد ال�ت�د�يات  ن �يض العملة �جس�جب �ت �ن ل�يدي ل�ت�ن عالمي ال�ت�ت الإ
ي ل�ج�نان. عىل  �تصاد�ية املس�تم�ة �ن اب الئزمة ال�ت ي أع�ت املال�ية �ن
الصدارة  �تل  �ي از  ال�تل�ن ال  ن �ي ل  ال�ت�د�يات،  هذه  م�ن  ال��ن 
ن  ي ��ي ي ل�ج�نان �ن �جار �ن لة لالئ�ن صن عالم�ية امل�ن �جاع�ت�جاره الوس�يلة الإ

ن ت عىل م�ور الس�ن�ي صن �ن ن د ا�ن الت �ت �ية ال�اد�يو وامل�ج اه�ي أن محج

�ي�يمات  ي ل�ج�نان عىل ال�ت�ت �جار�ية �ن �ن ط�يات الإ ك�ن الك�ث�ي م�ن ال�تعن �ي
ة  الص�ا�ن م�ن  �جدًل  مهور  احلج م�ن  واسعة  ة  �ي �ث ذب  �ج و 
ن  �ي�ي الص��ن أ�د  ادة  �ن اإ و�سب  صا�ئ�ية،  الس�ت�ت أو  ة  ّدث س�ياسي ع�ن أمٍ� امل�تعم�ت �ن�يوز "اإذا �ت ي �وار مع اإ�ن�ت ن �ن �جط الل�ج�نا�ن�ي�ي �جصن ة  م�تعل�ت لة  املس�ئ �تعد  مل  م�يع...  احلج �جه  �يسّلم  سوف  �ن

ودة". احلج
املعلومات  ار  ل�ن�تسث اًل  م�ج �يد-19  كو�ن ة  ا�ئ �ج ت  ل�ت �ن د  ل�ت
ن عىل �د  �ئ�ي ن و الال�ج للة لكي �ت�ت�ب لل�ج�نا�ن�ي�ي لو�ة واملصن املعن
�ن�يوز  اإ�ن�ت �تولت  وهلذا   ، ي �يو�ن �ن ال�تل�ن ال�جث  الل  �ن م�ن  سواء 
�ي  عن ل�ج�نا�ن�ية  مؤسسة  )وهي  مهارات  مؤسسة  مع  ي ل�ج�نان( عىل �جال�تعاون  عالم و احلوار احُل� �ن �كوم�ية �تعمل عىل �تطو�ي الإ

�تمعات  ن وامل�ج �ئ�ي موعات اس�تماع مع الال�ج اإدارة م�ج
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ن عاٍل م�ن  ك�ي لك 1. �ق ال�ش
احلبمهور

�يون %78.1 �ن طاع ال�تل�ن ي �ت اكت �ن طب أك�ج 4 �ث مهور�تس�ت�ت  م�ن احلج
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طاع الإذاعي ي ال�ت اكت �ن طب أك�ج أر�جع �ث .�تس�ت�ت ن  72% م�ن املس�تمع�ي
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د ذك� م�ندوب م�ن  ط�ية. و�ت �ية ال�تعن ي مصدا�ت ل�ج�نان، ما �يؤ�ث �ن
�ئ �جعد احل�ب الئهل�ية  عالمي �نسث هد الإ مؤسسة مهارات أن "املسث
ال�اه�ن  ع  الوصن ا�يا  �ج�ت اإن  �ن لذا   ،" الس�ياسي ال�نظام  �يعكس  كي 
�ج�ي�ئة  اص�ج�  الهل�ية  لل��ب 
ومحالت  الس�ياسي  �ت�تال  لال�ت
طاع  ال�ت عل  ج �ت ي  ال�ت ه�ي  ال�تسث
وهذه  ل�يل،  لل�تصن س�ج�ياًل  عالمي  الإ

�جة الس�ياس�ية الل�ج�نا�ن�ية �جا�ن�تظام. دمها ال�نُ�ن �ية �تس�ت�ن ا�ت�ي�ج اإس�ت

�ت�جُث ملا  ي  ال�ت ال�تسع  الل�ج�نا�ن�ية  �نوات  ال�ت �ن  �ناة �ن �ت �ت�ت�جع لك 
ولو  ما،   ّ س�ياسي ب  حل�ن ل�ج�نان  ي  �ن الُساكن  م�ن   %97 �نس�ج�ته 
ذ  م�نا�ن م�ن  �تسعة  �ت�ت�جع  ذلك،  عىل  عالوة   ، ّ ي �ئ �ن �ج لك  �جسث
ي م�طات اإذاع�ية  الط�جاعة الل�ج�نا�ن�ية الع�ث وس�جعة م�ن �ثما�ن
اإ�دى  مؤسس  وصف  د  و�ت  .3 م�جا�ث لٍك  �جسث س�ياسي  ٍب  حل�ن
وق  احل�ت ع�ن  ع  �تدا�ن ي  ال�ت احلكوم�ية  �ي  عن الل�ج�نا�ن�ية  امل�نظمات 
عل  ي ل�ج�نان ل�ت�ج عالم ال��ئ�يس�ية �ن م�ية �تس�ي�يس وسا�ئل الإ ال��ت
الذي  ذا�ته  الوصف  وهو  عامة"،  ة  لل�ناس"مع��ن �ت�ج�ثه  ما 
ن  السور�ي�ي ن  �ئ�ي والال�ج ن  الل�ج�نا�ن�ي�ي م�ن  العد�يد  دمه  اس�ت�ن

 . ي الل معلها امل�يدا�ن �ن�يوز �ن �ن�ت ا�جل�تهم اإ ن �ت الذ�ي

ملعلومات  الوصول  ��ق  ة  سث مل�نا�ت ة  املهّمسث �جث الل�ج�نا�ن�ية  ام�ج  �ج اإىل  اركون  املسث ار  أسث د  و�ت كورو�نا.  وس  �ي �ن ع�ن 
م�ثل  �يو�ن�ية  �ن �تل�ي�ن ص�يات  �ن سث ها  �ي�ن �تس�تصن ة  ه�ي سث ي  �يو�ن �ن �تل�ي�ن

ا�ن  عن ومارس�يل  ة  ل�ي�ن �ن ي  �و�ن
ن  لل�ج�نا�ن�ي�ي معلومات  كمصدر 
ت  ا�ن اس�تصن د  �ت و   ، ن �ئ�ي الال�ج و 
هادات  ام�ج �امىلي سث هذه ال�ج
اركوا  سث ن  �ي وُمعل�ت ع�ن دك�توراة  لو�ة  معن معلومات 

ال�تواصل  ع  موا�ت عىل  �جعد  �يما  �ن ت  ا�ن�ت�ث كورو�نا  وس  �ي �ن
�دي عىل الوا�تساب.  لك �ن �تماعي الل�ج�نا�ن�ية و �جسث ال�ج

لت  ن الئول 2020 واك�نون الئول 2021، س�ج �ي ه�ّي �ت�ث الل سث و�ن
ع  موا�ت م�تداولة عىل  اعة  اإسث  320 مهارات  ومؤسسة  �ن�يوز  اإ�ن�ت
ذ اإعالم�ية  ًة م�نا�ن ارك�تها م�جا�ث �تماعي الل�ج�نا�ن�ية سث )LBCI( ال�تواصل ال�ج �ناس�يو�نال  اإ�ن�ت رسال  لالإ الل�ج�نا�ن�ية  املؤسسة   : م�ن ى �ت�تصن د�يد ووسا�ئل اإعالم�ية ل�ج�نا�ن�ية ك�ج �ناة احلج ع ل�ج�نان 24 و�ت ومو�ت

�ى. أ�ن

�صة  ال�ن ل�ج�نان  ي  �ن عالمي  الإ طاع  ال�ت �تعدد  �يُعط�ي  �نظ��يًا،   
صلة  وذات  �جها  مو�ثوق  �جار  أ�ن �ت�يار  ل�ن ن  اهد�ي للمسث
ذ  ن امل�نا�ن سة ص��ية �ج�ي اًل مل�نا�ن لق م�ج ن ًا �ي ا�تهم وأ�يصن �جا��ت�يا�ج
ي الك�ث�ي م�ن الئ��يان �تكون هذه  ة، لك�ن �ن �تل�ن عالم�ية امل�ن الإ
ي  �ن الس�ياس�ية  �جة  �جال�نُ�ن �تماع�يًا  وا�ج ماد�يًا  م�تصلة  املعلومات 

ر�يها ا�ئمة �بمو�نّ III. املعلومات و�ق

وال�اد�يو،  املط�جوعات  ي  �ن سه  �ن�ن ال�تس�ي�يس  م�نه�ج  ه�  �ن د  و�ت
: صوت ل�ج�نان  ي ل�ج�نان هي ام�ج اإذاع�ية �ن ه� أر�جع �ج ��يث اإن أسث
100.3، صوت ل�ج�نان 93.3 ، صوت املدى واإذاعة ل�ج�نان احُل� ، هي 
عا�ئلة  �تملكها  أو  م�جا�ث  لك  �جسث س�ياسي  ب  حل�ن �تا�جعة  اإما 

س�ياس�ية. 

ط�ية  �تعن عىل  عالم�ية  الإ للواكلت  امُلس�يّسة  �ندات  الئ�ج �تُؤ�ث 
ي  �ن ل�ج�نان  دور  م�ثل  س�ياس�يًا  دل  لل�ج ة  امُل�ث�ي �يع  املواصن
و�جال�نس�جة   ،2011 م�نذ  ن  السور�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج ن  مال�ي�ي ة  ا�ن اس�تصن
ط�ية  �تعن �تكون  ال�ا�ئدة،  عالم�ية  الإ الوسا�ئل  م�ن  للعد�يد 
أ�نه  ��يث  أولو�ية،  ذات  �ي  عن ل�يات  والئ�ت ن  �ئ�ي الال�ج ا�يا  صن �ت
أن  ه�  �ن  2015 عام  مهارات  مؤسسة  ��تها  أ�ج لدراسة  ًا  �ت و�ن
الدراسة  �لل�تها  ي  ال�ت الص�ف  م�ن  الئوىل  �ة  الص�ن
ن وأن  لسط�ي�ن�ي ن وال�ن السور�ي�ي صص  ارة ل�ت سث اإ اس�ت�جعدت أي 
ل�ية  الدا�ن �ات  �ترصت عىل الص�ن ا�ت ار�ي  ال�ت�ت 88% م�ن هذه 
ن  �ئ�ي الال�ج �يع  مواصن ط�  �تُعن �ى،  أ�ن �الت  ي  �ن للص�ف4. 
ة  �ت ال�ن �ث�ناء  �ئ �ن �تصاد�ية،  ال�ت أو  الس�ياس�ية  ال�نظ�  هة  و�ج م�ن 
امل�طة  OTV هي  �ناة  �ت اك�نت  �جمهارات،  احلناصة  لئزمة ال�ت�ل�يل�ية  الس�ياس�ية  طاء  الئ�ن �تداع�يات  ع�ن  �جالغ  الإ ي  �ن ال�ا�ئدة 
�ل  اد  ج �ي اإ اإىل  عل�نًا  ودعت  ل�ج�نان  ي  �ن ن  السور�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج
الل الوسا�ة مع احلكومة السور�ية5،  ن م�ن �ن �ئ�ي لئزمة الال�ج
�ت�جط مال�يًا وس�ياس�يًا  �ناة OTV �ت والس�جب وراء ذلك هو أن �ت
ب،  احل�ن زع�ي  أن  املع�وف  وم�ن  احُل�،  ي  الو��ن ال�ت�يار  ب  �ن �ج
الئسد  أ�ة  س�ياس�ية مع  له صالت  عون،  �يل  م�يسث ال��ئ�يس 

�تصاد�ية  ال�ت ال�نعاكسات  لّكت  ا، سث أ�يصنً ي سور�يا7-6.   �ن

ي  ي �تُل�ج ة ال�ت عالم�ية الك�ج�ي �ن ه�نا �نص�نف الوسا�ئل الإ �ن
ًا  ذاعة، ومعظمها أ�يصن از والإ ي ال�تل�ن ماه�ي اهلا�ئلة �ن ات احلج ا��ت�يا�ج
ي ل�ج�نان عىل أ�نها  ة احلاكمة �ن �تماع�يًا �جالط�ج�ت ي ل�ج�نان.م�تصلة س�ياس�يًا وا�ج ل�يدي �ن عالمي ال�ت�ت طاع الإ ال�ت
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ي ل�ج�نان ما �نس�ج�ته %13  ن �ن ن السور�ي�ي �ئ�ي ود الال�ج لو�ج
�ئن  �جسث ال��ئ�يس�ية  از  ال�تل�ن م�ن م�طات  اللك�ية  ط�ية  ال�تعن م�ن 
الئول  اك�نون  ن  �ج�ي ة  �ت ال�ن ي  �ن ن  �ئ�ي �جالال�ج امل��ت�جطة  ا�يا  صن ال�ت

�جاط 2016. 2015 اإىل سث
  

ي هذا �ج�جسا�ة أ�نهم ل  ، �يع�ن ن عالم �جال�نس�جة اإىل العد�يد م�ن السور�ي�ي الإ ووسا�ئل  از  ال�تل�ن ط�ية  �تعن عىل  الع�تماد  �يس�تط�يعون 
ي ل�ج�نان،  ار�جهم �ن ج ص �ت ن �ئن معلومات م�ددة �ت السا�ئدة �جسث
�ي �كوم�ية آ�ثار  ي م�نظمة سور�ية عن ن �ن د وصف أ�د العامل�ي و�ت
�ية،  ا�ن �ن س�ياس�ية أك�ث م�نها �ث�ت ا�ئاًل: "�تعُد احلوا�ج هذه الظاه�ة �ت
امات و�تصار�ي العمل  �ت �ئن الإ ا؛ أي أن ه�ناك �تع�ت�يًما اإعالم�يًا. وم�ن وه�ناك أمور م�ثل املعلومات �جسث از مطل�تً ط�ية[، ل �ي�ج�ثها ال�تل�ن ي ال�تعن م�يع ]�ن ن احلج م�ي ض �تصن �ت ، م�ن امل�ن ي �نسا�ن امل�نظور الإ

l ."لك�ن احلال ل�يس كذلك

ن  �واىلي %32 م�ن الل�ج�نا�ن�ي
اص( �ن ص م�ن لك 3 أسث �ن )سث

دون أن الص�ف هي املصدر الئهم للمعلومات �يع�ت�ت

ة ي ص��ي�ن اك �ن �ت 2%  لد�يهم اسث

ة �د�ي ون أعداًدا �ن �ت سث 3%  �ي

لة ي م�ج اك �ن �ت هم اسث 1%  لد�ي

�ى  عالم الئ�ن اكل الإ ي ل�ج�نان ع�ن أسث عالم املط�جوع �ن ت �نس�جة الإ صن �ن ن د ا�ن ل�ت
م�ية احلد�ي�ثة.  از و ال�اد�يو وامل�نصات ال��ت م�ثل ال�تل�ن

ل  اك أمور م�ش ة، وه�ن �ي ا�ن �ق ها �ش ة أك�ش م�ن اس�ي رن س�ي عد احلواحب ا؛ "�قُ از مطل�قً ل�ن ها ال�ق �ش �ب صار�ي العمل ل �ي امات و�ق �ق ن الإ �ئ �ش املعلومات �ب
ض  �ق ، م�ن امل�ن ي �ا�ن �ن ظور الإ ا. وم�ن امل�ن عالم�يً ًما اإ �ي ع�ق اك �ق أي أن ه�ن

ة[، لك�ن احلال ل�يس كذلك". ط�ي عن ي ال�ق ع ]�ن م�ي ن احلب م�ي صن  �ق
ار هذه الظاه�ة ة آ�ث ة سور�ي �ي �كوم�ي ظمة عن ي م�ن وصف عامل �ن

عالم املط�بوعة لك 2. �قصور وو�ول وسا�ئل الإ ال�ش
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م�يّة امل�قاحة ظ� 3.2 الوسا�ئط الر�ق �ن ال عالم �ج طاع الإ اإىل �تس�ي�يس �ت
ل�ج�نان،  ي  �ن ل�يدي  م�ية ال�ت�ت ال��ت املسا�ة  أ�تا�ت 
ة،  �ي ي الس�نوات الئ�ن ار�ي أك�ث �تواز�نًا و�تم�ث�ياًل �ن د�ي �ت�ت �صة ل�ت�ت ال�ن
اص  �ن لك  �جسث ع  م��ت�ن �نت  اإ�ن�ت �جع  �تسث معدل  ل�ج�نان  ولدى 
ا مل�نصة دا�تا  �تً . و�ن ي ي العامل الع��ج �ى �ن ار�نة مع الدول الئ�ن م�ت
ي ل�ج�نان  �نت �ن �ن�ت دم لالإ �جور�تال، اكن ه�ناك 5.35 مل�يون مس�ت�ن
�نت اإىل  �ن�ت ار الإ ي 2020، ووصلت �نس�جة ا�ن�تسث ه� اك�نون ال�ثا�ن ي سث �ن
مل�يون   4 ا  أ�يصنً الل�ج�نا�ن�ية  عالم  الإ وسا�ئل  ط�جت  واس�ت�ت  ،%78
موعات الوا�تساب  دم م�ج ي عام 2020. كما �تس�ت�ن دم �ن مس�ت�ن
املعلومات  ل�تعم�ي  ن  �ئ�ي الال�ج اعات  محج ن  �ج�ي �يس�جوك  وال�ن
 ، ن امل�تا�جع�ي م�ن  الآلف  موعات  امل�ج �جعض  �يف  و�تس�تصن
وت  �ج�ي ي  �ن ن  �يم�ي امل�ت ن  السور�ي�ي أ�د  ه  �ج أ�ن ما  �ج�سب  �ن
مة ع�ج  �ن ي أعداد صن سل السور�يون املعلومات �ن �ن�يوز "�ي �ن�ت لإ
�يد-19،  كو�ن �ئن  �جسث املعلومات  م�يع  احلج ى  �ي "و�املا  وا�تساب". 
موعات  ي ذلك م�ج الل الوا�تساب، �جما �ن سلو�نها م�ن �ن �نهم �ي اإ �ن

موعات العا�ئالت." �تماع�ية وم�ج موعات ال�ج ون،  الطل�جة وامل�ج ا�ن م�ية ذات الصلة م�يعن عالم ال��ت ذ وسا�ئل الإ مل م�نا�ن �تسث
ة،  اصن ال�ن�ت�ن معم�تها  لة  مس�ت�ت و�ن�ية  لك�ت اإ اإعالم�ية  م�نصة  وهي 
ن م�ن  �تماعي ولد�يها م�تا�جع�ي �تع�تمد عىل وسا�ئل ال�تواصل ال�ج
�ة  ص�ن �ى  الئ�ن ذ  امل�نا�ن مل  �تسث كما  اص،  �ن لك  �جسث �جاب  السث

ن و�تع�تمد  �ئ�ي ا�يا الال�ج صن نها عىل �ت ك�ي ي �تصُب �ت �جار السا�ة ال�ت أ�ن
عالم�ية  الإ وم�نّصة درج   ، املوا��ن ة  لك مك�ثف عىل ص�ا�ن �جسث
لة،  لة، وم�نّصة مصدر عام وهي م�نظمة اإعالم�ية مس�ت�ت املس�ت�ت
�تمع  ا�ئمة عىل امل�ج لة �ت وت ال�يوم وهي م�نصة مس�ت�ت وم�نصة �ج�ي
الع��ج�ية  ن  �ت�ي �جاللعن �جار  الئ�ن ذ  امل�نا�ن هذه  لك  ل  و�ت�ن�ت  . امل�ىلي
لك عام و�تع�تمد عىل امل�ن�  لة مال�يًا �جسث �ية، وهي مس�ت�ت ن ل�ي ج �ن والإ

الدول�ية.

ل�يلة  ع�ج�ية املدو�نات عىل مدى الس�نوات ال�ت ا سث ت أ�يصنً د را�ج و�ت
ن وآرا�ئهم،  ة املوا��ن�ي ة عىل ص�ا�ن �ية، ل س�يما �تلك امل��تك�ن املاصن
ك�ن عىل ال�تواصل  �يدس�جوت، الذي �ي ي �ن و�ن لك�ت ع الإ ا للمو�ت �تً و�ن
لت املدو�نات  ، مسث ن �ي مع أص�اب املدو�نات وال�تسو�يق للمؤ�ث

طاع  �يس �ق ��ي ىل �ق ظر اإ ال�ن �ب
ان،  �ن �ب ي ل دي �ن ل�ي �ق عالم ال�ق الإ

ة  م�ي احت امل�احة الر�ق ار�ي أك�ش أ�ق �ق د�ي �ق �ق ر�ة ل�ق ال�ن
وات  ي ال��ن اًل �ن �ي م�ش ا و�ق واز�نً ة�ق �ي الئحن

ن الئول 2020 مدو�نة ذا961 ومدو�نة  �ي ي �ت�ث ى �ن الك�ج �جار الل�ج�نا�ن�ية  ل الئ�ن ي �ت�ن�ت ها م�ن املدو�نات ال�ت �ي �ي�نو وعن �جلدي ومدو�نة �ج
د أ�تا�ت هذه  ي ل�ج�نان. ل�ت �ية �ن ا�ن �تصاد�ية وال�ث�ت الس�ياس�ية وال�ت
�تماع�ية  ال�ج ات  ال�تعل�ي�ت �يد م�ن  للم�ن �صة  �ن م�ية  ال��ت املسا�ة 
ي  ة �ن �تمعات املهمسث ه امل�ج ي �توا�ج ا�يا ال�ت صن ط�ية ال�ت ة و�تعن �ي�ت الد�ت
ل�يدي،  ال�ت�ت عالم  الإ طاع  �ت لإصالح  ط  عن الصن م�ن  �جدًل  �ن اد ل�ج�نان،  ج اإ�ي وال�جا��ثون  �يون  والص��ن �جاب  السث طون  ال�ناسث اس�تطاع 
د �ث�جت هذا  ة. و�ت �ي ي الس�نوات الئ�ن مي �ن ال ال��ت ي امل�ج املسا�ة �ن
ي  طاة اإعالم�يًا �ن �ي املعن ل�يد�ية عن ا�يا ال�ت�ت صن د�يد عىل ال�ت ن احلج ك�ي ال�ت
ي ال�ا�جع م�ن آب 2020؛ ��يث  وت �ن ار م�ي�ناء �ج�ي �ج ا�ن�ن اب  أع�ت
لة دوًرا  هات املس�ت�ت ع�ج�ية واحلج م�ية السث عالم ال��ت لع�جت وسا�ئل الإ
عىل  ار  �ج لال�ن�ن ارة  الصن الآ�ثار  عىل  وء  الصن �تسل�يط  ي  �ن وه��يًا  �ج
ون  �يع�يسث ن  الذ�ي ن  ��ي املها�ج والعمال  ن  السور�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج

ار. �ج �ب م�ن ماكن ال�ن�ن �جال�ت

ي وسا�ئل  وي �ن ور �ت صن ل�يد�ية �ج عالم ال�ت�ت ذ وسا�ئل الإ ن �ت�تم�تع م�نا�ن ارك�ي د ذك� العد�يد م�ن املسث ، و�ت ي �تماعي الل�ج�نا�ن از ال�تواصل ال�ج �جار ال�تل�ن اهد�تهم لئ�ن ا�جالت مسث ي اس�تطالعات  ال�أي وامل�ت �ن
الوا�تساب  �تط�ج�يق  ع�ج  كة  �ت املسث املصورة  ا�ع  امل�ت الل  �ن م�ن 
اإن املسا�ة  ، وهلذا �ن لك م�جا�ث �يس�جوك �جسث �ات ال�ن ذ ص�ن از اإىل وم�نا�ن �ار ال�اد�يو وال�تل�ن ة حلنط� ال�تس�ي�يس عىل عن م�ية ُع�صنَ ال��ت

�ٍد ما.
سوى  ا�ن�ية  م�ج ل�يست  ل�ج�نان  ي  �ن م�ية  ال��ت املسا�ة  أن  كما 

ا�نو�ن�ية  �ا��ية وال�ت و�ت �جات ال�ج�ي ف الع�ت �جالمس، ��يث �ت�ت
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�ثورة  م�نذ  ه�ي  وال�تسث ذف  ال�ت �ج�تهم  معهم  �يق  ال�ت��ت �ى  �ج
ق  �تد�ن ل�تسه�يل  ُس�نّت  ي  ال�ت ن  وا�ن�ي ال�ت �ن  .20198 الئول  ن  �ي �ت�ث
لك  �جسث ذت  �ن�ن د  �ت ال�ناس  وعامة  احلكومة  ن  �ج�ي املعلومات 
ط9، هلذا �يع�ت�ج �جعض م�نارصي  �ت ة �ن �ي ي الس�نوات الئ�ن ي �ن هام�ث

l .ي ل�ج�نان ع �ن ا�ج ي �ت عالم�ية �ن عالم أن احل��يات الإ وسا�ئل الإ

ة  الص�ا�ن ملمارسة  ن  �ي�ي الص��ن ���يق  ي  �ن والس�ياس�ية 
دام �تهم  لك اكمل، هذا عدا ع�ن اس�ت�ن �ية �جعمق و�جسث �ي�ت ال�ت��ت
ن  �ي�ي الص��ن عىل  ط  عن للصن س�نوات  لعدة  ه�ي  وال�تسث ذف  ال�ت
لون  �ي�ن�ت ن  الذ�ي أو  س�ياس�ية  ص�يات  �ن سث مع  ون  �ت �ت �ي ن  الذ�ي
��يث  وذ؛  �ن�ن ذات  ل�ج�نا�ن�ية  ص�يات  �ن سث ع�ن  ة  �ت مل�ن �جار  أ�ن
ل  ًصا عىل الئ�ت �ن �نسان 29 سث وق الإ �جة ��ت ت م�نظمة م�ا�ت و�ثّ�ت

ار،  �ج وع ال�ن�ن �جل و�ت ا�نا �ت طط للعودة اإىل عن "مل أك�ن أ�ن
ء." ي َّ لك سث �ي ار عن �ج لك�ن ال�ن�ن
وت، ل�ج�نان. 31 آب 2020.  �ج�ي

�يا/مصدر عام( ن سث )ل�ي

ل� الو��ن �ي ك��ن�ت�ي�نا: الط��يق الطو�يل اإ اة �ن ال�ن�ج

ع�جور
ار �ج�ي�وت �ج ا�ن�ن

لم زه�ة ��نك�ي� �ج�ت
عالم  �يون  3.3 وسا�ئط الإ عت اهل�ي�ئات عىل والصح�ن ، و�ت م�ن وٍد م�ن ال�ن مدى ع�ت

��ية لذات �نوع ال�تس�ي�يس  ل�يدي ال�ت�نظ�يم�ية صن ال�ت�ت عالم  الإ طاع  �ت ل  دا�ن ود  املو�ج
ا�جة  ة الل�ج�نا�ن�ية )ال�ن�ت ا�جة الص�ا�ن �ن�ت لّكت  ي ل�ج�نان، ��يث �تسث �ن
ة  لّك �ل�جة الص�ا�ن ٍت ل�ق سث ي و�ت ي عام 1962، و�ن م�يد�يا الل�ج�نا�ن�ية( �ن ملؤسسة  ا  �تً و�ن لك�ن  ة،  الص�ا�ن �نادي  وت  �ج�ي ي  �ن
�يون  ، رأى الص��ن م�ن وٍد م�ن ال�ن ل�ندسك�ي�جس، وعىل مدى ع�ت
ن  ا�ئم�ت�ي �ت ول�يس�تا  ن  عال�ت�ي �ن �ي  عن �تهما  �جص�ن ن  املؤسس�ت�ي �تلك 
ة  الص�ا�ن معا�ي�ي  م  �ت �ي ل�ج�نان  �ج�ئن  الطا�جع  عطاء  لإ سوى 
�نها  ت هذه اهل�ي�ئات �ج�ئ ي العد�يد م�ن احلالت، اع�ت�ج العامل�ية10. �ن
عالم  الإ وسا�ئل  كوسا�ئط  �ية  والطا�ئ�ن امل�ا�جاة  س  �ج�ن�ن ة �ج�ت�نظ�يمها. �ت�تم�تع  امللك�ن

ي  �ن دًدا  م�ت�ج اه�تماًما  ال�ثا�ن�ية  �ية  ل�ن الئ س�نوات  أوا�ئل  ل�جت  �ج
ق الك�ث�ي م�ن هذا معامل  لة ودمعها، ورا�ن ة املس�ت�ت اركة �ت�نظ�ي الص�ا�ن اعات ال�ج�ث والد� املسث عالم الل�ج�نا�ن�ية ع�ج محج وسا�ئل الإ
ن  �ي�ي �ئة والص��ن م�ية ال�ناسث �جار�ية ال��ت �ن �نوات الإ لك أساسي ال�ت �جسث
���ية  احلكوم�ية عىل  �ي  عن امل�نظمات  ت  رك�ن د  و�ت  . ن ل�ي املس�ت�ت
امل�نظمات  �يها  �ن �جما  �ئن  السث �جهذا  �ية  اهة الص��ن ن �ي�ن�ج ال�تع�ج�ي وال�ن كس�تسث اإ م�يد�يا  ال  وسوسث ص�ي  �ت مس�ي  مؤسسة  ومؤسسة مهارات.م�ثل 
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ظر  هات �ن ط�ي وحب عن ادًرا ما �ق دة �ن عالم ال�ا�ئ ل الإ ظًرا لئن وسا�ئ �ن
�ب  وات، و�ب حب ، ل�د ال�ن ن �ي �ب رون كُمحن ل آحن دحن د �ق �ق ، �ن ن �ي �ئ الالحب

ي دا�ن العمل امل�ي

ي  ن �ن ل�ي ن املس�ت�ت �ي�ي ا�جة الص��ن ي 2020، رص�ت �ن�ت ي اك�نون ال�ثا�ن �ن
ا�جة،  ن لدى ال�ن�ت ل�ي ن املس�ج �ي�ي ل �تطع�ي الص��ن ل�ج�نان أ�نها س�تك�ن
ن  �ي�ي ن الص��ن ة عىل �تو�ي�ت �ج�ي �ج �ار صن ة أن أ�ثار ال�ت واك�نت ال�ن�ت�ي�ج
سها لصاحل م�ن �يعملون معها  دم �ن�ن ن ا�جة �ت ع�هم �ج�ئن ال�ن�ت وأسث
ي  �ن �ية  ص��ن ذك�ت  كما  �ية.  الص��ن للم�جادئ  دمة  �ن ول�يس 
اح عىل ال��ن م�ن  ذ الل�ت �ن �ن�يوز أ�نها ل�ن �ت�ئ �د�يث هلا مع اإ�ن�ت
"�ثمة  ادت:  أ�ن ��يث  ا�جة،  لل�ن�ت ا�ن�تساب  ة  ل�جطا�ت ام�تالكها 
ي أي  ي أو �ن ي د�ج ذه �ن ، س�ئذهب وآ�ن ة لل�تطع�ي اص أك�ث �ا�ج �ن أسث

l ."ه�نا � ًصا آ�ن �ن � �جدًل م�ن أن أ��م م�نه سث ماكن آ�ن

د�ي  ن �ج�ت�ت ل�ي ن املس�ت�ت �ي�ي ا�جة الص��ن �ار �ن�ت ي �ول �ت ي ل�ج�نا�ن ��يدة م�ن ص��ن ن العد�يد م�ن �تعن �ار الإ��جاط �ج�ي . أ�ثار ال�ت ن ل�ي ن املس�ج �ي�ي اح م�جكً�ا للص��ن الل�ت
�ئات  ورة اإعطاء الئولو�ية لل�ن ع�وا �جرصن ن سث ي ل�ج�نان، الذ�ي ن �ن �ي�ي الص��ن

. لك م�جا�ث �ى �جسث ة الئ�ن ع�ي�ن الصن

  
 ، ي �تمع املد�ن ل امل�ج ل الإصالح دا�ن ط م�ن أ�ج عن ة اإىل الصن ا�ن صن �جالإ
عالم  الإ لوسا�ئط  ال�ت�نظ�يم�ية  اهل�ي�ئات  م�ن  العد�يد  ذلك م��ري ه�ناك  ي  �ن �جما  ل�ج�نان،  ي  �ن ال�يوم  ودة  املو�ج ل�يد�ية  عالم ال�ت�ت الإ لوسا�ئط  ي  الو��ن لس  وامل�ج الل�ج�نا�ن�ية  ة  الص�ا�ن ا�جة  �ن�ت
د  �يع�ت�ت ذلك،  ومع  احل�ة.  ة  الص�ا�ن ا�جة  و�ن�ت عالم  الإ ووزارة 
د أص�ج�ت �جدورها ُمس�يّسة عىل  ال�جعض أن �تلك اهل�ي�ئات �ت
�يون  الص��ن دد  و�ي�ت   ، ي املاىصن �ن  ال�ت م�ن  ها  أسال�ن �ار  عن
معها؛  ال�تعامل  ي  �ن ال�ت�نظ�يم�ية  احلكوم�ية  �ي  عن ة وامل�نظمات  ا�نون الص�ا�ن ّد �ت �ن�يوز "�ي �ن�ت ن لإ �ي�ي ��يث رصح أ�د الص��ن
د  �ت �ن ا�جة،  ال�ن�ت اإىل  مام  ال�نصن �يمك�نهم  ن  الذ�ي ن  �ي�ي الص��ن م�ن 
 ." مي د�يمة ول صلة هلا �جالعرص ال��ت ا�جة �ت ن ال�ن�ت وا�ن�ي أص�ج�ت �ت
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لسات  �ج اإىل  ة  ا�ن صن �جالإ صصة،  امل�ن �يس�جوك  �ن موعات  وم�ج
ي  �يمات �ن ي امل�ن ن �ن �يم�ي ن امل�ت ن السور�ي�ي �ق امل�تطوع�ي اء ل�ج�نان.ال�توع�ية و�ن �يع أ�ن محج

