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�ل�تا�بعة  �لسود��ن�ية  �لئ�ن�باء  و�تَُعد واكلة  �شورة 2018.  ت  �ن ��ن�ت أن 
ل �ل�نظام  �بار د��ن للدولة )SUNA( م�ك�نَ �لإمد�د �ل�مسي للئ�ن
�بار  �لئ�ن و�تُ�بث  �ل�بلد،  ي  �ن �ية  �مل�ك�ن د�يد  �ش ي  �ملعلوما�ت ي  �ل�ب�ي�ئ
اهد م�ن م�نظور  ال�بًا ما �تُسش ي أ�نها �ن ي �لول�يات، ما �يع�ن �ل�مس�ية �ن
و�ل��د�يو �ىل  �يون  �ن �ل�تل�ن  � �تو�ن ور�ن   ، ي ���ن عن و�لب �لس�ياسي  ا�ية م�ن ��يط�ة �مل�ك�ن  �يه �لك�ن ل�تا �بما �ن �نهما مل �يُ�ن اإ مس�توى �لدولة، �ن

اء �ل�شورة.  �ن �لن��وم م�ن �بعد ��ن�ت

�ل  ن ل �ت س�نًا، �ن هدت �ت د �ش �لم�ية �ت مع أن �بعض �ل��يات �لإ
ي مؤ�ش م�نظمة  ل ��ش دول �ن ا�ئمة أ�ت �ن �ت ة �ن �لدولة ُم��نّ�ن
محلة  �يون  �ل�ح�ن هد  �ش د  �ت �ن  ،)RSF( �دود  �بل  م���لون 
ة،  21 صح�ي�ن اط  �نسش ف  �تو�ت �ت ��ن  أ��ن ة  ا�ئ �لب لل  مع �ن �ت
ل  �ن أ�ن و�إ�دى  ا  مو�شو�تً م�دًر�  �تُعد  �ل  ن �ت ل  �ل�حف  لك�ن 
ي  �ن ن  ود�ي �ملو�ب أول�ئك  لدى  �ملعلومات  �إىل  �لوصول  م�ادر 
�يد  ن � �مل�ادر و�ي ا�ها ��ي�ن �ب�تو�ن اف �نسش اإن �إ�ي�ت �لن��وم، لذ� �ن
�يد-19.  كو�ن ا�ئعات �ول  و�لسش للة  �مل�ن �ملعلومات  ار  ��ن�تسش م�ن 
ًء� م�ن �تدر�يب  �ن ن �ملعلومات ل�يس �ب د�ي �بالذك� أن �تو��ي �لب
ي معل�ية �ت�بادل �ملعلومات  د�يًّا �ن د وّلد هذ� �ت ، و�ت ن �ي�ي �ل�ح�ن
ات  و�باللعن م�نا�ب  و  �ن �ىل  ها  و�ت�بل�يعن �يد-19  كو�ن �ئن  �بسش

لة. �ن �مل�ن

هذ� �يُو�شّق  للمعلومات  ي  �ل�ب�ي�ئ �ل�نظام  �ي�ي  ة �ت�ت ا�ئ ب ة �ب �مل�تعل�ت �ملعلومات  �ن�تاج  �إ �ية  ك�ي�ن
ارك�تها  �ية ���تهلكها ومسش �يد-19، وك�ي�ن كو�ن
���ية للمعلومات  ود أ�نظمة �ن ي و�ب ي �لسود�ن، ما �يُساهم �ن �ن
�مل��ت�بط  �لع�ض  ا�نب  �ب �ن  �ن ل  و�ل�تد��ن �بال�تعدد  ج �ت�ت�ف  �ل�ن�تا�ئ و�تُظه�  للمعلومات.  ا  �نطا�تً �لئو�ع  ي  �ل�ب�ي�ئ و�تها �بال�نظام  �ت مدى  ��ن  �لوة  �بار،  �لئ�ن �ن�تاج  �إ �ية  م�ك�ن �تؤدي  ك�يف 
ن  س �ب�ي ي �ت�ت�نا�ن ���ية �ل�ت وم�ادرها، �إىل �تطو�ي هذه �لئ�نظمة �ل�ن
عت  ُ ي محب لل �ل�ب�يا�نات �ل�ت ح هذ� م�ن �ن �ى، و�ي�ت�ن �ي�نة و�لئ�ن �ل�ن
ن  �ل�ناز��ي �تمعات  محب ��ر  �ن �ىل  ة  �ملهمسش �ئات  �ل�ن م�ن 
ي  �ن وأول�ئك   ) ن ��ي �ملها�ب ل�يًّا،  د��ن ن  �ل�ناز��ي  ، ن �ئ�ي )�لل�ب
�لإمد�د  آل�يات  هم  �تس�تهد�ن ل  ن  �لذ�ي ة  �ي�ن �مل�ن �تمعات  �ملحب

�ل�مس�ية للمعلومات.

ي  هد املعلوما�ق امل�ث
اكن  و�إن   ، ور��حن و��ع  �إ�لمي  هد  �بمسش �لسود�ن  ن  ة �ىل و�ا�ئل �ي�تم�ي ا�بة �كوم�ية مك�ش�ن د اك�نت ه�ناك ر�ت �ت محدوًد�، �ن
�يون و�ل�حف، و�تعكف  �ن ذ��ة و�ل�تل�ن �لم �ل�مس�ية م�شل �لإ �لإ
�لم �بعد  ن �لدولة و�لإ ة �ب�ي �بط �لعل�ت �لدولة �ل�يوم �ىل �إ�ادة صن
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وس�يلة الوصول
لئ�نظمة  ار  �ت�ت �ل�ن ي ول  �لكه��با�ئ لل�ت�يار  �مل�تك�ر  طاع  �ل�ن�ت ل  �يع��ت مل 
�إذ   ، �تماعي �ل�ب �ل�تو�صل  و�ا�ئل  د�م  ���تحن �نت  �ن�ت �لإ ��ب  ع  �لد�ن
ل �ل�ول �ىل  ن د��ئًما م�ن أ�ب �ي�ب�ي �يس�تعملها 71.7% م�ن �ملحب
�نو�ت �ل�مس�ية:  �يد-19، و�إن لّكً م�ن هذه �ل�ت �ئن كو�ن �ملعلومات �بسش
�ل�مس�ية:  �ي  �ن �نو�ت  و�ل�ت  ،)%75.5( �يون  �ن و�ل�تل�ن  )%67.8( �لإذ��ة 
�تماعي )%70(  �نت )70.9%( وو�ا�ئل �ل�تو�صل �ل�ب �ن�ت ات �ل��ا�ئل )69.8%(، �تم�شل �مل�ادَر �ل��ئ�يسة للمعلومات م�ن�ات �لإ و�تط�ب�ي�ت
�ت�بط �ل�ول �ىل �ملعلومات  . كما �ي �م�ن ن و م�ت دم �ىل �ن و�تس�تحن
�لكومة،  ي  �ن ة  �ل�ش�ت د�ن  �ت �ب�ن ا  و�ش�ي�تً �ر�ت�باً�ا  �ل�حف  لل  م�ن �ن
ل  ات د��ن ���ن ار �لك�ب�ي ل�نظ��يات �ملؤ�م�ة و�لن �ي �ل�ن�تسش �يُسش ��يث 
ة  عف ���ي�ت �بار �إىل صن �ي �ل�مس�ية للئ�ن �نو�ت �لعامة و�ن �مل�ادر و�ل�ت
�يها، وما  ة �ن عف �ل�ش�ت �لوصول �إىل �ملعلومات �ل�مس�ية، و�لئهم، صن
ال �ملعلومات م�ن  ي ��ن�ت�ت ة �ل�ت�نازل�ية �ن عل ذلك أ�وأ هو �لط��ي�ت �ب

�يون و�ملط�بو�ات.  �ن �مل�ادر �ل�مس�ية ��ب �لإذ��ة و�ل�تل�ن

ي  �نس�ية دوًر� �ن �ية للهو�ية �لب ا�ن �تما��ية و�ل�ش�ت و�تلعب �ل�ب�ن�ية �ل�ب
ل  ل�يها �ل�نساء، و�ي�ت ي �ت�ل �إ د�يد �نوع م�ادر �ملعلومات �ل�ت �ت
�بل �ل�نساء  ِ �ل�لع �ىل �ل�حف وز�يارة �لئماك�ن �لد�ي�ن�ية م�ن �ت
ل  دن �إىل �ل�ول �ىل �ملعلومات �با��تعمال و�ا�ئل أ�ت ي �ي �للو��ت

�تما��ية. ي �لدو��ئ �ل�ب رمس�ية �ن

�ية �إىل  ���ن عن و�ية و�لب ات �للعن �تل�ن �وض �لعدوى، كما أدت �ل�ن
ا�ية  و�لو�ت �يد-19  كو�ن أ���ض  �ول  للمعلومات  ة  �لا�ب ز�يادة 
�تمعات  و�ملحب ل�يًّا  د��ن ن  �ل�ناز��ي اكن  �ام،  و  �ن و�ىل  .م�نه،  ن ��ي ن و�ملها�ب �ئ�ي ل �بها م�ن در��ية �لل�ب �ن ة �ىل در��ية أ�ن �ي�ن �مل�ن

ل  �ن حسب، در��ية أ�ن �يمات �ن ي �بعض �ملحن �ئون، �ن �يم�تلك �لل�ب
�وًصا  ار�ن�تهم �ن م�ت ��ند  �نسا�ن�ية  �لإ ا�شة  �ن و�لإ �ملسا�د�ت  �ئن  �بسش
ة  �ا�ت �يمات و�بذوي �لإ ارج �ملحن ل�يًّا �ن ن د��ن د�ي ن و�مل�ش �ئ�ي �بالل�ب
ة �إىل �ل�ول  �ي�ن �تمعات �مل�ن �ون و�ملحب ع �ملها�ب ن ، و�ي�ن ن و�ملس�ن�ي
، مع أ�نهم ل�يسو� د��ئًما �لئهد�ف �ل��ئ�يسة  �ىل معلومات أك�ش

�نسا�ن�ية. للمسا�د�ت �لإ

ل�ب�ية  �ن �ب�ئ �يعها  محب �لنمسة  �لول�يات  ��ب  �ي�بون  �ملحب اد  أ�ن د  ل�ت
�لعمل  ��ء�ت  �إ�ب �ئن  �بسش در��ية  �ىل  �يكو�نو�  مل  أ�نهم  ة  �ا��ت
ي كسل  ي ول�ي�ت �يف، وكذ� �لال �ن ومسا�د�ت �لدولة لد� �ل�تو�ن
ن أ�نه �ىل “در��ية  �ي�ب�ي د أّيٌ م�ن �ملحب ِ �تامة”.و�ل�ن�يل �لئزرق، ��يث مل �يُ�ن

�بع�يًد� ��ن  �ل�مس�ية  �ملعلومات  �ن�تاج  �إ �تك�ي�يف  �إىل  ة  �شمة �ا�ب
�إىل  ال  �ل�ن�ت�ت �ش  �ملحل�ية،  ات  �لس�يا�ت سب  �ب ي  �مل�ك�ن م�درها 

�تمع.  ه �ملحب �ملح�توى �لذي �يس�ي

��ي�نت  �يد-19،  كو�ن ��ن  �ن�تحج  �لذي  ول  �ل�تحب �ظ�  لل  �ن
�ن�ش  �بهدف  �ل�حة  وز�رة  ي  �ن �إ�لم�ية  معل  ة  ��ت �ن �لكومة 
�ية  �ل�ح�ن �ملؤ�تم��ت  لل  �ن م�ن  �لعامة  لدى  �ملعلومات 
�نة  ي �ت�ب�شها واكلة �لئ�ن�باء �لسود��ن�ية، كما أ�ست لب �ل�يوم�ية �ل�ت
ا�بًة  ���تحب �لطو�رئ  ل  أ�ب م�ن  طا�ات  �ل�ت م�تعددة  �ل�يا 
ي �ب�ئن  ة، لك�ن �لط�ب�يعة �ل�ت�نازل�ية ل�ت�بادل �ملعلومات �تع�ن ا�ئ للحب
معل�يات  ه�ت  و�ن ار  و�ل�ن�تسش �بالظهور  �بدأت  ا�ئعات  �لسش
د  �ية. و�ت لل �ملؤ�تم��ت �ل�ح�ن ا�ئق �ن عة �ل�ت ��ة مل���ب محن
ا�ئع  ة �لو�ت اكء �ملعو�نة �بعض �ملحاولت ملعالب �بذلت �لكومة و�ش
د  �ت �ن ذلك  ومع  �يد-19،  كو�ن �ئن  �بسش �ملحل�ية  و�له�تمامات 
ي  �ملعلوما�ت ي  �ل�ب�ي�ئ �ل�نظام  �ن  �حب �بس�بب  ذر�يًعا  ًل  سش �ن هدت  ا�بة �ش �ل��تحب ��ن  �لكومة  �ل�يه  �ته�يم�ن  �لذي  ّك  �ملسش �ل�مسي 
�ب�ي�ئ�ية  أ�نظمة  لق  د �ن �ت �ن ة، و�بال�تاىلي  �ئات �ملهمسش �ل�ن ات  لا�ب
�تماعي  معلوما�ت�ية �بد�يلة �ته�يم�ن �ل�يها و�ا�ئل �ل�تو�صل �ل�ب

�ي �ل�مس�ية. �لم�ية �ن �نو�ت �لإ و�ل�ت

را�قها   ة للمعلومات و�ثعض احلا�ج
�يد-19  كو�ن ��ن  �ملعلوما�ت�ية  ات  �لا�ب �تل�ب�ية  �ت�تعذر  ما  ال�بًا  �ن
�ملعلومات  أن  ذلك  ة،  �ي�ن �مل�ن �تمعات  و�ملحب ن  �ل�ناز��ي لدى 
و�ت�تمحور   ، ن �ي و�ل�تح�ن اذ  �ن�ت �لإ ل�تد��ب�ي  املة  �ش ل�يست  �ل�مس�ية 
�يف  ات �مل��ت�بطة �باملعلومات �ول �ل�تعل�ي و�ل�تو�ن معظم �لا�ب
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أن  ن  �يد�ي �ملس�ت�ن م�ن   %57 اد  أ�ن د  و�ت ي مسعوها.  �ل�ت �لد�اء�ت 
دوًر�  �يلعب  �بو�نه  �ي ص  حن �ش م�ن  �ملعلومات  �ىل  �ل�ول 
د �نس�بة أك�ب )75.5%( أن �ملعلومات  ة، �ب�ي�نما �تع�ت�ت ي �ل�ش�ت مهًما �ن
ود  و�ب مع  ة،  لل�ش�ت مهمة  ة  �تل�ن محن م�ادر  �إىل  �تس�ت�ند  ي  �ل�ت
�تمعات �ل�ناز�ة  ي �ملحب ن �اكن �لول�يات �ن ا�بات �ب�ي �ب ي �لإ ق �ن �تو��ن

ة. �ي�ن و�مل�ن

ة أك�ش �إذ أ�نها  �ي �ل�مس�ية مو�شو�ت �بار �ن و�ادًة ما �تكون م�ادر �لئ�ن
ولو�يا�تهم  �ب�ئ ا  و�ش�ي�تً و�ر�ت�باً�ا  �ل�ناس  م�ن  �بوًل  و�ت ��يًل  �ت�ن أك�ش 

ور�ية. �ل�ن

ة �ل��ئ�يسة لل�تو�صل  �تها �للعن ة �لع��ب�ية �ب��ن ومع ه�يم�نة �للعن
�يد-19  ة �بكو�ن ة �مل�تعل�ت �ي لت هذه �لئ�ن اركة �ملعلومات، �ن ومسش
�تمعات  �ملحب �يم�نع  ما  ل�يات،  �لئ�ت ات  لعن ي  �ن ن  �تو��ي دون 
دون  ع �مل�ش ن ة م�ن �ل�ول �ىل �تلك �ملعلومات. و�ي�ن ع�ي�ن �ل�ن
�بار�ية أك�ش �ت�نوً�ا،  مو�ة م�ادر �إ�ن ل�يًّا �إىل �ل��تماد �ىل محب د��ن
ه مع �لعا�ئلة  ًها لو�ب ��ر �ل�تو�صل و�ب �ي �ل�مس�ية �ىل �ن �و�ًء �ن
�ل�مس�ية )52.8%(، ما  �نو�ت  �ل�ت اء )54.7%(، وكذلك  و�لئصد�ت
ي  �ن أو�ع  �نو�ت  �ت مو�ة  محب دمون  �يس�تحن أ�نهم  �إىل  �ي  �يُسش
�ئون  �ت� �لل�ب �ى، �ي�ت �ل�ول �ىل �ملعلومات؛ م�ن �نا��ية أ�ن
ات  و�تط�ب�ي�ت �تماعي  �ل�ب �ل�تو�صل  د�م و�ا�ئل  ���تحن � �ىل  ً ي �ياكد �يكون ك�ش�ي ي �ملعلوما�ت �ي �إىل أن �نظامهم �ل�ب�ي�ئ �ل��ا�ئل، ما �يُسش

. ارج �ل�نظام �ل�مسي �ن

ة  ال�ث�ق
ة �جم�ادر املعلومات  ة �باملعلومات �لو�ردة م�ن �مل�ادر ال�ث�ق ي �ل�ش�ت ح �ن عف و�صن �يد �ب�ئن �لكومة ه�ناك صن ار�ي �ت�ن ود �ت�ت ، مع و�ب ن ادة �ملحل�ي�ي �ل�مس�ية و�ل�ت

ا�تها �لس�يا��ية أو  ا�ت �ن هلاء �ل�ناس ��ن �إ�ن ة لإ ا�ئ دمت �لب ���تحن
م�ن  �لعد�يد  اد  أ�ن د  �ت �ن ذلك،  ومع  �ملسا�د�ت،  لل  ل��تعن
أ�نهم  ن  ك�ي �ل�ت مو�ات  محب ات  سش م�نا�ت لل  �ن ن  �ي�ب�ي �ملحب
صحة  م�ن  ق  لل�تح�ت �لكوم�ية  �مل�ادر  دمون  ��يس�تحن

�ىل  در�تهم  �ت م�ن  ن  �ي و��ش�ت اك�نو�  ن  �لذ�ي اص  حن �لئ�ش اكن  د  و�ت
�لون �ىل  ح �ي ا�ئعات �ىل �لئر�ب ا�ئق و�لسش ن �ل�ت ��يق �ب�ي �ل�تو�صل �ل�ت�ن ع  مو��ت ��ب  رمس�ية  �ي  �ن �بو�ا�ئل  دوًما  معلوما�تهم 
�لم �ل�مسي د�ت  ة �بالإ ، ما �يدل �ىل أن �دم �ل�ش�ت �تماعي �ل�ب
ة �بامل�احل  �ش �ي �مل�ت�ئ �ي �ل�مس�ية �ن ة �ل�ناس �إىل �ل��تعا�نة �بامل�ادر �ن ���ي�ت أن  كما  م�نها.  و�ل�ت�ش�بت  �بار  �لئ�ن ل�تمح�يص  �ل�مس�ية 
ة  �ش�ت م�ن  ز�دت  �تماعي  �ل�ب �ل�تو�صل  ع  مو��ت مح�توى  اء و�لعا�ئلة �تد�ول  دد �ىل ألس�نة �لئصد�ت دت �ل�ناس �ب�ح�تها، ��يث �ت�ت د و�ب دمو�نها ل�بدء �لو�ر�ت، و�ت ا�لون معها أو �يس�تحن �ية و�ي�ت�ن دًر� م�ن �ملو�شو�ت ن أن �ملعلومات �تك�تسب �ت ك�ي مو�ات �ل�ت محب

ارب. ��بون و�لئ�ت اء �مل�ت اركها �لئصد�ت ��ندما �ي�تسش
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ة أم لئ�نه صار  ي �يعط�يها مو�شو�ت ذلك �يعود �إىل أن �ملعلومات �ل�ت
لل  ه�ة �ن اومة �لسش ان �مل�ت د ��دت لب دة. ل�ت معوًل �ل�يه �بسش
�نو�ت  �ت وأص�بحت  �لسود�ن  هده  �ش �لذي  �لس�ياسي  ة �ل�تحول  �تل�ن �ملحن ات  �ل��ت�يا�ب و�تل�ب�ية  �ملعلومات  و�يد  ن �ت ي  �ن ة  مو�شو�ت

. ن ك�ي مو�ات �ل�ت ا لـ�ب�يا�نات محب �تً ، و�ن للئهاىلي

ادات وال�لوك�يات  ي االع�ق�ق أ�ث املعلومات �ض
��يث  �لكمامات  �بار�تد�ء  �م  ن �لل�ت �ت�اد�ية  ��ت أ��باب  �ملحظور�ت �تعوق  م�ن  �تع�ت�ب  وأص�بحت  ة  ملك�ن ون  �لك�ش�ي ها  �يع�ت�ب
و�ملاك�نة  ة  �بالط�ب�ت �ملحظور�ت  هذه  �ت�بط  �ت �إذ  �تما��ية،  �ل�ب

حة �لئ�يدي.  �تما��ية ر�ن �ل��تم��ر �بم�ا�ن �ل�ب
�ي�ي ��ك�يات  ي �تعن ت �لوك�يات �ل�بحث ��ن �ملعلومات �ن د أ�ش و�ت

ة �ضوات املعلومات املو�ثو�ق �ق
�يون  �ن �ناة �تل�ن �ية هي �ت �إن أك�ش م�ادر �ملعلومات �ل�مس�ية مو�شو�ت
ي  ة �ن �ل�ش�ت د�ن  �ت �ن �ل��ن م�ن  أم درمان، و�ىل  ور�د�يو  �لسود�ن 
�مل�ادر �ل�مس�ية معوًما، �يع�تمد �لسود��ن�يون �ىل �دد محدود 
�تلف  ي �تك�رها محن �نو�ت �ل�مس�ية و�ىل �ملعلومات �ل�ت م�ن �ل�ت
كما  �ملعلومات،  صحة  م�ن  كد  �ل�ت�ئ ي  �ن �ل�مس�ية  �نو�ت  �ل�ت
ق م�ن  ها لل�تح�ت �بار �ب�بع�ن ي ذلك �ىل ر�بط �لئ�ن �يع�تمدون �ن
ي و�ط �ل�بلد )�لن��وم( ذك�و�  �ي�بون �ن �ي�تها، و��ت �ملحب م�د��ت
مي  �ي ور�ت درة �ىل �ل��تماد �ىل أك�ش م�ن م�در �ت�نا�ن أن �ل�ت
�م�تلكهم  ر�ن  �ل�ت�د�يق،  �إىل  �ب  أ�ت �بار�ية  �ن �لإ ار�ي  �ل�ت�ت عل  ب �ي

هم. هم و��يا�ت �و�ن �ب �إىل �ن معلومات رمس�ية أ�ت

�لم�ية �لدول�ية أك�ش م�ن  �يم�يل �لساكن �إىل �لو�شوق �بامل�ادر �لإ
ة  �مل�تعل�ت �ملسا�ئل  �وص  ن �ب �ملحل�ية  �لم�ية  �لإ �نو�ت  �ل�ت
دت  و�ب د  و�ت ة،  �ي للئ�ن �ملحسوس  ن  لل�تح�ي �نظً��  �يد-19،  �بكو�ن
أك�ش  �ملحىلي  �ل��د�يو  أن  �يمات  �ملحن ي  �ن ن  ك�ي �ل�ت مو�ات  محب
ود  ن ��بها للس�ياق �ملحىلي وأ�نه �ي ى أ�نه أ�ت �ية، �إذ �يُ �مل�ادر مو�شو�ت
ة ما�ة �ول �ل��ع.  و�نها �ا�ب �تا�ب ن �بمعلومات �ي حة �مل�تا�بع�ي �يلهم للمعلومات �ملحل�ية و�لو�صن �ن كما ��ب �لئهاىلي ��ن �ت�ن
�ى،  �نو�ت �ل�مس�ية �لئ�ن ي �توص�يلها �ل�ت ل �ن سش ي �ت�ن �لة، �ل�ت و�مل�ن
ع معلومات  ى كم��ب ن أن �ل��د�يو �ملحىلي �يُ ّ �ش�نا �يُ�ب�ي ومع أن �ب
�إن اكن  ن ما  كد�ي أ�ن�نا لس�نا م�ت�ئ ل  �إ �يمات،  �ملحن له �اكن  �ن �ي�ن

�لس�ن  ار  صعن �بدأ  ��يث  �بالعم�،  ة  �مل�تعل�ت �تماعي  �ل�ب وذ  ، �ل�ن�ن �تماعي ع �ل�تو�صل �ل�ب ي مو��ت ار �ملعلومات �ن �نًا �با�ن�تسش �ئ د�دون �ش ن ا�ئعات �ي �يط �بامل�ض م�ن �ت�د�يق �لسش ي �ت ات �ل�ت ���ن وز�دت �لن
ا�ئ�ية  ��ء�ت �لو�ت �م �بالإ�ب ن د�ت �لد�ي�ن�ية م�ن �لل�ت و�ّدت �ملع�ت�ت
ل لك ذلك، �زد�د  ي �ن و�ل�كون �إىل �لطب �ملحىلي و�لد�و�ت. و�ن

ار �مل�ض. ي ��ن�تسش ن هم �لس�بب �ن �ئ�ي اد �ب�ئن �لل�ب �ل��ت�ت

ض  اعل�ي �ض�ا�ض�ية وال�ض ا�جة االإ دور االس�ق�ج
ي ي املعر�ض ي ال�ضظام ال�ج�ي�ئ ض �ض �ض�ا�ض�ي�ي االإ

هود �لكومة  ي و�ب �نسا�ن طاع �لإ ا�بة �ل�ت ن ���تحب اكن �ل�ت�نس�يق �ب�ي
دم  املس�توى �لعاىلي م�ن �ل�تعاون و�ل�ت�نس�يق �ي�ت ا �نس�ب�يًا، �ن �تً مو�ن
ي  للكو�رث �ن �بل�ية  �ملس�ت�ت ا�بة  �ل��تحب ي  �تسا�د �ن ة  محا�ية مس�ب�ت

ول �لسود�ن ��ن �ل��ت�بد�د�ية.  ل �ت �ن

ر�بط  ي  �ن ���ت�ش�نا�ئ�ية  هوًد�  �ب �نسا�ن�يون  �لإ �لعاملون  �بذل  د  و�ت
�ل�نات  ع، م�شل �إذ��ة �لإ و�ا�ئل ور�ا�ئل �ل�تو�صل �بظ�وف �لو��ت
ول �ب�ي�نهم �بامل�ك�بات، لك�ن اكن م�ن �و��ئق  للئهاىلي أ�ش�ناء �ل�تحب
�ل�نا�ئ�ية،  �مل�نا�ق  ي  �ن �لعمل  �لئهاىلي  مع  عال  �ل�ن ي �ل�ب�يا�نات �ل�تو�صل  ص �لاد �ن ا�نات �ملس�تم�ة، و�ل�ن�ت �ي�ن ��ات و�ل�ن ن و�ل�ن
�لعو��ئق  ل�تلك  �ل�ت�دي  ا�بة. واكن م�ن ��ق  �ل��تحب �يه  ، ل�تو�ب ن �ملحل�ي�ي ن  ط�ي �ل�نا�ش مع  �ك  �ت �ل�ش ما  ة  �بط��ي�ت

ض أن  �ي �ج �ي �ج اد 57% م�ض امل��ق أ�ض
احل�ول عىل املعلومات م�ض 
ة. �ق ه مهم لل�ث راد أرس�ق أ�د أ�ض

�يذي  ال�ق�ض�ض ص  املل�ض
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�باب  ة �لئهاىلي م�شل �لسش ظى �ب�ش�ت ي �ت �وًصا ذوي �لئصو�ت �ل�ت �ن
ها،  �ي اومة أو �ن ان �مل�ت لل لب ن م�ن �ن ط�ي ن م�ن �ل�نا�ش �ي �ملو�شو�ت
و�يد  ن ي ��ب�يل �ت ىص �د �ن هود �إىل أ�ت ة �تلك �لب ا��ن و�يمك�ن م�ن
�تو�صل ذ�ت  طة  لئ�نسش لل�ت�ئ��يس  �باملعلومات  و�ية  �ل�ت ل�يات  �لآ

�بل. ي �ملس�ت�ت ب �تو��يعها �ن ب ، و�ي ن مع �لئهاىلي اه�ي ب ��ت

رض ال�قوص�يات مو�ج
�م 7. ي ال�ق �لة أك�ث �ض أد�ضاه عرض لل�قوص�يات الر�ئ�ي�ة، امل�ض

�يد-19 ا�بة �لكوم�ية لكو�ن �ل��تحب
ي ذلك  مة م�ن �ملعلومات، �بما �ن حن ة لكم�ية صن �ت�اد�ية n �تل�ب�ية �لا�ب �ل�ت �تما��ية  �ل�ب ب  و�لعو��ت �ت�اد�ية  �ل�ت ات  �ل��ت�يا�ب

�يذي  ال�ق�ض�ض ص  املل�ض

�يد-19  �يق �ىل �إ��ا�ئ�يات كو�ن ن �ل�ن ك�ي ة، �بدًل م�ن �ل�ت ا�ئ للحب
وو�ش�يق  م�تاكمل  �تعاون  ي �ىل  �مل�ب�ن �بامل�نهحج  �لعامة،  و�ل�حة 
�ء  �ن ي أ�ب لة �ن �ن �نو�ت �مل�ن د�م �مل�تو�زن لل�ت ن �لوز�ر�ت و�ل��تحن �ب�ي

ة م�ن �ل�بلد. �تل�ن محن

سد  �ب ي  �ن ن  �ي �ملو�شو�ت �ملعلومات  اكء  �ش م�ن  �بكة  �ش �ب�ناء   n

ي  ن �ن �ئ�ي ي �ل�بلد و�لل�ب ن �ن ن �مل�تعلم�ي �تمع، �ب�تدر�يب �ل�ناز��ي �ملحب
ن �ىل �ل�حة  �ي �ن علهم ُم�ش ب ن �ب �يمات أو �لئ��باء �ملحل�ي�ي �ملحن

�ملحل�ية.
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م�ن  �ملعلومات  م�ادر  �ية  للم�ك�ن �لئولو�ية  �إ�طاء  ب  ب �ي  n

ع  لوصن ة  و�ملهمسش �ل�ناز�ة  �تمعات  �ملحب مع  �لعمل  لل  �ن
ي  �ل�ت �تمعات  �ملحب �إىل  لها  و�ن�ت �نو�ت،  و�ل�ت �ملعلومات  مح�توى 

ل�يها، �ي�عب �لوصول �إ
�تماعي �ىل �نطاق و��ع  ع �ل�تو�صل �ل�ب د�م مو��ت ي ���تحن n �ت�ب�ن

ارك�تها �ىل هذه �مل�ن�ات. �ن�تاج ص�يغ �يسهل مسش و�إ

ظة  ط� �الت �لطو�رئ: �ملحا�ن ي وصف �ن ة �ن �نب �مل�بالعن ب n �ت

�إ�ي�اهلا  ي  �ن مدرو�ة  ة  �بلهحب �ل�يوم�ية  �ت  �ن �ملو�ب �تو�زن  �ىل 
ع�  ود �الة �و�رئ ل �يسش لوً�ا �بو�ب عوًر� معن لق �ش ن �يث ل �ت �ب

هم. �ي ن أو �ن ��ي �بها �لك�ش�ي م�ن �لعامة أو �ملهحب

�يد-19 �نسا�ن�ية لكو�ن ا�بة �لإ ي �إ�ار �ل��تحب �محج �ن �ت�م�ي �ل�ب
ن �اكن �مل�نا�ق �ل�نا�ئ�ية:  �وًصا �ب�ي ن و�ا�ئل �ل�تو�صل �ن n �تو��ي
ي  �تد� م�بادر�ت �لكومة �ن أن  ن  �ملعاو�ن�ي طاء  �ل�نسش ب �ىل  ب �ي
ما�ات  �لب ن  �ب�ي �وًصا  )�ن �يها  �ن ة  ع�ي�ن صن �تكون  ي  �ل�ت عة �ىل أ���ف �ل�بلد(، و�لعمل مع �مل�نا�ق  ي �لول�يات �لو��ت و�ا�ئل �ل�نا�ئ�ية �ن عل  �ب ي  �ن �تمع  �ملحب ي  �ن ن  �ي �ملو�شو�ت ن  �ملحل�ي�ي ادة  �ل�ت
ة مع  �ت ا�بة و�ل�تو�صل و�لوصول للم�نا�ق �ملحل�ية م�تو��ن �ل��تحب
ي  ي �ن �لول�يات �ل�ت �ي�نا�ب  �تط�ب�يق ما  ها و�ال�تها و�دم  �و�ن �ن

و�ط �ل�بلد �ل�يهم. 

لسات �ل�تو��ية  ن م�شل �ب اه�ي ب ن �ىل �ل�تو�صل ذي �ل�ت ك�ي n �ل�ت
مع  و�ل�تعاون  �تما��ية  ��ب لسات  �ب ي  �ن �لئ��ئلة  �ىل  ا�بة  �ب و�لإ
�صة  �ى �تم�نح �ن �تمع و��ق أ�ن �باب �ملحىلي أو م��ك�ن �ملحب �لسش

�يد-19. ة لط�ح �لئ��ئلة �ول كو�ن �ئات �ملس�تهَد�ن لل�ن

�لئمم  عىل  �ن  : ن �ملحل�ي�ي طاء  �ل�نسش مع  �ك  �ت �ل�ش �تك�ش�يف   n

م�ن  �تطور  أن  �لكوم�ية  �ي  �ن �لدول�ية  و�مل�نظمات  �ملعو�نة �مل�تحدة  واكلت  مع  ن  و�ملد�ن�ي�ي �ملحل�ية  �مل�نظمات  ا�ل  اركة �ت�ن ومسش ا��  �ملحن ��ن  �بلغ  �لإ م�بادرة  معل  �إ�ار  ي  �ن �لدول�ية 
.)RCCE( تمع� �ملحب

مع �لدوري  مل ذلك �لب اركة �ل�ب�يا�نات و�ملعلومات و�يسش n مسش

و���ت�يعا�بها  �ملعلومات  �إىل  �لوصول  �ية  ك�ي�ن �ول  لل�ب�يا�نات 
�ق  ا�دة �ب�يا�نات و��دة �بال�تعاون مع �ن ي �ت ظ �ل�ب�يا�نات �ن و��ن

ا�بة  ا�بة �لو��ن�ية )و�ل��تحب اء �بال��تحب ا�بة �لكوم�ية للر�ت�ت �ل��تحب
و�ن�يا(.  �يكو�نعن � و�لسش �ى م�شل �لكول�ي ات �لئ�ن ا�ئ �بل�ية للحب �ملس�ت�ت

عالم وسا�ئل االإ
�بار  ب �ىل م�ادر �لئ�ن ب م�ية: �ي �لم �ل��ت n د� �تطور و�ا�ئل �لإ

م�ية  د �ملسا�ة �ل��ت ي �ن�ش و�ن�ت �نو�ت أن �تس�ت�شم� �ن �ل�مس�ية و �ل�ت
ي  اصة �ن �لم وم�نحها صو�تًا، �ن �تلف و�ا�ئل �لإ �يع محن حب �ع.ل�تسش ن م�نا�ق �ل�ن

�لم �ل�مس�ية أن  ب �ىل م�ادر �لإ ب n د� �لس�ياق �لناص: �ي

�ن�تاج  �لم �ملحىلي ل�ت�م�ي و �إ ي �لإ �ي �ن �تدرب و �ت�تعامل مع مو�ن
. اصة �بالس�ياق لل��تهلك �ملحىلي معلومات �ن

�لم �ملحىلي  ب د� �لإ ب �لم: �ي و�يد �لإ ن ي �ت �ية �ن �يق �للم�ك�ن �ت n �ت

ي  �ن�تاج مح�توى لل��تهلك �لو��ن �باري لكي �ي�تمك�ن م�ن �إ �ن �لإ
�لم�ية �ملحل�ية.  �ف �ل�دى �لإ �بار و�ن �ية �لئ�ن لل�ت�دي مل�ك�ن

ب �ىل  ب �ي لة:  �مل�نع�ن �تمعات  للمحب �لوصول  �نطاق  �تو��يع   n
�يد م�ن  ن �مل�ن ه�ي �نسا�ن�ية ل�تحب هات �لإ ن �لعمل مع �لب �لم�ي�ي �لإ
ات  �تلف �للعن �يمات، مع م���اة ��ن ي �ملحن �تمعي �ن �ملح�توى �ملحب

�لم�ية. ات �لإ و �ل��ت�يا�ب

�يذي  ال�ق�ض�ض ص  املل�ض

ة  م�ج د م�ض ال�ج �ي ع املرض �ج ة سث �ق اء ال�ث �ض ة و�ج ل�ض �ق ات م�ض لعض �ج
ة ة املهم�ث �ي ة ال�اك�ض �ج ك�ي ض ال�ق �ي �ج
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ق م�ض املعلومات و  آل�يات ال�ق��ق
�قمع�ية  ا�جة امل�ج االس�ق�ج

لل �مل�نظمات  اومة م�ن �ن �نة �مل�ت اء لب �باب و أ��ن n �تدر�يب �لسش
اركة  مسش ل�تو��يد  �لكوم�ية  �ي  �ن و�مل�نظمات  �تمع�ية  �ملحب
ا�ئعات ��ن ���يق  ا��ئة و�لسش �ملعلومات ومحار�بة �ملعلومات �لن
�يث  أو ��ب �هلا�تف، �ب ه  ها لو�ب �تمعات و�ب اركة مع �ملحب �ملسش
ي �ل�تو�صل  �هام �ن ا�ئعات للإ ب هذه �لسش �يكون ذلك أ�ش�ناء �تع�ت

ا��ئة. ��ب �ل��ا�ئل و �ل�ت�دي ل�ن�ش �ملعلومات �لن

�يس�بوك  �ل�ن حات  ب �ىل ص�ن ب ق م�ن �ملعلومات: �ي ة n �ل�تح�ت �محج �لدرد�ش �ئ ل�ب ق م�ن �ملعلومات أن �تلحب ي �ت�تح�ت �ل�مس�ية �ل�ت
و�سا�بات أمعال �لو��تساب )��ب ردود أو�توما�ت�يك�ية لعدد ك�ب�ي 
و�  �ت �ي�تح�ت لكي  ن  دم�ي للمس�تحن م�ن�ة   � �تو�ن ي  �ل�ت �ل�ناس(  م�ن 

م�ن صحة �ملعلومات.

ب أن �تعمل  ب �ي �كوم�ية(: �ي م�ية ��ة )�ن اء م�ن�ات ر�ت n �إ�نسش
ق  اء آل�يات لل�تح�ت �نسش اكت �ل�ت�الت �لسلك�ية و�لل�لك�ية �باإ �ش
�ي �لذك�ية ��ب  ها ملس�تعمىلي �هلو��تف �ن �ي م�ن �ملعلومات و�تو�ن
ات، �ىل  ات و �للهحب �تلف �للعن ي محن ا�ن�ية �ن ة محب ��ي ر�ا�ئل �ت

ك �ن�وص ور�ا�ئل صو�ت�ية كذلك. �ش

عالم طاع االإ ي �ق درات �ض �ق�ضم�ية ال�ق
ع معا�ي�ي مساءلة م��ت�بطة �ب�ب�ناء مح�توى �ي�ت�نا�ب مع  n وصن

ي  �ص �تدر�يب مه�ن ة و�ل�بحث ��ن �ن �لس�ياق ل�تدر�يب �ل�حا�ن
ي  �ل�ت �ا�ئ�ية  دة/�ل��ت�ت �ل�نا�ت ة  �ل�حا�ن ي  �ن اء�ت  �لك�ن و�ب�ناء 

�بار �ملحل�ية. ات �لئ�ن �يب لا�ب �تس�تحب

و  �يدة  م�ن م�ية  �ل��ت �ملحل�ية  �مل�ن�ات  عل  �ب ي  �ن �ل��ت�شمار   n
مل�ن�ة  �لسود�ن  �ودة  مع  ممك�نًا  أمً��  أص�بح  �لذي  ة،   م��ب
للدور�ت  ل  �ن أ�ن وصول  م�ن  ذلك  ��يمّك�ن  ��يث  �لعامل، 
ه�ناك  ة  مو�شو�ت م�ادر  م�ن  لل�تعلم  ة  �مل�نط�ت ي  �ن �ل�تدر�ي�ب�ية 

ي م� و�لئردن و�لسعود�ية و�لإمار�ت(. اص �ن ٍك �ن )�بسش

�بار �ملحل�ية��ن ���يق  ن وم�ادر �لئ�ن ن �ملو���ن�ي ة �ب�ي n زرع �ل�ش�ت
لة  �ي�يمات مس�ت�ت امة ه�ي�ئات �ت�ت �ت ودة و�إ اء معا�ي�ي �ال�ية �لب �إ�نسش

ودة. �بة �لب مل���ت

ل�يمي  �ت ع �لإ ن �مل�لحة �لعامة و�لو��ت اد مح�توى �يو�زن �ب�ي ب n �إ�ي
�لم �ل�مس�ية أن �تعمل مع  �نو�ت �لإ ب �ىل �ت ب �يد-19: �ي لكو�ن

ق هذ�.  �ت ذ��ة لكي �ت ي ومحطات �لإ از �لو��ن �ل�تل�ن

ة  �ئات املهم�ث الوصول لل�ض
و�لسمعي  هي  �ن �لسش �ي  �ن ل�تو�صل  لط�ق  �لئولو�ية  �إ�طاء   n

كة �ىل  �ت علها مسش �نو�ت �ل�مس�ية و�ب �ل�ب�ي  ��ن ���يق �ل�ت
. �تماعي ع �ل�تو�صل �ل�ب مو��ت

�محج  �يد م�ن �ل�ب �يع �ىل �إ�لق �مل�ن حب ذ��ة �ملحل�ية:  �ل�تسش n �لإ
ة، و�يمك�ن  �ئات �ملهمسش ن �ل�ن ة �ب�ي ات و�ب�ناء �ل�ش�ت �تلف �للعن �بمحن
�بم�نح  �إم  �إف  دد  �ب�ت �تعمل  ي  �ل�ت �ل��د�يو  �إذ��ات  ز�يادة مدى 

اء �ل�بلد. �يع أ�ن ي محب �يص �بال�بث �ن ��ن �ت

ل  ب ك�تا�بة هذ� �لسحب ب �يد-19: �ي ل معلومات كو�ن �بط �حب n صن

د�م م�طلحاٍت  ا ��ن ���تحن ن �ل�ناس �وصنً ة �ب�ي ة �مل�ن�ت�ش �باللهحب
�يد م�ن  ي �مل�ن ار �ملعلومات �ن ي ��ن�تسش �لم�ية، وذلك للمسا�دة �ن

�تمعات. �ملحب

ا��: �تطو�ي ��ق  �بلغ ��ن �ملحن ي �ول �لإ �نسا�ن n �ل�تحل�يل �لب
�إىل  �بالوصول  لل�نساء  للسماح  �نس�ية  �لب �ل��ت�بار�ت  �عي  �ت

l .درة أك�ب �ىل �ن�ش �ملعلومات �ملعلومات و �ت

�يذي  ال�ق�ض�ض ص  املل�ض
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�قرصة ا�ئمة االئمساء امل�ض �ق

n AU

ي  ��ي�ت اد �لئ�ن �ل�ت
n BN

ول�ية �ل�ن�يل �لئزرق
n CBO

�تمع�ية م�نظمة محب
n COVID-19

�يد-19  كو�ن
n CPRP

ا�بة للدولة  �ية و�ل��تحب اه�ن طة �لب �ن
n CSO

ي �تمع مد�ن م�نظمة محب
n FFC

�ي�ي  وى �ل��ية و�ل�تعن �ت
n FGD

ة اش م�ك�ن مو�ة �ن�ت محب
n FMOH

در�ل�ية وز�رة �ل�حة �ل�ن
n FSP

�محج د� �لئَُ� �ب
n GBV

�نس  ا�ئ �ىل �لب �لع�نف �ل�ت
n GHRP

�نسا�ن�ية �لعامل�ية ا�بة �لإ طة �ل��تحب �ن
n GoS

�كومة �لسود�ن
n HCE

�نة �لعل�يا للطو�رئ �للحب

n HRP

�نسا�ن�ية ا�بة �لإ طة �ل��تحب �ن
n IDP

ىلي �نازح د��ن
n IEA

ي للمعلومات  �ي�ي �ل�نظام �ل�ب�ي�ئ �ت�ت
n IGAD

�هل�ي�ئة �لكوم�ية �لدول�ية �ملع�ن�ية 
�بال�ت�نم�ية

n INGO

�ي �كوم�ية دول�ية م�نظمة �ن
n IOM

�ة �مل�نظمة �لدول�ية للهحب
n JPA

و�با   ي �ب اق �لسلم �ن ��ت�ن
n KII

ن ن �ل��ئ�يس�ي�ي �ي �ب ا�بلت مع �ملحن �مل�ت
n MDP

ن ل��ية �ل�تع�ب�ي  �ي �نامحج م�تعدد �ملا�ن �ب
ن  �ي�ي و�لمة �ل�ح�ن

n MOH

وز�رة �ل�حة
n NCP

ي ب �ملؤ�تم� �لو��ن ��ن
n NGO

�ي �كوم�ية  م�نظمة �ن
n NPC

ة  ي لل�حا�ن لس �لو��ن �ملحب
n OCHA

مك�تب �لئمم �مل�تحدة ل�ت�نس�يق 
�نسا�ن�ية  ؤون �لإ �لسش

n PPE

��ية حن ا�ية �لسش معد�ت �لو�ت
n PSA

�إ�لن �لندمة �لعامة 
 n RCCE

�تمع  اركة �ملحب ا�� ومسش �بلغ ��ن �ملحن �لإ
�ملحل

n RSF

م���لون �بل �دود
n SCP

ي  �يوعي �لسود��ن ب �لسش �ل�ن
n SDG

ي �ن�يه �لسود��ن �لب
n SGARTB

�هل�ي�ئة �لعامة �لسود��ن�ية لل�بث 
ي �يو�ن �ن �لإذ�عي و�ل�تل�ن

n SJU

ن ن �لسود��ن�ي�ي �ي�ي اد �ل�ح�ن ��ت
n SK

ان  �نوب ك�د�ن ول�ية �ب
n SMOH

وز�رة �ل�حة للول�ية
n SMOI

�لم للول�ية وز�رة �لإ
n SNBC

ذ��ة  �هل�ي�ئة �لسود��ن�ية �لو��ن�ية للإ
n SST

رهاب دولة ر���ية  للإ
n SUDO

�تما��ية  �لسود��ن�ية م�نظمة �ل�ت�نم�ية �ل�ب

n SUNA

واكلة أ�ن�باء �لسود�ن
n TGoS

ال�ية �كومة �لسود�ن �ل�ن�ت�ت
n TMC

اىلي لس �لعسك�ي �ل�ن�ت�ت �ملحب
n UN

�لئمم �مل�تحدة  
n UNESCO

�ب�ية و�لعلم  ة م�نظمة �لئمم �مل�تحدة لل�ت ا�ن و�ل�ش�ت
n UNFPA

ص�ندوق �لئمم �مل�تحدة للساكن
n UNICEF

ولة ص�ندوق �لئمم �مل�تحدة للط�ن
n UNHCR

ؤون  �ية �لئمم �مل�تحدة لسش وصن م�ن
ن �ئ�ي �لل�ب

n USD

�لدولر �لئم��يكي
n WD

ور �ب د�ر�ن ول�ية �ن
n WHO

م�نظمة �ل�حة �لعامل�ية 
n YPEER

�باب ��ن ���يق  �بكة �تعل�ي �لسش ��ن�ش �لئ�ت
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دمة امل�ق

عد  ي �ت وة ��يو�ية و��ن� أ�اسي �ن �ت �ملعلومات 
ل�ن  �ملعلومات  و�بدون  �ل�ناس،  ��ياة 
�وهلم  م�ن  �لعامل  هم  �ن �ل�ناس  �يس�تط�يع 
�تع�ت�ب  كما  �ت�يار��تهم.  و��ن ��يا�تهم  ك  �تسش ي  �ل�ت و�لئ�د�ث 
�تس�تط�يع  ي  �ل�ت �تحة  �مل�ن�ن �تمعات  �ملحب �ب�ناء  أ�اس  �ملعلومات 
ودة ��ياة  ن �ب س�ي �ي �با��تم��ر و�ت اوب مع �ملح�يط �مل�تعن �تمعات �نظاًما �ل�تحب �ى، �ل�ناس، وهلذ� �لس�بب م�ن �ملهم أن �تملك �ملحب �تاح. �بع�بارة أ�ن و�يًا كي �تكون م�ب�ن�ية �ىل �ل�ن�ن �يًا �ت �تمعات �ب�ي�ئ�يًا مع��ن �ملحب وة  �ت م�ن  وي  �ل�ت ي  �ملع��ن ي  �ل�ب�ي�ئ �ل�نظام  ز  �يع�ن

�تا�ها. و��ن�ن

ا�بلة لل�تك�يف،  دة �ت �تعُد أ�نظمة �ملعلومات �ل�ب�ي�ئ�ية أ�نظمة مع�ت
و�لو�ا�ئط  و�لئدو�ت  للمعلومات  �ل�تح�ت�ية  �ل�ب�ن  مل  و�تسش

��بارة  وهي   ، ن ارك�ي و�ملسش ن  و�ملسؤول�ي ن  و�ملس�تهلك�ي ن  �ي ل م�ن و�مل�ن�تحب عالة �ت�ن�ت�ت �تما��ية �ن ات ��ب دة لعل�ت ��ن م�نظمات مع�ت
أ�نظمة  لف  �ت�ت�ئ كما  ق.1  و�ت�تد�ن و�ت�تحول  �ملعلومات  لهلا  �ن
ات  ���ت�يا�ب مل:  �تسش أ�بعاد  �شما�ن�ية  م�ن  �ل�ب�ي�ئ�ية  �ملعلومات 
د�ي�نام�يك�يات  و�ل�كة  �ن�تاج  و�لإ �لمي  �لإ هد  و�ملسش �ملعلومات 
�تما��ية  �ل�ب ة  و�ل�ش�ت ها  �ش�ي و�ت�ئ �ملعلومات  د�م  و���تحن �لوصول 
هم  �ن ي  �ن �امسة  أهم�ية  �لئ�بعاد  هذه  م�ن  ولك  �ت.  و�ملؤ�ش
�تك�يف  ��ة  ي  �ن �ملعلومات  �بها  �تساهم  ي  �ل�ت ة  �لط��ي�ت
أ�نظمة  �ت�م�ي  ي  �ن مهمة  مكو�نات  ّك  �تسش وهي  �تمعات،  �ملحب
م�ن  �تمعات  �ملحب �تمّك�ن  ي  �ل�ت ا�بة  و�ل��تحب عال�ية  و�ل�ن هلذ� �ل�تك�يف  هم�نا  �ن �إن  ��يث  و�ل�تحد�يات؛  �ت  �ي�ي لل�تعن ا�بة  �ل��تحب
ي  �ن و�نس�تم�  �محج  �ل�ب �بها  �ن�مم  ي  �ل�ت ة  �لط��ي�ت دد  �ي �لس�ياق 

