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لنزاع بشأن انات لقياس بيا ٢٠١٧لعام  تموز وأيار  الواقعة بين ير نتائج تجربة ُأجريت في الفترةيعرض هذا التقر
تجربة إلى والسؤال الشامل الذي سعت ال من المبادرات المحلية في تقديم البيانات.ساهم عدد حيث  النزاع السوري

النزاع  عنالمناسب  اإلجابة عليه هو: إلى أّي مدىً تقوم المنظمات المحلية بإنتاج بيانات متسقة وموثوق بها، وفي الوقت
ئج التوصيفية رات البيانات. وتغطى النتايسلط هذا التقرير الضوء على نقاط القوة والضعف في مختلف مباد في سوريا؟

. وفي حداثوجود نمطية مشتركة في طريقة اإلخبار في بيانات األ(. وهي تشير إلى ٤إلى  ٢في الجزء األول )القسم 
البيانات من  دمجاقتراحاً لويقدم الجزء الثاني  الوقت نفسه، فإّن نقاط القوة في مختلف المبادرات تكمل بعضها بعضا.

طاق نمختلف المنظمات. ويتضمن االقتراح استخدام بيانات "خط األساس" وعملية إثراء من خطوتين بهدف توسيع 
فاصيل محددة لتحسين تغطية ت محدد(، باإلضافة إلى استفساٍر ١)الخطوة  نوع الحدثتغطية الجهات الفاعلة والموقع و

قاعدة البيانات لويختتم التقرير بتقديم اقتراحات تنظيمية  (.٢)الخطوة  يُعرف عنها أّنها تعاني من قلة في العينات
 .التجميعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة:

تعد بيانات النزاع عرضةً للتحيز الكبير. بالنسبة للباحثين في مجال النزاع، فإنهم ال يملكون سوى معرفٍة بسيطة بالكمية 

وعالوة على ذلك، فإن بيانات النزاع تستنسخ عدداً من التحيّزات  3بياناتهم.المحددة لكل أحداث النزاع التي تستقبلها قواعد 

                                                           
 ل.يدايباحث زميل في معهد كلينجوريا، ( / مدير مشروع سACLEDباحث أقدم، مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها ) 1
 (.ACLED)مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها أستاذ في الجغرافيا البشرية، في جامعة ساسكس، مدير في  2

3 K ars de Bruijne and Erwin Van Veen, “Pride and Prejudice: Recognizing Bias for Policy-Makers” (Den Haag: Clingendael Institute, 2017); Nils B. 
Weidmann, “A Closer Look at Reporting Bias in Conflict Event Data,” American Journal of Political Science 60, no. 1 (January 1, 2016): 206–18, 
https://doi.org/10.1111/ajps.12196. 



 
 
 

المالزمة لإلبالغ النوعي. فعلى سبيل المثال، يميل الصحفيون إلى البقاء داخل المدن، وبالتالي يقدمون عدداً أقل من 

طريق الهاتف المحمول أن تحسن يمكن للتغطية الصحفية عن 4التقارير عن المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها.

وأخيراً، تتأثر شبكات اإلعالم والمنظمات المحلية بوالئها ألطراف  ، ولكنّها غير متوفرة في كّل مكان.5إعداد التقارير

قد  نتائج تحليل االتجاهوتؤثر هذه التحيزات بشكٍل كبيٍر على قواعد بيانات النزاعات، وبالتالي، فإّن التحليل و 6الصراع.

 7ال تعكس الواقع حقيقة.

 

ير من ربما يكون الصراع السوري من أكثر الصراعات التي تم رصدها عبر التاريخ. وحدد مسٌح أجري على عدد كب

عن العنف في  المنظمات التي تكتب التقارير حول هذا النزاع أكثر من ثالثين مبادرة مختلفة تجمع كّل منها معلومات

ل لبناء بيانات مثاأل ةوع على فرضية القائلة أّن الجمع بين العديد من هذه المصادر هو الطريقويستند هذا المشر سوريا.

ن تصحيح مموثوقة عن سوريا. عندما تكون لدينا نظرة جيدة حول ما تغطيه كّل منظمة، فنحن في وضعٍ جيٍد يمكننا 

استعمال مجموعة  وقابلية تناسقشروع موثوقية ووتحقيقاً لهذه الغاية، يختبر هذا الم التحيزات المعروفة قدر اإلمكان.

ظمات بيانات فريدة متنوعة من البيانات التي تولدها مختلف المنظمات في البلد. وهو يتساءل إلى أّي مدًى تقدم هذه المن

 ة.وعالوة على ذلك، فإنه يتقصى حول كيفية دمج هذه البيانات في قاعدة بيانات شامل حول النزاع السوري.

 

مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح تعاوناً يقوده  ا االتحادشكّل هذيضم أربع منظمات. ي اتحادٌ ع بهذا المشروع ويضطل

( وكلية لندن للعلوم ISDC(، ويشمل معهد "كلينجنديل"، والمركز الدولي لألمن والتنمية )ACLEDوأحداثها )

. حيث قامت المؤسستان "كلينجنديل"ومعهد  ACLEDمشترك بين  نتاجالمشروع التجريبي إّن هذا (. LSEاالقتصادية )

ويتم تمويل نتائج  ن( بتحليل البيانات.ان )أقدماوقام بعد ذلك باحثترميز البيانات. بالتعاقد مع ثمانية محللين بحثيين بهدف 

النزاعات وتحقيق  المشروع التجريبي والتصميم المقترح لدمج البيانات المتعلقة بسوريا من قبل قسم عمليات فض

 بيانات هذا المشروع بشكٍل مجاني وحر. \وستتاح نتائج  8(.CSOاالستقرار التابع لوزارة الخارجية األمريكية )

 

هذا التقرير يعدّ  9يوفر هذا المشروع، على حد علمنا، المبادرة األكثر شموالً حتى اآلن حول بيانات النزاع في سوريا.