ع�ن  مسؤولة  الل�ج�نا�ن�ية  احلكومة  ل  دا�ن ه�ي�ئات  ِعّدة  د  �تو�ج
امات أو أوراق  �ت د�يد الإ ج ن م�ثل �ت �ئ�ي �ا�ئ�ية لال�ج املعلومات الإ�ج
اإىل  ول  الد�ن وم�تطل�جات  �يات  والو�ن املوال�يد  و�تو�ث�يق  الة  الك�ن
لك  ن �جسث ن السور�ي�ي �ئ�ي ؤون الال�ج عىل ل�ج�نان واحلن�وج م�نه، و�تدار سث الل�ج�نا�ن�ية،  �تماع�ية  ال�ج ؤون  السث وزارة  اف  اإ�ث ت  �ت عام 

�ى م�ثل  �اءات الئم�ن�ية واملهام الئ�ن ال��ن م�ن أن الإ�ج
احلدود  ع�ج  واحلن�وج  ول  الد�ن س�ياسات 
ل�ج�نان  ي  �ن ا�نو�ن�ية  ال�ت امة  �ت الإ عىل  واحلصول 

�ن مهام و�دة الئم�ن  ع �ن �ى �ت�ت ومعل�يات أ�ن
 . ىلي العام ال�تا�جعة لوزارة الئم�ن الدا�ن

او�يش  السث م�ثل  امل�ىلي  �تمع  امل�ج ادة  �ت �يعمل  كما 
ن  ل�ي �نسا�ن�ية ك�نا�ت ي امل�نظمات الإ ون �ن �ن احلكوم�ية وامل�تطوعون واملو�ن �ي  عن امل�نظمات  ن  �ج�ي للمعلومات  ن  مهم�ي
أماك�ن  ي  �ن اَصًة  �ن امل�ل�ية،  �تمعات  امل�ج اإىل  واحلكومة 
م�ن  العد�يد  ا  أ�يصنً �يس�جوك  �ن �يف  �يس�تصن �يمات،  امل�ن

لصاحل  السور�يون  ها  �يد�ي ي  ال�ت �ات  الص�ن
�يع  ة ملواصن سث ن لالس�تعالم وامل�نا�ت �ئ�ي الال�ج
�ص  و�ن احلكوم�ية  �اءات  الإ�ج ص�يص املساعدات، م�ثل  ن ن و�ت اإعادة ال�تو��ي

�ي  دمو املعلومات عن 3.4 م�ق
ن ظً�ا الرمس�ي�ي �نادًرا ما �ن السا�ئدة  عالم  الإ لئن وسا�ئل 

د  �ت ، �ن ن �ئ�ي هات �نظ� الال�ج ط�ي و�ج �تعن
لسد   ، ن �ي �ج كُم�ن �ون  آ�ن ل  �تد�ن
عىل  السور�يون  �يع�تمد   ، ي امل�يدا�ن العمل  سب  و�ج وات،  �ج ال�ن
و��ق  احلندمات  عىل  لل�تع�ف  ن  �ي �ج امل�ن م�ن  موعة  م�ج
مل  �تسث �جار.  والئ�ن وال�تو�ث�يق  ا�نو�ن�ية  ال�ت �اءات  والإ�ج املساعدة 
�نما�ئ�ية  �نسا�ن�ية والإ ل�يد�ية واهل�ي�ئات الإ عالم ال�ت�ت ذ الإ املصادر م�نا�ن
ن  �ج�ي �تماع�ية  ال�ج �جاكت  السث وكذلك  الل�ج�نا�ن�ية  واحلكومة 
�ية  صن سب ال�ت ي العامل، و�ج �ى �ن ي ل�ج�نان وأماك�ن أ�ن ن �ن السور�ي�ي
هذه  م�ن  أك�ث  أو  وا�دة  م�ن  السور�يون  �يد  �يس�ت�ن املط�و�ة، 

�جاكت لل�صول عىل املعلومات ذات الصلة.  السث

و�يًا  ي دوًرا �ت �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ذ العاملون �ن اًل ع�ن ذلك، �ي�ت�ن صن �ن
لسات �توع�ية  دمون �ج هم �ي�ت ي ل�ج�نان، �ن ن �ن ن للسور�ي�ي �ي �ج كُم�ن
وعات  ة وموصن وعات م�ثل الص�ة وال�نظا�ن �ية م�ن�تظمة �ول موصن وصن هم. و�تم�ثل امل�ن ام�ج ة �ج�نطاق �ج �ى ذات صلة م�جا�ث أ�ن
ال��ئ�ي�ي  املصدر  ن  �ئ�ي الال�ج ؤون  لسث امل�ت�دة  لالئمم  السام�ية 
ي ل�ج�نان، عىل ال��ن م�ن أن  ن �ن ن السور�ي�ي �ئ�ي للمعلومات لال�ج
ي  ا دوًرا �ن العد�يد م�ن امل�نظمات الدول�ية وامل�ل�ية �تلعب أ�يصنً
امل�نظمات املعلومات  �توزع هذه  اركة املعلومات، ��يث  مسث
م�ية وع�ج أمعدة ا�تصالت الوا�تساب  الل ال�تصالت ال��ت م�ن �ن

ر�يها ا�ئمة �بمو�نّ III. املعلومات و�ق

�يد  �جم�ن �ة  �تملؤها موصن ي  ال�ت وات  �ج وال�ن �جاكت  السث وهذه 
l .سم ال�ا�جع: الطلب عىل املعلومات ي ال�ت ص�يل �ن م�ن ال�ت�ن



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

ات معل�ية عىل  ام�ج �تط�ج�ي�ت دم هذه ال�ج �ن�يوز، �ت�ت له مع م�نظمة اإ�ن�ت
ط�ية  و�تعن �جار  الئ�ن ة  ��ن عن اإدارة  م�ثل  ي  الص��ن العمل  مهارات 
ام�ج لئسلوب  ه �تلك ال�ج ة �ت�ت�ج ا�جات، ولك�ن م�ن �نواح ك�ث�ي ال�ن�ت�ن

ة. ي امل�نط�ت ط�ية الإعالم�ية �ن ة املذاعة لل�تعن الص�ا�ن

ن عىل العمل  ك�ي �ن�يوز ال�ت �تارت م�نظمة اإ�ن�ت ت، ا�ن �يق الو�ت و�نظً�ا لصن
ي املعلومات، و�جال�تاىلي مل �ت�تمك�ن  ا�نب الطلب �ن ل�يل �ج ي و�ت امل�يدا�ن
ي  هد ال�تعل�يمي لوسا�ئل الإعالم �ن م�ن أن �توىلي اله�تمام الاكمل �جاملسث
 : ��ي وع، ا�نظ� ال�ت�ت �يد م�ن املعلومات �ول هذا املوصن ل�ج�نان. للم�ن
وط  عن الصن ل�ج�نان وسط  ي  �ن الإعالم  مه�نة  الق  أ�ن �تعل�ي  د�يات  �ت

l .)2019 تصاد�ية )اك�نون الئول� الس�ياس�ية وال�ت

دوى املعلومات محل�يًا:  3.5 حب
وعات املحل�ية ذات اله�قمام وحالة  املو�ن

. �قمعي عالم املحب �يدت الإ السا�ئدة، �تُ عالم  الإ ذ  ووسا�ئل م�نا�ن وال�اد�يو  �يون  �ن اًل، اكل�تل�ن ْ اإمحج املط�جوعة  عالم  الإ
 � �تو�ن ما  عادًة  وهي  ملؤ�يد�يها،  الس�ياس�ية  �ندات  الئ�ج �جواسطة 
، ومع  لك م�جا�ث �تمعات الل�ج�نا�ن�ية �جسث معلومات أك�ث صلة �جامل�ج
ي  عالم�ية ال�ت ل�يل م�ن املؤسسات الإ ا عدد �ت ذلك، ه�ناك أ�يصنً
ي  اكم�ج�ج م�ثل  ًة،  م�جا�ث سها  �ج�ن�ن ن  �ئ�ي الال�ج �تمعات  م�ج ها  �تد�ي
م�ن  موعة  م�ج �ي  الئ�ن مل  و�يسث السوري،  ي  الص��ن ار�ي وامل�ك�ن  ال�ت�ت اإعداد  مهام  ون  �يد�ي ن  الذ�ي ن  السور�ي�ي ن  ور امل�تطوع�ي صن �ج ي  اكم�ج�ج �ي�تم�تع  املال�ية.  املوارد  �جه  �تسم�  ما  �سب 
�ى  عالم�ية الئ�ن ن امل�جادرات الإ ز م�ن �ج�ي �يس�جوك و�ج � عىل �ن واصن
ارب  لل�ت�ج ط�ي�ته  �تعن الل  �ن م�ن  �يد-19  كو�ن ة  ا�ئ �ج هور  �ن وس، م�نذ  �ي �جال�ن أص�ي�جوا  ن  الذ�ي ن  لسط�ي�ن�ي�ي ال�ن ن  �ئ�ي لال�ج ص�ية  �ن السث
ة عىل  ا�ئ �تصاد�ية لل�ج ات ال�ت �ث�ي ل، وال�ت�ئ ي م�اك�ن الع�ن وامل�ىصن �ن

�يمات.  ي امل�ن �ئ ل�ج

عالم  الإ �نطاق  أن  ل  اإ واهد،  السث �جعض  د  �توا�ج ال��ن م�ن  وعىل 
لك م�جا�ث �يم�ثل  ن �جسث �ئ�ي ات الال�ج ي ا��ت�يا�ج ي الذي �يل�ج ع�ج السث
الل  ي �د�يث �ن ن �ن �يع السور�ي�ي ا، ��يث رصح محج ً �ي ًءا صعن �ن �ج
لك أساسي عىل مصادر وسا�ئل  �جسث اع�تمادهم  ي  امل�يدا�ن العمل 

�ي احلكوم�ية ومصادر  ل�يد�ية ومصادر امل�نظمات عن ال�ت�ت عالم  الإ
�نت أك�ث م�ن هذه املصادر  �ن�ت الإ ال�مس�ية ع�ج  �ي  املعلومات عن

l .ك�ث م�ل�ية الئ

عالم ماك�ن�يات وسا�ئط الإ ت و�نوع�ية املعلومات3.6 اإ ا�ن صن ل اس�ت صن أ�ن م�ن  العد�يد 
ام�ج  �ج الل�ج�نا�ن�ية  امعات  احلج
احلناصة  امعات  احلج ذلك  ي  �ن �جما  ال�تسع�ي�ن�يات،  م�نذ  �ية  ص��ن
س�يدة  امعة  و�ج  )AUB( وت  �ج�ي ي  �ن الئم��يك�ية  امعة  احلج امعة م�ثل  احلج اإىل  ة  ا�ن صن �جالإ �يوسف،  د�يس  ال�ت امعة  و�ج ة  ن اللو�ي
ي �د�يث  ن �ن �ي�ي ات أ�د الص��ن ا ل�ترص�ي �تً الل�ج�نا�ن�ية احلكوم�ية11. و�ن
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عالم�ية ات احلنطر عىل ال�قعدد�ية الإ لك 3. مؤ�ش ال�ش

هور  ن محج ك�ي �ت
عالم وسا�ئل الإ

ع مر�ق�ن

�ية امللك�ية ا�ن �ن م�قوسطسث
ما�نات  الصن

�ية  ا�ن �ن امللك�يةال�ت�نظ�يم�ية: سث
ع مر�ق�ن

ن سوق  ك�ي �ت
عالم الإ

د  �ب�يا�ناتل �قوحب

ادة �تمعالس�يط�ة  �ت �جاكت )الس�ياس�ية( عىل  امل�ج ذ الإعالم وسث عم�ن م�قوسط اإىلال�توز�يعم�نا�ن مر�ق�ن

ن  ك�ي عالمال�ت�نظ�يم�ية: �ت ملك�ية وسا�ئل الإ
ع مر�ق�ن

ما�نات  �جكةال�ت�نظ�يم�ية: م�جدأ امُل�تواِصاللصن ��ياد السث
ىل  ض اإ �ن م�قوسطم�نحن

وزارة 
ما�نات  الص�ةالصن
ن  ك�ي امللك�ية ع�ج الوسا�ئط ال�ت�نظ�يم�ية: �ت

عالم�ية الإ
ع مر�ق�ن

عالم�تمو�يل وسا�ئل )الس�ياس�ية( عىل الس�يط�ة  ض الإ �ن عم�ن م�نحن ىل مر�ق�ن اإ

ن ملك�ية الوسا�ئط  ك�ي �ت
م�قوسطامل�تعددة

ض احلنطورة �ن n عاىلي احلنطورة      n م�قوسط احلنطورة      n م�نحن

ر�يها ا�ئمة �بمو�نّ III. املعلومات و�ق



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

ة، كما  ا�ئ �ئن احلج ار�ي �جسث العمل احل� مم�ن �يسعون اإىل اإعداد �ت�ت
عىل  امل�نطو�ية  �ات  ال�ثعن عىل  وء  الصن كذلك  ة  ا�ئ احلج سّلطت 
ن  �ي�ي ها الص��ن ي �يوا�ج �ية ال�ت ار�ج املهارات والس�تعا�نة �جاملصادر احلن
ن  �ي�ي ة للص��ن ة املس�تد�ي عال�يات الدا�ئ ي اإ�دى �ن ي ل�ج�نان. و�ن �ن
م�ن  موعة  م�ج ذك�  مهارات،  مؤسسة  �تها  ا�ن اس�تصن ي  ال�ت
�ت�تم�ثل  ي  ي 2020 وال�ت ه�تهم �ن ي وا�ج ال�ت�د�يات ال�ت ن  �ي�ي الص��ن
�ات  و�ثعن ال�مس�ية  �جاملصادر  وال�تصال  ا�ئق  احل�ت �ص  �ن ي  �ن
ال�ت�د�يات  م�ن  �جاع�ت�جارها  الص��ية  ة  الص�ا�ن ي  �ن املهارات 

ة. ا�ئ ار�ي احلناصة �جاحلج ي اإعداد ال�ت�ت ال��ئ�يس�ية �ن

ا  ا�تً اءات أمً�ا سث د�يد مواع�يد لل�ت اكن الوصول للسلطات و�ت
دم  اس�ت�ن اإذ   ، ن �ي�ي الص��ن م�ن  العد�يد  ذك�ه  ملا  ا  �تً و�ن ا،  أ�يًصنً

�تصار�ي  اإعطاء  �نب  ل�ت�ج ذر�يعًة  ة  ا�ئ احلج الس�ياس�يون 

3.7 آل�يات �ق�ن��يق املعلومات
�يد-19 مو�د م�نذ  حول كو�ن ه  �تو�ج ه�ناك  �يك�ن  مل  ال�جدا�ية، 

ي  �ن كورو�نا  ة  ا�ئ �ج دات  مس�ت�ج ط�ية  ة، ل�تعن ا�ئ احلج م�ن  الئوىل  ه�  الئسث ي  و�ن ي ل�ج�نان،  �ن الكوارث  ا��  م�ن اإدارة  ن  �ج�ي ا�تصال  �نوات  �ت عدة  �ئت  ُا�نسثِ
عالم ووزارة الص�ة العامة  ي ووزارة الإ الصل�يب الئمح� الل�ج�نا�ن
اركة  واملسث ا��  امل�ن �ئن  �جسث ال�تواصل  سم  �ت اإن  �ن و�جامل�ثل  سها،  �ن�ن
الئمم  ه�ي�ئات  مل  �يسث �يد-19  كو�ن ا�جة  اس�ت�ج ي  �ن �تمع�ية  امل�ج
اء  �ي احلكوم�ية الدول�ية املسؤولة ع�ن اإ�نسث عت امل�ت�دة وامل�نظمات عن م�نذ ال�جدا�ية، وصن ا �ن مواد ال�تصال لعامة ال�ناس. وهلذا أ�يصنً
�ئن  ا�جهة للمعلومات أساس الل�ت�جاس �جسث هذه املسارات امل�تسث

ي ل�ج�نان. �يد -19 �ن �ئن كو�ن املصدر الئساسي للمعلومات �جسث

طاع  ي �ت ذ ال��ئ�يس�ية �ن لت العد�يد م�ن امل�نا�ن أدى ذلك اإىل أن �ن�ت
ي  �ث وس مع �ت�ن �ي ا��ئة �ول ال�ن ي ل�ج�نان معلومات �ن عالم �ن الإ
ذ  م�نا�ن ت  ا�ن اس�تصن  ،2020 � عام  أوا�ن ي  2020، و�ن ي عام  ة �ن ا�ئ احلج
�جا�ن�تظام  ة  �تل�ن م�ن صصات  ن �ت م�ن  أ��جاء  ال��ئ�يس�ية  عالم  الإ
كورو�نا  س  �ي �ن �ول  ا��ئة  �ن معلومات  اركوا  سث ها  ام�ج ل�ج

اح.  هور ل�ت ي ل�ج�نان وا��تمال�ية �ن اره �ن د وا�ن�تسث املس�ت�ج

ن وأص�اب  �ي�ي د�يًا للص��ن لكت �ت ي سث اإ�نها اإ�دى ال�ج�ي�ئات ال�ت

�ية عالم�ية! ما  ''هذه حرب �ب�يولوحب
�يروس  �يره هو الرد �ب�ن اه أك�شر م�ن عن �ش أحن

راسة م�ن كورو�نا،  د�يد أك�شر سش حب
حا�يا!" وس�يكون ال�ناس �ن

��ته عل�  �ه ��ج�يب ل�ج�نا�ن�ي عل� ص�ن �يس�جوك 6.793 م�تا�جًعا.�نسث �ن

ي ل�ج�نان. عالم ال��ئ�يس�ية �ن اح عىل وسا�ئل الإ �يد-19 والل�ت ة كو�ن ا�ئ صوص �ج ن و�ات م�ن�تظمة �ج دم �ث �يس�جوك �ي�ت ي عىل �ن ن لط�ج�يب ل�ج�نا�ن �ج�ي �ة مع�ج املصدر: ص�ن

ر�يها ا�ئمة �بمو�نّ III. املعلومات و�ق

وع  ، م�ث ي ن ال�ثا�ن �ي ي 16 �ت�ث �نسا�ن�ية الصادرة �ن ا�ئعات الإ ة السث املصدر: �ن�ث
�ن�يوز.12 ة )Rooted in Trust(، اإ�ن�ت ا�ئمة عىل ال�ث�ت املعلومات ال�ت

وري اء الدك�تور مارون ال�ن أصد�ت
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ع�ن  ات  لل�جالعن ي  وا�ئ العسث ي  الالم�ك�ن ال�نه�ج  هذا  لق  �ن د  ل�ت
عداد  لإ �يسعون  ن  الذ�ي ن  �ي�ي للص��ن ر�جاك  اإ �الة  �يد-19   كو�ن
 � الواصن م�ن  2021، اكن  عام  أوا�ئل  ي  و�ن ة.  ا�ئ احلج �ئن  �جسث ار�ي  �ت�ت
العد�يد م�ن  ة  �ث�ت ي عدم  �تس�ج�جت �ن د  �ت ال�ج�ي�ئة  أن هذه  ا  أ�يصنً
ودون  �يد-19،  كو�ن اح  ل�ت ي  �ن سهم  أ�ن�ن ن  الل�ج�نا�ن�ي�ي ن  �ي�ي الص��ن
املعلومات  �ول  ن  �ي�ي للص��ن ن  �ي�ي اك�ن ود�  �تدر�يب  د�ي  �ت�ت
ار�ي  ال�ت�ت اإعداد  ة  ���ي�ت اإىل  ة  ا�ن صن �جالإ اح،  الل�ت �ول  الئساس�ية 

ي اإ�داث  ي �ن احلناصة �جه، س�يس�تم� هذا ال�نه�ج الالم�ك�ن

ن  ن الذ�ي �ي�ي عل ذلك الئم� الص��ن عالم، و�ج لوسا�ئل الإ
الصادرة  ال�مس�ية  ال�ج�يا�نات  ي  كاًك �ن �تسث أك�ث  عل  �جال�ن ون  �ي�ث�ت ل 
ي  ار�جات �ن ود �تصن ع�ن احلكومة الل�ج�نا�ن�ية، وذك�عدٌد م�نهم و�ج
ذك�  احلكومة، كما  ع�ن  الصادرة  �يات  والو�ن ن  املصا�ج�ي أعداد 
صا�ئ�ية عىل  ا�ته الس�ت�ت �ي�ت �ت ي �ت د ع�ث �ن ن أ�نه �ت �ي�ي أ�د الص��ن
وا  ل�ت هلم  ارب  أ�ت ص  ن �ت اص�يل  �ت�ن العا�ئالت  �جعض  اء  �ن اإ�ن

�يد-19.  هم �جس�جب كو�ن ��ت�ن

ت  ا�ن صن ر عام 2020 ، اس�ق ي أواحن �ن
ظام  �ق ا�ن ة �ب ��ي �ي عالم الر�ئ ل الإ وسا�ئ
ة  ل�ن �ق صصات محن ن اء م�ن �ق أط�ب

اركوا  ن سش ها الذ�ي امحب ل�ب
د-19 �ي ة حول كو�ن اط�ئ معلومات حن
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ي  �ن �يد-19  لكو�ن عالم�ية  الإ ط�ية  ال�تعن عىل  سل�ج�ية  آ�ثار 
ل�ج�نان. 

معلومات  عىل  الئول  ام  امل�ت ي  �ن ل�ج�نان  ي  �ن �ئون  الال�ج �صل 
ص�ية عىل  �ن موعات السث ول وامل�ج ة ع�ج الالكم امل�ن�ت ا�ئ �ئن احلج �جسث

امل�نظمات  �تها  �ئ أ�نسث ي  ال�ت موعات  وامل�ج �يس�جوك  وال�ن الوا�تساب 
اإ�دى  ي  �ن �يعمل  سوري  ذك�ه  ملا  ا  و��ج�تً والدول�ية،  امل�ل�ية 
اع أن  ي سهل ال�ج�ت �ي احلكوم�ية ال�جارزة �ن املؤسسات السور�ية عن
املعلومات  عىل  امل�ىلي  الطا�جع  اء  �ن اإصن عىل  معلت  ن م�نظم�ته  �ئ�ي ؤون الال�ج �ية السام�ية لالئمم امل�ت�دة لسث وصن الواردة م�ن امل�ن

��ي  �ت�ت �اء  اإ�ج واكن   ، ن �يد�ي للمس�ت�ن العامل�ية  الص�ة  ن وم�نظمة  �ئ�ي الال�ج �تمعات  م�ج ن  �ج�ي ة  ا�ئ احلج عىل  �ت�جة  امل�ت الآ�ثار  �ئن  �جسث
وم �جها  ي �ت�ت ط�ية ال�ت و واسع عىل ال�ت�نس�يق وال�تعن �ترًصا عىل �ن م�ت
عالم�ية لل��اكت  �ي�جة وامل�جادرة الإ �ي امل�ل�ية املس�ت�ج امل�نظمات عن

l  . ي ع�ج�ية اكم�ج�ج السث

ل م�اك�ن  �جار م�ن دا�ن ل الئ�ن ي اك�نت �ت�ن�ت ي أ�د املصادر ال�نادرة ال�ت �يس�جوك؛ اك�نت اكم�ج�ج ي عىل �ن �ة اكم�ج�ج املصدر: ص�ن
ي  �يد-19 ال�ت ة �جكو�ن دات امل�تعل�ت الق واملس�ت�ج عن ط�ية امل�ن�تظمة لعمل�يات الإ �نب مع ال�تعن �ن�جًا اإىل �ج ي عام 2020، �ج ل �ن الع�ن

ي ل�ج�نان.  ن �ن لسط�ي�ن�ي�ي ن ال�ن �ئ�ي �يمات الال�ج ي العد�يد م�ن م�ن وا عل�يها �ن ع�ث

�ى أ�ث�ناء  اء �جع�يد الئم ورسا�ئل أ�ن عارات لال��ت�ن ع سث �ن وت �ي �ية ل�ج�ي �ت وا�ي ال�ث �يات الصن �ن ي أ�د مس�تسث ي �ن م ��ج �ا�ت
 )AFP( . ق الص�ي ي امل��ن �يد �ن سم م�ض كو�ن ي �ت ا�ة �ن اس�ت
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�يد-19 ة كو�ن ا�ئ ي ال�قعامل مع حب عالم املر�ئ�ية لئ�حاب املصلحة �ن طط وسا�ئل الإ لك 4. محن ال�ش
�ياس م�ن 1 اإىل 5( ي م�ت اوز 3 �ن اعل الئعىل �ت�ت�ج )امل�اك�ن ذات ال�ت�ن

ا�ة  مؤس�ات حن
رى أحن �يادات  ال�ق

الد�ي�ن�ية ي  �قمع املد�ن املحب
ر الآحن

�قمع ادة املحب �ق

ة رمس�ية  هات ما�ن حب
رى أحن رى طة دول�ية أحن أ�ن�ش

امل�نظمات م�قعددة 
�ي الئمم  الئطراف )عن

امل�قحدة(

واكلت الئمم 
امل�قحدة

اري عالم ال�قحب الإ

�يب 33 �يب املحب املحب
�يب 22 �يب املحب املحب

�يب 1 املحب

عالم  �قمع�يةمم�شلو وسا�ئل الإ املحب

عالم  وسا�ئل اإ
عامة

الروا�بط 
ما�نات عالم�يةالصن الإ

اص(  طاع حن امل�نصات )�ق
محراكت ال�بحث وم�نصات 

�قماعي وسا�ئل ال�قوا�ل الحب

الوزارات أو اهل�ي�ئات 
رى �يذ�ية الئحن ال�ق�ن�ن

رى اهل�ي�ئات العاّمة الئحن

عالم�ية ه�ي�ئات �ق�نظ�يم�ية اإ دارة الكوارث )أو ما  وزارة اإ
�بهها( �ي�ش

عالم وزارة الإ

وزارة الصحة
ال�لطات عىل 

/ ل�يمي �ق امل��قوى الإ
املحل�ي�ق

�يب المحب دول�ي وط�ن�ي عالم وسا�ئل الإ �قمع المد�ن�ي المحب

ر�يها ا�ئمة �بمو�نّ III. املعلومات و�ق



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

ات المعلومات  IV. اح�ق�ياحب

املعلومات  ات  ا��ت�يا�ج عىل  الئول  ام  امل�ت ي  �ن �ن�يوز  اإ�ن�ت ك�ن  �ت
�ار  �ت ل�ج�نان، والإ ي  ن �ن ن السور�ي�ي �ئ�ي �تمعات الال�ج ومطالب م�ج
ي  ال�ت املعلومات  ي  �ن �ات  وال�ثعن صصة  امل�ت�ن ات  �جال��ت�يا�ج
�ئن  �ي مؤكدة �جسث ع أدلة عن �ى محج �تمع، كما �ج هها هذا امل�ج �يوا�ج
ن  ��ي املها�ج والعمال  ن  لسط�ي�ن�ي�ي لل�ن املعلومات  ات  ا��ت�يا�ج
ي  امل�يدا�ن العمل  الل  �ن م�ن  ة  املهمسث الل�ج�نا�ن�ية  �تمعات  وامل�ج

. ي وال�ج�ث املك�ت�ج

ات املعلومات   وا�قها 4.1 اح�ق�ياحب حب �ت�تل�ت ل و�ن ل�ج�نان  ي  �ن �تمعات  امل�ج م�ن  ة  ك�ج�ي �نس�جة  ال  ن �ت
ل�يد�ية  الل مصادر وسا�ئل الإعالم ال�ت�ت املعلومات م�ن �ن
�جعض  ولت  �ت �ج�ي�نما  وال�اد�يو،  �يون  �ن ال�تل�ن عىل 
ة،  �ي ي الس�نوات الئ�ن مي �ن �جا�ج�ية اإىل امل��توى ال��ت �تمعات السث امل�ج

ل�يد�ية �ذوها م�ن  ال�ت�ت و�ذت العد�يد م�ن املصادر الإعالم�ية 
�جل  . و�تس�ت�ت �تماعي ودها عىل وسا�ئل ال�تواصل ال�ج ن و�ج �ي الل �تع�ن �ن
دمها  ع �يس�ت�ن �تماعي والوا�تساب - وهي موا�ت وسا�ئل ال�تواصل ال�ج
�ئون السور�يون واملوا��نون الل�ج�نا�ن�يون عىل �د سواء - عىل  الال�ج
ج م�ن املعلومات الواردة م�ن املصادر ال�مس�ية كذلك، م�ثل  �ي وزارة الص�ة العامة وم�نظمة الص�ة العامل�ية وامل�نا�ج الإعالم�ية م�ن

 . �تمع امل�ىلي اء امل�ج ع�ج�ية وأعصن وال�موز السث

�يد-19؟ راد عىل املعلومات احلنا�ة �بكو�ن صل �بها الئ�ن ي �ي �نوات ال�ق لك 5. ما ال�ق ال�ش
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�يون املحىلي رن ال�قل�ن
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للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

ات املعلومات IV. اح�ق�ياحب

�نام�ج  �ت�ج �ت��يع �ج �اها م�ن ي أ�ج �تما�ثل الس�تطالعات ال�ت
موعات الل�ج�نا�ن�ية  � 2020 مع امل�ج ي أوا�ن ي �ن �نما�ئ الئمم امل�ت�دة الإ
ي  ال�ت ن  ال��ئ�يس�ي�ي املعلومات  دمي  م�ت اءات  ول�ت الس�تطالعات 
ن  �تمع�ي امل�ج أن  و�ي�جدو   ،2021 عام  أوا�ئل  ي  �ن �ن�يوز  اإ�ن�ت د�تها  ع�ت
لل�صول  عد�يدة  �نوات  �ت عىل  �يع�تمدان  والسوري  ي  لة الل�ج�نا�ن امل�ت�نا�تَ �جار  الئ�ن م�نها  �يد-19،  �جكو�ن احلناصة  املعلومات  عىل 
�جدور  �ت�نهض  ي  ال�ت العامة  الص�ة  ووزارة  امل�ىلي  �يون  �ن اص. وال�تل�ن لٍك �ن هام �جسث

موعة م�ت�نوعة  س امل�نوال، �يع�تمد السور�يون عىل م�ج وعىل �ن�ن
وعات  املوصن �ئن  �جسث معلومات  عىل  لل�صول  املصادر  م�ن 
احلدود�ية  �اءات  والإ�ج �نسا�ن�ية  الإ احلندمات  م�ثل  �ية،  اهلامسث
م�ن  العد�يد  �يه  �ن ار  أسث الذي  ت  الو�ت ي  و�ن امل�ل�ية،  �جار  والئ�ن
�ية امل�ل�ية  �ن�يوز اإىل املؤسسات احلن�ي ا�جل�تهم اإ�ن�ت ن مم�ن �ت السور�ي�ي
ن  أساس�ي�ي ن  دم�ي م�ت �جاع�ت�جارهما  احلكوم�ية  �ي  عن مة وامل�نظمات  �ن اإن ال�ج�يا�نات الصن �تمعا�تهم امل�ل�ية، �ن ي م�ج للمعلومات �ن
ؤون  لسث امل�ت�دة  لالئمم  السام�ية  �ية  وصن امل�ن ع�تها  محج ي  ال�ت
�تلك  الع�تماد عىل  اإىل عدم  �ي  �تسث  2020 ي ص�يف  ن �ن �ئ�ي الال�ج
أن  �يمك�ن  ة  �ي الئ�ن ولك�ن  �ى،  الئ�ن �جاملصادر  ار�نة  م�ت املصادر 
ن عىل  ك�ي �نسا�ن�ية �تم�يل اإىل ال�ت ة أن املعلومات الإ �ي�ت سد ��ت ج �ت
ون  ن �يع�يسث ن الذ�ي �يمات وعدد ك�ج�ي م�ن السور�ي�ي ي ل�ج�نان.�ج�ي�ئات امل�ن ارج �تلك امل�نا�ق �ن �ن