ها. �تك�ي�ي�ن

ال�بًا ما �يكون �لع�ض �ىل �ملعلومات �ل�ب�ي�ئ�ية  ي �لسود�ن، �ن �ن
 ، رمسي �ي  و�ن سًما  م�ن�ت �لطلب  �يكون  �يما  �ن ومسؤوًل،  رمس�يًا 
ة �لئم�ية  �ن �للعن اوز �و��ب ب ي �ت اق �لع�ض �ن �ن ى ذلك �إىل �إ�ن و�يُع�ن
�ي�ئًا �إىل  سش �ي�ئًا �ن اق �ش �ن �ية. ر�بما �يؤدي هذ� �لإ�ن ���ن عن �ن �لب و�لو��ب
��ض  م�ن  لك  ذ  �ي�تحن ��يث  �ل�ب�ي�ئ�ية  �لئ�نظمة  �ال  ��ن�ن
�ي مسؤولة، ولذلك  �ي رمس�ية و�ن اكًل �ن �ملعلومات و�ل�بها أ�ش
لل�نظام  �ل�مسي  �لع�ض  ا�نب  �ب م�ن  لًك  ��ي  �ل�ت�ت هذ�  ل  �يسحب
م�ن  رمسي  �ي  �ن ك  �بسش ه  �ملو�بّ �لطلب  ا�نب  �ب ا  وأ�ي�نً ي  �ل�ب�ي�ئ
أن  ذلك   ، ن لل�ناز��ي �ملعلومات  م�يع  ب �ت �اد�ت  لل  �ن
��ند  �ادًة  �ل��ت�بار  ن  ��ي ي  �ن ذ  �تؤ�ن ل  ن  �ل�ناز��ي �تمعات  محب
ي أك�ش �لئ��يان �تُس�ت�بعد  �ت�م�ي �لع�ض �ل�مسي للمعلومات، و�ن

ّدي. ك �ب ارك�تها �بسش م�ن مسش
1Internews Information Ecosystem Analysis

دمة  امل�ق
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�ية ال�ج�ث I. �ضطاق وم�ضه�ج
�ية  �يكولو�ج �ي�ي معلومات ال�ضظم االإ �جِ�ضات االئساس�ية ل�ق�ق  1.1. �ضطاق ال�ج�ث والّلَ

ة ال�ج�ث �ي ه�ج م�ض

ي  �ب ث مك�ت �ب
�ي �ملعلومات( و�ن )�ت

م�ة  ة مس�ت ة �كس�ي ذ�ي عن �ء �ت �ب ان و�لن ل �للحب �ب م�ن �ت
مع �ت و �ملحب

مو�ات  محب
ماع /  ��ت �لإ

ن  ك�ي مو�ات �ل�ت محب
مع �ت ي �ملحب �ن

لت مع  ا�ب ��ء م�ت �ب �إ
ن  �ي س�ي �ي ��ئ ن �ل �ي لعن �مل�ب
مع �ملحىلي �ت ��د �ملحب وأ�ن

�لدر��ات 
ة  �ي �ا�ئ �ت ��ت �لإ

ة  �ن ع�ي ة )�ل �لكم�ي
)100 >

مع  �ت ه �ملحب ام �ب ث �ت �ب
ن م�ن  �ي ا��ش �ب )مسا�دي �ل

مع( �ت �ملحب
ات  ذ�ي عن �ت ج و �ل ا�ئ �ت �ن �ش �ل اة م�ن �ن �ت ة �ملس�ت �لعكس�ي

معات �ت �ملحب

�ي املعلومات و�ف �ت
دمو املعلومات م�ت

ة �ي �لم �لو��ن ط �لإ و�ا�ئ

ة  �ئ �ي �ب �ل
ة،  �اد�ي �ت )�ل�ت
ة، و  ا��ي و�لس�ي
ة( م�ي ظ�ي �ن �ت �ل

ط  در�ت و�ا�ئ �ي �ت �ي �ت ها�ت ود�ت �لم و �ب �لإ

ات د�ي �ت �ن ة و �مل م�ي ��ت ط �ل �لو�ا�ئ

�لم ط �لإ لف و�ا�ئ ن دمو �ملعلومات �ب م�ت

ة مع�ي �ت �لم �ملحب ل �لإ و�ا�ئ

طلب املعلومات

ال  ي �ملحب ن �ن ات �لعامل�ي ا�ب �ي ���ت
ي و أصحاب �مل�لحة م�ن  سا�ن �ن �لإ

�ملعلومات

ول دون �لوصول  ي �ت �ن �ل�ت �لو��ب
ىل �ملعلومات �إ

لة �ن و�ت و�مل�ادر �مل�ن �ن �ت �ل

ات م�ن �ملعلومات  ا�ب �ي �ل��ت
ها �ي ��ت �ن عن �ش و�ل ة اعل�ي �ف �ت ة و ال ام�ي �ف الد�ي

اء  �ن �ب ة ل س�ي �ي ��ئ ة، �لعو�مل �ل و�ت و�ت �ملو�ش �ن �ت ة )�ل �ت �ش �ل
ة( �ت �ش �ل

ها �ت �ب اركة �ملعلومات وم���ت مسش

�ي �ملعلومات �ش �ئ وذ و �ت �ن �ن

ي  ا�لة �ن �ن هات �ل لف �لب �ت ن محن �ي مة �ب ا�ئ �ت ط �ل �و��ب �ل
ة �ي كولو�ب �ي ظم �لإ �ن ال معلومات �ل محب

ظام �ي ال�ض �ي �ق �ق
ي  �ئ �ي  ال�ج

للمعلومات 
اء �لدولة ع أ�ن �ي ة محب �ي ���ن عن ا�ق �لب �مل�ن

ة هد�ن �ملس�ت
ة  �ي مو�ات ُ�اك�ن ن �ىل محب ك�ي �ل�ت

محددة ع �لساكن �ي محب

ة �ي ة و ال�اك�ض �ي را�ض عض ة احلج ط�ي عض �ق ال

عي لل�ج�ث �ي طاق املواصض ال�ض

اوهلا �ن �ت �ت
ا �يً �ئ �ن اوهلا �ب �ن �ت �ت

�ي  �ي �ت وع �ت ي م�ش اوهلا �ن �ن �ت مل �ي
ة �ي كولو�ب �ي ظم �لإ �ن معلومات �ل

امل�طل�ات

ظام �ملعلومات  �ن �ي ل �ي �ت �ت ق هذ� �ل و�ش �ي
اج �ملعلومات �ول  �ت �ن ة �إ �ي �ن �ي ي ك �ئ �ي �ب �ل

ها  �ت ارك هلكها ومسش د-19 و���ت �ي ة كو�ن ا�ئ �ب
ن 2021-2020،  �ي ة ما �ب �ت �ن ي �ل ي �لسود�ن �ن �ن

و�صل  ة �ت �ي �ن �ي حث �ىل ك �ب �ن �ل ك ث ��ي ��ي
هم  �ي ما �ن ، �ب ن از��ي �ن معات �ل �ت محب

هم م�ن  �ي ة �إىل �ن ا�ن صن الإ ا، �ب �يً ل ن د��ن از��ي �ن ن م�ن �ل���ات، وذلك �ل ر�ي �ن اص �مل�ت حن �لئ�ش
ن  �ئ سش للح�ول �ىل �ملعلومات �ب

ة  �ي �ن �ي ا ذ�ت �ل�لة وك ا�ي �ن �ت د-19 و�ل �ي كو�ن
�لم ��ب  ل �لإ د�مهم لو�ا�ئ حن ك ���ت ا�ب سش �لم �ت ل �لإ د�مهم لو�ا�ئ حن �نت مع ���ت �ت �ن �لإ
ها م�ن �مل�ادر.  �ي ة و�ن د�ي �ي ل �ت �ت ة �ل �ي �ملحل
و�ي  �ن ي �ت ��ي �إىل �ملسا�دة �ن �ت �ت هدف هذ� �ل �ي
ة  ا�ب حب واكلت �ل�حة �لعامة وواكلت �ل��ت
ل  �ن ك أ�ن سش و�صل �ب �ت ل �ل ة م�ن أ�ب �ي سا�ن �ن �لإ
ات  �ئ �ن ة �إىل �ل ل �لئ�ا��ي لل �ل��ا�ئ م�ن �ن

ط�، وذلك ��ن  ة للحن ة �ملع�صن �ي �لساك�ن
ة �إىل �ملعلومات  �ي �لا�ب �ي �ت ق �ت ���ي

كة،  �ت ��ت ومسار�ت �ملعلومات �ملسش عن �ش ومحدد�ت �لوصول �إىل �ملعلومات و�ل
ات �ملعلومات  �ي ة �إىل آل ا�ن صن الإ ها، �ب �ن و�و��ب
ك�ش  ة �لئ �ي مو�ات �لساك�ن ؤ�ش �ىل �ملحب ي �ت �ل�ت

ا.  ع�نً صن
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ة وامل�جادئ   ل��ض ً�  1.2 ال�ض �ي ك�ش
�إىل  �نسع  ن  �لذ�ي �ل�ناس  �يع�يش  ما 
م�ت�نو�ة  �ب�ي�ئات  ي  �ن ل�يهم  �إ �لوصول 
�بار  للئ�ن وم��بكة  ط�ة  و�ن ة  �حب وم�ن
�يار�ت  و�ن ــ  د�يات  �ت هلم  �بال�نس�بة  ك  �تسش ي  �ل�ت و�ملعلومات 

�ل�يها،  �لون  ي �ي �ل�ت �باملعلومات  �بال�ت�ال  ــ  اذها  ن ��ت ب  ب �ي
�ي�يمات  �ن�يوز �ت�ت �ي �إ�ن�ت ب وه، وهلذ� �ت ون �ن ون �به و�ي�ت��ن ل وما �ي�ش�ت �ن أ�ن هم  �ن ن  �تكو�ي ل  أ�ب م�ن  �ل�ب�ي�ئ�ية  �ملعلومات  �نظم 
��ت  و�ل�شعن �ملعلومات  م�ن  و�ملحل�ية  ��يدة  �ل�ن ات  لل��ت�يا�ب
�ي�يمات  �ت�ت ل�نا   � �تو�ن د�م.  و�ل��تحن �لوصول  وأ�نماط  و�مل�ادر 
�يع  لل�تع�ف �ىل محب ل�يل�يًا  �إ�ارً� �ت ي للمعلومات  �ل�ب�ي�ئ �ل�نظام 

ن مس�تهلكي �ملعلومات و�إمد�د�ت �ملعلومات،  ة �ب�ي أ�بعاد �لعل�ت
ة  م�تعم�ت ورؤ�ية  ة  �لد�ت �ال�ية  ملعلومات  �ك�تسا�ب�نا  ل�نا  دم و�ي�ت�يح  �ت�ت ًا  ��ت ��يدة  �ن ار�يع  مسش �ن�مم  �ب�ئن  ا�لت  �ل�ت�ن هلذه 
�نو�ت و�مل�ن�ات  لل �ل�ت �ملعلومات لل�ناس ��ي�شما اك�نو�، م�ن �ن

ون  و�ي�ش�ت لو�نهم  �ن �ي�ن ن  �لذ�ي اص  حن و�لئ�ش و�ل��تمار�ت 
�بهم.

�ية ال�ج�ث I. �ضطاق وم�ضه�ج
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�ج  �ق ال للم�ض ي للمعلومات كم�ث �ئ �ي �ج ظام ال مات ال�ض �ي �ي �ق ى �ق �ض ال �ض �ض
ا،  وع�ض �م�ي م�ث كون املر�لة االئوىل م�ض �ق ا ما �ق �جً ال ل عض ، �ج ي ها�ئ ال�ض

مع  �ق ة مع امل�ج �ق ة �ث اء عال�ق �ض �ج ة ل �ق اٍق مواٍت وطر�ي ة س�ي �ئ ه�ي ي �ق ا �ض �ض �ض ع�ي عمل معه.�ق مل أن �ض �ئ الذي �ض

�ىل  هذ�  ي  �ل�ب�ي�ئ �ملعلومات  �نظام  �ي�ي  �ت�ت ث  �ب و�يس�ت�نُد 
�ن�يوز:  �ن�ت ع�تها �إ ي وصن �مل�بادىء �لئر�بعة �لئ�ا��ية �ل�ت

أن  �إىل  �ن�يوز  �ن�ت �إ �تسع  �ل�بحث:  ي ��ي  �ن �تمع  �ملحب ع  وصن  -1
لل  دمها، و�نطمح، م�ن �ن ن ي �ت �تمعات �ل�ت ي ��ي �ملحب �تكون �ن
�تمع  �ملحب �يكون  أن  للمعلومات،  ي  �ل�ب�ي�ئ لل�نظام  �ي�يما�ت�نا  �ت�ت
ن  �تع�ي�ي �ىل  �نعمل  �ن اث،  �ب �لئ ي  �ن ك�ب�ي  ء  �ن ب �ب اراًك  مسش سه  �ن�ن
�ىل  و�نع�تمد  �تمع،  �ملحب م�ن  �ل�تعد�د  ي  �ن ومو�ن ن  �ل�با��ش�ي
لك�ن  �ي�بات.  �ل�تع�ت م�يع  ب و�ت ج  �ل�ن�تا�ئ ل�ن�ش  �تمع  �ملحب اء  أ��ن
عل  �ن �ىل  در�ت�نا  �ت م�ن  د  �ي ي  �ي�ت �ل�ت �لس�ياق  �يكون  �نسع ��ندما  �نح�ن  �ن �يد-19(،  كو�ن ة  ا�ئ �ب أ�ش�ناء  �دث  )كما  ذلك 
م�ن  �ملل�ظات  م�يع  ل�تحب �د�يدة  ��ق  ل�ت�م�ي  ن  اهد�ي �ب

�تمع ومم�شل�يهم اكئ�س�ن �بد�يل �شاٍن. اء �ملحب أ��ن

�نسا�ن�ية:   �لإ ات  �ل��ت�يا�ب �ىل  ك�ن  �ت ي  �ل�ت اث  �ب �لئ �ت�م�ي   -2
هم  ��د، و�ن�ن امل ملمار�ات �لئ�ن هم �لسش �ن�بحث ��ن �تطو�ي �ل�ن
�يق  صن ك  �بسش ك�ن  �ن ل  �ن �لو��ع،  هومه  �بم�ن و�لطلب  �لع�ض 
ل�يد�ية.  �ل�ت�ت �لم  �لإ هات و�ا�ئط  أو �ب �لم�ية  �لإ ذ  �مل�نا�ن �ىل 
اص  حن �لئ�ش وصول  ة  �بط��ي�ت مع�وف  �ل�تحل�يىلي  ال�نا  محب �إن 
�ملحددة  �يات  �بال�ت��ن�ن ول�يس  و���تهلكهم هلا  للمعلومات 
ُم�تّ�بعة  �ملمار�ات  أي  هم  �ن�ن لئن  ن  اهد�ي �ب و�نسع  ا،  مس�ب�تً

و�لوك  �لناصة  ات  �ل��ت�يا�ب و�نوع  و��ع  �نطاق  �ىل 
ا. ع�نً ك�ش صن مو�ات �لئ اًصة �ملحب مو�ات، �ن �ملحب

3- دمحج �ل�ب�يا�نات �ل�نو��ية و�لكم�ية: �نسع أن �ندمحج �لئ�نو�ع 
للع�ض  ل  �ن أ�ن هم  ل�ن للوصول  �ملعلومات  م�ن  ة  �تل�ن �ملحن
ا�لهما مًعا ل�ته�ي�ئة �ب�ي�ئة  ة �ت�ن و�لطلب �ىل �ملعلومات و���ي�ت
�ىل  ذلك  �ت�  �ي�ت ول  للمعلومات،  ي  �ل�ب�ي�ئ لل�نظام  مهور، �بل د�ي�نام�ية  �ا�ئ�ية للحب ل�يدي و�لدر��ات �ل��ت�ت ط�يط �ل�ت�ت ك ك�ب�ي �ل�تحن ي للمعلومات �بسش �ل�ب�ي�ئ �ي�يما�ت�نا لل�نظام  �ت�ت ي  �نع�تمد �ن
هم أ�ال�يب �ملعلومات  ، ��يث �ي�تطلب �ن �ىل �ل�نهحج �ل�نوعي

ل �لط�ق للوصول  �ن ة أ�ن اص ملع��ن حن ��يًا للئ�ش حن �ب �ش �ت �ل�ت
�يدة.  ل�يهم �باملعلومات �لب �إ

�ي�يمات  ى �ت�ت �ن ل �ن ��ء�ت: �ن ن �ل�بحوث و�لإ�ب 4- �لدمحج �ب�ي
ال�بًا  ، �بل �ن ي ي للمعلومات كم�شال للم�ن�تحج �ل�نها�ئ ي �ته�ي�ئة �ل�نظام �ل�ب�ي�ئ و��نا، �تع�ي�ن�نا �ن ما �تكون �مل��لة �لئوىل م�ن �ت�م�ي م�ش
�لذي  �تمع  �ملحب مع  ة  �ش�ت ة  �ل�ت ل�ب�ناء  ة  و���ي�ت مو�ٍت  ��ياٍق 
�ن�ئمل أن �نعمل معه. ود��ئًما ما �تكون هذه �مل��لة م�ت�لة 
أم  �ب�نا  اصة  �ن أاك�نت  �و�ٌء  �بها،  �ملوىص  ��ء�ت  �بالإ�ب د��ئًما 
l .ى� هات �ملع�ن�ية �ملهمة �لئ�ن اك�ئ�نا أم �بالب �تمعات أم �ب�ش �باملحب

�ية ال�ج�ث I. �ضطاق وم�ضه�ج



 

15 للمعلومات  ي  �ل�ب�ي�ئ �ل�نظام  �ي�ي  �لسود�ن�ت�ت

ع ال�ج�يا�ضات والع�ي�ضات مل  1.3 �ج ًا و�يسش ���تع��صن �ي�ي  �ل�ت�ت هذ� 
�ب�يا�نات  ع  ومحب مك�ت�ب�يًا 
�تمعات  محب م�ن 
و�يع�تمد  وح،  ن �بال�ن ن  �ي �ش و�مل�ت�ئ ن  �ل�ناز��ي م�ن  ة  �تل�ن محن
�ي  �ن ات  �ملؤل�ن عة معظم  ي هذ� �ىل م���ب �ملك�ت�ب �ل��تع��ض 
ك�ون(،  �مل�ن و�ل�با��شون  �مل�نظمات  م�ن  ار�ي  )�ل�ت�ت �ل�مس�ية 
ي �يمك�ن  �لم�ية �ل�ت اكد�يم�ية و�مل�ادر �لإ و�بعض �ملط�بو�ات �لئ
ا  �نطا�تً للسود�ن  ول�يس  �نت.  �ن�ت �لإ ��ب  معظمها  �إىل  �لولوج 
هذ�  �إن  ل  �إ �ملعلومات،  �إىل  �لوصول  �هولة  �ي�ت�يح  و��ًعا 
ي للمعلومات  �ي�ي �ل�نظام �ل�ب�ي�ئ اد م�ن لك م�ن �ت�ت �ل�بحث ���ت�ن
ي  ي �ل�ن�ف �ل�شا�ن �يذه �ن د �ت �ت�ن�ن ة، ولكهما �ت �لئ�ا��ية و�مل�تعم�ت
ي  �ل�ب�ي�ئ �ل�نظام  �ي�يمات  �ت�ت �ىل  ��لع�نا  د  ول�ت  ،2020 ��نة  م�ن 
�ملعلومات  �ىل  للح�ول  للسود�ن  ة  �لسا�ب�ت للمعلومات 
لك  �ي�يمات  �ل�ت�ت �تلك  طىي  �تعن مل  ذلك  م�ن  �بال��ن  و  �تة  �ملؤ�ت

�تمعات �ل�ناز�ة.  ي للمحب معلومات �ل�نظام �ل�ب�ي�ئ

ي للمعلومات �ىل �ل�ب�يا�نات  �ي�ي لل�نظام �ل�ب�ي�ئ �يس�ت�ند هذ� �ل�ت�ت
ت  �ت�ي ع�ية م�ن 5 ول�يات م�ن أصل 18 ول�ية �ود��ن�ية، ��ن �لو��ت
ن  ن و�ل�ناز��ي �ئ�ي ود �لل�ب ي و�ب �ت�تم�شل �ن و��ية  ن أ�بعاد �ن لئن هلا 

ن  ��ي و�ملها�ب ها(  ار�ب �ن أو  �يمات  �ملحن ل  )د��ن ل�يًا  د��ن
: �تارة هي ة. و�لول�يات �ملحن �ي�ن �تمعات �ملحل�ية �مل�ن و�ملحب

n �ل�ن�يل �لئزرق
n كسل 

n �لن��وم
ان  �نوب ك�د�ن n �ب

ور �ب د�ر�ن n �ن

مو�ات  محب ���يق  ��ن  �نو��ية  �ال�يب  �ب�ئ �ل�ب�يا�نات  عت  ُ محب
ة  ا�ن صن ، �بالإ ن ن �ل��ئ�يس�ي�ي �ي �ب ا�بلت مع �ملحن ة و�مل�ت اش �مل�ك�ن �ل�ن�ت
لع�ي�نة  ولك�ن  و��ع  �نطاق  َكم�يَّة �ىل  �ا�ئ�ية  ���ت�ت �إىل در��ة 
وم�ن  ول�ية،  لك  ل  د��ن وح  ن �بال�ن ة  �ش �مل�ت�ئ �تمعات  �ملحب �تم�شل 
اركون  �ملسش ُم�نِح  �ل�بحث  �يات  ل�ت أ�ن �ىل  اظ  �ل�ن ل  أ�ب
�نها�ئه،  ي �ل��تطلع أو �إ ن �ل��تم��ر �ن �ت�يار ما �ب�ي �ملحددون �ل�ن
ط  �ت �ن وأك�ش  18�اًما  ون  �ي�بلعن ��د  أ�ن ي  �ن اركون  �ملسش �تم�شل  كما 

ا�نو�ن�ية. ة �ل�ت �ت مان �ملو��ن ل�ن

ة اش املركرض موعات ال�ض�ق م�ج
 ، ن مع �ل�ب�يا�نات �ت�بلغ أ��بو��ي ة �نس�ب�يًا لب ��ي ة �ت �ت �ىل مد�ر �ن

موع  ي لك ول�ية �بمحب ة �ن اش م�ك�ن مو�ات �ن�ت دت 8 محب ُ��ت
ة. اش م�ك�ن مو�ة �ن�ت 40 محب

ي  �ن ً�ا  حن �ش  15 �إىل   12 م�ن  ن  ك�ي �ل�ت مو�ات  محب ��ي�نات و�ت�تكون  ذ  أ�ن ���يق  ��ن  ُ�ددو�  لسة،  �بَ لك  ن �مل�تو�ط  �ئ�ي �لل�ب �يمات  محن ي  �ن لسات  �لب دت  ُ��ت كما  �كمة،  م�ت
�تمع  اء �ملحب ن أ��ن لسات لك ول�ية( و�ب�ي ن )أر�بع �ب لسات لك ول�ية(.و�ل�ناز��ي و�حي و�لئ�و�ق )أر�بع �ب ي �ل�ن �يف �ن �مل�ن

ال  و�ل��ب �ل�نساء  م�ن  لٍك  أصو�ت  �تكون  أن  مان  ول�ن
ة م�ن  اش �مل�ك�ن مو�ات �ل�ن�ت لسات محب مسمو�ة، �تكو�نت �ب
ن  لس�ت�ي ط، و�ب �ت ال �ن ن لل��ب لس�ت�ي ط، و�ب �ت ن لل�نساء �ن لس�ت�ي �ب
ان  ي �ل��ت�بار، و�ن �ئات �ن ي �ل�ن ل �ن ذ �ل�تد��ن ن مع أ�ن �تلط�ت�ي محن
ات  �ل��ت�يا�ب وذوي  �باب  �لسش م�شل  مع�ي�نة  �ئات  ل�ن ل �ل�تم�ش�يل  �لد�ن ��ئ  �ش أو  ة  �تل�ن �ملحن �تما��ية  �ل�ب ات  و�لط�ب�ت �لناصة 
ات. �ت�يار �ل�نساء ر�بات �لئ� و�ملطل�ت ًل �ىل ��ن �ن ة، �ن �تل�ن �ملحن

ض ض الر�ئ�ي��ي�ي �ي �ج ا�جالت مع امل�ض امل�ق
ن  ر�ئ�يس�ي�ي معلومات  ودي  م�ن �ت   مع  ا�بلت  م�ت ��يت  ُأ�ب
 5 ��ب  ا�بلة  م�ت  30 مو�ه  محب هو  �بما  ول�ية  لك  أد�ن  كحد 

ن  �لذ�ي اص  حن �لئ�ش �ت�يار  ��ن ي  �ن د  �ش و���تُ ول�يات، 
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ذوي  ن  �مل�تطو��ي ��ن  �لئ�ت ة  مع��ن ا�بلت  �مل�ت معهم  ��يت  ُأ�ب
ة  �ن . و���تمدت �ملعا�ي�ي �ملو�ب ة �بمو��نهم �لئصىلي ة �لو�ش�ي�ت �ملع��ن
ن  �تم�ي�ي �ىل  ا�بلت  �مل�ت معهم  ��يت  ُأ�ب ن  �لذ�ي لئول�ئك  أد�ناه 
أو  �ية  �لع��ن أو  �ياد�ية  �ل�ت �مل�ناصب  لدون  �ي�ت�ت ن  �لذ�ي ن �يس�تط�يعون أول�ئك  �تمعات و�لذ�ي ل �ملحب ل�يد�ية أو �ل�مس�ية د��ن اركة �ل�ت�ت �ل�ت�يار�ت مع م���اة مسش �نطاق و��ع م�ن  �إىل  �ملعلومات وم�ادرها.�ل�تحدث 

ع  ي مو�ت ن مع ��يد�ت �ن ��ش�ن�ت�ي دت  ا�بلت، ُ��ت وم�ن هذه �مل�ت
�ت  مد�ي �مل�شال  ��ب�يل  �ىل   ، �ملحىلي �ل�ع�يد  �ىل  �لطة 
�لس�يد�ت  و  �لئ�  ور�بات  �تمعي  �ملحب دد  �مل�تحب �ل��ندوق 

ات. �ن �لعاملت م�شل �ملدر�ات و�ملو�ن

أمعارهم  �وح  �ت�ت �بان  و�ش ا�بات  �ش مع  ن  ا�بل�ت�ي م�ت ��يت  ُأ�ب كما 
�لذي �دده  للس�ن  �لئ�ىل  �لد  ك  �يسش )ما   34 �إىل   18 م�ن 
ي �لذي ���تمد�ته �لكومة �لسود��ن�ية(،  ��ي�ت �باب �لئ�ن �ت�ي م�ي�شاق �لسش اب و��د، كما ��ن ا�بة و��دة و�ش لف ذلك م�ن �ش ��يث �ت�ئ

أول�ئك  ن  �ب�ي ا�بلت م�ن  �مل�ت ��يت معهم  ُأ�ب ن  �لذ�ي اص  حن �لئ�ش
�ل�ياة  ي  �ن ن  ���ي �مل�نحن وم�ن  �ل�شا�نو�ية  �ملدر�ة  أ�نهو�  ن  �لذ�ي

�تما��ية أو �لس�يا��ية أو لك�تاهما.  �ل�ب

ن م�ن لك ول�ية، م�شل  ل�ي ا مع ر�ب ا�بلت أ�ي�نً دت �مل�ت كما ُ��ت
وز��ي  ي  صو�ن وز��ي  �يمات  �ملحن �يوخ  و�ش ن  �لد�ي�ن�ي�ي معاء  .�ل�ن ي �ي د�ي�ن �تمعي �ىل أ�اس �ن محب

د�ي  �ت�ت ي  اومة �لئ��ياء �ن ان م�ت �تؤد�يه لب �بالدور �لذي  ا  ��نً و���ت
للو�باء،  لل�ت�دي  ًة  م�با�ش �لكومة  مسا�دة  و  ْدَمات  �لنِ
اء  أ�ن �يع  محب ي  �ن ان  �للحب هذه  اء  لئ��ن ا�بلت  م�ت ��يت  ُأ�ب

ا. �لول�يات �لنمس أ�ي�نً

ي �ل�ت�دي  اركو� �ن ن �ش ا�بلت مع أول�ئك �لذ�ي ��يت م�ت كما ُأ�ب
�لكومة  ومم�شىلي  �نسا�ن�ية،  �لإ �مل�نظمات  م�ن  �يد-19  كو�ن لو�باء 
�تمع�ية و�مل�نظمات  اء �مل�نظمات �ملحب م�ن وز�رة �ل�حة وأ��ن
مم�شىلي  مع  ا�بلت  م�ت ��يت  ُأ�ب كما  �لدول�ية،  �لكوم�ية  �ي  �ن

)��نظ�  ي  �لو��ن ي ودون  �لو��ن ن  �ل�ع�يد�ي �لم �ىل  �لإ و�ا�ئط 
ا�ئمة �لاكملة(.  دول أد�ناه لل�لع �ىل �ل�ت للحب

الَكَم�يَّة االس�قطالعات 
ي لك ول�ية �ىل  ، �بمعدل 50 �ن �ي 250 ���تطلع كحد أد�ن ُأ�ب
ن  �ي�ب�ي ع �ل�ب�يا�نات، واكن �ن�ف �ملس�تحب ة محب �ت ن �ن مد�ر �لئ��بو��ي
دمت  و���تحن ال،  �ل��ب م�ن   � �لآ�ن و�ل�ن�ف  �ل�نساء  م�ن 
ع  �ي�ت �يث  �ب  ، ن �ي�ب�ي �ملس�تحب ل�تحد�يد  و��ئ�ية  �لعسش �لع�ي�نات 
�لس�ي  �ن�ية  �ت�ت د�م  �با��تحن ص  حن �ش �ادس  لك  �ىل  �ت�يار  �ل�ن
ك�ش ملءمة مل�شل هذه  ي �تُعد �لئ ذ �لع�ي�نات �ل�ت و��ئ�ية لئ�ن �لعسش
أو  �لئ�و�ق  أ�يام  ي  �ن �ي�بون  �ملس�تحب �ت�ي  ��ن كما  ات.  �لس�يا�ت
ة �ىل  ك�ب�ي مو�ات  ود محب مان و�ب �تمع�ية ل�ن �ملحب اء�ت  �لل�ت
ا�ية، و  �يه �لك�ن و��ئ�ية �بما �ن � ��ي�نات �سش ٍو اكٍف وم�ن �شَ �تو�ن �ن
مان  وق ل�ن ما �ن ن 18 �اًما �ن �ي�ب�ي �يع �ملس�تحب د اك�نت أمعار محب �ت

l  .ا�نو�ن�ية ة �ل�ت �ت �ملو��ن

�ية ال�ج�ث I. �ضطاق وم�ضه�ج
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�يود ال�ج�ث ي  1.4 �ق ، �ن مع �ل�ب�يا�نات، ل ��يما مع مس�ئوىلي �مل�ك�ن �ي لب ت �ل�تح�ن و�ت
�ت�تعلق  و��دة  �لطو�رئ:  م�ن  ن  ال�ت�ي �ب �يم�  �لسود�ن  اكن 
ة �إىل  ا�ن صن ا�نات �لس�نو�ية، �بالإ �ي�ن �ى �ت�تعلق �بال�ن �ت�اد و�لئ�ن �بال�ت
ق �لسود�ن �ت�تعلق �ىل  ي �ش ة �ن ��ر ك�ب�ي ذلك، اك�نت ه�ناك �الة �دم ���ت�ت
�تال  اورة، كما ��ندلع �ل�ت �ش�يو�ب�يا �ملحب ي �إ ��ي �ن زمة �ت�يعن ��ب�يل �مل�شال ل �ل� �ب�ئ
د أ�ش �ل��ع �ىل  ور �ي�نا�ي 2021. و�ت �ب د�ر�ن �ب �ل�بلد، �ن ي �ن ن �لطو��ئف �ن �ب�ي
�ب �لسود�ن،  ق و �ن ي �ش �يمات �ن ع �ملعلومات و�ىل �لولوج �إىل �ملحن ة محب و�ش�ي
ي  �ن اص  �ن �ت��ي  �ىل  �ل�ول  ���يق  ��ن  �له  ي  �ن ح�نا  ب �ن �لذي  �لئم� 
ي  �ملعلومات �ن ع  �ق محب ل�ن �بة �ل��ي�ة  �ية و�مل���ت �ت �ل�ش ن  �ئ�ي �لل�ب �يمات  محن
�ية ل�تحد�يد  امعو �ملعلومات �ىل در��ية اك�ن ٍك �ام، اكن �ب ور. �بسش �ب د�ر�ن �ن
امعي �ملعلومات  عف �ب اإن صن ع �مل�يد��ن�ية، ومع ذلك �ن ن و�ملو��ت �ي�ب�ي �ملس�تحب

ودة �ملعلومات �نوً�ا ما. د أ�اق �ب ملام �بامل�ناهحج �ل�نو��ية �ت ات و �لإ ي �للعن �ن

ي ول�ية �ل�ن�يل �لئ�ب�يض، ولك�ن  �نوب �لسود�ن �ن ي �ب �ئ د �دد ك�ب�ي م�ن ل�ب �يو�ب
للمعلومات،  ي  �ل�ب�ي�ئ �ل�نظام  �ي�ي  �ت�ت لعمل�ية  ي  م�ن �ل�ن �ار  �لإ �يق  ل�ن �نًظ�� 
�يعهم  محب مل  )ول �ي ن  �لسود��ن�ي�ي �نوب  �ب و�ل�ناز�ون  �ئون  �لل�ب وب  ���تحب
�يع  ة �إىل محب ا�ن صن ي �لن��وم. �بالإ ن �ن ��ي ن آ�ن �ئ�ي ا�نب ل�ب ( �إىل �ب ئ

ة �للحب ص�ن
�يود �ىل �دد  ع �ت ي وصن �ي�ي �ن ي هلذ� �ل�ت�ت م�ن �ار �ل�ن هذه �لعو�مل، �تس�بب �لإ

l .ى� ي ��تحب �ل��تطل�ات �ل�ت

ات املواص�ف ة �ف الع�ي ات ا�ف �ي �ب ع ال أداة �ب ف �ي لعف امل�ب

�يد19/  �نسا�ن�ية )كو�ن ؤون �لإ مك�تب �لئمم �مل�تحدة ل�ت�نس�يق �لسش
�ية �لسام�ية للئمم  وصن ي �الت �لطو�رئ(، و�مل�ن ن و �ل�حة �ل�ت�نس�يق �ن �ئ�ي ؤون �لل�ب ن )�ت�نس�يق �ش �ئ�ي ؤون �لل�ب �لعامة( وم�نظمة أ��باء �بل �دود�مل�تحدة لسش

3 ا�بلت �مل�ت
اعلة  هات ال�ض احلج

�ض�ا�ض�ية  االإ
الدول�ية

ي ذلك مسؤوىلي �ل�ت�الت  �لم، �بما �ن وز�رة �ل�حة، ووز�رة �لإ
�يد-19 ة كو�ن ا�ئ ا�بة لب و �ل��تحب 2 ا�بلت �مل�ت

هات  احلج
احلكوم�ية 
اد�ية( �ق )االإ

�يع �مل�نا�ق: – ��ي�نة م�ن وز�رة �ل�حة أو  ة ��ي�نة مم�شلة م�ن محب ا�ئ ا�بة لب �ت�الت أو �ل��تحب �لم - مسؤوىلي �لإ م�ن وز�رة �لإ
�يد-19 كو�ن

5 ا�بلت �مل�ت
هات  احلج
احلكوم�ية 
)الوال�ئ�ية(

ن  �ي�ي �بكة �ل�ح�ن لل �ش �يون �ىل مس�توى �لول�ية م�ن �ن صح�ن
ا، ر�د�يو أم درمان( و�ل�حف،  )ر�د�يو �بلد�نا، ر�د�يو د�ب�ن�ت

 ، �محج سم �ل�ب ومي – محمد ها�ش ر�ئ�يس �ت �يون �ل�ت �ن �يون �لسود�ن(؛و�ل�تل�ي�ن �ن �تل�ي�ن
5 ا�بلت �مل�ت عالم وسا�ئط االإ

�مل�بادرة �لسود��ن�ية لل�ت�نم�ية )�ود�يا( و م�نظمة �لسود�ن 
�ي  �تما��ية )�ودو( )م�نظمات �ود��ن�ية �ن �ي لل�ت�نم�ية �ل�ب ل�يم�ية �ن �ت �يا �لعد�لة )م�نظمة �إ ��ي�ت �كوم�ية(؛ م�نظمةأ�ن
ات )أ�د  ل�يًا(؛ وصد�ت ن د��ن د�ي �كوم�ية �تعمل مع �مل�ش

�ي )م�نظمة  ي �ملحل�ية(؛ وم�نظمة �ن�ن �تمع �ملد�ن ا�ئمة �ىل �ل�تطوع(م�نظمات �ملحب �ت

5 ا�بلت �مل�ت
املم�ثلون و 
�ي  ادة عض ال�ق
الرمس�يون

ي  �يمات �ن ارج �ملحن ل و�ن �تمع �ملحىل د��ن ��د �ملحب اع أ�ن أوصن
�باب ��ن ���يق  �يف �لسش �بكة �ت�ش�ت �ية )�ش �ية و�ل�ن ��ن(�مل�نا�ق �ل��ي�ن �لئ�ت

30 ن ن �ل��ئ�يس�ي�ي �ي ا�بلت �مل�بلعن م�ت

راد  االئ�ض
�قمعات وامل�ج

250 �ا�ئ�ية »�ملسوح« ��ت�ت �لدر��ات �لإ
8 ��يق �ل�ت�نس�يق ات �ن سش م�نا�ت

�باب ��ن ���يق  �يف �لسش �بكة �ت�ش�ت اومة، )�ش �نة �مل�ت اء لب أ��ن
ي ول�ية �لن��وم )�لن��وم:  ا�بلت �ن ��ء 6 م�ت ��ن(. �إ�ب �لئ�ت
�ي:  �ت�يحاب �ب ي؛ أم درمان: أم�بدة، �ل�ن ة ما�يو، �ب ي لك م�نط�ت ا�بلة و��دة �ن ��ء م�ت �ن�ية و�لاج �يو�ف( وم�ن �ش �إ�ب �ية.�مل��ن ول�ية م�ن �لول�يات �مل�ت�ب�ت

10 ن ن �ل��ئ�يس�ي�ي �ي ا�بلت �مل�بلعن م�ت

ا�جالت ر�يت معها م�ق ي أ�ج هات ال�ق ا�ئمة احلج احلجدول 1. �ق

�ية ال�ج�ث I. �ضطاق وم�ضه�ج
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II. �ض�جذة ع�ض ال�جلد
طري رض ال�ق ات املو�ج  2.1 مؤرسث

��يدوم هاوس  ��ته م�نظمة �ن ي �لعامل �لذي أ�ب ��ي �الة �ل��ية �ن وق �ملد�ن�ية: �ت�ت *م�در �ل�ت
: م�نظمة م���لون �بل �دود **م�در �ت��ن�يف �ملؤ�ش

علق  مؤرسث م�ق
ة ال��ا�ض ن 180 دولة(�ج �ي ة لعام 2019 )م�ن �ب ة �ل�حا�ن مؤ�ش ���ي

) �ي ع�ب �ت ة �ل ها ���ي �ي ما �ن ة )�ب �ي ات �ملد�ن �ل��ي

ن 180 دولة( �ي ة لعام 2020 )م�ن �ب ة �ل�حا�ن مؤ�ش ���ي

60/10

ال�ودان

175
159

��يدوم هاوس  �نت �ن �ن�ت ��ي �ل��ية �ىل �لإ * �مل�در: �ت�ت
25

ة عىل  احلر�ي
كة  �ج تسث �ض �ق �ض االإ

ل( �ن وى )0=�لئ�وأ؛ 35=�لئ�ن ود �ىل �ملح�ت �ي �ت �ل

ل( �ن ول دون �لوصول )0=�لئ�وأ؛ 25=�لئ�ن ي �ت ات �ل�ت �ب �لع�ت

ل( �ن ن )0=�لئ�وأ؛ 30=�لئ�ن دم�ي حن وق �ملس�ت هاك ��ت �ت ��ن
�نت لعام 2018 �ت �ن كة �لإ �ب ة �ىل �ش �ي �ل��ي �ي �ت �ت
�نت لعام 2019 �ت �ن كة �لإ �ب ة �ىل �ش �ي �ل��ي �ي �ت �ت

5

8
12

35

ا  �ي ولو�ج ك�ض املعلومات �ق
�االت �ق �هلو��تف �ملحمولةواال�ق �ت ��ن

�نت �ت �ن �ق �لإ �ت معدل ��ن

�ية  ار�ي �لئمم �مل�تحدة لل�ت�نم�ية �ل�ب�ش * �مل�در: �ت�ت
%72.0
% 30.9

د-۱۹ �ي كو�ض
ات �ي و�ن �ل

�لالت �ملؤكدة

who.int.https://covid19/ 2021 ي�� �ب ن 24 �ن ي ��ت �تار�ي و�ن لك�ت ع م�نظمة �ل�حة �لعامل�ية �لإ * �مل�در: مو�ت
1,870
30,205

العوامل 
ة  �ي ال�اك�ض

ة  ماع�ي �ق واال�ج
ة  اس�ي وال��ي

ة االئساس�ي

ة  س�ب �ن ال عاد )�لعدد �ب عدد �لئ�ب � م�ت �ت ي �الة �ن ون �ن سش ع�ي ن �ي �لساكن �لذ�ي
ة %( و�ي �مل�ئ

ون( موع �لساكن )مل�ي محب

ب( �ي �ت ة )�ل�ت �ي �ش �ب ة �ل م�ي �ن �ت مؤ�ش �ل
ة )%( �ي �ن ��ي ا�ق �ل �اكن �مل�ن

ة** معدل �ألم�ي
�ئ سش لد �مل�ن ون �سب �ب �ئ �لل�ب

ات ا�ب حن �ت �ل�ن
�ية ار�ي �لئمم �مل�تحدة لل�ت�نم�ية �ل�ب�ش * �مل�در: �ت�ت

ة و �بس�يطة �ت�تعلق �بال�ياة �ل�يوم�ية ��ي ��ءة وك�تا�بة ��بارة �ت هم و �ت درة �ىل �ن �د �به �ل�ت ��ءة و�لك�تا�بة )محو �لئم�ية( �يُ ملام �بال�ت ** �لإ

41.8

%52.4
)168( 0.507

%65.4
%46.5
722.5
2023

ة �ي ا�ن ست محب �ي ة �إىل �د مال �ي ا�ن محب
امل�طل�ات

عت  �ن �ت �ن �ي�ي ل�تعن �لسود�ن 
م�نذ  ة  ك�ب�ي ��يا��ية 
أ�ا�ت  ي  �ل�ت لس �ل�شورة  محب اء  �إ�نسش �ى  �ب ��يث   ، �ي �ل�بسش مع�  �لسا�بق  �بال��ئ�يس 
مع  ب وده �ت و�ت �ملد�ن�ية، �ي�ت �ته مع �ل�ت سش اىلي وم�نا�ت �سك�ي ��ن�ت�ت
مع�يات  اد�ت و �لب مو�ة م�ن �ل�ت ن )محب ن �لسود��ن�ي�ي �مله�ن�ي�ي
ة  سش م�نا�ت ل  أ�ب م�ن  �ي�ي  �ل�تعن و  �ل��ية  و�ت  �ت الف  و�ت �مله�ن�ية( 

ئ �نظام �وكمة  ي آب 2019، أ�ن�ش د�يد. �ن اىلي �ب ع ��ياسي ��ن�ت�ت وصن
اء  ًو� )5 أ��ن لس ��يادة �ي�تكون م�ن 11 ��ن عب مع محب و�ت �ل��ية م�تسش اء م�ن �ت اىلي و5 أ��ن لس �لعسك�ي �ل�ن�ت�ت م�ن �ملحب
 ) ن �ي ��ي�ت �ل�ن اع  �باإمحب �ت�ياره  ��ن �ى  �ب و��د  و  و��ن �ي�ي  �ل�تعن و 
�يادة ر�ئ�يس  �يذ�ية مد�ن�ية �ب�ت أس �لدولة كك، و�كومة �ت�ن�ن ل�ي�ت
و�با  ي �ب اق �لسلم �ن �يع ��ت�ن �لوزر�ء ��بد �لله محدوك. و�بعد �تو�ت
ي  ات ��يا��ية أدت، �ن اوصن ن �لئول 2020، أ�تت �بعده م�ن �ي ي �ت�ش �ن

ن  م�تم�د�ي �ىل  �تملت  ��ش وز�ر�ية  �تعد�يلت  �إىل  �باط،  �ش أو��ئل 
اق �لسلم  ا أ�اكم ��ت�ن لس �لس�يادة أ�ي�نً ، كما ���تمد محب ن �ي �ا�ب�ت
ن  �ي �لسا�ب�ت ن  �مل�تم�د�ي ا�ات  محب اء م�ن  أ��ن  3 وأدرج  و�با  �ب ي  �ن

اق. �يع �ىل �ل�ت�ن لل�تو�ت

، �ىل  ك أ�اسي �د �بسش �ت�اد �لسود�ن �يع�تمد �ىل �ل��ت�ي  �إن ��ت
 ، ك�ب�ي ك  �بسش �ن�ية  �ن ��ب�يع�ية  مو�رد  �م�تلكه  م�ن  �ل��ن 

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
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II. �ض�جذة ع�ض ال�جلد

د  ي �ل�بلد �ت �ن�ب�ية �ن ح �تد�ول �لعملت �لئ�ب ة �إىل أن �ش ا�ن صن �بالإ
أ�يلول  ي  �ن  %212 �إىل  م  حن �ل�ت�ن معدلت  اع  �ر�ت�ن ي  �ن �تس�بب 
ي اك�نون  ا �إىل 254% �ن ن �لئول 2020( و ل��ت �ي ة، 14   �ت�ش �ي �ن )�لب
�باط 2021، و�دت  ي �ش ز، 10  اك�نون �لئول 2020(. و�ن �لئول )رو�ي�ت
�ي  �لكومة أ�عار �لعملة �ل�ع�بة �بال�نس�بة للئ�و�ق �ل�مس�ية و�ن

�ت�ادي،  ي محاولة للحد م�ن �ل�ته��يب و �ل�تدهور �ل�ت �ل�مس�ية، �ن
ما�ات  �لب م�ن  �لعد�يد  ن  �ب�ي ع�ب�ية  �بسش �لنطوة  هذه  َظ  �ت ومل 
لهم  ي ذلك م�ن مسش �لعامة )�بما �ن ء ك�ب�ي م�ن  �ن �لس�يا��ية و�ب
د  ( ��يث �إن هذه �لنطوة �ت ��ي ل هذ� �ل�ت�ت �ل��تطلع م�ن أ�ب
�ملدى  �ىل  ملحوظ  ك  �بسش �لسلع  أ�عار  اع  �ر�ت�ن ي  �ن �ت�تس�بب 

ي معوم �لسود�ن، كما  ات �ن ا�ب . و�بامل�شل، �تس�تم� �ل��تحب ��ي �ل�ت
د�يد، ول  مو�ات �ملسلحة م�ن �ب ن �ملحب ه�ت �ل���ات �ب�ي �ن
مو�ات �لساك�ن�ية  �تلف �ملحب ة �بمحن ا�يا �لما�ية �مل�تعل�ت �ن �ل �ت ن �ت
ن  �ئ�ي و�لل�ب �ل�نساء  �نها  �ن وم�ن  ة  �ملهمسش �ئات  �ل�ن اصة  و�ن  -

ل�يًا - دون �ل.  ن د��ن و�ل�ناز��ي

�لآ�ن�ية  و�لكو�رث  �لس�ياسي  ��ر  �ل��ت�ت �ياب  و�ن �ل��ع  �إن   
ي  �تساهم �ن ة،  �ت�اد�ية �هلسش اع �ل�ت �إىل �لئوصن ة  ا�ن صن �بالإ �ئة،  ا�ب �مل�ن
ي  �ل�ت و  �لسود�ن،  م�نها  ي  �تعا�ن ي  �ل�ت اكل  �لئ�ش م�تعددة  �لئزمة 
ة �إىل مسا�د�ت �إ�نسا�ن�ية،2  ي �ا�ب ي �ن علت 9.3 مل�يون �ود��ن �ب
ذ�ية وصعو�بة  �ل�تعن ي و �وء  ذ��ئ �لعن ��نعد�م �لئم�ن  ك  �يسش ��يث 
ة  اصة �لندمات �مل�تعل�ت �لوصول �إىل �لندمات �لئ�ا��ية، و �ن
�نسا�ن�ية.  ات �لإ لف معظم �ل��ت�يا�ب ع �ن �بال�حة و �لعلج �لد��ن
مل�يون   2 م�ن  ك�ش  لئ ىلي  �لد��ن وح  ن �ل�ن �إىل  �لئزمة  أدت  د  ل�ت
ت �لسود�ن أك�ش  ا�ن ة �إىل ذلك، ���ت�ن ا�ن صن ي م�نذ 2010، �بالإ �ود��ن
�نوب  �ب م�ن  ئ 

821,000 لحب �ب�ي�نهم  م�ن   ، ئ
مل�يون لحب  1.1 م�ن 

، معظمهم  ي �ش�يو�ب ئ �إ
�ي لـ55,000 لحب ق �لئ�ن �لسود�ن، كما أن �ل�تد�ن

ًطا  عن ارف3  �يس�بب صن �ن ي كسل و�ل�ت ��ي، �إىل ول�ي�ت ل�ي �ت�يعن �ت م�ن �إ
ي  �تعا�ن ة  �ل�بلد، وهي م�نط�ت ي  �ت �ي �لندمات محل�يًا �ش �تو�ن �ىل 
ي  ي اك�نون �ل�شا�ن . �ن ك ك�ب�ي ص و�ل�تهم�يش �بسش عل م�ن �ل�ن�ت �بال�ن