 في تقديم البيانات والمعلومات إلى المشروع التجريبي.مخصص للمنظمات التي ساهمت 
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Research 52, no. 3 (May 1, 2015): 401–13, https://doi.org/10.1177/0022343314563653; Mihai Croicu and Joakim Kreutz, “Communication 
Technology and Reports on Political Violence Cross-National Evidence Using African Events Data,” Political 
6 Christian Davenport and Patrick Ball, “Views to a Kill: Exploring the Implications of Source Selection in the Case of Guatemalan State Terror, 
1977-1995,” Journal of Conflict Resolution 46, no. 3 (2002): 427–450. 

نعرف التحيز على أنه الفرق بين الواقع الفعلي والواقع كما تم اإلبالغ عنه )أو ينظر إليه(. ويمثل "الواقع الفعلي" عمالُ فردياً أو جماعياً من أعمال العنف السياسي. وفي وقت الحق، يتم  7

ث عندما يكون هناك فرٌق بين "أفعال التحيز يحد صياغة هذه األفعال، على سبيل المثال في كيفية اإلبالغ عنها أو تحليلها أو صياغتها من قبل الجناة والباحثين والصحفيين. ولذلك، فإن  

لعنف السياسي الفعلية" و "أعمال العنف السياسي المعاد صياغتهاا ". 
 .انظر أدناه -وقد تم البدء بدفعة كبيرة  8
ي على الموقع اإللكترون HRDAGوفيما يتعلق بالمحاوالت ذات الصلة التي تقتصر على انتهاكات حقوق اإلنسان، انظر إلى عمل  9

(www.hrdag.orgباإلضافة إلى يوشيكو إم هيريرا وديفيش كابور، "تحسين جودة البيانات: الجهات الفاعلة والحوافز والقدر ،) ات"، التحليل السياسي

 .٨٦-٣٦٥(: ٢٠٠٧) ٤رقم ، ١٥



 
 
 

 
 
 اقيالثالثة عشر والس نييالشرکاء المحل اريللمشروع التجريبي مثل اخت ةيالمنهج اراتيالخ ميبتقد ريهذا التقر بدأيو

ً من وبعد ذلك، يعرض الجزء األول نتائج المشروع التجريبي. وهو يوضح  البحث. ةيوعمل ميالسوري وتصم أيا

، وأنواع الجهات الفاعلة وأنواع العنف، باإلضافة إلى أنّه يسلط الضوء على العواقب أياً من المواقعتغطي  المنظمات

وكان االستنتاج العام كما هو متوقع: هناك اختالفات رئيسية في التقارير  المترتبة على ذلك بالنسبة لواضعي السياسات.

 طبق عليها جميعاً.نتبحيث قاعدة بيانات موثوقة استراتيجية مصممة بشكٍل جيد ى يتطلب الحصول علبين المبادرات و

ويوضح الجزء الثاني فيما بعد كيف يمكن دمج قاعدة البيانات في مجموعة واحدة موثوقة من البيانات، وثم ينشئ هذه 

 البيانات.

 

 الدافع، والشركاء، واألساليب .1
 تغطية النزاع الواسعةتشكّل  الصراعات التي تم رصدها عبر التاريخ.ربما يكون الصراع السوري من أكثر 

سيتسم مستقبل بيانات النزاع بوجود قدٍر كبيٍر جداً من و ،نافذةً على مستقبل بيانات النزاع في نواحيها العديدة

ت إمكانية الوصول إلى اإلنترنت إلى أدّ  .جودةال غير واضحة ستكونالمعلومات التي ينبغي جمعها، والتي 

وقد أدى ذلك  .التبليغ، وتمكين المواطنين والمنظمات المحلية واألطراف المتحاربة من التبليغزيادة القدرة على 

حدث مختلف منذ بداية الحرب  ١٠٠،٠٠٠إلى انتشار البيانات، مع وجود قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 

 اوف المتعلقة بالجودة مع هذه الزيادة في كمية بيانات النزاع.في سوريا. ولكن تكثر المخ

 

سنوات( وال تتمتع جميعها بخلفية في مجال  ٤إلى  ٣تعتبر العديد من المنظمات جديدة نسبياً )وغالبيتها بعمر الـ 

المشاكل في  ونتيجة لذلك، تظهر أحياناً بعضحيث كانت العديد منها تتعلم أثناء أدائها لعملها.  جمع البيانات.

البيانات التي تم جمعها. ففي بعض األحيان على سبيل المثال ال يتم تحديد المفاهيم األساسية بوضوح )مما 

وهناك أيضاً اختالفات في مستوى نُضج المنهجية،  يجعل البيانات غير قابلة للمقارنة وأحياناً غير موثوق بها(.

إلى الوضوح اآلخر بعضها  يفتقراضحة، في حين حيث توجد لدى بعض المنظمات منهجيات متطورة وو

وعالوةً على ذلك، حصرت المنظمات تركيزها على جمع البيانات، مركزةً على أنواع معينة من  المنهجي.

 النزاع، مما يعني أنه ال توجد مبادرة واحدة توفر صورة كاملة عن العنف في البلد. معينٍة من العنف أو جوانب

 

 شركاؤنا
وقد تم توليد البيانات من ثالث عشرة منظمة  ،ون مع الشركاء المحليين في سورياالمشروع على التعايعتمد هذا 

تقارير عن النزاع )انظر ال تقدموقد اختير هؤالء الثالثة عشر من بين جميع المبادرات التي  (.١)انظر الجدول 

 أسئلة البحث
 

لعنف، ب( ل( التوزع الجغرافي بـ أكيف تختلف مصادر البيانات المختلفة حول النزاع السوري فيما يتعلق  .1

 الفاعلة؟أنواع العنف التي تم رصدها، ج( تغطية الجهات 

 

 لسوري؟لخلق قاعدة بيانات موثوقة ومتسقة حول النزاع ا كيف يمكن الجمع بين هذه المصادر المتباينة .2

 



 
 
 

ً فيما إذا كانت لديها م (١واستند االختيار على ما يلي:  (.١الملحق  ( ما ٢ ؛فاهيم وأساليب محددة بوضوح نسبيا

وتغطيتها الجغرافية )قمنا بالتعاون مع المنظمات التي تغطي أجزاًء ( ٣ ؛إذا كانت تتمتع بالشفافية بشأن أنشطتها

ما هي المصادر التي جمعوها بشكٍل مستقل )تم السعي للعمل مع المنظمات التي جمعت  (٤ ؛كبيرةً من البالد( و

منظمة، إاّل أّن إحداها لم ترغب  ١٤وقمنا استناداً إلى هذه المعايير بتحديد (. عن البلد بشكٍل مستقلالمعلومات 

 بالتعاون. وقدمت ست منظماٍت معلومات لم تكن متاحة للعموم.