اإىل  ا  أ�يصنً �ية  وصن امل�ن الصادرة ع�ن  الئ��ية  الس�تطالعات  �ي  �تسث
اركة  ة �جدًل م�ن مسث ص�ي دمات ال�سا�ئل ال�ت اع�تماد ك�ج�ي عىل �ن

لة صن �ناة املعلومات امل�ن لك 6. �ق ال�ش
ن  �تارة م�ن �ج�ي �يد-19 واملصادر امل�ن ه� 5 مصادر للوصول اإىل معلومات كو�ن دمون أسث ن �يس�ت�ن ( الذ�ي ن ن السور�ي�ي �ئ�ي ن )الال�ج ارك�ي داًما.ال�نس�جة امل�ئو�ية للمسث ل اس�ت�ن املصادر الئ�ت

ا13 صة عىل اك�ن�ن دام �تا�جلو ر�يدر ومل�ن ول عل�يها �جاس�ت�ن ي �يمك�ن الد�ن ي �تموز 2020 ال�ت �ية �ن وصن املصدر: ال�ج�يا�نات الئ��ية الصادرة ع�ن امل�ن

دمات ال�سا�ئل  �نت، و�ن �ن�ت املعلومات ع�ج الوا�تساب أو عىل الإ
د�يد امل�ن�تظم  �جل�يها ول �تع�تمد عىل ال�ت�ج ا�ن�ية ملس�ت�ت ة م�ج ص�ي ال�ت
عال�ية  ات ال�ج�يا�نات، وكذلك �ت�جدو أ�نها آل�ية أك�ث �ن �نت و�جا�ت �ن�ت لالإ
 . �تماعي ار�نًة �جوسا�ئل ال�تواصل ال�ج لل�صول عىل املعلومات م�ت
العامة  الص�ة  وزارة  م�ن  امل�سلة  ة  ص�ي ال�ت ال�سا�ئل  واك�نت 

ع  ، واكن املو�ت ن �ي�ج�ي مصدًرا ر�ئ�يس�يًا ملا �نس�ج�ته 59% م�ن املس�ت�ج
م�ن   %1 �نس�ج�ته  ملا  ر�ئ�يس�يًا  مصدًرا  الص�ة  لوزارة  ي  و�ن لك�ت الإ
�ية  وصن امل�ن ع�ن  الصادرة  الوا�تساب  رسا�ئل  اك�نت  كما  ال�ناس. 
احلندمة  ورسا�ئل   ، ن �ي�ج�ي املس�ت�ج م�ن   %5 �نس�ج�ته  ملا  ًعا  م��ج

ة مصدًرا أساس�يًا ملا �نس�ج�ته 57% م�ن ال�ناس. ص�ي ال�ت

79 %وسا�ئط

�دة /  الئمم امل�ت
ة �ي �كوم�ي ظمة عن 12 %م�ن
ة ة السام�ي �ي وصن ع امل�ن مو�ت
ؤون �دة لسث  لالئمم امل�ت
وك س�ج �ي ن عىل �ن �ي �ئ 9 % الال�ج

او�يش السث
د املعسك�( ا�ئ 4 % )�ت

مع �ت طوعو امل�ج 3 %م�ت

% 3 ورات  سث امل�ن
ات وامللص�ت

ة لد�ي �ج 24 %ال

وزارة الص�ة 
SMS% 59
ة  ة السام�ي �ي وصن امل�ن
ؤون �دة لسث لالئمم امل�ت
SMS ن �ي �ئ 57 % الال�ج

لة عا�ئ اء وال 34 %الئصد�ت



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

�ية  وصن امل�ن اس�تطالع  لهم  مسث ن  الذ�ي �ئون  الال�ج ذك� 
ا  ً وًل ك�ج�ي ن د�ن �ئ�ي ؤون الال�ج السام�ية لالئمم امل�ت�دة لسث

�يد-19، مع  ة �جكو�ن ي العموم عىل املعلومات امل�تعل�ت �ن
ون  �تا�ج ن �ي اص الذ�ي �ن ود أعىل �نس�جة م�ن الئسث و�ج
�يد-19  �يد م�ن املعلومات �ول أع�اض كو�ن اإىل م�ن
ة  ا�ئ ة �جاحلج �ية امل�تعل�ت وصن دمات امل�ن )38%( و�ن
أراؤهم  املس�تطلعة  أر�جاع  �ثال�ثة  �ا�جة  �ت  .)%32(
مؤسسة  ا�جَل�تهم  �ت ن  الذ�ي ن  السور�ي�ي م�ن 
 2021 �جاط  وسث ي  ال�ثا�ن اك�نون  الل  �ن �ن�يوز  اإ�ن�ت
ن  ل ع�ن معلوم�ت�ي اس�تطاعوا اس�تذاكر ما ل �ي�ت
الس�تطالعات  ي  �يد-19، و�ن كو�ن ن ع�ن  ع�ي�ت�ي وا�ت
ن  ن ُم�ث�جَ�تَ�ي �اَء�ي ل ع�ن اإ�ج م�يع ما ل �ي�ت ذك� احلج

�يد-19. ا�ية م�ن كو�ن للو�ت

�ي  عن املعلومات  دمي  م�ت  :3.4 السا�جق  ء  �ن احلج  
أعاله  ال�ج�يا�ن�ية  ال�سوم  أن  اإىل  ة  ا�ن صن �جالإ ن  ال�مس�ي�ي

ن  الذ�ي املعلومات  دمي  م�ت �تلف  م�ن اإىل  �ي  �تسث ي  وال�ت
 � �تو�ن �ج�ي�نما  املعلومات،  �تلك  السور�يون  م�نهم  ي  �يس�ت�ت

د  �ت �ن  ، لالئهاىلي و�جدا�ئل  �يارات  �ن املصادر  م�ن  موعة  امل�ج هذه 
�يد-19  �جكو�ن ة  امل�تعل�ت املعلومات  ي  �ن �ات  �ثعن السور�يون  د  و�ج
�نسا�ن�ية. كما ذك�  ي احلندمات الإ دار�ية و�ن ا�نو�ن�ية والإ والو�ثا�ئق ال�ت
أ�نه  آراؤهم  �ن�يوز  اإ�ن�ت اس�تطلعت  ن  الذ�ي م�ن  السور�يون  ار / العالج    �جعض  �ب �ق ىل الحن ة      l الو�ول اإ �ي و�ن �ي امل�ن دا�ب د -l      19 �ق �ي l أعراض مرض كو�ن

ر الصحي راءات احلحب حب ارب املر�ن      l اإ ة الئ�ق l رعا�ي

�يد-19 ة �جـكو�ن �يد م�ن املعلومات املطلو�جة امل�تعل�ت أهم 5 ردود عىل م�ن

%32
%28
%25
%22

�يد ة اإىل مرن احب �ب
م�ن املعلومات

حول

%38

 ، �وعي لك  �جسث احلكوم�ية،  �ي  عن امل�نظمات  �تعط�ي  �ج�ي�نما 
�نهم �نادًرا  اإ �و�نها، �ن ي �يو�ن ة �جاحلندمات ال�ت املعلومات امل�تعل�ت
�ا�ئ�ية أو  ا�نو�ن�ية أو الإ�ج ص�ون ع�ن املعلومات ال�ت ما �ي�ن

ي �جلد �ثالث.  ن �ن املعلومات �ول اإعادة ال�تو��ي

م�ن  املعلومات  ي  �ن �ات  ال�ثعن هذه  الء  ج �ج ه�ت  �ن
ورة عىل  امل�نسث ات  وال�تعل�ي�ت ي  امل�يدا�ن العمل  الل  �ن
�ئ  امل�نسث سور�ية  موعات  للم�ج �يس�جوك  �ن �ات  ص�ن
لك  ي �تسث ي ل�ج�نان( وال�ت م�ثل دو�جارة و )أ�نا سوري �ن
، للمعلومات  �ي رمسي مصدًرا ��يو�يًا، واإن اكن عن
هذه  �ت�ن�ث  ما  ال�جًا  وعن ل�ج�نان،  ي  �ن ن  للسور�ي�ي
و  احلدود�ية  �اءات  الإ�ج �ول  أس�ئلة  �ات  الص�ن
ي معظم احلالت  � املعو�نات14. �ن ن و �توا�ن اإعادة ال�تو��ي
�ات لل�صول املعلومات  صد السور�يون هذه الص�ن �ي�ت
احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات  ث  �تك�ت ل  أو  �تس�تط�يع  ل  ي  ال�ت
ن  ها، ��يث ذك� أ�د العامل�ي �ي عالم واحلكومة �ج�تو�ن ووسا�ئل الإ
�ات  ص�ن م�ن  الك�ث�ي  "اإن  سور�ية  �كوم�ية  �ي  عن م�نظمة  ي  �ن
�ة اإىل أورو�جا  �ية اهل�ج عالم�ية �تُطلع ال�ناس �ول ك�ي�ن �يس�جوك الإ �ن
ر�نا�نًا لدى  ن مصطلً�ا  ال�تو��ي اإعادة  أص�ج�ت  لذا  ك�ندا،   أو 

." ن السور�ي�ي

لك 7.  ال�ش
�يد-19 ات معلومات كو�ن اح�ق�ياحب

ات املعلومات IV. اح�ق�ياحب



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

�جار واحلندمات:  ال الئ�ن ي م�ج دوها �ن ي و�ج �ات ال�ت �يوًعا ع�ند سؤاهلم ع�ن ال�ثعن ك�ث سث دام �تط�ج�يق وا�تساب، الع�جارات ال��ئ�يس�ية ال�تال�ية الئ ذك� السور�يون املس�تطلعة أرا�ئهم، �جاس�ت�ن

l%14 - ة �ي و�ن ا�ن ق �ق ا�ئ ة - l %1        و�ش �ي ذا�ئ �ي مه�ق - l %6        املواد العن عل�ي - l %2        عن ق - l %9        �ق ا�ئ ق م�ن احل�ق ح�ق ار وال�ق �ب  الئحن
l %7 - ن وط�ي عادة ال�ق ة - l %18        اإ �ي حكوم�ي ظمة عن حدة أو م�ن د-l %17 - 19        واكلة الئمم امل�ق �ي  الصحة و كو�ن

وات املعلومات  حب لك 8.  �ن ال�ش

ات املعلومات IV. اح�ق�ياحب



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

�ي احلكوم�ية:  امل�نظمات عن

أ�نه ل  �ي  ط�نون ه�نا عن �ي�ت ن  الذ�ي ن  السور�ي�ي الك�ث�ي م�ن  "ه�ناك 
ا�جة عىل  �ج ي لل�صول عىل احلندمات أو لالإ ع م�ك�ن � مو�ت �ي�تو�ن
ي  ي عال�ية �تعا�ن ن �ن احلندمات الص��ية للسور�ي�ي سارات، �ن الس�ت�ن
ي  �ن الص��ية  ال�عا�ية  اإىل  ُت  ا��ت�ج واإذا  د�يد،  سث ص  �ن�ت م�ن 
ي وادي  وت أو �ن ي �ج�ي �ن اإما �ن ي اإىل مس�تسث سلو�ن�ن ، س�ي �ن املس�تسث
الئمم  �ية  وصن م�ن دمات  �ن عىل  ا  أ�يصنً ذلك  �ي�نط�جق  اع.  ال�ج�ت
الئم�  ي  م�ن س�ي�تطلب   .... ن �ئ�ي الال�ج ؤون  لسث السام�ية  امل�ت�دة 

اع". وت أو ز�لة أو ال�ج�ت الذهاب اإىل �ج�ي

ال�تا�جع  اء  احلن�ج ��يق  �ن �ن  �ن �يعمل  سوري  ط  �ناسث ار  أسث د  و�ت
اركة  واملسث احلندمات  ص�يص  ن �ت ي  �ن �ات  ال�ثعن أن  اإىل  �ن�يوز  �ن�ت لإ
ي �تسعة  ال: "�جعد م�ن د�يد، ��يث �ت م� �ج �جاملعلومات ل�يس �ج�ئ
أن  عل�يهم  ن  أ�ي اإىل  �يعلمون  ل  �ئون  الال�ج ال  ن �ي ل  س�نوات 
ي  ار العامل �ن هوا لل�صول عىل ال�عا�ية الص��ية". وأسث �ي�تو�ج
ي أن �ي�جدأ أوًل  �ي احلكوم�ية السور�ية اإىل أن احلل �ي�ن�جعن امل�نظمة عن
الوصول  ل�يسهل  دمات  ص�ياًل لل�ن �ت�ن أك�ث  ططات  ع م�ن �جوصن
طط  دام م�ن ئ اس�ت�ن

ي أن �يس�تط�يع الال�ج �يًدا: "�ي�ن�جعن ل�يها، م�ن اإ
�جدًل  ها  �تا�ج ي �ي ال�ت احلندمات  �ت�يار  ا�ن ل�يمك�نه م�ن  دمات  لل�ن
احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات  ي  �ن ن  كعامل�ي �ن  �ن وم  �ن�ت أن  م�ن 

l  ."اذها ن ي عل�يه ا�ت هة ال�ت �ج�ت�د�يد الو�ج

م�ن�تظم  �ج�ن�و  �ها  �تو�ن ي  ال�ت املعلومات  �تلك  ��ت 
لك  �جسث م�تاح  لك  �جسث ها  �ي �تو�ن �يمك�ن  احلكوم�ية  �ي  عن �ية الئمم امل�ت�دة امل�نظمات  وصن ي العادة �تعمل م�ن �ن ، �ن ن ل للسور�ي�ي صن أ�ن
عىل  احلكوم�ية  �ي  عن وامل�نظمات  ن  �ئ�ي الال�ج ؤون  لسث السام�ية 
ة  ص�ي ال�ت ال�نص�ية  ال�سا�ئل  �جواسطة  املعلومات  اإ�يصال 
ع ال�تواصل  �نت وموا�ت �ن�ت عها عىل الإ عالم�ية وموا�ت والك�ت�ي�جات الإ
أو  امل�ل�ية  �ا�ئط  احلن اإن  �ي  عن ال�توع�ية.  و�ندوات  �تماعي  ال�ج
ة  م�نط�ت ي  �ن �نت  الئ�ن�ت دمات  �ن دمي  م�ت �تلف  مل�ن ل�يم�ية  �ت الإ
 � �ي احلكوم�ية ولك�نها ل �ت�تو�ن � لدى امل�نظمات عن مع�ي�نة �ت�تو�ن
دم  ت رمحة م�ت ن �ت �ئ�ي ك الال�ج ، ما �ي�ت ن ن ال�نها�ئ�ي�ي �يد�ي للمس�ت�ن
ل�يها.  ة اإ احلندمات لل�صول عىل معلومات هم �ج�ئمس احلا�ج
�ي احلكوم�ية  ي اإ�دى امل�نظمات عن �تماعي �ن ي ا�ج صا�ئ د ذك� أ�ن و�ت
ي �تصل  اع �ج�ئن املعلومات ال�ت ي وادي ال�ج�ت ة �ن السور�ية امل�مو�ت
اعل�ية  �ن عىل  كذلك  �تع�تمد  ة  املس�تهد�ن امل�ل�ية  �تمعات  امل�ج
�جاك�تهم.  �تمع امل�ىلي ل�ت�جادل هذه املعلومات مع سث ا�ئد امل�ج �ت

�ي احلكوم�ية  ور امل�نظمات عن �يها �صن ي �يكون �ن ي امل�نا�ق ال�ت �ن
املعلومات  عىل  احلصول  �يصعب  ل،  أ�ت ة  �جدر�ج ملموًسا 
ط�ن  ادت س�يدة سور�ية �ت�ت د أ�ن ة �جالعون واملساعدة، و�ت ي 2021 امل�تعل�ت ي اك�نون ال�ثا�ن �ن�يوز �ن �ن�ت �جل ل�ج�نان لإ وح �ج ي س�ن ي عال�ية �ن �ن
ي عىل  �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ن �ن ن والعامل�ي أ�نه �جال�نظ� لكون السور�ي�ي
اإن  �ن ال�جالد،  م�ن  �ى  أ�ن م�نا�ق  ي  �ن ن  �ي م�تم�ك�ن سواء  �ٍد 
املعلومات م�ن  �تصلهم هذه  لما  �ت �جك�تها  �ن سث ن �ن السور�ي�ي

ات املعلومات IV. اح�ق�ياحب
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4.2 مصادر احلصول عىل املواد 
�نوا�قها ة و�ق ا�ن صن اإىل مصادر املعلومات �جالإ

ي  �ن املذكورة  ال��ئ�يس�ية 
اإن  �ن ة،  السا�ج�ت �ة  �ت ال�ن
ي  �ن أساس�يًا  دوًرا  �يلع�جون  ن  ال�مس�ي�ي �ي  عن املعلومات  دمي  م�ت
دمو�نها، كما  ن ي �ي �تمعات ال�ت اإ�يصال املعلومات ال�مس�ية اإىل امل�ج
�تمعات السور�ية  ن عىل املعلومات وامل�ج �ي�يم�ي ن ال�ت �ي�توسط �ج�ي
وامل�تطوعون  او�يش  السث م�ن  لك  �يمات  امل�ن ي  �ن �يمة  امل�ت
�ي احلكوم�ية.  ن ع�يّ�ن�تهم ودّر�ج�تهم امل�نظمات عن �تمع�يون الذ�ي امل�ج
�ي  عن امل�نظمات  ن  �ج�ي ال�تصال  م�ور  دور  او�يش  السث و�ي�توىل 
امل�ل�ية  وال�جلد�ية  �ي  امل�ن ي  �ن احلندمات   � �تو�ن ي  ال�ت احلكوم�ية 
ي وادي  ل�ياس �ن ي �جار اإ �ي �ن او�يش امل�ت ار السث والساكن،15 ��يث أسث
ي �يس�تلمها م�ن  �نه �يعمل عىل �تعم�ي املعلومات ال�ت �ج�ئ اع  ال�ج�ت
ل�ياس،  ي �جار اإ دارة امل�ل�ية �ن ن لالإ م مم�ثل�ي موعة وا�تساب �تصن م�ج
د  �تمعه م�ن أ�ث معلومات �ت ي محا�ية م�ج ار اإىل دوره �ن كما أسث

ا�ئاًل:  ة، �ت �تكون زا�ئ�ن

�يس�جوك ورسا�ئل  ورات �ن "ل �يمك�ن�نا أن �ن�ثق �جمصادر م�ثل م�نسث
�ية  ك�ي�ن �نعلم  ل  �ن��ن  �ن  ، ن عاد�ي�ي أ�ناس  م�ن  امل�سلة  وا�تساب 
�ن  للة وعل�يه ل �نعمم أموًرا �ن ق م�ن املعلومات املصن ال�ت��ت

ن م�نها." كد�ي �ي م�ت�ئ عن

مل  ي �ت�جادل املعلومات �يسث صًصا �ن ن ك�ث �ت اإن هذا الئسلوب الئ
�ي  ج ي �ي �ا�ئ�ية ال�ت �نسا�ن�ية والإ�ج ة الئساس�ية املعلومات الإ �جالدر�ج
ي  و�ن السور�ية،  �تمعات  امل�ج مم�ثىلي  اإىل  م�جا�ث  لك  �جسث �تعم�يمها 
م�ن  الواردة  املعلومات  �تعم�ي  �ي  ج �ي ال�نطاق،  هذا  ارج  �ن
ال�تواصل  ع  وموا�ت عالم�ية  الإ ط�ية  ال�تعن ���يق  ع�ن  احلكومة 

ة احلكوم�ية املع�ن�ية.  �تماعي ال�تا�جعة للدا�ئ ال�ج

ي للمعلومات الوس�يلة ال��ئ�يس�ية  و�ن لك�ت د أص�ج� ال�ت�جادل الإ ل�ت
ي اك�نون  �يد-19، و�ن ة �جال�تصدي لكو�ن ي 2021، أعل�نت احلكومة الل�ج�نا�ن�ية ع�ن اإ�الق �تط�ج�يق �يمك�ن ل�ت�جادل املعلومات امل�تعل�ت اد ال�ثا�ن املصن اح  الل�ت عىل  لل�صول  �يل  ال�تس�ج م�ن  ن  املوا��ن�ي
ذك�ية  هوا�تف  �يم�تلكون  ل  ن  الذ�ي ن  املوا��ن�ي أما  �يد-19،  لكو�ن
اح  الل م�ك�ن ال�تصالت احلناص �جالل�ت �يل م�ن �ن عل�يهم ال�تس�ج
ور  أ�ج ال�تعل�يمات،  هذه  �ن�ث  ن  �تار�ي ي  �ن امل�تصل،  �يلكف  والذي 
 .16. ن د �تكون �جاهظة ملعظم الل�ج�نا�ن�ي�ي ي �ت �ياس�ية وال�ت املاكملات ال�ت

ي  ا�ئعة وم�تا�ة �ن �نت سث �ن�ت دمات اهلوا�تف امل�مولة والإ اإن �ن
ة م�ن  ع�ي�ن اإ�نها صن ة مع  ي امل�نط�ت �ى �ن ار�نة �جدول أ�ن ل�ج�نان م�ت
اإن   � امل��ج وم�ن  ط�ية،  وال�تعن ال�ج�يا�نات  ل  �ن�ت معدل  �نوا�ي 
ن  والس�ن�ي ه�  الئسث ي  �ن �تدهوًرا  ي  س�يعا�ن �نت  �ن�ت الإ اإىل  الوصول 
دمات  م �ن زمة املال�ية الل�ج�نا�ن�ية اإذ �تص�ج� ��ن ة لالئ ادمة �ن�ت�ي�ج ال�ت
�نت  �ن�ت الإ مس�توى  ض  �ن �ي�ن�ن �ج�ي�نما  ة  �تلك�ن أك�ث  �نت  �ن�ت الإ
الس�ي�ئة  و�ية  احلج الئ�وال   . أك�ج لك  �جسث ال�ج�يا�نات  ل  �ن�ت ومعدلت 
�نت والكه��جاء،  �ن�ت دمات الإ ي �ن طاعات �ن �جدورها س�تؤدي اإىل ا�ن�ت

ه�  أسث ي  �ن صعو�جة  أك�ث  و�ن�ية  لك�ت الإ ال�تصالت  عل  س�ي�ج ما 
ن  �ئ�ي ط�نها العد�يد م�ن الال�ج ي �ي�ت �جل�ية ال�ت ي امل�نا�ق احلج �تاء �ن السث
�نت  �ن�ت �ن�يوز: "الإ �ن�ت ل�ياس لإ ي �ج اإ او�يش �ن ، وكما ذك� السث ن السور�ي�ي
الل  �ن م�ن  م�تصل  معسك��نا  معظم  لك�ن  �يًصا،  ر�ن ل�يس 

موعة وا�تساب لل�صول عىل معلومات م�د�ثة". م�ج

ون  �تا�ج ي �ي ي الع�ثور عىل املعلومات ال�ت ا�ت�يون �ن امحج السور�يون �ج
هات  و�ج �يس�جوك  ال�ن موعات  م�ج الل  �ن م�ن  ة  م�جا�ث ل�يها  اإ
�تات،  ي السث ي الو��ن و�ن ارب �ن ة والئ�ت �جك�تهم امل�جا�ث ي سث ال�تصال �ن
�يس�جوك م�ثل "دو�جارة  موعات �ن وأ�د الئم�ثلة عىل ذلك م�ج
ا�تصال  طة  �ن�ت �جم�ثا�جة  ل�يكون  السور�يون  أسسها  ي  ال�ت ل�ج�نان" 
صا�ئ�يون  والئ�ن طاء  ال�نسث دم  �ي�ت ما  ال�جًا  عن �تمعهم.  مل�ج
هذه  عىل  صلة  ذات  معلومات  السور�يون  �تماع�يون  ال�ج
ي ك�ث�ي  امل�نصات، ور�جما الئهم م�ن ذلك، أن ال�ناس �ي�ت�جادلون �ن
�ا��ية  و�ت ص�ية �ول العمل�يات ال�ج�ي �ن ات السث م�ن الئ��يان احلن�ج
ي  �تماعي سوري �ن ي ا�ج صا�ئ دث أ�ن د �ت ا�نو�ن�ية امل�جهمة، و�ت وال�ت

ه �جهذا الصدد: وت ع�ن م�نه�ج �ج�ي

هم  ل�ن العام  الئم�ن  الل  �ن م�ن  �اءات  الإ�ج اإىل  أ�نظ�  ل  أ�نا 
وعىل  �يس�جوك  ال�ن عىل  موعات  م�ج ع�ن  ث  أ�ج �جل  الس�ياسة، 
�ات  ن عىل هذه الص�ن ود�ي اص املو�ج �ن �نت. معظم الئسث �ن�ت الإ
ع� أن  �تسث ون، لذلك  �ن طاء م�ث�ت �نسث � املعلومات هم  �تو�ن ي  ال�ت

املعلومات ذات صلة". 

ات املعلومات IV. اح�ق�ياحب
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لئس�ئل�تهم  ا�جات  اإ�ج سهم  أ�ن�ن السور�يون  د  ج �ي �ج�ي�نما 
ي  ال�ت �جاملعلومات  ن  ��ي الآ�ن ل��جط  معل�ية  ا  و���تً
مسا�ة  ك  �ت�ت ال�ج�ي�ئة  هذه  م�ثل  اإن  �ن ل�يها،  اإ ون  �تا�ج �ي
وات،  �ج ال�ن مللء  للة  املصن واملعلومات  للة  املصن للمعلومات 
اب  الئ��ن دمه  �تس�ت�ن أسلو�جًا  للة  املصن املعلومات  اك�نت  د  �ت �ن

اركة املعلومات  ت م�ش اركة اك�ن ة مل�ش ة أساس�ي �ق ة طر�ي م�ي الر�ق
ة  ا�ب حب اس�ق ة �ب عل�ق املعلومات امل�ق

د-19. �ي كو�ن

�تماعي عىل م�  الس�ياس�ية الل�ج�نا�ن�ية عىل وسا�ئل ال�تواصل ال�ج
�ى ال�تع�ف عىل العد�يد م�ن ال�و�جو�تات امل��ت�جطة  ، و�ج ن الس�ن�ي
ة  ال�ث�ت ا�ئمة عىل  ال�ت وع املعلومات  الل م�ث �جالس�ياسة م�ن �ن
�تس�تهدف  اك�نت  اإذا  �ج�ي�ثة،  احلن الئدوات  �ن�يوز؛ هذه  �ن�ت لإ ال�تا�جع 
�يسعون  ن  الذ�ي لئول�ئك  ا��  م�ن لك  �تسث أن  �يمك�ن   ، ن السور�ي�ي
د  �ت ا�يا  صن �ت �ول  �نت  �ن�ت الإ ع�ج  معلومات  عىل  لل�صول 
د�يد  �ت �ى  �ج كما  �يف.  وال�تو�ن امة  �ت الإ م�ثل  �ساسة  �تكون 
ا�ئع م�ن  سث لك  �جسث للة  املصن للمعلومات  �ج�ي�ثة  احلن �ي  عن اكل  الئسث
موعات  ات م�ج سث ، وم�نا�ت ن ن ال��ئ�يس�ي�ي �ي �ج ا�جالت امل�ن الل م�ت �ن
احلناصة  �ات  الص�ن م�ن  ا�ئعات  السث �ج�يا�نات  ع  ومحج  ، ن ك�ي ال�ت

l .يس�جوك� ي ل�ج�نان عىل �ن ن �ن �جالسور�ي�ي

د�يات ال�تعل�ي عىل  �جاط 2021 �ول �ت �يس�جوك م�ن سث ور عىل �ن �يوًعا م�نسث ك�ث سث ا�جة الئ ي ل�ج�نان، واك�نت الس�ت�ج ن �ن �يس�جوك للسور�ي�ي �ة �ن ص�ن
هي ال�تعلم ع�ن �جعد. 

ات املعلومات IV. اح�ق�ياحب
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ول دون ي �ق 4.3 العوا�ئق ال�ق
ىل املعلومات  ال�تصال أك�ث  احلصول اإ �يسّهل   ، م�ن ت  و�ت أي  م�ن 

�د عىل ال�تصال  درة ال�ن مي أو �يع�يق �ت ال��ت
ة �جاحلندمات ذات الصلة، ل س�يما  م�جا�ث
العد�يد م�ن  د �ولت  و�ت  ، ي �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  ن �ن العامل�ي م�ن 
ي عام 2020  �نت �ن �ن�ت �ي احلكوم�ية ا�تصال�تها ع�ج الإ امل�نظمات عن
�ي �كوم�ية  ي م�نظمة عن ن �ن ة. ذك� أ�د العامل�ي ا�ئ �جس�جب احلج
ن  �ئ�ي الال�ج ؤون  لسث امل�ت�دة  الئمم  �ية  وصن م�ن ومد�ي  سور�ية 
�ي  عل�تهم عن �يد-19 �ج ة �جكو�ن الق امل�تعل�ت عن الكهما أن معل�يات الإ

ص�ية،  �ن لسات �توع�ية ودورات �تدر�ي�ج�ية سث �اء �ج ن عىل اإ�ج ادر�ي �ت
ور�ية، ومع  ي �ت�جدو رصن �نسا�ن�ية ال�ت �يما �ي�تعلق �جاحلندمات الإ ��ت �ن
ز�يادة  احلس�جان  ي  �ن ذ  �ن �ت�ئ ل  م�ية  ال��ت ال�تصالت  اإن  �ن ذلك، 
ا�يد، ل س�يما  ن لك م�ت طع �جسث �نت أو ال�تصال امل�ت�ت �ن�ت �تاكل�يف الإ
اإس�جا�ن�ية  �ية  د ذك�ت ص��ن ل�ج�نان. و�ت ال�نا�ئ�ية م�ن  امل�نا�ق  ي  �ن
ر�جط  م�اولة  ي  �ن ��ج�تها  ج �ت ل�ج�نان  ي  �ن ن  �ئ�ي الال�ج ا�يا  صن �ت ط�ي  �تعن
�ي  امل�نظمات عن دمات  ن الء �ج ة حلنط� الإ�ن ام�أة سور�ية مع�صن

ا�ئلة:  احلكوم�ية ذات الصلة، �ت

�ي احلكوم�ية م�ن ال�تصال �جها لئ�نها مل  مل �ت�تمك�ن امل�نظمات عن
�تك�ن لد�يها �ج�يا�نات، أو ع�ندما �ي�تصلون �جها اكن ا�تصاهلا س�ي�ئًا، 

ال�نها�ية  ي  �ن لك�ن  معها،  امل�جا�ث  لل�ت�نس�يق   ّ اإىلي �يعودون  اك�نوا  �ن
الؤها".  �ى اإ�ج �ج

م�ية، �ي�جدو أن  �ط عىل ال�تصالت ال��ت ة اإىل الع�تماد امل�ن ا�ن صن �جالإ
لك أساسي  هودهم �جسث ون �ج ك�ن ي �ي �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ن �ن العامل�ي
�يسهل  ي  ال�ت ك�ج  الئ ن  �ئ�ي الال�ج �تمعات  وم�ج �يمات  امل�ن عىل 
ي  ون �ن ي 2020، ذك� ساكن �يع�يسث ن ال�ثا�ن �ي ي �ت�ث ل�يها. �ن الوصول اإ
�ن�يوز أ�نهم  �ن�ت اع لإ ي سهل ال�ج�ت ي امل�ج �ن �ي رمسي �ن �ي عن �ي صعن م�ن
�يد-19 ��ت  وا أي معلومات أو د� مادي �ي�تعلق �جكو�ن مل �ي�تل�ت
ن ومم�ثل ال�جلد�ية  �ن�يوز مع أ�د الساكن امل�ل�ي�ي الآن، وأكدت اإ�ن�ت

ي  �ن ودة  مو�ج اك�نت  احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات  أن 

وت ي مساء �ج�ي ا�نه ال�يوم�ية �ن سطا م�ن ال�ا�ة �جعد ر�لة ��ي ذ احَلمام �ت �ن  أل�ي�ث�يا م�يد�ي�نا )8 �تموز 2020(. �ي�ئ
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اع،  ي سهل ال�ج�ت ي �ن وا�ئ �ي عسث م�ن
 .2013

ن  �ي�ج�ي املس�ت�ج أن  كما  ة،  امل�نط�ت ي  �ن أك�ج  �يمات  م�ن
وو�تش  را�ي�تس  ه�يوم�ن  �ت  أ�ج ن  الذ�ي ن  السور�ي�ي
ي ع�سال، اإ�دى أك�ث  ي اك�نون الئول 2020 �ن ا�جالت معهم �ن م�ت
احلما�ية  معدات  ا  أ�يصنً وا  �ي�تل�ت مل  ل�ج�نان،  ي  �ن ال�نا�ئ�ية  �يد، �جاس�ت�ث�ناء �جعض امل�نا�ق  ص�ية )PPE( أو معلومات ع�ن كو�ن �ن السث
�جدا�ية  ي  �ن ال�توع�ية  لسات  و�ج ة  �ي الصعن ال�توز�يع  معل�يات 