ن  �ب�ي ور  د�ر�ن �ب  �ن اء  أر�ب ي  �ن ي  �ا�ئ�ن ��ندلع رص�ع   ،2021
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�ملسال�يت  و�و��ئف  ا،  ا�بً ���تحب �نظمو�  ن  �لذ�ي �لع�ب  �و��ئف 
د  �ن�ي�نة، و�ت �نها معدة �ا�ة �لول�ية، �لب ي م�ن �ن �ي �لع��ب�ية �ل�ت �ن

ا.4 ً ��ي �ت�يًل و 160 �ب لف �ل��ع ور�ءه 83 �ت �ن

ي  ا�نات، و �ن �ي�ن ة لل�ن السود�ن مع�صن أما م�ن �ل�نا��ية �ل�ب�ي�ئ�ية �ن
ن �لئول(، �تس�ب�بت �لئمطار �ملومس�ية  �ي �ن ��ت �ت�ش �ي 2020 )م�ن ��ن
ي  ، أدت �إىل �تدم�ي �مل�نازل و �لئر�ىصن ا�نات �ىل �نطاق ك�ب�ي �ي�ن ي �ن �ن
ي  �ن اً�ا  �ر�ت�ن أ�شارت  كما  �ل�تح�ت�ية،  �ل�ب�ن�يات  ت  أ�تل�ن و  ر���ية،  �إىل �ل�ن �لوصول  ت  أ�ا�ت و  �باملاء  �مل��ت�بطة  �بالئم��ض  صا�بة  �لإ ط�  �ن
�يد-19.  ة كو�ن ا�ئ لل أزمة �ب �نسا�ن�ية، وهذ� لكه �ن �لإ �ملسا�د�ت 
�يد  ن و�ي  ، م�ت�نامي ك  �بسش و��ع  �نطاق  �ىل  �ل�ت�ح�  �ي�ن�ت�ش  كما 
ار �الة ��نعد�م  �يد م�ن ��ن�تسش ن ل��ية �وًء� و�ي اع �ل�ن اف �لئوصن �ن �لب

ي و �ل���ات �ول �ل�بلد. ذ��ئ �لئم�ن �لعن

�لن ��ن  �لإ �بعد  �تام  لق  �إ�ن �ض  ي �ن اك�نت �لكومة ��يعة �ن
�بدأت  ة، ��يث  ا�ئ �لب �إىل مس�توى  �يد-19  وس كو�ن �ي �ن وصول 
ي 26 أ�يلول. و��ت  ع �ن ي 16 آذ�ر  ور�ن املة �ن ات �لسش ل�ت �ن �تط�بق �لإ
ي  �يد-19 �ن صا�بة �بكو�ن �كمي لالت �لإ �يوم�نا هذ�، �بلغ �لعدد �ل�ت
اة،5 لك�ن  �إىل 1,870 �الة و�ن ة  ا�ن صن �بالإ �إصا�بة،  �لسود�ن 30,205 
ما  �نوً�ا  ة  �ن �ن م�نحن �يد-19  كو�ن �بس�بب  �يات  �لو�ن أ�د�د  اك�نت 
�يات  ار�نة مع �لو�ن ل م�ت ا أ�ت �ى، لك�نها أ�ي�نً ار�نة مع دول أ�ن �بامل�ت

الب، اكمللر�يا م�شًل.6 �إن  ي �لعن م�نة �ن �ى، �مل�ن �بس�بب أم��ض أ�ن
، وذلك �بس�بب  ك ر�ئ�ي�ي �ش�ي ��ياسي �بسش �يد-19 هو �ت�ئ �ش�ي كو�ن �ت�ئ
اض  �ن ن و��ن �ل�بطالة  اع  و�ر�ت�ن �لئ�ا��ية  ذ�ية  �لئ�ن أ�عار  اع  “�ر�ت�ن
ي  وء �ىل أهم�ية �لئم�ن �ملا�ئ د �لطت �لئزمة �ل�ن �ت �ل�ادر�ت، �ن
�ية،  �ي اك�ن ي ما ز�لت �ن ة �ل�ت و�ل�ف �ل�حي وممار�ات �ل�نظا�ن

د�يًا �بال�نس�بة لئ�نظمة  ي �مل�ض �ت �ش ك �ت�ن ع أن �يسش وم�ن �مل�تو�ت
ا�عة  للم�ت �لعامة  �ل�حة  ال  محب ي  �ن ا�بة  و�ل��تحب �ل�ت�ئهب 

l 7.”ت�اد� ا أن �يؤ�ش �ل�بًا �ىل �ل�ت وأ�ي�نً

2 https://reliefweb.int/report/sudan/unicef-sudan-
humanitarian-situation-report-mid-year-2020

ي �ل�بحث  د�يات �ن د�يًد� �ت هون �ب �ش�يو�ب�يا �يو��ب ي �إ ن م�ن �ل��ع �ن ار�ي 3�لسود�ن: �ل�ن
��ن م�ئوى

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-people-fleeing-
conflict-ethiopia-face-new-challenges-search-shelter 

ور  ي د�ر�ن ي أمعال ��نف �ن �ت�يًل �ن �يله )DW(: �لسود�ن: 83 �ت ه �ن دو�ي�تسش
4

https://www.dw.com/en/sudan-83-killed-in-darfur-
violence/a-56253104 

��ي �ب د�يث م�نظمة �ل�حة �لعامل�ية COVID-19 23 �ن 5�ت

https://covid19.who.int/region/emro/country/sd 

ار�ي  ا ل�ت�ت ي �لسود�ن �ام 2020 )��ب�تً ن �بامللر�يا 1.1 مل�يون �ن 6�بلغ �دد �مل�ا�ب�ي
ا ل�نظام  �تة( ��ب�تً ام مؤ�ت �يات 3556 )أر�ت مل �لو�ن ة �ل�تا�بع لوز�رة �ل�حة �لسود��ن�ية.م�نظمة �ل�حة �لعامل�ية( و�بلغ محب معلومات �ل�حة �بامل�نط�ت

ة �لآ�شار  ي معالب ي لل�ب�نك �لدوىلي »�يد� �ل�ب�نك �لدوىلي �لسود�ن �ن 7�ب�يان صح�ن
�يد-19« 30 أ�يلول 2020 �ت�بة �ىل كو�ن �ت�اد�ية و�ل�ح�ية �مل�ت �ل�ت

�ي  �ث �ئ د-19 هو �ق �ي �ي كو�ض �ث �ئ ن �ق اإ
، وذلك  �يسي لك ر�ئ �ث اسي �ج س�ي

ة  ذ�ي اع أسعار االئعض �ض ��جب »ار�ق �ج
طالة  اع ال�ج �ض ة وار�ق االئساس�ي
د  �ق اض ال�ادرات، �ض �ض ض وا�ض
وء عىل  سلطت االئزمة ال�ض
ي والرصف  ة االئم�ض املا�ئ أهم�ي

ي  ة ال�ق ظا�ض ال�حي وممارسات ال�ض
ة« �ي �ي اك�ض ما زالت عض

II. �ض�جذة ع�ض ال�جلد

https://reliefweb.int/report/sudan/unicef-sudan-humanitarian-situation-report-mid-year-2020
https://reliefweb.int/report/sudan/unicef-sudan-humanitarian-situation-report-mid-year-2020
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-people-fleeing-conflict-ethiopia-face-new-challenges-search-shelter
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-people-fleeing-conflict-ethiopia-face-new-challenges-search-shelter
https://www.dw.com/en/sudan-83-killed-in-darfur-violence/a-56253104
https://www.dw.com/en/sudan-83-killed-in-darfur-violence/a-56253104
https://covid19.who.int/region/emro/country/sd


 

21 للمعلومات  ي  �ل�ب�ي�ئ �ل�نظام  �ي�ي  �لسود�ن�ت�ت

 III.  املعلومات الواردة:
ون �ج رها امل�ض ي �يو�ض املة للمعلومات ال�ق عة سث  مرا�ج

�ي �ملعلومات و�توز�يعها( �ي �تو�ن ب  )ك�يف �ي

ة و  مع�ي �ق عالم امل�ج ط االإ وسا�ئ
ض �ي ة املواط�ض ص�ا�ض عالم ط االإ ة وسا�ئ عدد�ي �ق عالم ط االإ ة وسا�ئ ة�ر�ي عالم�ي �ي االإ وى املعا�ي م��ق

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ض �ض �ض م�ض

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ي عال

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ض �ض �ض م�ض

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ي عال

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ض �ض �ض م�ض

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ي عال

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ض �ض �ض م�ض

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ي عال

عالم  �تم�تلك  3.1 وسا�ئل االإ
�لسود�ن �ا�ة �إ�لم�ية رمس�ية 
ك  �بسش ولو  ة  ور��حن ر��بة 
�لسا�ة  وهذه  محدود، 
درة �لكومة �ىل �ل�تحكم  ��ب م�تذ�بذ�بة وذ�ت �تسلسل ه�مي مع �ت و  �ل�مس�ية  �مل�ادر  م�ن  �ملعلومات  ق  �تد�ن ي  �ن ي  �لسود��ن�ية �مل�نهحب �لو��ن�ية  �ل�بث  ه�ي�ئة  و�تُعد  �ل�مس�ية.  �نو�ت  �ل�ت
�يون �لسود�ن،  �ن ا �ب�تل�ن ة أ�ي�نً ة �بالع��ب�ية، �ملع�و�ن )SNBC( �ل�نا��ت
ها  ها �لكومة، و�بعد �إ�ل�ت ي �تملكها و�تس�ي �إ�دى �هل�ي�ئات �ل�ت
�تملكها  �ية  �ن �تل�ن �باكت  �ش ن �ت  �ب�ي �لئوىل  اك�نت   ،1962 ذ��ة ��نة  �لإ ه�ي�ئة  اك�نت  �يون،  �ن �ل�تل�ن هور  �ن �بل  و�ت �لآن.  �لسود�ن 
دمة ر�د�يو  ي �ت�ئ�ست �ام 1940، أول �ن �لو��ن�ية �لسود��ن�ية، �ل�ت
م�ن  مو�ة  محب �ول  �ت�بحث  وم  �ت�ت ز�لت  ما  و  �ل�بلد،  ي  �ن
لك�ن  �باري.  و�إ�ن ي  ومو��ي�ت ي  ا�ن �ش�ت هو  ما  ن  �ب�ي و�ات  �ملوصن
د  �ت ذلك،  �ي  �ن أو  �سك��ية  أاك�نت  �و�ء  �بة،  �مل�تعا�ت �لئ�نظمة 

ة  ه�ن أ�ب لل  �ن م�ن  �لم  �لإ و�ا�ئل  �ىل  �لس�يط�ة  �إىل  �عت 
� 30 �اًما م�ن  آ�ن أك�ش  ًحا  . �ل�ت�نظ�ي �لكوم�ية، و اكن هذ� و�صن �ي ي �هد مع� �ل�بسش �لكم �لعسك�ي �ن

لل�بث  �لسود��ن�ية  �لعامة  �هل�ي�ئة  أص�بحت    ،2018 �شورة  �بعد 
ً�� )SGARTB أو  �يطها مؤ�ن ي أ��يد �ت�نسش ي �ل�ت �يو�ن �ن �لإذ�عي و�ل�تل�ن
ي  �يع�ية �ن ف �ىل �لإصل�ات �ل�ت�ش �هل�ي�ئة( �ت�نظم �ملح�توى و�ت�ش
�لكومي  ف  �مل�ش �ال�يًا هي  �هل�ي�ئة  وهذه  �يون،  �ن و�ل�تل�ن ذ��ة  �لإ
هات  �لب �ل�ت�ال مع  وه�ي�ئة  ذ��ة  و�لإ �يون  �ن �ل�تل�ن �ل�مسي �ىل 
�إىل  �يهدف  ا�نون  �ت وع  م�ش �شمة  ذلك،  مع  �لدول�ية.  ا�لة  �ل�ن
�بار  ل �لئ�ن �تها �ن�ت �ي�ن لًل و�ن و�يل SGARTB �إىل ه�ي�ئة أك�ش ���ت�ت �ت

�لعامة.

�ملحل�ية  �بار  �لئ�ن �ت�بّث  محل�ية  �نو�ت  �ت �لول�يات  معظم  لدى 
�نو�ت  ال�بًا ما �تم�شل �تلك �ل�ت از، و�ن و�لو��ن�ية و�لدول�ية �ىل �ل�تل�ن
�نو�ت  لل�ت اىلي  محب �لإ �لعدد  أن  ن  ��ي ي  و�ن ة،  �مل�نط�ت أو  �لدولة 

�لدولة  مس�توى  �ىل  �يعها  محب �تُ�بَث  ل  �ن  ،18 هو  ل�يم�يّة  �ت �لإ
�ناة �لو��يدة  �ى. لك�ن �ل�ت ي دول أ�ن ن �ن اهد�ي كملها أو للمسش �ب�ئ
�يون �ل�ن�يل �لئزرق، كما  �ن ي ل�يست ملك للدولة لّك�يا هي �تل�ن �ل�ت

ا�ن�ية.8 �يو�ن�ية محب �ن �نو�ت �تل�ن ي �ت د �شما�ن �تو�ب

�لسود�ن  أ�ن�باء  واكلة  اإن  �ن �بار�ية،  �ن �لإ للواكلت  �بال�نس�بة  أما 
و�شمة  �لدولة،  ملك  وهي  �لو��يدة  �لئ�ن�باء  واكلة  )�و�نا( هي 
اض  �ن ن اع �لئ�عار �يؤدي �إىل ��ن ل أن �ر�ت�ن اصة، �إ �دة صحف �ن
د  ن �إىل �ل��د�يو، �إذ �تو�ب ي �ل�توز�يع. و�يس�تمع معظم �لسود��ن�يّ�ي �ن
اصة �بها، م�شل �إذ��ة  �تلف �مل�نا�ق محطات �إذ���ية �ن ي محن �ن
ي  �لو��ن �يون  �ن �ل�تل�ن معظمهم  اهد  �يسش كما  ور،  د�ر�ن ي  �ن ا  �ملحل�ية د�ب�ن�ت �ملحطات  �ن�تاج  �إ �نو��ية  أن  ، ر�ن  ي ا�ئ �ن �ل�ن �يون  �ن �.و�ل�تل�ن ً ا ك�ب�ي �تل�نً �تلف ��ن ن �ت

�لك�ب�ي �لذي ��أ �ىل �ل��يات م�نذ  �ل�تحس�ن  �ىل �ل��ن م�ن 
اإن ���ية �ل�تع�ب�ي  ال�ية زمام �لئمور، �ن �توىلي �لكومة �ل�ن�ت�ت

ات العرض ي – مؤرسث هد املعلوما�ق ي 1. امل�ث الرمس ال�ج�يا�ض
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III. املعلومات الواردة

ن  �ي�ي �ود �بعض �ل�ح�ن لق �ي �ل �ل�ت ن مل �تُم�نح �بعد �بالاكمل، �إذ ل �ي
ف ��ن م�ادرهم  و�ب، ومطال�ب�تهم �بالكسش لهم لل��تحب ز�ء �ن�ت �إ
ن �لئول  �ي ات �ت�ش ا�ب ي ���تحب . و�ن و�ت �لئم�ن ازهم م�ن �ت و���تحب
مد�ن�ية  مل�بس  �تدي  �ت ي  �ل�ت �لئم�ن  و�ت  �ت “�ارصت   ،2020
ي  �بكة �لع��ب�ية، �ن ، م���ل �ش ن �س�ن مل �لعىصي �عد �لد�ي و�ت
و�ط  ي  �ن �ت  �ب مظاه�ة  ��ن  �بلغ  �لإ م�ن  مل�نعه  محاولة 

�لن��وم”.9

ي  �ن �لّدول �لئد�ن �ن �ى، �ن �ي��نّف �لسود�ن، مع 9 �بلد�ن أ�ن
�بحسب  ة، �ن مؤ�ش م���لون �بل �دود �لس�نوي ل��ية �ل�حا�ن
ات  ا�ب �ل��تحب أ�ش�ناء  �لم  �لإ و�ا�ئط  طهاد  �صن اكن  م�ن �مل�نظمة،  مس�بوق  �ي  “�ن  2018 �ام  �نها�ية  ي  �ن للحكومة  ة  �لئم�ن�ية ل �مل�ناه�ن ا��  �ملحن أن  �إىل  �ملعلومات  �ي  و�تسش م”،  �لحب ��يث 
د  صن �ي�و�تون  ن  �لذ�ي ن  �ي�ي لل�ح�ن �بال�نس�بة  عة  م��ت�ن �ل  ن �ت

ال�ية. �لكومة �ل�ن�ت�ت

�يدة  م�ت �لم�ية  �لإ �ل��يات  اك�نت   ، �ي �ل�بسش �نظام  ُ�كم  ت  �ت
لت  ي أد�ن ي �لسا�بق، أدت �ل�تعد�يلت �ل�ت ، �ن ي أك�ش ك �ل�ن �بسش
ت و�ا�ئل  ي ���تهد�ن ة و�ل�ن�ش )2009(، و�ل�ت ا�نون �ل�حا�ن �ىل �ت
ي  �لو��ن لس  �ملحب صل��يات  �تو��يع  �إىل  �ملط�بو�ة،  �لم  �لإ
�يس�يط�  ي  �ل�ت ة  �ل�حا�ن �بة  مل���ت �لو��ن�ية  و�هل�ي�ئة  ة  لل�حا�ن

�مل�ن�ات  �بة  م���ت مل  ل�تسش ب،  �ل�ن �ل�يها 
لت  ومسش �ت�اصها،  ��ن ي  �ن و�ن�ية  لك�ت �لإ

��مات  و�بات و�ن �ض ��ت �تعد�يلت �ام 2018 �ن
و�لك�تاب،  ن  �ي�ي �ل�ح�ن ��دى  �ن �ىل  �ية  ا�ن �إصن

علهم  ب �ي ما   ، �ل�تح��ي رؤ�اء  ��ن  ًل  �ن �ن
ور  �نا�ئ�يًا ��ن �ملح�توى �مل�نسش ن �ب مسؤول�ي
ي  وط �ل�نظام �ن ي م�ن�ا�تهم. م�نذ ��ت �ن
ماك�نًا   16 �لسود�ن  ّدم  �ت�ت  ،2019 �ام 

ي  و�ن �دود،  �بل  م���لون  ملؤ�ش  ا  �تً و�ن
مع  وً�ا  م�ش �ل�يو�نسكو  �بدأت   2020 �ام 

ن لل�بدء  ن �لسود��ن�ي�ي �ي�ي اد �ل�ح�ن ��ت

دي  �ق ي �ق وات االئم�ض ال�ق “�ارصت �ق
مل العصي  ة و�ق �ي مال�جس مد�ض

كة  �ج ، مراسل سث ض ���ض سعد الد�ي
عه م�ض  ي م�اولة مل�ض ة، �ض �ي العر�ج
ي  رت �ض الغ ع�ض مظاهرة �ج �ج االإ

رطوم” وسط احلض
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اصة �بها �ىل �ل�ع�يد  از�ية �ن �نو�ت �تل�ن �إد�رة �ت �ىل ��با�ة أو 
ي  �ن و�ل��ت�شمار  �ل�تح�ت�ية  �ل�ب�ن�ية  �إىل  ار  �ت�ت �ل�ن �بس�بب   ، ي �لو��ن
ي  ي �ن ي �لو��ن اوز معدل �ل�توز�يع �لكه��با�ئ “أ�و�ز �ل�بلد”، ول �ي�تحب
 %17.6 �ىل  �تح�ل  �ن �ية  �ل��ي�ن �مل�نا�ق  أّما   ،%32.6 �لسود�ن 
�لن��وم،  ة مع  �ل�ار�ن و�رق  �ل�ن �بعض  ود  حسب10 ومع و�ب �ن
و�ل��تماد  �نت  �ن�ت �بالإ �تعمل  ي  �ل�ت �لم  �لإ و�ا�ئل   � �تو�ن �ش  ه �ي�ت�ئ �تو�ب ا ذو  أ�ي�نً �ل�مسي هو  �باري  �ن �لإ ق  �ل�تد�ن أن  �ل�يها، كما 
ي  �ن �لئ�د�ث  �يعكس  ذك�ه  ِد  �ي ما  ومعظم  ا�ية،  للعن ي  م�ك�ن

l .اهد م�ن �لن��وم ي �تسش �لن��وم أو �ل�ت

ي  ظام �ض وط ال�ض ذ س�ق م�ض
ّدم ال�ودان  �ق عام 2019، �ق

ا ملؤرسث  �قً ًا و�ض 16 ماك�ض
ال �دود مراسلون �ج

ًا  �ت و�ن و�هل�ي�ئات  ن  و��ن�ي و�ل�ت �ية  �ل�ح�ن ا�بة  �ل��ت أ��  �إصلح  ي  �ن
ل ���ية �ل�تع�ب�ي و�لمة  ن م�ن أ�ب ن �مل�تعدد�ي �ي �نامحج �ملا�ن ل�ب

. ن �ي�ي �ل�ح�ن

�تمو�يل  ك�ب�ي �ىل  �إىل �د  �ياء  �ش �لئ ��د  و�لئ�ن �لكومة  �ته�يم�ن   
�د�ت  �ي لإ �ل��ئ�ي�ي  �مل�در  �ل�نات  �لإ و�تظل  �لم،  �لإ طاع  �ت
لالة  و�نظ�ً�  �يو�ن�ية،  �ن �تل�ن أو  اك�نت  مط�بو�ة  �لم  �لإ و�ا�ئل 
ن �يمّولون �مل�نظمات  �ياء �لذ�ي �ش ّل �لئ اإن �ب ر�ية، �ن �ت�اد �مل�ن �ل�ت
م�ن  �يدون  �يس�ت�ن أو  �لسا�بق  �بال�نظام  ة  �ل�ت لد�يهم  �لم�ية  �لإ
�ل�نات  �لإ �لعا�ئد�ت م�ن  اك�نت  �لسا�بق،  ي  �ن ر�ا�ي�ته.  �باكت  عل �ش ة هلم، ولعّل ذلك �ب �ئ ن لل�نظام ماك�ن ط �ىل �ملو�ل�ي �ت �توّزع �ن
ى  �لم، �إذ �إّن �ل�ة �لك�ب م�ن �لسهل �لس�يط�ة �ىل و�ا�ئل �لإ
ب، واكن �م�تلك  اء �ل�ن أ�يدي أ��ن ي  �ملال اك�نت �ن م�ن رأس 
ا  ً �ت��ي و�ي�تطلب  ا  ملك�نً للط�با�ة  مطا�بع  أو  �إ�لم�ية  ذ  �ب�دد م�نا�ن ال�ية  �ل�ن�ت�ت الكومة  �ن �لآن،  أّما  �لكومة.  م�ن  اًصا  �ن
د  �لم و�توز�يعها، و�ت �ن�تاج و�ا�ئل �لإ �يد �إ ي �ت�ت ن �ل�ت و��ن�ي �إصلح �ل�ت
�بس�بب  �يون  �ن �ل�تل�ن ومحطات  �ل�حف  م�ن  �دًد�  صادرت 
�ي�ي  ل�ت�ت لة  هل�ي�ئات مس�ت�ت ود  ل و�ب �ن �لسا�بق،  �بال�نظام  صل�تها 

�لم.  أي م�ن م�نا�ب و�ا�ئل �لإ

حة  ن أصحاب �مل�لحة و�صن �باكت �ل�توز�يع و�ل�و��بط �ب�ي �إن �ش

د  ��ت �إىل  �مل�لحة  أصحاب  �يد�و  أن  �إما  مس:  �لسشّ وح  كوصن
�لوها �إىل واكلة أ�ن�باء  �بارهم أو أن �ي اركة أ�ن ي ملسش مؤ�تم� صح�ن
�بار  �لئ�ن �ت  �ن�ش ي  �ن اركها  �تسش �بدورها  و�لواكلة  ها،  ل�ن�ش �لسود�ن 
�يو�ن�ية، و�بعد  �ن �نو�ت �ل�تل�ن �يع �ل�حف و�ل�ت اركها مع محب ي �تسش �ل�ت
�بار  �لئ�ن ��ن  �لك�تا�بة  ���يّة  �نو�ت  و�ل�ت لل�حف  �تكون  ذلك 
م�ن  �يد  م�ن �ىل  للح�ول  �بامل�در  و�ل�ت�ال  ّ�ل  م�ن ك  �بسش
أهمها  �ملعلومات،  ق  �تد�ن �ىل  ة  ك�ش�ي �و�مل  �تؤ�ش  اص�يل.  � ما �ل�ت�ن ي �لول�يات، وك�ش�ي �لم �ن عف �هل�يالك �لئ�ا��ية لو�ا�ئل �لإ صن
درة  �ل�ت �إىل  �لسود�ن  ي  �ى �ن �لئ�ن �لس�بعة ��ش  �لول�يات   � �ت�ت �ت�ن

III. املعلومات الواردة
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مي عالمي الر�ق هد االإ  3.2 امل�ث
م�ية   ي �يع�ت�ب امل�ض�ات الر�ق �ن دهً��  م�ن طاً�ا  �ت مي  �ل��ت �لإ�لم 

ة  �مل�تعل�ت �يود  �ل�ت أن  �ي  �ن �لسود�ن، 
�بال�ول  �ملح�يطة  �لئ�ا��ية  �باهل�يالك 
�ب�ي�نما  �ن  ،� ً ك�ش�ي ذلك  ل  �يع��ت للمح�توى  ع  و�لد�ن �لكه��باء  �ىل 
ولت  و�ت ة  �تلك�ن أك�ش  �ملط�بو�ة  �لإ�لم  و�ا�ئل  �يل  عن �تسش أص�بح 
ة  �ت �ن أ�ش�ناء  �نت  �ن�ت �لإ م�ن�ات �ىل  �إىل  �ل�حف  �لعد�يد م�ن 
ي  و�ل�ت �نت  �ن�ت �لإ ع �ىل  �لد�ن �ن �ىل  �لو��ب اإن  �ن امل،  �لسش  � �لحب
للسود�ن  �مل�تحدة  �لول�يات  �ت��ن�يف  �لئول  ام  �مل�ت ي  �ن ��ب�بها 
ي  �مس�يًا �ن ع  ُر�ن �ل�ت��ن�يف  رهاب، مع أن ذلك  للإ ر���ية  دولة 
م�ية ل�يست ��ة �بالاكمل  �بار �ل��ت ي أن �لئ�ن اك�نون �لئول 2020، �تع�ن
�يس�بوك وو�ا�ئل  ل و�يو�ت�يوب و�ن و�ب �بعد. ول �تظه� �إ�ل�نات �ب
�بس�بب  �لسود�ن  ي  �ن �بار  �لئ�ن ع  ومو��ت �نت  �ن�ت �لإ �ىل  �لإ�لم 
ع �لدول�ية أو  ي أن �ملو��ت رهاب، ما �يع�ن �تسم�ي�تها دولة ر���ية للإ
�لسود�ن،  ي  �ل�نات �ن �لإ �ل��ب م�ن  �يق  �ت �يمك�نها �ت ل  �ملحل�ية 
ي �لسود�ن �إىل �إ�ل�نات  �لوة �ىل ذلك، ل �يمك�ن �لوصول �ن
م�نظمة  م�ن  �يد-19  كو�ن دمات  �ن �ول  �إ�ل�نات  أو  �إ�لم�ية 
اء  �يع أ�ن ي محب �ل�حة �لعامل�ية و�ل�يو�ن�يس�يف، مع أ�نها م�تا�ة �ن

�لعامل. 

ة )�بالع��ب�ية(  �ي �ن ة م�شل �لب اكت �لإ�لم�ية �لدول�ية �ل���حن �إن �ل�ش
�نو�ت  �ت ��ن  ًل  �ن �ن ���ب�ية،  �ن�يوز  و�اكي  �لع��ب�ية  سي  ي  �ب ي  و�ب
ا، و�تظه� �ب�يا�نات  ق �لئو�ط، م�تا�ة أ�ي�نً ة �ل�ش �بار�ية م�ن م�نط�ت �إ�ن
�لون �ىل معلومات  ن ُ��ئِلو� �ي �ل�بحث أن 71.8% م�ن �لذ�ي
�نت م�شل �تلك  �ن�ت �بار�ية �ىل �لإ �يد-19 �ىل م�ن�ات �إ�ن ��ن كو�ن

ة. �ي �لئ�ن

دمون أ�بًد�  �نهم ل �يس�تحن ن �ب�ئ �ي�ب�ي ي �ملا�ئة م�ن �ملحب اد 18 �ن كما أ�ن
�نوب  �ب ي  �ن ون  �يع�يسش ال�ب�ي�تهم  و�ن و�ن�ية،  لك�ت �لإ �لإ�لم  و�ا�ئل 
�لدولة  م�ن  ن  �ئ�ي لل�ب دوج  �مل�ن �ل�تهم�يش  �إىل  و�بال�نظ�  ان،  ك�د�ن
�نوب  ي �ب �لإهمال و�ل��ع �ن ود م�ن  ا�نب ��ت �إىل �ب �لسود��ن�ية، 
أ�نه  �إىل  ة  �ل�ن�ت�يحب �ي هذه  �ئًا. و�تسش ا�ب اإن هذ� ل�يس م�ن �ن ان،  ك�د�ن
هم للوصول �إىل �ملعلومات ��ب  ون هو��ت�ن دم �لك�ش�ي ات مح�يط�ية �ب�ي�نما �يس�تحن ي ��يا�ت اص �ن حن � م�ن �لئ�ش ً اإن �دًد� ك�ب�ي �نت، �ن �ن�ت �لإ
ط،  �ت �ن �ل�ن��ية  و�ل��ا�ئل  لل�ت�ال  هم  دمون هو��ت�ن �يس�تحن أك�ش 

�نت. �ن�ت عف ��ت�ال �لإ د �يكون م��ت�بًطا �ب�ن وهو ما �ت

�قماعي كم�در  وسا�ئل ال�قواصل اال�ج
�جاري �ض اإ

�يس�بوك وو��تساب،  �تما��ية م�شل �ن �تظل م�ن�ات �لو�ا�ئط �ل�ب
�ي �ل�مس�ية �ىل �د  دم ل�ن�ش �ملعلومات �ل�مس�ية و�ن ي �تس�تحن �ل�ت

ة �ملحمولة ول  ه�ن ة مع �لئ�ب �ت ا�ن�ية وم�تو��ن ا�ئعة لئ�نها محب �و�ء، �ش
ا لنط �لئ�اس  �تً ك م�نا�ب. وو�ن و�يًا ل�تعمل �بسش د �وى 13.39 مل�يون �ت�تطلب ��ت�اًل �ت ،  ل �يو�ب ي �ي�ي �نظام �ملعلومات �ل�ب�ي�ئ ن ل�ت�ت ي ��ي ي �لسود�ن، أي 31% م�ن �لساكن، �ن �نت �ن �ن�ت دم للإ مس�تحن
ص �يم�تلكون هو��تف محمولة )72% م�ن  حن أن 32.8 مل�يون �ش
دمي  ملس�تحن �نس�ب�يًا  ة  �لك�ب�ي �لئ�د�د  م�ن  �ل��ن  �ىل  �لساكن(. 
د �وى 1.3 مل�يون  حة أ�له، ل �يو�ب �يود �ملوصن �نت �نظً�� لل�ت �ن�ت �لإ

 ، �تماعي طة �ىل و�ا�ئل �ل�تو�صل �ل�ب مو�ة �نسش محب

م�ن   %45 أن  �ل�ب�يا�نات  عها  محب ��ند  �ن�يوز  �إ�ن�ت دت  و�ب د  و�ت
�نت  �ن�ت �لإ ��ب  �لإ�لم  د��ئًما م�ادر  دمون  �يس�تحن ن  �ي�ب�ي �ملس�تحب
ا�بة ��ب  للح�ول �ىل �ملعلومات، �بمس�توى م�تساٍو م�ن �ل��تحب
م�ن   )%70( ة  ك�ب�ي �نس�بة  ارت  أ�ش كما  �لنمس،  �لول�يات 
�ي �ل�مس�ية  ن أ�نهم �ي�لون �إىل �ملعلومات �ل�مس�ية و�ن �ي�ب�ي �ملس�تحب
ما   ، �تماعي �ل�ب �ل�تو�صل  و�ا�ئل  لل  �ن م�ن  �يد-19  كو�ن �ول 
ل �لئ�نظمة �ل�ب�ي�ئ�ية للمعلومات. �ت�نمو و�ا�ئل  �يؤدي �إىل �تد��ن
ذب أ�د�ًد�  ب لة �ت ي �لسود�ن كم�ن�ة مس�ت�ت �تماعي �ن �يد �ل�تو�صل �ل�ب �باب �ملد�ي�نة، كما �تس�ت�ن �يل �ش ، ل ��يما �ب ماه�ي ة م�ن �لب ك�ب�ي
دم  �نت و�يس�تحن �ن�ت ودة �ىل �لإ �نت م�ن �ل��ية �ملو�ب �ن�ت �ملسا�ة م�ن�ات �لإ هذه  ن  �ي�ي و�ل�ح�ن ن  و�لس�يا��ي�ي طاء  �ل�نسش م�ن  �يد  �مل�ن

l .لل�تع�ب�ي ��ن آر��ئهم
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ادات  عالم وا�ق ض  3.3 االإ �ي�ي اد اكن ال��ا�ض �ل�ت ن  �لسود��ن�ي�ي ن  �ي�ي �ل�ح�ن اد  ��ت
ي �لسود�ن،  ن �ن �ي�ي ود لل�ح�ن �لو��يد �ملو�ب
�ت�ياز  ��ب و�ي�ته  ��ن �ت�تطلب  واك�نت 
ات  �بطا�ت �إصد�ر  �ي�ت  ذلك  و�بعد  د�رة،  �لإ لس  محب ، �م�تحا�نات  ن �ي�ي ي �تم�شل �ل�ح�ن و�ية. و�با��ت�بارها �هل�ي�ئة �ل��ئ�يس�ية �ل�ت �لع�ن
و�لإصل�ات  �باللو��ئ  �ي�تعلق  �يما  �ن �لكومة  ار�تها  ���تسش د  �ت �ن
اوض  �ت�ت�ن ي  �ل�ت �لو��يدة  �هل�ي�ئة  �لم، وهي  �لإ �بو�ا�ئل  �لناصة 
ي محا�ية �مل�ادر  ة و�لق �ن �ئن ���ية �ل�حا�ن معها �لكومة �بسش
ات مع  ل�ن ط �ال�يًا �بس�بب �ن �ي �نسش اد �ن �ية، لك�ن �ل�ت �ل�ح�ن
ي �ل�تعامل مع �نظام  �ياد�تها �ن ال�ية �بعد �تورط �ت �لكومة �ل�ن�ت�ت
اد  ��ت ���تُهدف   ، �ي �ل�بسش وط  ��ت �بعد  لوع.  �ملحن �ي  �ل�بسش
�ه�ي �لذي  �ب ل ر�ئ�يسها صادق �إ ن و���تُ�ت ن �لسود��ن�ي�ي �ي�ي �ل�ح�ن

�ن لعدة أ�يام. ���تُ�ب مو�ل�يًا لل�نظام �ل�با�ئد و���تحب

�إىل  ن ول �يهدف  �ي�ي ع ��ن رو��تب �ل�حا�ن �يد��ن اد ل  �إن �ل�ت
ة  �ل�حا�ن أن  �ملع�وف  م�ن  ��يث  �لعمل،  �وف  �ن ن  س�ي �ت
ا  �، �وصنً ض �لئ�ب �ن �يمة �ال�ية ولك�نه م�نحن ي ذي �ت �ي�ن مسار و�ن
، وهو  ن �ي�ي اإن �لسوق هو ما �ي�نظم رو��تب �ل�ح�ن ��ن ذلك، �ن

�نظام  سد  ب ي �ت �ل�ت د�يدة  �لب �ل�ية  �لل�ي�ب �ملمار�ات  أ���ض  أ�د 
�ل�با�ئد،  �ل�نظام  ا�يا  �ب�ت م�ن  و��ًد�  اد  �ل�ت هذ�  ك  �يسش  . �ي �ل�بسش
�يع  محب اإن  �ن �بال�نظام،  �لناص  ا�بات  �ل�ن�ت ا�نون  �ت �إىل  و���ت�نادً� 
ض �ل�نظ�  اد �بعن ء م�ن �ل�ت �ن �لم هم �ب ي و�ا�ئل �لإ ن �ن �لعامل�ي
ي  د�يًا �ن ا�نون �يم�شل �ت �ل هذ� �ل�ت ن ��ن مس�توى �تدر�ي�بهم، ول �ي

ع�ته.  �ي م���ب ب ال�ية �لال�ية ولك�ن �ت ل �لكومة �ل�ن�ت�ت �ن

ولك�نها  �يًد�  �ب محددة  أ�نظمة  ن  �لسود��ن�ي�ي ن  �ي�ي �ل�ح�ن لدى 
كم  �ت ي  �ل�ت �تما��ية  �ل�ب �لئ���ف  �إىل  �تس�ت�ند  مك�تو�بة،  �ي  �ن
الب  �لعن ي  �ن �تع�ت�ب  ا�يا  �ن �ت كم  �ت وهي  �ل�يهم،  �لذ��ت�ية  ا�بة  �ل��ت
��د  أ�ن ة  �لذوق، م�شل مهامحب أو  �ل�ن�ية  أو ��ي�ئة  م�ن �ملح�مات 
ولطاملا   . ن �لس�يا��ي�ي أ�ب�ناء  صور  و��ض  ن  �لس�يا��ي�ي �ا�ئلت 
اد،  دة مع �ل�ت ات مع�ت �بة �ل�ت اك�نت لدى �لكومات �مل�تعا�ت
ا�بة  �ل�ن�ت اء  لئ��ن مساك�ن  �إىل  و�ول�تها  أر�ٍض  �ورت  د  �ت �ن
�ل�مس�ية  ي  �لط�ب ن  م�ي �ل�ت�ئ �محج  �ب عت  ووصن ات  �ل�بطا�ت �امىلي 
�لكومات  �تلك  لت  �ن ل  �ى،  أ�ن �نا��ية  وم�ن   ، ن �ي�ي لل�ح�ن
ي  ن �ن �ي�بة، ل ��يما أول�ئك �مل�ن�تظم�ي ن �ب �ي�ي ال�ية �ت�تعامل مع �ل�ح�ن �ل�ن�ت�ت ن �لكومة  �ب�ي �تو�ت  �لو�باء، اكن ه�ناك  أ�ش�ناء  اد.  �ل�ت
ال�ية  �ل�ن�ت�ت �لكومة  �نت  �ش  ،2020 �ن  �ي ��ن ي  و�ن  ، ن �ي�ي و�ل�ح�ن
�لسا�بق،  لل�نظام  مو�ل�ية  �تع�ت�ب  ة11  211 صح�ي�ن مع �ىل  �ت محلة 
د  �ت �ن �إىل  أدى  ما  للة،  م�ن ملعلومات  ها  �ن�ش ي  �ن �ت�باه  لل�ش

ت ��ج، ��يث أدى  ي و�ت لهم �ن ن د�ن �ي�ي �لعد�يد م�ن �ل�ح�ن
ي  ن آلت أ�و�هلم �ن ي �إىل ز�يادة �نس�بة �ل�ناس �لذ�ي لق �لو��ن �ن �لإ

.� �ت اء �ل�بلد �إىل �ل�ن �يع أ�ن محب
ي  �يو�ن �ن و�ل�تل�ن ذ�عي  �لإ لل�بث  �لعامة  �لسود��ن�ية  �هل�ي�ئة  ولكها �ت�نظم  �يو�ن�ية،  �ن و�ل�تل�ن ذ���ية  �لإ �ملح�تو�يات  �يع  محب  )SGARTB(
ة  �ل�حا�ن �ت�نظم  كما  رمس�ية،  م�ادر  م�ن  �بار  �لئ�ن �تس�تمد 
ة )NPC(، وهو ه�ي�ئة ذ��ت�ية �ل�ت�نظ�ي  ي لل�حا�ن لس �لو��ن �ملحب
هلا  �ملو�ل�ية  �هل�ي�ئات  أو  �لكومة  �ل�يها  و�تؤ�ش  اؤها  أ��ن دد  �ت
�نها  �إ ��يث   ، ك�ب�ي ك  �بسش ن  �لسود��ن�ي�ي ن  �ي�ي �ل�ح�ن اد  ��ت �يص م�شل  ��ن �ت اء  لعن و�إ و�ل�ن�ش  �ملط�بو�ات  ف  و�ت �لطة  �تم�تلك 
م�ادرة  �ىل  �لئم�شلة  أ�دث  اك�نت  �لم�ية.  �لإ �هل�ي�ئات 
�ن ��ت �نها�ية �لعام، ��يث  �ي ي �ام 2016، م�ن ��ن �ل�حف �ن
 � ً ك�ب�ي �لئ�عار و���ت�ياًء  ي  اً�ا �اًد� �ن �ر�ت�ن ة  �ت �ل�ن �تلك  هدت  ؛ �ش ي ب �ملؤ�تم� �لو��ن م�ن �نظام ��ن

 � “آ�ن ة  ل�ح�ي�ن �ل�يوم�ية  �ملط�بو�ات  �ت م�ادرة  �ب أوًل،   n
�ن 2016، �ي ي 30 ��ن لظة” �ن

 16 ي  �ن ة  �تل�ن محن �يوم�ية  أر�بع صحف  م�ادرة  ذلك  و�تل   n

 ” � �لس�ياسي �بار” و”�لئه��م �ل�يوم” و” �ملححب آب، أل وهي “�لئ�ن
 . ن ادة �مل�تم�د�ي ا�بلت مع �ت ها م�ت و”�ل��يحة” ل�ن�ش
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�لو��ن  ة  �لئول، صودرت مط�بو�ات صح�ي�ن ن  �ي �ت�ش  11 ي  �ن  n

و�لالة  �لئ��باء  �ب  �إرصن ��ن  رو��يات  �ن�ش  �بس�بب  �ل�يوم�ية 
ار  �ت�ت ��ن ��ن  ت  �ن كسش ي  و�ل�ت �لسود�ن،  ي  �ن �لعامة  �ل�ح�ية 

ي �لندمات �لعامة.  �ل�نظام لل��ت�شمار �ن

��يدة” و  ت صحف “�ل�ت�يار” “�لب ، �تعّ�صن ي ن �ل�شا�ن �ي ي 7 �ت�ش n �ن

اع  �ً�ا ��ن �ر�ت�ن ” للمعاملة ذ��تها ��ندما ��بعت �ت “�لو��ن

�لسلع  ��ن  �لد�  ع  �ن �ب �تكه�نات  م�ن  �تله  وما  م  حن �لئ�ا��ية. �ل�ت�ن

��يدة،  )�لب 5 صحف  �لئول صودرت  اك�نون  �لئول م�ن  ي  �ن  n

(  لئ�نها اك�نت �ت�تحدث ��ن  ، �لئ�يام، �لو��ن �لط�يار، �ل�يوم �ل�تاىلي
لكت مظاه�ة مؤكدة �ىل  ي ���تم� �شل�شة أ�يام و�ش ���يان مد�ن

12. �ي ي م�ن �نظام �ل�بسش ع�ب ط �لسش �لسحن

�ن  �ي ي 3 ��ن لق �ن �ن ي �لن��وم للإ ة �ن �ي �ن n �تع�ض مك�تب �لب
ذ هذه  ن ع �ل��ت�ام،  واكن م�ن ��ت ي مو�ت رة �ن �ن 2019، �يوم �ملحب
�لعاملي  �له�تمام  لك�بح  اىلي  �ل�ن�ت�ت �لعسك�ي  لس  �ملحب �لنطوة 

لل�تها.  ن �بال�شورة ولع�نف �لكومة �لذي �ت

�بالعد�يد م�ن  ظ  �ت�ن ي �ت ال�ية، �ل�ت �ل�ن�ت�ت �بال�نس�بة للحكومة  َم�شَل أما  �ل�يها  �ي�نط�بق  �ن  ، �ي �ل�بسش �نظام  و�لوك�يات  ي  �ن مو�ن
م�نذ �بد��ية �لظ�،  د�يمة ل �تموت �بسهولة”، �ن “�لعاد�ت �ل�ت
لق  �ت ��ن �إ�ن ن أ��ن �ي�ي د �ل�ح�ن مع صن اك�نت ه�ناك محلة �ت

l .ة 21 صح�ي�ن

وس كورو�نا �ي ار �ن �لمي و�ط ��ن�تسش مع �لإ 11 �لسود�ن: �ت�ا�د �ل�ت
ة ، �يو�ن�يو 2020 ا�ئ �ب

 https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/
press-releases/article/sudan-media-crackdown-escalates-

amid-covid-19-pandemic.html
12Information Ecosystem Assessment )2016(
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 3.4 ار�ق�جاط املعلومات 
ع امل�ىلي �جالوا�ق
�نظام اك�نت  ي  �ن �لم�ية  �لإ �ل��يات 

�ل�مس�ية  �ء  �ن �لئ�ب ل  د��ن �ي  �ل�بسش
ي  �ي �ل�مس�ية م�ن �ل�نظام �ل�ب�ي�ئ و�ن
�ام  ي  �ن �ل�نظام  وط  ��ت م�نذ  مو�ر�بة،  دون  �يدًة  م�ت ي  �ملع��ن
ا ملؤ�ش م���لون �بل  �تً ّدم �لسود�ن �ىل 16 دولة و�ن 2019، �ت�ت
ة و�ل�ن�ش )2009(  ا�نون �ل�حا�ن د أدت �تعد�يلت �ت �دود، و�ت
�تو��يع  �إىل  �ملط�بو�ة  �لم  �لإ و�ا�ئل  ت  ���تهد�ن ي  �ل�ت
ة )NPC(، وهي ه�ي�ئة  ي لل�حا�ن لس �لو��ن صل��يات �ملحب
ب،  �ل�ن �ل�يها  �يس�يط�  ي  �ل�ت �لو��ن�ية  ة  �ل�حا�ن �بة  م���ت
�ت�اصها،  �ن ��ن �نت �ن �ن�ت �بة �مل�ن�ات ��ب �لإ مل م���ت ��مات ل�تسش و�ن و�بات  ��ت �ض  �ن  2018 �ام  �تعد�يلت  لت  ومسش
��ن  ل  �ن �ن و�لك�تاب،  ن  �ي�ي �ل�ح�ن ��دى  �ن �ىل  �ية  ا�ن �إصن
��ن  �نا�ئ�يًا  �ب ن  مسؤول�ي علهم  ب �ي ما   ، �ل�تح��ي رؤ�اء 
ي م�ن�ا�تهم. كما �بدأت �ل�يو�نسكو  ور �ن �ملح�توى �مل�نسش
صلح  لإ ن  �لسود��ن�ي�ي ن  �ي�ي �ل�ح�ن اد  ��ت مع  وً�ا  م�ش
ا  �تً و�ن وه�ي�ئا�تها  و��ن�ي�نها  و�ت ة  �ل�حا�ن �بة  م���ت أ�� 
ن ل��ية �ل�تع�ب�ي و�لمة  ن �مل�تعدد�ي �ي �نامحج �ملا�ن ل�ب

.)MDP( ن �ي�ي �ل�ح�ن

و�ادة ما �يمك�ن �لوصول �إىل �ملعلومات �ملحل�ية ذ�ت �ل�لة 
�بار  �لئ�ن معون  ب �ي ن  �لذ�ي ن  �ملحل�ي�ي ن  �مل���ل�ي لل  �ن م�ن 
�إىل  �ملحل�ية،  �مل�ادر  أو  ذ  �مل�نا�ن م�ن  لو�نها،  و�ي�ن�ت �ملحل�ية 
�ية  م�ك�ن ن  �ي �ت مح�ت �ية،  �ل�ن �مل�نا�ق  ي  �ن ن  �ي�ي �ل�ح�ن
ة  �تد�وًل هي صح�ي�ن ك�ش  �لئ ة  �ل�ح�ي�ن �إن  ��يث  �ملعلومات، 
ة  �مل�ش�ي �ملحل�ية  ���ئ  �لب �ص  �ت ل  �ن �ت�ن ي  �ل�ت �ل�يوم�ية،  “�لد�ر” 
�إىل  �لوصول  ولئن  أ�ول.  ة  �ت ل�ن ��ء  �ل�ت �يلة  محن د  �تسش ي  �ل�ت
ة  دمت صح�ي�ن م �ىل مس�توى �ل�بلد، ���تُحن ة ُمعّمَ �ل�ح�ي�ن
�يق �مل�احل �لعامة ول�تكون م�در �إهلاء م�نا�ب  �لد�ر ل�تح�ت
ل ���تمال �تد���يها  ي �ن ي �ن ��ن �لس�يا�ة �ىل �ملس�توى �لو��ن

طا�با�ته.  لها �ل�نظام �لسا�بق أد�ة ل�ن�ش �ن �إذ ���تعن

�ئ�ية - ول�يست ���ية  �ن �تك�تسب أهم�ية �ب هي  ذ��ة �ن �لإ أما 
معدلت  اض  �ن ن ��ن �بس�بب  �ل�بلد  مس�توى  �ىل  ة  ك�ب�ي  -
عل  ب �ت �لسود��ن�ية  ل�يد�ية  �ل�ت�ت ه�ية  �ن �لسش ة  ا�ن ال�ش�ت �ن د�م �ل�تعلم،  ى �بدًل م�ن �ملط�بو�ات ر�ن ���تحن ع�ب�ية ك�ب �ل��د�يو ذي �ش
د�ة ل�ن�ش  ي ك�ش�ي م�ن �لئ��يان �ملط�بو�ات اكئ محطات �ل��د�يو �ن
ًة  م�با�ش �ت�ت�ل  �بار�ية  �ن �لإ �محج  �ل�ب م�ن  و�لعد�يد  �بار،  �لئ�ن
ل  �ن ي  �ن �ل��د�يو  و�ي��بح  ها.  ار�ي و�ت�ت �ل�حف  ن  �بع�ناو�ي
ات  مع لعن ب هو �ي ، �ن �تماعي ��بط �ل�ب �ل���ات أد�ة مهمة لل�ت

ًعا  د اكن �ل��د�يو �نا�ن �ت ه، �ن �محب ي �ب ة �ن �تل�ن ات محن ا�ن و�ش�ت
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اكن �يعلمهم  ط�، �ن ن للحن �ي ور �بال�نس�بة للساكن �ملع�صن ي د�ر�ن �ن
أن  كما  ��ي�بة،  �ل�ت �مل�نا�ق  ي  �ن �د�ته  ومدى  �تال  �ل�ت ع  �بمو��ت
�توصل  ور،  د�ر�ن ي  �ن �ل��د�يو  أ�د محطات  ا، وهي  د�ب�ن�ت ر�د�يو 
، مع أن  ن ن �ملحل�ي�ي ور ��ب �مل���ل�ي لة م�ن در��ن �بار �لعا�ب �لئ�ن

ي هول�ند� لئ��باب أم�ن�ية. ع �ن مك�ت�بها �ي�ت

�ن معوًما  هو ُموّ�َ ي لل��تهلك �ملحىلي �ن ماه�ي �لم �لب أما �لإ
�بدًل  �تماعي  �ل�تو�صل �ل�ب ور ��ب و�ا�ئل  �إىل �د ك�ب�ي وم�نسش
�ل�تو�صل  �نو�ت  �ت د �ا�دت  و�ت �ل�مس�ية،  �لم�ية  �لإ �نو�ت  �ل�ت
ل  �ن�ت ي  �ن �يد-19  كو�ن ة  ا�ئ لب �مل�ا�ب  لق  �ن �لإ لل  �ن هذه 
، لك�ن  ت ممك�ن ل و�ت ي أ�ت ماك�ن �ل�نا�ئ�ية �ن ات �ل�ح�ية للئ �ل�بل�ن
�بما  ي �ملحىلي  ماه�ي �لب �لم  �لإ �يعط�يها هذ�  ي  �ل�ت �ملعلومات 
�ل�مس�ية  �ي  �ن �بار�ية  �ل�ن ذ  و�مل�نا�ن �لو��تساب  مو�ات  محب �يه  �ن
�وًصا  �ن �لئو�شق،  �ملعلومات  دوًما  ل�يست  ��م  �نس�تعن �لإ �ىل 
م�ن  �لئوىل  �لئ�يام  لل  حن �ن �لط�ب�ية،  �باملعلومات  �ي�تعلق  �يما  �ن
وألك  اي  �لسش ب  �ش أن  ول  �ت�ت ا�ئعة  �ش ا�ت  �ش م�شًل  ة  ا�ئ �لب
�ى �تد�ول  �يد-19، و�ب صا�بة �بعدوى كو�ن و �يم�نعان م�ن �لإ ب �ملا�ن
�تلك �ملعلومات �ب��ة و�ىل �نطاق و��ع وصار م�ن �ل�عب 

ها.  ارها، �ناه�يك ��ن د��ن اف ��ن�تسش �ي�ت �إ
�ئن13  ج �ل�بحث �لئ�ا��ية م�ن محلة �تو��ية �لسود�ن �بسش �لعد�لة أما �ن�تا�ئ �يا  ��ي�ت أ�ن م�نظمة  �ل�يها  امت  �ت ي  �ل�ت �يد-19  كو�ن
م�نا�ق  ي  �ن ماه�ي  �لب و�يد  ن ل�ت �لم  �لإ د�م  ���تحن �وص  ن �ب

ن �باملعلومات هي �ل�تال�ية: ل�ي�ي ن �لد��ن �ل���ات و�ل�ناز��ي

�لُع�بَ�يد،  ي  �ن �كومي  �تو��ية  �نامحج  �ب أي  ه�ناك  �يك�ن  مل   .1
ومل  �لو�باء،  ار  ��ن�تسش ل  �ن ي  �ن ن  ل�ي�ي �لد��ن ن  لل�ناز��ي �وًصا  �ن
� �وى  للس�ن و�ظ�  لق  �إ�ن م�ن  �لكوم�ية  ��ء�ت  �ب �لإ �تُط�بّق 

ي �لن��وم. �ن

ت ��ن ���يق  ي ��ن�ت�ش للة �ل�ت ت �ل�بلد �باملعلومات �مل�ن اصن 2. �ن
واكن  �يد-19،  كو�ن وس  �ي ل�ن ود  و�ب ل  �نه  �ب�ئ ول  اكل�ت ا�ئعات،  �لسش
لو�ة �إما �ن�ش �لذ�� م�ن  �ض م�ن ك�ش�ي م�ن �ملعلومات �ملعن �لعن

�يد-19 أو �لد م�نه. وس كو�ن �ي ط� �ن �ن

�لسا�بق  ا�ها  �نسش �بم�شل  �يد-19  لكو�ن �لطو�رئ  �نة  لب �تعد  مل   .3
�ية، لك�ن  �ت �يوم�ية أو مؤ�تم��ت صح�ن �ن د �ال�يًا مو�ب ول �يو�ب

�ت  و�ن�ش از  �ل�تل�ن لل  �ل�نات م�ن �ن �لإ �تد�ي  �ل  ن �ت �لكومة ل 
�يد-19  كو�ن �ئن  �بسش �بار�ية  �ن �لإ �ت  �ن �ملو�ب طاع  ��ن�ت وأدى  �ل��د�يو، 
�لكومة  وأن  �ت�ن  ��ن �يد-19  كو�ن أن  �ل�ناس  �امة  اد  ���ت�ت �إىل 
�يق أهد�ف ��يا��ية م�ن ور�ء محلة �ل�ت�دي  �ت �تهدف �إىل �ت

له.