 

 (: لمحةٌ عامة عن المنظمات المشاركة في المشروع التجريبي١الجدول رقم )

 المنظمات المساهمة

 عام Syrian Archive              السوري األرشيف        ١

 خاص Carter Center               مركز كارتر            ٢

 عام \خاص   Airwars            "إير ورز"      منظمة         ٣

٤ Liveuamap خاص 

 خاص (SNHRالشبكة السورية لحقوق اإلنسان )             ٥

 عام (SOHRالسوري لحقوق اإلنسان )المرصد             ٦

 خاص Syria Direct       سوريا: على طول             ٧

 عام Sham News             شبكة شام اإلخبارية     ٨

 عام (SANAالوكالة العربية السورية لألنباء )         ٩

١٠ LSE-ISDC                        خاص 

 عام (ISWدراسات الحروب )معهد                 ١١

 خاص مصدر لم يُكشف عنه ١٢

١٣ LexisNexis عام 

 

 تصميم األبحاث، وطريقة ووصف قاعدة البيانات
 وشمل تصميم البحث مرحلتين: مرحلة الجمع ومرحلة المقارنة.

 

 جمع البيانات

وكانت الفترات الثالث التي تم  .٢٠١٦إلى عام  ٢٠١٤وكبداية تم تقييم تغطية كّل منظمة لمدة ثالث فترات من عام 

 ٢٦)من  ٢٠١٥األسبوع الخامس من عام و كانون األول(، ٧ -كانون األول  ١) ٢٠١٤لعام  ٤٩اختيارها هي األسبوع 

وقد  (.٢٠١٦كانون الثاني لعام  ٣ -كانون األول  ٢٨) ٢٠١٥لعام  ٥٣واألسبوع ، كانون الثاني إلى األول من شباط(

وقد اختيرت عدة  )بشكٍل شبه عشوائي( استناداً إلى تباين في التغطية من قبل الشركاء المحتملين.تم اختيار الفترات 

فترات، متباعدةٍ زمنياً، لضمان مراعاة التغيرات في التغطية بمرور الوقت )ولم تكن كل المبادرات تقوم بالتغطية 

ى سبيل المثال، كانت تأتي البيانات في ملفات إكسيل مقاييس مختلفة إلعداد التقارير )عل مؤسسةٍ  كان لكلّ  األسبوعية(.

لذلك، قمنا بترميز البيانات من كّل مبادرة وفقا لمنهجية قائمة )منهجية  وتقارير شفهية ومقاطع فيديو وصور(.

ACLED.تم إجراء الترميز من قبل ثمانية  (. وتّم ترميز جميع البيانات يدوياً في صيغٍة مشتركة للسماح بالمقارنة

ونتج عن ذلك قاعدة بياناٍت تضم  .٢٠١٧باحثين مستقلين تم تعيينهم الستكمال هذه المهمة من أيار إلى حزيران لعام 

أحداثاً فريدة من  ٤,٥٩٠عمليات الرصد هذه والبالغ عددها  ولم تكن عملية رصد لألسابيع الثالثة قيد النظر. ٤,٥٩٠



 
 
 

مصدر. وبالتالي، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الحدث موجوداً في  أحداث العنف، ولكنّها كانت أحداثاً فريدة لكلّ 

 ( وفي البيانات من مركز كارتر.SOHRبيانات المرصد السوري لحقوق اإلنسان )

 

 مقارنة البيانات

 قمنا باستخدام طريقتين بهدف مقارنة البيانات. استخدمت الطريقة األولى قاعدة بيانات عمليات الرصد البالغ عددها

بينما كانت  غ عنها.قمنا بتقييم حجم البيانات، والتغطية الجغرافية، وتغطية الجهات الفاعلة وأنواع العنف المبلّ . ٤,٥٩٠

قام المحلل بدمج جميع  فقمنا بالتعاقد مع محلٍل لألبحاث ليقوم بدمج جميع البيانات.طريقة المقارنة الثانية أكثر تطوراً. 

وينطوي هذا على مقارنة البيانات الواردة من اثنين )أو  10واحدة )تسمى تقنياً بالـ "مطابقة"(.البيانات في قاعدة بياناٍت 

أكثر( من شركائنا، وتحديد ما إذا كانت األحداث التي سجلوها هي نفس األحداث أو متشابهة )مكررة(، ومن ثم يتم عزل 

لى إنشاء قاعدة بيانات جديدة دون أّي تكرارات، بحيث وأدى ذلك إ األحداث الفريدة التي تم اإلبالغ عنه من كّل مبادرة.

وقد سمح هذا األسلوب  11حدث مستقل في األسبوع(. ٨٠٠حدث )مما يعني متوسط حوالي  ٤٥٦,٢كانت تحتوي على 

 بتقييم تفّرد كّل مصدر.

 

 الجزء األول: تقديم التقارير عن سوريا
در البيانات المختلفة بنتائج توصيفية ويقّيم فيما بعد كيف تقوم مصايبدأ الجزء يقدم هذا الجزء نتائج المشروع التجريبي. 

( تغطية الجهات أ( التوزيع الجغرافي للعنف، ب( أنواع العنف التي تم رصدها، ج بكتابة تقاريرها حول النزاع السوري:

 الفاعلة المختلفة؟ 

 

 (: التغطية التجريبية١الشكل رقم )
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B. Dusetzina et al., An Overview of Record Linkage Methods (Agency for Healthcare Research and Quality (US), ٢٠١٤), 
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وقد تم تمثيل كّل أسبوعٍ من البيانات من مبادرات البيانات  للبيانات. ووصفية ( نظرةً عامة ١رقم )ويعرض الشكل 

تمثل األلوان كّل مبادرة في حين يشير حجم الشريط إلى عدد األحداث التي ساهمت  المحلية المشاركة في الرسم البياني.