ة.17. ا�ئ احلج

ال�ناس  �جط  �نسا�ن�ية �ي الإ �نة"  اط السا�ن ي "ال�ن�ت كما أن الع�يش �ن
�ئون  الال�ج ذك�  املعلومات:  م�ن  �يد  �جم�ن م�جا�ث  �ي  عن لك  �جسث
ن  ع�ي �ي  م�ن ي  �ن ون  �يع�يسث ن  الذ�ي لسط�ي�ن�يون  وال�ن السور�يون 
ون معلومات م�ن واكلة  �ن�يوز أ�نهم �ي�تل�ت �ن�ت ن لإ �ئ�ي احللوة لال�ج
اكن  واإن  وا(  )الئو�ن ن  �ئ�ي الال�ج �يل  عن و�تسث ا�ثة  عن لإ امل�ت�دة  الئمم 
ه� مس� الئ�  اهلم، و�جامل�ثل، أ�ن الل مدارس أ��ن ذلك م�ن �ن
الئمم  �ية  وصن م�ن ��ته  أ�ج الذي  الدولة  مس�توى  عىل  �ية  املع�يسث
ي  ن �ن �ي�ج�ي ن أن �نس�جة أعىل م�ن املس�ت�ج �ئ�ي ؤون الال�ج لك امل�ت�دة لسث �جسث السور�يون  �يها  �ن �يع�يش  ة  م�نط�ت وهي   - ل�ج�نان  �جل  �ج
ع�وا  ن - سث ن الل�ج�نا�ن�ي�ي �ية �ج�ي �ى وامل�نا�ق احلرصن ي ال�ت أساسي �ن
ار�نة  م�ت ل  أ�ت احلندمات  �ول  املعلومات  اإىل  وصوهلم  أن 

ل�ج�نان  ي  �ن �نسا�ن�ية  الإ ام�ج  �جال�ج مولة  املسث ظات  �جامل�ا�ن

ات املعلومات IV. اح�ق�ياحب
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�يوًعا18.  لك أك�ث سث �جسث
�نسا�ن�ية  ئ للمعلومات الإ �ي امل�تاك�ن �ي هذا ال�توز�يع عن �يسث
ل�يم�ية أو و��ن�ية �يمك�ن  �ت دمة اإ �ا�ئط �ن ة اإىل �ن ا اإىل احلا�ج أ�يصنً
�يمك�ن مل�ثل هذه احلندمات  ل�يها، ��يث  اإ مهور الوصول  لل�ج
اط  "ال�ن�ت أ��اف  عىل  ون  �يع�يسث ن  الذ�ي ن  السور�ي�ي �تساعد  أن 
�ئن  �جسث اس�ت�نارة  أك�ث  �ارات  �ت اذ  ن ا�ت عىل  �نسا�ن�ية"  الإ �نة  السا�ن
اّ�الًعا  أك�ث  السور�يون  اكن  اإذا  و�جامل�ثل،  دما�تهم.  �ن �يارات  �ن
�جدورهم  ن  ادر�ي �ت س�يكو�نون  �ن احلندمة م�ن �وهلم،  �ص  �ن عىل 
ع�ج  وها  �ئ أ�نسث ي  ال�ت املعلومات  اركة  مسث �جاكت  سث ن  �ي �تع�ن عىل 
l .ة �ي ي الس�نوات الئ�ن �تماعي ووا�تساب �ن وسا�ئل ال�تواصل ال�ج

�يد-19 لدى وزارة الصحة �ن لـكو�ن ة احلنط ال�احن معر�ن
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اس�تطالعات �ج�يا�نات الئ� الذي 
�ية السام�ية لالئمم  وصن ��ته امل�ن أ�ج

ي �تموز  ن �ن �ئ�ي ؤون الال�ج 2020 �ول معلومات �ول امل�ت�دة لسث
�يها  �نسا�ن�ية، و�يظه� �ن احلندمات الإ

أن الوصول اإىل املعلومات )امل��ت�جة 
 ) ن �ي�ج�ي �جل املس�ت�ج م�ن 0 اإىل 10 م�ن �ت

�يها  د �ن ي �يو�ج ي امل�نا�ق ال�ت أعىل �ن
ال  ي امل�ج ن �ن عدد ك�ج�ي م�ن العامل�ي
ال  اع ومسث ي م�ثل سهل ال�ج�ت �نسا�ن الإ

�جل ل�ج�نان  ج ار�نة �ج �نوب ل�ج�نان. ل�ج�نان، م�ت و�ج

م احلنط  ة ر�ت �ن لوزارة الص�ة العامة و�جامل�ثل، اك�نت مع��ن السا�ن
ي  �يد هي الئعىل �ن لئع�اض كو�ن

سها  العد�يد م�ن هذه امل�نا�ق �ن�ن
�جل ل�ج�نان. ي �ج والئد�ن �ن
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�ن�ا�ن�ية واحلكوم�ية   لك 9. ال�قوع�ية �باحلندمات الإ ال�ش
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امل�نا�ق  ي  الئم�يون �ن الساكن  �ي�تع�ض  املعلومات، ��يث  عىل 
هلم  �نسا�ن�ية" حلنط� ع�ن �نة الإ اط السا�ن ارج "ال�ن�ت املذكورة أعاله �ن

م�يًا.  ورة ر�ت ع�ن املعلومات امل�نسث

اإن  �ن  2021 س�نة  الل  �ن عف  الصن ماكم�ن  �ت�ت�نام  �ج�ي�نما 
م�ثل  هذه،  عف  الصن ماكم�ن  �يها  �ن م  ا�ت �ت�ت�ن ي  ال�ت �تمعات  امل�ج
ا  نً ك�ي �ت أك�ث  ات  ا��ت�يا�ج �ي�ي  �ت�ت �تس�ت�ق   ، ن الئم�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج
املعلومات  ، ع�ن م�نظومة  أك�ج لك  �جسث اهلم،  ا�نع�ن مان عدم  لصن

l  .ال�ج�ي�ئ�ية الل�ج�نا�ن�ية

�ئات  ن عىل ال�ن ك�ي 4.4 ال�ق
ة  ع�ي�ن لب الصن م�ن �ج د�يدة  �ج مس�تو�يات   2020 عام 

ن  الل�ج�نا�ن�ي�ي ن  للموا��ن�ي عف  الصن
�د  عىل  ن  ��ي واملها�ج ن  �ئ�ي والال�ج
�ية  وصن امل�ن ��ته  أ�ج عف  الصن حلالت  أوىلي  �ي�ي  ل�ت�ت ا  �تً و�ن �ن سواء، 
ذاء  العن �نام�ج  و�ج ن  �ئ�ي الال�ج ؤون  لسث امل�ت�دة  لالئمم  السام�ية 
ا�نعدام  م�ن  الآن  ل�ج�نان  ي  �ن السور�يون  �نصف  ي  �يعا�ن  ، العاملي
ي  �ن �تصادي  ال�ت ع  الوصن �تدهور  اس�تم�ار  ومع   ، ي ذا�ئ العن الئم�ن 
ة الئزمات  ة �ت�ت�مل و��ئ �تمعات املهمسث ل�ج�نان، س�تس�تم� امل�ج

ي ل�ج�نان.  مة �ن ا�ت امل�ت�ن

ي  �ي م�ت�ناس�جة �ن د�يات عن �تمعات السور�ية الئم�ية �ت ه امل�ج �توا�ج
أن  ب  ج ل�ج�نان و�ي ي  للمعلومات �ن ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  اإىل  الوصول 
ل�يد�ية للمعلومات م�ثل  اكل ال�ت�ت لك أك�ج عىل الئسث �تع�تمد �جسث
�ي  ج �ي ي  ال�ت ال�توع�ية  لسات  و�ج �جار  الئ�ن ل  و�ت�نا�ت �يون  �ن ال�تل�ن
ي  او�يش �ن د ذك� السث �يمات. و�ت ي امل�ن لك أساسي �ن د�يمها �جسث �ت�ت
�يه  �ن �ي  �ي�ت الذي  �ي  امل�ن ي  �ن الئم�ية  �تمعات  امل�ج أن  ل�ياس  اإ �ج 
��ج�ية  ع�يادة  م�ن  �ي  �ن السث الوصول  �يل  �تس�ج عىل  �تع�تمد 
ف  �ن ن �ت أن  �يمك�ن  �ج�ي�نما  املعلومات،  لل�صول عىل  م�ل�ية 
ول دون احلصول  ي �ت �ن ال�ت �ي م�ن �جعض احلوا�ج اإعدادات امل�ن

اع  ه أو�ن واحب ي �ق معات ال�ق �ق املحب
مة )...(  ا�ق �ن ة م�ق �ي �ا�ن مرة ا�ن �ي ودراسة م��ق �ق حق �ق ��ق ة �ق �ي �ا�ن هم ال�ن ا�ق احب �ي لح�ق
اهلم. عرن مان عدم ا�ن لصن

ات املعلومات IV. اح�ق�ياحب
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V. د�ي�نام�يات المعلومات

ي  الص��ن ار  أسث د  و�ت  . الدوىلي �تمع  وامل�ج الل�ج�نا�ن�ية  �جاحلكومة 
�ث�ي هذه الد�ي�نام�ية  �ية �ت�ئ اىلي ل�ج�نان اإىل ك�ي�ن ي مسث �ي �ن ي امل�ت �جاكت الل�ج�نا�ن ع�ج�ية و سث اعدة السث و�يل اع�تماد ال�ناس صوب ال�ت ي �ت �ن
ك�ث �نظام�ية لل�صول  ص�ية �جدًل م�ن الط�ق الئ �ن ات السث العال�ت

ال:  عىل الد�، ��يث �ت

ٍص  �ن �جاإماكن سث �تمع�نا، �ن �ن م�ج �نا ال�جعض �ن �ن�نا �ن�ثق �ج�جعصن ص �جاإماك�نه "اإ �ن ��ية أن �يساعدك أو أن �يوصلك اإىل سث ي ال�ت ما �ن
�يات  �ن املس�تسث اإ�دى  أس  �ي ي  صد�ي�ت م�ثاًل،  مساعد�تك. 
��يل  �جه وس�ئ وأ�ثق  ه  أع��ن ي  لئ�ن �ن  �جاملس�تسث أ�ثق  وأ�نا  احلكوم�ية، 

ة". ل�يه م�جا�ث ون العون، اإ �تا�ج ن �ي ، الذ�ي الئهاىلي

ن  �ي وه�ي ل�تع�ن ه احلنصوص، هو عامل �ج ارب، عىل و�ج اإن ال�ت�ت
لدى  الإ��جاط  �ت�نام  اإذ  �نسا�ن�ية،  الإ طة  الئ�نسث ال  م�ج ي  �ن ة  م� ال�ث�ت عىل  �نسا�ن�ية  الإ احلندمات  �ي  �تو�ن �تع�ث  �جس�جب  ن  السور�ي�ي
ي  �ية امل�ل�ية والدول�ية، وال�ت الس�نوات. كما أن امل�نظمات احلن�ي
ا�جل�تهم  �ت ن  الذ�ي اص  �ن الئسث ط�ن  �ي�ت ��يث  عىلي  �ن ور  �صن هلا 
أهاًل  أك�ث  للمعلومات  مصادر  �نها  �ج�ئ �ت�تسم  اك�نت  �ن�يوز،  اإ�ن�ت
عىلي  ور �ن ي مل �يك�ن لد�يها �صن ة م�ن املصادر ال�مس�ية ال�ت ن �جال�ث�ت لسط�ي�ن�ي�ت�ي -�ن ن ن سور�ي�ت�ي لت س�يد�ت�ي �تمع. ع�ندما س�ئ ي امل�ج �ن
ة لل�صول عىل املعلومات  ك�ث املصادر �ث�ت �ي�يمهما لئ ع�ن �ت�ت
�ي  عن ص  �ن سث ي  �ج�ئ ان  �ت�ث�ت ل  �نهما  �ج�ئ ذك��تا  �يد-19،  كو�ن �ئن  �جسث
�ى  �ج سوري  ل  ر�ج وذك�  �تمعهما،  م�ج �ن  �ن عل�يًا  �ن �ارصن 
وده  ن �ي أ�د  ي  �ج�ئ �ي�ثق  ل  �نه  �ج�ئ ل�ياس  اإ �جار  ي  �ن آرا�ئه  اس�تطالع 
�ية  وصن �جًا: "�ت�تصل �ج�نا م�ن �جاملعلومات ع�ن ���يق اهلا�تف، مع�ت

ن أو أ�ية وا�دة  �ئ�ي ؤون الال�ج الئمم امل�ت�دة السام�ية لسث

و�جل  ي ل�ج�نان، �ت �يد-19 �ن هة كو�ن ه� الئوىل م�ن موا�ج الل الئسث �ن
دات  لة مع�ت�ت ة �ج�نوع م�ن عدم ال�تصد�يق والالم�جالة، محج ا�ئ احلج
درات  ة م�ن ر�ي�ج�تهم �ج�ت �يد-19، اك�نت م�نطل�ت اولون ال�ناس �ول كو�ن ط �ي �ت وس: "اإ�نهم �ن �ي ي ال�تصدي لل�ن مسها �ن احلكومة و�ت
عور عام  وع"، هذا سث ي �ج�يو�ت�نا لكي �نهلك م�ن احلج و�نا �ن أن �ي�ج�ت
�تصاد  �ج�تدهور ال�ت ا  ً �ث �ت�ئ ك�ث  الئ الل�ج�نا�ن�يون والسور�يون  ع�ج ع�نه 
ي  ا�جل�تهم �ن �ت م�ت ن �ج ن الذ�ي . كمت ذك� أ�د السور�ي�ي ي ع�جارة الل�ج�نا�ن م�ن  أك�ج  �ج�عة  �ت�ن�ت�ث  ع�جارة  ه�ناك  "ل�يست  وت:  �ج�ي

�يد كذ�جة"".  "كو�ن

ة  ا�ئ �ل لل�ج ي املس�ت�ن �ث �ي أ�نه ملا وصل ل�ج�نان اإىل م��لة ال�ت�ن عن
ي  �ن أك�ج  ا  ً �ث�ي �ت�ئ وف  لل�ن أص�ج�   ،2020  � أوا�ن ي  �ن �تمع  امل�ج ي  �ن
�توصلت  ي  ال�ت اعات  سث الإ أك�ث  اإ�دى  �ن ال��ي�جة،  هذه  �تصع�يد 
�يات  �ن ادت �ج�ئن املس�تسث � 2020 أ�ن ي أوا�ن اًرا �ن �ن�يوز ا�ن�تسث اإ�ن�ت ل�يها  اإ
�ي  �ن �تصن ل  أ�ج م�ن  �تلهم  و�ت�ت امل�ىصن  معاملة  ء  �ت�ي اك�نت 
احلصول عىل  ي س�ج�يل  �ن �يد-19 وذلك  �جكو�ن صا�جة  الإ معدلت 
دها  ج �ت �جهها  �يسث وما  اعات  سث الإ وهذه   ، أك�ج ي  �ن�ج أ�ج �تمو�يل 
�ية  وصن ا م�ن د�تها أ�يصنً �تماعي وو�ج ع ال�تواصل ال�ج �ن�يوز �جموا�ت اإ�ن�ت
�يمات  ي �ج�ي�ئات م�ن ن �ن �ئ�ي ؤون الال�ج الئمم امل�ت�دة السام�ية لسث

 .2020 � ي أوا�ن ن �ن �ئ�ي الال�ج
 

�ن�يوز مع  ��تها اإ�ن�ت ي أ�ج ا�جالت ال�ت الل الس�تطالعات وامل�ت وم�ن �ن
ة م��ت�جط �تماًما  ، �ي�جدو �ج�ئن مس�توى ال�ث�ت ن ن والسور�ي�ي ، الل�ج�نا�ن�ي�ي ن �تمع�ي امل�ج ال�نس�جة لالك  �ن ات،  ارب والعال�ت ال�ت�ت ن  �ي �تع�ن �جمدى 
 ، والعا�ئىلي �تمعي  امل�ج ن  املس�تو�ي�ي عىل  و�ية  ال�ت ات  العال�ت ي  ة �ت�ن�ج�ن ال�ث�ت اءلت  �تصن لكما  ات  العال�ت هذه  الع�تماد عىل  م  و�ي�تعا�ن

ة  ط 5.1 ال�شّ�ق �ج ن �ت والل�ج�نا�ن�ي ن  السور�ي�ي م�ن  العد�يد 
د  �ت �ن ة،  ال�ث�ت وع  �جموصن دة  ة مع�ت عال�ت
م�ن رصاعات  ن  �ت�ي الطا�ئ�ن لك�تا  عا�نت 
ما  در  �ج�ت ة  �تل�ت وروا�يات م�ن للة  ت م�ن معلومات مصن �ية. أ�د ا�ن�ج�ث�ت ن �يات ال�تم�ي�ي ت م�ن الع�تداء املسل� والئ�يد�يولو�ج آذان"، ا�ن�ج�ث�ت هلا  دران  "احلج هو  ن  السور�ي�ي لدى  ة  الدار�ج ات  �ية وامل�تك�رة للسلطات ال�تع�ج�ي ا�جة املس�ت�ث ل ال��ت ت �ن ع�عوا �ت كو�نهم �ت
ن  ة لدى السور�ي�ي وض الإ�ساس �جال�ث�ت د �ت�ت السور�ية، والآن، �ت
ال�جالد  ال  �ج أمل  الذي  لل�تدهور  ة  �ن�ت�ي�ج ل�ج�نان  ي  �ن ن  ا��ن�ي ال�ت
ض  ال�جًا ما �ت�نا�ت ي عن �ا�ئ�ية والئم�ن�ية ال�ت ا�نو�ن�ية والإ�ج والس�ياسات ال�ت

ها ال�جعض.  �جعصن

اإىل  �جهم  �تؤدي  ة  العال�ت هذه  اإن  �ن  ، ن للل�ج�نا�ن�ي�ي �جال�نس�جة  أما 
لطاملا اكن  �يما ال�نظ� اإىل املعلومات �جم�نظور �ي�تسم �جال�تم��يص، �ن و�ن واإ�ا�ئ�يل  سور�يا  م�ن  �ن�ج�ية  الئ�ج للمصاحل  م��تًعا  لعدة ل�ج�نان  �جال�جالد  أملت  ي  ال�ت الئهل�ية  احل�ب  ن  س�ن�ي ي  �ن ورا�ئهما 
اىلي ل�ج�نان ك�يف  ي مسث �ي �ن ي م�ت ي ل�ج�نا�ن ود. وكما وصف ص��ن ع�ت
ها حلالة م�ن  ل�ت اعات عالوة عىل �ن د هذه الد�ي�نام�يات اإسث �تو�ت

لب املس�تم�:  ال�ت�ت

�ن�جالط  اعات: "ول�يد �ج سث الل �ثورة 2019، اكن ال�ناس �ي�ج�ثون الإ "�ن
ىل  ن �ت �يات  �ن املس�تسث �وا�جق  آ�ت�ية،  احل�ب  لئن  ادرة  للمعن ئ  �نه �ي�ته�ي واكئ ال�تكه�ن  عل  �ج ي  �ن ال�ناس  ب  عن �جالئسل�ة..."�ي ولون "احل�ب آ�ت�ية". ل�تمالئ  عة، س�ي�ت ة وا�ت �ي�ت ��ت
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سل  �ية عن �نا ع�ن ك�ي�ن �ي احلكوم�ية ل�ت�جلعن م�ن امل�نظمات عن
ء  ي سث أي  �نملك  ل  �ن  �ن �ج�ي�نما   ، �ي ال�تع�ت ورة  ورصن ". أ�ياد�ي�نا  �ي ي ال�تع�ت دامه �ن لس�ت�ن

لق �الة م�ن  ارب أدى كذلك اإىل �ن هذا الع�تماد عىل ال�ت�ت
د  �ت �يد-19، �ن ة �جاملصادر ال�مس�ية للمعلومات ع�ن كو�ن عدم ال�ث�ت
وت أ�نه  ي �ج�ي ا��ية ك�م ز�ي�تون �ن ي صن �ي �ن ذك�ت س�يدة سور�ية �ت�ت
ون  �يس�ت�ت ي  معار�ن �جاكت  سث �ن  �ن ال�ناس  اكن  ما،  ة  �ت "ل�ن
 ، �تماعي ع ال�تواصل ال�ج �يد-19[ م�ن موا�ت املعلومات ]ع�ن كو�ن
اع�تماًدا  أك�ث  رص�نا  ا�يد  ن �ي�ت ن  املصا�ج�ي عدد  �جدأ  ع�ندما  ولك�ن 
ن  �ئت ع�ندما علمت كم اكن عدد املصا�ج�ي ا�ج د �ت�ن عل�يهم. ل�ت
أن  �ي�جدو  ال  �ن �يد-19،  كو�ن �اء  �ج م�ن  هم  ��ت�ن وا  صن �ت ن  والذ�ي
ي أمام أ�نظار�نا ��ت الآن". د �تو�ن �ت�نا �ت ي م�نط�ت ه�ناك أي أ�د �ن

ال�دود م�ن 78  ارت كذلك  أسث ارب دوًرا،  ال�ت�ت �يلعب  ة م�ت�نوعة و�ج�ي�نما  ة �جطا�ئ�ن �ن�يوز آراءهم اإىل ال�ث�ت سوري اس�تطلعت اإ�ن�ت
دمي املعلومات:  م�ن م�ت

�يد عىل  ن �اة مع ما �ي ا�جالت امل�ج ارت �ج�يا�نات الس�تطالعات وامل�ت أسث
ل عىل املصادر  ة أ�ت ي ع�ث سور�يًا اإىل أن الئهاىلي �يع�تمدون �جدر�ج ا�ث�ن
، و�يعمدون  ة أك�ج ظ� �ج�ث�ت ي �ت �دة أو مصادر املعلومات ال�ت ما امل�ن�ن �تاروا  ل�ي�ن املعلومات  ع�ن  �ثهم  �ج �نطاق  �توس�يع  اإىل  أك�ث 
عور العام  د"، هو السث ل�جه العن ى ما س�ي�ج ي ال�نها�ية. "ل�ن �ن�يوز.�ي�ناس�جهم �ن ا�جل�تهم اإ�ن�ت كون الذي �ت �ت الذي ع�ج ع�نه املسث

عل  �جال�ن وهو  ل�ج�نان  ي  �ن مس�تو�يا�ته  أعىل  ي  �ن ة  ال�ث�ت ا�نعدام  أن 
�يد-19،  اد لكو�ن اح املصن �ي�ت�ب اإىل ا�نط�جاعات ال�ناس �ول الل�ت
ل�ج�نان  أزمات  اب  أع�ت ي  �ن �جالإصالح  ة  ال�ث�ت ا�نعدام  عىل  عالوة 
ة  ت، �يال�ظ �ج�ئن ال�ث�ت س الو�ت ي �ن�ن �تصاد�ية والس�ياس�ية، و�ن ال�ت
ا م�ل�يًا  ك�ث �تم�ك�نً ي ال�ج�ي�ئات الئ ع �ت�ت�نام �ن ي الوا�ت ودة و�ن مو�ج

�يد لئول�ئك  ي معوم ل�ج�نان. وس�يكون م�ن امل�ن صوص�ية �ن ك�ث �ن والئ
س�ج  الل  �ن م�ن  ة  املهمسث �تمعات  امل�ج اإعا�نة  ومون  �ي ن  الذ�ي
ة م�ن  ي �ج�ناء ال�ث�ت مة أن �يس�ت�ثم�وا �ن ا�ت وار أزمات ل�ج�نان امل�ت�ن أعن

.l .الل هذه الد�ي�نام�يات امل�ل�ية �ن
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�يد-19 ي �ي�شق �بها ال�ناس للحصول عىل املعلومات حول كو�ن �نوات واملصادر ال�ق لك 12. ال�ق ال�ش
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5.2 ال�ن�ش 
ظ�  �ن ال �جها �ج �تم�تاز  ي  ال�ت امل�تماسكة  للط�ج�يعة 

�تمعات الل�ج�نا�ن�ية والسور�ية عىل �د  امل�ج
ة  �ن دا�ئ و�ن�يًا �ن لك�ت ه�يًا واإ �ن �ي سث ج ل املعلومات �ي اإن �ت�نا�ت سواء، �ن
دم وسا�ئل  �تس�ت�ن ًا ما  ، وك�ث�ي ي ص املع�ن �ن ة للسث امل�جا�ث �تمع  امل�ج
ع�ج  اصة  �ن املعلومات،  اركة  ملسث كوس�يلة  �تماعي  ال�ج ال�تواصل 
امل�ل�ية.  �يس�جوك  �ن موعات  وم�ج احلناصة،  وا�تساب  موعات  م�ج
وف دور  �جال السث ة �ج ي م�نط�ت ي �يع�يش �ن ي ل�ج�نا�ن د حلنص ص��ن و�ت
ا�ئاًل:  �ته �ت ي م�نط�ت اركة املعلومات �ن ي مسث �تماع�ية �ن �جاكت ال�ج السث
�يل  ع�ندما أراد م�يسث وة ه�نا، �ن ة �جالغ ال�ت �ث�ي اللكمة امل�نطو�ت "اإن �ت�ئ

ها ع�ج وا�تساب".  �ئ ملة س�ياس�ية، أ�نسث �يام �ج وري ال�ت �ن

اركة  ملسث العامة  اش  ال�ن�ت م�ن�تد�يات  السور�يون  دم  �يس�ت�ن
ي  �جاهلا، و�ن �اءات الدول�ية واس�ت�ت �يد م�ن الإ�ج املعلومات �ول امل�ن
موعات  ًا عىل امل�ج هذه احلالت، �يع�تمد السور�يون اع�تمادًا ك�ج�ي
موعات م�ل�ية  ل�ج�نان"،، وم�ج ي  "أ�نا سوري �ن م�ثل "دو�جارة" و 

�ى.  أ�ن

للد�  آل�ية  �تمعات  امل�ج ن  �ج�ي املعلومات  �ت�جادل  و�يع�ت�ج 
د�  و  احلكوم�ية  الس�ياسات  �تط�ج�يق  ن  ��ي ي  �ن �تماعي  ال�ج
وهذا   ،� لآ�ن ه�  سث ها م�ن  �ي�ي �تعن أو  طع  م�ت�ت لك  �جسث املساعدات 
الوعي  �ج�ناء  �يدون  �ي ن  الذ�ي املعلومات  دمي  مل�ت �صة  �ن �يم�ن� 
ار املعلومات  � ا�ن�تسث �ية مع�ي�نة، ��يث اإ�نه م�ن امل��ج صن �ول �ت
م�ن  أ�ع  م�ل�يًا  ارك�تها  مسث �ي  ج �ت ي  ال�ت ة  واملو�ثو�ت امل�ددة 

. ن �ي ن امل�جا�ث �ي امل�تل�ت

م�ن  �ن ا�ئعات،  السث ار  ل�ن�تسث اًل  م�ج �تعط�ي  الط�ق  هذه  ولك�ن 
�ي  عن �جم�نظمات  وار�ت�جا�ها  ا�ئعات  للسث �ن�يوز  اإ�ن�ت �ت�ت�جع  الل  �ن
� عام 2020 و  ي أوا�ن ن �ن �ئ�ي �يمات الال�ج ي م�ن �كوم�ية معلت �ن
ي  لك ك�ج�ي �ن ة �جسث ا�ئعات م�تس�ت ن هلا أن السث أوا�ئل عام 2021، �ت�ج�ي
�تلف  م�ن ي  �ن لسط�ي�ن�ية  وال�ن والل�ج�نا�ن�ية  السور�ية  �تمعات  امل�ج
الوس�يل�تان  ووا�تساب  �يس�جوك  �ن اكن  د  و�ت ل�ج�نان،  اء  �ن أ�ج

l .ها الئساس�ي�تان ل�ن�ث
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�ش�ي �ئ 5.3 ال�ق
ة املك�ق��بة م�ن املعلومات وال�مات  �ش�ياملعر�ن �ئ ه�ت الئساس�ية لل�ق �يلعب أ�ن ك�يف  ة  ا�ئ احلج
�تماع�يون،  ال�ج ون  املؤ�ث
ن  �نا�ن�ي وال�ن ن  اكملط��ج�ي
�ن�ث  ي  �ن أساس�يًا  دورًا   ، �تماعي ال�ج ال�تواصل  وسا�ئل  ي  ومعل�ت
دت م�نظمة �يو�ن�يس�يف  ، ��يث ع�ت ن ن الل�ج�نا�ن�ي�ي املعلومات �ج�ي
�يد-19 و�ن�ث  اح كو�ن ي ل�ت ة �ن �يادة ال�ث�ت ن ل�ن �ي اكة مع �جعض املؤ�ث �ث
ي  �يد-19 "مؤ�ث زت �جدا�ية كو�ن د أ�ج وس. و�ت �ي معلومات ع�ن ال�ن
ي  صا�ئ�ي وأ�ن الئ��جاء  �جعض  أص�ج�  ��يث  الص��ية"،  ال�عا�ية 
الدعا�ية  �جس�جب  اه�ي  املسث �جم�ثا�جة  ل�ج�نان  ي  �ن الص��ية  ال�عا�ية 
ل�يد�ية  عالم ال�ت�ت �يف وسا�ئل الإ ة، كما �تس�تصن ا�ئ �جا�ن�تظام م�نذ �جدا�ية احلج ه�ة  السث ي  �د�ي�ث الئ��جاء  هؤلء  م�ن  الك�ث�ي  ل�ج�نان  ي  �ن
�جعض  دم  اس�ت�ن د  و�ت �يد-19،  كو�ن دات  مس�ت�ج عىل  صوص لل�تعل�يق  ن �ج ا�ئعات  سث ج  و�ي ل�ت امل�نصات  هذه  والئ��جاء  ن  �ي املؤ�ث

ة. �ي ي الآو�نة الئ�ن اح �ن �يد-19 والل�ت كو�ن

�تمعات  امل�ج �ث�ي عىل  ال�ت�ئ در م�ن  ال�ت �جذات  ون  املؤ�ث �ي�تم�تع  معوًما ل  ها  �ن�ث ي  ال�ت ا�ئعات  السث �تداول  �ى  �ج أ�نه  ل  اإ السور�ية، 
ي  امل�يدا�ن العمل  ه�  أ�ن ذلك،  ع�ن  ًا  عوصن ل�ج�نان،  ي  �ن ن  السور�ي�ي
ال�عا�ية  ي  صا�ئ�ي أ�ن عىل  أساسي  لك  �جسث ن  السور�ي�ي �ئن اع�تماد  ة لل�صول عىل معلومات �جسث �جك�تهم امل�جا�ث ي سث الص��ية �ن
�تمع امل�ىلي م�ثل  ادة امل�ج �تهم �نس�ج�يًا �ج�ت ل �ث�ت �يد-19، لذا �ت�ت كو�ن
     ، امل�ىلي �تمع  امل�ج أو  احلي  ع�ن  ن  ال�نا�ئ�ج�ي �تار  امل�ن أو  او�يش  السث
ي العد�يد م�ن  �تهم؟" �ن �يع ���هم للسؤال "ما عال�ت ��يث �يسث

�ئن أول�ئك ال�نواب. ا�جالت �جسث الس�تطالعات وامل�ت

ال�جارزون  السور�يون  �يون  الص��ن ا�يا واع�تُ�جِ  صن �ت ط�ي  �تعن ي  ال�ت عالم  الإ ووسا�ئل 
مصادر  �جا�ن�تظام  ن  السور�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج

مع  ا�جالت  م�ت ي  �ن ا  أ�يصنً ة  مو�ثو�ت
عىل  ن  مطلع�ي ن  �جارز�ي اص  �ن أسث
املصادر  هذه  ظ�  و�ت الئمور، 
ل�ج�نان  ي  �ن ن  السور�ي�ي �جم�تا�جعة 
اه  ج ال�ت �نام�ج  �ج م�ثل  ة  �ناة وامل�نط�ت �ت عىل  املع�وض  املعاكس 

ة.  �ي �ن احلج

لالئمم  السام�ية  �ية  وصن امل�ن �جدور �ت�تم�تع  ن  �ئ�ي الال�ج ؤون  لسث ، و�جال��ن م�ن امل�ت�دة  ن مؤ�ث �جال�نس�جة للسور�ي�ي
ل�ج�نان  ي  �ن السور�ية  �تمعات  امل�ج اد  ي كذلك، ما زال ا�ن�ت�ت للم�نظمة ومعلها امل�يدا�ن

معها  ال�تواصل  �جا�ن�تظام  اولون  �ي �ئون  الال�ج
ع�ن  و�جسؤاهلم  دمعها.  عىل  لل�صول  دم  ا�جلة وال�ت�ت امل�ت معهم  ��يت  أ�ج مم�ن  العد�يد  ذك�  الس�جب، 