�نوب  �ب ي  �ن �نا�ئ�ية  م�نا�ق  ي  �ن �ل�ناس  م�ن  ك�ش�ي  �يسمع  مل   .4
�ملعلومات  �ن�ش  أن  ��يث  �يد-19،  �بكو�ن ا  مطل�تً ان  ك�د�ن
سهم مل �يسمعو�  أ�ن�ن ة أن �امىلي �ل�حة  ًد� لدر�ب ع�يف �ب صن
ن  ك�ي مو�ات �ل�ت ات محب ا�ش ة، و�تؤ�يد ذلك �ب�يا�نات �ن�ت ا�ئ ��ن �لب
�ي�بون  اد �ملس�تحب ان و�ل�ن�يل �لئزرق، ��يث أ�ن �نوب ك�د�ن م�ن �ب
لق  �ن �لإ ة  �ت �ن م�ن�ت�ف  ة ��ت  ا�ئ �لب �ئن  �بسش �يعلمو�  مل  �نهم  �ب�ئ

l .2020 ي �ن

ي 2021 �يا �لعد�لة، اك�نون �ل�شا�ن ��ي�ت ا�بلة مع مد�ي م�نظمة أ�ن 13م�ت
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عالم  درة وسا�ئل االإ  3.5 �ق
ودة املعلومات �ي �ا�نت و�ج �ل�بسش �نظام  ي �كم  �ن ة  �ل�حا�ن

 ، �مله�ن م�ن  �لك�ش�ي  م�ن  ها  �ي كعن
ي  �ن �ل��ت�شمار  اض  �ن ن ��ن أ�ش  د  �ت �ن
ت، وأدى  ن مع م�ور �لو�ت �ي�ي �ي�يق �ل�تعل�ي �ل�بًا �ىل �نو��ية �ل�ح�ن �ت�ن �إىل  �لم  للإ �ل�تع�بو�ية  وة  �ل�ت م�ن  د�يد  �لسش �لر�ت�ياب 
�د�ت �لذي  �ي ص �لإ ار �ن�ت �ناق �ىل هذه �مله�نة، وأ�ش �لكومة �لن
ادرة �ىل  �لم�ية مل �تك�ن �ت �تب �ىل ذلك �إىل أن �ملؤ�سات �لإ �ت
�ىل  ة  �ل�حا�ن در��ة  �إن  در�ته.  و�ت مها  �ا�ت ودة  �ب ن  س�ي �ت
امع�ية مع�تمدة  ات �ب ، و�ي�ت ��ب مسا�ت مس�توى �اٍل م�ن �ل�ت�نظ�ي

�ية �نادرة  ا�ن صن ال، وك�ش�ي م�ن �لدور�ت �لإ ي �ملحب ة �ي�ت�بعها �ل�تدر�يب �ن �نس�بة ك�ب�ي ، �ن ن �يوب �ملو���ن�ي ها م�ن �ب ع �تاكل�ي�ن �لدوث و�تُد�نَ
ار�ت  �بال�تعاون مع ��ن ة دول�ية  ع�يات صحا�ن ودها محب ن ي �ت�تطلب م�نها �ت �ن�ية �ل�ت ي �لسود�ن. أما �بال�نس�بة للدروس �ل�ن �ن�ب�ية �ن أ�ب
ارج  ال�بًا �ن �يون �ن � �ل�ح�ن �يسا�ن �ية م�تطورة، �ن معد�ت �تك�نولو�ب

ل �ل�ول �ىل �ل�تدر�يب.  �ل�بلد م�ن أ�ب

�ملعلومات  م�ن  �ل�ت�ش�بت  �ىل  أك�ب  درة  �ت �يون  �ل�ح�ن �يملك 
�ودة  �وًصا �إذ� اك�نت �ملعلومات �مل�ت ها م�نذ �ل�شورة، �ن و�ن�ش
�ل�ت�ش�بت  �يمك�ن  ��يث  �بال�حة،  �ت�تعلق  �باًر�  أ�ن أو  �كوم�ية 
ي أمك�ن  ا�بلت �ل�ت د �مل�ت حص �ل�ب�يا�نات و��ت لل �ن �بـ18 م�نها م�ن �ن �ل�شورة  و�بعد  لك�ن  أو�ع،  ال ���ية  �بمحب ��ؤها  �إ�ب
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�ي �مل�تم�شلة  �يت �بعض �ملمار�ات م�ن أ�يام �نظام �ل�بسش هً�� �ب�ت �بار �ل�مس�ية ومحاولة �ل�ت�ش�بت م�ن �ش ��ف ��ن �لئ�ن ي �دم �ل�ن �ن
مع.  و�ل�ت ا�بة  �ل��ت ط�  �ن ي  �ن وع  �لو�ت �إىل  أدى  ما  �ملعلومات، 
معا�ي�ي  ي  �ن �ت  �ي �ل�تعن ل  �ن ي  �ن �لم�يون  �لإ طون  �ل�نا�ش و�يدرك 
لك هذه  ي �ن ف ��ن �لدور�ن �ن ب �ل�يهم �ل�تو�ت ب �لعمل أ�نه �ي
�ي  ة ل�تو�ن �تل�ن ت �بهم و�لعمل �ب�نهحج محن ي ُألِ��ت �ملمار�ات �ل�ت

ودة، �ص �ملو�ب ىص �د م�ن �ل�ن أ�ت

ودة �لعال�ية معل�ية صع�بة  �ض معا�ي�ي �لب ن أن �ن �ي�ت�ب�ي د  لك�ن �ت
وع  �مل�ش ول  د�ن ل  �ن ي  �ن ها�ئًل  هًد�  و�ب �و�يًل  �تًا  و�ت �ق  و�تس�تعن
ي  ��ب �ل�ت �س�ن  و�لس�ياسي  �لعامل  ور��ئه  ف  �ي�ت �لذي  �لإ�لمي 
�إىل  �يهدف  اري”  ��ن وع  “م�ش �ته  �ب��ن �لس�يا�ة  َك  مع�ت
 .1989 ي  �ن �لعسك�ي  لب  �ل�ن�ت �بل  �ت ودة  �ملو�ب �ل�بُ�ن  و�يض  �ت�ت
لل �ل�ب�ن�يوي  �تًا ل�ت�تعا�ن م�ن �ل�ن ة و�ت �ق مه�نة �ل�حا�ن ة ��تس�تعن ة �ل�حا�ن ا�ن السود�ن مل �تعد �تملك �ش�ت �لم و���يا�ته، �ن ملعا�ي�ي �لإ
الت  ن �ىل م�ت ك�ي �يون �إىل �ل�ت �ا�ئ�ية، ��يث �يم�يل �ل�ح�ن �ل��ت�ت
ذلك  ي  �ن ك�ب�ي  دور  هلا  �لم  �لإ ذ  م�نا�ن م�ادر  ص  و�ن�ت �ل�أي، 
�محج �ل�تدر�يب. و�بس�بب  ي �ب ��يث أدت �إىل ��نعد�م �ل��ت�شمار �ن
رهاب  للإ ر���ية  كدولة  للسود�ن  �مل�تحدة  �لول�يات  �ت��ن�يف 
ن �لئول 2020، ولك�ن  �ي /�ت�ش ي أك�تو�ب عت �مس�يًا �ن ي ر�ن �لم )�ل�تسم�ية �ل�ت ز�ل�تها مل �تك�تمل �بعد(، أص�بح م�ن �ل�عب �ىل و�ا�ئل �لإ �إ

د �تس�تط�يع  ي  �ت م�ية �ل�ت لل �مل�ن�ات �ل��ت ي �ملال م�ن �ن �ن ب أن �ت
ة �إىل  ا�ن صن �ص �ل�تدر�يب. �بالإ ي �ن م�ن ��ي�نها م�ن �إ�ادة ���ت�شمارها �ن ن  �لسود��ن�ي�ي ن  و�ملذ�يع�ي ن  �ي�ي �ل�ح�ن ���ت�بعاد  �ى  �ب ذلك، 

�نت. �ن�ت �ص �ل�تدر�يب �لدول�ية و�ىل �لإ �لعد�يد م�ن �ن

ة  �ملعارصن اك�نت   ، ي �لو��ن �ملؤ�تم�  ب  ��ن ��نو�ت  لل  و�ن

ي  �لسود��ن �يوعي  �لسش ب  �ل�ن م�ن  �بالئ�اس  لف  �ت�ت�ئ �لس�يا��ية 
�لدو��ئ  �يس�تمد  اكن  ولكهما   ، ي �لسود��ن �ملؤ�تم�  ب  و��ن
�ملسلحة،  ما�ات  و�لب ن  و�مل�تعلم�ي �ل�ن  أهل  م�ن  ا�ب�ية  �ل�ن�تحن
�لسود�ن  ��ي  �ت �يش  لب �ل�تا�بع  �لو��د  ��بد  ��يل  �ن اصة  و�ن
د�ي  �ت�ت ما�ات  �لب هذه  و�تو�صل  �ل�نور.  �لو��د  ��بد  �يادة  �ب�ت
أو  �ل�ناس  د  �سش �بهدف  ا،  و���تهد��نً ة  د�ت ك�ش  �لئ �ملعلومات 
ي أ�نها ل�يست د��ئما  ة �ل�تح��يض �ىل �لوك�يات مع�يّ�نة، ما �يع�ن �ت �ل�ن لل  �ن ��ت  ل�يد  �ل�ت�ت هذ�  ���تم�  د  و�ت ة،  د�ت ك�ش  �لئ
لوع �لآن دور  ي �ملحن ب �ملؤ�تم� �لو��ن ذ ��ن ال�ية، ��يث أ�ن �ل�ن�ت�ت
ة  صح�ي�ن م�شل  ه،  صح�ن لل  �ن م�ن  �لس�يا��ية  ة  �ملعارصن

“�ل�ن�ت�باهة”. 

�ي�تعلق �لئم�  اص ��ندما  ك �ن ا�بة �لذ��ت�ية �تمارس �بسش �إن �ل��ت
�ن �ل�ياة �لناصة لئي  ع �ن ، �و�ء أاك�نت مال�ية أو �ت�ت ا�ئ �ن �بال�ن
ال  �ملحب ل  د��ن ة  ر��حن أ�نها  �ىل  ل�يها  �إ �ي�نظ�  ��يث   ، ��ياسي
�لد�يث  ك�ة  �ل�ن هذه  و�ت�ت�بع   ، �لس�ياسي ول�يس  ىصي  حن �لسش
ل اكن  �إ �يه  أ�ن د ��ن ��ض  وهلذ� �ل�ن�بوي: “ما م�ن �م�ئ مسلم �ي �يامة”.  �ل�ت �يوم  ه�ن  �ب �نار  ��نه  د  �ي أن  �لله  �ىل  ا  ��تً
هو�ية  ف  �تكسش ل  “�لد�ر”،  �ل�يوم�ية،  ة  �ل�ح�ي�ن ��ت  �لس�بب، 
ن  �لس�يا��ي�ي ا�ئ  �ن �ن ف  �تكسش ول  اصة  �ن ا�ئ  �ن �ن ي  �ن �لئمساء 

l .ية�� حن �لسش

�دة  ات امل�ق �يف الوال�ي ��ض ��جب �ق و�ج
رهاب  ة لالإ لل�ودان كدولة راع�ي
ي  ًا �ض عت امس�ي ي ر�ض ة ال�ق �م�ي )ال�ق

مل  ك�ق ها مل �ق زال�ق و�ج 2020، ولك�ض اإ أك�ق
� م�ض ال�عب عىل  عد(، أص�ج �ج
ي املال م�ض  �ض ج عالم أن �ق ل االإ وسا�ئ
د  ي �ق ة ال�ق م�ي �ات الر�ق الل امل�ض عادة �ض ها م�ض اإ �ض ع ��ي ط�ي ��ق ب.�ق در�ي رص ال�ق ي �ض مارها �ض �ث اس�ق
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 3.6 آل�يات �ق�ض��يق 
�يد-19  لل املعلومات �ول كو�ض �ملم�تدة م�ن �ن �ل�حي   � �لحب ة  �ت �ن

��ي�نت   ،2020 أ�يلول  �إىل  آذ�ر 
ة معل �إ�لم�ية لوز�رة  ��ت �لكومة �ن
ة ��ن معدلت  مهور م�با�ش �بار�ية و�لب �ن ذ �لإ �بلغ �مل�نا�ن �ل�حة لإ
ي  �ية �ل�يوم�ية �ن لل �ملؤ�تم��ت �ل�ح�ن �يات م�ن �ن صا�بة و�لو�ن �لإ
د �تمو�يلها، و�تولت  �ن�باء، لك�ن ��ان ما �ن�ن واكلة �لسود�ن للئ
ل�ن�ش  ة �هل�م�ية  �لط��ي�ت �ل�يوم�ية؛ هذه  �لإ�ا�ات  �لم  �لإ وز�رة 
ي  �ن �ملعلومات  �إد�رة  ممار�ات  �إىل  �بذ�ك��ت�نا  ع  �ب �ت �ملعلومات 
ي أو��ئل �ام 2020، اك�نت �لكومة  ي �بد��ية �لو�باء، �ن . �ن �ي �هد �ل�بسش
ط، واك�نت محاول�تها  �ت ه� �ن سة أ�ش ي �لسلطة م�نذ محن ال�ية �ن �ل�ن�ت�ت
�بل أن �ت�تمك�ن  �يذ �ت �يد �ل�ت�ن�ن �يد-19 �ت مهور �ىل كو�ن �لع �لب لإ

عالة. �ية لل�ت�الت �ل�ن ��ت�يحب ع ���ت م�ن وصن

طا�ات لالت  �نة �ل�يا م�تعددة �ل�ت لكت �لكومة لب د �ش و�ت
ا�بة للو�باء،  �يادة �ل��تحب ي أو��ئل �ام 2020 ل�ت �لطو�رئ )HCE( �ن
ووز�رة  �ل�حة  وز�رة  معلت  �لعمل،  ة  ��ت �ن م�ن  ء  �ن وكحب
لل  �ن م�ن  للعموم  �ملعلومات  �ي  �تو�ن �ىل  معًا  ل�ية  �لد��ن

وز�رة  ودها  �ت�ت �يوم�ية  �ية  صح�ن مؤ�تم��ت  ي  �ن �لم  �لإ و�ا�ئل 
ه�تها �لكومة  ي و��ب ل�ية. و�ىل �ل��ن م�ن �ل�تحد�يات �ل�ت �لد��ن
�تسل�ي  اإن  �ن �لوز�ر�ت،  ن  �ب�ي �ل�ت�نس�يق  ال  محب ي  �ن ال�ية  �ل�ن�ت�ت
�يد-19 اكن �لسًا �نس�ب�يًا، وم�ن  �لم�ية �ول كو�ن �لإ�ا�ات �لإ
�يهات �ل�ادرة ��ن �ملؤ�تم� م�ن  �ى �ن�ش �ل�ب�يا�نات و�ل�تو�ب �ش �ب
معل  ��يث  �يو�ن�ية،  �ن و�ل�تل�ن �ملط�بو�ة  �لم  �لإ و�ا�ئل  لل  �ن
و�ا�ئل  ي  �ن و�ت�بادهلا  �ملعلومات  �ن�ش  �ىل  �مل�لحة  أصحاب 
�ي  �ن �ت�اد  �ل�ت و��ار  �لو�باء  أ�ش  �ل��ا�ئل  طت  و�ن �لم،  �لإ
�لذي  �لم،  �لإ وز�ي  واكن   . ن ��ي �ملس�ت�ت �ي  �ن و�لعمال  �ل�مسي 
�لو�باء  أ�ش  �ئن  �بسش ا  ً رص�ي �لم�ية،  �لإ �لإ�ا�ة  دم  �ت ما   � ً �إىل ك�ش�ي ال  و�ل�ن�ت�ت �بالكومة  مهور  �لب ة  �ش�ت �ىل  �ملح�تمل 
ممار�ات  ��ن  ًحا  و�صن ا  �و�بً �ن �يم�شل  ما  ����ية،  �لد�يم�ت

. �ي ي �هد �ل�بسش �ل�ت�الت �ن

وس  �ي ة �بال�ن واك�نت �شمة محاولت ل�تك�ي�يف �ملعلومات �مل�تعل�ت
ات  ة �إىل �ملل��ت ا�ن صن مع �مل�احل �ملحل�ية، �ىل ��ب�يل �مل�شال، �بالإ
�ي  ي أصدر�تها �لكومة �بال�ت�نس�يق مع �مل�نظمات �ن �ت �ل�ت و�نال( و�ل�ن�ش �نا�ش �إ�ن�ت �بلن  �مل�شال  ��ب�يل  )�ىل  �لدول�ية  �لكوم�ية 
�لعامل�ية  �ل�حة  م�نظمة  ��يما  )ل  �مل�تحدة  �لئمم  وواكلت 
�ي �كوم�ية دول�ية م�شل  عت م�نظمات �ن و�ل�يو�ن�يس�يف(، ووصن

ي  �إ�ل�نات �ن و�نال  �نا�ش �إ�ن�ت �بلن  �لدول�ية وم�نظمة  ول�ية م�نظمة ك�ي  ي  )�ن وكسل  �لن��وم(،  ول�ية  ي  )�ن درمان  وأم  �لن��وم 
�ل�ناس  �بلغ  لإ �لئ�ب�يض(  �ل�ن�يل  ي  )�ن و�لدو�ي   ، ي وكو��ت كسل(، 
صدى  �ل��ا�ئل  هلذه  اكن  د  �ت وس.  �ي �ل�ن م�ن  ا�ية  �لو�ت �بط�ق 
��ءة و�لك�تا�بة وأول�ئك  ملام �ملحدود �بال�ت لدى لك م�ن ذوي �لإ
ن مل �ي�تمك�نو� م�ن �ل�ول �ىل �ملعلومات �ملك�تو�بة و�امة  �لذ�ي
و�ية  �ن �لسش ة  ا�ن �ل�ش�ت ل  �تس�تعن أ�نها  ��يث  أو�ع  ك  �بسش عب  �لسش
ي  �ن اركون  �ملسش اد  أ�ن ذلك،  ومع  �ص،  �ل�ت �د  ي  �ن للسود�ن 
ذ  �ت�ن�ن مل  �نها  �ب�ئ �مل�بادرة  هذه  ��ن  ة  �مل�ك�ن اش  �ل�ن�ت مو�ات  محب
�ىل  �ملدى  �و�يل  أ�ش  لإ�د�ث  ي  �يك�ن �بما  �و�يلة  ة  �ت ل�ن
ة، كما أ�نه مل �يُ�بذل �لك�ش�ي م�ن  �تمعات �ملحل�ية �ملس�تهد�ن �ملحب
�ملعلومات  �ئن  �بسش �ملحل�ية  �تمعات  �ملحب مع  اركة  للمسش هد  �لب

دمة. �مل�ت

�يد-19  �بكو�ن �ي�تعلق  �يما  �ن �ا�ئ�ية  ة �ل��ت�ت �ل�حا�ن �تك�ن  كما مل 
م�ن  �لعد�يد  ت  ��ن�ت�ش ن  ��ي ة  ا�ئ �لب �بد��ية  ي  �ن ًد�  �ب عالة  �ن
ع وز�رة �ل�حة �إىل  ا�ية م�ن �مل�ض، ما د�ن ا�ئعات �ول �لو�ت �لسش
أ�اس  �ىل  �ملعلومات  م�ن  ق  �ل�تح�ت �ىل  ن  ك�ي �ل�ت ي  �ن �ل�بدء 
ت ل�ت�ح�يح �ملعلومات �لاكذ�بة أ�ش�ناء  ��يص و�ت ن �ص و�ت محن

l .ية� �ملؤ�تم��ت �ل�ح�ن

III. املعلومات الواردة
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 IV.   الطلب عىل املعلومات
ل�يه( �ية وصوهلا �إ �تمعات م�ن �ملعلومات وك�ي�ن ل�يه �ملحب �تاج �إ )أك�ش ما �ت

ات املعلومات   4.1 ا��ق�يا�ج
را�قها و�ثعض

املعلومات ات  �ملعلومات �ادة ا��ق�يا�ج م�ن  ات  �لا�ب �تعاحلج  ما 
اك�نت  �إذ�  وما  �يد-19  كو�ن أ���ض  �ول 
ل  أم  �ملحل�ية  �مل�نا�ق  �إىل  وصلت  د  �ت
�تما��ية، و�ادة  �لم �ل�ب �لإ �ي رمس�ية م�شل و�ا�ئل  �بو�ا�ئل �ن
أو�ع م�ن  ة  �ا�ئ�ن �ئن  �بسش �ملعلومات  ات م�ن  �لا�ب �تكون  ما 
لل  �ن م�ن  اة  مس�تو�ن �ي  �ن �مل�تاح،  �لد�  م�شل  و�ات،  �ملوصن
�ي �ل�مس�ية �ىل �د �و�ء.14 و�ىل �ل��ن  �نو�ت �ل�مس�ية و�ن �ل�ت
ة  اإن �ملعلومات �مل�تعل�ت �ت�اد، �ن ي �ىل �ل�ت � �لسل�ب م�ن أ�ش �لحب
�بال�نس�بة  ة  �بالعن أهم�ية  ذ�ت  اك�نت  ي  �ل�ت اذ،  �ن�ت �لإ �ل�نات �لكوم�ية �ل�يوم�ية، �ب�تد��ب�ي  ي �لإ ودة �ن �ت ، اك�نت م�ن ن �ي�ب�ي للمحب
�لع�يش  ��بل  �ىل  �ش�ي  �ل�ت�ئ اكن  صا�بة،  �لإ ط�  �ن م�ن  وأك�ش 

ّ �لو�باء.15 ي �ت لل مو�ب دة �ن محسوً�ا �بسش

هم  �يمات  �ملحن ي  �ن ون  �يع�يسش ن  �لذ�ي �ئون  �لل�ب اكن  د  و�ت
�ملسا�د�ت  �ول  ون  �يع��ن �نهم  �ب�ئ ع�و�  �ش �لذي  �لو��يدون 
أو  ل�يًا  د��ن ن  �ل�ناز��ي م�ن  أي  د  �ي�ن مل  ذلك،  ومع  �مل�تا�ة، 

و� معلومات  �نهم اك�نو� �ىل �لم �تام أو أ�نهم �تل�ت ن �ب�ئ �ئ�ي �لل�ب
هذ�  واكن  ل�يها،  �إ و�لوصول  �نسا�ن�ية  �لإ �ملعو�نات  ��ن  �يدة  �ب
ن  �ي �ى م�شل �ملعو�ت ة أ�ن ع�ن �ئات مس�ت�ن ادت �بها �ن ا ما أ�ن أ�ي�نً
ة  �ي�ن �ة و�مل�ن �تمعات �ملحل�ية �ملها�ب د اك�نت �ملحب . ل�ت ن و�ملس�ن�ي
�لئ��يان  م�ن  ك�ش�ي  ي  �ن ل�يست  أ�نها  ر�ن  ل  �ن أ�ن �لم  �ىل 
وة  حب �ن ود  و�ب �ىل  �يدل  ما   ، �محج �ل�ب هلذه  ة  �مل�با�ش �لئهد�ف 

ي �ل�تو��ية �باملعو�نات. ة �ن ك�ب�ي

ول  �ل�تحب �ظ�  معل�يات  ت  ��ب�ت ��يث  ور،  د�ر�ن �ب  �ن ي  �ن
�ي�بلغ  مل  �لاكمل،   � �لحب معل�ية  و�تل�تها  �بال��ع  �نهم “مطلعون �تماًما”، وهذ� �يدل �مل�ت�لة  عورهم �ب�ئ �ي�بون ��ن �ش �ملحب
ة  ذ ���ي�ت �ت�تحن �بالئزمات  ة  �مل�تعل�ت �لكومة  ��ت�الت  أن  �ىل 

ة �بال��ع و�ل�حة �لعامة. ي �ل�ت�الت �مل�تعل�ت مما�شلة �ن

رات  ال�ثعض
ن  لل�ناز��ي �بال�نس�بة  �ملعلومات  ي  �ن ة  ك�ش�ي ��ت  �شعن د  �تو�ب
ي  و�ت �مل�بلغ ��نها �ن حب ة، واك�نت أك�ب �ل�ن �ي�ن �تمعات �مل�ن و�ملحب
ا�ئف  ة �بال�تعل�ي و�لو�ن �لول�يات �لنمس هي �ملعلومات �مل�تعل�ت
ل�ب�ية  �ن �ي�بون �ب�ئ اد �ملحب �يع �لول�يات �لنمس، أ�ن ي محب ��ء�ت أ�ش�ناء �لو�باء. �ن �إ�ب أو  �ملد�رس  �تح  �ب�ن أ�د  هم  �ي�بلعن مل  أ�نه  ة  �ا��ت

�لئم�  وكذلك  �يف،  �ل�تو�ن لد�  �لدولة  مسا�د�ت  أو  �لعمل 
م�ن  أّيٌ  ل  �ي�ت مل  ��يث  �لئزرق،  و�ل�ن�يل  كسل  ي  ول�ي�ت ي  �ن
ي ذلك �ىل �ل��ن م�ن  �ت �تامة”، و�ي�ئ أ�نه �ىل “در��ية  ن  �ي�ب�ي �ملحب
�لعمل  �بوز�رة  �لناص  د�ية  �ل�ن�ت �ل�تحو�يلت  �نامحج  �ب �تط�ب�يق 
�بعض  ي  �ن �تماعي  �ل�ب مان  �ل�ن ود�  �تما��ية  �ل�ب �لول�يات.و�ل�ت�نم�ية 

�يد-19  كو�ن وأ���ض  �لمات  أن  �ل��تطلع  �ب�يا�نات  �تظه� 
م�ن  و%53.8  ن  �ل�ناز��ي م�ن   %34.6 لدى  هومة  م�ن اك�نت 
ط م�ن  �ت اد 3.8% �ن ة، ومع ذلك، أ�ن �ي�ن �تمعات �مل�ن ��د �ملحب أ�ن
�بعلمات  اكملة  در��ية  �ىل  �نهم  �ب�ئ ن  �ئ�ي و�لل�ب ن  ��ي �ملها�ب
�تد��ب�ي  ون  �يع��ن م�ن  �نس�بة  اك�نت  كما  �يد-19،  كو�ن وأ���ض 
وً�ا  وصن ك�ش  �لئ �لس�بب  �إن  مما�شلة.  �يد-19  كو�ن م�ن  ا�ية  �لو�ت
��ن  ورة  �مل�نسش �ملعلومات  معظم  �ن وي،  لعن ��بب  هو  لذلك 
ن �إن 73% م�ن  ي ��ي ط، و�ن �ت ة �لع��ب�ية �ن ة اك�نت �باللعن ا�ئ �لب
اإن  �ن �لع��ب�ية،  ة  �باللعن �يدو�نال�تحدث  ب �ي ن  �ئ�ي و�لل�ب ن  ��ي �ملها�ب
�نس�بة  ادت  أ�ن ��يث  ��ء�تها،  ادر�ي�نعلى�ت �ت �ي  �ن م�نهم  �لك�ش�ي 
ل�يل  همون �وى �ل�ت �نهم ل �ي�ن ل�يًا �ب�ئ ن د��ن ة م�ن �ل�ناز��ي ك�ب�ي
صا�بة  �لإ �لمات   )%35.7( همون  �ي�ن ل  أو   )%28.1( ًد�  �ب

د اك�نت �ىل  �ت ة �ن �ي�ن �تمعات �مل�ن �يد-19. أما �ملحب �بكو�ن
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ة �لئ�ا��ي ات  ا�ب �ي �ل��ت عض  �ب طىي  عن �ت

�لعامة و�ات  املوصن �ب ة  عل�ت �مل�ت و�ًا  �ي �ملعلومات �ش أك�ش  أ��ل �ىل 

ها ا�ب أ��ت ي  �ل�ت ع  �ي املو�صن �ب ة  عل�ت �مل�ت و��نب  �لب �ملعلومات معظم  طىي  عن �ت

ي ا�ت ا�ب �ي دً� م�ن ���ت ط �ب س�ي �ب در  طىي �ت عن �ت

معي �ت ، ومحب ي ل�ت ، و�ا�ئ ي طو�ي ذ��ت �ت ها ل ا�ب ي أ��ت لدي لك �ملعلومات �ل�ت

ي ا�ت ا�ب �ي طىي أي م�ن ���ت عن ها ل �ت ذ أ�ن د ذلك، �إ �ت ل أ��ت

�أ( ل أدري )ل أ�ت

د�ي  درة �ىل ��ح �لئ��ئلة أو �ت�ت 18.8% مل �يكو�نو� �ىل �لم �بال�ت
مل�ظات �ىل �ل��ا�ئل.

�يد-19  �ية �ول كو�ن ن أن ه�ناك معلومات اك�ن ي ��ي ي كسل، �ن �ن
�ي�تعلق  �يما  �ن �ملعلومات  ي  �ن وة  حب �ن ه�ناك  �ل  ن �ت ل  كم�ض، 
ل، �لوة �ىل ذلك، أدى  �بالوصول �إىل �ملو�رد م�شل م��ك�ن �لع�ن
�ش�ي �ل�شا�نوي  ي �ل�ت�ئ ن �ملو�رد �إىل �ندرة �تد��ب�ي �لو�باء و�ملسا�دة �ن ك�ي �ت

l .ت�ادي� �ش�ي �ل�ت للو�باء، أي �ل�ت�ئ

أ�نهم  م�نهم   %53.8 اد  أ�ن ��يث  �لئمور،  �بهذه  ل  �ن أ�ن در��ية 
�ل�بعد  أ�اد�ية  ة  �لط��ي�ت �إن  اكملة.  در��ية  �ىل  �نهم  �ب�ئ ع�و�  �ش
�تل�ب�ية  ة  �إ�ا�ت ي  �ن �ي�تس�بب  �ملعلومات  �ن�ش  �بها  �ي  ب �ي ي  �ل�ت
ط م�ن  �ت �ن  %2.8 ع�  �ش �ملعلومات، ��يث  ات م�ن  �ل��ت�يا�ب
در�تهم �ىل  لل �ت �نهم �ىل در��ية اكملة م�ن �ن �ب�ئ اص  حن �لئ�ش
�يد-19،  كو�ن د�ي مل�ظات �ول ر�ا�ئل  �ت�ت أو  �لئ��ئلة  ��ح 
ة و  �نهم ل�يسو� �ىل در��ية ك�ب�ي ا�بو� �ب�ئ اإن 34.1% أ�ب و�بامل�شل، �ن

IV. الطلب عىل املعلومات

ل�ًا
�� 

ل
أ�ت

ك؟ ا�ق ا�ج �ي ة ا��ق �ي ل�ج �ق ة ل �ي ك معلومات اك�ض د أن لد�ي �ق ع�ق �ورة عامة، هل �ق �ج
ات ال�ضاس ي 2. املعلومات وا��ق�يا�ج الرمس ال�ج�يا�ض

وس كورو�نا COVID-19 و �ي �ت�ئهب �لسود�ن ل�ن
14

CPRP ا�بة طة �ل��تحب �ن
 https://www.who.int/health-cluster/countries/sudan/

Sudan-COVID-19-Response-Plan-2020.pdf?ua=1

�نوب  ان و�ب ال ك�د�ن ي مسش ار�يع �ن �يا �لعد�لة �بالسود�ن �دة مسش ��ي�ت �تد�ي م�نظمة أ�ن
15

ف  ان و�تو�ن مال ك�د�ن ي مد�ي�نة �ل�هد �بسش ل �ن ا�ات �إدر�ر �لد�ن مل �نسش ان �تسش ك�د�ن
�يا �لعد�ل  ��ي�ت �نامحج م�نظمة أ�ن ي آذ�ر 2020،���تعان �ب �و�ىلي 150 �م�أة �ناز�ة، و�ن

�نامحج للمعلومات �ول  طات لد� �ن�ش �ل�ب �يد-19 �بعدد م�ن �ل�نا�ش لل�تو��ية �بكو�ن
سل �لئ�يدي. �تماعي و�ن لل �ل�ت�با�د �ل�ب اره م�ن �ن ف ��ن�تسش �ية و�ت �يد-19 وك�ي�ن كو�ن

%1.4 %5.4
%6.5

%14.6

%28
%25.7

%18.4

https://www.who.int/health-cluster/countries/sudan/Sudan-COVID-19-Response-Plan-2020.pdf?ua=1
https://www.who.int/health-cluster/countries/sudan/Sudan-COVID-19-Response-Plan-2020.pdf?ua=1
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�ضوات الوصول واملوارد  )67.8%( �إن  4.2 �ق �ل��د�يو  م�شل  �ل�مس�ية  �نو�ت  �ل�ت
�نت  �ن�ت �يون )75.5%( و�مل�ن�ات ��ب �لإ �ن �تماعي و�ل�تل�ن �ل�ب �ل�تو�صل  وو�ا�ئل   )%70.9(
�مل���لة  ات  و�تط�ب�ي�ت  )%70( �ل�مس�ية  �ي  �ن ولك�ن  �تلطة  �ملحن
ال�بًا  دمة د��ئًما أو �ن �نو�ت �ل��ئ�يس�ية �ملس�تحن )69.8%(، هي �ل�ت
ك  د�مها �بسش �يد-19 و���تحن للوصول �إىل معلومات �ول كو�ن
�بال�دود  �لناصة  �ل�ب�يا�نات  مو�ات  محب اك�نت  د  و�ت  ، �م�ن ن م�ت
الب(  �لعن ي  �ن )�ل�مس�ية  �نت  �ن�ت �لإ ��ب  �لم  �لإ و�ا�ئل  �ىل 
��ي�بًا،  �ت�ت ة  م�تطا�ب�ت �تلطة(  )�ملحن �تماعي  �ل�ب �ل�تو�صل  وو�ا�ئل 
مح�توى  اركة  مسش �هولة  �إىل  ح  �لئر�ب �ىل  ذلك  ع  �ب و�ي
، ما  �تماعي �نت �ىل و�ا�ئل �ل�تو�صل �ل�ب �ن�ت �لو�ا�ئط ��ب �لإ
�ل�ب�ي�ئ�ية  �ل�نظم  ن  �ب�ي ل  �ل�تد��ن م�ن  ر�ئ�ي�ي  ال  محب �ىل  �يدل 

�ي �ل�مس�ية. للمعلومات �ل�مس�ية و�ن

ال أك�ب  د�ًما، ��يث �ت ل ���تحن �إن �ل�حف هي �لو��يلة �لئ�ت
�نهم ل �ي�لون أ�بًد� �إىل �ملعلومات م�ن  ن �إ �ي�ب�ي �دد م�ن �ملحب
لل �ل�حف  لل �ل�حف، ��يث �ر�ت�بط �لوصول م�ن �ن �ن
م�ن   %61 اد  أ�ن �إذ  �بالكومة،  ة  �ل�ش�ت �بعدم  ا  و�ش�ي�تً �ر�ت�باً�ا 
لل  �ن م�ن  �ملعلومات  �ىل  �لون  �ي ل  أ�نهم  ن  �ملس�تطلع�ي

�ئ�يلة أو معدومة �بالكومة.  ة صن ن �إن لد�يهم �ش�ت ا�ئل�ي �ل�حف �ت
ة  ة مطل�ت ��ء �ل�حف �ش�ت ط م�ن �ت �ت ومل �يك�ن �وى لدى 8% �ن
�ىل  �لكوم�ية  ا�بة  �ل��ت ممار�ة  رث  �إ �بس�بب  ر�بما  �بالكومة، 

. ي ب �ملؤ�تم� �لو��ن ي �هد ��ن �ل�حف �ن

ة  ة �باللعن �نو�ت �ل�نا��ت اصة �ل�ت �نو�ت �لدول�ية، و�ن و�ي�بدو أن �ل�ت
�نو�ت  �ل�ت م�ن  �يه  �ن لل�ت ن  اهد�ي للمسش اذ�ب�ية  �ب أك�ش  �لع��ب�ية، 
لق  �إ�ن �إىل  �لسوق وأدى  ي  ا �ن ���نً ��ن لق ذلك  د �ن و�ت �ملحل�ية، 
م�ن  �لعد�يد  أن  ن  ��ي ي  و�ن �لناصة16.  �لم�ية  �لإ �نو�ت  �ل�ت
اإن  �ن للعموم،  �ة  وم�تو�ن ا�ن�ية  محب �يو�ن�ية  �ن �ل�تل�ن �نو�ت  �ل�ت
ة  ه�ن أ�ب ة  �تلك�ن ّمل  �ت �ىل  درة  �ل�ت �ىل  �يع�تمد  د�مها  ���تحن

مار �ل��نا��ية. �نو�ت �لعامل�ية وأ��باق �لئ�ت �يون لل�ت �ن �ل�تل�ن

�لسود�ن  ي  �ن ع�ب�ية  �ش �تماعي  �ل�ب �ل�تو�صل  و�ا�ئل  2018، ��يث �ك�تس�بت  �لسود��ن�ية  �ل�شورة  ت  ��ب�ت ي  �ل�ت �لس�نو�ت  لل  �ن
اط  لل�نسش كم�ن�ة  ا  ً زمحن �تماعي  �ل�ب �ل�تو�صل  و�ا�ئل  و�مل�نارصة. �ك�تس�بت 

اك�نت  �ل��تطلع،  لها  مسش ي  �ل�ت �لول�يات  اء  أ�ن �يع  محب ي  و�ن
د�م  �با��تحن أو  ه  لو�ب ًها  و�ب �و�ء  �ل�مس�ية،  �ي  �ن �نو�ت  �ل�ت
�تما��ية �لئ�ىل م��ت�بة م�ن ��يث  �نو�ت �ل�ب �لو��تساب، هي �ل�ت

ن  ��ي ي  و�ن ة.  �ي�ن و�مل�ن �ل�ناز�ة  �تمعات  �ملحب ن  �ب�ي �لوصول 
ي  �تماعي هذه �ن ه �ل�ب �ل�تو�ب �لوصول ذ�ت  �نو�ت  �ت دم  �تس�تحن
�ى �ملما�شلة،  �تما��ية �لئ�ن �نو�ت �ل�ب اإن �ل�ت ، ك�ش�ي م�ن �لئ��يان، �ن ن ادة �لد�ي�ن�ي�ي �ل�ت �تمع�ية و�ل�تو�صل مع  عال�يات �ملحب �ل�ن م�ن م�شل  �ل�يها  ي ��ل�نا  �ل�ت �ل�ب�يا�نات  �تُظه�  �إذ  كذلك،  �تك�ن  مل 
ن ل  ��ي ن و12.5% م�ن �ملها�ب �ل��تطلع أن 29.2% م�ن �ل�ناز��ي
عال�يات  �ل�ن لل  �ن م�ن  �يد-19  كو�ن معلومات  �ىل  �لون  �ي
أ�نهم  �إىل  ن  ��ي �ملها�ب م�ن  ط  �ت �ن  %6.3 ار  وأ�ش �تمع�ية،  �ملحب
�تمع�ية  �ملحب عال�يات  �ل�ن م�ن  �ملعلومات  �ىل  د��ئًما  �لون  �ي
�يكون  أن  �يمك�ن  ل�يًا.  د��ن ن  �ل�ناز��ي م�ن   %18.8 �بـ  ار�نة  م�ت
ي  �ن ن  ��ي �ملها�ب ل���ة  �ل�نس�ب�ية  �باملس�تو�يات  م��ت�بًطا  ذلك 
ي ك�ش�ي م�ن  �ون �ن �تمع�ية، ��يث �يسا�ن عال�يات �ملحب ور �ل�ن ��ن
ن  �تمعا�تهم �ملحل�ية أك�ش م�ن �ل�ناز��ي �لئ��يان �بع�يًد� ��ن محب

ل�يًا.  د��ن

ًها  ن �ىل �ل�تو�صل و�ب ك �ام، �تع�تمد �نس�بة م�ن �ل�ناز��ي �بسش
اء )54.7%( للوصول �إىل معلومات  ه مع �لعا�ئلة و�لئصد�ت لو�ب
أول�ئك  ل�نس�بة  ار�بة  م�ت �تكون  �تاكد  �ب�نس�بة  �يد-19  كو�ن �ول 
�ي �إىل  �نو�ت )52.8%(، ما �يسش �ل�ت �يع�تمدون �ىل �تلك  ن  �لذ�ي
ي  و�ن �لوصول.  �نو�ت  �ت م�ن  أو�ع  ا  �نطا�تً دمون  �يس�تحن أ�نهم 

م�ن  ة  ك�ب�ي أ�د�ًد�  ى  �ن ة،  �ي �لئ�ن وح  ن �ل�ن م�نا�ق 
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ور،  �ب د�ر�ن ي �ن �ن ��يًا، �ن حن ن �ي�لون �إىل �ل�ب�يا�نات �ش م�ن �ل�ناز��ي  %39.5 ذك�  �ل�ب�يا�نات،  ع  محب أ�ش�ناء  �ل��ع  ��ندلع  ��يث 
لل  �ن م�ن  �ملعلومات  �إىل  أ��يا�نًا  �ي�لون  أ�نهم  ن  �ي�ب�ي �ملحب
اء و�لعا�ئلة، �ب�ي�نما ذك� %20.3  ��يًا مع �لئصد�ت حن �يع�تمد �ل�تو�صل �ش أن  ح  �مل��ب �ي  �ن وم�ن  د��ئًما.  ذلك  علون  �ي�ن أ�نهم 
اء هلذ�  ��يًا مع �لعا�ئلة و�لئصد�ت حن �ئون �ىل �ل�تو�صل �ش �لل�ب
��د  ن مع أ�ن �ئ�ي �يع �لل�ب � محب ح لئ�نه ل �يسا�ن �ض، �ىل �لئر�ب �لعن

. ن ��ب�ي �لئ�ة �مل�ت

ي كسل، ر�بما  و�يُل�ظ أ�ىل معدل للوصول �إىل �ملعلومات �ن
�نك  �ل�ن وىمح  �لول�ية  ي  �ن �مل�تك�ر   � �لكول�ي ي  �ش �ت�ن �بس�بب 
ن  ي ��ي ة؛ �يظه� هذ� أ�نه �ن �ي ي �لس�نو�ت �لئ�ن و�ن�يا �ن �يكو�نعن و�لسش
��ن  �ل�بحث  �يات  ��ت�يحب ���ت اد  ب �ي �إ �ل�عب  م�ن  �يكون  د  �ت
م�ن  ًء�  �ن �ب �ت��بح  أن  �يمك�ن  أ�نها  ل  �إ �ل�بد��ية،  ي  �ن �تع�يش �ل�تو�صل   . ن �لس�ن�ي م�  �ىل  �تمع�ية  �ملحب لم  �ت �ل�ت�ئ �يات  ��ت�يحب ���ت
�ية أو  وصن �يمات �مل�ن ي محن ي كسل �إما �ن ن �ن �ئ�ي �تمعات �لل�ب محب
�ىل  ن  ادر�ي �ت �يكو�نون  ��يث  �لدود�ية  كسل  مد�ي�نة  ل  د��ن

�ية  �ل�بلد�ت �لط��ن ل م�ن  �ن أ�ن ك  �بسش �إىل �ملعلومات  �لوصول 
l  .ان �نوب ك�د�ن ي �ل�ن�يل �لئزرق و�ب ي ول�ي�ت �ن

�ء لالة ل�يلت �لن�ب �لم ، �ت � �لط�ب�يع�ية لو�ا�ئل �لإ �مل�نا�ن
16

و�ا�ئط
https://medialandscapes.org/country/sudan/media/

television

ات الطلب ي – مؤرسث هد املعلوما�ق ي 3. امل�ث الرمس ال�ج�يا�ض

ات م�ض  ا�ج �ي ة اال��ق ط�ي عض املعلومات�ق ة �ض ع�ي ات ال�ض �ئ وصول ال�ض للة وى املعلومات امل�ض ىل م��ق �ورة عامة، الوصول اإ �ج
املعلومات

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ض �ض �ض م�ض

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ي عال

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ض �ض �ض م�ض

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ي عال

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ض �ض �ض م�ض

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ي عال

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ض �ض �ض م�ض

ة  عىل در�ج
دًا ة �ج �ي عال
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 4.3 امل�ددات والعوا�ئق 
ىل  الر�ئ�ي��ية للوصول اإ

املعلومات 
ات(  ة )اللعض م�راكت املعلومات: اللعض

ة ا�ض �لسود�ن مو��نًا ملس�توى �اٍل م�ن �ل�ت�نوع �يعد وم�و االئم�ية وال��ياق وال�ث�ق
ات  لعن مل  �تسش ��يث  وي،  و�للعن ي  �لع��ت
ا  اوة و�ل�بحب �ن ور و�ملسال�يت و�ل�ن �لسود�ن �ل�ن
ات  ن لعن ��ي�ن�ية و�هلو�ا، م�ن �ب�ي هي و�ل�نو�بة و�لد�ي�ناك و�ل�نو�ي و�ل�تعن �لع��ب�ية  ة  �للعن أما  �ية،  �للهحب �ت  �ي �مل�تعن مل  �تسش �ى  أ�ن
ٍك  �بسش دمة  �ملس�تحن ة  �للعن هي  �ن �ل�بلد،  ي  �ن �لسا�ئدة  ة  �للعن
�بلغ  ي ول�ية كسل، �ت �لإ ا�ئع لل�تو�صل و�ن�ش �ملعلومات. �ن ن �ش �ئ�ي �لل�ب �ي  محن �اكن  م�ن  ولة  ومع�ن ة  �ي صعن �نس�بة  ��ن 
دون أ�نه ل  ن �يع�ت�ت �بل�ية �لذ�ي ات �ل�ت ن �ي�تحد�شون �للهحب �لذ�ي
�تمعهم وأن هذه �ملعلومات ل  د �تو�صل اكٍف مع محب �يو�ب