ولم يكن لدى بعض الشركاء  من قبل المنظمات.وكما يتضح من الشكل، كان هناك تباين في التغطية . المبادرة بها

ً ألنهم بدؤوا تغطيتهم )الم -معلومات متاحة طوال األسابيع الثالثة   12تقريباً. ٢٠١٥( فقط في نهاية عام منهجةغالبا

 سبعة أحداث أسبوعياً على سبيل المثال من قبل أحد الشركاء(.تقديم وقدمت بعض المنظمات معلوماٍت قليلةً نسبياً ) ك

أن تكاليف فرز جميع )بالنظر إلى بعد تقييم كمية البيانات التي تم جمعها لمدة أسبوعٍ واحد، قررنا عدم إدراج البيانات 

وعالوةً على ذلك، ونظراً للتداخل الشديد جداً بين مركز كارتر والمرصد السوري  األدلّة لم توازي التغطية المضافة(.

وعموماً، ظهرت االستنتاجات  فقد قررنا عدم ترميز بيانات مركز كارتر لألسبوع األخير. SOHRلحقوق اإلنسان 

 التالية من عمليات ترميز البيانات وعمليات المقارنة:

 

على سبيل المثال، فإّن  إّن كمية البيانات المتولدة في سوريا تفوق قدرة المنظمات الفردية على تغطية النزاع. .1

من البيانات  أشهرمن النزاع السوري مماثلةٌ ألكثر من ثالثة  أسابيعم توليدها من ثالثة كمية البيانات التي ت

تقريباً كيفية زيادة تراكم البيانات  تحادوأبرز جميع الشركاء في اال 13التي تم إنشاؤها في القارة األفريقية بأكملها.

على مدى العام الماضي. ويعني هذا أّن التعاون الحقيقي والتخصص )المحتمل( هو أكثر االستراتيجيات عمليةً 

 ؛للحصول على نظرة جيدة حول النزاع السوري

مسح منتظم لألنشطة بحاجٍة إلى إجراء  تحادتختلف تغطية النزاع السوري مع مرور الوقت. وهذا يعني أّن اال  .2

( مع األسبوع ٢٠١٥و ٢٠١٤توضح مقارنة األسبوعين األولين من عامي ) التي تقوم بها منظمات جديدة.

                                                           
 .لمشروع(مبادراٍت بإرسال التقارير في األسبوع األخير من ا ١٠وزاد عدد المنظمات التي تغطي النزاع مع مرور الوقت )حيث قامت  12
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على  ( أّن التغطية قد ازدادت وأّن المزيد من المنظمات أصبحت فعالة.٢٠١٦وبداية  ٢٠١٥الثالث في )نهاية 

 Syrianائل التواصل االجتماعي والمدعو "سبيل المثال، بدأ الموقع الذي يستخلص التقارير من وس

Liveuamap فصاعداً، وبالتالي لم يتم تمثيله إال في األسبوع األخير من  ٢٠١٥" نشاطه من منتصف عام

وعلى العموم، يعني ذلك ضرورة وضع عمليٍة لتحديد األنشطة والتغطية الجديدة على  المشروع التجريبي.

 أساس منتظم؛

 (.١)انظر إلى الشكل رقم  مسؤولة عن غالبية األحداث، ولكن تغطيتها غالباً ما تتداخلك أربع منظمات لهنا .3
 ٤٠٠يغطي كلٌّ من المرصد السوري لحقوق اإلنسان، ومركز كارتر، وشبكة شام اإلخبارية ما يزيد على 

ال يستهان به من األحداث في حدث في األسبوع. كما قامت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتغطية عدٍد 

حدثاً  ٧٠٠( وّلدت حوالي ١٥٠+  ٤٠٠*  ٣حدث ) ١٣٥٠ومع ذلك، بدالً من توليد (. ١٥٠األسبوع )حوالي 

   فريداً فقط.

 

( التغطية ١ما هي المساهمة الفريدة من نوعها لكّل مبادرة فيما يتعلق بـ: وفي ضوء هذه االستنتاجات، برز السؤال التالي:

( تغطية الجهات الفاعلة المختلفة. وتمت مناقشة كّل من هذه العناصر ٣ ؛( نوع األحداث التي تم رصدها٢ ؛الجغرافية

 في األقسام التالية. 

 

 ةواضح ةالقياسي تحيزاتالتغطية الجغرافية: ال .2
المشروع التجريبي األحداث في سوريا بما في ذلك مواقعها الدقيقة وإحداثياتها  اتحادحددت المنظمات في 

ويسمح ذلك بربط البيانات واستخدامها لتتبع التطورات  الجغرافية المحددة )خطوط العرض وخطوط الطول(.

 لتالية:بمرور الوقت. واستناداً إلى الترميز الجغرافي للمعلومات يمكن استخالص االستنتاجات األربعة ا

 

الفترة  قامتحدثاً فريداً  ٢,٤٥٦ومن أصل  بتغطية شاملٍة لمواقع فريدة للعنف في سوريا. تحادقام اال .1

ومع وجود عدد كبير من األحداث التي تحدث  .اً فريداً موقع ٧٧٠، تم تسجيل حوالي بتغطيتها التجريبية

التغطية شاملة ومفصلة بقدٍر كاف في جميع في نفس المواقع )حلب ودمشق ودير الزور والرقة( يبدو أّن 

( الذي يعرض البيانات على الخريطة. ٢ويُوّضح ذلك من خالل الشكل رقم ) المناطق اإلدارية تقريباً.

 جغرافٌي كبير لألحداث في جميع أنحاء البالد. انتشاروكما هو واضح من الشكل، فهناك 

(، ٢وكما يتضح من الجدول رقم ) ات المساهمة.هناك فروق واضحة في اإلبالغ الجغرافي بين المنظم .2

على سبيل المثال، تغطي الشبكة  فإّن عدد المواقع الفريدة التي ترصدها كّل منظمة يختلف اختالفاً كبيراً.