�جال�تصال،  اس�تم�رت  اإذا  ذا�تها:  ك�ة  لل�ن ة  �تل�ن م�ن ًا  �نس�ن
لالئمم  السام�ية  �ية  وصن امل�ن أرادت  "اإذا  ال�نها�ية،  ي  �ن دون  س�ي
ي �نها�ية  عله �ن �ي�ئًا، س�ت�ن عل سث ن أن �ت�ن �ئ�ي ؤون الال�ج ن الذي امل�ت�دة لسث ن السور�ي�ي �تماع�ي�ي ن ال�ج سب أ�د العامل�ي املطاف" �ج
امل�نظمة  ال�تواصل مع  ي  � �ن الآ�ن د�يات هو  ه �ت وا�ج أن  س�جق 

l  .م�نذ وصوله اإىل ل�ج�نان

صوص العالج   %1.1 ن امع �ب  مرن

ي الرعا�ية الصح�ية   %44.7 صا�ئ أحن مؤ�ش  %47.9

 س�ياسي  %6.4

�تماعي  �ى �تداوهلا عىل وسا�ئل ال�تواصل ال�ج ي �ج اح ال�ت ا�ئعات امل��ت�جطة �جالل�ت السث
ة ما  �ت ي ال�ن �ن�يوز �ن �ن�ت ة ال�تا�جع لإ ا�ئمة عىل ال�ث�ت وع املعلومات ال�ت ع�ن ���يق م�ث
صا�ئ�يو  ون وأ�ن ارك املؤ�ث ي 2021، ��يث سث ن الئول 2020 و واك�نون ال�ثا�ن �ي ن �ت�ث �ج�ي

اح.  ة �جالل�ت ا�ئعات امل�تعل�ت ي ل�ج�نان أك�ث م�ن 20% م�ن السث ال�عا�ية الص��ية �ن

ا�ئعات  لك 13. مصدر ال�ش ال�ش
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�ش�ي عىل املعارف  �ئ ف واملمارسات5.4 ال�ق �ي�توسع واملوا�ق
ال�ج�ث  ي  �ن السور�يون 
ي  �ن �ات  ال�ثعن س�ي  هد ل�ت�ن مسث ل  �ن ي  �ن املعلومات 
ن  السور�ي�ي ل�ج�نان، وذك� لٌك م�ن  ي  ا�جطة �ن امل�ت �ي  عن املعلومات 
عىل  اع�تمادهم  ا�جالت  م�ت �ن�يوز  �ن�ت اإ معهم  �ت  أ�ج ن  الذ�ي
ي  املعلومات ول�يس مصدرًا وا�دًا �ن مع  مصادر م�تعددة حلج
م�ن  ��ي�جة  ال�ت املصادر  عىل  م�جا�ث  لك  �جسث اع�تمادهم  ن  ��ي
�يد م�يل ال�ناس ل�تصد�يق  ن د �ت ة �ت �ج�يو�تهم. �ج�يد أن هذه الط��ي�ت
معه  �ت  أ�ج سوري  �تماعي  ا�ج عامل  أمل�  د  �ت �ن ا�ئعات،  السث

ا�ئاًل:  م�ن�ية، �ت ي الصن ا�جلة اإىل هذه املعا�ن �ن�يوز م�ت �ن�ت اإ

السوري  �ب  س�ي�ج ًا،  �ي�ن م�ن أم  �يًا  �ي�ت ��ت ء  ي ال�ث أاكن  "سواء 
�ب  ولون ل�ن�ج � الئم� أم ل، س�ي�ت اإذا اكن س�ي�ن�ج ل�يع�ف ما 
�ات  ص�ن �ب  ل�ن�ج امل�ت�دة،  الئمم  مع  ل�ن�اول  ء،  ي سث لك 

ة، أو أ�يًا اكن". �ي�ن �يس�جوك امل�ن �ن

ا�� الئم�ن�ية  ًا �جا��تمال�ية امل�ن �ث أ�يصن ات �ت�ت�ئ �جعض هذه ال�ترص�ن
املعلومات، ��يث  دمي  اعل مع م�ت ال�ت�ن ع�ند  ة  ال�ث�ت أو عدم 
ع� السوري  �ن�يوز "س�يسث �ن�ت ي ل�ج�نان لإ �ي �ن ذك� �جا�ث سوري م�ت
اإذا اكن  العام، ��ت  الئم�ن  لل�تواصل مع  ا��تاج  اإذا  �جاحلنوف 

دون م�ام�يًا ذو  �تمامه ع�ج اهلا�تف، س�ي�ج الئم� سهاًل �يمك�ن اإ
الك". ي املسث وعهم �ن كد م�ن عدم و�ت ات أوًل لل�ت�ئ عال�ت

�ن  العد�يد م�ن املصادر �ن اإىل  ارة  سث الإ �ت  أ�نه �ج �جال��ن م�ن 
�ي  عن ن  مع�ي مصدر  عىل  الع�تماد  أن  ل  اإ  ، ي امل�يدا�ن العمل 
�تا�جع  �ج�يا�نات  م�لل  ذك�ه  ما  �ج�سب  �ن ة،  �جال�ث�ت م��ت�جط 
�جاحلكومة، �ث ع�ندما  ون  �ي�ث�ت أ�نهم ل  ال�ناس  ول  "�ي�ت �ن�يوز  �ن�ت لإ
�ي�جون أ�نها م�ن  ج صلون عىل املعلومات، �ي ن �ي هلم م�ن أ�ي �تس�ئ
�جكة املصادر امل�تعددة  ًا اإىل سث �ي هذا أ�يصن د �يسث وزارة الص�ة". �ت
ن عىل  �ي�ج�ي امل�ج �جل  �ت م�ن  �ية"  مو�ثو�ت ك�ث  "الئ ها  �جوص�ن املذكورة 

الس�تطالع السوري. 

ل�ج�نان  ي  �ن العد�يد  ات  �ترص�ن �يد-19  كو�ن ة  ا�ئ �ج ت  �ي عن د  ل�ت
الكمامة  ار�تداء  ن  وا�ن�ي �ج�ت ام  ن الل�ت أن  م�ن  و�جال��ن  عل،  �جال�ن
الل  وح �ن د�يد الوصن �ي سث او�تًا، اكن هذا ال�تعن ة وال�ت�جاعد اكن م�ت�ن وال�ث�ت ام  ن الل�ت أن  �جدا  ذلك،  م�ن  و�جال��ن   ، ي امل�يدا�ن العمل 
و�جها  �تسث �يد-19  �جكو�ن احلناصة  والعالج  ا�ية  الو�ت �اءات  �ج �جاإ
ن ما �يو�ثق �جه  ا�جط �ج�ي ل ا�نعدام ال�ت ي �ن ات م�تما�ثلة، �ن صن ي �ت�نا�ت �ن ن  ارك�ي املسث �يع  محج اس�تطاع  املصادر.  م�ن  عل�يه  �يع�تمد  وما 
ل  الئ�ت عىل  ن  �ت�ي ���ي�ت وصف   78 عددهم  ال�جالغ  الس�ت�ج�يان 
ار�تداء الكمامة  اح، ��يث ذك�  �ج�ن�ج �يد-19  لل�ما�ية م�ن كو�ن
مم�ن  العد�يد  ولك�ن  الئ��يان،  لب  أعن ي  �ن �تماعي  ال�ج ي وال�ت�جاعد  ة �ن �يد م�ن ال�ث�ت عورهم �جم�ن ا�جلة ذك�وا سث ��يت معهم امل�ت أ�ج
�يد-19 أك�ث  اي مل�نع كو�ن ب السث ن و�ث �ي�تام�ي �عات ال�ن ة أوصت �ت�ناول �ج �ي �يعلمون أن الئ�ن أ�نهم  ار�تداء الكمامة. ومع  م�ن 
وهم  العامل�ية،  الص�ة  م�نظمة  م�ثل  ال�مس�ية  هات  احلج �جها 
ع�ون  �يسث ل  أ�نهم  ل  اإ ًا،  أ�يصن ال�توص�يات  �جهذه  مون  ن �يل�ت

ا�ئعات.  اهها م�ثل �جعض السث ج �جال�م�ئ�نان �ت

اد عامل �جال�عا�ية الص��ية �تا�جع مل�نظمة ��ج�ية سور�ية  وكما أ�ن
�يمات معلومات ع�ن  ي امل�ن ن �ن �يم�ي �ي �كوم�ية "�يملك امل�ت عن
�جعض  ع  �ت�ن�ن ملاذا  �يعلمون  ل  لك�نهم  العموم،  ي  �ن �يد-19  كو�ن
ع  ا اإىل وا�ت �ي أ�يصنً �اءات احلما�ية". هذا ال�نوع م�ن الئدلة �يسث اإ�ج
�العهم  لإ ال�ناس  مع  ال�تصال  ي  �ن ال�مس�ية  هات  احلج ص�ي  �ت�ت

�نسا�ن�ية. عىل الئدلة العلم�ية عىل ال�توص�يات الإ

ي  ة �ن �ق ال وال�ش �ش دو أن الم�ق �ب �ي
ة والعالج  ا�ي �ي الو�ق دا�ب �يف �ق صن ��ق د-19 �ق �ي كو�ن ـ ل

صال  �ن ل ال�ن لة م�ش ات مما�ش صن ا�ق �ن ة واملصادر �ق و�ق ن املصادر املو�ش �ي �ب
مدة. املع�ق
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ة،  ا�ئ احلج ة  �ت �ن الل  �ن السلوك�يات  عىل  ا  ً �ث�ي �ت�ئ للو�  اكن  كما 
م�ن  �ية  ا�ن صن الإ ا�جة  ال��ت اك�نت  السور�ية،  ال�يات  لل�ج �جال�نس�جة  �ن
ي أن عل�يهم ال�ن�ت�جاه  �تمعات الل�ج�نا�ن�ية �تع�ن السلطات وم�ن امل�ج
ن  دهم �ج�ي �توا�ج أ�ث�ناء  ال�ت�جاعد  اظ عىل  لر�تداء الكمامات واحل�ن
اس�تعدادهم  ن  السور�ي�ي م�ن  العد�يد  ذك�  د  و�ت  . ن دهم الل�ج�نا�ن�ي�ي اظ عىل ال�ت�جاعد أ�ث�ناء �توا�ج ام �جار�تداء الكمامة واحل�ن ن لالل�ت
ي  ي �ن �يما�تهم، وهذا �يع�ن ي م�ن ي الئماك�ن العامة ولك�ن ل�يس �ن �ن
ة  عال�ية م�ن �ث�ت د �يكون أك�ث �ن هذه احلالة أن م�نظور الو�ة �ت
�جعض  ع�ج  كما  �جها.  املوىص  ا�ية  الو�ت وسا�ئل  ي  �ن �ية  �ي�ت ��ت
�ه  �ص PCR الذي �تو�ن �اء �ن اإ�ج ددهم ع�ن  ن ع�ن �ت السور�ي�ي
�يد-19،  �جكو�ن �جاإصا�ج�تهم  كوك  سث ود  و�ج �الك  ي  �ن �ية  وصن امل�ن
ادات �ج�ئن  ن الع�ت�ت �ي معا�تهم و�تع�ن ج ي �ت اوف �ن ا م�ن اإ�ثارة امل�ن و�نً �ن
ا �تم�تد ل�جعض  وس20. هذه الو�ة أ�يصنً �ي ون ال�ن ن �ي�ن�ث السور�ي�ي
ي  ي �ن ي الل�ج�نا�ن �ج�سب ما ذك�ه الص��ن معات الل�ج�نا�ن�ية، �ن ل�ج�نان، ال�ت�ج ي  ء �ن ي �جال�نس�جة للك سث وف: "كما هو احلال  السث �جل  �ج
ع�  سث د  �ت �ن ذا�ته،  د  �ج �ية  أ�يدولو�ج �يد-19  كو�ن وس  �ي �ن أص�ج� 
م�يع  احلج لئن  الكمامات  ار�تداء  م�ن  ل  �جاحلن�ج ي  ا�ئ أصد�ت �جعض 

وس". �ي ود ال�ن �نهم �يؤم�نون �جو�ج س�يع�ف �ج�ئ

ي  ة �ن ا �جا�نعدام ال�ث�ت �يد-19 م��ت�جطة أ�يصنً اإن السلوك�يات �ول كو�ن
ي  كما ذك� الص��ن ي ال�جالد، �ن ي �ن �ن�ج ل الئ�ج ع احلكومة وال�تد�ن دوا�ن
ال�ثورة  �نوع م�ن  ، ه�ناك  ي العا��ن ا: "عىل املس�توى  آ�ن�نً املذكور 
د أص�ج� هذا ال�نوع م�ن  ي ل�ج�نان"، و�ت ي �ن ل احلنار�ج د ال�تد�ن صن
ًءا م�ن لك سلوك ��ت أ�جسط السلوك�يات اكر�تداء  �ن ك�ي �ج ال�ت�ن

l .كمامة

 � ان ، أ��ب �ن �ب ي ل ء �ن ي ل لك سش م�ش
ة. �ي ولوحب د�ي د-19 أ�ي �ي كو�ن

V. د�ي�نام�يات املعلومات



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

�ن�ا�ن�ية واملعلومات ا�بة الإ VI. الس�قحب

ا�بة طة الطوارئ والس�قحب �يد 19 6.1 حن وس كو�ن �ي  ل�ن
هدت  ا�جة اإ�نسا�ن�ية سث طط اس�ت�ج �اء 3 �ن طة ل�ج�نان اإ�ج �ن أما   ،2020 عام  ي  �ن لالئزمات 

ها م�نذ عام 2015،  ي �جدأ �تط�ج�ي�ت ي ل�ج�نان، ال�ت زمة �ن ا�جة لالئ الس�ت�ج
ن  ن السور�ي�ي �ئ�ي ات الال�ج لك م�جا�ث ل��ت�يا�ج �يب �جسث هي �تس�ت�ج �ن
حلنطة  و�جال�نس�جة  سور�يا.  ي  �ن الئزمة  م�ن  ّ�وا  �ن الذي  ل�ج�نان  ي  �ن
وت،  ار م�ي�ناء �ج�ي �ج ا�ن�ن طة  �يد-19 و�ن ا�جة الو��ن�ية لكو�ن الس�ت�ج
ي  ود أصاًل �ن ي املو�ج �نسا�ن �تهما اإىل اإ�ار العمل الإ ا�ن �ت اإصن د �ج �ت �ن
د  ي 4 آب. و�ت وت �ن ار م�ي�ناء �ج�ي �ج ة وا�ن�ن ا�ئ ار احلج هات ل�ج�نان �جعد ا�ن�تسث العد�يد م�ن ذات احلج ة  �ي الئ�ن ا�جات  لت هذه الس�ت�ج مسث
الل الئعوام  ي ل�ج�نان �ن زمة �ن ا�جة لالئ طة الس�ت�ج ي �ن �نسا�ن�ية �ن الإ
�ي �كوم�ية  �يها م�نظمات سور�ية م�ل�ية وم�نظمات عن �جما �ن
�ية  وصن هات م�ن الئمم امل�ت�دة م�ثل �يو�ن�يسف وم�ن دول�ية و�ج

. ن �ئ�ي ؤون الال�ج الئمم امل�ت�دة لسث

املصدر: أل�ي�ث�يا مد�ي�نا لسور�يا عىل �ول. 
ي ع�ج ال�اكم عىل  م�مود اك�نو �يم�ث

وت  ي �ج�ي ل مسك�ن عا�ئل�ته املدم� �ن مد�ن
ًا  �يه والده أ�يصن �ن امل�ج�ن الذي �يعمل �ن �ن

�ارسًا، 2020/08/10 )سور�يا عىل �ول(
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�ن�ا�ن�ية واملعلومات ا�بة الإ VI. الس�قحب

م�ن  ل�ج�نان  ي  �ن زمة  لالئ ا�جة  الس�ت�ج طة  �ن اك�نت  د  ل�ت
العامل  ي  �ن �تمو�يل  ل  صن أ�ن ت  �تل�ت ي  ال�ت �نسا�ن�ية  الإ ا�جات  الس�ت�ج
أدى  ��يث  الئعوام  الل  �ن �تمو�يل�ية  �ات  �ثعن ه�ن  وا�ج لك�نها 
ل  �ن�ت اإىل  الس�ياس�ية  الئولو�يات  ي  �ن وال�ت�ول  ن  املمول�ي رهاق  اإ
. و�جدًءا م�ن  ن ن السور�ي�ي �ئ�ي ا�جة لال�ج اله�تمام �جع�يًدا ع�ن الس�ت�ج
ي ل�ج�نان  زمة �ن ا�جة لالئ طة الس�ت�ج طت �ن ي 2020، عن ن ال�ثا�ن �ي �ت�ث
ت  ل�ت كما  ال�تمو�يل�ية،21  ا�تها  ا��ت�يا�ج ط م�ن  �ت �ن  %17 امل�ّد�ثة 
�ات  �ثعن �يد-19  لكو�ن وا�نب  احلج م�تعددة  ا�جة  الس�ت�ج طة  �ن
م�ن   %72 �جسّد   ،2020 عام  ي  �ن ة  ك�ج�ي لك�ن  ل  أ�ت �تمو�يل�ية 

ات ال�تمو�يل�ية.22   ال��ت�يا�ج

ال  امل�ج ي  �ن العاملون  �ن�ث  �يد-19،  لكو�ن ا�جة  الس�ت�ج �جدا�يات  ي  �ن
ا��  طة �توعو�ية �ول امل�ن �وا أ�نسث ي مواد معلوما�ت�ية وأ�ج �نسا�ن الإ
�يد-19، وعىل ذات الصع�يد  ة لكو�ن ا�ئ�ية املع�و�ن �اءات الو�ت والإ�ج
ا�جة  اء وزارة الص�ة العامة حلنطة الس�ت�ج ة اإ�نسث ا�ئ هد �جدء احلج سث
�يها  ي �تلعب �ن ي آذار 2020، ال�ت �ية للص�ة �ن ا�ت�ي�ج �ية الس�ت اه�ن واحلج
ار�يًا،  �ية دوًرا اس�تسث وصن واكلت الئمم امل�ت�دة م�ثل �يو�نس�يف وامل�ن
الواكلت  م�ن  ها  �ي وعن العامة  الص�ة  وزارة  �تلعب  ��يث 
�ي املساعدة الط�ج�ية ورسا�ئل الص�ة  الص��ية دوًرا أساس�يًا �ج�تو�ن
ا  أ�يصنً �ى  د �ج �يد-19. و�ت ا�جة لكو�ن �جالغ ع�ن الس�ت�ج العامة، والإ
�ن �كومي  ي كمس�تسث �يق احل��ي امعة ر�ن �ن �ج �ت�ئس�يس مس�تسث

م�نذ  ا�جة  الس�ت�ج ي  �ن را�ئًدا  �يد-19 واكن  لكو�ن ا�جة  الس�ت�ج ي  �ن را�ئد 
ا�جة  الس�ت�ج ت  رك�ن عام،  لك  �جسث ة؛  ا�ئ احلج م�ن  الئوىل  ه�  الئسث
ع�ن  �جالغ  والإ �جالص�ة  ة  امل�تعل�ت ة  م�ج ال�ج عىل  �يد-19  لكو�ن
موسع  لك  �جسث �يب  �تس�ت�ج كي  �تمع  امل�ج اك  واإ�ث ا��  امل�ن
س�جل  د�  أص�ج�  ن  ��ي ي  �ن ة،  ا�ئ �جاحلج امل��ت�جطة  ات  لال��ت�يا�ج
ل  أ�ت ة  ا�ئ لل�ج �تصاد�ية  ال�ت ات  �ث�ي ال�ت�ئ ع�ن  ة  ج ال�نا�ت الع�يش 

�ية. م�نه�ج

م�ن  ها  �ي وعن �ن�يوز  اإ�ن�ت ��تها  أ�ج ي  ال�ت الس�ت�ج�يا�نات  الل  �ن وم�ن 
� أن  الواصن ة، م�ن  ا�ئ احلج �جدا�ية  �ي احلكوم�ية م�نذ  ا�� امل�نظمات عن ن معلومات �ول م�ن السور�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج معات  ج �ت لدى 
�ى العد�يد م�ن  �اءات احلما�ية الئساس�ية، اإذ أ�ج �يد-19 واإ�ج كو�ن
ة  ا�ئ ي �جدا�ية احلج لسات �توع�ية �ن ي �ج �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ن �ن العامل�ي
�ي  عن امل�نظمات  اك�نت  د  و�ت ها.  �ي وعن �يع  املواصن هذه  �ول 
ا�جة  طة الس�ت�ج ي �ن اركة �ن احلكوم�ية وواكلت الئمم امل�ت�دة املسث
الطا�جع  اء  �ن اإصن ع�ن  أساسي  لك  �جسث مسؤولة  ل�ج�نان  ي  �ن زمة  لالئ
ي  الو��ن املس�توى  عىل  أسست  ي  ال�ت ال�تصالت  ملواد  امل�ىلي 
�ي  عن م�نظمات  ذك�ت   ،2020  � أوا�ن ي  �ن  . ن �ئ�ي الال�ج معات  للمعلومات ل�ت�ج امل�ىلي  الطا�جع  اء  �ن اإصن ي  �ن ال�ت�د�يات  �كوم�ية 
�ئون السور�يون،  هها الال�ج ي �يوا�ج ��ت ال�ت�د�يات الصاعدة ال�ت
ت،  س الو�ت ي �ن�ن �يمات، و�ن ي م�ن �يمون �ن ن �ي�ت اصًة هؤلء الذ�ي �ن

�ول  معلومات  وا  �تل�ت أ�نهم  ن  السور�ي�ي م�ن  العد�يد  ذك� 
ي ل�ج�نان ��يث �تُ�جَث  از واملذ�ياع �ن ًة م�ن ال�تل�ن �يد-19 م�جا�ث كو�ن
لك  �جسث �يد-19  لكو�ن الو��ن�ية  ا�جة  الس�ت�ج طة  �ن م�ن  معلومات 

م�ن�تظم. 

لسات �توع�ية  �اء �ج �ي احلكوم�ية عىل اإ�ج ت امل�نظمات عن د رك�ن ل�ت
امت  ة، كما �ت ا�ئ ي �جدا�ية احلج �يد-19 �ن و�ن�ث املعلومات �ول كو�ن
ن  �ئ�ي مع ال�ج�يا�نات واملال�ظات م�ن الال�ج ج هات �ج العد�يد م�ن احلج
�يد-19، لك�ن م�ثل هذه امل�جادرات  همهم لكو�ن �ياس مس�توى �ن ل�ت
الذي  ن  �ئ�ي الال�ج أن  ومع   .2020  � أوا�ن ي  �ن �يوًعا  سث ل  أ�ت اك�نت 
ه�  الئسث ي  �ن �يد-19  لكو�ن أساس�يًا  هًما  �ن أ�جدوا  �ن�يوز  اإ�ن�ت ا�جل�تهم  �ت
م�ّد�ثة،  معلومات  لد�يهم  أن  �جدا  د  �ت �ن العام،  م�ن  ة  �ي الئ�ن
هو  �يد-19  كو�ن أن  م�نهم  ال�جعض  د  اع�ت�ت امل�ثال  س�ج�يل  عىل  �ن
اص أن �يصا�جوا �جالعدوى م�ة  �ن �د زاكم وأ�نه ل �يمك�ن لالئسث م�ج
� 2020 و�جدا�ية 2021 اإىل احلّد  ي أوا�ن ات �ن ال�ت عن �ى. كما أدت الإ أ�ن
احلندمات  عىل  �ترص  ل�ت�ت �تمع  امل�ج مس�توى  عىل  اركة  املسث م�ن 
اإىل  امل�نظمات  العد�يد م�ن  طّ�  اصن ما  أهم�ية،  ك�ث  الئ �نسا�ن�ية  الإ
�يلها،  �ج �ت�ئ أو  م�ية  ال��ت املسا�ة  اإىل  �نسا�ن�ية  الإ ار�يعها  مسث ل  �ن�ت
اركة  ومسث ا��  امل�ن ع�ن  �جالغ  لالإ �ع�ية  ال�ن موعة  امل�ج ومِعلت 
ي  ط�تها �ن طة أ�نسث ا�تها احلناصة �جها و�ن د�يد مؤ�ث �تمع عىل �ت امل�ج

l .2020 نها�ية عام�
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اعلة �ن�ا�ن�ية ال�ن هات الإ ا�بة 6.2 احلب ي الس�قحب طة �ن �يد-19    ال�ناسش ي ل�ج�نان اإن لكو�ن ن �ن ن ال�ا�ئد�ي ن الدول�ي�ي �نسا�ن�ي�ي ن الإ اعل�ي ال�ن
�ية  وصن ون عىل مس�توى واسع وم�نهم م�ن مع�و�ن
ن وم�نظمة الص�ة العامل�ية  �ئ�ي الئمم امل�ت�دة لال�ج
مع�يات  الدوىلي حلج اد  الئمح� وال�ت الدول�ية للصل�يب  �نة  والل�ج
الئمح�  الصل�يب  ي  ع�ي�ت ومحج الئمح�  واهلالل  الئمح�  الصل�يب 
ي  ج و�ي لس ال�ن ن وأ��جاء �جال �دود وامل�ج واهلالل الئمح� الل�ج�نا�ن�ي�ي
م�نظمات  لع�جت  كما  العامل.  وأ��جاء  ام  وأوكس�ن ن  �ئ�ي لال�ج
امل�ل�ية  والسلطات  والسور�ية  الل�ج�نا�ن�ية  ي  املد�ن �تمع  امل�ج
ة الدول�ية عىل  م�ج ي �تسه�يل ال�ج طاع احلناص دوًرا هاًما �ن وال�ت
ي ل�ج�نان.  �ية وال�نا�ئ�ية �ن ي امل�نا�ق ال��ي�ن اصًة �ن ، �ن املس�توى امل�ىلي

�يد-19  ي ل�ج�نان ولكو�ن زمة �ن ا�جة لالئ طة الس�ت�ج ذ لك م�ن �ن ل أن املؤسسات �ت�ت�ن هما، اإ ام�ج �يذ �ج الل �ت�ن�ن عب �ن هذا ال�نه�ج امل�تسث
ا  �تل�نً ا اإ�نسا�ن�يًا م�ن �ي احلكوم�ية �ت�ت�جع �نه�جً الدول�ية وامل�نظمات عن
�تمع  �يادة م�نظمات امل�ج ع�ج�ية و�ج�ت ماه�ي السث ا�جات احلج ع�ن اس�ت�ج
ي  ة ال�ت ا عىل الط��ي�ت ، وذلك �ي�نط�جق أ�يصنً ن ن الئزم�ت�ي ي هلا�ت�ي املد�ن

 . ن �يد�ي � �جها املعلومات للمس�ت�ن �تس�تهلك و�تو�ن

�ي  عن امل�نظمات  اصًة  و�ن الدول�ية،  �نسا�ن�ية  الإ املؤسسات  �تعمل 
ة  ال�ث�ت �ج�ناء  عىل  امل�ت�دة،  الئمم  وواكلت  الدول�ية  احلكوم�ية 
ن  م�تطوع�ي و�تدر�يب  �ن�يد  ج �ت الل  �ن م�ن  امل�ىلي  املس�توى  عىل 
و�يساعد  املس�تهدف،  ن  �يد�ي املس�ت�ن �تمع  م�ج ي  �ن ن  �يم�ي م�ت
و  ة  وال�نظا�ن الص�ة  ج  و�ي �ت �جدءًا م�ن  ء  ي ي لك سث امل�تطوعون �ن

ازي. و�ج�ي�نما �يعمل هذا  �يد-19 والوعي ال��ت ��ت رسا�ئل كو�ن
ة ملصادر املعلومات  �جكة مو�ثو�ت لق سث اعل�ية عىل �ن الئسلوب �ج�ن
�نه  اإ �ن �تمع،  امل�ج ي  �ن احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات  مم�ثىلي  د  و�توا�ج
اكة �و�يلة  ة و�ث ة �ث�ت �يما �ي�تعلق �ج�ج�ناء عال�ت أسلوب م�دود �ن

ول   ، ن �يد�ي املس�ت�ن و  �نسا�ن�ية  الإ املؤسسات  ن  �ج�ي الئمد 

ي �جعض امل�نا�ق  معار �ن هود ال�ت�نظ�يف واإعادة الإ ي �ج ودها السور�يون املساعدة �ن ي �ي�ت �ي احلكوم�ية ال�ت ون م�ن م�نظمة �جسمة وز�ي�تو�نة عن �ن دم امل�تطوعون واملو�ن �ت
ي 4 آب.23 ار امل�ي�ناء �ن �ج وت �جعد ا�ن�ن ي �ج�ي رًا �ن ك�ث �ترصن الئ
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ف  �تو�ن أن  ل�ج�نان  ي  �ن احلكوم�ية  للمؤسسات  �يمك�ن 
أن  عل�يها  اإن  �ن و�جال�تاىلي   ، ي ا�نو�ن �ت لك  �جسث ن  السور�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج
وهذا  ؛  ن للم�تطوع�ي �ية  رم�ن ال�جًا  عن و  ة  �ي صعن عات  د�ن �تع�تمد 
ن  �ئ�ي اء الال�ج وج م�ن احلن�ج درة عىل �تدر�يب �ن ا م�ن ال�ت ّد أ�يصنً �ي
 . امل�ىلي املس�توى  عىل  ا�جة  والس�ت�ج دمة  لل�ن هم  �ي�ن و�تو�ن
�ن�يوز  �ن�ت اإ لدى  ة  �ن مو�ن �ي  �تسث ال�تمو�يل،  ع�ن  ال�نظ�  ض  و�جعن
ي  �ي احلكوم�ية �ن امل�نظمات عن طاع  �ت ي  مِعلت لعدة س�نوات �ن
ي  �ن �يد  امل�ن د�ي  �ت�ت عىل  ادرة  �ت املؤسسات  هذه  أن  اإىل  ادت: ل�ج�نان  ، ��يث أ�ن ن �ئ�ي �تمع الال�ج ال ال�تدر�يب و امل�تا�جعة مل�ج م�ج
�ث  الس�نة،  ي  �ن وا�د  �تدر�يب  �اء  اإ�ج عىل  م�نظم�ت�نا  "�تعمل 
ن و�س امل�جادرة  ف عىل امل�تطوع�ي �يص�ج� الئم� م�نو�ًا �جم�ث
أي  م�ن  �يض  ال�ن�ت عىل   " ن امل�تطوع�ي م�تا�جعة  و  لد�  لد�يه 

ادي م�نظم.  رسث �نام�ج اإ �ج

�ي احلكوم�ية  ي وامل�نظمات عن �تمع املد�ن ة و�ت�تم�تع م�نظمات امل�ج ال�ث�ت �ج�ناء  ي  �ن ة  ن �جم�ي ��تمي  لك  �جسث امل�ل�ية  السور�ية 
م�ن  دمهم  ن �ت ن  الذ�ي ن  السور�ي�ي ن  �يد�ي املس�ت�ن مع  ات  والعال�ت
ي ل�ج�نان،  ك�ج �ن �تمع السوري الئ ًءا م�ن امل�ج �ن الل اع�ت�جارهم �ج �ن
�جال�تك�يف  امل�نظمات  هلذه  ي  ع�ج السث ن  ال�تكو�ي �يسم�  ��يث 
لك أ�ع  �جسث ع  الوا�ت أرض  �ي عىل  �ت�تعن لئ�نها  ات  ال��ت�يا�ج مع 
�ا��ية.  و�ت �ج�ي ك�ث  والئ مًا  ��ج ك�ج  الئ الدول�ية  امل�نظمات  م�ن 

السور�ية  احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات  م�ن  العد�يد  ه�ت  أ�ن د  و�ت
ي  وت �ن ار م�ي�ناء �ج�ي �ج اب ا�ن�ن ي أع�ت درة عىل ال�تك�يف �ن هذه ال�ت
هود  �ج لد�  وت  �ج�ي اإىل  ا  ��تً �ن م�نها  العد�يد  أرسل  اإذ  آب،   4
م�ن  احلنارج  ي  �ن الئموال  م�ن  الدولرات  لف  آ عوا  ومحج ا�ثة  عن الإ

 .GoFundMe عات م�ثل ع ال�ت�ج الل م�نصات محج �ن

ال�تك�يف،  عىل  ال�ج�ن�ية  هذه  درة  �ت �ن  و�ج �ى،  أ�ن هة  �ج م�ن 
س  �ن�ن م�ن  العد�يد  السور�ية  احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات  ه  �توا�ج
�ئون  الال�ج هها  �يوا�ج ي  ال�ت �ا��ية  و�ت وال�ج�ي ا�نو�ن�ية  ال�ت ، ال�ت�د�يات  ن ن السور�ي�ي �ي �ن �جال�نس�جة للمو�ن ي ل�ج�نان، �ن سهم �ن السور�يون أ�ن�ن
�ي  طاع امل�نظمات عن ي �ت ارك�تهم �ن ظ �ول مسث ي ال�ت��ن هذا �يع�ن
ي  ي العمل �ن هذا �يع�ن احلكوم�ية، أما عىل املس�توى ال�ت�نظ�يمي �ن
اذ  ن ا�ت دا�ئًما  للسلطات  �يمك�ن  رماد�ية  ا�نو�ن�ية  �ت ة  دها. م�نط�ت �اءات صارمة صن اإ�ج