هومة.  ة م�ن �ي�اهلا �بط��ي�ت �ي�ت �إ

�ي  �ن ات  �للعن د�م  ���تحن ���تمال  ل  �ي�ت �لئزرق،  �ل�ن�يل  ي  �ن
ما  �لعامة،  �ل�نات  �لإ ي  �ن وموز  و�لعن �تا  �ل�ب�ي م�شل  ا�ئعة  �لسش
�لع��ب�ية.  ة  �باللعن مهور  �لب ة  مع��ن �ىل  �ل��تماد  م�ن  �يد  ن �ي

�بل  �ت زم�ن  م�نذ  ��ات  ن �ن محل  �لئزرق  �ل�ن�يل  اكن  د  ل�ت
�ل�تعل�يمي ه�ناك ل  �لسود�ن �ام 1956، و�ملس�توى  لل  ���ت�ت
�ملسا�ئل  ي  �ن �وًصا  �ن �ملعلومات،  �إىل  �لوصول  ي  �ن �يسا�د 
أن  أد�ناه  دول  �لب �يظه�  دة.  �ملع�ت و�لط�ب�ية  �لعلم�ية 
ي �دم  �ن �نس�بة  أ�ىل  لو�  �لئزرق �حب �ل�ن�يل  ن م�ن  �ي�ب�ي �ملس�تحب

لة. �ن �تهم �مل�ن �ل�ول �ىل �ملعلومات �بلعن

م�ن  أك�ش  ات  �للعن �ت�ت�نوع  ان  ك�د�ن �نوب  �ب م�شل  ول�يات  ي  و�ن
ي �لوصول �إىل �ملعلومات مع  ً�ا �ن ي �ن�ت �ى، ما �يع�ن ول�يات أ�ن

�تهم  ي لعن ون �إىل مسا�دة �ن �تا�ب ن �ي �نس�بة أك�ب م�ن �ل�ناس �لذ�ي
ا�بة  ���تحب م�ن  ًء�  �ن �ب �لئم  ة  �باللعن �ملعلومات  �ي  �تو�ن و�يعد  �لئم، 
أما  �ملهمة.  هذه  �ىل  در  �لئ�ت كو�نه  �يف  �ملس�ت�ن �تمع  �ملحب
�ىل  �ل�ول  �ىل  �ل�ناس  در  أ�ت هم  �ن ل�يون  �لد��ن � �ل�ناز�ون  �ي�ت ت،  �لو�ت س  �ن�ن ي  و�ن لو�نها،  �ن �ي�ن ي  �ل�ت �تهم  �بلعن �ملعلومات 
م�ن  ًد�  �ب ل�يل  �ت در  �ت �ىل  �لون  �ي �نهم  �ب�ئ م�نهم  ك�ب�ي  �دد 
لة. �لس�بب  �ن �تهم �مل�ن �لون �ل�يها أ�بًد� �بلعن �ملعلومات أو ل �ي
�يل  �ن �ت�ن مع  �ية  ���ن عن �لب �ملسا�ة  ��تساع  �ىل  �يعود  ح  �لئر�ب ي  �ن

لب �لئ��يان  ي أ�ن ة �لع��ب�ية �ن ي �لن��وم �للعن ن �ن �ل�ناز��ي

كسل �لئزرق ل  �ي �ن ور�ل �ب د�ر�ن ان�ن ك�د�ن وب  �ن �ب ��وم �لن

ل؟ ض ي امل�ض داما �ض ة االئك�ث اس�ق�ض ي 4. ما هي اللعض الرمس ال�ج�يا�ض
مو�ات �سب �لول�ية، �بال�نس�بة �مل�ئو�ية( ي محب س�يمها �ن �ى �ت�ت )�ب

ة  لعن �ل
ة �ي �لع��ب

%26,7

%20,9

%18,8

%13,6

%19,9

ة لعن �ل
ة ور�و�ي �ن  �ل

%66,7

%33,3

ت �ي �لمسال

%100

اوة �ن �ن ة �ل عن ل

%100

ة او�ي حب �ب �ل

%100

ة  لعن �ل
ة �ي و�ب �ن �ل

%100

ة  لعن �ل
ة اكو�ي �ن �لد�ي

%100

ة  عن و�يل �ن �ل

%100

ة  لعن �ل
ة �ي �ن ��ي عن �ت �ل

%100

ة  لعن �ل
ة �هلو��ي

%71,4

%28,6

�ى أ�ن

%58,8

%17,6

%23,5
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ي  �ن ون  �يع�يسش مم�ن  أك�ش  �بها  �ملعلومات  �إىل  �لوصول  لسهولة 
اوة �لسا�ئدة  �ن ة �ل�ن �ي م�تحد�شو لعن ن �يسش ي ��ي ان، �ن �نوب ك�د�ن �ب
�وص  ن و�نها �ب ي �ي�تل�ت ان �إىل أن �ملعلومات �ل�ت �نوب ك�د�ن ي �ب �ن
ة  ا�تهم، و�ل�نس�بة مدهسش ًد� مع ���ت�يا�ب ل�يل �ب ي �ل�ت �يد-19 �تل�ب كو�ن
ي  م�تحد�ش م�ن   %41.2 �إىل  �ت�ل  ��يث  �ل�نو�بة  ي  م�تحد�ش ن  �ب�ي
�لق.   َّ �ىل �لإ ا�تهم ل �تُل�ب ون �إىل أن ���ت�يا�ب �ي ن �يسش �ل�نو�بة �لذ�ي

عوا�ئق احلضدمات وال�ج�ض�ية ال�ق��ق�ية
و�يد  ن �ل�ت �ملعلومات هما:  �إىل  �لوصول  أمام  ن  �ي �ا�ئ�ت أك�ب  �إن 
�لول�يات  ن  �ب�ي �د�ته  ي  �ن �تلف  ن �ي و�لذي  ة،  للطا�ت طع  �مل�ت�ت
ر�وم  أ�عار  اع  و�ر�ت�ن لكها،  �يها  �ن ا  �ا�ئ�تً �ي�ب�ت  لك�نه  �لنمس 
�لندمات  أ�عار  اع  �ر�ت�ن �ىل  و�لوة  �نت،  �ن�ت �لإ د�م  ���تحن
�بال  ���ت�ت ة  ه�ن أ�ب �ء  �ش م�ن  �ت�ت�ن �ية  ا�ن �إصن �تاكل�يف  د  �تو�ب

�تها. مل �تلك�ن ن �ت �ي ي �ي�عب �ىل �لك�ش�ي �ملعلومات �ل�ت

لق  ه�ناك �ت �يًا، �ن ا�ن � �إصن �نً ك �إدر�ك صدق �ملعلومات �ا�ب و�يسش
�يف �ول ما �إذ� اك�نت  �تمع �مل�ن ن وكذلك �ملحب ن �ل�ناز��ي �ب�ي
د �يعود  �ي صح�يحة، و�ت د�يمة أو �ن و�نها �ت ي �ي�تل�ت �ملعلومات �ل�ت
�ل�مس�ية  �ي  �ن �ملعلومات  ا�ئعات وم�ادر  �لسش ار  ��ن�تسش �إىل  هذ� 
س  �ت�نا�ن ي  و�ل�ت لو�ة  �ملعن �ملعلومات  �ت�تد�ول  ي  �ل�ت �ى  �لئ�ن

�ي مو�شوق �بها.  د �تكون رمس�ية لك�نها �ن ي �ت �مل�ادر �ل�ت

ا  �ا�ئ�تً ع  �لو��ت �بظ�وف  �ملعلومات  �ر�ت�باط  مدى  ك  �ش د  و�ت
ة  �ب �مل�ّوَ ا�ئ�ية  �لو�ت �ل�تد��ب�ي  �بعض  �تك�ن  لم  �ن  ،� آ�ن ا  ملحو�نً
�بما  م�ممة  �لئ�يدي  م  مع�ت د�م  و���تحن �ل�ت�با�د  ات م�شل  �صن �ت ��ن �ىل  م�ب�ن�ية  �بل   ، �ملحىلي ع  �لو��ت مع  ات �ل�يا�ت�ية. �ىل ��ب�يل �ي�ت�نا�ب  �ت�ي�بات و�ل��ت�يا�ب ص �ل�ت ن ��ب�ية �ت �ن
ن  �لذ�ي �ل�ناس  م�ن  �لسود�ن  ي  �ن ل�يل  �ت �دد  د  �يو�ب ي �مل�شال،  �ن �ل�ياة  �لوب  �ئ �ن �ب،  �لعن ي  �ن كما  و�دهم  ون  �يع�يسش
ود  لق �ملو�ب �ب �ل�ت ي �لعن د �ن ، كما ل �يو�ب �تماعي �لسود�ن ��ب
ًل ��ن ذ�ك،  �ن ي �لسود�ن �ول �لوصول �إىل �لندمات. �ن �ن
م�ن  أ�نه اكن  ة  �مل�ك�ن اش  �ل�ن�ت مو�ات  محب لل  �ن م�ن  د  ُو�بِ
ن كما  �ئ�ي �ي ل�ب ي محن �تماعي �ن �ل�ب �ل�ت�با�د  �تط�ب�يق  �ل�عب 
لت  �ن أ�ن د  �ت ا�ية  �لو�ت ��ء�ت  ��ب ق، وأن  �ت �لسش ي  ي م�با�ن �يط�بق �ن

. ن �إىل �د ك�ب�ي �ئ�ي �وف �لل�ب �ن

�ملذ�ياع،  )�هلا�تف،  �ملعلومات  ة  ه�ن أ�ب �إىل  �لوصول  ص  �ن�ت �إن 
ي  �ملعلومات �ن �إىل  �لوصول  أمام   � ً ك�ب�ي ا  �ا�ئ�تً ك  �يسش از(  �نوب �ل�تل�ن �ب ي  �يملكون هو��تف �ن ن  �لذ�ي �ِلم  �ب�ي�نما  َكَسل،  ول�ية 
لل  �يد-19 م�ن �ن �لن �لذي � �ل�بلد ��ن كو�ن ان �بالإ ك�د�ن

ي  �ل�ت �ل�ت�الت  اكت  �ش ��تها  أ�ب ي  �ل�ت �ل�ت�الت 

ي 5.  الرمس ال�ج�يا�ض
ي  �يع املعلومات ال�ق أ��ل عىل �ج

لها   �ض ي أ�ض ة ال�ق ها �جاللعض أ��قا�ج
مو�ات �سب �لول�ية،  ي محب س�يمها �ن �ى �ت�ت )�ب

�بال�نس�بة �مل�ئو�ية(

ا ًم ان�ادًةد��ئ عض �لئ��ي ي �ب د��ن ل �ب ل�ي �لق�ت ل �ىل �لإ

كسل

ان وب ك�د�ن �ن �ب

ور �ب د�ر�ن �ن

��وم �لن

ل �لئزرق �ي �ن �ل

%4,8 %6

%24

%24

%18

%28

%26,9
%41,9

%28,3

%13

%2,2

%26,1

%30,4

%9,7

%25,8

%9,7

%12,9

%19,2

%3,8

%7,7

%42,3

%23,8

%9,5

%47,6
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و�تظه�  �تما��ية.  �ل�ب لسات  �لب م�شل  رمس�ية  ل  أ�ت �ى  أ�ن
م�ن  ك�ش�ي  ي  �ن �ملعلومات  �ىل  �ل�ن  �ي �ل�نساء  أن  �لدر��ة 
ن  ال �لذ�ي ار�نة �بعدد ك�ب�ي م�ن �ل��ب از م�ت �ل�تل�ن �لئ��يان م�ن 
ار  ��ن�تسش �ىل  �يدل  وهذ�  ه�نالك،  م�ن  �ل�يها  �لون  �ي ل 
أ�نه�ن  �ىل  �ل�نساء  ى  �تُ ��يث   ، ن �نس�ي �لب ن  �ب�ي �لئدو�ر  س�ي  �ت�ت
�بال�نس�بة  أما  ال.  �ل��ب �به م�ن  ا  �تعل�تً وأك�ش  ل  ن للم�ن ن  �ي�ن�تم�ي
أ�نه�ن  �إىل  �ي  �تسش �ل�نساء  م�ن  ة  ك�ب�ي �نس�بة  اإن  �ن للمذ�ياع، 
ل م�در  �ل�ن �ىل �ملعلومات م�نه أ��يا�نًا، �ب�ي�نما اكن أ�ت �ي

l  .ال له �ل��ب �ن �ي�ن

ل  �إ ذلك  �يم�نح  مل  لك�ن  املة،  �ش �تكون  �تاكد  ط�ية  �تعن �تملك 
ن  �لذ�ي اص  حن للئ�ش �ملعلومات  م�ن  �تً��  ومحن دًر� محدوًد�  �ت

�ى. ل�يل م�ن �ملعلومات �لئ�ن اكن لد�يهم �ل�ت

ىل م�ادر املعلومات  �ضس والوصول اإ احلج
�ش�ن�ية مع�ي�نة  ا�ات �إ ي محب ن �ن �نس�ي ن �لب �ل �ب�ي ال�يد �ل�ن �تم�نع �ت�ت
�لئماك�ن  ي  �ن ور  �ل�ن م�ن  �ل�نساَء  ان  ك�د�ن �نوب  �ب م�شل 
�تس�تطع  مل  وهلذ�  ال،  ر�ب �يها  �ن د  �يو�ب ي  �ل�ت معات  و�ل�تحب
م�ن  �ت�ت�ن ي  �ل�ت �ل�تو��ية  محلت  �بعض  ي  �ن اركة  �ملسش �ل�نساء 

�بس�بب  ن  �نس�ي �لب �تلطة  محن لسات  �ب أو  �لعامة  معات  �ل�تحب
�تلك �لعاد�ت.

دوًر�  �نس�ية  �لب للهو�ية  �ية  ا�ن و�ل�ش�ت �تما��ية  �ل�ب �ل�ب�ن�ية  و�تلعب 
ل�يها �ل�نساء،  �إ ي �ت�ل  د�يد �نوع م�ادر �ملعلومات �ل�ت ي �ت �ن
ال�يد �ىل  �ها �ل�ت�ت ي �ت ل �ت�تا�بع �ل�نساء م�ادر �ملعلومات �ل�ت �ن
�ل  ال. و�ي در �ل��ب ال” م�شل �ل�حف �ب�ت أ�نها “أ�اد�يث ر�ب
ي �لئماك�ن  در أك�ب م�ن �ملعلومات م�ن �ل�نساء �ن ال �ىل �ت �ل��ب
ال�بًا ��ب و�ا�ئل  �لد�ي�ن�ية، �ب�ي�نما �ت�ل �ل�نساء �إىل �ملعلومات �ن
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ىل م�ادر املعلومات  �ضس والوصول اإ م 6. احلج ي ر�ق الرمس ال�ج�يا�ض

ا  ًم د��ئ ان  �ي م�ن �لئ��ي �ش ي ك �ن ان عض �لئ��ي ي �ب �ن د� ل �ب �ي ل �ت �لق ل �ىل �لإ

�ث أ�ض ر َذَك

%0 %0%20 %20%40 %40%60 %60%80 %80%100 %100

ون �ي �ن �ن ل �ت �ل

ة �ي �ن د�ي �لئماك�ن �ل

ماعي �ت و�صل �ل�ب �ت ط �ل و�ا�ئ

ة �ي و�ن لك�ت ل �ل�لم �لإ و�ا�ئ

ة ��ي حن �ش

ات �مل���لة �ت �ي ط�ب �ت

له ما�ش وب أو ما �ي �ي و�ت �ي �ل

ذ��ة �لإ ذ��ة �لإ

ة  مع�ي �ت ات �ملحب �ي عال �ن �ل

�ل�حف

%16 %25

ة �ي �ن د�ي �لئماك�ن �ل %14 %20 %13 %20 %32

�ل�حف %7 %14 %10 %17 %51

له ما�ش وب أو ما �ي �ي و�ت �ي �ل %6 %14 %19 %17 %39

ات �مل���لة �ت �ي ط�ب �ت %16 %19 %33 %7 %22

%29 %12

ة ��ي حن �ش %17 %41 %19 %14 %8

%18

ة �ي و�ن لك�ت ل �ل�لم �لإ و�ا�ئ %11 %13 %44 %8 %22

ة  مع�ي �ت ات �ملحب �ي عال �ن �ل %18 %41 %14 %18 %7

ون �ي �ن �ن ل �ت �ل %18 %19 %39 %8 %16

ماعي �ت و�صل �ل�ب �ت ط �ل و�ا�ئ %14 %16 %38 %7 %22
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%20
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%16
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موعات  ض عىل امل�ج ك�ي  4.4 ال�ق
ة ع�ض م�ن �تظه� امل��ق�ض  %31.3 أن  �لدر��ة  ج  �إىل �ن�تا�ئ ون  �ي �يسش ل�يًا  د��ن ن  م�ن �ل�ناز��ي ي  �يك�ن ما  �يملكون  ل  أ�نهم 

�ي 4.5% م�ن ذوي  ا�تهم، �ب�ي�نما �يسش �ملعلومات ل�تل�ب�ية ���ت�يا�ب

و%6.8  �ش�ن�ية،  �لإ ل�يات  �لئ�ت م�ن  و%10.4  �لناصة،  ات  �ل��ت�يا�ب
م�ن  ل�يل  �ت در  �ت �ىل  �لون  �ي أ�نهم  �إىل  ن  �ئ�ي �لل�ب م�ن 
ن  �ل�ناز��ي م�ن   %42.9 ار  أ�ش كما  �ملعلومات،  �إىل  �تهم  �ا�ب
�إىل  ن  �ئ�ي �لل�ب م�ن  و%4.1  ن  ��ي �ملها�ب م�ن  و%8.2  ن  ل�ي�ي �لد��ن
�ية  ك�ي�ن �ول  معلومات  أي  �ىل  ا  مطل�تً �لون  �ي ل  أ�نهم 
�بامل�شل،  �يد-19.  كو�ن �ول  مل�ظا�تهم  �بد�ء  و�إ �لئ��ئلة  ��ح 
ن  ��ي ن و4.4% م�ن �ملها�ب ل�ي�ي ن �لد��ن �ي 30.7% م�ن �ل�ناز��ي �يسش

�لون �ىل أي معلومات  ن �إىل أ�نهم ل �ي �ئ�ي و5.3% م�ن �لل�ب
��ن  �ل�نا�ب  لق  �ن �لإ أ�ش�ناء  �ملعو�نات  �إىل  �لوصول  ��ق  �ول 
ن  لل�ناز��ي �لئ�ىل  �ل�نسب  �ب�ئن  ول  �ل�ت وز  ب و�ي �يد-19،  كو�ن
ي  درة �ىل �لوصول �إىل �ملعلومات �ل�ت ي �دم �ل�ت ن �ن ل�ي�ي �لد��ن
�ئن  �بسش و�ملعلومات  �باملعو�نة  �مل��ت�بطة  ا�تهم  ���ت�يا�ب ي  �تل�ب
أ�نه  �إىل  �ى �تعود  �ة �لئ�ن ما�ات �ملهحب �بالب ار�نة  �يد-19 م�ت كو�ن

�يمات  ي محن �ئون �ن م�ن �ملح�تمل أك�ش أن �يع�يش �لل�ب

ة ��ب الوال�ية ع�ي�ض �ئات ال�ض ي 7. ال�ض الرمس ال�ج�يا�ض

ة �ا�ت اص ذوي �لإ حن �لئ�ش

%33

%11

%56

%13
%7

%53 %53 %27

ن ��ي �ملها�ب

ة �ي ات �لع��ت �ي ل �ت �لئ

%9 %9

%64

%9 %9

%43

%14%11 %9

%23

ة( �ن �ي معات �مل�ن �ت �ى )�ملحب أ�ن

%5 %5

%28
%51

%11

ا �يً ل از�ون د��ن �ن �ل

و�ء �ي أماك�ن �لإ

%50%50

%24
%33

%16
%7

%20

ن �ي �ملس�ن

ق ء مما ��ب ي ل سش

كسل �لئزرق ل  �ي �ن ور�ل �ب د�ر�ن ان�ن ك�د�ن وب  �ن �ب ��وم �لن

%25 %25%25 %25
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لق  �ن �بالإ �م  ن �لل�ت �دم  �ى  �لئ�ن �لئ��باب  وم�ن  �شاٍن،  لق  �إ�ن
ي أماك�ن  ن �ن �ئ�ي ل �بعض �لل�ب �ن د �ن �لئول �ىل �نطاٍق و��ع. و�ت
دماٍت  �ن ��ن  �شًا  �ب �ى  ُأ�ن �يماٍت  ملحن �لذهاب  �يمات  �مُلحن
�ل�تد��ب�ي  �بعض  أن  م�نهم  �لعد�يد  ال  �ت ه�ناك، ��يث  ل  �ن أ�ن
ي  �ن مُمِك�نة  �تُك�ن  مل   ، ي �ملاك�ن �ل�ت�باُ�د  م�شل  �ى،  �لئُ�ن ا�ئ�ية  �لو�ت
ِم�شل  �لُسلوك،  ي  �ن �ى  �لئُ�ن �ت  �ي�ي �ل�تعن �تُك�ن  ومل  �يمات،  �مُلحن

�ل��ا�ئل  واك�نت   ، ن �ي ِللك�ش�ي �بال�نس�بِة  مُمك�نة  �ل�ا�بون،  �ء  �شِ
�ع �إىل �ٍد ك�ب�ي  ن �ي �سا�ة ِلل�نِ �يد-19 �نَ ا�ية ِم�ن كو�ن �ول �لِو�ت
وح. ن �تما��ية و�ل�نُ �ت�اد�ية و�ل�ب ات �ل�ت ومل �ت�ت�نا�ب مع �لس�يا�ت

د أدى �بدوره  �ت لق �ن �ن أما �زد�ياد ُمعدلت �لطلق �بس�بب �لإ
كّسل،  ي  �ن �ن أصعب،  لظ�وٍف  �ل�ناس  م�ن  �يد  �مل�ن �تع��يض  �إىل 
ة ��ن ز�يادة ��نعد�م  اش �مل�ك�ن مو�ة �ل�ن�ت ي محب اركون �ن اد �ملسش أ�ن
ي  ات �ن ا��ن ن �مُل��ت�بط �بُم�ن �ي �ي�ن ن �لساكن �مُل�ن ي �ب�ي ذ��ئ �لئم�ن �لعن
�ي�بون  �مُلس�تحب اد  أ�ن ��يُث  �تما��ية،  �ل�ب و�لد�ي�نام�يات  �لئ�ة 
ًه�ناك  ل.  �لد�ن د�ن  �ت �نُ �بس�بب  �لطلق  أ�ىل م�ن  �بُمعدلت 
�مُلع�يلون  ُهم  ال  �ل�ِ�ب أن  ��يُث  و�ية،  �ت �نسا�ن�ية  �ب �ئة د�ي�نام�ية  �ل�نا�ش و�لُ�عو�بات  �تما��ية،  �ل�ب �لئ���ف  �سب  للئُ�ة، 
وض  �ت�ت �ت�اد�ية  �ل�ت و�لُ�عو�بات  ي  ذ��ئ �لعن �لئم�ن  ��نعد�م  ��ن 
�إىل  �يؤدي  ما  �لئُ�ة،  ي  �ن ال  لل�ِ�ب �بول  �مَل�ت ل�يدي  �ل�ت�ت �لدور 

l  .و�ِج و�لعا�ئِلة وٍط �ىل �ل�ن عن صن

ي - �لسود�ن - �ول �لسود�ن  �نما�ئ �نامحج �لئمم �مل�تحدة �لإ 17�ب
https://www.sd.undp.org/content/sudan/en/home/

countryinfo.html

�وًصا  �ن �يمات،  �ملحن اء  �نسش �إ ي  �ن �لسود�ن  ��يا�ة  وء  صن ي  �ن
الوصول  �ن �يمات،  �ملحن ي  �ن أما  �ش�يو�ب�يا.  و�إ �يا  ر�ت�ي �إ م�ن  ن  �ئ�ي لل�ب
ات أو�شق  �إىل لك م�ن �ملعلومات و�لندمات أ�ىل، وه�ناك �ل�ت
ات  ودي �لندمات، ما �يسمح �بال�تع�ب�ي ��ن �ل��ت�يا�ب مع م�ن
ي  �ن ون  �يع�يسش هم  �ن ل�يون  �لد��ن �ل�ناز�ون  أما  أ�هل،  ك  �بسش
د ل �يسهل �ل�يهم أن �ي�لو�  ها ولذلك �ت ار�ب �يمات و�ن �ملحن

. ن �ئ�ي در �لل�ب ك م�تساٍو �ب�ت �إىل �ملعلومات �بسش

�ت  �ي�ي �ل�تعن أمام  �لعو��ئق  ر�بط  �يمك�ن  ور،  د�ر�ن �ب  �ن ي  �ن
ي �يمك�ن  ة �ل�ت �يد-19 �بالط��ي�ت ا�ية م�ن كو�ن �ئن �لو�ت �لسلوك�ية �بسش
ة  ي مع�يسش �بات �ن �بها ��ت �ت  �ي�ي �ل�تعن �تلك  �تط�ب�يق  �ض  �ي�ن أن 
ما  ة  �مل�ك�ن اش  �ل�ن�ت مو�ات  محب �ب�يا�نات  ي  �ن ه�ناك  �ن �لساكن، 
��ر  �ت �لسلوك�ية �يهدد ���ت�ت �ي�ي �ل�تعن ي هذه  �ت�ب�ن �يدل �ىل أن 
�إن  �ت�ادي.  �ل�ت �لئم�ن  ��نعد�م  �ل�يها  �يق  �ي�ن ي  �ل�ت ة  �ملع�يسش
�تة أو  ور �ملؤ�ت ا�ئمة �ىل �لئ�ب ي أمعال �ت ن �يعملون �ن �نس�بًة �ل�ناس �لذ�ي �لساكن  م�ن   %60 )�و�ىلي  �ل�مسي  �ي  �ن �لسوق  ي  �ن
أن  رأو�  �لسود�ن17(  ي  �ن ي  �نما�ئ �لإ �مل�تحدة  �لئمم  �نامحج  ل�ب
�ش  �ت�ئ د  و�ت �يد-19.  كو�ن ا��  محن وق  �ت�ن �تهم  مع�يسش د�يات  �ت
ر��ة  �ل�ن ت  �ن �تو�ت ��يث  لق،  �ن �بالإ �بامل�شل  اف  �لك�ن �ر�و  ي م�ن ذ��ئ �لعن �لئم�ن  ��نعد�م  �يد م�ن  �إىل م�ن أدى  ، ما  أ�اسي ك  �بسش
�دوث  لعدم  ر�ئ�يس�يًا  ��ب�بًا  هذ�  واكن  أو�ع،  �نطاق  �ىل 

ط  مك�ض الر�ج ور، �ي رب دار�ض ي عض �ض
ض  ع�ق ي �ق ق ال�ق ض العوا�ئ �ي �ج

ن  �ئ �ث ة �ج ات ال�لوك�ي �ي �ي عض ال�ق
د-19  �ي ة م�ض كو�ض ا�ي الو�ق

ها عىلي  ة وأ�ث ازات ال���ي واال��ق
ل ك�ب الع�يش. ي س�ج ال�اكن �ض
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ي �مل�ادر �ل�مس�ية  ة �ن ي �لسود�ن �بك م�ن ��نعد�م �ل�ش�ت �لدولة �ن
للمعلومات،  كم�ادر  �لئ��باء  ي  �ن ة  �لك�ب�ي ة  �ل�ش�ت ن أن �ل�ول �ىل �ملعلومات و�بال�تاىلي  �ي�ب�ي اد 57% م�ن �ملس�تحب ��يث أ�ن

ة. ��د أ��ته مهم لل�ش�ت م�ن أ�د أ�ن

د �دد ك�ب�ي م�ن  �تما��يًا، �يع�ت�ت ة �مل�تولدة ��ب ة �إىل �ل�ش�ت ا�ن صن و�بالإ
لهم �ل��تطلع )75.5%( أن �ملعلومات  ن مسش اص �لذ�ي حن �لئ�ش
ا�بات  ���تحب مع  ة،  لل�ش�ت مهمة  ة  �تل�ن محن م�ادر  �تدمعها 
�تمعات  �ملحب ي ذلك  �بما �ن وح  ن �ل�ن �لدول و�الة  ة ��ب  ل�يل م�تس�ت �ل �شمة �دد �ت ن ل�يل ول �ي د اكن ه�ناك �دد �ت ة، و�ت �ي�ن �مل�ن
�لكومة  ودها  �ت�ت ي  �ل�ت أو  لة  �ملس�ت�ت �ية  �ي�ن �لو�ن ذ  �مل�نا�ن م�ن 
ي  �ل�ت �تلك  ��ن  �ناه�يك  �يد،  كو�ن �ول  ا�ئق  �ل�ت م�ن  ق  ود لل�تح�ت مل �دم و�ب ، وهذ� �يسش ع �ملحىلي �يد �ت�تك�يف مع �مل�احل و�لو��ت ة �بامل�ن ق م�ن �ل�ب�يا�نات �لكوم�ية �مل�تعل�ت ��ف �شالث لل�تح�ت
و�ات  �ملوصن ق م�ن  �ل�تح�ت �إىل  ة  ا�ن صن �بالإ �ية  �ل��ي �ملسا�ئل  م�ن 
هذه  �تكون  أن  �ملح�تمل  م�ن  ة.  ا�ئ �بالب ة  �مل�تعل�ت �لئو�ع 
ي  �ن �ن�ية  �ل�ت�ت �ىل  ك�ن  �ت ي  �ل�ت �ل�حة  �بوز�رة  م��ت�بطة  وة  حب �ل�ن
ي  �ن �ل�ن �لوزر�ء  لس  محب د�ي  �ت�ت �بعد  �ل�شورة،  �بعد  ما  م��لة 
�يًد�  ل�يست م��ت�بطة �ب د�يدة  �لب ك م�تعمد، وأن �لكومة  �بسش
للمعلومات،  و�ية  �ت �إد�رة  لل  �ن م�ن  �تما��ية  �ل�ب �بالنطا�بات 

املعلومات V.  د�ي�ضام�يات 

ة  5.1 ال�ث�ق
ي م�اِدر املَعلومات  ة �ض ِ�ق ي �مَلعلومات ِم�ن �شمة ال�ث ة �ن �ل�شِ�ت ي  ح �ن ص و�صن �نَ�ت

ي  �ت و�ت�ئ  ، ن �ملحل�ي�ي ادة  و�ل�ت �ل�مس�ية  �مَل�اِدر 
��ي�بًا  �ت�ت �يد-19  كو�ن �ول  �ملعلومات  �يع  محب
م�ن �لكومة، ُمس�تََمّدة ِم�ن �ملعلومات �ل�اِدرة َ��ن ُم�نظمة 
ُلها  �تَ�ن�تُ ي  �ل�ت �ملعلومات  َمع  ة  �ت و�مُل�تو��ن �لعامل�ية  �ل�حة 
اد �ن�ف  �نسا�ن�ية. و�ىل �ل��ن م�ن ذلك، أ�ن اِ�لة �لإ هات �ل�ن �لبِ
ود م�در رمسي  لهم �ل��تطلع أن و�ب ن مسش اص �لذ�ي حن �لئ�ش
�يد-19 مل �يك�ن مهًما أو اكن له أهم�ية  للمعلومات �ول كو�ن
ن  �ب�ي �ى  أ�ن م�ة  ساًما  ��ن�ت ه�نا  ى  و�ن ة؛  لل�ش�ت ًد�  �ب ل�يلة  �ت
�ام  ك  �بسش أو  ة،  �ي�ن �مل�ن �تمعات  و�ملحب ل�يًا  د��ن ن  �ل�ناز��ي
ل  ة أ�ت ن �بها، مع �ش�ت �ي �ي �ل�نا��ت ة �لع��ب�ية و�ن ن �باللعن �مل�تحد�ش�ي
�لس�ياسي  �مل�ناخ  ود  و�ي�ت  . ن ��ي و�ملها�ب ن  �ئ�ي �لل�ب م�ن  �بك�ش�ي 
و �لطلب أو  ات �ملعلوما�ت�ية �ن ا �ل��ت�يا�ب حون أ�ي�نً �لاىلي �ملسش
�إىل  ذلك  أدى  د  و�ت �لس�يا��ية،  �بار  �لئ�ن مل�ادر  �يل  �ن �ل�ت�ن
ذ�ت  �ي  �ن �لس�يا��ية  �بار  و�لئ�ن �يد-19  كو�ن �بار  أ�ن ن  �ب�ي �لنلط 
ف  ومو��ت د�ت  مع�ت�ت م�ن  ط�بًا  مس�ت�ت ًو�  �ب لق  و�ن �ل�لة 
�ياب  ة، �يمك�ن ر�بط �ن �ب مهم لل�ش�ت �يد-19. �نظً�� لئن �ل�ت كو�ن

�لذي  ي  �لو��ن �مُلؤ�تم�  ب  ِ��ن �نظام  ِم�ن  ات  ل�ن ُمحن وهذه 
ه�ي�ئة   � �تُو�نّ �لعام.  �ِج  �بِامَل�ن ُع�  ل�يسش �بار�ت  �ل��تحن �ىل  �لسود��ن�ية ِ���تََمَد  �لئ�ن�باء  واكلة  ي  �ن �ملعلومات  وموز�و  ن  �ي�ي �ل�ح�ن
�ل�حة،  وز�رة  اركه  �تسش ما  وق  �ن �ية  ا�ن صن �لإ �ملعلومات  �بعض 
ق  �ل�تح�ت �ىل  اص  �ن ن  ك�ي �ت د  �يو�ب ل  ا  أ�ي�نً ه�نا  �ن ذلك،  ومع 
�ىل  �ل��تماد  �إىل  �يون  �ل�ح�ن �يم�يل  ��يث  ا�ئق،  �ل�ت م�ن 

م�ادرهم �لناصة للمعلومات.

ا مس�توى �اٍل  و��نب �ل��ئ�يس�ية مل�در مو�شوق أ�ي�نً مل �لب و�تسش
، كما  ن �ي�ب�ي اص�يل، وهذ� ما أ�يده 78.9% م�ن �ملس�تحب م�ن �ل�ت�ن
�يد-19 �إىل أن  ع �ملعلومات م�ن �مل�ادر �ل�مس�ية �ول كو�ن ن �ت�ن
ي  �ن �لئ�ا��ية،  �ملعلومات  �ىل  ن  ك�ي �ل�ت مع  ة،  ��ت م�ت�ن �تكون 
ع �إىل �ل�ول �ىل  ن �ي �ل�مس�ية �ت�ن �بار �ن ن أن م�ادر �لئ�ن ��ي
ح أن �تكون  ارف، واكن م�ن �مل��ب �ن اص�يل و�ل�ن �يد م�ن �ل�ت�ن در ك�ب�ي م�ن م�ن ة، ما أدى �إىل �ت ولو�يات �ل�ناس �مل�با�ش م��ت�بطة �ب�ئ
�ل�تعامل مع  ل�يل م�ن  �ل�ت وس )93.1%( ولك�ن  �ي �بال�ن ة  �ملع��ن
�ية  �ل��ي للط�ب�يعة  و�نظً��  ذلك،  �ىل  �لوة  ة.  ا�ئ �لب
�ب�تد��ب�ي  و�مل��ت�بطة  �ل�حة  وز�رة  م�ن  �لو�ردة  للمعلومات 
ا�ئعات  ة �لسش ِ� معالب ب ا�ية م�ن م�نظمة �ل�حة �لعامل�ية، مل �ت �لو�ت
أو  �تما��ية  �ل�ب ا�يا  �ن �ل�ت ي  �ن ذرة  �مل�تحب ة  ا�ئ �بالب ة  صحة �مل�تعل�ت م�ن  ق  �ل�تح�ت �ل�عب  وم�ن  �لس�يا��ية. 

ل�يها( ي �ي�لون �إ علون �باملعلومات �ل�ت �تمعات مع �نظام �ملعلومات وماذ� �ي�ن ��د و�ملحب ا�ل �لئ�ن )ك�يف �ي�ت�ن
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V. د�ي�ضام�يات املعلومات

دون  �تماعي  �ل�ب �ل�تو�صل  و�ا�ئل  ��ب  للة  �مل�ن �ملعلومات 
عل  ب حات أو �لسا�بات، ما �ي ي �لعد�يد م�ن �ل��ن �ل�بحث �ن
و�ا�ئل  ��ب  ل�يه  �إ �لوصول  �يمك�ن  ما  هة  مو��ب �ل�عب  م�ن 
د  ات أن هذ� �ت ار�ت ه، وم�ن �مل�ن �تماعي أو د��ن ا �ل�تو�صل �ل�ب �تماعي م�دًر� مو�شو�تً عل و�ا�ئل �ل�تو�صل �ل�ب ي �ب �اهم �ن

للمعلومات.

�ىل  د�يد  �لب كورو�نا  وس  �ي �ن أصل  ا�ئعات �ول  �لسش ت  �ية ��ن�ت�ش ���ن عن �لب �مل�نا�ق  �يع  محب ي  �ن ن  ارك�ي �ملسش ن  �ب�ي و��ع  �نطاق 
وس  �ي ن أن �ل�ن �ي�ب�ي د 43.3% م�ن �ملس�تحب �لنمس، ��يث �يع�ت�ت
وه  ���ت�ب  %41.8 �بـ  ار�نة  م�ت  ، ن �ل��ي ي  �ن �نسان  �لإ ص�نع  م�ن 
م�ن  ة  ك�ب�ي �نسب  أن  ي  �ن �لس�بب  هو  هذ�  واكن  ا�ئعة،  �إذ� �ش �بامل�ادر  ون  �ي�ش�ت �نهم  �ب�ئ ادو�  أ�ن  )%74.6( ن  �ي�ب�ي �ملس�تحب
د  �ت اح �ن عال�ية �لل�ت . أما �ن ن ��ي �دهم �بدًل م�ن �لآ�ن مسعوها �بم�ن
أن   %54.4 د  �يع�ت�ت ��يث  موض،  �لعن م�ن  ل  أ�ت در  �ت ا�بها  د �ش �يع�ت�ت ن  ��ي ي  �ن وس،  �ي �ل�ن م�شل  �لك�ش�ي  �تل  �ي�ت ل�ن  اح  �لل�ت
ح،  ل�يمي و�صن �ت �إ سام  ��ن�ت د اكن ه�ناك  �تل. و�ت أ�نه ��ي�ت  %22.6
�ب  و�ن كسل  ي  �ن �ي�بون  �ملس�تحب �يع�ت�ب  أن  ح  �مل��ب م�ن  ��يث 
ي  �ن ن  ارك�ي �ملسش م�ن  أك�ش  صح�يحة  ا�ة  �ش �لإ هذه  أن  ور  د�ر�ن

�لن��وم. 

ة ة �جال�ث�ق ة واحلجد�ي ي 8. معا�ي�ي امل�ادر املو�ثو�ق الرمس ال�ج�يا�ض
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ة �ضوات املعلومات املو�ثو�ق �ق
ة  �ل�ش�ت ��نعد�م  أن  ة  �مل�ك�ن اش  �ل�ن�ت مو�ات  محب �ب�يا�نات  �تُظِه� 
د �نما لئ�نه  ودها �لكومة للو�باء �ت ي �ت�ت ا�بة �ل�ت ي �ل��تحب �لعام �ن
�بلغ  �لإ �ت  مما  أ�ىل  �تكون  د  �ت صا�بة  �لإ معدلت  أن  ن  ي ��ي �ن
ن  �مل�ا�ب�ي اص  حن �لئ�ش �ىل  �ت�بار�ت  �ل�ن لة  �ت )�بس�بب  �لعد�يد م�ن ��نه  حص  و�ن �يات،  �لو�ن �يع  �يل محب �تسحب �ي�ت  �لئ��ياء(، 
ة  د�ت أك�ش  ��ءة  �ت �طاء  لإ �يد-19  كو�ن ��ن  ف  للكسش �شث  �لب
 ، ي ��ي�ت اد �لئ�ن �يد-19. و��ت �لآن18 )�ل�ت �يات �مل��ت�بطة �بكو�ن للو�ن
صا�بة  �لإ معدلت  �تعد  �لئم��ض(،  �ىل  �لس�يط�ة  �ل�بلد�ن م�ك�ن  م�ن  �بك�ش�ي  ل  أ�ت �يد-19  �بكو�ن �مل��ت�بطة  �يات  و�لو�ن
ل�يه �ل��ا�ئل �ول  �ي �إ ل �بك�ش�ي مما �تسش ا أ�ت �ى ولك�نها أ�ي�نً �لئ�ن
��ن  ة  ب �ل�نا�ت �يات  �لو�ن �دد  أن  م�ن  �ل��ن  و�ىل  وس.  �ي �ل�ن
ي �مل�ادر  ة �ن �ياب �ل�ش�ت ل أن �ن ل�يل، �إ �يد-19 �ملعل�ن ��نها �ت كو�ن
ة أن �ل�بعض �يع�ت�ب �دد �لالت �ملعل�ن  ح لدر�ب �ل�مس�ية و�صن
�يد  اد�ية ��ب�يًل مهًما لطلب م�ن �بل وز�رة �ل�حة �ل�ت م�ن �ت
�لكومة  أمام  �يل  ����ت �لئم�  هذ�  �ئ  أ�نسش د  و�ت �ملسا�د�ت،  م�ن 
ن  ����ي�ي �ل�تك�نو�ت م�ن  ت  �لو�ت ذلك  ي  �ن �مل�تكو�نة  ال�ية  �ل�ن�ت�ت
ة  ا�ئ ا�بة �لعامل هلذه �لب ك ك�ب�ي �ىل ���تحب ن ���تمدو� �بسش �لذ�ي

�لعامل�ية.

�ضَوات املعلومات ي �قَ ة �ض ي 9. ال�ث�ق الرمس ال�ج�يا�ض
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ن أن  طاب �ام ز�مع�ي ي �ن �ي�بون �ن �ملحب اد  أ�ن �بس�بب هذ�،  ولك�ن 
�يد-19 هو م�ض و��يط ��ياسي �ت �ت�م�يمه لل�تس�ت �ىل  كو�ن
الك  �ملسش و�اهمت  �لس�يا��ية،  ات  ا�ت �ن و�لإ�ن �ت  و�ل�تو�ت الك  �ملسش
ي وز�رة �ل�حة،  ة �ن ي صا��ب�تها محلت د�ا�ية ك�ش�ي �لس�يا��ية �ل�ت
ن  �تكو�ي ي  �ن �ل�توم  أك�م  �لدك�تور  �ل�حة  وز�ي  ��د  �ب�ي�نها  وم�ن 
ن  �وج �بعض �لإ�لم�ي�ي ا. ور�ن �ن ي أ�ي�نً ك �ل�ب �� �ل�ت�ور �لعام �بسش �مل�ن هلذه  �لد�ا�ية  محلة  و�صلو�  د  �ت �ن �لسلطة،  م��ك�ن  ��ن 
ك  ي �ب�ن�يت �بسش �لم و�ل�ت ل �م�تلكهم لك�ش�ي م�ن و�ا�ئل �لإ �ن �ب�ن
�يوعي  ب �لسش و��ع �ول �ل�ن�تماء �لس�ياسي للوز�ي �لسا�بق )�ل�ن
اه ما اكن �ي�نظ�  ب اق محسوس �ت (، كما اكن ه�ناك �ن�ن ي �لسود��ن
ن  �ملو���ن�ي �ىل  ة  �وصن م�ن ا�ئ�ية  ��ن�ت�ت لق  �إ�ن و��د  �ت أ�نه  �ىل  ل�يه  �إ
�لكوم�ية  عال�يات  �ل�ن �ت�نظ�ي  �لكومة  مسؤولو  و�صل  ي �د �ب�ي�نما  �ن ة  �ل�ش�ت و�يض  �ت�ت �إىل  هذ�  أدى  ن  ي ��ي و�ن هلا.  و�لد�ا�ية 
ط  عن ًا صن د اكن ه�ناك أ�ي�ن �ت �يد-19، �ن ا�� كو�ن �لكومة �ول محن
هذه  �ك�تساب  ور�ن  ا�ها،  ب �ن هار  �ن لإ ال�ية  �ل�ن�ت�ت �لكومة  �ىل 
�نت محلة �ل�تو��ية �لعامة  ًا �ىل �نطاق و��ع، �ن �ص زمحن �ل�ت
طاع �لناص و�لئ���ف �لدول�ية وكذلك  لل �ل�ت ��ي�تها م�ن �ن و�ش
�ل�ناس  �يؤم�ن  أن  ة  �تل�ن محن ات  ��يا�ت م�ن  �بار�ية  �ن �لإ ار�ي  ا�تًل كما �ل�ت�ت �ية أ�نه مل �يك�ن �ت �صن وس. ولك�ن �تظل �ن �ي ود �ن ة و�ب �ي�ت �ت �ب
ها �لكومة  �د و��يلة �ت�ن�تهحب د �تكون محب ودة وأ�نها �ت � مو�ب ن .�يُ مان �ل�تمو�يل �لعاملي زمة مال�ية ل�ن ي �تم� �ب�ئ �ل�ت
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ي  و�ل�ت �ل�مس�ية  �بار  للئ�ن و�ل��د�يو  �ية  �ن �ل�تل�ن �نو�ت  �ل�ت ل  �ن�ت ر�ن 
اش  �ل�ن�ت مو�ات  محب �ب�يا�نات  اإن  �ن ة،  �ل�ش�ت م�ن  در  �ب�ت ظى  �ت
�ل�تو�صل  وو�ا�ئل  از  و�ل�تل�ن �ل��د�يو  أن  �إىل  �ي  �تسش ة  از( �مل�ك�ن اركة مح�توى �ل��د�يو و�ل�تل�ن �يها مسش ي �ي�ت �ن �تماعي )�ل�ت �ل�ب
ح أن �يكون  ة. م�ن �مل��ب �نو�ت �ملعلومات �ملو�شو�ت �تع�ت�ب أك�ش �ت
مل�ادر  �ملحدود   � �ل�تو�ن ة  �ن�ت�يحب ارب  �مل�ت�ن �ل��ت�ن�تاج  هذ� 
ب أن �يكون  ب ارج �نطاق �لكومة، �إذ �ي �ملعلومات �ل�مس�ية �ن
�با��ت�بارهما  و�ل��د�يو  از  �ل�تل�ن ي  �ن ة  �ل�ش�ت م�ن  مس�توى  ون �تماًما لل�ناس  ة ��ت ولو اك�نو� ل �ي�ش�ت �نو�ت �مل�تا�ة �ملو�شو�ت أك�ش �ل�ت
اء  �ن �إصن ي  �تك��ر �ملعلومات �ن �بم�در �ملعلومات. كما �يساهم 
�ية �إىل هذه �لو�ا�ئل، ��يث �يع�تمد ك�ش�ي م�ن �ل�ناس  م�د��ت
�ض �إ�ادة �بلورة �ملعلومات  �بار�ية ر�ئ�يس�ية �بعن �ىل م�ادر �إ�ن
وهو �لوك  �ل�مس�ية،  �ي  �ن �بار  �لئ�ن �نو�ت  �ت ي مسعوها م�ن  �ل�ت
�هد  م�نذ  �لم  �لإ و�ا�ئل  مع  �ل�تعامل  أ�ش�ناء  �يمارس  ل  �ن
ظ �ىل  ا�ن . ولك�ن مل �تك�ن لك �لواكت �إ�ادة �ل�بلورة �ت �ي �ل�بسش
ة  �مل�ك�ن اش  �ل�ن�ت مو�ات  محب �إ�دى  ذك�ت  د  �ت �ن 40 ��نة �ل�تما�ك،  �ئة �لعم��ية 25 -  �ل�ن ي  ان �ن �نوب ك�د�ن ي �ب �لم، لل�نساء �ن �تلف و�ا�ئل �لإ ي محن ة �ن �ن أن ه�ناك معلومات م�ت�نا�ت

ي �ملعلومات.  ة �ن ذي د�ي�نام�ية ��نعد�م �ل�ش�ت وهي �تعن

ادة  ا أن �ل�ت �لم أ�ي�ن �ي �مل�ت�ئ كها �نظام �ل�بسش ي �ت اكر �ل�ت وم�ن �لئ�ن
للمعلومات، ��يث ذك�  ة  �ناة مو�شو�ت �ت �يم�شلون  ل  ن  �لد�ي�ن�ي�ي
ادة  �ل�ت ي  �تماًما �ن ون  �ي�ش�ت أ�نهم  ن  �ي�ب�ي �ملس�تحب ط م�ن  �ت �ن  %14.6
ن أ�نهم  �ي�ب�ي ، �ب�ي�نما ذك�ت �نس�بة 21.8% م�ن �ملس�تحب ن �لد�ي�ن�ي�ي
ن  �ي�ب�ي �لق”، وذك� 25.3% م�ن �ملس�تحب ون �بهم “�ىل �لإ ا�بل، ل �ي�ش�ت . �بامل�ت ن ادة �لد�ي�ن�ي�ي ي �ل�ت ًد�” �ن �ئ�يلة �ب ة صن أن لد�يهم “�ش�ت
�إىل  ة  د و�لك�نا�ئس( مو�شو�ت �لد�ي�ن�ية )أي �ملسا�ب �لئماك�ن  �تع�ت�ب 
ن �إىل أ�نهم �ي�لون  �ي�ب�ي ار 21.8% م�ن �ملس�تحب �د ما، ��يث أ�ش
ه�ناك  لذلك،  �لد�ي�ن�ية،  �لئماك�ن  م�ن  �ملعلومات  �إىل  د��ئًما 
معاء  و�ل�ن للمعلومات  كم��ك�ن  �لد�ي�ن�ية  �لئماك�ن  ن  �ب�ي ن  �تم�ي�ي

ن للمعلومات.  دم�ي ن كم�ت �لد�ي�ن�ي�ي

لق  �ن ي �الة �لإ لت �لسود�ن �ن ط م�ن �ل�شورة د�ن �ت �بعد �ام �ن
مهور �ىل �نطاق و��ع )ول  ي هذه �مل��لة، و�شق �لب امل؛ �ن �لسش
ع ذلك  �ب اومة �لئ��ياء، و�ي ان م�ت الب( �بِلحب ي �لعن �ل �ي�شق �ن ن �ىل �ي و�توز�يعها  �لندمات  د�ي  �ت�ت ي  �ن ���تم��رها  �إىل  ال�بًا  �ن
ة �بالكومة )وم�ن  �تهم �لسا�ب�ت �تمعا�تهم، و�بس�بب �دم �ش�ت محب
اومة” م�ن �مسها(.  ط “�مل�ت اومة مل �تس�ت ان �مل�ت ح أن لب �لو�صن
ه�يك  أ�نها  �ىل  اومة  �مل�ت ان  لب �إىل  �ي�نظ�ون  �ل�ناس  �ل  ن �ي ل 

أ�نهم  �ل��ن م�ن  ن ��ن �لكومة، �ىل  �ل، م�تم�ي �وكمة م�ن�ن
ا�بة  ا�يا، ل ��يما أ�ش�ناء ���تحب �ن ي �لعد�يد م�ن �ل�ت د معلو� مًعا �ن �ت
ي  �ن ا�ئ�ية  �لو�ت و�ل�تد��ب�ي  �لئ���ض  معلومات  ل  و�ن�ت �يد-19  كو�ن
أن  ن  �ي�ب�ي �ملس�تحب م�ن   %68.9 اد  أ�ن د  و�ت �لئ��ياء،  اء  أ�ن �يع  محب
دوًر�  �يلعب  و�نه  �يع��ن ص  حن �ملعلومات م�ن �ش �ل�ول �ىل 
هود  ود ه�يالك َ�ْوكمة �بد�يلة �لب ة، و�يعكس و�ب ي �ل�ش�ت مهًما �ن
�تمعات  �ملحب ة مع  �ل�ش�ت ل�ب�ناء  �لكومة  ا�نب  ة م�ن �ب ع�ي�ن �ل�ن

�ملحل�ية. 