موقعاً لم يتم اإلبالغ عنها من قبل أّي من المنظمات التسع األخرى  ٤٩ SNHR السورية لحقوق اإلنسان

فتعتبر ثالث منظمات )المرصد السوري لحقوق اإلنسان، وشبكة  مواقعها فريدة(.٪ من جميع ٢٥)حوالي 

 ٪ من جميع المواقع الفريدة.٩٠يقرب من  عماشام اإلخبارية، والشبكة السورية لحقوق اإلنسان( مسؤولةً 

 وهو أّن بعضها أفضل في اإلبالغ من بعض المناطق. فعلى سبيل المثال، المنظمات،وثمة فرق آخر بين 

فإن شبكة شام اإلخبارية والشبكة السورية لحقوق اإلنسان تتمتعان بتغطية أفضل للرقة والحسكة من معظم 

حتاج إلى مزيجٍ من المصادر لتتمكن من تأمين التغطية الشاملة. ي تحادوهذا يعني أن اال المنظمات األخرى.

بأخذ أكبر عدٍد من  سليمةاالستراتيجية الوإذا أخذنا في الحسبان أنه ال يمكن تغطية جميع المبادرات، فتقوم 

. مما يعني استخدام المرصد السوري لحقوق اإلنسان، وشبكة شام اإلخبارية، والغير مكررة المواقع الفريدة

والمالحظة الثالثة هي أّن المساهمين الرئيسيين في تأمين المواقع الفريدة  والشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

وكما يوضح الجدول  جيدان في مناطق مختلفة. -وق اإلنسان وشبكة شام اإلخبارية المرصد السوري لحق -



 
 
 

(، فإّن شبكة شام اإلخبارية تقوم باإلبالغ بشكل أفضل عن حماه والحسكة )وبنسبٍة ٢( في )الملحق ٣رقم )

 األخرى.أقل عن ريف دمشق ودرعا(، في حين تُعتبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أفضل في المناطق 

 معدل اكتشاف مواقع جديدة لكل مبادرة(: ٢الجدول رقم )
المواقع  عدد المواقع عدد األحداث 

 الفريدة

 لمواقع الفريدةالمئوية لنسبة ال

 % ٤٠.٦٧ ٢٠٥ ٥٠٤ ١,٣٥٩ المرصد السوري لحقوق اإلنسان

 % ٣٤.٤٠ ١٦١ ٤٦٨ ١,٢٢٢ شبكة شام اإلخبارية

 % ٢٤.٣٨ ٤٩ ٢٠١ ٤٤٤ الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 %   ٠.٠٠ ٠ ٣٨٦ ٩٣٤ مركز كارتر

LexisNexis ١٨.٨٢ ١٦ ٨٥ ١٥١ % 

Syria Liveuamap ١٩.٧٤ ١٥ ٧٦ ٢٣٢ % 

 % ٢٤.٠٧ ١٣ ٥٤ ٨٢ معهد دراسات الحروب

 % ٢٠.٦٣ ١٣ ٦٣ ٨٣ وكالة سانا

Airwars ٢٠.٠٠ ٥ ٢٥ ٣٦ % 

 %  ٨.٣٣ ١ ١٢ ٢٨ األرشيف السوري

 

حيث يأتي عددٌ أكبر من التقارير من األماكن المأهولة . عدداً من "التحيزات" المعروفةتستنسخ البيانات  .3

بالسكان، فضالً عن التقارير من المناطق األقرب إلى شبكات الطرق والتقارير من المناطق الحضرية. 

المناطق  ويتم رصد أحداث النزاع بشكٍل أفضل عندما تحدث في يتوافق هذا األمر مع 'تحيزاٍت' معروفة.

ذات الكثافة السكانية العالية )وبالتالي المدن بدالً من المناطق الريفية(، وعندما تكون أقرب إلى شبكة 

 .14الطرق، وعندما تنطوي على إصابات )قد تكون تغطية بالهاتف المحمول أيضاً أحد العوامل المحددة(

 يحها. إّن االعتراف بوجود هذه التحيزات هو خطوةً في الطريق إلى تصح

)ومن المعروف أّن الالذقية  بقلة اإلبالغ عن مناطق الرقة والحسكة، وبدرجة أقل، حمص تحادتسم االي .4

تشير تغطية الرقة  وطرطوس تعرضتا لعنٍف أقل خالل الفترة التجريبية التي استمرت ثالثة أسابيع(.

 (.٢الملحق  - ٣الشكل ٪ )١.٨٧و٪ ١.٩١والحسكة إلى نقٍص في التبليغ حيث بلغت النسبة على التوالي 

ومن المرجح أّن انخفاض معدالت الرصد في هذه المناطق يعود إلى التحيزات / المشاكل المعروفة فيما 

وبالنظر إلى أّن العديد  15وعالقات المنظمات.يتعلق البيانات المفصلة للنزاع، ولكنّه أيضاً نتاج ألهداف 

من المنظمات قد تكون لها صالٌت بـ "المعارضة"، يبدو من المرجح أن يكون هناك نقٌص في اإلبالغ عن 

ومن ثم، وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي  مناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية والحكومة.

إلى التغلب  تحادحتاج االيو ناطقعنية، ال تزال هناك تحديات في تغطية بعض المتبذلها جميع المنظمات الم

عليها.

                                                           
14 14 Nils B. Weidmann, “A Closer Look at Reporting Bias in Conflict Event Data,” American Journal of Political Science ٦٠, no. ١ (January ٢٠١٦ ,١): 
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١٠٠٤٠. 
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 (: التوزع الجغرافي لألحداث٢الشكل رقم )  



 
 
 

 

 



 
 
 

 تغطية نوع الحدث: قلة هم من أبلغوا عن العنف ضد المدنيين .3
تصنيف  تحادستخدم االي(. ٤بين تسعة أنواعٍ للعنف أو "أنواع األحداث" )انظر إلى الجدول رقم  ACLEDتميز 

ACLED .والميزة الرئيسية هي أّن  16ألنواع األحداث المعروف في األوساط األكاديمية والدوائر السياسية

متعارضة ألحداث ليست التصنيف يتيح المقارنة بين الصراع السوري والصراعات األخرى. الحظ أن أنواع ا

فعلى سبيل المثال، قد تنطوي المعركة على إصابات في صفوف المدنيين، ولكن هذه الهجمات ال  بالضرورة.