ن  ة عىل الك ال�نوع�ي �وصن �يود امل�ن وء عىل ال�ت ة الصن ا�ئ سلطت احلج
ي الوصول املس�تم� والآم�ن  ي �ن �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ن �ن م�ن العامل�ي
امل�نظمات  �ت�تم�تع  اإذ  ال�جع�يدة،  ن  �يد�ي املس�ت�ن �تمعات  م�ج اإىل 
�ية �جوصول  وصن ام�ج امل�ن �ي احلكوم�ية امل�ل�ية و��ت �جعض �ج عن
واكن   ،2020 عام  ي  �ن دمها  ن �ت ي  ال�ت �تمعات  امل�ج اإىل  م�دود 

ي 202024. �نت وع�ج اهلا�تف �ن �ن�ت و�يل ا�تصال�تها لالإ عل�يها �ت

اإىل مصادر  ن  �ئ�ي الال�ج ا�ن�ت�جاه  ة  ا�ئ احلج احلالت، �ّول  �جعض  ي  �ن
�ية السام�ية  وصن �نت، اإذ ذك�ت امل�ن �ن�ت ة ع�ج الإ املعلومات املو�ثو�ت
م�تا�جع  ألف   90 اك�تساب  ن  �ئ�ي الال�ج ؤون  لسث امل�ت�دة  لالئمم 
ي عام 2020 و�ده، لك�ن هذا  �ات ال�تصالت الل�ج�نا�ن�ية �ن لص�ن
مي  ل�يل ع�ن ال�تصال ال��ت ي احلس�جان سوى ال�ت ذ �ن �ن ال�ت�ول مل �ي�ئ
املواد  أسعار  اع  �جار�ت�ن مال�يًا  وا  �ث �ت�ئ ن  الذ�ي ن  �ئ�ي لال�ج طع  امل�ت�ت
�نت  �ن�ت م الإ اع �تاكل�يف ��ن �ص العمل، وار�ت�ن �ي�يد �ن ذا�ئ�ية و�ت�ت العن

ي عام 2020.  �ن

ن  ن والدول�ي�ي ي امل�ل�ي�ي �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ن �ن �ي�تم�تع لك م�ن العامل�ي
�يف  �تس�تصن ي  ال�ت �ية  �يمات وامل�نا�ق احلرصن امل�ن ي  ك�ج�ي �ن ور  صن �ج
ي سهل  �يمات �ن ي ل�ج�نان، م�ثل امل�ن ن �ن �ئ�ي ا م�ن الال�ج ً عدًدا ك�ج�ي
سم ال�ا�جع،  ي ال�ت مال�ية، وكما ُذك� �ن اع ومد�ي�نة ��ا�جلس السث ال�ج�ت
ي ع�ن املس�ج�جات و العوا�ئق ال��ئ�يس�ية  اىصن �ي ال�تعن ج ال�جًا ما �ي 4.3: عن
وا�ئ�ية  العسث �يام  احلن معات  ج �ت اإىل  الوصول  دون  ول  �ت ي  ال�ت
طة  ارج امل�نا�ق ال�نسث �ية ع�ند �ن�ث املعلومات �ن وامل�نا�ق احلرصن
، و�يمك�ن أن �يعمل الع�تماد امل�تواصل  ي �نسا�ن مل�نظمات العمل الإ
ي 2021 وما  م�ية �ن ي عىل ال�تصالت ال��ت �نسا�ن مل�نظمات العمل الإ
�ًا و  �ت �ن ك�ث  �تمعات الئ ن امل�ج �ج�ي�نها و�ج�ي �توس�يع اهلّوة  �جعد عىل 

l .جعدًا�
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اطر  �بالغ ع�ن املحن �قمع�ية 6.3 الإ اركة املحب �يادة ع�نرص �تعمل وامل�ش اركة م�نظمة �يو�ن�يس�يف �ج�ت ومسث ا��  امل�ن ع�ن  �جالغ  الإ
ا�جة  �ن الس�ت�ج �تمع امل�ىلي �ن امل�ج
�تمع  اركة امل�ج ا�� ومسث �جالغ ع�ن امل�ن م�ن الإ �يد-19، و�ي�تصن لكو�ن
اإىل وزارات �كوم�ية م�ن  ة  ا�ن صن �جالإ ًا  وًا وم�نّس�ت امل�ىلي 40 عصن
ا��  م�ن واإدارة  عالم  الإ ووزارة  العامة  الص�ة  وزارة  �ج�ي�نها 

وال�جلد�يات  الكوارث  ا��  م�ن اإدارة  وو�دة  الو��ن�ية  الكوارث 
�ي احلكوم�ية وواكلت  ي وامل�نظمات عن �تمع املد�ن وم�نظمات امل�ج
موعات م�تعددة  الئمم امل�ت�دة وم�نظمة الص�ة العامل�ية وامل�ج
ي  ن �جما �ن ذ�ي اكء امل�ن�ن اكد�يم�ية. وعىل ال�ث الئد�يان واملؤسسات الئ
وامل�نظمات  ن  �ئ�ي الال�ج ؤون  لسث امل�ت�دة  الئمم  �ية  وصن م�ن ذلك 
�تمعات السور�ية العمل  دم امل�ج ن ي �ت �ي احلكوم�ية امل�ل�ية ال�ت عن
�جالغ ع�ن  ��يق الإ دمها �ن ي �ي�ت ورات ال�ت ن م��توى امل�نسث عىل �تو��ي

  .26. �تمع عىل املس�توى امل�ىلي اركة امل�ج ا�� ومسث امل�ن

كم�نظمة  عامل�ية  ��ج�ية  وم�نظومات  امل�ت�دة  الئمم  معلت 
�يد-19 و�جال�ت�د�يد  ا�جة لكو�ن �يادة معل�ية الس�ت�ج الص�ة العامل�ية �ج�ت
�ن هذه  �تمع امل�ىلي �ن اركة امل�ج ا�� ومسث ع�نرص ال�جالغ ع�ن امل�ن
�يات  �ن العامة واملس�تسث �جال�ت�نس�يق مع وزارة الص�ة  ا�جة  الس�ت�ج
�ي احلكوم�ية امل�ل�ية  د اك�نت امل�نظمات عن ي ل�ج�نان. و�ت امل�ل�ية �ن
�تمع  اركة امل�ج ا�� ومسث �جالغ ع�ن امل�ن �ن ع�نرص الإ ا�ًا �ن ل �نسث أ�ت
ما  ال�جًا  عن ي  ال�ت وهي  �يد-19،  لكو�ن ا�جة  الس�ت�ج معل�ية  ي  �ن امل�ىلي 

ك�ج  �نسا�ن�ية الئ ار�يع املؤسسات الإ ذًا ملسث �ياًك م�ن�نّ اك�نت �ث

ي  ذا�ئ�ية ال�ت ون محولة املساعدات العن �عن معال �ي�ن
ي م�ك�ن  ذ�ية العاملي �ن �نام�ج الئعن دمها �ج �ي�ت

وت، ل�ج�نان. ي �ج�ي وس�يان �ن اكرا�ج
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ن  صل �ج�ي ار�يع، ما زاد م�ن ال�ن ي هذا ال�نوع م�ن املسث �ن
ع�ن  �جالغ  الإ ورات  م�نسث م��توى  و  ة  املهّمسث �تمعات  امل�ج
�اط؛ ��يث  ن ال�ن لة  �ت الل  �ن م�ن  �تمع  امل�ج اركة  ومسث ا��  امل�ن
رصن  �ن�يوز أ�نها مل �ت �ن�ت �ي احلكوم�ية لإ ذك�ت �جعض املؤسسات عن
ا�ئدة  �ن أو  ِصلة  ذات  �ي  عن �جدت  لئ�نها  كهذه  �تماعات  ا�ج
ال�تواصل  أسلوب  ي  �ن �تالف  ال�ن هذا  احلناصة.  ها  ام�ج ل�ج
�نسا�ن�ية  الإ املؤسسات  ن  �ج�ي ة  مسا�ن حلنلق  ًا  أ�يصن أدى  اركة  واملسث

�يد-19. ا�جة كو�ن ي اس�ت�ج طة �ن ة ال�ناسث �ي ة والصعن الك�ج�ي

ة  �ن�يوز م�جا�ث �ن�ت �جاط 2021، معلت اإ ن الئول 2020 وسث �ي ن �ت�ث �ج�ي
م�ن  ء  �ن ك�ج ن  ذ�ي امل�ن�ن اكء  وال�ث ا��  امل�ن ع�ن  �جالغ  الإ �ق  �ن مع 
ا�ئمة  ال�ت املعلومات  �نام�ج  �ج �ن  �ن ا�ئعات  السث �ت�ت�جع  وع  م�ث
�يو�ن�يس�يف معظم  ت، �مت  الو�ت الل ذلك  ة، �ن ال�ث�ت عىل 
اركة  ومسث ا��  امل�ن ع�ن  �جالغ  �جالإ احلناصة  ورات  امل�نسث مواد 
ذة  �ي احلكوم�ية امل�ن�ن اكء امل�نظمات عن ن �ث ها �ج�ي �تمع و�ن�ث امل�ج
هذه  واك�نت   ، ن امل�ل�ي�ي ن  الل�ج�نا�ن�ي�ي ن  عالم�ي�ي الإ اكء  وال�ث
ال�ت�جاعد  أهم�ية  �ول  الوعي  ل�ن�ث  ور�ية  رصن املعلومات 
�تماعي وممارسات احلما�ية الئساس�ية وع�ض �نماذج معل  ال�ج
�يد-19. اإن الك�ث�ي  �ي�جون لكو�ن ن �يس�ت�ج ات الذ�ي الئ��جاء واملم�صن
ا��  امل�ن ع�ن  �جالغ  الإ �ق  �ن �م�تها  ي  ال�ت املعلومات  م�ن 
�جاكت  السث الل  �ن م�ن  مهور  لل�ج ت  ا�ن�ت�ث �تمع  امل�ج اركة  ومسث

�ي  عن امل�نظمات  اكء  و�ث ن  �ي واملؤ�ث عالم�ية  الإ والواكلت  الط�ج�ية 
احلكوم�ية. 

ل�يدي  ال�ت�ت عالم  طاع الإ ن �ت الو�ث�يق �ج�ي وعىل ال��ن م�ن الر�ت�جاط 
�تمع،  اركة امل�ج ا�� ومسث �جالغ ع�ن امل�ن �ق الإ ل�يدي و�ن �ي ال�ت�ت وعن
عالم  ي ال�عا�ية الص��ية ووسا�ئل الإ صصون �ن ون وامل�ت�ن اكن املؤ�ث
�يد-19  ا�ئعات �ول كو�ن ار السث ي ا�ن�تسث سهم مساهًما أساس�يًا �ن أ�ن�ن

�جاكت  �نسا�ن�ية والسث هود الإ ن احلج صال �ج�ي ي عام 2020؛ هذا ال�ن�ن �ن
اإذ  ارك�تهم،  ئ ع�ن ��ج�يعة أسلوب مسث �ي�ن�ج ي �يعملون معها  ال�ت
ي اإىل �توص�يل املعلومات اإىل  �نسا�ن ال الإ ي امل�ج �يم�يل العاملون �ن
مسا�ة  م�ن  د  �ت �جط�ق  ن  امل�ل�ي�ي اكء  وال�ث عالم  الإ وسا�ئل 
د  �ت دد.  ال�ت وأس�جاب  اوف  وامل�ن الئس�ئلة  ع�ن  لل�تع�ج�ي  اكء  ال�ث
ف امل�جك� ع�ن  ي الكسث �يًدا �ن �ي ال�مسي م�ن �يكون هذا ال�تواصل عن
هم  او�ن كد م�ن أن م�ن ا�ئعات وال�ت�ئ اكء ل�ن�ث السث م�يل �جعض ال�ث
ع�نرص  وهو  أ�اكم،  اإ�الق  و�جدون  عل�نًا  �تها  معاحلج �ت  �ج د  �ت

ا�ئعات. ي ال�ج�تعاد ع�ن السث مهم ملساعدة ال�ناس �ن

امل��توى  ن  �تو��ي �جامل�ثل ع�ن  ن  ذون مسؤول�ي امل�ن�ن اكء  ال�ث اكن 
�تمع  امل�ج اركة  ومسث ا��  امل�ن ع�ن  �جالغ  الإ أداة  �ته  �ئ أ�نسث الذي 
ن  د ذك� �جعض العامل�ي ي �يعملون معها، و�ت �تمعات ال�ت للم�ج
�ت�جادل املعلومات  ي  امل�تم�ثلة �ن ال�ت�د�يات  ي  �نسا�ن الإ ال  ي امل�ج �ن
، عىل س�ج�يل امل�ثال، مع  ن ال�يد�ي سل  �جاس�تم�ار �ول أهم�ية عن
امل�ياه  اإىل  م�ن�تظم  وصول  لد�يها  �يك�ن  مل  ي  ال�ت �تمعات  امل�ج
د  �ت �يد-19، �ن ة كو�ن ا�ئ ي �ج د�يد �ن ج ة. ول�يس هذا العا�ئق �ج ال�نظ�ي�ن
والص�ة  امل�ياه  طاع  �ت ي  �ن وات  �ج �ن �نسا�ن�ية  الإ ام�ج  ال�ج هت  وا�ج
اإىل  الوصول  ي  �ن ساو�ية  م�ئ �وف  �ن اإىل  وأدت  لس�نوات  العامة 

l .27 ن �ئ�ي �يمات الال�ج ي م�ن امل�ياه �ن

ال  ي املحب ل العاملون �ن م�ي �ي
ل املعلومات  و��ي ىل �ق ي اإ �ا�ن �ن الإ

اكء  عالم وال�ش ل الإ ىل وسا�ئ اإ
د م�ن  طرق �ق ن �ب �ي املحل�ي

�ي ع�ن  ع�ب اكء لل�ق م�احة ال�ش
دد. اوف وال�ق لة واملحن الئس�ئ
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ا�ئعات  �بّع ال�ش 6.4 �ق�ق
�قمع املحىلي ع ومالحظات املحب ع�ن وصن �جالغ  الإ م�جادرة  اء  أعصن م�ن  عدٌد 

طة  و�ن �تمع  امل�ج اركة  ومسث ا��  امل�ن
آل�يات  الل�ج�نا�ن�ية  زمة  لالئ ا�جة  الس�ت�ج
�يد-19، واك�نت  لو�ة �ول كو�ن ار املعلومات املعن لل�د م�ن ا�ن�تسث
ال�ج�ث هي  ل�يها هذا  اإ �تط�ق  ي  ال�ت ا�ئعات  السث ب  �تع�ت آل�يات 

ال�تال�ية: 

ن م�نظمة الص�ة العامل�ية وال�يو�ن�يسف  اء �تعاون �ج�ي �ى اإ�نسث n �ج

ي  �ن الل�ج�نا�ن�ية  عالم  الإ ووزارة  ي  �نما�ئ الإ امل�ت�دة  الئمم  �نام�ج  و�ج
ا�ئعات  السث مع  حلج الو�جا�ئ�ية  ا�جة  الس�ت�ج م�ن  امل�جك�ة  هور  السث

ا�جة هلا.  �يد-19 والس�ت�ج ة �جكو�ن امل�تعل�ت

ق  و�ن�يًا لل�ت��ت لك�ت ًعا اإ اء وزارة املعلومات الل�ج�نا�ن�ية مو�ت n اإ�نسث
ي  ال�ت لو�ة  املعن املعلومات  م�ن  وال�ت�ذ�ي  املعلومات  م�ن 

�جار�ية الل�ج�نا�ن�ية.  �ن ع الإ لها املوا�ت �ت�ن�ت

ع  وت عىل محج ي �ج�ي n �يعمل م�ك�ن اس�تعالمات الئمم امل�ت�دة �ن
ارك  و�يسث ة  املو�ثو�ت الدول�ية  محل�ته  م�ن  ء  �ن ك�ج ا�ئعات  السث

 . �تماعي ع ال�تواصل ال�ج ا�ته أس�جوع�يًا عىل موا�ت اس�ت�ن�تا�ج

10.8710.87%%ال�قطع�يم ال�قطع�يم 
العالج العالج 
%%4.354.35

الئعراض 
%4.35

الد�يا�نة الد�يا�نة 
%%2.172.17

�يد-1919   ات كو�ن �ش�ي �يد-�ق�ئ ات كو�ن �ش�ي 17.3917.39%%�ق�ئ

دد العدوى  دد العدوى �قحب العار العار 8.708.70%%ال�قعصب/و�مة ال�قعصب/و�مة 2.172.17%%�قحب

الئاكذ�يب الئاكذ�يب 
%%4.354.35

الرعا�ية الرعا�ية 
الصح�ية الصح�ية 
%%4.354.35

ا�ية  ا�ية الو�ق الو�ق
%%4.354.35
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�ئون  ودها الال�ج ي �ي�ت �تماعي ال�ت �ات وسا�ئل ال�تواصل ال�ج ع ال�ج�يا�نات م�ن ص�ن ي ل�ج�نان.�ت محج لسط�ي�ن�يون �ن دد عل�يها السور�يون وال�ن ي �ي�ت وال�ت

ا�ئعات وعات الر�ئ�ي��ية لل�ش لك 14. املو�ن ال�ش
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ؤون  لسث امل�ت�دة  لالئمم  السام�ية  �ية  وصن امل�ن مع  ج �ت  n

طة  �نسث ا�ئعات ع�ج روا�ية ال�ناس هلا �جالس�تعا�نة �ج�ئ ن السث �ئ�ي الال�ج
ي  �ن ن  ا��ن�ي ال�ت ن  وامل�تطوع�ي �تمع  امل�ج مع  اركة  �جاملسث احلما�ية 
ل�يًا  ا�يا دا�ن صن ارك هذه ال�ت ن السور�ية، �ث �تسث �ئ�ي �يمات الال�ج م�ن
�جالغ  الإ وم�جادرة  ن  �ئ�ي لال�ج امل�ت�دة  الئمم  �ية  وصن م�ن اكء  مع �ث

ع�يهما. �تمع وم�ت�ج اركة امل�ج ا�� ومسث ع�ن امل�ن
 

لو�ة عىل  املعن واملعلومات  ا�ئعات  السث ع  �ن�يوز محج اإ�ن�ت �جدأت   n
ي أ�يلول 2020.  ي ل�ج�نان �ن �تماعي ال�جارزة �ن �جاكت ال�تواصل ال�ج سث

�ث العم�يق  ة هذه الئ �تل�ن ا�ئعات امل�ن السث ب  �تع�ت آل�يات  �تُظه� 
ما  ال�جًا  عن لك�ن   ، ي الل�ج�نا�ن املعلومات  اء  صن �ن عىل  ا�ئعات  للسث
أو عىل  �ث�نا�ئ�ية  ات  اسث �ج�ن�ت عل�يها  ّدُ  َ و�يُ املعلومات  َمع هذه  ج �تُ
ل�تلك  امعة  احلج هة  �جاحلج احلناصة  �تماعي  ال�ج ال�تواصل  م�نصات 
وأع�يان  ن  امل�يدا�ن�ي�ي ن  �ي �ن املو�ن �جعض  أن  ي  �يع�ن ما  املعلومات، 
س  �ن�ن �يملكون  ل  ن  �يد�ي املس�ت�ن وكذلك  ن  امل�ل�ي�ي �تمع  امل�ج
ي احلنطة �ج�ئن  �ن سها. �ت�ت درة عىل الوصول اإىل املعلومات �ن�ن ال�ت
ت م�ناسب للعمل�ية  ي 2021 وهو و�ت ا�ئعات �ن ب السث �يس�تم� �تع�ت
ي  ي �جدا�ية 2021، لك�ن �ن اح �ن ا�ئعات �ول الل�ت ل السث لعن �نظً�ا ل�تعن
ي الوصول  �ًصا م�تساو�ية �ن م�يع �ن �ياب مصدر �يملك احلج وء عن صن
�ي�جة املع�ن�ية، وكذلك عامة ال�ناس،  هات املس�ت�ج ل�يه، �ت�ج�ت احلج اإ

لو�ة.  ة للمعلومات املعن ع�صن

ن  �يد�ي املس�ت�ن ن  �ج�ي ا�ئمة  ال�ت عل  ال�ن ردود  آل�يات  س  �ن�ن د  �تو�ج
العل�يا  دارة  والإ �نسا�ن�ية  الإ الواكلت  ن  و�ج�ي �نسا�ن�ية  الإ والواكلت 
ن  �يد�ي ل أن م�تا�جعة املس�ت�ن ،28 اإ ام�ج ع ال�ج �ث�ي عىل معل�ية وصن لل�ت�ئ
اك�نت  اإذا  ل  اإ �يوًعا  سث ل  أ�ت �اد  الئ�ن أو  ماعات  احلج مس�توى  عىل 
ن  السور�ي�ي م�ن  العد�يد  ذك�  د  و�ت ًة.  م�جا�ث دمة  م�ت احلندمات 
�ن�يوز أ�نهم  اع�ية �نظم�تها اإ�ن�ت اش محج ات �ن�ت ي �ل�ت اركوا �ن ن سث الذ�ي
ن و�يطال�جو�نها  �ئ�ي امل�ت�دة لال�ج الئمم  �ية  وصن اكوى مل�ن عون سث �ن �ي
سل هلم أي م�تا�جعة، ��يث  دمات م�نذ س�نوات دون أن �ت ن �ج
الئمم  �ية  وصن �جم�ن "أ�تصل  وت:  �ج�ي ي  �ن �ي  م�ت سوري  ئ 

ل�ج ال  �ت
ن أ�نهم  ا�ئل�ي دون �ت ��ي�جًا، و�ي ن م�ة لك 10 أ�يام �ت�ت �ئ�ي امل�ت�دة لال�ج
ل  لك�ن�نا  م�يع  لل�ج ء  ي ال�ث س  �ن�ن ولون  و�ي�ت  ، ي �ل�ج دمون  س�ي�ت
ي ل�ج�نان  �ي �ن �ن�تل�ت أي م�تا�جعة �جعد ذلك". كما ذك� سوري م�ت
امل�ت�دة  الئمم  اكء  �ث مع  ا�جهة  مسث الكت  مسث  2015 م�نذ 

ال:  ، ��يث �ت ن �يذ�ي�ي ال�ت�ن�ن

ن  �ئ�ي امل�ت�دة لال�ج الئمم  �ية  وصن �يىلي لدى م�ن �تس�ج �جدا�ية  "ع�ند 
�ي  عن م�نظمة  الل  �ن م�ن  س�يصل  ي  الط�ج الد�  أن  ي  و�ن �ج أ�ن
ي ل أ��تاج  �ي احلكوم�ية أ�ن�ن ي امل�نظمة عن �ت�ن �ج �يكة، وأ�ن �كوم�ية �ث
ذوا  �ن ل�ي�ئ س�ي�تصلون  �نهم  �ج�ئ ذلك  ن  معلل�ي لد�يهم  �يل  لل�تس�ج
ا، وا�تصلت �جعد ذلك �جس�نة  ي ومل �ي�تصلوا مطل�تً املعلومات م�ن
�ن س�ن�تصل  الوا ىلي "ل �ت�تصل �ج�نا، �ن �ت ، �ن ي �ي�ت صن ً�ا ع�ن �ت مس�ت�ن

�جك"".

�ت�تطلب  �نسا�ن�ية  الإ الواكلت  ن  �ج�ي ل�ية  الدا�ن الإ�الت  ��ت 
ي  �ن أ�د مو�ن �ج�سب  �ن امل�ل�ية،  هة  احلج م�تا�جعة مس�تم�ة م�ن 
�ي  عن امل�نظمات  اإ�الت  ي  �ن �جل  �ت م�ن  معل  الذي  �ن�يوز  اإ�ن�ت
أ�نها  ن  �يد�ي وهلا للمس�ت�ن �ت ي  ة �ن امل�نظمات م��ت "اإن  احلكوم�ية: 
�ي  اد م�نظمة عن ج ��ت اإن مل �تس�تط�يع مساعد�تهم، �تس�تط�يع اإ�ي
�ي  عن امل�نظمات  م�ن  الك�ث�ي  لك�ن  �تساعدهم،  �ى  أ�ن �كوم�ية 
�تكون  د  �ت لذا  اإ�الة،  ت  �تل�ت أ�نها  �ت�ث�جت  ول  د  �ت احلكوم�ية ل 
ون ما �صل هلا". ن ل �يع��ن ًدا لك�ن امل��يل�ي �ية مل�ة �ج صن ال�ت

مع  ج �ج ة  امل�تعل�ت �ى  الئ�ن ا�ات  وال�نسث الإ�الت  �الت  ي  �ن
املعلومات  مع  ج �تُ �نسا�ن�ية،  الإ الواكلت  ها  �تد�ي ي  ال�ت املعلومات 
م�ن  ة  امل�جا�ث ادة  الس�ت�ن �يدرك  معلومات  ود  م�ن دون  ال�جًا  عن
ن  �ئ�ي �ية الئمم امل�ت�دة لال�ج وصن مساهم�ته، ��يث ذك� مم�ثل م�ن
م�ن  عت  ُ محج ي  ال�ت امل�تك�رة  اكوى  السث أن  �ن�يوز  اإ�ن�ت ا�جل�ته  �ت الذي 
مع  الئ��يان  لب  أعن ي  �ن ارك  �تُسث �تماعي  ال�ج ال�تواصل  �جاكت  سث
ي  �ات ال�ت ي الص�ن ي �جعض احلالت ملد�ي دارة العل�يا أو �تُذك� �ن الإ
اكوى  �ية عىل السث وصن �يب امل�ن ج ل أ�نه �نادًرا ما �ت كوى، اإ ت السث �ن�ث
عل  �ن ردود  �نظام  �يد  ن �ي امل�تا�جعة،  �ياب  عن ي  و�ن وهكذا  عل�نًا. 
اكوى �جدًل  �نسا�ن�ية م�ن عدد السث �الت الإ �تمع امل�ىلي ولالإ للم�ج

l  .اد �ل هلا ج م�ن اإ�ي
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ي   رات املعلوم �ن 6.5 ال�شعن
ات املعلوما�ق�ية  الح�ق�ياحب

ام�ج  ع ال�ب ن ومعل�ية و�ن اركة اإ مسث ي  �ن ماه�ة  �نسا�ن�ية  الإ الواكلت 
ي  واحلنار�ج ىلي  الدا�ن املس�توى  عىل  املعلومات 
أن  �ي�جدو  لك�ن   ، ن �ي الط��ن الإ�الت ذات  ي  و�ن
احلندمات  ط�يط  ن و�ت العامة  امل�تا�جعة  ي  �ن م�دودة  مهار�تها 
ي  عاًل �ن ي �ن �نسا�ن طاع الإ سهم، �جامل�ثل، اكن ال�ت ن أ�ن�ن �يد�ي للمس�ت�ن
ها  �ئات السور�ية وأك�ث ات �جعض م�ن أك�ج ال�ن ط�ية ا��ت�يا�ج �تعن
ن الساكن  ل أن سوء �توز�يع احلندمات �ج�ي ي ل�ج�نان، اإ ا �ن �تهم�يسثً
ها الواكلت حلندمة  �تا�ج ي �ت ي املعلومات ال�ت وة �ن �ج أدى اإىل �ن
ي  ون �ن ، أي م�ن �يع�يسث وا�ي ي الصن ون �ن ن �يع�يسث ن الذ�ي السور�ي�ي
أماك�ن  ي  و�ن ال�جالد  م�ن  �نا�ئ�ية  م�نا�ق  ي  �ن  � أصعن �تمعات  م�ج

�جل ل�ج�نان.  وت أو �ج م�ثل �ج�ي

ي ال�تمو�يل  وات �ن �ج ك�يد �جس�جب ال�ن وة �جلك �ت�ئ �ج ا�يد، و�ت�توسع هذه ال�ن ن ات �و�يلة و�ج�ي�ئة العمل ذات احلنط� امل�ت �ت ي �تس�تم� �ن ال�ت
طة  طلع �ن ي 2021، س�تصن �نسا�ن�ية �ن ات الإ �يد ال��ت�يا�ج ن ي و�ج�ي�نما �ت �نسا�ن ي الد� الإ زمة الل�ج�نا�ن�ية �جمهمة �ل�يع�ية �ن ا�جة لالئ الس�ت�ج
�ج�ي�نما  لك�ن  أمًدا.  الئ�ول  الئزمة  ا�جات  اس�ت�ج اإ�دى  �تها  �جص�ن
�تمعات  امل�ج لد�  �نسا�ن�ية  الإ ام�ج  ال�ج ع  وصن معل�ية  ي ���يق احلنطة، �ت�توسع  ا العوا�ئق �ن داد أ�يصنً ن ي ل�ج�نان، �ت ً�ا �ن ة مؤ�ن ع�ي�ن الصن
وال�تماس  �جال�تواصل  ة  امل�تعل�ت املدى  �و�يلة  الك  املسث داد  ن وس�ت
�نسا�ن�ية  �تمع واملساءلة اإن مل �تس�ت�ثم� الواكلت الإ ات امل�ج �تعل�ي�ت

��يب. وات معا �ت �ج ي ملء هذه ال�ن هودها �ن �ج

�يود  �ي م�تساٍو �جال�ت و عن ة عىل �ن �ي ع�ج�ية الصعن �ث امل�نظمات السث �تصاد�ية الل�ج�نا�ن�ية �ت�ت�ئ ل الئزمة ال�ت ي �ن ها ال�ج�نوك �ن �صن ي �ت�ن املال�ية ال�ت
�يف  ل�تو�ن ط  عن للصن امل�نظمات  هذه  �ت�تع�ض  د  �ت �ن احلال�ية، 
ل  ي �ن دار�ية واملال�ية �ن ي العمل�يات الإ مصادرها امل�دودة أصاًل �ن
ع  وصن ي  �ن وات  �ج �ن ك  �ي�ت ما  الل�ج�نا�ن�ية،  املال�ية  الئزمة  م  ا�ت �ت�ن
ك�ج أن  �نسا�ن�ية الئ ع. و�يمك�ن للواكلت الإ ام�ج عىل أرض الوا�ت ال�ج

ي  �ن وى  أ�ت ا  �نً مو�ت ذ  �ت�ت�ن �ج�ئن  م�نها   � الئصعن امل�نظمات  مي  �ت
�ية و�جالر�ت�جاط مع السلطات احلكوم�ية.  معامال�تها املرص�ن

م  ا�ت ط� ال�ت�ن ي �ن ي الل�ج�نا�ن ه �نظام املعلومات ال�ج�ي�ئ �جامل�ثل، �يوا�ج
ي ال�جالد  ن �ن م�ي ا�ت �تصادي والص�ي امل�ت�ن ن ال�ت ع�ي ا�نب الوصن اإىل �ج
ع  �تصن ه�نا،  ذك��نا  وكما  ال�تواصل،  وات  �ج �ن ملء  �ي�ت  مل  اإن 
�ط  �ت�ن�ن �يث  �ج معلها  اإ�ار  ا  مس�ج�تً �نسا�ن�ية  الإ الواكلت 
ع. ول �جد م�ن �تدع�ي  ة عىل أرض الوا�ت ي ال�ث�ت �تمعات و�ت�ج�ن �جامل�ج
�ية ل�تس�تم� الواكلت  ا�ن �ن وات �جسث �ج ل�يات أك�ث واإدراك ال�ن هذه الآ
ي  ة �ن �تمعات املهمسث ة لدى امل�ج ودها كمصدر �ث�ت �نسا�ن�ية �جو�ج الإ

l .ادمة هور والس�نوات ال�ت ي السث ل�ج�نان �ن

موعة  اء امل�ج ي ل�ج�نان". أ�د أعصن �يس�جوك "أ�نا سوري �ن �ة ال�ن املصدر:ص�ن
هم �نوع الد�  ي �ن ن املساعدة �ن ��ي موعة الآ�ن اء امل�ج �يطلب م�ن أعصن

�هما الئمم امل�ت�دة.  وامل�تا�جعة اللذان �تو�ن
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ي أك�ث سالمة و �نظام معلوما�ت  – �ن

ن  �ئ ات ر�ئ�ي��ية �ب�ش عالمي واملمارسات 7.1 اس�ق�ن�قاحب هد الإ �قمعات املحل�ية امل�ش عالم�ية للمحب الإ
ي  ال�قحد�يات الر�ئ�ي��ية ع�ب ال�نظام ال�ب�ي�ئ

للمعلومات  
ي  �ن عالم  الإ طاع  ل�ت املؤس�ي  الطا�جع  ال�تس�ي�يس ذي  �يس�جب   n
عالم  الإ وسا�ئط  ي  �ن الس�ياسي  طاب  الس�ت�ت ا�يا  صن �ت د�ي  �ت�ت ن و��ت مع أزمة ل�ج�نان  �ئ�ي ، وال�تعامل مع أزمة الال�ج ن اص الل�ج�نا�ن�ية �ج�ت��ي لك �ن ا�ئع �جسث �ي م�ثال عىل ذلك، وهذا أم� سث �يد-19 �ن كو�ن
ذاعة  �يون والإ �ن الل ال�تل�ن ي �تعمل م�ن �ن عالم ال�ت ي مصادر الإ �ن
ذب أعداًدا  ج ن ولك�نها �ت ه س�ياسي مع�ي و�تع�ت�ج معوًما ذات �تو�ج
�تمعات  وم�ج ة  اك�ن ن  الل�ج�نا�ن�ي�ي م�ن  ن  اهد�ي املسث م�ن  ة  ك�ج�ي
�تواز�نًا  أك�ث  ط�ية  �تعن م�ية  ال��ت عالم  الإ وسا�ئط  دم  و�ت�ت  ، ن �ئ�ي الال�ج
ل�يد�ية  ال�ت�ت الوسا�ئط  � م�ن رواد  هور أصعن اإىل محج ولك�نها �تصل 

ي ل�ج�نان. عالم �ن طاع الإ ل�ت

ن  �ئ�ي الال�ج ع�ن  �يًا  ج �تدر�ي سها  �ن�ن الل�ج�نا�ن�ية  احلكومة  أ�جعدت   n
ال  ي امل�ج � العاملون �ن ن اك�ن ي ��ي ن �ن ن عىل م� الس�ن�ي السور�ي�ي
ال�تمو�يل  �جس�جب  ن  �ئ�ي الال�ج ات  ا��ت�يا�ج �تل�ج�ية  ي  �ن ي  �نسا�ن الإ
ن  ها�ت�ي اإىل  ال�يوم  السور�يون  و�ي�نظ�  ص،  وال�نا�ت طع  �يودهما امل�ت�ت و�ت عهما  لدوا�ن عي  وا�ت واإدراك  وف  �ج�ت�ن ن  املؤسس�ت�ي
ة �جعدم  اع� رص�ي ي �جعض الئ��يان اإىل مسث و�يصل الئم� �جهم �ن

الع�تماد  اإىل  ال�ناس  الئسال�يب  هذه  م�ثل  ع  �تد�ن كما  ة،  ي احلصول عىل املعلومات ال�ث�ت �جاك�تهم الئ�ع �ن لك أك�ج عىل سث �جسث
والد�.