�لم  �نو�ت �لإ ة أن �ت اش �مل�ك�ن مو�ات �ل�ن�ت �تُظه� �ب�يا�نات محب
�لم  �لإ �نو�ت  �ت م�ن  أك�ش  �بها  �لو�شوق  �إىل  �تم�يل  �لدول�ية 
�ب�يا�نات  و�تد�  �يد-19،  �بكو�ن ة  �مل�تعل�ت ا�يا  �ن �ل�ت �ئن  �بسش �ملحل�ية 
�ئ�يًا  �ن �ب أو  لك�يًا  ون  �ي�ش�ت  %72.5 �ب�نس�بة  �لئم�  هذ�  �ل��تطلع 
�ملعلومات  �ب�ئن  �ون  �ي�ت و%69.1  �لدول�ية  �لم  �لإ �بو�ا�ئل 
ي  �نا�تَ ظى �ت ، كما �ت ي �ن�ب ة �إذ� اك�نت م�ن م�در أ�ب ة �بال�ش�ت د�ي �ب
��يث  أك�ب  ة  �ب�ش�ت �عود�ي�تان(  )لك�تاهما  و�لع��ب�ية  �لدث 
ادر�ن �ىل �لوصول �إىل �ملعلومات م�ن م�ادر  د أ�نهما �ت �يع�ت�ت
ًد� أو معدومة  ل�يلة �ب ة �ت �تمعي �ش�ت �لم �ملحب �امل�ية. ولدى �لإ

ة  ة مطل�ت �ش�ت ون  �ي�ش�ت اوز �لذي  �ي�تحب )50.5%( ��يث مل 
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�ل��د�يو  أن  �ش�نا  �ب �يُظه�  �ى،  أ�ن �نا��ية  م�ن   ،%6.5 �وى 
ع�ية  �مل��ب للمعلومات  أ�نه م�در  ل�يه �ىل  �إ �يُ�نظ�  �تمعي  �ملحب
ذلك  اكن  �إذ�  ما  ح  �لو�صن م�ن  ل�يس  لك�ن  �يمات،  �ملحن ي  �ن
أص�بح  لئ�نه  أو  دمها  �ي�ت ي  �ل�ت �ملعلومات  �ية  مو�شو�ت �بس�بب 
�يلهم  �ن �ت�ن ��ن  �لئهاىلي  ��ب  كما  دة.  �بسش �ل�يها  �يع�تمد 
ي  �ن ل  سش �ت�ن ي  �ل�ت �لة،  و�مل�ن حة  و�لو�صن �ملحل�ية  للمعلومات 

�ى.  �نو�ت �ل�مس�ية �لئ�ن �توص�يلها �ل�ت

�ضوات  ي �ق ة �ض �قماعي وال�ث�ق املعلوماتال�ضوع اال�ج
�نو�ت  ك�ت اء و�لعا�ئلة  �لئصد�ت ي  ة �ن ل�ب�ية �ا��ت �ن �ب�ئ �ل�نساء  م�ن �ت�شق  ق  �ل�تح�ت �إىل  �ل�نساء  �بعض  ود  �ي�ت وهذ�  للمعلومات، 
�بعض  ت  أ�بلعن ن  ��ي ي  �ن ال،  �ل��ب ار�به�ن  أ�ت م�ن  �ملعلومات 
ال  ر�ب ��ف  م�ن  �ملعلومات  م�ن  ��ما�نه�ن  ��ن  �نسا�ن�ية و�لعاد�ت �ل�نساء  ة �و�مل �ملعا�ي�ي �لب ي �ل�ش�ت . �ت�تحكم �ن ن ��ي آ�ن
�ي  �ن وم�ن  ة،  �ل���حن �لئ�ي  �هل�مي  و�ل�تسلسل  �تمع�ية  �ملحب

م��ت�بط  اه  ب ��ت وهو  �لئ�ة،  ��د  �ن �ب�ئ ال  �ل��ب �ي�شق  أن  ح  �مل��ب
�ل�بحث  ي  �ن ال  �ل��ب لل  ���ت�ت ز  �تع�ن ي  �ل�ت �تمع�ية  �ملحب �باملعا�ي�ي 
ال  �ل��ب �ي�شق  و��ندما  �ل�مس�ية؛  �ملعلومات  م�ادر  ��ن 
ادة  �ل�ت �مل�ادر  �تلك  �تكون  ما  ال�بًا  �ن �ل�مس�ية،  �ي  �ن �بامل�ادر 

. ن �لد�ي�ن�ي�ي

ي و�ا�ئل  ة �ن ة مطل�ت �ّدع �دد أك�ب م�ن �ل�نساء أن لد�يه�ن �ش�ت
ال،  �بال��ب ار�نة  م�ت للمعلومات  �نو�ت  ك�ت �تمع�ية  �ملحب �لم  �لإ
سم �بال�تساوي  �ي �ب�يا�نات �ملسح �إىل أن هذ� م�ت ومع ذلك، �تسش
�نو�ت  �ل�ت ي  �ن ة  �بال�ش�ت �لئم�  �ي�تعلق  ��ندما   . ن �نس�ي �لب ن  �ب�ي
�إىل  ال  �ل��ب م�ن  أ�ىل  م�يًل  ه�ناك  اإن  �ن �لكوم�ية،  �لم�ية  �لإ
��ء  �ت ي  �ن ات  �تل�ن �بال�ن �ت�بط  �ي ما  وهو  �بها،  �يدة  �لب ة  ة( �ل�ش�ت �ا��ت ال�ب�ية  �بعن رمس�ية  م�ادر  �ت�درها  ي  )�ل�ت �ل�حف 
ال �إىل �ل�تم�تع  �يد م�ن �ل��ب ، و�بامل�شل، �يم�يل �مل�ن ن �نس�ي ن �لب �ب�ي
ار�نة  �لم �لدول�ية م�ت ي و�ا�ئل �لإ ة �ن �بمس�توى أ�ىل م�ن �ل�ش�ت

l .بال�نساء�

ي 10.  الرمس ال�ج�يا�ض
�قمع�ية عالم امل�ج ي وسا�ئل االإ ة �ض ال�ث�ق
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ال  أم� �إن  5.2 اال�ض�ق�ق �ل�مس�ية  �ي  �ن �بالو�ا�ئل  �ملعلومات  ل  �ن�ت
ال�يد �لسود��ن�ية  د لع�بت �لعاد�ت و�ل�ت�ت وه�ي، و�ت �ب
�ملعلومات  ق  �تد�ن ك  �ش د�يد  �ت ي  �ن مهًما  دوًر� 
هي  �ن �لسش ل  �ل�ن�ت ال�يد  �ت�ت لع�بت  �يًا،  ن �تار�ي و�ت�بادهلا.  �يد  كو�ن �ول 
للئ�  و�ل�تعال�ي  �ملعلومات  ل  �ن�ت ي  �ن أ�ا��يًا  دوًر�  للئ�اد�يث 
ق  �تد�ن �نمط  �اهم  كما  �لع�ور،  ��ب  �ملحل�ية  �تمعات  و�ملحب
��ت”، وهو م��دف  ة م�طلح “مسش ي د�بلحب �ملعلومات هذ� �ن
ي �لدو��ئ  �مل�ت�بادل �ن ي أك�ش م�ن �لالكم  ا�ئعات”، ل�يع�ن للكمة “�ش
�ي  ك �ن ة. �ت�ن�ت�ش �ملعلومات �بسش ل�ت �تمع�ية �ملعن �لعا�ئل�ية و/وأو �ملحب
��ية  حن �تماعي �لسش ع �ل�تو�صل �ل�ب اء ��ب مو��ت ن �لئصد�ت رمسي �ب�ي
ي ك�ش�ي  ��ت ولو اك�نت صادرة ��ن م�ادر �كوم�ية رمس�ية، و�ن
ة �تعكس  �بار و�تد�وهلا �بط��ي�ت ة هذه �لئ�ن م�ن �لئ��يان، �يعاد ص�يا�ن
ها، ��ت  �ب�ن�ش وم  �ي�ت ص �لذي  حن ��ية للسش حن �لسش �ل�نظ�  هة  و�ب

�ية، و�ىل هذ� �لئ�اس  ا�ن م�ن معلومات �إصن أ�نها �يمك�ن أن �ت�ت�ن
. ��ة أك�ب �بار �لس�يا��ية �ب اركة �لئ�ن �ي�ت مسش

ي  �ن �ن �يد-19،  �بكو�ن �لئم�  �ي�تعلق  ��ندما  أك�ب  �ب�ورة  هذ�  و�ي�ت 
�لن��وم �ىل ��ب�يل �مل�شال �يم�يل �ل�ناس أك�ش ل�ت�د�يق و�بال�تاىلي 
أو  �ا�ئل�ية  دو��ئ  ��ن  صادرة  اك�نت  �إذ�  �ملعلومات  �ن�ش  �إ�ادة 
ن �لول�يات و�يمك�ن  ض ك�ب�ي �ب�ي �ت�نا�ت ��بة. ه�ناك  �تما��ية م�ت ��ب
�تماعي و�ل��ع  لل �ل�تح�ك �ل�ب �تلف م�ن �ن س�ي هذ� �ل�ن �ت�ن
د �بها  ي �يو�ب ي لك ول�ية، �إذ �إن كسل هي �لول�ية �لو��يدة �ل�ت �ن
اء  �لئصد�ت مع  �و�  �ن ر�بما  ن  و�لذ�ي  ، ن �ل�ناز��ي ن  �ئ�ي �لل�ب معظم 
ل  �ن�ت �يع�ت�ب  ور،  د�ر�ن �ب  �ن أما  �بدو�نهم.  �و�  �ن أو  �لئ�ة  ��د  وأ�ن
ح  عًا ��يث م�ن �مل��ب �تمع �لو��د م��ت�ن ي �إ�ار �ملحب �ملعلومات �ن
م�در   م�ن  مسعوها  �إذ�  �ملعلومات  اص  حن �لئ�ش �ي�دق  أن 
ة  د��ئ أو   ، ن ��ب�ي �مل�ت �لئ�ة  ��د  أ�ن أ�د  م�شل  مو�شوق،  �تماعي   ��ب

�تمع. اء، أو �ملحب �لئصد�ت

د�ي �ملعلومات  �ت�ت ي  �ش�ي �ن �ت�ئ �تط�ب�يق و��تساب  د اكن ل��ا�ئل  و�ت
�ملعلومات  أ�نو�ع  �يع  محب و�توص�يل  ل  و�ن�ت �يد،  �بكو�ن ة  �مل�تعل�ت
ات  �لعل�ب ي  �ن ة  �ي �لئ�ن و�ل�تطور�ت  �بار،  �بالئ�ن ة  �مل�تعل�ت
م�شل  و��ئ�ية  �لعسش للة  �مل�ن �ملعلومات  ق  و�تد�ن ا�ات،  و�لل�ت
اركة  �ت مسش ات و�لئ��باب، ��يث �ب �لئدو�ية �لناد�ة و�لعل�ب
ي ��ق  ة �ن �يد�يو و��تساب �ىل �نطاق و��ع و�نمت �ل�ش�ت ا�ع �ن م�ت
ع �تساؤل.   �ن�ش �ملعلومات ��ت لو اكن مح�توى �لو�ا�ئط موصن
دمو� د��ئمًا  ن �إىل أ�نهم ���تحن �ي�ب�ي ار 34.9% م�ن �ملس�تحب د أ�ش و�ت

�يد-19. ر�ا�ئل و��تساب للح�ول �ىل معلومات �ول كو�ن

ل  ة �ن�ت ي ���ي�ت ا �امل مساهم �ن هو أ�ي�نً أما �ملس�توى �ل�تعل�يمي �ن
�ي  �ن م�ن  �ل�تعل�يم�ية،  �ملس�تو�يات  �تلف  محن ع�ب  �ن �ملعلومات، 
�لو�شا�ئق  م�شل  �لكوم�ية  �بامل�ادر  �ل�ناس  �ي�شق  أن  ح  �مل��ب

l . �يون �لكومي �ن �تومة م�ن وز�رة �ل�حة و�ل�تل�ن �ملحن

ي امل�ادر احلكوم�ية ة �ض ي 11. م��قوى ال�قعل�ي وال�ث�ق الرمس ال�ج�يا�ض

ة �ىل �لإ�لق �ت د �ش و�ب ل �ي ه معدومة �ب ة �ش �ت �ش ي �ئ �ن ك �ب سش ة �ب �ت �ش دة �ي ة �ب �ت �ش ة ة مطل�ت �ت �ش

وى أ�ىل امعي أو مس�ت ج �ب ��ي ي�ن �مله�ن عل�ي  �ت ة�ل �ي د��ئ �ت �ل�ب ق ء مما ��ب ي ةل سش و�ي ا�ن �ش �ل
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�ث�ي �ئ دو��ئ �تظل  5.3 ال�ق م  �ت�ن ي  �ل�ت �تما��ية  �ل�ب �باكت  �لسش
�ن أك�ش و�ا�ئل �ملعلومات  �ي اء و�لب �لئصد�ت
اظ  �بال��ت�ن �لئم�  �ي�تعلق  ��ندما   � ً �ش�ي �ت�ئ
�تك��ر  �بس�بب  هذ�  �يكون  أن  �ملح�تمل  وم�ن  �باملعلومات، 
ل �لدو��ئ �لنطا�ب�ية،  ك ر�ئ�ي�ي د��ن دث �بسش ي �ت �ملعلومات �ل�ت
ا�ل  �بال�ت�ن �تسمح  ي  �ل�ت �ملحل�ية  ات  �باللهحب �مل�ت�لة  و�لع�نارص 

وع. �ول �ملوصن

��ية  حن �ت �لسش د�ت و�لن�ب ولة �باملع�ت�ت ��بل �ملعلومات �مل�ن�ت و�تعن
وهذ�  ة،  �لو�ش�ي�ت �تما��ية  �ل�ب �ل�لت  �ب�ئصحاب  �مل��ت�بطة  أو 
�تسمح  ي  �ل�ت �ملحل�ية  �لم  �لإ و�ا�ئل  �ياب  �بعن ة  م�با�ش �ت�بط  �ي
ومع  ا�ئق.  �ل�ت ��ن  �بع�يد  ك  �بسش ك  �بال�تسش �ملحىلي  طاب  للحن
�لم  �تاج لل��تماد �ىل و�ا�ئل �لإ النطاب �ملحىلي ل �ي ذلك، �ن
�تلعب  �لسود��ن�ية  ن  �ب�ي �ت �ملعن �باكت  �ش لئن  �لعامل�ية  أو  �ملحل�ية 
ة  ي �ن�ش �ملعلومات؛ هذ� �لم�تد�د �ملو�شوق �به لد��ئ � �ن ً دوًر� ك�ب�ي
ق  لل�تح�ت �ل�ب�يا�نات  ع  ا �ىل محب أ�ي�نً �يعمل  اء  و�لئصد�ت �لعا�ئلة 

م�ن صحة �ملعلومات ��ب �لدود �لدول�ية.
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�يم�تهم  �نظً�� ل�ت ل �لدو��ئ �ملحل�ية  ك�ب د��ن �ش�ي �لئ �ل�ت�ئ وللئ��باء 
�لط�ب�ية،  �يد-19  كو�ن ة  ا�ئ �ب ولط�ب�يعة  �تمع  �ملحب ي  �ن ة  �لك�ب�ي
ة  �للعن �ي�تلكمون  ن  �لذ�ي ن  �ملحل�ي�ي ادة/�لئ�  لل�ت �ي�نظ�  وكذلك 
 ، ك�ب�ي �ش�ي  �ب�ت�ئ �ي�تم�تعون  أ�نهم  ة �ملحل�ية �ىل  �للهحب أو  �ملحل�ية 
ا�ئ�بة �تمامًا، و�مل�تعلمون  ، �لدولة �ن ن �ي �صن �ت ن �ل�ن ي لك م�ن هذ�ي و�ن
ن  ادرون �ىل �تم�ي�ي هم �ت �يمات �ن ي �ملحن � �ن ً �ش�ي ك�ش �ت�ئ هم �ل�ناس �لئ

�يال. ة م�ن �لن �ي�ت �ل�ت

ادة  ها ��ب �ل��ت�ن �ش�ي ن �ت�ئ �ي ادرة �ىل �تع�ن ا�شة �ت �ن �إن م�نظمات �لإ
ادرة �ىل �لوصول و�لو�ر،  هي �ت عف �لكومة، �ن اط صن م�ن �ن�ت
�يمات أ�نه  ي �ملحن ي �تع�يش �ن �تمعات �ل�ناز�ة �ل�ت ادت �ملحب د أ�ن و�ت
ة  مو�ة �ملس�تهد�ن �ك �ملحب دمو �ملعلومات لإ�ش ي م�ت اإن ��ندما �ي�ئ�ت �ن لذلك،  ؛  أك�ش �بهم  �ي�شق  �تمع  �ملحب اإن  �ن �لعكس،  ول�يس 

�ب  �ن م�ن  اص  �ن �م�ت�ناع  �إىل  لوف  م�ئ ماهو  �ش�ي  �ت�ئ أدى  كما 
ة”، وهو �ت��ي �يعكس  ار�ت �ن �لئ�ن ور: “كورو�نا ل �يؤ�ش �ل�ي�نا �ن د�ر�ن
هم  �و�ن و�ن �ملس�يسة  هو�ي�تهم  �ىل  مع�تمدة  �تك�يف  آل�ية 
ي  �تمعات �ن �ية �ملحب ت �لكومة �مل�ك�ن �تما��ية. ولطاملا همسش �ل�ب
ملت  ، �ت ن لل �لسود�ن؛ م�نذ ذلك �ل�ي ور م�نذ ���ت�ت ي د�ر�ن ��ب �ن
د  و�ت �لع�ن��ية،  �ا�ئ�ية  �ت �لإ �لس�يا�ات  �ش�ي  �ت�ئ �تمعات  �ملحب �تلك 
�ية  �ل�ن و�مل�نا�ق  �لن��وم  �ىل  ة  ا�ئ للحب ك�ب  �لئ �ش�ي  �ل�ت�ئ وي �ل�تو�زن �إىل هذ� �لعبء، مع أ�اد  ي �مل�ك�ن �لس�ياسي �ل�ت �ى �ن �لئ�ن
ي  �ش �ت�ن �إد�رة  �ىل  �لن��وم  ي  �ن ن  ود�ي �ملو�ب أول�ئك  درة  �ت لة  �ت
ط�  �ن �ول  �ل�ت�ور�ت  �ت�بدو   ، ن �ي للك�ش�ي �بال�نس�بة  �مل�ض. 
�تاًك  ي �تع�ت�ب أك�ش �ن طورة �مللر�يا، �ل�ت ن ار�نة �ب �يد-19 �باه�تة م�ت كو�ن
�يات  و�ن هدو�  �ش ن  �ي�ب�ي �ملس�تحب م�ن  العد�يد  �ن �يد،  كو�ن م�ن  �بك�ش�ي 

l .ة لئ��با�ئهم �بامللر�يا ك�ش�ي

ا  �ض ر عل�ي ؤ�ث ا ال �ي “كورو�ض
ة”  ار�ق ��ض االئ�ض �ض

V. د�ي�ضام�يات املعلومات

عف  �ب�ن م�با�ش  �ر�ت�باً�ا  �ت�بط  �ي ع�يف  �ل�ن �لكومة  وصول 
ة �بها.  لة �ل�ش�ت وذها و�ت �ن�ن

لق  �ن �إىل  �لسود�ن  ي  �ن د�يد  �ب كم�ض  �يد-19  كو�ن هور  �ن أدى 
ي ل �يمك�ن  هة �ل�ت د�ت وآل�يات �ملو��ب ف و�ملع�ت�ت ���ت�يعاب �ب�ي�ئة م�ن �ملو��ت �ية  ك�ي�ن �ىل  �يعها  محب �تؤ�ش  ي  و�ل�ت �ب�ي�نها،  �يق  �ل�تو�ن
�ي  و�ن �نس�ب�يًا  د�يد  �يد-19 �ب كو�ن وس  �ي �ن لئن  و�نظً��  �ملعلومات. 
ن �إىل  �ئ�ي د�ت رو��ية ل�ب �ئ �ل�ناس �إما �إىل مع�ت�ت د لب �ت لوف، �ن م�ئ
�لئم��ض  مع  لل�تعامل  ة  لو�ن م�ئ و�ا�ئل  �إىل  أو  �لإهلي  ل  �ل�تد�ن
ن  �ي�ب�ي ة م�شل �مللر�يا. �ىل ��ب�يل �مل�شال، ���ت�ب أ�د �ملس�تحب لو�ن �مل�ئ
� م�ن �لئم��ض  �يد-19 �نوً�ا آ�ن وس كو�ن �ي ان �ن �نوب ك�د�ن م�ن �ب
عال�ية �لطب  لص أدلة �ىل ذلك م�ن �ن �يد-19. م�شل �مللر�يا، و���تحن وس كو�ن �ي ي �لج �ن ل�يدي �ن �ل�ت�ت
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ة  �ث�ي عىل املعر�ض �ئ  5.4 ال�ق
ف واملمارسات �لئم��ض ر�ن واملوا�ق م�ن  �لعادل  �ن��ي�به  له  �لسود�ن  أن 

ل أن �لط�ب�يعة  �ملعد�ية و�لئم��ض �ملد�ر�ية ��نو�يًا، �إ
�يد-19 ��ب�بت �بعض  ة لكو�ن �ي �ملع�و�ن د�يدة و�ن �لب
�ية �ل�تعامل  اومة للم�ت�شال للمعلومات و�ل�ن�ا�ئ �ول ك�ي�ن �مل�ت
ه  �نعة �لو�ب � أ�ت مع �لو�باء. �ىل ��ب�يل �مل�شال، �ىل �ل��ن م�ن �تو�ن
ط أ�نهم �ر�تدو�  �ت هم �ن اد �بع�ن ، أ�ن ن �ي�ب�ي ة م�ن �ملس�تحب ء ل�نس�بة ك�ب�ي �ن ع �ب �ب د �ي ة �ام 2020 وما �بعده، و�ت ا�ئ �نعة �و�ل ذروة �لب أ�ت
�نعة �إىل 50  د وصل �ع� �لئ�ت �ت �ت�اد�ية، �ن م�ن هذ� �إىل أ��باب ��ت
ون. ومع ذلك،  �يد معا �ي�تحمله �لك�ش�ي ن �ن�يًها �ود��ن�يًا، وهذ� �ي �ب
�ن�يًها �ود��ن�يًا، ولك�ن هذ�  ً�� 20 �ب �نعة مؤ�ن أص�بحت أ�عار �لئ�ت
ا�ية  �لو�ت �ئن  �بسش ��ت�باع �ملعلومات و�ل�ن�ا�ئ  �ي ممار�ة �دم  �يعن مل 
ل  لف د��ن طة �ن �ن�ت �ناع  �ل�ت �ر�تد�ء  د أص�بح  �لعدوى. و�ت م�ن 
�نعة �ي�مون  �تدون �لئ�ت ن ل �ي د أن أول�ئك �لذ�ي �لئ��ياء، �إذ �يُع�ت�ت
د  �ت �تدو�نها  �ي ن  �لذ�ي أن  �ض  �ت ��ن �ىل  �تدو�نها  �ي ن  �لذ�ي �يد-19، ما �يم�نحهم �الة م�ن�بوذة. أول�ئك  عل �بكو�ن أص�ي�بو� �بال�ن

�تدو�  �ي ل�ن  �حلي  �اكن  م�ن   %90 أن  �إىل  �ت  د�ي �ل�ت�ت �ي  و�تسش
لد�يهم  ن  �لذ�ي أول�ئك  ط  �ت و�ن  ، ن �ي�ب�ي للمس�تحب ا  �تً و�ن �نعة،  �لئ�ت

ون  سش ن �نعة، �إما لئ�نهم �ي �تدون �لئ�ت ي �لن��وم هم م�ن �ي ا�ئف �ن و�ن
مطل�بًا  اك�نت  لئ�نها  أو  �ملد�ي�نة  ي  �ن صا�بة  �لإ معدلت  اع  �ر�ت�ن
�يد-19.  ة �بكو�ن اد�ت �مل�تعل�ت ر�ش �يًا أو �بس�بب رو�ج ��ت�باع �لإ �ي�ن و�ن
ع  و�لوصن ة  �لط�ب�ت مع  ف  �ملو��ت هذه  م�ن  �لعد�يد  ق  �تما��ية �ت�تو��ن �ل�ب �ملمار�ات  ���تم��ر  م�ن  �ل��ن  �ىل   ، �تماعي �ل�ب
معظم  ن  �ب�ي اكملع�تاد  �ل�يد  حة  م�ا�ن م�شل  �ى  �لئ�ن �يدة  �مل�ت
�نعة هو  ي �ع� �لئ�ت اض �ن �ن ن مو�ات، و�يمك�ن أن �يكون �ل�ن �ملحب
ك  ي �ت�تعامل �بسش اكت �ل�ت �تح �لعد�يد م�ن �ملطا� و�ل�ش �ط �ن �ت ��ش
�نعة، ما  ون �إىل �ر�تد�ء أ�ت �ن ط� �ملو�ن م�با�ش مع �ل�ناس، ��يث �صن
لق  �ن ات أن �إ�نهاء �لإ ار�ت أدى �إىل ز�يادة �لطلب �ل�يها. وم�ن �مل�ن
ورة  �ل��ن م�ن �ل�ن ا�ية �ىل  �لو�ت �ب�تد��ب�ي  �م  ن �إىل ز�يادة �لل�ت أدى 

اد. ول�يس �ل��ت�ت

�ي�ي  �تعن �ىل  �ش�ي  �ت�ئ �ملعلومات  ��ن  �ل�بحث  لسلوك�يات  واكن 
ة �بالعم�، ��يث �إن معظم  �تما��ية �مل�تعل�ت وة �ل�ب ن د�ي�نام�يات �ل�ت ��ي د�م و��تساب و�ن�ش �ملعلومات للآ�ن م�ن �يس�تط�يعون ���تحن
د  و�ت لل��تطلع(.  ن  ع�ي �لناصن �ي  )�ن ��نًا   � �لئصعن ال  �لئ��ن هم 
ي  �ن ادة  �ت ا  أ�ي�نً �تمع  �ملحب ل  د��ن ��نًا   � �لئصعن اص  حن �لئ�ش أص�بح 
ا�ئ�ية، ومع ذلك،  �ل�تد��ب�ي �لو�ت �ب�بعض  �م  ن �ي�ي �لسلوك و�لل�ت �تعن
ال�بًا دون  ل �ملعلومات �ي�ت �ن ك�ب ��نًا �إن �ن�ت �ي�بون �لئ ال �ملس�تحب �ت
�تمع  اء �ملحب ا�ئعات. كما �يؤم�ن أ��ن ة و�لسش �ي�ت ن �ل�ت ��يق �ب�ي �ل�ت�ن

�نت  �ن�ت للإ ا  �تع�صنً ل  أ�ت )وهم  ات  ���ن �لن �ب�بعض  ��نًا  ك�ب  �لئ
�ت�د�يق  ���تمال�ية  ز�يادة  �إىل  �يؤدي  ما  �مل�ت�نو�ة(،   و�مل�ادر 
�بعض  �ي�ن�ش  د،  �ملسا�ب ي  و�لعلج. �ن �لئ��باب  ا�ئعات �ول  �لسش
)و�يم�نعون  و�لعدوى  �لئ���ض  �يدة ��ن  �لئ�ئمة معلومات م�ن
د  و�ت ذلك،  عل  �ي�ن ل   � �لآ�ن و�ل�بعض  مع(،  �ل�تحب م�ن  �ل�ناس 
ود�  �لس�ياسي  �بال�ن�تماء  ا  و�ش�ي�تً �ر�ت�باً�ا  �لسلوك  هذ�  �ر�ت�بط 
�ناة  �ل�ت �تمع�ية  �ملحب ذ��ة  �لإ �تع�ت�ب  �ام،  ٍك  �بسش �لسا�بق.  �ل�نظام 
ا  �تً ي �لسلوك، و�ن �ي�ي �ن �ية للمعلومات ولإ�د�ث �تعن ك�ش مو�شو�ت �لئ
�إىل  �ل�ناس  و�يم�يل  ة،  �مل�ك�ن اش  �ل�ن�ت مو�ات  محب ل�ب�يا�نات 
�إن  ��يث  �ية،  �ل��ي�ن �مل�نا�ق  ي  �ن أك�ش  �تمع  �ملحب ادة  �ت �ت�د�يق 
�ي �ل�مس�ية  ن �ل�نظم �ل�ب�ي�ئ�ية للمعلومات �ل�مس�ية و�ن �ل�تو�زن �ب�ي
عف  �بس�بب صن أك�ب  �بسهولة  �يكون محدوًد� ومس�يطً�� �ل�يه 

 . �ل�ب�ن�ية �ل�تح�ت�ية و�ل�بعد ��ن �مل�ك�ن �لس�ياسي

ان، �تع�ت�ب �ل�تاكل�يف �مل��ت�بطة �باملمار�ات  �نوب ك�د�ن ي ول�ية �ب �ن
، لذلك ه�ناك �لب �ىل �تد��ب�ي  ن �ي لق للك�ش�ي ا�ئ�ية م�در �ت �لو�ت
سل  د�يدة �ت�تعلق �بعن ي ممار�ات �ب د �ت �ت�ب�ن ة، و�ت ل �تلك�ن محا�ية أ�ت
ا  �تً �نعة أو �ت �إهماهلا و�ن �تماعي و�ر�تد�ء �لئ�ت ن و�ل�ت�با�د �ل�ب �ل�يد�ي
أو  �لع�يش  ��بل  م�شل  �ت�اد�ية،  �ل�ت أو  �تما��ية  �ل�ب للطو�رئ 

. �تماعي ع �ل�ب �لوصن
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د�ت  ا�ئ�ية و�ملع�ت�ت ن �ل�تد��ب�ي �لو�ت ا�ل �ب�ي ة لل�ت�ن �يمة ك�ب�ي �شمة �ت
�لن�وص،  ه  و�ب �ىل  �بامل��ي  �ي�تعلق  �يما  �ن وذلك  �لد�ي�ن�ية، 
ه�ناك  أن  �لسود�ن  ي  �ن �ية  �ل�و�ن �لد�ي�ن�ية  ال�يد  �ل�ت�ت ي  و�تع�ن
��ي�نار�يوهات  �يع  محب وق �ىل  �ت�ت�ن ي  �ل�ت �لله  ر�دة  �إ �ىل  ي �يد ���تماًد�  هو �ن �يد-19 �ن ص ما م�ا�بًا �بكو�ن حن اإذ� اكن �ش �لعدوى؛ �ن
ل�يس  ن  �ل�يد�ي �تطه�ي  أو  �نعة  �لئ�ت �ر�تد�ء  اإن  �ن لذ�  �تماًما،  �لله 
ود  و�ب م�ن  �ل��ن  و�ىل  ��يكون.  دٌر  م�ت هو  ما  لئن  ور�يًا،  رصن
�تع��يض  �دم  �ول  ا�ئ�ية  �ن �ت وأ�اكم  �ى  أ�ن د�ي�ن�ية  �ن�وص 
، ر�بما �بس�بب  اهلها �إىل �د ك�ب�ي ب ل أ�نه �ي�ت �ت �لذ�ت للئذى، �إ
�تؤ�ش  لذلك،  ذلك،  ��ن  اع  �بالد�ن م��ت�بط  ماىلي  �بء  ود  و�ب
و�ل�ت�ور�ت  �ملعلومات  ة  معالب �ىل  �لد�ي�ن�ية  د�ت  �ملع�ت�ت

��ب�يل  �ىل  دمة.  �مل�ت �ملعلومات  وأ�نو�ع  �بم�ادر  ة  �إىل �مل�تعل�ت �بال��لت  ما��ية و�يسمح  �تُم�نع �ل�لة �لب م�ن �مل�شال، ��ندما  �لدولة  ف  مو�ت �ئن  �بسش اوف  محن �ي�ش�ي  ذلك  اإن  �ن �لسوق، 
ا للعد�يد م�ن  �تً د�يدة، وو�ن ل �لكومة �لب ي �ن ، ل ��يما �ن ن �لد�ي
ة، �تع�ت�ب �ملمار�ات  اش �مل�ك�ن مو�ات �ل�ن�ت ي محب ن �ن �ي�ب�ي �ملس�تحب
ا�ية م�ن أي أم��ض،  �ية للو�ت �لد�ي�ن�ية، م�شل �ل�لة و�لد�اء، اك�ن

�يد-19. ي ذلك كو�ن �بما �ن
ل �لطب �ملحىلي �بدًل م�ن �لطب �لسا�ئد �بس�بب  �ن د �ت �ل��تماد �بامل�شل، �يُ�ن �ية �مل�ت�ورة، و�ت ة و�ملو�شو�ت �إماك�ن�ية �لوصول و�ل�تلك�ن
 Vachellia Acacia ض”  )�ن�بات� ك ك�ب�ي �ىل �ن�بات “�ل�ت �بسش
�ب�يهة  دم �ادة لعلج �لئ���ض �لسش Nilotica( ، و�لذي �يس�تحن

�يد.  لب �ىل �دوى كو�ن �، لل�تعن ن لو�ن �ن�ن �بالإ

�ية، ��يث �يمك�ن  ا �بال��ت�بار�ت �ل�ب�ش ف �ل�ناس أ�ي�نً �ش مو��ت ف �ت�ت�ئ مو��ت مع  ا�ع  �ت�ت�ت وس  �ي �ل�ن ار  ��ن�تسش  �� م�ن هؤلء  ى  �ي أن 
د أن ول�ية كسل  ؛ �ىل ��ب�يل �مل�شال، �يُع�ت�ت ن �ئ�ي اه �لل�ب ب �يد-19 �بس�بب �ل�ناس �ت ي كو�ن �ش ار �ت�ن ��بة ل�ن�تسش هدف أ�هل وأرض �ن
م�ن  ن  ار�ي �ل�ن ن  �ئ�ي لل�ب ق  �تد�ن طة  ك�ن�ت �بكسل  ة  �مل�تعل�ت �لآر�ء 
ة �إىل ذلك،  ا�ن صن اورة. �بالإ �ل�ب و�ل���ات م�ن �ل�بلد�ن �ملحب
ي اك�نت  ن �لئم��ض �ل�ت ي �تار�ي ي لكسل �ن هد �لو�با�ئ ار و�بال�نظ� �إىل �ملسش لل�ن�تسش أ�هل  هدف  أ�نها  �ىل  ل�يها  �إ �يُ�نظ�  ا،  �ا�ب�تً و�يها  �ت�ئ

l .ل للم�ض �يد-19 و�نا�ت ي لكو�ن �ش �مل�ت�ن
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�بل �تول�يهم �مل�ن�ب، واكن  �ملسا�د�ت أو لدى �لئمم �مل�تحدة �ت
ي  �ن �ل��ئ�يس�ية  ا�لة  �ل�ن هات  �لب مع  ات  �ل�ت م�نهم  للعد�يد 
ل�ت��يع  م�نها  ادة  �ل��ت�ن م�ن  �تمك�نو�  ي  �ل�ت �ملسا�د�ت  ال  محب
د �هلت �لكومة �بدورها �لوصول  . و�ت ي م�ن �ل�تمو�يل و�لد� �لع�ي�ن اكن  ي  و�ل�ت م�ة،  �بل  �ب ة  م�نط�ت ي  �ن �ل�نا�ئ�ية  �مل�نا�ق  �إىل 
اء ذلك �ل��ن  وهلا، و�ب هات �لدول�ية د�ن ًد� �ىل �لب �ل�عب �ب
�مل�نا�ق  م�ن  لك  ي  �ن �لئم�ن�ية  ة  ه�ن �لئ�ب ��يط�ة  ���تم��ر  م�ن 
�ي  د ُم�نحت �مل�نظمات �ن �لكوم�ية و�مل�نا�ق �ال�ية �لنطورة. و�ت
ا�بة  �ل��تحب ي  �ن اركة  �ملسش �لدول�ية  ا�لة  �ل�ن هات  و�لب �لكوم�ية 

�يد-19 �لإذن و�ل�ت�ار�ي ��ت �ي�تمك�نو� م�ن �ل�تح�ك  لكو�ن
ول. أ�ش�ناء �ظ� �ل�تحب

ا�لة  �ل�ن هات  �لب مع  �نب  �ب �إىل  �ن�بًا  �ب �ل�حة،  وز�رة  ادت  �ت
طة  �ن ر�ا�ئل   ، ي �ملد�ن �تمع  �ملحب وم�نظمات  �لدول�ية  �نسا�ن�ية  �لإ
لالت  �لعل�يا  �نة  �للحب ادت  �ت �ب�ي�نما  �يد-19،  لكو�ن ا�بة  �ل��تحب
ي  لق، أي �ن �ن س�ت�يات. وم�نذ �بدء �لإ ط�يط و�للو�ب �لطو�رئ �ل�تحن
�يادة  �ت عف  16 آذ�ر 2020، اكن للسود�ن 3 وزر�ء صحة، ما أصن

ا�بة.  �ل��تحب

ل �نظام  ي �ن ا�بة للئم��ض �ن �تلف ملحوظ مع �ل��تحب ي ��ن و�ن
هات  �بالد� م�ن �لب دة  �بسش ال�ية  �ل�ن�ت�ت ، ر��بت �لكومة  �ي �ل�بسش
طاع  ي �ت �لدول�ية، كما معل �لعد�يد م�ن �لوزر�ء وولكء �لوز�ر�ت �ن

ا�جة الوط�ض�ية طة االس�ق�ج  6.1 �ض
�يد-19  ه� أ�ل�ن  لكو�ض ي �ش �ل �ن وز�ي �ل�حة - �لذي �نُ

�لو��ن�ية  �لنطة  ��ن   - �ن  �ي 2020، ��ن آذ�ر  ي  �ن �يد-19  لكو�ن ا�بة  لل��تحب
ي ملدة 18 �ا�ة  ول م�بد�ئ ب لق �ملطار و�ظ� �ت �إ�ن ل ذلك  ومسش
�ية  �ل�ن �مل�نا�ق  ي  �ن دة  �بسش ه  �صن �ن �ت  �ا�ة(   12 ملدة  ا  )ل��تً
و�ظ�  �لعامة  �لئماك�ن  �يع  محب ي  �ن �نعة  �لئ�ت �ر�تد�ء  �ط  �ت و��ش
د  ��د �لئ�ة. و�ت �ي أ�ن اص م�ن �ن حن ك�ش م�ن أر�بعة أ�ش معات لئ �ل�تحب
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ت وز�رة  ان، أ�ل�ت ه� رم�ن �م�نًا مع �ش ن ه� أ�يار 2020، أي �ت ي �ش �ن �ن
ي  �ن اومة  �مل�ت ان  لب لل  �ن م�ن  �تما��ية،  �ل�ب و�ل�ت�نم�ية  �لعمل 
ذ��ئ�ية ل�توص�يل ��بو�ت �لطعام �إىل )565 ألف(  �لئ��ياء، محلة �ن
ا�ية  ة للعن ها �ىل أ�نها مهمسش ي ول�ية �لن��وم �ت �ت��ن�ي�ن أ�ة �ن
�ىل  و�  ص�ن�ن ن  �لذ�ي أول�ئك  أما  “ج”(،  �ئة  �ل�ن �ن  �ن ة  )م��ن�ن
د ��لو�  �ت �ن �ئة “ب”(،  )�ل�ن ك مع�تدل  �بسش ون  أ�نهم مهمسش
ي )55  �ن�يه �ود��ن �يمة 3000 �ب دي مل�ة و��دة �ب�ت و�يل �ن�ت �ىل �ت
ي  �ن أم��يكي  دولر  و110  رمس�يًا  �لئم��يكي  للدولر  ي  �ود��ن �ن�يه  �ب
ا  أ�ي�نً هذ�  اكن  �لسلع(.  أ�عار  دد  �ت ي  و�ل�ت �ملو�ز�ية،  �لسوق 
�لذي   )FSP( �لئ�ة  د�  �نامحج  ل�ب ي  ��ي�ب ب �ت �نموذج  �بم�شا�بة 
�ل�دمة  ل�يل  �ت�ت �إىل  �يهدف  و�لذي   ��ً مؤ�ن �لكومة  �ته  أ�ل�ت
طط  مح �ملحن ود و�ل�ت ع �لد� ��ن �لو�ت ة ��ن ر�ن ب �ت�اد�ية �ل�نا�ت �ل�ت
و� �ىل  ن ���تُ�بِ �ي م�ن �ام 2020. أما أول�ئك �لذ�ي ي �ل��بع �لئ�ن له �ن
�ئة  ن �ت �تع�ي�ي�نهم �ىل أ�نهم �ل�ن �ت�اد�يًا، �لذ�ي ن ��ت أ�نهم م��تا��ي
�يدً�  �ي مد�ومة �ب د�يدة لك�يًا لل�ت��ن�يف و�ن ة �ب ًا لط��ي�ت �ت )أ(، و�ن
�ئة،  �ل�ن س  �ن�ن ي  �ن اوت  �مل�ت�ن ل  �لد�ن ذوي  عت  وصن �بال�ب�يا�نات 
لل  �ي�ب�ية( و�ل�ب�يا�نات �مله�ن�ية م�ن �ن لل �ل�ب�يا�نات �ل�ن )م�ن �ن
ً� م�ن �لكومة  و� دمًعا م�با�ش م �هلو�ية �لو��ن�ية، مل �ي�تل�ت �ب�يا�نات ر�ت

لق. �ن أ�ش�ناء �لإ

اركة  و�ملسش �ل�ت�نس�يق  وه�ي�ئات  �ل�ت�الت  ن  م�ي �ت�ن �ت  د  و�ت

اومة  �مل�ت ان  لب ة  و�ب��ن ا�بة،  لل��تحب ط�يط  �ل�تحن ي  �ن �تمع�ية  �ملحب
ي  ودهم �ن لل �ل�شورة، و�بس�بب و�ب ن �ن �ي�ي �ل��ئ�يس�ي�ي صا�نعي �ل�تعن
هم �ىل مس�توى �لئ��ياء  �ى �تلك�ي�ن د �ب �ت �تلف �ملحل�يات، �ن محن
�لكومة  ا�بة  ���تحب م�ن  �ل��ا�ئل  و�تم��ي  مهور  �لب �بلغ  �باإ
ة �بال�تحد�ي�شات �ل�يوم�ية ومعلومات �ظ�  �يد-19، �مل�تعل�ت لكو�ن
د اكن هذ�  و�ت أ��يا�ئهم؛  عهم �ىل مس�توى  ي مو��ت ول، �ن ي �ل�تحب �ل�ت اومة  �مل�ت ان  ولب ال�ية  �ل�ن�ت�ت �لكومة  ن  �ب�ي �نادرً�  �تما�ًا  ��ب

كة. �ت �ية معل�ية مسش اد أرصن ب ل �إ�ي ح م�ن أ�ب �تاك�ن

ان دمعًا م�ن وز�رة  �نوب ك�د�ن ي �ب ن �ن كما �تل�تّ �بعض �ل�نّاز��ي
�لّ��ا�ية  �ي  �تو�ن لل  �ن م�ن  �تما��ية  �ل�ب و�ل�تّ�نم�ية  �لعمل 
�محج  و�ب ذ��ئ�ية  �لعن �لإمد�د�ت  �إىل  �لوصول  لد�  �تما��يّة  �ل�ب

ط�ية  ل�تعن اكٍف  �ي  �ن �لد�  هذ�  أن  ل  �إ د�ية،  �ل�ن�ت ل�يست �ل�تحو�يلت  ّدمة  �مُل�ت �ملسا�د�ت  أن  كما  و�تل�ب�ي�تها،  ا�تهم  ���ت�يا�ب
�ي  �ي م�تّسق و�ن �ئات، و�توز�يع �ملسا�د�ت �ن �ل�ن م�يع  املة لب ن �ش ي �ملدن مح�وم�ي ون �ن ن �يع�يسش د �يكون أول�ئك �لذ�ي مس�تد�م. و�ت
ار�نة  م�ت ل  أ�ت �لندمات  �إىل  وصوهلم  لئن  لق  �ن �لإ ة  �ت �ن لل  �ن
�ل�حة  �إد�رة  �تكون  ��يث  �يمات،  �ملحن ي  �ن ون  �يع�يسش �بم�ن 

ا�نًا.  ق أك�ش �ن و�ل�تعل�ي و�مل���ن

ن  �لّ��ي �كومات  م�ن  �ات  ّ �ت�ب �لسود�ن  �كومة  ت  �تل�تّ
ي  و�لإمار�ت �لع��ب�يّة �مل�تّحدة و�ململكة �لع��ب�يّة �لّسعود�ية، و�ل�ت
ي  اركون �ن ع� �ملسش �يد، ومع ذلك، �ش ك �ب از �بسش �ت �ب�شها �ىل �ل�تل�ن

�يك�ن محسو�ًا، ما زرع  �ش�ي ذلك مل  �ت�ئ أن  �ل��تطلع 

ل  �ق مهور، و�ض الغ احلج �ج اإ اء �ج وى االئ��ي اومة عىل م��ق ان امل�ق لك�يف حلج �ق �ق
ات  �ث �د�ي ال�ق ة �ج عل�ق د-19 وامل�ق �ي كو�ض ـ ة احلكومة ل ا�ج �ج ل ع�ض اس�ق الرسا�ئ

. وى احلي ول عىل م��ق �ج ة ومعلومات �ظر ال�ق وم�ي ال�ي
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د هلذ�  �ئن �توز�يع �لكومة هلذه �ملسا�د�ت، و�يو�ب ة �بسش �دم �ل�ش�ت
ت  �ت�ن ��ن �مل�شال،  ��ب�يل  �ىل  �لسود�ن.  ي  �ن �ية  أ��ب�ت �لئم� 
لل  �ن �نسا�ن�ية  �لإ ا�شة  �ن �لإ دم  �ت�ت ط��ية  �ت ة  �ا�ئ مح�تو�يات 
د�مها  ا�نات �ام 2013، ومل �يك�ن �توز�يع مح�تو�يا�تها و���تحن �ي�ن �ن
�يف م�ن �لدمار  �ن ح لل�تحن ك و�صن د�مها �بسش ًا، ومل �ي�ت ���تحن ا�ن �ن ا�تلة، �ش �ل�ت ا�نات  �ي�ن �ل�ن اب هذه  أ��ت ي  �ن ا�نات.  �ي�ن �ل�ن ��ن  ج  �لله، �ل�نا�ت أم�ً� م�ن  ا�نات  �ي�ن �ل�ن ���ت�ب  �لذي  �لسا�بق،  �ل�نظام  ه�  أ�ن
ا�نات  �ي�ن �ل�ن آ�شار  ة  ادة م�ن �ملسا�د�ت ملعالب ي �ل��ت�ن �إهماًل �ن

�ت.  ��ت �لع�ش ً�ا و�ب حن �ياة 38 �ش ي أودت �ب �ل�ت

عور �بال�مان  ة �لسش رث �ملوروث م�ن �دم �ل�ش�ت ز هذ� �لإ د ��ن ل�ت
اها �كومة  ي �ت�تل�ت �ية �ل�ت ار�ب د�م �ملسا�د�ت ��ندما �ي�تعلق �لئم� �باملسا�د�ت �لن �لسود�ن، و�ي�تساءل �ل�ناس معا �يؤول م�ن ���تحن
�ى،  �يد-19. �بع�بارة أ�ن ا�بة لكو�ن �يها لل��تحب ي �ت �تل�ت �ية �ل�ت ار�ب �لن
ا�نب �ت �ب�شّها  ن �لئ�ب �ي ن أن �ملسا�د�ت �لو�ردة م�ن �ملا�ن ي ��ي �ن
�ملسا�د�ت  �تلك  د�م  ���تحن ّل  �ن ح،  و�صن ك  �بسش از  �ل�تل�ن ��ب 
ا�بة  �ل��تحب ط�ية  �تعن مس�توى  عف  صن �بس�بب  �تساؤل  محل 
ل�توز�يع  �ملساءلة  وآل�يات  �ية  ا�ن �ن �لسش �ياب  و�ن �يد-19،  لكو�ن
�ب  �ن ي  �ن �مل�شال،  ��ب�يل  �ىل  �ملسا�د�ت.  هذه  د�م  و���تحن
ي  �ش�نا�ئ �ل�تّ�ال  ي  �ن �ًا  �ن�ت ه�ناك  أن  اركون  �ملسش ذك�  ور،  د�ر�ن
ح م�ن �دم  ، كما �ي�تّ�ن ن ن �لكومة و�لساكن �ملحّل�يّ�ي اه �ب�ي ب �ل�تّ