 ترمز إلى العنف ضد المدنيين. وبالمثل، قد تشمل المعارك قصفاً مكثفاً )عنف عن بعد(.

 

 (: أنواع األحداث٤الجدول رقم )

 التعريفات أنواع األحداث

حيث ال بمعركة بين جماعتين مسلحتين عنيفتين  ال تغيير في السيطرة على األرض -معركة

 تتغير السيطرة على الموقع المتنازع عليه.

هة فاعلة غير حكومية تسيطر على ج -معركة

 األرض

معركة تكسب من خاللها جهة فاعلة غير حكومية 

 السيطرة على موقعٍ ما.

معركة تستعيد من خاللها الحكومة السيطرة على  لحكومة تستعيد السيطرةا -معركة

 موقعٍ ما.

تقوم مجموعة غير حكومية بتأسيس قاعدة أو مقر  تأسيس مقر أو قاعدة

 دائم أو شبه دائم.

تحرك من قبل جهة فاعلة مسلحة لم يتضمن قتاالً  تطور استراتيجي

ً ولكنه ذو صلة بالعنف المستقبلي. على سبيل  فعليا

لتجنيد، وعمليات توغل، ومحادثات المثال: حمالت ا

 سالم، واعتقاالت لمسؤولين كبار.

مظاهرة عامة غير عنيفة )احتجاج( أو عنيفة )شغب(  الحتجاجاتا \أعمال الشغب 

 من قبل مجموعٍة ما. 

هجوم مجموعة مسلحة على المدنيين. المدنيون هم  عنف ضد المدنيين

 غير المسلحين والذين ال ينخرطون في العنف. 

حصول الجهات الفاعلة المسلحة على السيطرة على  انتقال السيطرة على األرض بشكل ال عنفي

 موقع ما من دون انخراط في العنف.  

وهو نشاط ال تتطلب فيه األداة المستخدمة للعنف  العنف عن بعد

الوجود الفعلي للجاني )القصف، والعبوات الناسفة، 

 وقذائف الهاون والصواريخ(.

 

من خالل استخدام هذه األنواع من األحداث بتقييم مالمح التقارير الخاصة بالمنظمات و "الموثوقية" العامة  االتحاد قام

( إحصاءات وصفية ألنواع األحداث ٢( في )الملحق ٤( والشكل رقم )٥ويقدم الجدول رقم ) لإلبالغ عن نوع الحدث.

                                                           
 .و التغييرات عندما يشعر الشركاء أننا نُغفل أبعاداً مهمةمنفتحون على اإلضافات أ 16



 
 
 

( متوسط التوزيع على أنواع األحداث من آسيا وأفريقيا ٦) ويقارن الجدول رقم التي ترصدها كل منظمة على حدة.

 وتظهر االستنتاجات التالية:  17والشرق األوسط.

لبيانات أّن لعينة الصغيرة التي لدينا، توضح اعلى االقيود الواضحة  من منظور مقارن، وعلى الرغم من كلّ  .1

لصراعات من ا والمعارك أكبر( من أيّ  الصراع يتسم بالصفة العسكرية بشكٍل أكبر )أي نسبة العنف عن بعد

محة ومن المرجح أن تكون الل على مدى السنوات العشرين الماضية. ACLEDبيانات األخرى التي غطتها 

ل المثال صحيحةً تقريباً ألن خصائص النزاع مماثلة للنزاعات األخرى في الشرق األوسط )مقارنة على سبي

المرجح أن  وفي الوقت نفسه، يُشير توزيع أنواع األحداث أيضاً إلى أنّه من ((.٦سوريا بالعراق )الجدول 

يين، حيث يبدو أّن هناك قلة في العينات حول العنف ضد المدن بعض المعلومات الهامة: تحادفوت االي

ت لى مستويا، إن الوصف النوعي للنزاع السوري يميل إلى اإلشارة إهناك سببان لهذا. أوالً  وأعمال الشغب.

اعتبارهم  ف بأنها االستهداف المتعمد للمدنيين بدالً منأعلى بكثير من العنف ضد المدنيين والتي تُعرّ 

قتل في السجون، لمدنيين، وعمليات اللعلى سبيل المثال، استهداف تنظيم الدولة اإلسالمية  "أضراراً جانبية".

لجماعات المتحاربة ي يقوم بها المدنيون تأييداً لأعمال الشغب واالحتجاج الت وحمالت التجنيد العنيفة. كما أنّ 

 ضدها شائعة نسبياً أيضاً ولكن ال يتم اإلبالغ عنها في كثير من األحيان؛ أو

اٍف من العينات كوالسبب الثاني لالعتقاد بأن العنف ضد المدنيين وأعمال الشغب / االحتجاجات تفتقد إلى عدٍد  .2

مساهمين ويسجل أكبر ال .أنماط إبالغ مختلفة حول العنف ضد المدنيينالشركاء المساهمين لديهم هو أّن 

وجه ضد )المرصد السوري لحقوق اإلنسان، ومركز كارتر، وشبكة شام اإلخبارية( أقل بكثير من العنف الم

اث د الفعلي ألحدالعد يبدو من المرجح جداً أنّ  المدنيين مما تفعله منظمة مثل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

إّن المنهجية فمن ناحية، ف .العنف ضد المدنيين أكبر من العدد الذي تقوم المنظمات المشاركة باإلبالغ عنه

نها صحيحة على عالشفافة والمثابرة للشبكة السورية لحقوق اإلنسان تجعلنا واثقين من أّن األحداث التي تبلغ 

ع الفعلي" )أي غير ا إذا كانت التقارير تُقارب "الواقومن ناحية أخرى، فإّن الطريقة الوحيدة لتقييم م األرجح.