موعة م�ت�نوعة  ن أن �يع�تمدوا عىل م�ج ن عىل السور�ي�ي n و�ي�تع�ي

ل�يها،  اإ ون  �تا�ج ي �ي ال�ت املعلومات  املصادر لل�صول عىل  م�ن 
عالم  الإ وسا�ئل  م�ن  ا�ية  للعن ل�يل  �ت عدد  ط�ي  �يعن ��يث 
املعلومات  و�تع�ت�ج   . ن �ئ�ي �جالال�ج احلناصة  عالم�ية  الإ ات  ال��ت�يا�ج
ن  ��ي ي  �ن �ية،  اك�ن �ي  وعن دة  مع�ت سها  �ن�ن احلكومة  دمها  �ت�ت ي  ال�ت
للمعلومات  الئولو�ية  ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن العاملون  �يعط�ي 

هم.  ام�ج ة �ج�ج ة م�جا�ث امل�تعل�ت

للمعلومات  الوصول  ي  �ن أك�ج  سهولة  ود  و�ج ال��ن  وعىل   n

�ئون  د أ�جلغ الال�ج �ت �ي احلكوم�ية، �ن دمات امل�نظمات عن �ول �ن
ن  ال�تو��ي اإعادة  �ول  املعلومات  ي  �ن وات  �ج �ن ود  و�ج ع�ن 
�يات أو  �يل املوال�يد والو�ن دار�ية )�تس�ج ا�نو�ن�ية والإ �اءات ال�ت والإ�ج
السام�ية  �ية  وصن امل�ن أو  الل�ج�نا�ن�ية  ات مع احلكومة  املل�ن د�يث  �ت
اح  �يما �ي�تعلق �جل�ت �ًا �ن (، ومؤ�ن ن �ئ�ي ؤون الال�ج لالئمم امل�ت�دة لسث

�يد-19.  كو�ن

ه السور�يون اإىل  ي املعلومات، �ي�ت�ج وات �ن �ج ط�ية هذه ال�ن وا�د n ل�تعن مصدر  م�ن  �جدًل  م�تعددة  مصادر  عىل  الع�تماد 
للمعلومات.

�تمعات امل�ل�ية ع�ج  �يع امل�ج ي محج للة �ن �جاًرا n �ت�ن�ت�ث املعلومات املصن ل�يد�ية أ�ن عالم ال�ت�ت ت وسا�ئل الإ د �ن�ث �نوات م�ت�نوعة، و�ت �ت
ا�ه م�نذ �جدا�ية  ه ول�ت �يد-19 وعال�ج ا�ية م�ن كو�ن اكذ�جة �ول الو�ت
ا�ئق وم�تا�جع�تها عىل  �ص احل�ت �ي �ن ج ة. وم�ن ال�نادر أن �ي ا�ئ احلج
م�ن  ن  ّ �ت�ج�ي و�جال�تاىلي  ال�مس�ية،  �ي  عن املعلومات  �ت�جادل  �نوات  �ت
 � أوا�ن ي  �ن�يوز �ن اإ�ن�ت ��تها  ي أ�ج ا�ئعات ال�ت السث �ت�ت�جع  طة  أ�نسث الل  �ن
مصدًرا  لك  �تسث �نوات  ال�ت �تلك  أن   2021 عام  وأوا�ئل   2020 عام 

ا.  ا�ئعات أ�يصنً للسث

�تمعات الل�ج�نا�ن�ية  ي امل�ج عالم�ية �ن ة الإ ا�ن اض ال�ث�ت �ن ن n �جس�جب ا�ن
ي  �ن �يق  لل�تد�ت الالزمة  الئدوات  اإىل  ال�ناس   � �ت�ت �ي�ن والسور�ية، 
الط�ج�يعة  أن  م�ن  ال��ن  وعىل  و�نها،  �ي�تل�ت ي  ال�ت املعلومات 
عىل  ة  مع�و�ن ل�يد�ية  ال�ت�ت الل�ج�نا�ن�ية  عالم  الإ لوسا�ئل  الس�ياس�ية 
س�ي  �ت�ن وسوء  عالمي  الإ ل�يل  ال�تصن �نطاق  اإن  �ن واسع،  �نطاق 

ا.  وصنً ي أك�ث معن عالمي الل�ج�نا�ن هد الإ ي املسث املعلومات �ن
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عىل  الع�تماد  اإىل  الل�ج�نا�ن�ية  �تمعات  امل�ج �تم�يل 
 ، ن السور�ي�ي م�ن  أعىل  ة  �جدر�ج ن  هور�ي املسث �ث�ي  ال�ت�ئ أص�اب 
ات  �تعل�ي�ت ك�ثب  ع�ن  الل�ج�نا�ن�ية  �تمعات  امل�ج �ت�تا�جع  ��يث 
�ج�ن�ث  م�نهم  الك�ث�ي  ام  �ت د  و�ت ن  هور�ي املسث ن  �نا�ن�ي وال�ن ن  املط��ج�ي
�يد-19. وم�ن �نا��ية  اح كو�ن ة �ول ل�ت �جار م��ي ا�ئعات وأ�ن سث
ل�يد�ية  �ث �جاملصادر الط�ج�ية ال�ت�ت �ى، �يم�يل السور�يون اإىل ال�ت�ئ أ�ن
اح  دد �ول الل�ت ال ال�ت ن �تمعا�تهم، ول �ي ودة والدامعة مل�ج املو�ج
ي هذا ال�ج�ث.  ن ساهموا �ن ن الذ�ي ن معظم السور�ي�ي ً�ا �ج�ي واصن
ا�ع  ا�ئعات وم�ت د أ�ثار�تها السث اح �ت ة �ول الل�ت و�ي�جدو أن احل�ي
د  و�ت �ى،  أ�ن �جلدان  ي  �ن ا�ن�ج�ية  �ج آ�ثاًرا  له  �تظه�  ي  ال�ت �يد�يو  ال�ن
ال�تواصل  وسا�ئل  ع�ج  ة  �جك�ثا�ن ا�ئعات  السث هذه  ت  ت ا�ن�ت�ث ي س�ج�ت ة ال�ت �ت ي ال�ن ي أوا�ئل عام 2021 �ن �تماعي الل�ج�نا�ن�ية �ن ال�ج

ي ل�ج�نان.  اح �ن اإ�الق الل�ت

م�ن  ا�ية  الو�ت ال�مس�ية �ول  املعلومات  أن  م�ن  ال��ن  عىل   n

ال�ناس  �جعض  ع  �يصن عام،  لك  �جسث ة  مع�و�ن ه  وعال�ج �يد-19  كو�ن
ب  ي أسال�يب ل�يست م�ث�ج�تة ��ت الآن م�ثل �ث �تهم أك�ث �ن �ث�ت
ة  م وص�ن ي ل �تس�تل�ن �ي�تام�ي�نات والئدو�ية ال�ت اب وال�ن اي الئعسث سث
ي  ال�ت و�توكولت  �جال�ج الوعي  أن  الظاه�ة  هذه  ن  و�ت�ج�ي ��ج�ية، 
السلوك�يات  عىل  �يؤ�ث  ل  العامة  الص�ة  اء  �ج �ن �جها  �يوىصي 

ة عىل �نطاق واسع.  ا�ئعات امل�ن�ت�ث �ث�ي �جعض السث در �ت�ئ �ج�ت

عالم�ية أك�ش  واعد م�ق�ي�نة ل�نظام �ب�ي�ئة اإ سالمة �ق
ع�ج�ية معا�ي�ي عامل�ية  والسث م�ية  ال��ت عالم�ية  الإ املصادر  �تط�جق   n
واملس�يّسة  ل�يد�ية  ال�ت�ت عالم  الإ �جوسا�ئل  ار�نة  م�ت ار�ي  ال�ت�ت عداد  لإ
د اك�تس�جت  ذاعة، و�ت �يون والإ �ن الل ال�تل�ن ي �تعمل م�ن �ن ال�جًا وال�ت عن
اصة  ة، �ن �ي ي الس�نوات الئ�ن م�ية ماك�نة �جارزة �ن هذه املصادر ال��ت

 .2019 ) ن الئول )أك�تو�ج �ي �جعد �ثورة �ت�ث

م�ن  م�ت�نوعة  موعة  م�ج �يد-19  كو�ن �ول  املعلومات  �تد�ي   n

ي ل�ج�نان،  ة �ن �تل�ن �تمعات امل�ن د اكن لدى امل�نصات وهلا وصول ك�ج�ي اإىل امل�ج ، و�ت ن �ي ن واملهمسث �ئ�ي �تمعات الال�ج ي ذلك م�ج �جما �ن
ة  مع��ن �ن�يوز  اإ�ن�ت اس�تطالع  لهم  مسث ن  الذ�ي ن  السور�ي�ي �يع  محج

�يد-19 و�تدا�ج�ي احلما�ية احلناصة �جه. ل �جكو�ن أساس�ية عىل الئ�ت

ي  �ن املعلومات  ل�ت�جادل  عاًل  و�ن و�يًا  �ت �نظاًما  السور�يون  �ئ  أ�نسث  n
�يس�جوك  �ن �ات  ص�ن �جط  و�ت ال�يات،  احلج �يع  محج ومع  ة ل�ج�نان  ات امل�جا�ث اص �جاملعلومات واحلن�ج �ن موعات وا�تساب الئسث وم�ج
ن واحلندمات  ال�تو��ي اإعادة  �ص  �اءات احلكوم�ية و�ن الإ�ج �ول 
اإىل  موعات  امل�ج هذه  ي  �ن اركون  املسث ار  أسث ��يث  �نسا�ن�ية،  الإ
الد�  لط�ج�يعة  �نظً�ا  عل�يها  واع�تمادهم  �جها  العال�ية  �تهم  �ث�ت

�يها.  امل�ت�جادل �ن
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ي عىل  والل�ج�نا�ن السوري  ن  �تمع�ي امل�ج ي  ة �ن ال�ث�ت �تُ�ج�ن   n
ي  �ن مهًما  دوًرا  �ب  ال�ت و�يلعب  والئ�ة،  �تمع  امل�ج مس�توى 
�تمعات السور�ية، و�جال�تاىلي  اصة �جال�نس�جة للم�ج ة و�ن ون �ج�ناء ال�ث�ت �ي�نس�ت ن  الذ�ي املعلومات  دمي  �جم�ت أك�ث  ون  �ي�ث�ت �نهم  اإ �ن
�جمصادر  �تهم  �ث�ت م�ن  امل�ىلي  �تمع  امل�ج مع  م�جا�ث  لك  �جسث
مع�يات  احلج الئم�ثلة  مل  و�تسث ال�جع�يدة.  ال�مس�ية  املعلومات 
ي  �ن عل�يًا  �ن ة  احلارصن احلكوم�ية  �ي  عن وامل�نظمات  �ية  احلن�ي
العا�ئلة  �جاكت  وسث ن  السور�ي�ي والئ��جاء  السور�ية  �تمعات  امل�ج

اء. والئصد�ت

ن سالمة  ماك�ن�يات ل�قح��ي رص والإ ال�ن
عالم�ية  الإ ال�ب�ي�ئة 

السور�يون  ها  �ئ أ�نسث ي  ال�ت املعلومات  اركة  مسث ل�يات  آ �تعد   n

ي ل�ج�نان، و�يمك�ن أن �يساعد  مكو�نًا سل�يمًا ل�نظام املعلومات �ن
ل�يل  �ت�ت ي  ي عل�يها �ن امله�ن الطا�جع  اء  �ن واإصن �جاكت  السث د� هذه 
عال�يات  و�ن ة  د�ت ان  �ن و�جال�تاىلي  ا�ئعات  السث ار  ا�ن�تسث ا��  م�ن
�ي  عن للم�نظمات  �يمك�ن  ها.  �ن�ث �ي  ج �ي ي  ال�ت املعلومات 
م�ن  ن  م�تطوع�ي مع  د  ال�تعا�ت امل�ثال  س�ج�يل  عىل  احلكوم�ية 
اكوى  سارات والئس�ئلة والسث ة عىل الس�ت�ن �تمع لل�د م�جا�ث امل�ج
ن أي د� م�ن  �ت �ي�ت ب أن  ج دمة عىل هذه امل�نصات، و�ي امل�ت

ملسؤوىلي  عالم�ية  الإ الئم�ية  مل�و  �ج�تدر�يب  �ج�يل  ال�ت هذا 
لل أي  ب أل �ي�ت ج موعات، و�جامل�ثل �ي اء امل�ج �ات وأعصن الص�ن
كما  �ج�ي�نها  امل�ت�جادل  الد�  ��ج�يعة  م�ن  �جاكت  السث هلذه  د� 
مهارات  �ج�ناء  ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن ن  العامل�ي عىل  ب  ج �ي
ي  �ن امل�جا�ث  �اط  ن ال�ن م�ن  �جدًل  موعة  امل�ج مسؤوىلي  درات  و�ت

هذه امل�نصات. 

أك�ث  ط�ية  ل�تعن �ًصا  �ن دم  �ت�ت مي  ال��ت عالم  الإ n مع أن مسا�ة 

ل  اإ  ، ن �ئ�ي والال�ج ة  املهمسث �تمعات  امل�ج ا�يا  صن ل�ت وا�ن�تظاًما  ة  د�ت
م�ية  ال��ت عالم  الإ لوسا�ئل  املاىلي  الد�  ن  �ت �ي�ت أن  �جد  ل  أ�نه 
م�و  ال  م�ج ي  �ن ة  املهمسث �تمعات  وامل�ج ن  �ي �ن املو�ن �ج�تدر�يب 
�تمعات م�ن  �يد م�ن امل�ج مان �تمك�ن امل�ن عالم�ية لصن الئم�ية الإ

و�نها. ي �ي�تل�ت ي املعلومات ال�ت ك�يك �ن �يق وال�تسث ال�تد�ت

ن املو�ثوق  دمي املعلومات امل�ل�ي�ي ل م�ت n �يمك�ن أن �يؤدي �ن�ت
ي  ال�ت الص��ية  ال�توص�يات  �تد�  ي  ال�ت العلم�ية  ا�ئق  لل��ت �جهم 
ا�ئق  احل�ت ن  �ج�ي ن  ال�تم�ي�ي ن  س�ي و�ت ة  ال�ث�ت ز�يادة  اإىل  دمو�نها  �ي�ت

ا�ئعات. والسث امل�ث�ج�تة 

اهات  ب ها و ال�ق �ي�ن �ن ن ب �ق ب ي �ي اطر ال�ق املحن
ن الع�ق�بار  ذها �بع�ي ب أحن ب ي �ي ال�ل�ب�ية ال�ق

ن ال�ب�ي�ئة  هود امل�بذولة ل�قح��ي �ن احلب مصن
عالم�ية  الإ

ها  س�ي �ت�ن �يساء  ي  ال�ت للة واملعلومات  املصن املعلومات  اك�نت   n

ي ل�ج�نان م�نذ احل�ب الئهل�ية  عالم�ية �ن أ�د مكو�نات ال�ج�ي�ئة الإ
�تمعة  امل�ج العوامل  �ت  أس�ن أن  واكن  وًدا،  ع�ت اس�تم�ت  ي  ال�ت
�يد-19  ة كو�ن ا�ئ �ئة ع�ن �ثورة ل�ج�نان 2019 والئزمة املال�ية، و�ج ي ال�ناسث �اط �ن ن اإن ال�ن ، �ن ا. و�جال�تاىلي ً �ث�ي ع�ن ازد�ياد هذه الد�ي�نام�يات �ت�ئ
عىل  ال�تع�ف  ي  �يع�ن ل�ج�نان  ي  �ن للمعلومات  ي  ال�ج�ي�ئ �ية وامل�ت�ئصلة ل�ج�ناء ال�د.ال�نظام  ن ال�تك�ت�ياكت ال�تار�ي

�يد م�ن ال�تدهور  ي للمعلومات حلنط� امل�ن ع n �ي�تع�ض ال�نظام ال�ج�ي�ئ ا�ج ي ل�ج�نان اإذ �ت�ت ة �ن �تل�ن مة امل�ن ا�ت ل�ج�نان. �جال�توازي مع الئزمات امل�ت�ن ي  �ن الس�ياس�ية  الئزمة  مع  ام�ن  ن �جال�ت عالم�ية  الإ احل��يات 
�تمعات  �تصاد�ية هلا آ�ثار سل�ج�ية عىل امل�ج اإن الئزمة ال�ت ي و�جامل�ثل، �ن �نت �ن �ن�ت الإ �تاكل�يف  �تس�تم�  ض ��يث  �ن امل�ن�ن ل  الد�ن ذات 
ددي سوًءا، لذا ل �جد  ودة ع�ض ال�نطاق ال�ت داد �ج ن �يادة و�ت ي ل�ج�نان ال�ن ي للمعلومات �ن د�ي الد� امل�نظم لل�نظام ال�ج�ي�ئ م�ن �ت�ت
l .ي ل�ج�نان �ى �ن �ة الئزمات الئ�ن �نب مع د� ماك�ن �ن�جًا اإىل �ج �ج

ات ر�ئ�ي��ية و�قو��يات VII. اس�ق�ن�قاحب
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�ئن ات ر�ئ�ي��ية �ب�ش 7.2 اس�ق�ن�قاحب
�ن�ا�ن�ية  ا�بة الإ  الس�قحب

ود�ي�نام�يات املعلومات
ه ال�ب�ي�ئة  ي �قواحب عالم�ية  ال�قحد�يات الر�ئ�ي��ية ال�ق الإ

�يد-19  كو�ن �ول  للمعلومات  م�دود  وصوٌل  د  �يو�ج  n

ة  �ي الصعن �يمات  امل�ن ي  �ن عام  لٍك  �جسث الصلة  ذات  واحلندمات 
ارج  �ن �يمون  امل�ت السور�يون  �ئون  الال�ج ط�ن  �ي�ت ��يث  ال�نا�ئ�ية 

�نسا�ن�ية.  ام�ج الإ �نة" لل�ج اط السا�ن "ال�ن�ت

واملمارسون  ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن العاملون  �تواصل  د  ل�ت  n

ل  لالئس�ن الئعىل  م�ن  وا�ٍد  اٍه  ج �جا�ت �تمعات  امل�ج مع  الص��يون 
م�ن  للعد�يد   � واصن صٌل  �ن ه�ناك  واكن  ة،  ا�ئ احلج �جدا�ية  م�نذ 
الئزمة  �ت�جعات  ع�ن  �يد-19  كو�ن �ول  �يدة  امل�ن املعلومات 
ي  اء �ن درة ال�ناس عىل ال�ج�تعاد وال�ج�ت ي ل�ج�نان عىل �ت �تصاد�ية �ن ال�ت
وصول  م�ن  احلد  ي  �ن الس�جب  اكن  ذا�ته  ال�نه�ج  وهذا  م�نازهلم. 
واحلكومة  عالم  الإ ووسا�ئل  املهمة  الص��ية  املعلومات 
دمت  �ت ي  ال�ت اهل�ي�ئات  أن  و�جما  دمها،  ن �ت ي  ال�ت �تمعات  للم�ج
ي  د اك�نت الس�جب �ن �ت ام �جها، �ن ن سها الل�ت �توص�يا�تها مل �تس�تِطع �ن�ن

سها  ل�ن�ن �تس�ج�جت  أ�نها  ع�ن  اًل  صن �ن ة،  ا�ئ احلج �ول  دد  ال�ت اإ�ثارة 
اد العام.  �جال�تع�ض لال�ن�ت�ت

ي مع وسا�ئل  �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ن �ن ، أي n �ي�تعامل العد�يد م�ن العامل�ي ن �يد�ي ي �ي�تواصلون �جها مع املس�ت�ن ة ال�ت س الط��ي�ت عالم �ج�ن�ن الإ
ل�يل  ة الص�نع لل�ن�ث ال��يع مع ال�ت اإرسال مواد اإعالم�ية مس�ج�ت
وسا�ئل  م�ن  �جداع�ية  الإ املساهمة  أو  ال�ث�نا�ئ�ية  ال�تصالت  م�ن 
ا��ة  م�ن هذا  ي  و�ن  ، ي �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن ن  العامل�ي اإىل  عالم  الإ
ِع�  ود الوسا�ئط و�تسث اء رسا�ئل ل �ت�ت�ناسب مع أسلوب م�ن �نسث �جاإ

�ي أصل�ية. �نها عن مهور �ج�ئ احلج

ل  دا�ن ك�ج�ي  �د  اإىل  احلندمة  و�ل�جات  اكوى  �جالسث ظ  �ت�نَ �يُ  n

ما   ، ك�ج الئ �نسا�ن�ية  الإ ا�جة  الس�ت�ج ي وسط  �ن �يع  �تصن أو  ار امل�نظمات  �ت�ت ة للمساءلة العامة وامل�تا�جعة، وهذا ال�ن �ي ك مسا�ة صعن �ي�ت
�نسا�ن�ية. ة �جامل�نظمات الإ د ال�ث�ت �ية �يع�ت ا�ن �ن اإىل السث

ع  ن أن املعلومات �ول احلندمات م�تا�ة عىل موا�ت ي ��ي n �ن

ات  الل ال�ن�ث مهور م�ن �ن �ي احلكوم�ية و�تِصل لل�ج ك�ج�ي عىل امل�نظمات عن لك  �جسث ال�ناس  �يع�تمد  ال�توع�ية،  لسات  و�ج عالم�ية  الإ
ود احلندمة ذي الصلة  �ي احلكوم�ية لإ�ال�تهم اإىل م�ن �ا�ئط �توز�يع احلندمات عىل املس�توى امل�نظمات عن �جدًل م�ن الوصول امل�جا�ث حلن

. ي ل�يمي أو الو��ن �ت الإ

أك�ش  عالم�ية  اإ �ب�ي�ئة  ل�نظام  م�ق�ي�نة  واعد  سالمة �ق
�ي  �تو�ن ي  �ن را�ئًدا  دوًرا  ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن العاملون  �يلعب   n

�ول  ن  السور�ي�ي ن  �ئ�ي الال�ج �تمع  م�ج م�ن  عها  ومحج املعلومات 
وس  �ي ة و�ن د�ي احلندمات والص�ة وال�نظا�ن وعات م�ثل �ت�ت موصن
مع�يات  �ي احلكوم�ية واحلج ت امل�نظمات عن �يد-19، ولطاملا اع�تُ�جِ كو�ن

وعات. ة �ول هذه املوصن �ية مصادر أول�ية ومو�ثو�ت احلن�ي

الئمم  وه�ي�ئات  الدول�ية  احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات  �تع�تمد   n

ن  �ئ�ي �تمع الال�ج ن م�ن م�ج موعة م�ن امل�تطوع�ي واس�ت�ثمار امل�ت�دة عىل م�ج ا�جة  الس�ت�ج �يع  �ج و�تسث املعلومات  د�ي  ل�ت�ت ن  السور�ي�ي
دمها.  ن ي �ت �تمعات ال�ت ات مع امل�ج ي �ج�ناء عال�ت ت واملوارد �ن الو�ت

ي  �ية �ن ا�ن اإصن ة  ن �جم�ي �ي احلكوم�ية  السور�ية عن امل�نظمات  �يُ�نظ� n �ت�تم�تع  ، ��يث  ن السور�ي�ي مع  و�ية  �ت ات  عال�ت امة  �ت واإ ة  ال�ث�ت ي ل�ج�نان، �ج�ناء  ك�ج �ن �تمع السوري الئ ل�يها عىل أ�نها ع�نرص دا� للم�ج اإ
�ي  ود املس�تم� والد� املادي م�ن امل�نظمات عن اإن الو�ج م�ن و�جامل�ثل، �ن وال�نطالق  ف  ال�تو�ت ام�ج  �ج وء  صن ي  �ن السور�ية  احلكوم�ية 
ن  �ج�ي وى  أ�ت ات  عال�ت لق  ن �ي ة  الك�ج�ي �نسا�ن�ية  الإ امل�نظمات 

�ي احلكوم�ية.  �يدة وامل�نظمات السور�ية عن �تمعات املس�ت�ن امل�ج
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ن  ماك�ن�يات ل�قح��ي رص والإ ال�ن
عالم�ية  سالمة ال�ب�ي�ئة الإ

�ا�ئط احلندمات امل�تا�ة  اء �ن  n �يمك�ن أن �يؤدي اإ�نسث
ي اإ�الة احلندمات،  ت �ن �ي املوارد والو�ت �تمع اإىل �تو�ن للم�ج
ي و�جامل�ثل، س�ي�ت�ي� ذلك هلذه املعلومات �ج�ئن �تكون أ�د  ن �ن اركة املعلومات احلناصة �جالسور�ي�ي مكو�نات ممارسات مسث

�تمعا�تهم.  م�ج

ن  امل�تطوع�ي دور  عىل  املؤس�ي  الطا�جع  اء  �ن اإصن س�يساعد   n

الس�نوات  ي  لكت �ن �ت�آ ي ر�جما  ال�ت ة  ال�ث�ت ن  �ي �تع�ن ن عىل  �تمع�ي�ي امل�ج
ال  ي امل�ج ن �ن وا أن العامل�ي ي أن �يع��ن ة ومساعدة ال�ناس �ن �ي الئ�ن
الئول،  ام  امل�ت ي  �ن �تمعات  امل�ج مصاحل  ي  �ن ك�ون  �ي�ن ي  �نسا�ن الإ
ط  �ت ن ل�يس �ن الل �ت�ئهب امل�تطوع�ي و�يمك�ن أن �ي�جدأ هذا م�ن �ن
ولك�ن  مع�ي�نة،  دمة  ن �ج الصلة  ذات  املعلومات  و�ن�ث  مع  حلج
ة ل�يكو�نوا مصادر  �جمساعد�تهم عىل اك�تساب املهارات واملع��ن

�تمعهم. أك�ث معوم�ية للمعلومات والد� مل�ج

وم�نظمات  امل�ل�ية  احلكوم�ية  �ي  عن للم�نظمات  �يمك�ن   n

ال�تصورات  ع  محج ي  �ن ر�ئ�يس�يًا  دوًرا  �تلعب  أن  ي  املد�ن �تمع  امل�ج

� معلومات ع�ن  ي �يمك�ن أن �تو�ن �يد-19 ال�ت والئس�ئلة �ول كو�ن
ة  ا�ئعات امل�تعل�ت ار السث ي احلد م�ن ا�ن�تسث مواد ال�تصال و�تساعد �ن

ا�ات. ا�جة لل�ت ة والس�ت�ج ا�ئ �جاحلج

اهات  ب ها و ال�ق �ي�ن �ن ن ب �ق ب ي �ي اطر ال�ق املحن
ن الع�ق�بار  ذها �بع�ي ب أحن ب ي �ي ال�ل�ب�ية ال�ق

ن ال�نظام  هود امل�بذولة ل�قح��ي �ن احلب مصن
ي  ال�ب�ي�ئ

�تمعات  مل امل�ج �نسا�ن�ية أص�ج�ت �تسث ام�ج الإ n �نظً�ا لئن ال�ج
� أن  م�ن امل��ج ي ل�ج�نان، �ن �تصاد�ية �ن ة �جالئزمة ال�ت �ث د�يدة امل�ت�ئ احلج

ي �يطال أمدها ما مل  اكوى ال�ت وات املعلومات والسث �ج داد �ن ن �ت
وات ال�تصالت. �ج ِ� سد �ن ج �ي

ات  �جال�تو�ت ا�يد  ن م�ت لك  �جسث وات  �ج ال�ن هذه  �ت�جط  �ت سوف   n

�جط�ق  الل�ج�نا�ن�ية  �تمعات  وامل�ج ن  السور�ي�ي ن  �ج�ي �تماع�ية  ال�ج
�تصاد�ية  ال�ت اق  لالآ�ن ال��يع  ال�تدهور  �جس�جب  د�يدة  �ج

l .ا ل امل�توسط   سا�ج�تً �تمعات الل�ج�نا�ن�ية ذات الد�ن للم�ج

ص ال�قو��يات 7.3 ملحن
لللك: 

ا�ئعات  اوف والسث لق مسا�ة لالس�تماع اإىل الئس�ئلة وامل�ن n ا�ن
ع امل�تدهور �ج�عة  ة. اإن الوصن �تل�ن �تمعات امل�ن ي امل�ج ودة �ن املو�ج
�ج�عة  �ي  �ت�تعن واملعلومات  ات  ال��ت�يا�ج أن  ي  �يع�ن ل�ج�نان  ي  �ن
ي  �ن ة  وم�نس�ت م�ن�تظمة  اس�تماع  لسات  ج �ج ��تها  ماك�ن ب  ج و�ي
وع�ج  �ية،  وال��ي�ن �ية  احلرصن �تمعات  وامل�ج �يمات،  امل�ن أماك�ن 
م�ن  اركة  املسث هذه  م�ثل  �تساعد  أن  �يمك�ن  ��يث  �نت،  �ن�ت الإ
م�ل�يًا،  صلة  أك�ث  عالم�ية  الإ ط�ية  ال�تعن عل  �ج ي  �ن ن  �ي�ي الص��ن
ال�تصال  مواد  ن  س�ي �ت ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن ن  للعامل�ي و�يمك�ن 

دمي املعلومات.  �تمعات وم�ت ن امل�ج ة �ج�ي و�ج�ناء ال�ث�ت

م� املعلومات معظم  عالم�ية: �تعن ي م�و الئم�ية الإ n اس�ت�ثم� �ن
� اإىل  �ت�ت �تمعات �ت�ن ل أن �تلك امل�ج ي ل�ج�نان ال�يوم، اإ �تمعات �ن امل�ج
ي �تلك املعلومات أو ال�ت�ث�جت م�ن  ك�يك �ن الئدوات الالزمة لل�تسث
اض مس�توى  �ن ن ��ة وا�ن �ة امل�ن ج م�ن الو�ن �ي �تها، وهذا امل�ن �ي�ت ��ت
�جار  �اءة والك�تا�جة له آ�ثار سل�ج�ية عىل اس�تهالك الئ�ن ة ال�ت مع��ن
طاعات  �ته م�ن عدة �ت ب معاحلج ج �نسا�ن�ية، و�ي ام�ج الإ وكذلك ال�ج
ا�ن�ج�ية امل�ت�نوعة. لك�ن �ت�تم�تع العد�يد م�ن  �جماك�نة لل�تع�ف عىل الآ�ثار احلج والسور�ية  الل�ج�نا�ن�ية  احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات 
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عالمي و�يمك�نها  �يف الإ ال ال�ت�ث�ت ي م�ج �ي ال�تدر�يب �ن �يدة ل�تو�ن �ج
�تمعات  �ي احلكوم�ية وم�تطوعي امل�ج ي امل�نظمات عن �ن �تدر�يب مو�ن
أساس�يات  عىل  سواء  �د  عىل  �تمع  امل�ج �اد  وأ�ن ن  �ي�ي والص��ن
وسا�ئل  ك  �ت �تسث أن  �يمك�ن  و�جامل�ثل،  عالم�ية،  الإ الئم�ية  م�و 
هود  احلج �يذ هذه  �ت�ن�ن ي  ي �ن �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  ن �ن عالم والعامل�ي الإ
لق  و�ن ن  طاع�ي ال�ت ن  هذ�ي ن  �ج�ي وات  �ج ال�ن سد  ل  أ�ج م�ن  مًعا 
ي  �نسا�ن ال الإ ي امل�ج ن �ن ن العامل�ي اركة �ج�ي مسا�ة لل�تواصل واملسث

ي ماكن وا�د. �تمع �ن عالم وامل�ج ووسا�ئل الإ

�ن�ان:  ال الإ ي املحب ن �ن للعامل�ي
ة  �نوات املو�شو�ق �باكت وال�ق ادة م�ن ال�ش الس�ق�ن

ا ودة م��ب�قً املوحب
ن ل�يص�ج�وا  ن امل�يدا�ن�ي�ي ن واملسؤول�ي �تمع�ي�ي ن امل�ج n اد� امل�تطوع�ي
ن  ال�ج�نّاءة �ج�ي مصادر ر�ئ�يس�ية للمعلومات و�ت�جادل املال�ظات 
�ج�ناء  ي  �ن واس�ت�ثم�  �تمع،  وامل�ج ي  �نسا�ن الإ ال  امل�ج ي  �ن ن  العامل�ي
م�ن  �جاكت لكي �تصن �ي الد� املاىلي املس�تم� هلذه السث درات و�تو�ن ال�ت
املدى  وعىل  م�ت�نوعة  �جط�ق  �تمعا�تها  م�ج د�  �تس�تط�يع  أن 

الطو�يل.