�توز�يع  ي  �ن �لكومة  ا�نب  �ب م�ن  م�تو�صلة  هود  �ب ود  و�ب
ي  �ن ًا  ع�ي�ن صن ًا  �ت�نس�ي�ت ه�ناك  أّن  كما  �ادل،  ك  �بسش �ملسا�د�ت 

ن و�لكومة.  ن �لّساّكن �ملحّل�يّ�ي آل�يّات �ل�تّ�ال �ب�ي

و�بة لك�  �ض ��ت ادرة �ىل �ن ول �يُ�نظ� �إىل �لكومة �ىل أ�نها �ت
وذها ه�ناك، كما  ح مدى محدود�ية �ن�ن لق، ما �يوصنّ �ن و��د �لإ �ت
ن �يك�ون  هها أول�ئك �لذ�ي ي �يو��ب ل �ي�ت �تط�ب�يق �ل�تد���يات �ل�ت
�ية ل�تد��ب�ي  ن د�رة �ل�تم�ي�ي ك �ادل، وهذه �لإ لق �بسش �ن ��ء�ت �لإ �إ�ب
�لكوم�ية  �لك�يا�نات  اه  ب �ت ة  �ل�ش�ت �دم  ا��  مسش ذي  �تعن لق  �ن �لإ
ى �ملسؤولون �لكوم�يّون  ا�نون. �ىل ��ب�يل �مل�شال، �يُ اذ �ل�ت �ن�ن و�إ
�ل�تّ�با�د  ��ء�ت  �إ�ب �ي�تّ�بعون  ل  وهم  �يون  �ن �ل�تّل�ن ات  ا�ش �ش �ىل 
ي  ما��يّة، �ن ة �لب �ن ور �لئ�د�ث �مل�تل�ن لل ��ن �تماعي م�ن �ن �ل�ب
م�ن  �لئ��يان  �بعض  ي  )�ن ن  �ل�مس�يّ�ي �ي  �ن �لعّمال  �م  �يُ ن  ��ي
ة  �وصن �يود �مل�ن �صة �لعمل �بس�بب �ل�ت وح( م�ن �ن ن �يّات �ل�نّ ل�ن �ن

�يد-19. ا�ية م�ن كو�ن لل �تد��ب�ي �لو�ت م�ن �ن

�نسا�ن�ية  �لإ ا�بة  �ل��تحب �ت�نس�يق  ح  ب �ن ادي،  �ل�ت �ملس�توى  �ىل 
�ي  �ن �مل�نظمات  اركة  مسش م���اة  مع  �يد  �ب ك  �بسش �يد-19  لكو�ن
�ب ر�ئ�ي�ي  د رّصح محن �لكوم�ية �لدول�ية اكئصحاب م�لحة، و�ت
�ي �كوم�يّة أّن م�نّظم�تهم اك�نت ذ�ت  �يم�شّل م�نّظمة دول�يّة �ن
�يعد  مل  ذلك،  ومع  �يد-19،  لكو�ن ا�بة  �ل��تحب م�ن  ًء�  �ن �ب �يوم 

�ل�حة  وز�رة  ��ت�لت  د  ل�ت �بذ��ته.  ا�ئمًا  �ت ا�ًا  �نسش �يد-19  كو�ن
اء  �تل�ت م�ن  �مل�نظمات  �ب�بعض  هات  �لب م�ن  ها  �ي و�ن اد�ية  �ل�ت
�يد-19.  �نسا�ن�ية لكو�ن ا�بة �لإ ي �ل��تحب اركة �ن ل �ملسش سها م�ن أ�ب �ن�ن
اركة لك م�ن �مل�نظمات و�لواكلت �لدول�ية  و�ىل �ل��ن م�ن مسش
�نسا�ن�ية لل�ت�دي  د�ي �ملسا�د�ت �لإ ي �ت�ت ل�يم�ية و�ملحل�ية �ن �ت و�لإ
ة  �مل�ك�ن اش  �ل�ن�ت مو�ات  محب ا�بة  ���تحب ارت  أ�ش �يد-19،  لكو�ن
�ل�ت�نس�يق  آل�يات  ي  �ن عف  ود صن و�ب �إىل  �لئزرق  �بال�ن�يل  �لناصة 
�ي �لكوم�ية �ملحل�ية وواكلت �ملعو�نة �لدول�ية  ن �مل�نظمات �ن �ب�ي
�يد-19،  لكو�ن �بال�ت�دي  صلة  هلا  ي  �ل�ت �ملسا�د�ت  ن  درة �مل�نظمات �ملحل�ية �ىل �تل�ب�ية ل�ت�ئم�ي عف �ت ن ذلك �إىل صن �نا��ب�ي
�كة مع �مل�نظمات �لدول�ية، وكذلك لئن معل�ية  ا�ية. م�تطل�بات �ل�ش �كة صارمة للعن �ت�يار �ل�ش ��ن

ا�بلت مع  �مل�ت �ل�دود م�ن  ارت  أ�ش ة،  �ملس�تهد�ن �لول�يات  و��ب 
ودة  ة، �إىل أن �ب ما��ية �مل�ك�ن ات �لب سش ن و�مل�نا�ت ن �ل��ئ�يس�ي�ي �ي �ب �ملحن
ي ول�ية  �ن ات �ل�ناس، �ن او�بة مع ���ت�يا�ب دم مو�رد �ل�ت�نس�يق مل �تك�ن م�تحب �� �ب�ئن �لكومة مل �ت�ت هود ل�ت�يس�ي �لوصول �إىل �ل�ن�يل �لئزرق، اك�نت ه�ناك م�ن ب أن �تكون ه�ناك �ب ب �ية، وأ�نه �ي اك�ن
�توز�يع  وأن  �يد-19،  كو�ن م�ن  و�لما�ية  ا�ية  �لو�ت مسا�د�ت 
أّن  كما   ، ن �ملحل�ي�ي �لساكن  اركة  مسش مل  �يسش مل  �ملسا�د�ت 

l  .ط �ت �ية �ن �ملسا�د�ت اك�نت م�ك�ن
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�ض�ا�ض�ية هات االإ  6.2 احلج
ي طة �ض اعلة ال�ضاسث  ال�ض

�يد-19  ا�جة لكو�ض �لعامل�ية �تعد  االس�ق�ج �ل�حة  وم�نظمة  �ل�حة  وز�رة 
ا�بة  ي �ل��تحب ن �ن أصحاب �مل�لحة �ل��ئ�يس�ي�ي
د  و�ت �ل�بلد،  ي  �ن �يد-19  لكو�ن �نسا�ن�ية  �لإ
�إىل  �لسود�ن  ي  �ن �لعاملة  �لدول�ية  �مل�نظمات  �يع  محب ولت  �ت
ه� آذ�ر 2020. كما معلت  �يد-19 ���ت�باًر� م�ن �ش ا�بة لكو�ن �ل��تحب
و�مل�نظمات  ها(  �ي و�ن ات  و�ل�د�ت �ي  )�ل�ن�ن �لو��ن�ية  �لدول�ية �مل�نظمات  �لكوم�ية  و�هل�ي�ئة  ي  ��ي�ت �ن �لإ اد  �ل�ت )م�شل  ل�يم�ية  �ت �لإ
ة،  ا�ئ ها �إىل �إ�طاء �لئولو�ية للحب ن ك�ي اد( �ب�تحو�يل �ت �يعن �تمع�ية �ىل لل�ت�نم�ية �إ ت �مل�نظمات �ملحب د رك�ن . و�ت اصة ز�يادة �لوعي و�ن
و�ر�تد�ء  �تماعي  �ل�ب �ل�ت�با�د  �ض  و�ن عب  �لسش �امة  �يف  واكلت �ت�ش�ت أك�ش  �إ�دى  وهي  �ل�يو�ن�يسف،  �تولت  �لكمامة، كما 
�يد،  م معل �ب �يدة و�ا�ت �بمو�رد �ب �ت�تم�تع  ي  �لئمم �مل�تحدة �ل�ت
ا�بة  �ل��تحب لنطة  �ل�شا�ن�ية  ة  ن �ل�ك�ي �يذ  ل�ت�ن�ن �مل�بادرة  زمام 
ا��  �ملحن �ئن  �بسش �ل�تو�صل  �ىل  ن  ك�ي �ل�ت مع  �لعامل�ية،  �نسا�ن�ية  �لإ
�ية أ��بو��ية  �تما�ات �ت�نس�ي�ت دت ��ب ع�ت �تمع�ية، �ن اركة �ملحب و�ملسش
�مل�تحدة  �لئمم  ي  �ن �مل�احل  أصحاب  لت  مسش �نت،  �ن�ت �لإ ��ب 
�لئمم  �ية  وصن وم�ن �لعامل�ية  �ل�حة  م�نظمة  ر�ئ�ي�ي  ك  )�بسش

للساكن(  �مل�تحدة  �لئمم  وص�ندوق  ن  �ئ�ي لل�ب �مل�تحدة 
�لدول�ية  �مل�نظمة  )م�شل  �لدول�ية  �لكوم�ية  �ي  �ن و�مل�نظمات 
ل وم�نظمة ك�ي �لدول�ية(  اذ �لط�ن �ن�ت لل�ؤ�ية �لعامل�ية وم�نظمة �إ
�لكومة.  ��ن  ومم�شلون  �لسود��ن�ية  �لكوم�ية  �ي  �ن و�مل�نظمات 
هات  �لب �إ�دى  ن  �ئ�ي لل�ب �مل�تحدة  �لئمم  �ية  وصن م�ن و�تعد 
ا�بة  �ل��تحب هود  �ب و�ت�نس�يق  ط�يط  ن �ت ي  �ن �لئ�ا��ية  ا�لة  �ل�ن
�لئ��بو��ية  �تما�ات  �ل�ب م�ن  ء  �ن �ب وهي  �يد-19،  لكو�ن

�يد-19 مع م�نظمة �ل�حة �لعامل�ية.  لكو�ن

ي 10  ل�يم�ية م�ن �ت�نظ�ي محلت �تو��ية �ن �ت �تمك�نت �مل�نظمات �لإ
ن  ة �إىل �ل�ناز��ي ا�ن صن ل �لعا�ة �لن��وم، �بالإ ة د��ن �ي �ت أ��ياء �ن
�لملة  هذه  ت  ���تهد�ن ��يث  ان،  ك�د�ن ال  مسش ي  �ن ل�يًا  د��ن

م�نظمات  مع  �اكت  �ش �إ�ار  ي  �ن ص،  حن �ش مل�يون  �و�ىلي 
�لسود�ن،  ي  �ن ات  �ملهمسش �ل�نساء  ك�تحالف  �ى  أ�ن محل�ية 
م�ن  هم  �ي و�ن ن  �ي �ملهمسش ن  �لسود��ن�ي�ي �باب  للسش ا�ات  ومحب
�ئن  ت هذه �لملة �ىل �ن�ش �ملعلومات �بسش د رك�ن طاء. و�ت �ل�نسش
ن  سل �ل�يد�ي ���تماد �تد��ب�ي �لسلمة، م�شل �ر�تد�ء �لكمامة و�ن
، كما اك�نت م�نظمة  �تماعي اظ �ىل �ل�ت�با�د �ل�ب �با�ن�تظام و�ل�ن
�يد-19، و�نظً�� �إىل  ا�بة لكو�ن ًء� م�ن �ل��تحب �ن أ��باء �بل �دود �ب
ل  �ن ٍل،  هٍد مس�ت�ت كحب �يد-19  كو�ن �ل�تعامل مع  �ي�ت  �يعد  مل  أ�نه 

وع. حة لل�تعامل معه كم�ش ا�لة و�صن هة �ن د �ب �تو�ب

ة  �لن�ب الت  محب ذ�ت  �نسا�ن�ية  �لإ �مل�نظمات  معلت  د  ل�ت
ي �لسود�ن،  �يد-19 �ن ا�بة لكو�ن ة مًعا �ىل �ل��تحب �تل�ن �ملحن

رض  مهور و�ض �يف احلج �ق �ث ة عىل �ق مع�ي �ق ظمات امل�ج ت امل�ض ركرض
عة )الكمامة(. �ض داء االئ�ق ماعي وار�ق �ق اعد اال�ج �ج �ق ال
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ال  �ملحب ي  �ن ن  �لعامل�ي و�يد  ن �ب�ت �ملع�ن�ية  �مل�نظمات  ت  لُك�ن د  و�ت
�ملعد�ت  م�ن  ها  �ي و�ن ��ية  حن �لسش ا�ية  �لو�ت �بمعد�ت  ي  �لط�ب
�ل�حي   � �بالحب �تُع�ن  �ن  مس�تسش لك  ر�ا�ية  و�تولت  �لط�ب�ية، 
ة.  �ئ �مل�نسش ات  ���ت�يا�ب ة  اك�ن �ي  �تو�ن �تكون مسؤولة ��ن  �نسا�ن�ية �ملع�ن�ية مع وز�رة �ل�حة م�نظمة  كما �تو�صلت �مل�نظمات �لإ
ا�بة  �ل��تحب د�  ل  أ�ب م�ن  معها  ة  �ي �لئ�ن �تو�صلت  أو 
�ي �لكوم�ية  ي ه�ي�ئة �مل�نظمات �ن ا �ن ت ل��تً �يد-19، وُأدر�ب لكو�ن
مات  �باملس�تل�ن وزود�تها  ل  �لع�ن م��ك�ن  امة  �ت �إ ي  �ن �ا�دت  ي  �ل�ت

�ى.  ��ية ومعد�ت أ�ن حن ا�ية �لسش ومعد�ت �لو�ت

ؤون  ا�نب ذلك، �ن�ش مك�تب �لئمم �مل�تحدة ل�ت�نس�يق �لسش �إىل �ب
�لسود�ن  ي  �ن �نسا�ن�ية  �لإ ا�بة  �ل��تحب لنطة  ا  ملح�تً �نسا�ن�ية  �لإ
�لول  اك�نون  ��ت  آذ�ر  م�ن  �يد-19  لكو�ن ا�بة  �ل��تحب در�ج  لإ
�يد-19  ط��ية لكو�ن ا�بة �ل�ت طة �ل�ت�ئهب و�ل��تحب 2020، ودمعت �ن
�ت  ة و�ل�ت�دي هلا و�ب ا�ئ ي �ل��تعد�د للحب هود �لكومة �ن �ب

كما  �نسا�ن�ية.  �لإ ا�بة  لل��تحب �لعامل�ية  �لنطة  مع  مو�ءم�تها 
�ملسا�د�ت  ال  محب ي  �ن ا�لة  �ل�ن هات  و�لب �لكومة  �تعاو�نت 
�لذي  �لعمل  م�شل  ة،  ا�ئ للحب ة  �مل�با�ش �ي  �ن �لآ�شار  ي  �ن �لدول�ية 
حة  ماك�ن و�دة  مع  و�نال  �نا�ش �ن�ت �إ �بلن  م�نظمة  �به  امت  �ت
�تما��ية.  �ل�ب و�ل�ت�نم�ية  �لعمل  وز�رة  ي  �ن ي  �نسا�ن �لب �لع�نف 
�لذي  ي  �نسا�ن �لب �لع�نف  ة  معالب �ت  �ب ذلك،  ��ن  ًل  �ن �ن
ل  امل،  �لسش لق  �ن �لإ أ�ش�ناء  ر�ئ�ي�ي  ط�  �ن أ�نه  �ىل  �به  ِف  ���تُ
�ل�ن��ية،  �ل��ا�ئل  لل  �ن م�ن  �ل�نساء،  �إىل  �بال�نس�بة  ��يما 
�ن�تاج و�ن�ش �إ�ل�نات �لندمة �لعامة  هد هذ� �ل�تعاون �إ ��يث �ش
�ل�نات،  �لإ هذه  و�تلت  لق.  �ن �لإ أ�ش�ناء  ىلي  ن �مل�ن �لع�نف  �ول 
اص�يل  �يون، �ت�ن �ن ات �ل�تل�ن ا�ش ك م�تك�ر �ىل �ش ي �ت �ب�شها �بسش �ل�ت
ي م�شل هذه �لالت،  وى �ن �ية �لب �ملسا�دة و�مل�ئ �ول ك�ي�ن
��ة  �ملحن �لعد�يدة  �نة  �لسا�ن �لنطوط  ام  أر�ت ذلك  ي  �ن �بما 

l . ي �نسا�ن حة �لع�نف �لب ملاك�ن
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اطر �جالغ ع�ض امل�ض  6.3 االإ
�قمع  اركة امل�ج ي  وم�ث ا�� �ىل �ن �بلغ ��ن �ملحن ف �لإ �يد-19، �يُعّ�َ ��ياق كو�ن

ر�ء  و�لآ �ملعلومات  ل�ت�بادل  ا�ل�ية  �ت�ن معل�ية  أ�نه 
ي  ومد�ي ا��  �ملحن �يمي  م�ت ن  �ب�ي ا��  �ملحن �ول 
طة  �ت�نظ�ي �ن �ى  د �ب �ى،19 و�ت �لئ�ن �ملع�ن�ية  ا�� و�لئ���ف  �ملحن
ك�ن  �ت ��يث   ، ن راك�ئ �تسعة  �ول  �لعامل�ية  ا�بة  و�ل��تحب �تمع20. أما �ل�ت�ئهب  اركة  �ملحب ا�� ومسش �بلغ ��ن �ملحن ن �ىل �لإ ي �ل�اك�ئ �شا�ن
�ل�ت�ئهب  لد�  �ل��ئ�يس�ية  طا�ات  �ل�ت ��يها  ب �ت ي  �ل�ت ا�ات  �ت�بادل �ل�نسش �تسه�يل  �ىل  �تعمل  هي  �ن �يد-19  لكو�ن ا�بة  و�ل��تحب
اكء  �ش و�بال�تحد�يد  �يد-19،  كو�ن ر�ا�ئل  ��ياق  ي  �ن �ملعلومات 
طا��ية �ل��ئ�يس�ية  ا�ات �ل�ت ك�ن �ل�نسش ، ��يث �ت ي �ل�تعل�ي طاع �ن �ل�ت
ن  �ي و�تع�ن ا��  �ملحن ��ن  �بلغ  �لإ �ىل  �يد-19  كو�ن ا�بة  ���تحب لد� 
�لم.  �لإ وو�ا�ئل  �ملد�رس  لل  �ن م�ن  �تمع  �ملحب اركة  مسش
��ن  �بلغ  للإ �ل��ئ�يس�ية  طة  �لئ�نسش م�تطل�بات  أ�د  و�ي�تم�شل 

�باكت  اركة �لسش ن مسش �ي ي �تع�ن �تمع �ن اركة �ملحب ن مسش �ي ا�� و�تع�ن �ملحن
�ي �لكوم�ية  �لم و�مل�نظمات �ن ا�ئمة وو�ا�ئل �لإ �تمع�ية �ل�ت �ملحب
�ى  �لئ�ن طا�ات  و�ل�ت �ملحل�ية  و�لكومة  و�ملد�رس  �ملحل�ية 
در�ت  ة و�تطو�ي �ت ل�يات ��ت�ال م�تس�ت د�م آ ذ�ت �ل�لة، �با��تحن
لل  �ن م�ن  �يد-19  كو�ن م�ن  ا�ية  للو�ت �تمع�ية  �ملحب �باكت  �لسش

�ل�تدر�يب. 

��ن  �لساكن  م�ن   %74 �إىل  �لوصول  اح  ب �ن م�ن  �ل��ن  و�ىل 
�م�ت�شال  � ��ن  �يس�ن مل  أن ذلك  ل  �إ  ، �يد-19  كو�ن ���يق ر�ا�ئل 
 .1  : ن أم��ي �إىل  �ي  �يسش ما  �يد-19،  كو�ن �يهات  ل�تو�ب �ل�نطاق  و��ع 
�مل�لحة  أصحاب  ��ط  ن و��ن اركة  مسش م�ن  �يد  �مل�ن �إىل  ة  �لا�ب
ر�بما  ا�ئعات  �لسش أن  و2.  طا�ات،  �ل�ت م�ن  �يد  �مل�ن م�ن  ن  ��ي �لآ�ن
�ناكر و�ملعلومات  ي �لساكن م�ن �لإ اًر�، ��يث �يعا�ن �تكون أك�ش ��ن�تسش
ة �ل�شا�ن�ية �لئولو�ية ل�ن�ش �ل��ا�ئل و�ملو�د  ن للة. و�تعطىي �ل�ك�ي �مل�ن
��ت�ال محددة �لس�ياق، كما أدى  �نو�ت  ات �ملحل�ية و�ت �باللعن
�يد م�ن  ادة �مل�ن �ن �يد-19 لإ اد�ت كو�ن ر�ش ذلك �إىل �تطو�ي �تط�ب�يق �إ

. ن �ئ�ي ن و�لل�ب ي ذلك �ل�ناز��ي مو�ات �لساك�ن�ية، �بما �ن �ملحب

م�ن  ص  حن �ش مل�يون   25 م�ن  أك�ش  �إىل  �لوصول  ح  ب �ن د  ل�ت
ي  �يد-19، و�ن كو�ن ال  ��ن�ت�ت مل�نع  �لوعي  �يادة  ل�ن محلت  لل  �ن
عة،  م��ت�ن �يها  �ن �لئم�ية  معدلت  أن  هم  �يُ�ن اكن  ي  �ل�ت �لئماك�ن 
ي �ن�ش �ل��ا�ئل ��ب  �ة �ب��ة �ن �بدأت �مل�نظمة �لدول�ية للهحب
�ت صوت �ول  �يادة م�ك�بات مع مك�ب �ت �ل�وت )�ت مك�ب
�ي  و��ئ�ية( ل�تو�ن ل�يًا و�ملس�تو��نات �لعسش ن د��ن �يمات �ل�ناز��ي محن
�مل�نظمات  �ت  أ�ب كما  �يد-19،  كو�ن م�ن  ا�ية  للو�ت معلومات 
ي  �ن ا��  �ملحن ��ن  �بلغ  للإ �ا�ئ�ية  ���ت�ت در��ات  �نسا�ن�ية  �لإ
ا��  �ملحن ��ن  ات  �بل�ن �لإ ي  �تل�ت �ية  ك�ي�ن ة  ملع��ن �يمات  �ملحن
�ل��ا�ئل  �بط  ل�ن �ى  �لئ�ن ا�لة  �ل�ن هات  �لب مع  ها  �يد-19.و�ت�نس�ي�ت �ول كو�ن

�يد-19 هي  ا�بة لكو�ن ه �ل��تحب ي �تو��ب لكة �ل��ئ�يس�ية �ل�ت اك�نت �ملسش
�تلف أصحاب  ن محن �ب�ي �مل�نسق  �ل�تو�صل  �إىل  ار  �ت�ت �ل�ن
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للة  ا�بة و�ملعلومات �مل�ن عف �ل��تحب �مل�لحة، ما أدى �إىل صن
ي �دم  ا �ن د �اهم ذلك أ�ي�نً مو�ات، و�ت ن �لعد�يد م�ن �ملحب �ب�ي
م�شل  �لكومة،  ها  �صن �ت�ن ي  �ل�ت ا�ية  �لو�ت و�توكولت  ل�ب �لم�ت�شال 

�ى. ا�ية �لئ�ن ��ء�ت �لو�ت �تماعي و�إ�ب لق و�ل�ت�با�د �ل�ب �ن �لإ

�يون  �ن �نة �لو��ن�ية للطو�رئ ووز�رة �ل�حة �ل�تل�ن دم �للحب �تس�تحن
ن  ات ل�ن�ش ر�ا�ئل �ل�تو��ية، لك�ن �لنلف �ب�ي ذ��ة و�ملل��ت و�لإ
للطو�رئ  �لو��ن�ية  �نة  �للحب اء  أ��ن ك�بار  و�بعض  �ل�حة  وز�ي 
دم  ًل ��ن ذلك، ���تحن �ن عاف ر�ا�ئل �لكومة. �ن أدى �إىل �إصن
ن ما  اصة أول�ئك �لذ�ي ، و�ن ن �ي�ي ن �لطا�ئ�ن معاء �لد�ي�ن�ي�ي �بعض �ل�ن
ي �لسا�بق، م�ن�ة  ب �ملؤ�تم� �لو��ن ز�لو� �ي�ن�تمون �إىل �نظام ��ن
�ئن  �بسش للة  م�ن معلومات  ل�ن�ش  �بهم  �لناصة  د  �ملسا�ب

هود �لكومة. ا �ب �يد-19، ما أ�اق أ�ي�نً كو�ن

ة  �مل�تعل�ت �ملعلومات  ل�ن�ش  �مل�بذولة  هود  �لب ت  ���تهد�ن كما 
اد  د أ�ن . و�ت ن �ئ�ي ن و�لل�ب ة �ل�ناز��ي ع�ي�ن �ئات �ل�ن �يد-19 لل�ن �بكو�ن
كسل  ول�ية  ي  �ن ن  د�ي �مل�تو��ب ن  ارك�ي �ملسش ن  �ئ�ي �لل�ب م�ن  �دد 

كما  ا�تهم،  لعن �إىل  �تها  محب �ت �ت  �ب معلومات  و�  �تل�ت �نهم  �ب�ئ
ل  أ�ب م�ن  �ل�نطاق  و��ع  �بد�  ن  �ئ�ي �لل�ب �يمات  محن �ظ�يت 
ز�يادة  �إىل  ة،  �ي �لآ�ن ��ي  �ت�يعن أزمة  أدت  كما  ة،  ا�ئ �لب ا�بهة  محب
د�ي  �ت�ت ي  �ن �ا�د  ما  �لسود�ن،  ق  �ش ي  �ن �يمات  �ملحن �تمو�يل 
هو  ل�يس  هذ�  أن  ل  �إ ه�ناك،  ن  �ئ�ي للل�ب ل  �ن أ�ن ك  �بسش �لد� 
�ب�ئن  ون  �لك�ش�ي اد  أ�ن ��يث  �ى،  �لئُ�ن �لول�يات  ي  �ن �لال 
�ى  �ب د  ل�ت لد�يهم.  لة  �ن �مل�ن ة  �باللعن �ة  م�تو�ن �ي  �ن �ملعلومات 
�للو�ات  ���يق  ��ن  �ل�بلد،  اء  أ�ن �يع  محب ي  �ن �ملعلومات  �ن�ش 
م�نت  �تمعات �ملحل�ية، و �ت�ن ادة �ملحب لل �ت �ل�ن�ية و م�ن �ن �لإ
ة  و�ل�نظا�ن �ل�حة  �ت�ناوهلا  �ى  �ب ي  �ل�ت �ل��ئ�يس�ية  و�ات  �ملوصن
ي  �ن اركة  �ملسش مو�ات  �ملحب ر�بط  �ى  �ب ��يث  ��ية،  حن �لسش
ها �ل�بعض �سب  �يد-19 مع �بع�ن ة كو�ن ا�ئ ا�بة �إىل �ب �ل��تحب
�ملعلومات  �ت�تل�ت  وأص�بحت  �له�تمام،  ال  ومحب ة  �ى، �تس�يط� �مل�نط�ت �نا��ية أ�ن ط�تها. م�ن  �نسش �ب�ئ �ل�ح�ية ذ�ت �ل�لة 
ذ  م�نا�ن ي  �ن اركها  �تسش ��يث  �ملعلومات،  ق  �تد�ن �ىل  �لكومة 
�تك�ي�يف  �ى  �ب  ، د�ي �ت�ت ل  أ�ت �ىل  كسل  ول�ية  ي  و�ن ول،  �لد�ن

l .اصة �تمع�ية �ن ات محب ق �ملعلومات ل�تل�ب�ية ���ت�يا�ب �تد�ن

ا��  �ئن �ملحن �ل�تو�صل �بسش
19

https://www.who.int/foodsafety/risk-analysis/
riskcommunication/en/

ي �لسود�ن.  �يد-19 �ن وس كو�ن �ي ا�بة ل�ن طة �ل��تعد�د و�ل��تحب 20�ن

https://www.who.int/health-cluster/countries/sudan/
Sudan-COVID-19-Response-Plan-2020.pdf?ua=1
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ا�ئعات و  ب ال�ث  6.4 �قع�ق
�ي�ي امل�ىلي حة �ىل آل�يات ال�ق�ق و�صن ل�يات  آ �إىل  ار  �ت�ت �ل�ن م�ن  �ل��ن 

�شمة  أن  ل  �إ ا�ئعات،  �لسش ب  ل�تع�ت محددة 
عىل  عال، �ن ة ردود �لئ�ن ل�يات ملع��ن �بعض �لآ
دم وز�رة �ل�حة �بالول�ية  ي ول�ية كسل، �تس�تحن ��ب�يل �مل�شال، �ن
ع  للمو��ت م�يد��ن�ية  �يار�ت  ن �ب �يام  �ل�ت مل  �تسش ق  لل�تح�ت ل�يات  آ
مدى  م�ن  ق  لل�تح�ت �يد-19  كو�ن وس  �ي �ن �ت�بار�ت  ��ن ��ء  و�إ�ب
ا�ئعات  ب �لسش ل�ية �تع�ت د أر�ت آ ا�ئعات، و�ت صحة �الت �لسش
د�مها لئ�ال�يب  ة �يمك�ن ���تحن � �ا�ب�ت حة �لكول�ي ة ماك�ن �ت ي �ن �ن

�يد-19. ي �الة كو�ن مما�شلة �ن

ول �ل��ئ�يس�ية و�لئ�نسب  طة �لد�ن اإن �ن�ت ي ول�ية �لن��وم، �ن أما �ن
وز�رة  �ته  �ئ أ�نسش �لذي  �ل�ت�ال  م�ك�ن  هي  ا�ئعات  �لسش ب  ب ل�تع�ت �تع�ت �ض م�نه �ىل  �ت� �لعن �ي�ت اد�ية، �لذي مل  �ل�حة �ل�ت
�يهات  �ل�تو�ب د�ي  �ت�ت و  �يد-19  كو�ن وس  �ي �ب�ن صا�بة  �لإ �الت 
ا�ئعات  ب �لسش ا كو��يلة ل�تع�ت حسب، �بل لل��تعا�نة �به أ�ي�نً �ن
ن  �ي �مل�بلعن أ�د  اد  أ�ن د  �ت �ن ذلك،  ومع  لو�ة.  �ملعن و�ملعلومات 
اد�ية �ب�ئن م�ك�ن �ل�ت�ال ل  ن م�ن وز�رة �ل�حة �ل�ت �ل��ئ�يس�ي�ي

ل�يات  آ د  �تو�ب ل  لذلك،  اكمل،  و  �ن �ىل  مهامه  �يمارس 
ي  �ل�ت �تلك  لف  ن �ب ا�ئعات  �لسش ب  ل�تع�ت محددة  حة  و�صن
�لعامل�ية م�ن  �ل�يو�ن�يس�يف وم�نظمة �ل�حة  �دد�تها م�نظمة 
���ية، و�شمة  �ك�تهما مع وز�رة �ل�حة وماك�ت�بهما �ل�ن لل �ش �ن
م�ن  �ل��ن  �ىل  �لندمات  ودة  �ب لل�تعل�يق �ىل  ا�ئمة  �ت ل�يات  آ

ا�ئعات. ب �لسش ل�يات �تع�ت درة آ محدود�ية �ت

ن أ�نهم  �ي�ب�ي ل�ب�ية �لعظم )81.2%( م�ن �ملس�تحب د ذك�ت �لئ�ن و�ت
ال %85.9  هم، �ب�ي�نما �ت ي م�نا��ت ا�ئعات �ن ار �لسش ز�ء ��ن�تسش ن �إ �ي ل�ت �ت
ة  �بال�ش�ت �لئ��يان(  �بعض  ي  �ن أو  )د��ئمًا  ع�ون  �يسش أ�نهم  ذلك م�نهم  �يع�تمد  و  ا�ئعات،  و�لسش ة  �ي�ت �ل�ت ن  �ب�ي ن  �ل�تم�ي�ي ��يال 
عور  �ش �بمدى  ة  �مل�تعل�ت �ى  �لئ�ن �ل�ب�يا�نات  �ىل  �امة  ة  �ب��ن
أن  �ئون  �لل�ب اد  أ�ن د  و�ت ة.  ا�ئ �بالب ن ��يال �لمهم  �ي�ب�ي �ملس�تحب
ا�ئعة  و�لسش ة  �ي�ت �ل�ت ن  �ب�ي ن  �ل�تم�ي�ي �ول  ة  �ل�ش�ت مس�تو�يات 
ي  �ن هم،  �بل�ن �إ مس�تو�يات  اض  �ن ن ��ن كذلك  و  دً�،  �ب ة  �ن �ن ة �كس ذلك، وم�ن م�نحن �ي�ن �تمعات �ملحل�ية �مل�ن ادت �ملحب ن أ�ن ��ي
د��ئمًا  ع�ون  �يسش �نهم  �ب�ئ ادو�  أ�ن ن  �لذ�ي أول�ئك  �يكون  أن  ح  �مل��ب
�ىل  �لون  �ي ما  د��ئمًا  ن  �ل�تم�ي�ي �ىل  در�تهم  �ت ��يال  ة  وهذ� �بال�ش�ت  ، �تماعي �ل�ب �ل�تو�صل  و�ا�ئل  ���يق  ��ن  �ملعلومات 
�ي  ل �بها مح�توى �ملعلومات �ن ي �ي�ن�ت�ت ة �ل�ت �ي �إىل أن �لط��ي�ت �يُسش

اركها  ي �ي�تسش ا�ل�ية �ول �ل�نظم �ل�ب�ي�ئ�ية �ل�ت �ل�مس�ية �ملك�رة و�ل�ت�ن
)أو  �تماعي  �ل�ب �ل�تو�صل  و�ا�ئل  ��ب  ن  ��ب�ي �مل�ت اء  �لئصد�ت
مح�توى  أن  اد  �ل��ت�ت م�ن  �يد  ن �ت �بها(  �و�ر��تهم  �ي�بدؤون 

. ي �ي�ت �ملعلومات ��ت

ن �ملعلومات �ل�ح�يحة  ن �ب�ي اه �ل�تم�ي�ي ب ة �ت �يما �ي�تعلق �بال�ش�ت أما �ن
م�ن   %44.4 ار  أ�ش د  �ت �ن لو�ة،  �ملعن أو  ا��ئة  �لن �ملعلومات  و 
�نوب  ي ول�ية �ب ور، و33.3% �ن �ب د�ر�ن ي ول�ية �ن ن �ن �ي�ب�ي �ملس�تحب
ًا، أي  ون �إ�ل�ت �نهم ل �ي�ش�ت ي ول�ية �لن��وم �ب�ئ ان، و22.2% �ن ك�د�ن
ار�بة  ن صحة �ل�و��يات �مل�ت�ن ن �ب�ي �ية �ل�تم�ي�ي ل �يع�ف �ل�ناس ك�ي�ن
�باملعلومات  �ش  �ل�ت�ئ م�ن  �يد  ن �ي ما  �يد-19،  كو�ن وس  �ي �ن �ول 
ة أو  ا�ئعات، ول �ي�نح� ذلك �ىل ��نعد�م �ل�ش�ت لو�ة أو �لسش �ملعن
ار �و�ىلي %24  د أ�ش �ت ار �إىل معلومات محددة �لس�ياق، �ن �ت�ت �ل�ن
د�يد  در�تهم �ىل �ت ي ول�ية كسل �إىل �دم �ت ن �ن �ي�ب�ي م�ن �ملس�تحب
ار�نة  م�ت صح�يحة،  �ب�ورة  ل  �لئ�ت �ىل  ن  لو��ت�ي معن ن  معلوم�ت�ي
�ب  ي ول�ية �ن ان، و21.7% �ن �نوب ك�د�ن ي ول�ية �ب و�ىلي 28.3% �ن �ب
ي ول�ية �لن��وم.  ي ول�ية �ل�ن�يل �لئزرق، و13% �ن ور، و13% �ن د�ر�ن
ور  �ب د�ر�ن ي ول�ية �ن ن �ن �ي�ب�ي ار �و�ىلي 50% م�ن �ملس�تحب كما أ�ش
ي ول�ية �ل�ن�يل �لئزرق،  و�ىلي 11.1% �ن ار�نة �ب �تهم، م�ت �إىل �دم مع��ن

l .ي ول�ية �لن��وم و27.8% �ن
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ي  رات املعلومة �ض  6.5 ال�ثعض
ات املعلوما�ق�ية  اال��ق�يا�ج

ام�ج  ع ال�ج ي �ملعلومات �لو�ردة �يُعد ومعل�ية وصض ز�ء �تل�ت ن �إ �ي �دم �ل�ي�ت
وس  �ي �ب�ن �مل�ا�بة  �لالت  �دد  �ئن  �بسش
�يات �إىل  �ن دمها �ملس�تسش ي �ت�ت �يد-19 و�ل�ت كو�ن
ات م�ن  ي �ل��ت�يا�ب ��ت �ل��ئ�يس�ية �ن وز�رة �ل�حة �إ�دى �ل�شعن
��ء  ورة �إ�ب �ي هذ� �إىل رصن ، و�يسش �محج ع �ل�ب �ملعلومات ومعل�ية وصن
�ئات  �ل�ن �تلف  محن �ىل  �يد-19  كو�ن ة  ا�ئ �ب �ش�ي  �ت�ئ �ئن  �بسش �ي�ي  �ت�ت

�لساك�ن�ية.

ل�ن�ش  �لم  �لإ دم و�ا�ئط  �تس�تحن �لكومة  أن  �ل��ن م�ن   و�ىل 
ة  ا�ئ �ب طورة  �ن مدى  �ول  مهور  �لب �امة  �إىل  ر�ا�ئل 
ذون هذه �ل��ا�ئل  �ن �ي�ئ ل أن ك�ش�ي م�ن �ل�ناس ل  �إ �يد-19،  كو�ن
ة  ا�ئ ة �ل�شا�ن�ية م�ن �ب ي �ملو�ب �ش ل �ت�ن ي �ن د، و�ن �ىل محمل �لب
�ب�ورة  صا�بة  �لإ معدل  ز�يادة  ار�ي  �ل�ت�ت ه�ت  أ�ن �يد-19،  كو�ن
ن  د ز�د �لط�ي ي ول�ية �لن��وم. و�ت ه �لن�وص �ن �يوم�ية، �ىل و�ب

م�شل  �ية،  ا�ن �إصن �تد��ب�ي  أي  اذ  ن ��ت �ىل  �لكومة  درة  �ت �دم  �بلة 
�لول�يات،  ن  �ب�ي �ل�كة  ���ية  �ي�يد  �ت�ت أو  ول  �ل�تحب �ظ�  �ض  �ن
هها �لدولة،  ي �تو��ب �ت�اد�ية �ل�ت ع ذلك �إىل �ل�عو�بات �ل�ت �ب و�ي
�يد  ن �نها أن �ت �ئ �ض أي �تد��ب�ي م�ن �ش لذ� ل �تس�تط�يع �لكومة �ن
عب  �لسش م�ن  ن  مل�ي�ي عل  �بال�ن هها  �يو��ب ي  �ل�ت �مل�ا�ب  م�ن 
د�يدة  �ب أ�ال�يب  اد  ب �إ�ي �إىل  ة  �لا�ب �تد�و   ، و�بال�تاىلي  . ي �لسود��ن
مهور ل��ت�يعاب ر�ا�ئل  وة �ملعلومات و د� �امة �لب حب لسد �ن
و  مهور �ىل �ن �لكومة، وم�ن �لئهم�ية �بماكن، �إ�بلغ �امة �لب
�بمدى  لل�تو��ية  وذلك  صا�بات،  �لإ و  �يات  �لو�ن �ب�ئ�د�د  عال  �ن

ا�ئ�ية. �م �بال�تد��ب�ي �لو�ت ن طورة �دم �لل�ت �ن

� �ب�يا�نات  د�يدها �دم �تو�ن �ى �ت ي �ب �ى �ل�ت ��ت �لئُ�ن وم�ن �ل�شعن
اإن �ملعا�ي�ي  ة �يمك�ن �ل��تماد �ل�يها، �لوة �ىل ذلك، �ن �ي�ت د�ت
ة �بم�ض  ون �ملعلومات �مل�تعل�ت �ن ن ن �ي اص �لذ�ي حن �ية للئ�ش ا�ن موض ��ندما �ي�تعلق �ل�ش�ت �يد م�ن �لعن ي م�ن ��د �لئ�ة �تُسهم �ن أ�د أ�ن
أن  �ل��ن م�ن  �مل�ا�بة، و�ىل  �لالت  �بلغ ��ن �دد  �بالإ �لئم� 
ل  ي �ن مت �ن ا�ت د �ت�ن ل أ�نها �ت د�يدة، �إ هذه �ل�تحد�يات ل�يست �ب

l .ة ا�ئ ي �لب �ش �ت�ن
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ة  �تمعات �ملهمسش ل�يات، ما �ال دون وصول �ملحب �لئ�ت ات  لعن
ل�يها. ون �إ �تا�ب ي �ي �يد-19 �ل�ت �إىل معلومات كو�ن

�يع�تمد  ل  ل�يها،  �إ �لوصول  �ي�عب  ي  �ل�ت �تمعات  �ملحب ي  �ن  n

د ل  �ى للمعلومات، و�بال�تاىلي �ت ة أ�ن ا�ئق.�ل�ناس �ىل م�ادر مو�شو�ت ا�ئعات و�ل�ت ن �لسش ن �ب�ي درة �ىل �ل�تم�ي�ي �يكون لد�يهم �ل�ت

�ملح�توى  وكذلك  و�لسا��ية  �لس�ياق  �وص�ية  �ن ك  �تسش ل   n

م�ن  عل  ب �ي ما   ، ن �ي�ي �ل�ح�ن �تدر�يب  م�ن  ًء�  �ن �ب �تمعي  �ملحب
ة  �بط��ي�ت ��نها  �بلغ  و�لإ  19 �يد  كو�ن معلومات  �إ�ي�ال  �ل�عب 

لة. �ن ات �مل�ن م�نا��بة و�باللعن

ي  ة أ�اد�ية �ل�بعد �ل�ت ن أن �لط��ي�ت �تمعات �ل�ناز��ي ادت محب n أ�ن
�يون وكذلك �مل�ادر  �ن �ل�تل�ن لل  �بها �ملعلومات م�ن �ن ي �ت�ن�ت�ش  ي �ت�بادل �ملعلومات �ل�ت ة �لو�ر �ن ي �إىل ص�يعن ىصن �لكوم�ية ل �ت�ن

لو�نها. �ن �ي�ن

و�تة  مو�ت معلومات  د�ي  �ت�ت �لس�يا��ية  ة  �ملعارصن �تو�صل   n

�يام  �ل�ت �ل�تح��يض �ىل  أو  �ل�ناس  د  �إىل �سش �تهدف  هة  ومو�ب
ل�يست  هي  �ن سها،  �ن�ن �لئ��باب  �بعمل ما، ومع ذلك، وهلذه 

ة. ك�ش د�ت د��ئًما �لئ

ن  �ئ ات ر�ئ�ي��ية �ج�ث  7.1 اس�ق�ض�قا�ج
عالمي  هد االإ امل�ث

عالم�ية واملمارسات االإ
�قمعات امل�ل�ية   للم�ج

ي  ي معر�ض ة ل�ضظام �ج�ي�ئ ع ُأسس راس�ض وصض
أك�ث سالمة 

ل �ملعلومات و  ي �ن�ت �تماعي �ن n �ا�دت و�ا�ئل �ل�تو�صل �ل�ب

اركة �ل��ا�ئل  ة ملسش هم�ية �بالعن �ل�ول �ل�يها، وهو أم� �ي�تسم �ب�ئ
ن �إىل  �ي�ب�ي ار 71.7% م�ن �ملس�تحب �يد-19؛ �إذ أ�ش ة كو�ن ا�ئ ب ة �ب لل �مل�تعل�ت �يد-19 م�ن �ن ة كو�ن ا�ئ ب ة �ب �ل�ول �ىل �ملعلومات �مل�تعل�ت
درة  م�ت �دم  اإن  �ن ذلك،  ومع   . �تماعي �ل�ب �ل�تو�صل  و�ا�ئل 
أ�ال�يب  دون  ا�ئعة  و�لسش ة  �ي�ت �ل�ت ن  �ب�ي ن  �ل�تم�ي�ي �ىل  ن  �ي �لك�ش�ي
��ية،  �ل�ت�نا�ن أو  و�ن�ية  لك�ت �لإ �مل�ن�ات  �ىل  �و�ء  رمس�ية،  ق  �ت �ت
�تماعي ل�ن�ش �ملعلومات  د�م و�ا�ئط �ل�تو�صل �ل�ب ي أن ���تحن �يع�ن
اص  حن اإن ���تماد �لئ�ش . �لوة �ىل ذلك، �ن ن هو �لح ذو �د�ي
�ىل   ) ن ��ي و�ملها�ب ل�يًا  د��ن ن  و�ل�ناز��ي ن  �ئ�ي )�لل�ب ن  ل ���تماًل م�ن �ل�ناز��ي ل�يها أ�ت �تماعي و�لوصول �إ و�ا�ئل �ل�تو�صل �ل�ب
ح �إىل �إمد�د�ت  ى �ىل �لئر�ب ات �هلو��تف �لذك�ية. ���تمادهم �ىل �ل��د�يو، وهذ� �يُع�ن �ت �لكه��باء و�ن�ن

ي  ال �لس�ياسي �ن لل �ل�ن�ت�ت ع�ب�ية �ن اومة �ش ان �مل�ت �تل�ب�ية n �ك�تس�بت لب ي  �ن �بها  مو�شوق  ا�لة  �ن هات  �ب وأص�بحت  �لسود�ن 
�يمك�ن  دور  وهو  �ملحل�ية،  �تمعات  �ملحب ات  ���ت�يا�ب �تلف  محن
�يد-19،  �بكو�ن ة  اركة �ملعلومات �مل�تعل�ت ك أك�ب ملسش �بسش ه  �ي �تسحن
ان  �ك لب اإن �إ�ش ة، �ن اش �مل�ك�ن مو�ات �ل�ن�ت ا ل�ب�يا�نات محب �تً وو�ن
�ت�ادي  �ل�ت �ش  �لئ م�ن  للحد  �لكوم�ية  هود  �لب ي  �ن اومة  �مل�ت

ع�ب�ي�تها. د أدى �إىل ز�يادة �ش لق �ت �ن للإ

�يها  �ن ارك  �تسش ي  �ل�ت �ل�ت�الت  �ئن  �بسش �ل�تو��ية  لملت   n

ز�يادة  ي  �ن �اهمت  د  و�ت  ، ر��حن أ�اس  �ملحل�ية  �تمعات  �ملحب
. ن سل �ل�يد�ي �لوعي �ول �ر�تد�ء �لكمامات و�ن

ه ال�ضظام  ي �قوا�ج ي ال�ق�د�يات الر�ئ�ي��ية ال�ق ي املعر�ض ال�ج�ي�ئ
�ئات  �بال�ن �ل�مس�ية  �مل�ادر  ي  �ن ة  �ل�ش�ت �إىل  ار  �ت�ت �ل�ن �يؤدي  د  �ت  n

مل  �إذ�  رمس�ية،  �ي  �ن معلومات  م�ادر  �ل�تماس  �إىل  ة  �ملهمسش
ات  �لس�يا�ت مع  �ل�مس�ية  �ملعلومات  �نو�ت  و�ت م�ادر  ة. �ت�تك�يف  �تل�ن �ملحن

اركة  ة ر�ئ�يس�ية لل�تو�صل ومسش ة �لع��ب�ية لكعن n مع ه�يم�نة �للعن

ة محل�ية �إىل  محب �يد-19 �ت ة معلومات كو�ن محب �ملعلومات، مل �ي�ت �ت

ات ر�ئ�ي��ية و�قوص�يات –   VII. اس�ق�ض�قا�ج
ي أك�ث سالمة و �ضظام معلوما�ق       �ض
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ات ر�ئ�ي��ية و�قوص�يات VII. اس�ق�ض�قا�ج

 � ة و�مل�تك�رة للكول�ي �ي ي �لئ�ن �ش الت �ل�ت�ن �يكون هذ� م��ت�بًطا �ب
د  �ت ن  ��ي ي  �ن أ�نه  ن  �ي�ب�ي وهذ�  و�ن�يا،  �يكو�نعن و�لسش �نك  �ل�ن وىمح 
ي  �يات �تسع �إىل �ل�تو�صل �ن ��ت�يحب اد ���ت ب �يكون م�ن �ل�عب �إ�ي
م�ن  أ  �ن �ي�تحب ل  ًء�  �ن �ب �ت��بح  أن  �يمك�ن  أ�نها  ل  �إ �ل�بد��ية، 

. ن �تمع�ية �ىل م� �لس�ن�ي �يات �ل�تك�يف �ملحب ��ت�يحب ���ت

اهات  ج ها واال�ق �ي�ض �ض ض ب �ق ج ي �ي اطر ال�ق امل�ض
ض االع�ق�جار  ذها �جع�ي ب أ�ض ج ي �ي ال�ل�ج�ية ال�ق

ض ال�ج�ي�ئة  هود امل�جذولة ل�ق���ي �ض احلج �ض
عالم�ية االإ

�إىل  ار  �ت�ت و�ل�ن ا�ئعات  �لسش �تد�ول  ���تم��ر  �يؤدي  أن  �يمك�ن   n

�مل�بذولة  هود  �لب ة  �إ�ا�ت �إىل  ة  �ل���حن ا�ئعات  �لسش �ت�ت�بع  آل�يات 
ك  �بسش �يد-19 و�ملساهمة  ا��ئة ��ن كو�ن حة �ملعلومات �لن ملاك�ن

�يد-19. ا�ئق كو�ن ي ��ت ة �ن ي �دم �ل�ت�د�يق و�دم �ل�ش�ت أك�ب �ن

ة  ا�ئ �لب لل  �ن ن  �ي�ي �ل�ح�ن د  صن مع  �ت محلة  ه�ناك  اك�نت   n

ي ل  لق �ل�حف، �ل�ت ة، وأرصن �إ�ن لق 21 صح�ي�ن �ت ��ن �إ�ن أ��ن
ا �به لدى �ل�بعض وو��دة م�ن أك�ش  �ل �تع�ت�ب م�دًر� مو�شو�تً ن �ت
ن  ود�ي �إىل �ملعلومات لئول�ئك �ملو�ب لة للوصول  �ن �مل�ن �مل�ادر 
ار  ��ن�تسش ز�يادة  �إىل  أدى  و�بال�تاىلي  �مل�ادر   � �ب�تو�ن �لن��وم،  ي  �ن

l .19-يد� ا�ئعات �ول كو�ن ا��ئة و�لسش �ملعلومات �لن

�يد-19. ا�ئهم وأ�هم ��ن كو�ن �تما��ية وأصد�ت هم �ل�ب دو��ئ

ي  �ن وس  �ي �ل�ن �ول  �ل��ا�ئل  ع  وصن �لكومة  أهملت  د  ل�ت  n

و�ية  �ية و�للعن ���ن عن �تمعات �لب �تلف �ملحب ها �مل�نا�ب �إىل محن ��يا�ت
اء �لسود�ن، وهذ� مؤ�ش �ىل أن �نظام  �يع أ�ن ي محب �تما��ية �ن و�ل�ب
�بعد  �لسود�ن  ن  �تار�ي �و�ل  وهد  �ش �لذي  ي  �مل�ك�ن �لكم 
املة �ول  ي �مل���لة �لسش لل مس�تم�. و�يعد �ل��ت�شمار �ن �ل��ت�ت
ن �لوصول �إىل �ل��ا�ئل  �صة أ�ا��ية ل�تحس�ي ة �ن د�م �للعن ���تحن

و���ت�يعا�بها. 