 يانات غير متحيزة.وكلما زاد التداخل فيما بينها كلّما كانت الب متحيزة( هي قياس نسبة التداخل بين المنظمات.

ن المنظمات في المحافظات المختلفة وبي نالمدنييومع ذلك، فإّن نسبة التداخل في أحداث العنف الموجه ضد 

ن تلك النسبة ملهذا السبب، يبدو من المرجح جداً وجود نسبٍة أكبر من العنف ضد المدنيين  المختلفة منخفضة.

 التي تذكر حالياً من قبل المنظمات المساهمة؛

زان تحيات هناك بصرف النظر عن النقص الواضح في اإلبالغ عن العنف ضد المدنيين والشغب / االحتجاج .3

ة. وتقوم أوالً، هناك خصائص مختلفة لإلبالغ عن االنتصارات العسكري .طفيفان آخران حول أنواع األحداث

قوق المصادر "التي تميل إلى" المعارضة )ربما المرصد السوري لحقوق اإلنسان، والشبكة السورية لح

 -كالة سانا نتصارات الحكومية في حين تقوم واإلنسان وشبكة شام اإلخبارية( باإلبالغ عن عدٍد أقل من اال

، الملحق ٤كل كبيٍر جداً عن استيالء الحكومة على المناطق )انظر الشكل باإلبالغ بش -وهي مصدٌر حكومي 

بب القيود وكالهما يختلف عن المصادر التي يكون فيها الميل إلى أي من الطرفين أقل وضوحاً، إما بس (.٢

، ومعهد دراسات الحروب( أو بسبب عدم وجود فلتر )وسائل التواصل Lexis-nexisالتحريرية )

لتي تميل وتفيد هذه المصادر بوجود عدد أكبر من عمليات االستيالء الحكومية من المصادر ا االجتماعي(.

لثاني هو أّن والتحيز الطفيف ا إلى المعارضة وعدداً أدنى من الذي تعلنه المصادر التي تميل إلى الحكومة.

قيام باستقصاٍء اً من هذه المصادر ال يُقدم تقاريراً عن وجود أو إنشاء المقرات. ولذلك هناك حاجة إلى الأي

 محدد لهذا النوع من األحداث.

 

                                                           
 .يرجى مالحظة أن التحليالت تقريبية، بسبب عدم تخفيض البيانات لمستوى التغطية الفريدة 17



 
 
 

 (: مقارنة تغطية أنواع األحداث٦الجدول رقم )

الشرق  سوريا 
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 تغطية الجهات الفاعلة: الكشف عن األنماط المعروفة .4
وتم  شمل تصميم المشروع التجريبي تحديد جهتين فاعلتين لكل حدث )باستثناء األحداث ذات الطرف الواحد(.

ً  بشكٍل إجمالي تحديد أكثر من مائة جهة فاعلة مختلفة خالل فترة العينة. نظراً إلى  يعتبر هذا العدد مرتفعاً نسبيا

 18التغطية الممتدة لثالثة أسابيع فقط، ولكن ربما يكون منخفضاً إلى حٍد ما على اعتبار البيئة شديدة التجزؤ للنزاع.

ً عند كتابة بع نهجاً متشابهتتكانت الفاعلة وما إذا  جهاتالمنظمات عن ال تقاريرالقسم مدى جودة هذا  يحلل ا

به بين تقارير المصادر فكلّما ازداد التشا ا مدى تشابه التقارير كمعيار للقياس:ولتقييم ذلك، استخدمن التقارير عنها.

اً إلى هذه يمكن استخالص ثالثة استنتاجاٍت استناد زاد احتمال أن تقترب العينة من العدد الحقيقي لألحداث.

 :المقارنة

لتحقق ل يةهناك إمكان كنت متسميةً لمجموعات مسلحة مجهولة الهوية مما يعني أنه ل تحاداستخدم اال .1

دث ٪ من الحوا٣٠و ٢٠وتشكل الجهات الفاعلة مجهولة الهوية ما بين  من هوية الجهة الفاعلة.

لفاعلة اعدد الجهات وبالتالي كان استنتاجنا األول هو أّن  المبلغ عنها في المراحل التجريبية.

درين حدث أسبوعياً فنحن غير قا ٦٠٠نظرا لـحصولنا على  .المسلحة مجهولة الهوية مرتفع جداً 

ً في األس ١٢٠على الكشف عن الجهة الفاعلة المسؤولة )أو المستهدفة( لما يصل إلى  بوع حدثا

اً عند رصد يكون الرقم أكثر ارتفاعاً عندما يشارك الفاعلون في المعارك ولكنه مرتفٌع أيض ٪(.٢٠)

تحسين باإلمكان تطوير استراتيجياٍت لحل هذه المشكلة ليس سهالً، ولكن  حاالت العنف عن بعد.

ة )الشبكة ووجدنا أن بعض المبادرات أفضل بمرتين عموماً في تحديد الجهات الفاعل عملية التحديد.

الحروب( من غيرها )مثل شبكة شام  ومعهد دراسات Nexisالسورية لحقوق اإلنسان، مصادر 

 - وخاصة القصف -وعالوةً على ذلك، فإّن حوادث العنف عن بعد  (.٥اإلخبارية( )انظر الشكل 

( تستفيد كثيراً من عمل معهد دراسات الحروب )حول الضربات الجوية الروسية واإلسرائيلية

 حول غارات التحالف(.) Airwarsو
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الجهات المعروفة باللون الـ )أزرق( مقابل الجهات مجهولة الهوية باللون الـ (: ٥الشكل رقم )

 )البرتقالي(

 
 

ويقدم  .بعض المنظمات أفضل بكثير في تحديد الجهات الفاعلة المختلفةاالستنتاج الثاني هو أّن  .2

( إحصاءات وصفية تبين فرقاً كبيراً في النسبة المئوية للجهات الفاعلة المختلفة التي ٧الجدول رقم )

توفر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  يجري تغطيتها. وهناك منظمتان جيدتان بوجه خاص.