ل  ن �بدًل م�ن أن �ق�ن�ق �ئ�ي �قمعات الالحب اًل�قوا�ل مع محب ل�يها �ن�ق املعلومات اإ
�تمعات  م�ج �جعض  عىل  ة  �وصن امل�ن �يود  ال�ت اإدراك  عل�يك   n

ل  ��ت  ل�يهم،  اإ ال�توص�يات  د�ي  �ت�ت أ�ث�ناء  ن  �ي واملهمسث ن  �ئ�ي الال�ج
�ياء مس�ت��يلة عىل املس�توى امل�ىلي ل�ن  ح عل�يهم م�ثاًل أسث �ت �ت�ت
�تهم �جك. �ي�نط�جق هذا عىل  دان �ث�ت �ت ل اإىل اإ��جا�هم و�ن �تؤدي اإ
�توص�يات  ا  أ�يصنً م�ن  �ي�تصن ولك�نه  ة،  وال�نظا�ن الص�ة  معلومات 
�توص�يات  م�ثل  ل�ج�نان  ي  �ن �تصاد�ية  ال�ت الئزمة  وء  صن ي  �ن صع�جة 

ل. ن ي امل�ن اء �ن ال�ج�تعاد وال�ج�ت

م�يع  حلج املعلومات  ل�توص�يل  وا�دة  ة  ���ي�ت د  �تو�ج ل   n

اول أن �تساعد امل�نظمات امل�ل�ية  ، لذا عل�يك أن �ت ن �ي�ج�ي املس�ت�ج
در  �ت م�ل�يًا  صلة  ذات  مواد  اإ�ن�تاج  ي  �ن املعلومات  دمي  وم�ت
اد آل�يات أك�ث م�و�نة ل�ت�جادل  ج ي ذلك �جاإ�ي الإماكن. و�يمك�ن ال�جدء �ن
امل�ل�ية  ة  �ي الصعن احلكوم�ية  �ي  عن امل�نظمات  ك��جط  املعلومات، 
وعات  موصن ة  سث مل�نا�ت الص�ة  اء  �ج ن �ج ع�ج�ية  السث الإعالم  ووسا�ئل 
ي �يمك�ن أن  اح أو ال�ج�وث ذات الصلة، وال�ت دام الل�ت ن �جث املعلومات أك�ث م�ن املواد م�ثل اس�ت�ن س�ي ي �ج�ناء املهارات و�ت �تساعد �ن
م��توى  ة  ص�ياعن كذلك  �يمك�نك  ا.  مس�ج�تً ة  ه�ن امل�ج الإعالم�ية 

ن  ن السور�ي�ي �ي�ي ن م�ثل الص��ن �ي ن مو�ثو�ت �ي �ج مو�ثوق مع م�ن
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ي  ال�ت �جاكت  والسث السور�ية  احلكوم�ية  �ي  عن مان أن �تكون وامل�نظمات  �جاب لصن موعات السث أسها ال�نساء وم�ج �ت
. �تمع امل�ىلي ع عىل صع�يد امل�ج اعل�ية للوصن املعلومات أك�ث �ن

ط م�ن  و �ن�ش اعات عىل �ن سش ل�يل والإ ل وطو�يلة ال�قصدي لل�قصن ة الئحب ص�ي راءات �ق حب ن الإ ج �ب�ي الل املرن لحن الئحب
اء مسا�ة لل�تواصل امل�ىلي امل�جا�ث  n �يمك�نك العمل عىل اإ�نسث
�ي  ي امل�نظمات عن �ن ا�ئعات �يُمك�ن ملو�ن ي ل�ت�ت�جع السث و�نظام �تعاو�ن
ل�يه. عالم والعامة الوصول اإ ن والإ ن امل�ل�ي�ي احلكوم�ية وال�جا��ث�ي

املعلومات  �ت�جادل  آل�يات  ن  �ي �تع�ن العمل عىل  �يمك�نك  كما   n

الل  ة م�ن �ن �تمعات املهمسث �ئون وامل�ج دمها الال�ج ي �يس�ت�ن ال�ت
دمي  وم�ت الو�يب  �ات  ص�ن ي  مد�ي ود�  املهارات  ي �ج�ناء  اء �ن ن �جاحلن�ج �ي ، وم�ن �ث ر�جط أول�ئك املد�ي ن �ي املعلومات املو�ثو�ت
الصلة  ذات  ا�يا  صن ال�ت أهم�ية  اإدراك  ن  �ي ل�تع�ن هم م�نظم�تك  او�ن ل م�ن ال هلم لط�ح الئس�ئلة و�ن�ت اد م�ج ج ن واإ�ي �ئ�ي �جالال�ج

�تمع.  ال�نا�جعة م�ن امل�ج

ال  ي املحب ن �ن ي العامل�ي ة �ن احرص عىل �قوط�يد ال�ش�ق
ي �ن�ا�ن الإ

ي العد�يد م�ن امل�نظمات  ة �نس�ج�يًا �ن اع مس�توى ال�ث�ت لك ار�ت�ن �يسث
وري  الرصن م�ن  لك�ن  لد�يها،  الئصول  أهم  أ�د  احلكوم�ية  �ي  عن

ن عىل  �ئ�ي مان �صول الال�ج لٍك م�ناسب لصن ادة م�نه �جسث الس�ت�ن
ة امل�نظمات  م�ج ارج �نطاق �ج �يع �ن ة ع�ن مواصن معلومات مو�ثو�ت

�ي احلكوم�ية. عن

الإ�الة  �اءات  لإ�ج ل  صن أ�ن هٍم  �ن ن  �تكو�ي ي  �ن �تمع  امل�ج ساعد   n

ون  �يس�ت��ت م�ن  �ت�يار  ا�ن ومعا�ي�ي  للم�تا�جعة  م�ن�ية  ال�ن داول  واحلج
مع املعلومات  ج َمع م�نهم املعلومات. ع�ندما �ت ج املساعدة ومِلَ �تُ
ص  �يل�نّ م��توى  اء  اإ�نسث عىل  ا  أ�يصنً امَعل  اكء،  ال�ث أو  ن  �ي للما�ن
هذا  �ن املعلومات،  دموا  �ت ن  الذ�ي اص  �ن لالئسث ا�تك  اس�ت�ن�تا�ج
صا�ئ�ية" واإ�تا�ة  رهاق الدراسات الس�ت�ت �ة "اإ س�يساعد عىل ماك�ن
اد  ج ي اإ�ي دام املعلومات �ن �تمعات امل�ل�ية لس�ت�ن �صة للم�ج ال�ن
. و�يمك�ن اإ�تا�ة ذلك  �تمع امل�ىلي �يادة امل�ج الك �ج�ت �لول للمسث
عىل  املعلومات  ل�ت�جادل  السور�ية  امل�نصات  الل  �ن م�ن  ا  أ�يصنً

 . �تمع امل�ىلي ة امل�ج ظ� �ج�ث�ت ي �ت �يس�جوك ووا�تساب وال�ت �ن

�يس�تط�يع  احلندمات  ل�توز�يع  ار�ة  �ن ط�يط  ن �ت عىل  امعل   n

املك�تو�جة وامل��ئ�ية  الط�ق  �ت  �جسث ل�يها  اإ الوصول  �تمع امل�ىلي  امل�ج
اإذا أ�ت�ي�ت هذه املعلومات عىل لٍك م�ن الصع�يد  والسمع�ية، �ن
العمل عىل  ن عىل  السور�ي�ي �نها س�تساعد  اإ �ن ي  والو��ن ل�يمي  �ت الإ
�يع  محج ي  �ن املوسعة  �جاك�تهم  لسث معلومات  كمصادر  ل  صن أ�ن و  �ن
م�ن  أوسع  ا  �نطا�تً املعلومات  ط�ية  �تعن س�ي�ت�ي�  ما  ل�ج�نان،  اء  أ�ن

مهور.  احلج

عالم:  لوسا�ئل الإ
ي  �ن للة  املصن املعلومات  م  �ج �ج �ار  �ت الإ عالم  الإ وسا�ئل  عىل   n

اف  اء"، والع�ت �ت�يار "آراء احلن�ج ي ا�ن ي احل�ص �ن ورة �تو�ن ل�ج�نان ورصن
عالم  الإ ل�جعض وسا�ئل  اًرا  �يكون صن ر�جما  الذي  الدور  هم�ية  �ج�ئ
ي �ن�ث املعلومات  اء ال�عا�ية الص��ية �ن �ج ة و�ن �تماع�ية املؤ�ث ال�ج
ب عل�يها الس�تعا�نة �جمصادر ��ج�ية  ج للة. كما �ي لو�ة واملصن املعن
ا�ات  �جالل�ت املع�ن�ية  �يد-19  كو�ن �نة  �جل�ج ة  م�جا�ث صلة  ذات 

ة عىل �نطاق أوسع. ا�ئ هة احلج وموا�ج

اد س�جل  ج ال �جد هلا م�ن اإ�ي �ئة �ن عالم�ية ال�ناسث n أما املؤسسات الإ
�ى  �ج ي  ال�ت ة  املهمسث �تمعات  وامل�ج ماه�ي  احلج اإىل  للوصول 
م�ن  �ت�تمك�ن  أل  �يمك�ن  ي  وال�ت ل�يد�ية  ال�ت�ت �جالوسا�ئل  �تس�ي�يسها 
ي  ار�ي �تلك املؤسسات �جسهولة. و�يمك�ن ال�جدء �ن الوصول اإىل �ت�ت
ن  ال�جارز�ي اء  والئعصن ن  �ي�ي الص��ن ن  �ج�ي الس�تماع  لسات  ج �ج ذلك 
�تم�ث�يل  �ية  ك�ي�ن اكر �ول  الئ�ن ل�ت�جادل  ة  املهمسث �تمعات  امل�ج ي  �ن
د�يد س�جل  ار�ي و�ت ي اإعداد ال�ت�ت �يًا �ن �تمعات �تم�ث�ياًل وا�ن هذه امل�ج
�ئات. و�يُعد  لة ل�تلك ال�ن صن د�ي م��تواها عىل امل�نصات امل�ن �ت�ت
عالم�ية  ال ال�توع�ية الإ ي م�ج طوة مهمة �ن ا �ن هذا ال�تعاون أ�يصنً
�تمعات  امل�ج �تع�ض  طورة  �ن ي  �ن ال�نظ�  ك�يد عىل  لل�ت�ئ ا�ئ�ية  الو�ت
ع�ن  ار�ي  ال�ت�ت اإعداد  ع�ند  �تماع�ية  ال�ج ات  لل�تو�ت ة  املهمسث

�تصاد�ية. اح والئزمة ال�ت �يع م�ثل �ن�ث الل�ت مواصن

ات ر�ئ�ي��ية و�قو��يات VII. اس�ق�ن�قاحب
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عالم�ية  ا�ئق وممارسات م�و الئم�ية الإ �ي احل�ت ي �ت�ت n اس�ت�ثم� �ن
عىل  املهارات  هذه  �ج�تعم�ي  �يلة  الك�ن الس�جل  اد  ج واإ�ي �يكم  �ن ملو�ن

�ية.  ات الص��ن عالم�ية وال�ن�ث الل املواد الإ ن م�ن �ن اهد�ي املسث

 : ي ي ال�وري والل�ب�نا�ن �قمع املد�ن للمحب
عالم�ية  ي ال�تدر�يب عىل م�و الئم�ية الإ n �يمك�نكم الس�ت�ثمار �ن
هود  ج ي �تعملون معها، والس�تعا�نة �ج �تمعات امل�ل�ية ال�ت للم�ج
�تمع �يم�ثلون آل�يات د� هامة لك�جار  �جاب و�نساء م�ن امل�ج �جسث
أ  �ن �ت�ت�ج �ى ل  أ�ن اء  �ن وأ�ج  ، أس�ن أ�ه�نّ ي �ي الال�ت وال�نساء   ، الس�ن

 . �تمع امل�ىلي م�ن امل�ج

احلساس�يات  مس�ت  م�ت  عالمي  الإ طاع  ال�ت مع  �تعاو�نوا   n

ة  �جالد�ت �ي�تسم  الذي  ال�تم�ث�يل  عىل  عوا  �جّ وسث �جذلك  الئم�ن�ية 
ة. �تمعات املهمسث ام للم�ج وال��ت

�تمع امل�ىلي  ي �ت�تم�تعون �جها عىل مس�توى امل�ج ة ال�ت زوا ال�ث�ت n ع�ن

ا��ها، وعىل ال��ن م�ن أن  ا�ئعات وم�ن ار السث ع الوعي �جا�ن�تسث ل��ن
كم  �نام�ج ة عىل �ج د ل �تؤ�ث م�جا�ث �يد-19 �ت ا�ئعات �ول كو�ن السث
د �يؤ�ث  ة �ت ي ال�ث�ت �ي اإىل معلومات وا�نه�يار �ن ، ولك�نها �تسث ال�اه�ن
م�ثل  �جاًل  مس�ت�ت �نام�ج  ال�ج م�ن  �ى  أ�ن الت  م�ج عىل  . سل�جًا  د�ية ومحالت ال�تطع�ي املساعدات ال�ن�ت

اء �نظم ا�تصالت مع م�نظمات اإ�نسا�ن�ية أك�ج  n امعلوا عىل اإ�نسث

اء  ل و�ت�يس�ي اس�ت�ت صن و أ�ن ات عىل �ن �ج ي الوصول لل�ن �تساعدكم �ن
ات  ا�جة لال��ت�يا�ج �يع هذه اهل�ي�ئات ل�تكون أك�ث اس�ت�ج �ج الآراء ل�تسث

اه�ي امل�ل�ية.   وامل�ن

ة:  هات املا�ن للحب
ن  ن العامل�ي ن �ت�جادل املعلومات ال�ث�نا�ئ�ية �ج�ي �ي �ن ي �ت n ساهموا �ن

وا عىل  �تمعات امل�ل�ية، و�تع��ن عالم وامل�ج ي والإ �نسا�ن ال الإ ي امل�ج �ن
�ية  ا�ن �ن السث م�ن  �يد  امل�ن ة  ا�ن صن لإ اكء  ال�ث مع  ال�تعاون  الت  م�ج
ام�ج �ج�ناًء عىل  د�ية و�تك�ي�يف ال�ج الت ال�ن�ت ن ال�تد�ن �ي .و�جال�تاىلي �تع�ن �تمع امل�ىلي �اد امل�ج مال�ظات أ�ن

ة  �ث�ت ك�ث  الئ والد�  املعلومات  مصادر  �جعض  �ث  �ت�ت�ئ  n

�تمع�ية  ع�ج�ية وامل�ج اعدة السث د�يًدا ال�ت ة، و�ت �تمعات املهمسث للم�ج

م�ت�ناسب  �ي  عن لك  �جسث السور�ية،  احلكوم�ية  �ي  عن وامل�نظمات 
ة ع�ن الئزمة  د�ية ال�نامحج د�يات الس�يولة ال�ن�ت وا�جط العملة و�ت �جصن
ل�يل  �ت�ت اولوا  �ت أن  �يد  امل�ن م�ن  لذا  ل�ج�نان،  ي  �ن احلال�ية  املال�ية 
ع�ج�ية  ض س�ج�يل �تمو�يل هذه امل�نظمات السث ي �تع�ت �ن ال�ت احلوا�ج
ة  دار�ية الالزمة ملعاحلج ة وم�ن�ها الصال��يات املال�ية والإ �ي الصعن

ل. ة م�توسطة الئ�ج �ت ي ال�ن �تصاد�ية �ن الئزمة ال�ت

ا�يا  صن ل�ت هة  املو�ج ار�ي  ال�ت�ت اإعداد  ار�يع  ملسث ال�تمو�يل  دموا  �ت  n

د  مة، و�ت ا�ت ه أزمات ل�ج�نان امل�ت�ن ي �توا�ج ة ال�ت �تمعات املهمسث امل�ج
ات  الطا�ت زت  ع�ن ما  اإذا  ا  ً �ث�ي �ت�ئ د  أسث ار�ي  ال�ت�ت هذه  �تص�ج� 
احلكوم�ية  �ي  عن وامل�نظمات  �ئون  الال�ج ودها  �ي�ت ي  ال�ت عالم�ية  الإ

l .تمعها عىل املدى الطو�يل� �يام �جهذا الدور مل�ج السور�ية لل�ت

ات ر�ئ�ي��ية و�قو��يات VII. اس�ق�ن�قاحب



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

�قام�ية مالحظات حن

https://www.hrw.org/news/2020/04/02/  1
 lebanon-refugees-risk-covid-19-response

: �نظ�ة  عالم�ي هد الإ .)2017 ، 27 مارس(. ل�ج�نان المسث  2
Fanack.com .عامة

 https://fanack.com/lebanon/society-media-culture/
lebanon-media/

http://lebanon.mom-rsf.org/en/findings/  3
/political-affiliations

وق  �جكة الع��ج�ية لمعلومات ��ت مؤسسة مهارات السث  4
�ي ل�ج�نان ،الئردن ،  �ن �ن

�ئ�ي ا�يا الال�ج صن ط�ية �ت �نسان. )2016(. وسا�ئط �تعن الإ
�ب. مؤسسة مهارات. مص� ، المعن

Maharatfoundation.Org. http://maharatfoundation.
org/media/1487/media-coverage-of-refugees-final.

pdf 
Ibid. Page 22  5

ب  م�ج�(. OTV: م�ا�ت ص�ي�. )2018 ،30 �نو�ن مؤسسة سم�ي� �ت  6-7
ملك�ية الوسا�ئط.

https://Lebanon.Mom-Rsf.Org/ https://lebanon.
mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/otv/ 

اب عون  دام� ل�ن�ت�ن .اإل.ب )2016 ، 31 أك�تو�ج�(. أعداء �ت �ج�ي�ي ، �ت�ي
ر�ئ�يسًا لل�ج�نان. 

reuters.com https://www.reuters.com/article/
us-lebanon-presidency-idUSKBN12U0M3 

ه�يوم�ن را�ي�تس وو�تش. )2020 ، 12 مارس(. ل�ج�نان:   8
ات ���ية ال�تع�ج�ي�. ة م�ن مال��ت مو�ج

 https://www.hrw.org/news/2020/03/12/lebanon-
spate-free-speech-prosecutions# 

ه�يوم�ن را�ي�تس وو�تش. )2019 ، س�ج�تم�ج� 27(. ل�ج�نان:   9
 humanrightswatch.org.ل� المعلومات ا�نون الوصول اإ ف �ت �تو�ت

https://www.hrw.org/news/2019/09/27/lebanon-
 access-information-law-stalled

.(. ل�ج�نان: م�يد�يا  �تصار ال�ثا�ن�ي م�يد�يا ل�ندسك�يب. )ا�ن  10
اع 12 د�يسم�ج� ، 2020 ، م�ن ع�ند ل�ندسك�يب. �تم الس�ت��ج

 https://medialandscapes.org/country/lebanon/
organisations/trade-unions 

امعات ،  م�يد�يا ل�ندسك�يب. )�جدون �تار�ي�ن ب(. ال�ج  11
اع د�يسم�ج� 12  عالم. �تم الس�ت��ج � الط�ج�يع�ية لوسا�ئل الإ المدارس: الم�نا�ن

، 2020 ، م�ن
 https://medialandscapes.org/country/lebanon/

education/universities-schools 
�نسا�ن�ية.  ا�ئعات الإ �ة السث م�ج�(. �نسث ا�ن�ت��ن�يوز. )2020 ، 16 �نو�ن  12

ا�ن�ت��ن�يوز.
 https://internews.org/sites/default/

files/2020-11/2020-11-16_Humanitarian_Bulletin_
ENG.pdf

�ن 
�ئ�ي ؤون الال�ج �ية السام�ية لالئمم الم�ت�دة لسث وصن الم�ن  13

ل�يها  �جة الئس�ة ، 2020. الوصول اإ �ئ م�ا�ت �يد 19 ل�ج )�يول�يو 2020( كو�ن
.Tableau ارئ الل �ت م�ن �ن

 https://microdata.unhcr.org/index.php/catalog/238 
�ن ومسؤول 

�ن السور�ي�ي
�ئ�ي �ن ال��ئ�يس�ية مع الال�ج

�ج��ي ا�جالت الم�ن م�ت  14
�ات ذات  ودها سور�يون ، و�ت�ل�يل م��توى �ثالث ص�ن �يس�جوك �ي�ت �ة �ن ص�ن

صلة
https://reliefweb.int/report/lebanon/  15

syrian-refugee-challenges-traditions-community-
 leader-role

�ي ��ا�جلس ،  مع �ن �يش ال�ت 16  لور�ي�نت ال�يوم. )2021 ، 27 �ي�نا�ي�(. �ج
ا�نة: لك ما �ت��تاج اإل�  �ن ا�ن�ية �يذهب اإل� ال�ن �يات COVID-19 ، الم�ي�ن �يل و�ن �تس�ج

�ته ال�يوم. مع��ن
 https://today.lorientlejour.com 

اع م�وعة  ه�يوم�ن را�ي�تس وو�تش. )2021 ، 19 �ي�نا�ي�(. ل�ج�نان: أوصن  17
�ي مد�ي�نة �دود�ية. �ن �ن

�ن السور�ي�ي
�ئ�ي لال�ج

 Humanrightswatch.org. https://www.hrw.org/
news/2021/01/19/lebanon-dire-conditions-syrian-

refugees-border-town
�ن 

�ئ�ي ؤون الال�ج �ية السام�ية لالئمم الم�ت�دة لسث وصن الم�ن  18
ل�يها  �جة الئس�ة ، 2020. الوصول اإ �ئ م�ا�ت �يد 19 ل�ج )�يول�يو 2020( كو�ن

.Tableau ارئ الل �ت م�ن �ن
 https://microdata.unhcr.org/index.php/catalog/238



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

ENDNOTES

�تمع  م�ج�(. ال �ي�ج المد�ي�نة الم�نورة ، أ. )2020 ، 22 �نو�ن  19
�كة Endless Medical Advantage )EMA( مع عا�ئلة  ��يق سث �ن

عل  اع �جل�ج�نان الذي �ن �ي وادي ال�ج�ت وا�ئ�ية �ن ة عسث �ي م�نط�ت سور�ية �تع�يش �ن
 )� � م�ن COVID-19 ، 16/11/2020 )سور�يا م�جاسث ً�ا �تعا�ن ذلك مؤ�ن

�ية[. �ا�ن و�توعن ]صورة �ن
 syriadirect.org https://syriadirect.org/news/the-

muffled-advance-of-covid-19-in-syrian-refugee-
camps-in-lebanon/

دم  م�ج�(. ال�ت�ت المد�ي�نة الم�نورة ، أ. )2020 ، 22 �نو�ن  20
�ي ل�ج�نان. سور�يا  �ن �ن

�ئ�ي �يمات الال�ج �ي سور�يا م�ن المك�توم لـ COVID-19 �ن
.� م�جاسث

 https://syriadirect.org/news/the-muffled-advance-
of-covid-19-in-syrian-refugee-camps-in-lebanon/

ه�يوم�ن را�ي�تس وو�تش. )2021 ، �ي�نا�ي� 19(. ل�ج�نان: أ�وال   21
�ي �جلدة �جوردر. �ئون �ن �ن ل�ج

م�وعة لسور�ي�ي
 Humanrightswatch.Org https://www.hrw.org/

news/2021/01/19/lebanon-dire-conditions-syrian-
refugees-border-town  https://reliefweb.int/report/

lebanon/lebanon-crisis-response-plan-annual-
report-2019#:~:text=With%2055%20percent%20
coverage%2C%20the,partners'%20capacities %20

to%20meet%20needs.

طة  طاعات �ن �ن ال�ت
.(. ل�ج�نان �ج�ي �تصار ال�ثا�ن�ي UN-OCHA. )ا�ن  22

ا�جة لـ COVID 2020 | ال�ت�ت�جع المال�ي . Fts.Unocha.Org. �تم  الس�ت�ج

�ج�ا�ي� ، 2021 ، م�ن اع 7 �ن الس�ت��ج
 https://fts.unocha.org/appeals/988/summary

ار  �ج ا�جة لال�ن�ن �جسمة وز�ي�تو�نة. )2020(. �ج�ي�وت الس�ت�ج  23
وارع ]صورة[. - �ت�نظ�يف الم�نازل و السث

 https://www.basmeh-zeitooneh.org/ https://www.
basmeh-zeitooneh.org/beirut-explosion-bz-

response-day-2 
�ج�ا�ي�  �تمعات ، �ن �ية مع الم�ج وصن ا�جلة مع ا�تصالت الم�ن م�ت  24

2021
ا�جلة مع مم�ثل ال�يو�ن�يسف ، 22 أك�تو�ج�  م�ت  25

 .2020
�ية السام�ية لالئمم الم�ت�دة  وصن ا�جلة مع مم�ثل الم�ن م�ت  26

�ج�ا�ي� 2021 . 5 �ن �ن
�ئ�ي ؤون الال�ج لسث

.(. الم�ياه والص�ف الص��ي و  �تصار ال�ثا�ن�ي ال�يو�ن�يسف. )ا�ن  27

�ج�ا�ي� 2021 ، م�ن اع 12 �ن ة. �يو�ن�يسف ل�ج�نان. �تم الس�ت��ج �ج��نام�ج ال�نظا�ن
 https://www.unicef.org/lebanon/water-sanitation-

and-hygiene-program 
�ن�ت��ن�يوز م�ن ذوي  و اإ �ن �ية ومو�ن وصن ا�جالت مع مم�ثل الم�ن م�ت  28

ال ال�الت ال�نسا�ن�ية �ي الم�ج �ج�ة �ن ال�ن



 
للمعلومات ي  ال�ج�ي�ئ ال�نظام  �ي�ي  ل�ج�نان�ت�ت

د�ي كر و�ق�ق سش

الذي  �ن 
�ي السور�ي �ن 

ارك�ي للمسث اص  ال�ن ك�  السث �ج ص  �ت �ن �ن
موعات  �ي م�ج �ن �ن

ارك�ي الت والمسث ا�ج ت معهم الم�ت ��ي أ�ج
هم  ال�ت �ل�ي و�ت هم  ار�ج �ج �ت اركوهم  سث �ن 

الذ�ي �ن  �ي �ك �ت ان ال �ن �ج �ي ل �ي للمعلومات �ن �ئ �ي �ج ظام ال �ن ة �ول ال ص�ي �ن السث
مل أن  �ئ �. �ن ��ي �ت �ت ع هذا ال ل ص�ن وز م�ن أ�ج �ي ��ن �ت �ن كة اإ �ج مع سث
ا  ه�ن ُ���ت  �ي  �ت ال ات  وص�ي �ت وال ل  �ل�ي �ت ال هذا  دم  �ت �ي
�ي  دعمكم �ن ة وأن �ي ص�ي �ن كم السث ار�ج �ج �ت ا ل �نً ًصا أم�ي �ي ل�ن �ت
�ي  �ت ور عل� المعلومات ال ة للع�ث ل�ي �ج �ت كم المس�ت مساع�ي

ها.  و�ن ا�ج ��ت �ت

م�ن  ل  �ي ا�ئ �ن م�ي �ول  مساهما�ت �ج د  �ي سث �نُ أن  ا  صن أ�ي ود  و�ن
هد  المسث �ي  �ن �ة  �ي �ج ك�ن عملت  �ي  �ت ال مهارات،  مؤسسة 
ا  �ن �ي ك�ل سث �ن كما   .� ��ي �ت �ت ال ل هذا  لئ�ج ان  �ن �ج ل �ي  �ن عالم�ي  الإ
ا  ا�ي صن �ت �ي  �ن ة  سور�ي �ة  �ي �ج و�ن طة  اسث �ن وه�ي  وك،  و�ت �ج
ا  لك�ت دمت  �ت د  و�ت ان.  �ن �ج ل �ي  �ن �ن 

�ي السور�ي �ن 
�ي �ئ الال�ج

الل لك م��لة  م�ن �ن �ث در �ج �ت �ن مال�ظات ل �ت
�ي ��ت �ي �ج ال�ن

ة.  ا�ج �ث والك�ت م�ن م�ا�ل ال�ج

�ي  �اث �ن ة الئ�ج س�ت ودة )م�ن و �ج ان أ�ج ��ي ك� كذلك الكً م�ن سث �ن
 � ول �وع وهال�ي سث �ي هذا المسث �اث �ن دة الئ�ج ا�ئ وز( �ت �ي ��ن �ت �ن دعمت اإ �ي  �ت ال وز(  �ي ��ن �ت �ن اإ �ي  �ن ع  ار�ي مسث ة  س�ت )م�ن �ن 

ماكو�ي
 ، �ي ا�ن صن الإ �ي  دا�ن الم�ي والعمل  ل  �ل�ي �ت وال �اف  سث الإ �ي  �ن
�ي  �ن وز  �ي ��ن �ت �ن لإ المعلومات   � )مد�ي صاص�ي م�ت وعم� 
�ي  ة �ن ات عالم�ي ا�ن �ي �ج دورف )م�للة  ة أس�ن اد�ي ان( و�ن �ن �ج ل
ات  ا�ن �ي �ج ال و�تصور  ل  �ل�ي �ت دعمت  �ي  �ت ال وز(،  �ي ��ن �ت �ن عة اإ م�ا�ج �ي  �ن ساهم  الذي  ومان  �ي �ن �ي  ��ن �ي وك ة،  الكم�ي
�ي مؤسسة مهارات  �ن �ن

�ي �ت ��ي �ن �. اكن الك ال ��ي �ت �ت ق ال �ي د�ت و�ت
ل  مصدًرا  ة  �ت �ث ال عل�  مة  ا�ئ �ت ال المعلومات  �وع  ومسث

هد  مسث عل�  اق  والس�ي ات  ا�ن �ي �ج ال اركة  لمسث م�ن  �ث �ج در  �ت �ي
د19-  �ي كو�ن �ول  للة  المصن والمعلومات  عات  ا�ئ السث

ان. �ن �ج �ي ل وعل� �نطاق أوسع �ن

ال�صد   � )مد�ي ا  سث كو�ن ل  دي  �ن 
واك�ي �ن م�ن  الكً  ك�  سث �ن

وز( الذي  �ي ��ن �ت �ن �ي اإ علم �ن �ت �ث وال م ال�ج �ي �ي �ت �ت العالم�ي وال
�ن 

�ي �ي �ن الئول
�ي ة المسود�ت ا�ج �ت �ث الئول�ي وك �ف عل� ال�ج أسث

العالم�ي  ال�صد   � ودو)مد�ي �ج ك  ��ي �ي و�ج  ،� ��ي �ت �ت ال لهذا 
�ف  أسث الذي  وز(  �ي ��ن �ت �ن اإ �ي  �ن علم  �ت وال �ث  ال�ج م  �ي �ي �ت �ت ة وال ا�ج والك�ت �ي  دا�ن الم�ي العمل  م�ن  م��لة   � آ�ن عل� 

 .� ���ي �ت وال

م  صم�ي �ت ت عل� ال ��ن �ي أسث �ت ل�ي ال �ي ل �ت ا�ي ا�ن ا �ج صنً ك� أ�ي سث �ن
 � ��ي �ت �ت ال لهذا  ة  ط�ي ط�ي �ن �ت ال وال�سومات  ك�ي  �ي �ا�ن ال�ج

ه. �ت س�ي �ن و�ت
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