د  ي كسل، و �ت وهد أ�ىل معدل للوصول �إىل �ملعلومات �ن n �ش

�ل�يها  م�ت�نازع  ال�ية  ��ن�ت�ت ة  �ت �ن ي  �لاىلي �ن �لس�ياسي  �مل�ناخ  �إن   n
ع  �يد�ن عة  �مل�تو�ت �لكوم�ية  ات  ا�ت �ن و�لإ�ن �ت  �بال�تو�ت ة  و�ن مح�ن
�بار  �لئ�ن م�ادر  �ىل  �لطلب  و  �ن �ملعلومات  ات  ���ت�يا�ب
�بار  ن أ�ن د أدى ذلك �إىل �لنلط �ب�ي �يلها، و�ت �ن �لس�يا��ية أو �ت�ن
ًو�  �ب لق  و�ن �ل�لة  ذ�ت  �ي  �ن �لس�يا��ية  �بار  و�لئ�ن �يد-19  كو�ن

�يد-19. ف كو�ن د�ت ومو��ت ط�بًا م�ن مع�ت�ت مس�ت�ت

ض سالمة  ماك�ض�يات ل�ق���ي رص واالإ ال�ض
ي  ي املعر�ض ال�ضظام ال�ج�ي�ئ

ة،  در�ت �ل�حا�ن n �يمك�ن لل�نظم �ل�تعل�يم�ية أن �تد� �ت�نم�ية �ت
هاد�ت ملدة أر�بع  ي �تم�نح �ش و��نب وه�ناك �لعد�يد م�ن �ملد�رس �ل�ت اًل لدمحج �ب ة، ما �ي�ت�يح محب ال �ل�حا�ن ي محب �ل�مس�ية ��نو�ت �ن �ي  و�ن �ل�مس�ية  للمعلومات  �ل�ب�ي�ئ�ية  �ل�نظم  م�ن  لك 
ي  �تمع �ن �يادة �ملحب �ب�ت اه وص�نا�ة �ملح�توى  ب ي �ل�ت �ش�نا�ئ و�ل�ت�ال 
در�ت و�ب�ناء  ء م�ن �ت�نم�ية �ل�ت �ن �نسا�ن�ية كحب اركة �ملعلومات �لإ مسش
لق  و�ن �تمع�ية  محب �إ�لم  وو�ا�ئط  اه  ب �ل�ت �ش�نا�ئ�ية  ��ت�الت 

. مح�توى �إ�بد�عي

�تمع  ي �ملحب اط �ن �ش�ي و�ل�نسش د�يدة �ل�ت�ئ ة �ش �ي �باب �ش n �يُع�ت�ب �لسش
�يكو�نو�  أن  �باب  للسش و�يمك�ن  دوة،  �ت أ�نهم  �ىل  ل�يهم  �إ �إ�لم و�يُ�نظ�  ي  �ل�ب�ي�ئ�ية للمعلومات وأن �يسا�دو� �ن ي �ل�نظم  ة �ن �ل�ت

ي  ة �ض وا �ل�ق كو�ض اب أن �ي �ج مك�ض لل�ث �ي
ة وذلك ع�ض  �ي �ئ �ي �ج ظم املعلومات ال �ث املعلومات �ض ي �ض هم �ض ق م�اهم�ق طر�ي

هم  د-19 وسط دوا�ئ �ي ع�ض كو�ض
هم وأرسهم. ا�ئ ة وأصد�ق ماع�ي �ق اال�ج
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�ئن ات ر�ئ�ي��ية �ج�ث  7.2 اس�ق�ض�قا�ج
�ض�ا�ض�ية  ا�جة االإ  االس�ق�ج

ود�ي�ضام�يات املعلومات
ي  ي معر�ض ة ل�ضظام �ج�ي�ئ ع ُأسس راس�ض وصض

أك�ث سالمة
ي  �نسا�ن �لإ طاع  �ل�ت ا�بة  ���تحب ي  �ن �ل��ئ�يس�ية  وة  �ل�ت اط  �ن�ت اك�نت   n

ة �إىل �بعض  ا�ن صن �نسا�ن�ية مع �لكومة، �بالإ هود �لإ للو�باء �ت�نس�يق �لب
ها. ي ��يا�ت ع أ�ال�يب �ل�ت�ال �ن هود لوصن �لب

�يدة  ات �ب �نسا�ن�ية �ب��ة �ىل �ب�ناء �ل�ت n معلت �مل�نظمات �لإ

ي �ل�تعاون  ��يد �ن ن لكة �د�ي�شًا، وه�ناك �ت مع �كومة �لسود�ن �ملسش
�نسا�ن�ية. ي م�نح �ق �لوصول �إىل �مل�نا�ق �لإ و�ن

ا�لة  هات �ل�ن د�يدة للعمل مع �لب �تح ���تعد�د �لكومة �لب n �ي�ن
�ملح�توى  ص�نا�ة  ي  �ن �ل�تعاون  م�ن  �يد  مل�ن �لئ�بو�ب  �لدول�ية 

ارك�ته. ومسش

ه ال�ضظام  ي �قوا�ج يال�ق�د�يات الر�ئ�ي��ية ال�ق ي املعر�ض ال�ج�ي�ئ
ك�يد أول  ب �ت�ئ ا�بة لالت �لطو�رئ ��ت ط�يط لل��تحب n �بدأ �ل�تحن
د د�ا ذلك  �بل ذلك، و�ت ي �لسود�ن، ول�يس �ت �يد-19 �ن �الة كو�ن
ا�شة �لدول�ية،  �ن ن �كومة �لسود�ن وواكلت �لإ �إىل �ت�نس�يق ��يع �ب�ي

ات. ل�ت �ن �نت( �بس�بب �لإ �ن�ت ومعظمها �دث ��ن �بعد )��ب �لإ
ي �بعض �مل�نا�ق �ىل �إ�ي�ال �لإمد�د�ت  �ع �ن ن n أ�ش ���تم��ر �ل�ن

وأ�اق �ل�كة.
�تس�ب�بت  �يد-19،  كو�ن لق  �إ�ن �يف  �ن ن �ت م�ن  ة  ن �ي و�ب ة  �ت �ن �بعد   n

�ى،  أ�ن �إ�نسا�ن�ية  �و�رئ  �الة  ي  �ن �ل�نطاق  و��عة  ا�نات  �ي�ن �ل�ن
د  و�ت  ،� �لكول�ي ي  �ش �ت�ن م�ن  م�تك�رة  �الت  �ت�بعها  ما  و��ان 

�يد-19. ا�بة لكو�ن �ّول ذلك �ل�ن�ت�باه و�ملو�رد ��ن �ل��تحب
ي  �ن ا�لة  �ل�ن هات  و�لب �لكومة  ن  �ب�ي �ل�تعاون  م�ن  �ل��ن  �ىل   n

�ئ�يل أو معدوم  در صن ال �ملسا�د�ت، مل �يك�ن ه�ناك �وى �ت محب
اء  �نسش �ية لإ هود اك�ن �تُ�بذل �ب �ب�ي�نها، كما مل  �ت�بادل �ل�ب�يا�نات  م�ن 

ل�ية.  م�شل هذه �لآ

ض سالمة  ماك�ض�يات ل�ق���ي رص واالإ ال�ض
ي ي املعر�ض ال�ضظام ال�ج�ي�ئ

�يعي �ملس�توى  n �إن �س�ن �ل�ن�ية ومس�توى �ل�تعاون و�ل�ت�نس�يق �ل��ن
�بل مع  ي �ملس�ت�ت ا�بة للكو�رث �ن �يدة لل��تحب ة م�ن ��ن �ا�ب�ت �يو�ن
اإن  �ن �بع�يًد� ��ن �ل��ت�بد�د. �لوة �ىل ذلك،  �لسود�ن  ال  د �ي�نظ� ��ن�ت�ت ، �ت �ي ات �هد �ل�بسش ل�ن ، �لذي اكن م�ن محن هاز �لئم�ن �ب
ك ��ن ذي  ل م�ن �لسش در أ�ت �نسا�ن�ية �ب�ت ا�لة �لإ هات �ل�ن �لآن �إىل �لب
ال  ي محب ا�لة �ن هات �ل�ن �نه أن �يسمح للحب �ئ �بل، وهذ� م�ن �ش �ت
مس�تو�يات  �ىل  �لكومة  مع  ك�شب  ��ن  �بالعمل  �ملسا�د�ت 

ط�. ة للحن ة �بال���ات/�ملع�صن �ش ي �مل�نا�ق �مل�ت�ئ �لول�يات و�ن
اومة  ان �مل�ت لل لب �با�ب�ية، م�ن �ن ا�لة �لسش هات �ل�ن n �يمك�ن للحب
ك�يل �نظام د�  �تمعات �ملحل�ية، �تسش ي �ت�شق �بها �ملحب ها، �ل�ت �ي أو �ن
ي  �يد-19 �ن ي �ن�ش �ملعلومات �ول كو�ن �نسا�ن�ية.م�تاح �بسهولة للمسا�دة �ن �ل�ب�ي�ئات �لإ

اهات  ج ها واال�ق �ي�ض �ض ض ب �ق ج ي �ي اطر ال�ق امل�ض
ض االع�ق�جار  ذها �جع�ي ب أ�ض ج ي �ي ال�ل�ج�ية ال�ق

ض ال�ج�ي�ئة  هود امل�جذولة ل�ق���ي �ض احلج �ض
عالم�ية االإ

ي  ا�ئ �ن �لعسش ن  �ب�ي و�ل�ت�ادم  �مل�تك�ر  ي  �لطا�ئ�ن �ت�تال  �ل�ت �يس�تم�   n
م�بادر�ت  د  �يع�يق معل�ية �سش ما  م�نازهلم،  �ل�ناس م�ن  �ي  �تهحب

عة. ا�� صح�ية م��ت�ن ، و�يس�بب محن ي ي �ملع��ن ن �ل�نظام �ل�ب�ي�ئ �ي �تع�ن
�يد-19 و��عة �ل�نطاق  �نسا�ن�ية �لدول�ية لكو�ن ا�بة �لإ n اك�نت �ل��تحب

�ن  ك �ملطلوب �بس�بب �حب ي �لسود�ن، لك�نها مل �تك�ن اكملة �بالسش �ن
لل آل�يات  ال�ية م�ن �ن د ���تطا�ت �لكومة �ل�ن�ت�ت �ل�تمو�يل، و�ت
مو�رد  مع  ب �ب �لسود�ن  اء  أصد�ت مؤ�تم�  م�شل  او�تة  م�ت�ن �تمو�يل 
�نامحج  �ت�اد�ية و��يا�ات �ل�تمو�يل ك�ب ��ت �ل�ت مال�ية لسد �ل�شعن
ت.  ت �بعض �لو�ت ��ت �نامحج ���تعن ل أن �بلورة هذ� �ل�ب د� �لئ�ة، �إ
�يمة 1.8 مل�يار  ً�ا �ب�ت �ن �ت�ب �ي ي ��ن ن �ن ل�ي اكء �ب هد مؤ�تم� �ش د �ش و�ت
لت  ل�يل ��ت �لآن، كما �تع��ت دولر، لك�ن مل �يوزع م�نها �وى �ل�ت
ك اكمل �بس�بب أن �دد  اوب �بسش طاع �ملعو�نة �ىل �ل�تحب درة �ت �ت
ل مما  �ي �لكوم�ية اك�نت أ�ت ن ل�احل �مل�نظمات �لدول�ية �ن �لعامل�ي
�بمحدود�ية  �ل�تحد�يات  هذه  �يد  �تع�ت و�زد�د  ة،  �لا�ب �يه  �ت�ن �ت�ت

ال�ية. درة �لكومة �ل�ن�ت�ت �ت
�با�ئل  �ت �ت�ت�بعها  ي  �ل�ت ن  �نس�ي �لب ن  �ب�ي �ل  �ل�ن �اد�ت  �بس�بب   n

ي  ي �لئماك�ن �ل�ت مع �ن ور أو �ل�تحب مع�ي�نة، �تُم�نع �ل�نساء م�ن �ل�ن
ال، و�بس�بب هذه �لعاد�ت مل �ت�تمك�ن �ل�نساء  د �بها �ل��ب �ي�تو��ب
اإن ���تحد�ث ��ق  ي محلت مع�ي�نة. لذلك �ن اركة �ن م�ن �ملسش
�ل�تد��ب�ي  أو   ، ي �نسا�ن �لب ارق  لل�ن �مل����ية  للمعلومات  �لوصول 

ًد�. وري �ب م�ن وصوهلا لل�نساء أم� رصن ك �ي�ن �مل�ت�بعة �بسش
����ية لك  �لد�يم�ت اركة  �ملسش درة �ىل  �ل�ت ن  �ي ل�تع�ن ة  n �شمة �ا�ب
ة  ع�ن �ئات �ملس�ت�ن اء �لدولة، ول ��يما �ل�ن ي لك أر�ب ن �ن �ملو���ن�ي
ي  �ل�ب�ي�ئ �ل�نظام  عل  �ب ي  �ن ن  ر�ئ�يس�ي�ي م�لحة  أصحاب  كو�نهم 
ها  د�م أ�نظمة محل�ية م�نهحب ي أك�ش �لمة، وكذلك ���تحن �ملع��ن
أك�ش  �إ�نسا�ن�ية  ا�بة  و���تحب طط  �مل�بذولة لنلق �ن در�ت  �ل�ت دمحج 

l  .ا�ل�ية �ن

ات ر�ئ�ي��ية و�قوص�يات VII. اس�ق�ض�قا�ج
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ات ر�ئ�ي��ية و�قوص�يات VII. اس�ق�ض�قا�ج

�يد-19 ا�جة احلكوم�ية لكو�ض االس�ق�ج
ات �لو��عة للمعلومات  ط�ية �ل��ت�يا�ب ب �ىل �لكومة �تعن ب n �ي

�يد-19  �يق �ىل �إ��ا�ئ�يات كو�ن ٍك صن ن �بسش ك�ي �بدًل م�ن �ل�ت
ورة �تو��يع �نهحج �ل�حة �لعامة  ي رصن و�ل�حة �لعامة، ما �يع�ن
�ت�اد�ية.  �تما��ية �ل�ت مل �ملعلومات �ل�ب لوز�رة �ل�حة كي �يسش
ب أن �يكون  ب ة �إىل �نهحج �كومي و��د، ��يث �ي ن ه�ناك �ا�ب ىلي م�تاكمل �ب�ي ال�ية ��ت�ال د��ن لدى �كومة �لسود�ن �ل�ن�ت�ت

�نة �لعل�يا للطو�رئ. لل �للحب �لوز�ر�ت م�ن �ن

�ئن �ل�تو�صل أ�ش�ناء �لئزمات �تسا�د  ب �تطو�ي ��يا�ات �بسش ب n �ي

�يث  �يد-19، �ب ة كو�ن ا�ئ ال�ية ��ت ما �بعد �ب �لكومة �ل�ن�ت�ت
اه  ب �نو�ت ��ت�ال �ش�نا�ئ�ية �ل�ت م�ن مهامه �ل��ئ�يس�ية �تطو�ي �ت ك لل��ا�ئل �ل��ئ�يس�ية. �ت�ت�ن �ت �ن�تاج �ملسش ة و�لإ �ش �تمعات �مل�ت�ئ مع �ملحب
مو�ة م�ت�نو�ة م�ن و�ا�ئل  لل محب د�ي �لد� م�ن �ن ب �ت�ت ب و�ي

�تماعي  ي ذلك �ل��د�يو وو�ا�ئل �ل�تو�صل �ل�ب �لم، �بما �ن �لإ
�نو�ت  �يث �ت�ت�ب�ن هذه �ل�ت �ية، �ب ي �مل�نا�ق �ل�ن ���ئد �ن و�لب

�يه مكون  اركة �لعامة �ن ات �تكون �ملسش مح�توى م�تعدد �للهحب
ي. م�ك�ن

لل  �ية م�ادر �ملعلومات م�ن �ن ب �إ�طاء �لئولو�ية للم�ك�ن ب n �ي

ة مح�توى  ة ل��يا�ن �تمعات �ل�ناز�ة و�ملهمسش �لعمل مع �ملحب
ي �ي�عب  �تمعات �ل�ت لها �إىل �ملحب �نو�ت، و�ن�ت �ملعلومات و�ل�ت

ل�يها، �لوصول �إ

ب �ىل وز�رة  ب ة:  �ي اكء �ملعلومات �ملو�شو�ت �بكة م�ن �ش اء �ش n �إ�نسش
دمي �ملسا�د�ت أن �يعملو� مًعا �ىل مس�توى  �ل�حة وم�ت

ن ل�يكو�نو�  ن محل�ي�ي ��ء صح�ي�ي �يف و�تدر�يب ��ن �لول�يات ل�تو�ن
�يث �تُوزع �تلك �ملعلومات  ة للمعلومات، �ب ل مو�شو�ت م�ادر �ن�ت

��ء  ب �تدر�ي�بهم �ىل �إ�ب ب ات �ملحل�ية، كما �ي ات أو �للهحب �باللعن
�بار  حة �لئ�ن ي ماك�ن ل �ملسا�دة �ن ا�ئق م�ن أ�ب ي �ل�ت �يق �ن �تد�ت

للة. �مل�ن

�ي  �تماعي ل�تو�ن د�م �ل��د�يو وو�ا�ئل �ل�تو�صل �ل�ب n �يمك�ن ���تحن
ا�بل لل�تد�ول وذلك للوصول �إىل �اكن �مل�نا�ق  مح�توى �ت

�لم  ب �ىل وز�رة �لإ ب للة، كما �ي �بار �مل�ن �ل�نا�ئ�ية و�لد م�ن �لئ�ن
هم،  صد�ر ر�ا�ئل �تو��ية �هلة �ل�ن �ل�ت�نس�يق مع وز�رة �ل�حة لإ

ه�ية. �ن �ي �لسش ه�ية و�ن �ن : �لسش ن �ت�ي ي لك�تا �ل��يعن �ن

�نة �لعل�يا للطو�رئ  ب �ىل �للحب ب �ص �لاكذ�بة: �ي n �لد م�ن �ل�ت
اء  �نسش اكء �ملسا�دة لإ ن و�ش اكء �لكوم�ي�ي ن �ىل أ�د�د �لعدوى �ل�ت�نس�يق مع �ل�ش ك�ي �ية �يوم�ية مع �ل�ت مؤ�تم��ت صح�ن

�يد-19، كما  �ت �و�يلة �ملدى لكو�ن �ش�ي ة �إىل �ل�ت�ئ ا�ن صن �يات �بالإ و�لو�ن
ي �إ�ي�ال �ملعلومات ��ت ل  ة محسو�بة �ن ب مو�ز�نة ذلك �ب�ن�ب ب �ي

ا �بالإلاح. عوًر� ز��ئ�نً لق �ش ن �ت

ب �ىل وز�رة �ل�حة وم�نظمة  ب ه�نة �ىل �ل�تعلم: �ي n �ل�ب
�ش�ي  ن �ل�تعلم م�ن �ت�ئ ��ي اكء �ملعو�نة �لآ�ن �ل�حة �لعامل�ية و�ش

حة  د �ملو�رد ملاك�ن �يد-19 و�سش ا��ئة �ول كو�ن �ملعلومات �لن
ب  ب اح �ملع�تمد للسود�ن، كما �ي للة �ول �لل�ت �ملعلومات �مل�ن

��ء  امعات �ملحل�ية، �إ�ب �ىل وز�رة �ل�حة، �بال�تعاون مع �لب
ي  اهلا �ن عال�ية ر�ا�ئل �ل�حة �لعامة لإد�ن �ي�يمات ل�ن �ت�ت

�يات �ل�ت�الت �لكوم�ية.  ��ت�يحب ���ت

ن ���ت�يعاب  �ي ي �تع�ن ة كعو�مل م�ي�ة �ن ان �ملعارصن ع�يل دور لب n �ت�ن
ي ردود  و�ية �ن ة �ت �يث �تكون �بم�شا�بة �ل�ت �تمع للمعلومات، �ب �ملحب

�ية أك�ش  اء أ�نظمة �ب�ي�ئ�ية مع��ن �نسش ا�بة لإ �تمع و�ل��تحب عل �ملحب �ن
صحة.

ص ال�قوص�يات  7.3 مل�ض
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�ض�ا�ض�ية  ا�جة االإ طار االس�ق�ج ي اإ ام�ج �ض �يد-19�ق�م�ي ال�ج لكو�ض
طاع �ملعو�نة أن �يكمل م�بادرة  ب �ىل �ت ب ن �ملعلومات: �ي n �تو��ي

ي  �تمعات �ل�ت د�ي �لد� للمحب ال�ية، و�ت�ت �كومة �لسود�ن �ل�ن�ت�ت
ا �تسه�يل  ل�يها �بالول�يات �ملح�يطة، وأ�ي�نً �ي�عب �لوصول �إ

ادة  �يمات و�مل�نا�ق �ل�نا�ئ�ية و�ل�ت�نس�يق مع �ل�ت �لوصول �إىل �ملحن
ا�بة لو�ا�ئل  �يهم، وذلك لنلق ���تحب ن �ملو�شوق �ن �ملحل�ي�ي

ي �مل�نا�ق �ملحل�ية. ارها �ن �ل�ت�الت و��ن�تسش

ن �ل�ت�الت  ة �ملحل�ية �ىلي �تو��ي ان �ملعارصن n �لعمل مع لب
ة، �تكون  ا�ئ �ئن �لب لل �إ�ل�نات �تو�و�ية �بسش ا�ئ م�ن �ن للعسش

ن  ن �تو��ي ك�ي ة �إىل �ت ا�ن صن �نو�ت �ملعلومات �مل��ئ�ية، �بالإ مد�ومة �ب�ت
ا��. ي ��ن �ملحن �نسا�ن �بلغ �لإ طة �لإ �ن �ن �بار و�ملعلومات �ن �لئ�ن

ال  ي محب ن �ن ب �ىل �لعامل�ي ب : �ي ي �ل�ت�ال �ل�ت�بادىلي n �ل��ت�شمار �ن
اركة  ات ملسش ي �لئ�نماط م�تعددة �للهحب د�ي �ملعو�نات �ل��ت�شمار �ن �ت�ت

لسات  �تمعي مع �ب �ملعلومات، م�شل أ�يام �ل�تو��ية و�مل�ح �ملحب
�باب �ملحىلي أو �مل��ك�ن  و�بة و�ل�تعاون مع �لسش �لئ��ئلة و�لئ�ب

�تمع�ية للعمل �ىل �توص�يل �ل��ا�ئل ذ�ت �ل�لة محل�يًا  �ملحب
اركة �مل�أة.  وز�يادة مسش

در�ت  ب �لعمل �ىل �تطو�ي �ت ب ما��ية:  �ي ا�بة �لب n ز�يادة �ل��تحب

ا�شة  �ن اركة مع واكلت �لإ ن و�ملسش �مل�نظمات �ملحل�ية ومم�شىلي �ملو���ن�ي
�تمع  �ك �ملحب ا�� و�إ�ش �ئن �ملحن ال �ل�تو�صل �بسش ي محب �لدول�ية �ن

ة �ملحل�ية. عها �لا�ب د�ي �لول �تد�ن ل�ت�ت

ا�لة �ل�ت�نمو�ية  هات �ل�ن �تمعات و�لب ن �ملحب n د� �ل�ت�الت �ب�ي

�لم  و�يد و�ا�ئل �لإ ن لل �ت �لم م�ن �ن �نسا�ن�ية وو�ا�ئل �لإ و�لإ
�بار و�ملعلومات، وم�ن  ودة �لئ�ن ن �ب ��ة ل�تحس�ي �بدور�ت م�تحن

�ن�تاج معلومات  وى و�إ �ئن ذلك أن �يؤدي �إىل مساءلة محل�ية أ�ت �ش
ن  اهم �ب�ي لل م�ن �وء �ل�ت�ن د �ي�ت و�ة �بالطلب، ما �ت مد�ن

ا�ئ �ملحل�ية. �نسا�ن�ية و�لعسش �مل�نظمات �لإ

هات  ب �ىل �لب ب �ي�يمها: �ي ع �ل�ب�يا�نات و�ت�ت �ية محب n �تطو�ي م�نهحب
ك دوري �ول  ع �ل�ب�يا�نات �بسش ال �ملسا�دة محب ي محب ا�لة �ن �ل�ن
ي  م�يع �ل�ب�يا�نات �ن ب همها و�ت �ية �لوصول �إىل �ملعلومات و�ن ك�ي�ن

ا�بة �لكوم�ية،  �ق �ل��تحب ا�دة �ب�يا�نات و��دة �بال�تعاون مع �ن �ت
مو�ات  ي محب �يد-19 �ن �ت كو�ن �ش�ي �ي�ي �ت�ئ ة ل�ت�ت د �ا�ب كما �تو�ب

�ئات  ة، مع م�نح �ه�تمام ك�ب�ي لل�نساء و�ل�ن �تل�ن �ك�ن�ية محن
ة. ع�ن �ملس�ت�ن

ال �ملسا�دة مع  ي محب ا�لة �ن هات �ل�ن ن �لب ن �ل�و��بط �ب�ي �ي n �تع�ن
ب أن  ب �لم �ملحل�ية: �ي لل و�ا�ئل �لإ ا�ئ �ملحل�ية م�ن �ن �لعسش

�نو�ت �لوصول  ال �ملسا�دة مع �ت ي محب ا�لة �ن هات �ل�ن �تعمل �لب
�تمعات �ملحل�ية �باملسا�د�ت  �بلغ �ملحب �ملحل�ية ذ�ت �ل�لة، لإ

�مل�تا�ة.

�ياس مس�توى  �ت�يب �ملعلومات �سب �سا��ية �ملح�توى و�ت n �ت

�ى. ن �لئ�ن �تمعات �ل�ناز��ي �يمات ومحب ي �ملحن �ملعلومات �ن
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�قمع  اوب امل�ج ج ض املعلومات و�ق �ض�يات �قوط�ي �ق�ق
�ي �لكوم�ية  ب أن �تعمل لك م�ن �مل�نظمات �لئهل�ية و �ن ب n �ي

�ض �تو��يد  اومة، وذلك �بعن ان �مل�ت اء لب �باب وأ��ن �ب�تدر�يب �لسش
للة، كما  �بار �مل�ن ا�ئعات و�لئ�ن حة �لسش اركة �ملعلومات وماك�ن مسش

�نة �لعل�يا  ي �ل�حة و�لعمل و�للحب ن وز�ر�ت ب �ل�ت�نس�يق �ب�ي ب �ي
ن و�ت�بادل �ملعلومات،  لة ل�تو��ي ع آل�يات مس�ت�ت للطو�رئ لوصن

ا رصد  ق و�ت�ت�يح أ�ي�نً ا�بلة لل�تح�ت � معلومات مو��نة �ت �يث �تو�ن �ب
ا�ئعات.  ب �لسش ة للمعلومات و�تع�ت �ي�ي �لا�ب و�ت�ت

د�م  ي �ل�حة و�لعمل ���تحن ب �ىل وز�ر�ت ب ك�يد �ملعلومات: �ي n �ت�ئ
�تماعي و�سا�بات �لو��تساب  �مل���لة �ىل م�ن�ات �ل�تو�صل �ل�ب

ي �مل�ادر  ة �ن �س �ل�ش�ت �ي معلومات مؤكدة و�ن ار�ية ل�تو�ن �ل�تحب
ق  �ي م�ن�ات �ت �ل�تح�ت ب �تو�ن ب �لكوم�ية. �لوة �ىل ذلك، �ي

ي و�مل�نظمات  �تمع �ملد�ن ل، �يؤ�سها �ملحب ك مس�ت�ت م�نها �بسش
ا�بة  محج هذه �مل���لت لل��تحب ب أن �ت�ب ب �لم�ية، و�ي �لإ

��د  دمها أ�ن ل أن �ي�ت �ن و�ية و�ل�تعل�يم�ية، وم�ن �لئ�ن لل�ت�نو�ات �للعن
ة مع �لس�ياق  �ت �ي معلومات م�تو��ن �يون �يمك�نهم �تو�ن �ي�ت ��ت

ات �ملحل�ية. ا�ئ�ية �باللهحب ��ء�ت و�ت و�إ�ب

اكت  ب �ىل �ش ب ها: �ي ي ��يا�ت عها �ن ن �ملعلومات ووصن n �تو��ي
لة لل�ت�ش�بت م�ن صحة  م�ية مس�ت�ت اء م�ن�ات ر�ت �ل�ت�الت �إ�نسش

دمي �هلو��تف �لذك�ية  �ي مس�تحن ا لعن ي �تكون م�تا�ة أ�ي�نً ا�ئق �ل�ت �ل�ت
ا�ن�ية �و�ء �ن��ية أو صو�ت�ية  ة محب ��ي لل ر�ا�ئل �ت م�ن �ن

ات. ات و�للهحب مو�ة م�ت�نو�ة م�ن �للعن �بمحب

ة  �ئات املهم�ث الوصول لل�ض
ول�ية  اء �نماذج ��ت�ال أك�ش مسش ب �إ�نسش ب n �ي

�تاج د��ئما  ات م�ت�نو�ة ول �ت ات وهلحب �بلعن
د�م أ�لوب  ��ءة و�لك�تا�بة، و���تحن ة �ل�ت ملع��ن
ك�ن �ىل أ�ال�يب  �نب �ل�صا�نة و�ي وي �ي�تحب لعن
�تمعات �بسهولة.  كما  ذ �إىل �ملحب ��ت�ال �تَ�ن�نُ

اركة �ملح�توى �ىل و�ا�ئل �ل�تو�صل  ب مسش ب �ي
، و�يمك�ن ز�يادة مدى �إذ��ات  �تماعي �ل�ب
دد �إف �إم �بم�نح  ي �تعمل �ب�ت �ل��د�يو �ل�ت
اء �ل�بلد. �يع أ�ن ي محب �يص �بال�بث �ن ��ن �ت

ا��:  �بلغ ��ن �ملحن ي �لإ ي �ن �نسا�ن n �ل�تحل�يل �لب
ن  �نس�ي ن �لب و�رق �ب�ي �عي �ل�ن �تطو�ي مسار�ت �ت

ك أك�ب �إىل  للسماح للم�أة �بالوصول �بسش
درة أك�ب �ىل �ن�ش  �ملعلومات و�ل�تم�تع �ب�ت

�بلغ  �محج �لإ �تمل �ب ب أن �تسش ب �ملعلومات. �ي
ل�يل  �نسا�ن )�ت ا�� �ىل �ل�تحل�يل �لب ��ن �ملحن

ا�ئ �ىل أ�اس �ل�نوع( و�له�تمام �بط�ق �إ�بطال  �ت
ي �تعوق وصول �مل�أة  ال�يد �ل�ت �لعاد�ت و�ل�ت�ت

للمعلومات.
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عالم طاع االإ ي �ق درات �ض �ق�ضم�ية ال�ق
ن معا�ي�ي  ن �لسود��ن�ي�ي �ي�ي اد �ل�ح�ن ئ ��ت مع أن �ي�ن�ش n م�ن �مل�ن

ي  ي �ن ي �ل�تدر�يب �ل�ح�ن ن �ملح�توى �ن ة �ب�تو��ي �ملسؤول�ية �مل�تعل�ت
ي  در�ت �ن ك�ن �لدور�ت �ىل �ب�ناء �ل�ت ب أن �ت ب امعات، و�ي �لب

ة و�ملعلومات  �ت �بار �ملل�ن ق م�ن �لئ�ن د�ية و�ل�تح�ت ة �ل�ن�ت �ل�حا�ن
ي  اصة �ن �نسا�ن�ية، �ن ار�ي �لإ ا�� و�ل�ت�ت �بلغ ��ن �ملحن لو�ة و�لإ �ملعن

 . طاع �ل�حي ال �ل�ت ي محب ة �ن �ع، و�ل�حا�ن ن م�نا�ق �ل�ن

ة م�ن  �يدة وم��ب م�ية �ملحل�ية م�ن ب أن �ت��بح �مل�ن�ات �ل��ت ب n �ي

ا�ئمة �لدول �ل����ية  اء �لسود�ن م�ن �ت لعن ادة م�ن �إ لل �ل��ت�ن �ن
ة  ي �مل�نط�ت ي دور�ت �تدر�ي�ب�ية �ن ن �ن �ي�ي ر�ال �ل�ح�ن رهاب، و�إ للإ
ة ه�ناك )م� و�لئردن و�ململكة  (.لل�تعلم م�ن م�ادر مو�شو�ت ك ر�ئ�ي�ي �لع��ب�ية �لسعود�ية و�لإمار�ت �بسش

اء  لل �إ�نسش �لم م�ن �ن عب و�لإ ن �لسش ة �ب�ي ن �ل�ش�ت �ي ب �تع�ن ب n �ي

لة  �ي�ي مس�ت�ت اء ه�ي�ئات �ت�ت ودة، ��يث �يمك�ن �إ�نسش معا�ي�ي �ال�ية �لب
ودة. �بة �لب مل���ت

ع  ن �مل�لحة �لعامة و�لو��ت اء مح�توى �يو�زن �ب�ي ب �إ�نسش ب n �ي

�يد  ع �ب ل�يم�ية �ت�تم�تع �بوصن �ت �يون �لإ �ن محطات �ل�تل�ن ، �ن ل�يمي �ت �لإ
�يما  ��ت �ن ة �ل�شعن ات �ملحل�ية ومعالب هار �ل��ت�يا�ب �يمك�نها م�ن �إ�ن

�يد-19. �ي�تعلق �باملعلومات ��ن كو�ن

�نو�ت  �تمعات �ت دم للمحب ذ �إ�لم�ية�ت�ت اء م�نا�ن ب �إ�نسش ب n �ي

ات، ما �ي�ن�تحج ��نه  ار�ي م�تعددة �للعن معلومات �بد�يلة �ب�ت�ت
ة. �تمعات أك�ش و��يًا و�ش�ت محب

اه  ب �نو�ت ��ت�ال �ش�نا�ئ�ية �ل�ت اء �ت �لم �ملحىلي �إ�نسش n م�ن �ملمك�ن للإ

ا�بة  �تمعات �ملحل�ية، و�بال��تماع و�ل��تحب �يع �لو�ر مع �ملحب حب ل�تسش
�تمعات �ملحل�ية م�ن �ملعلومات �يمك�ن  ات �ملحب ل��ت�يا�ب
ار�ي أك�ش صلة. ��ي �ت�ت ة و�ت ن �ب�ناء �ل�ش�ت ن �ملحل�ي�ي �ي�ي لل�ح�ن

ق �لعمل�ية  ا دمحج معل�يات �ل�تح�ت �لم �ملحىلي أ�ي�نً ب �ىل �لإ ب n �ي

مو�ات أدو�ت  �ية �ملعلومات أ�ش�ناء ��ح محب مان م�د��ت ل�ن
�لم  �كة مع واكلت �تطو�ي و�ا�ئل �لإ ا�ئعات، و�ل�ش ل�ت�ت�بع �لسش

l .ة �ي�ن �بار �مل�ن لو�ة و�لئ�ن ة �ملعلومات �ملعن �ى ملعالب �ملحل�ية �لئ�ن
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و   )ISP( �ن 
�ب�ي ��كة  �لسش ل  �ن �ب�ن ممك�نا  �ي�يم  �ل�ت�ت هذ�  أص�بح 

مس.  �لحن �لول�يات  ��ب�  �ل�ب�يا�نات  مع  �ب ��يك  �ش  ،Y-PEER
ا�نىي  ك� Y-PEER �لى �ملهم �لم�ت�ن ��يق ISP أن �يسش �يود �ن
�لما�ة  ة  �لحا�ب ات  ��يا�ت ��ب�  �ل�ب�يا�نات  مع  �ب ل�ت�نس�يق 

ا�ئحة. هود �دث أ�ش�ناء �لحب و�ل���ع، ولك ذلك �لمحب

�ب  �ن ىي  �ن �ل�ب�يا�نات  مع  لحب  Y-PEER ��يق  ل�ن اص  �ن ك�  �ش
ل  ود��ن لىي  �لد��ن �ع  �ل�ن�ن أ�ش�ناء  لكل  �بل  �مل  �لذي  ور  د�ر�ن
مع  ىي �تلك �لول�ية، مع ذلك، �تم �ب �تمعات �لمحل�ية �ن �لمحب
لل  ل�يًا، �ن �ن د��ن

ة ��ن �لساكن �ل�ناز��ي و�ية ومو�شو�ت �ب�يا�نات �ت
�تمعات ه�نالك. ا�ية �بال�نس�بة للمحب �ت�ة صع�بة للعن �ن

م�ن  �رة  �لم�ت�ن �تمعات  �لمحب لى  �إ �لم�ت�نان  الص  �بحن ه  �ن�تو�ب
ان  �نوب ك�د�ن ��وم و�ب ىي �ل�ن�يل �لئزرق وكسل و�لحن وح �ن �ل�ن�ن
�لك��يمة  هودهم  و�ب و�ب��ي��تهم  �تهم  و�ت �لى  ور  د�ر�ن �ب  و�ن
أن  مل  �ن�ئ �ل�تىي  �ن�ية  �لعن �ل�ب�يا�نات  م�ن  �ب�ش�وة  �ي�يم  �ل�ت�ت و�يد  ل�ت�ن
�يد-19، وكذلك،  كو�ن �ي�وس  ل�ن عال�ية  �ن أك�ش�  ا�بات  ���تحب ه  �تو�ب

�ى. ىي �لو�ب�ئة �ل�ن سش �الت �ت�ن

�ب��ء �لذي ���تع�ض  ��يق �لحن د�يد ل�ن ع� �بالم�ت�نان �لسش كما �نسش

ى �لى  �ن ��ي�، مما أصن ىي �لعد�يد م�ن مسود�ت �ل�ت�ت و�اهم �ن

رؤ�هم  �إن  و�لعمق.  �ب�ة  �لحن م�ن  �ية  ا�ن �إصن ات  ��ب�ت �ل�ن�تا�ئحج 

�لمىي  �لإ هد  و�لمسش  ، �ن
�ل�ناز��ي �لساكن  ارب  �تحب �ول 

م�يع  �ب �لى  �يد-19  لكو�ن ا�بة  �بال��تحب ة  �لم�تعل�ت و�ل�عو�بات 

د�ي� ك�ب�ي�. �لمس�تو�يات محل �ت�ت

�ية  وصن ، ول ��يما �لم�ن �تمع �ل�نسا�نىي اء �لمحب اص لئ��ن ك� �ن �ش

ىي  �ن �ن
، و�لعامل�ي �ن

�ئ�ي ؤون �لل�ب مم �لم�تحدة لسش �لسام�ية للئ

�تهم  و�ت �لى  ة  و�ل�حا�ن �يون  �ن �ل�تل�ن ��ب�  �لم  �لإ و�ا�ئل 

ا�بة  و�ل��تحب �لمسا�د�ت  ىي  �ن ��ت  �ل�شعن �د  ىي  �ن وك�مهم 

ا�ئحة. للحب �لم�ية  �لإ

ىي  ال�ية �ن اء �لحكومة �ل�ن�ت�ت ك� لئ��ن �بالسش دم  �ن�ت�ت كما �نود أن 
�لم  �لإ ووز�رة  �ل�تحاد�ية  �ل�حة  وز�رة  ��يما  ول  �لسود�ن، 
ا�بة  ���تحب �ئن  �بسش �نظ�هم  هة  وو�ب �تهم  و�ت �لى  �يدر�ل�ية،  �ل�ن

�يد-19. ا�ئحة كو�ن ا�تها لحب �لم و���ت�يا�ب و�ا�ئل �لإ

ىي لك م�ن  �ن�ت��ن�يوز، �ن د�ي��نا لد�م �إ ا أن �نع�ب ��ن �ت�ت �نود أ�ي�نً
�لسود�ن و�الم�يًا، لد�مهم �لدؤوب �و�ل مدة �ل�بحث.

�تمع،  �ملحب ��د  أ�ن مع  ة  م�ك�ن ا��ية  محب ات  سش م�نا�ت ال�ور: 
�لسود�ن – و��ي�ب�ي �لسود�ن، 2021

ر�يق �ض
�ي� لود �ن �وع: �ن ��يك �لمسؤول ��ن �لمسش �لسش

، ��بد  �ي�ن ة أ�مد ��بد �لع�ن ��ي، ��ن ود �ل�ت ��ناب محمد، �حب
مال، ��شمان �إ�ما��يل، ه�بة  �لله ��بد�لم�نعم، محمد �ب
��ام، محمود أ�مد، ه�ناء �با�بك�، ومك�تب �ل�بحوث 

�يم. �تما��ية �لى د�مهم �ل�ت �ت�اد�ية و�ل�ب �ل�ت

د�ي كر و�ق�ق سث
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ع ا�ئمة املرا�ج �ق
: �ل�تع�ض  ي �لم �لع��ب اق �لإ ي )2012(. آ�ن �لم �لع��ب اق �لإ آ�ن

ال 2015-2011 و�ل�ن�ت�ت
https://dpc.org.ae/en/reports

�ت�يًل  (. )DW(. �لسود�ن: 83 �ت �يله، )2021 ، 17 �ي�نا�ي ه �ن وردو�ي�تسش ي د�ر�ن ي أمعال ��نف �ن �ن
https://www.dw.com/en/sudan-83-killed-

in-darfur-violence/a-56253104  

. )2020 ، 10 �يو�ن�يو(. �لسود�ن:  ن �ي�ي اد �لدوىلي لل�ح�ن �ل�ت
�يد-19. ة كو�ن ا�ئ �لمي و�ط �ب مع �لإ /https://www.ifj.org/media-centre/news�ت�ا�د �ل�ت

detail/category/press-releases/article/
sudan-media-crackdown-escalates-amid-

covid-19-pandemic.html

ئ  �ي�ي �نظم �ملعلومات �ل�ب�ي �ن�يوز لل�ب�تاكر و�ل�تعلم. �ت�ت لم.م�ك�ن �إ�ن�ت �ت درة �ىل �ل�ت�ئ لد� �ل�ت
https://medialandscapes.org/country/sudan/

media/television

�لم -  ع �لإ �ء لوصن ل�يلت �لن�ب م�يد�يا ل�ند�ك�يب. )2021( �ت
�لسود�ن.

https://medialandscapes.org/country/sudan/
media/television

املال�ق

ع  ��ي �ل�يو�ن�يسف ��ن �لوصن سطس(. �ت�ت ا. )2020 ، 18 أ�ن أو�تسش
ي �لسود�ن ، م�ن�ت�ف �ام 2020. ي �ن �نسا�ن �لإ

https://reliefweb.int/report/sudan/unicef-
sudan-humanitarian-situation-report-mid-

year-2020

ي  ن م�ن �ل��ع �ن ار�ي ( �لسود�ن: �ل�ن ا. )2021 ، 11 �ي�نا�ي أو�تسش
وى. �شًا ��ن م�ئ د�يدة �ب د�يات �ب هون �ت �ش�يو�ب�يا �يو��ب �إ

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-
people-fleeing-conflict-ethiopia-face-new-

challenges-search-shelter

. )2021(. ��ن �لسود�ن. ي �نما�ئ �نامحج �لئمم �مل�تحدة �لإ �ب
https://www.sd.undp.org/content/sudan/en/

home/countryinfo.html

ي  ة �ن �نامحج �لئمم �مل�تحدة لل�ب�ي�ئة )2017(. ملف �لطا�ت �ب
�لسود�ن.

https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/20596/Energy_
profile_Sudan.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y#:~:text=The%20national%20

electrification%20rate%20in,)World%20
Bank%2C%202016(

ص�ندوق �لئمم �مل�تحدة للساكن. )2020(. لو�ة �ب�يا�نات �اكن 
�لعامل - �لسود�ن.

https://www.unfpa.org/data/world-
population/SD

طة �لسود�ن  م�نظمة �ل�حة �لعامل�ية. )2020 ، ما�يو(. �ن
�يد-19. وس كورو�ن�ئ كو�ن �ي ا�بة ل�ن لل�ت�ئهب و�ل��تحب

https://www.who.int/health-cluster/
countries/sudan/Sudan-COVID-19-

Response-Plan-2020.pdf?ua=1
 

ا��. م�نظمة �ل�حة �لعامل�ية. �ل�تو�صل أ�ش�ناء �ملحن
https://www.who.int/foodsafety/risk-

analysis/riskcommunication/en/ 

ي لل�ب�نك  . )30 ��ب�تم�ب 2020(. �ب�يان صح�ن �ل�ب�نك �لدوىلي
مو�ة �ل�ب�نك �لدوىلي �لد� ملسا�دة  دم محب �لدوىلي »�ت�ت

�يد-19«. �ت�اد�ية لكو�ن ي �إد�رة �لآ�شار �ل�ح�ية و�ل�ت �لسود�ن �ن
https://www.worldbank.org/en/news/

press-release/2020/09/30/world-bank-
group-provides-support-to-help-sudan-

manage-the-health-and-economic-
impacts-of-the-covid-19

https://dpc.org.ae/en/reports 
https://www.dw.com/en/sudan-83-killed-in-darfur-violence/a-56253104   
https://www.dw.com/en/sudan-83-killed-in-darfur-violence/a-56253104   
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sudan-media-crackdown-escalates-amid-covid-19-pandemic.html 
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https://medialandscapes.org/country/sudan/media/television 
https://medialandscapes.org/country/sudan/media/television 
https://medialandscapes.org/country/sudan/media/television 
https://medialandscapes.org/country/sudan/media/television 
https://reliefweb.int/report/sudan/unicef-sudan-humanitarian-situation-report-mid-year-2020 
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https://www.sd.undp.org/content/sudan/en/home/countryinfo.html 
https://www.sd.undp.org/content/sudan/en/home/countryinfo.html 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20596/Energy_profile_Sudan.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=The%20national%20electrification%20rate%20in,(World%20Bank%2C%202016) 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20596/Energy_profile_Sudan.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=The%20national%20electrification%20rate%20in,(World%20Bank%2C%202016) 
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https://www.who.int/foodsafety/risk-analysis/riskcommunication/en/  
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/09/30/world-bank-group-provides-support-to-help-sudan-manage-the-health-and-economic-impacts-of-the-covid-19
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موعة �قلف امل�ادر ��ب امل�ج ي م�ض ة �ض ال�ث�ق
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ي �ئ �ن ك �ب سش ة �ب �ت �ش
دة �ي ة �ب �ت �ش

ة ة مطل�ت �ت �ش
�أ( ل أدري )ل أ�ت

�لق ة �ىل �لإ �ت د �ش و�ب ل �ي
ه معدومة �ب ة �ش �ت �ش
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دة �ي ة �ب �ت �ش
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ة �ي ات �لع��ت �ي ل �لئ�ت

ا �يً ل از�ون د��ن �ن �ل

ن  �ي �ملس�ن

�أ( ل أدري )ل أ�ت

ق ء مما ��ب ي ل سش

ة ا�ب �ب ع ��ن �لإ �ن أم�ت

�ى  أ�ن

�يادات الد�ي�ض�ية ال�ق

�قمعك ي م�ج ال ال��ة �ض ي م�ج العاملون �ض
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اء أو االئرسة االئصد�ق
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اعل الر�ئ�ي��ية للم�ضظمات الدول�ية  روع ال�ق�ض �ض
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لها( ما�ش د�رة �لكو�رث )أو ما �ي وز�رة �إ

�ى ة �لئ�ن ذ�ي �ي �ن �ن �ت ات �ل �ئ وز�ر�ت أو �هل�ي �ل

/ �ملحىلي مي ل�ي �ت وى �لإ �لطات �ىل �ملس�ت

ة م�ي ظ�ي �ن �ت ة �ل �لم�ي هات �لإ �لب

�ى ة أ�ن ات �كوم�ي �ئ ه�ي

ة مع�ي �ت �لم �ملحب ط �لإ لو و�ا�ئ مم�ش

ة �لم�ي �لواكلت �لإ

ة �لم �ل�مس�ي ل �لإ و�ا�ئ

4.75 �لم ط �لإ و�ا�ئ ة ار�ي حب �ت �لم �ل ل �لإ و�ا�ئ

مع �ت ادة �ملحب �ت

ة �ي �ن د�ي اد�ت �ل �ي �ت �ل
اص(  طاع �لن �ت ة )�ل �ي و�ن لك�ت �ات �لإ �مل�ن

حث �ب – مح�اكت �ل
ساء،  �ن ن )�ل �ي س�ي �ي ��ئ ن �ل �ي هد�ن �ملس�ت

اب( �ب سش �ل
�ى اص �لئ�ن طاع �لن �ت مؤ�سات �ل

اعل �ض �ق ة ال ا�ض ك�ث

AVG عالم ل اإ وسا�ئ

2020 وز  �ي �ن �ت �ن �إ �مل�در: 

ة  دًاعىل در�ب �ب ة  �ف �ف �ف م�ف ة  دًاعىل در�ب �ب ة  �ي عال

املال�ق
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مارس 2021
�ن�يوز  ي �إ�ن�ت ي للمعلومات �ن �ي�ي �ل�نظام �ل�ب�ي�ئ �ت�ت

للة: املعلومة امل�ض
ي �لسود�ن  �ية �ن لكة �مل�ك�ن مسش

ة ا�ئ ل �لب ي �ن �ن

ROOTED IN TRUST / ة ا�ئمة عىل ال�ث�ق  املعلومات ال�ق
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