جهة فاعلة ال تغطيها أي مبادرة  ٢٨معلومات فريدة عن الجهات الفاعلة، حيث يقومون بتغطية 

( التي احتاجوا ٤٤٤وهذا أمر مثير لإلعجاب بشكٍل خاص عند النظر في عدد األحداث ) أخرى.

( جهة ١٨السوري لحقوق اإلنسان، مثالً، )شمل المرصد  (.٢٨إليها لتحديد هذه الجهات الفاعلة الـ )

ً للوصول إلى هذا العدد. ١٣٥٩فاعلة فريدة، واحتاجوا إلى   Syriaكما كان أداء موقع " حدثا

Liveuamap" واالستقصاٍء القياسي من "Lexis-nexis.وبالمقارنة، لم  " جيداً في هذا الصدد

ي تذكر عدداً أقل من الجهات الفاعلة عموماً، يكن أداء شبكة شام اإلخبارية جيداً في هذا المجال: فه

فضالً عن عدد أقل من الجهات الفاعلة الجديدة، مما يشير إلى أّن شبكة شام اإلخبارية أقّل تنوعاً من 

 شبكة المرصد السورية لحقوق اإلنسان.

 

 (: معدل رصد الجهات الفاعلة الجديد من قبل كل مبادرة٧الجدول رقم )

 جديد فريد فريدغير  عدد األحداث 

 ٥٦.٠٠ ٢٨ ٢٢ ٤٤٤ الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 ٣٩.١٣ ١٨ ٢٨ ١٣٥٩ المرصد السوري لحقوق اإلنسان

AIRWARS ٢٠.٠٠ ١ ٤ ٣٦ 



 
 
 

Liveuamap ١٩.٠٥ ٤ ١٧ ٢٣٢ 

Nexis ١٥.٦٣ ٥ ٢٧ ١٥١ 

 ١١.١١ ٢ ١٦ ٨٢ معهد دراسات الحروب 

 ١٤.٧١ ٥ ٢٩ ١٢٢٢ شبكة شام اإلخبارية

 ٩.٠٩ ١ ١٠ ٨٣ ساناوكالة 

 ٠.٠٠ ٠ ٢ ٢٨ األرشيف السوري

 

 

 .البيانات تحتوي على تحيزاٍت معروفة وأخرى متوقعة في عملية اإلبالغالنتيجة الثالثة هي أّن  .3

 19وكثيراً ما تكون مثل هذه التحيزات مدفوعةً بالتحيز في التقارير والوصف الواردة في المصادر.

" أساساً Lexis-nexisذلك. أوالً، تشير المصادر الواردة في تقرير "وهناك ثالثة أمثلة تشهد على 

إلى الحرب ضد المنظمات الجهادية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد ضربات التحالف ضد تنظيم 

وهذا يشير إلى أّن معظم المصادر غربية ويبدو أنّها توفر المعلومات التي تعتقد  "الدولة اإلسالمية".

ً ثا المحلي مهتم بها.أن الجمهور  " كومةللح ؤيدعبارةٌ عن منفذ إخباريٍ "م هيو -تقوم وكالة سانا  ،نيا

)غالباً ما تكون هذه التحركات عمليات  كوميةمن األنشطة الح ٍد كبيرٍ باستمرار باإلبالغ عن عد -

 ،يراً وأخ .كومةللح المؤيدين ائهافي محاولة إلرضاء قر يبدوما  لىاستيالء حكومية على مناطق(، ع

عن عدٍد  -‘للجيش السوري الحر موالٍ ’ عبارة عن منفٍذ إخباري هيو -تُبلغ شبكة شام اإلخبارية 

وفي حين أن خصائص  التي ترتكبها قوات الجيش السوري الحر.نيين أقّل من حاالت العنف ضد المد

متنوعة من مصادر اإلبالغ هذه ليست جديدة، إاّل أنّها تؤكد الحاجة إلى استخدام مجموعة واسعة و

 اإلبالغ.

 

 

 الجزء الثاني: نوعية البيانات حسب التصميم
هناك سببان  .ال يمكن، وال ينبغي، استخدام جميع المعلومات المتاحةولعل أهم استنتاج على أساس هذه التجربة هو أنه 

التحيزات بدالً من تحسين عينة لذلك. أوالً، من المرجح أن يؤدي الجمع بين العديد من المصادر دون تمحيص إلى زيادة 

وثانياً، إّن كمية المعلومات عن النزاع السوري كبيرة لدرجة أّن الموارد والوقت المتاحين ال يسمحان بإدراج  20البيانات.

 ولذلك، توجد ثالثة اعتبارات وراء تصميم قاعدة البيانات: جميع المصادر الممكنة.

 البيانات بشكٍل آني تقريباً لتمكين التحليل المستنير القائم على األدلة؛ ACLEDتوفر  .1

2.  ً  ؛وتراعي التحيزات وتزيد هذه البيانات من التغطية إلى أقصى حد ولكن تزيد الموثوقية أيضا

 21وينبغي أن تسمح قواعد البيانات بإضافة معلومات الحقة. .3

 

                                                           
19  Christian Davenport and Patrick Ball, “Views to a Kill: Exploring the Implications of Source Selection in the Case of Guatemalan State Terror, 

١٩٩٥-١٩٧٧,” Journal of Conflict Resolution ٤٦, no. ٤٥٠–٤٢٧ :(٢٠٠٢) ٣; M. Herbert Danzger, “Validating Conflict Data,” American Sociological 
Review ٤٠, no. ٨٤–٥٧٠ :(١٩٧٥) ٥, https://doi.org/١٠.٢٣٠٧/٢٠٩٤١٩٦. 
20 Taylor B. Seybolt, Jay D. Aronson, and Baruch Fischhoff, eds., Counting Civilian Casualties: An Introduction to Recording and Estimating 

Nonmilitary Deaths in Conflict (Oxford University Press, ٢٠١٣), https://doi.org/١٠.١٠٩٣/acprof:oso/٩٧٨٠١٩٩٩٧٧٣٠٧. ١٠٠ .٠٠٠١. 
يكتسب الشرط األخيرة أهميةً خاصة بالنسبة للمبادرات التي تتبع الضحايا المدنيين. حيث تواجه العديد منها الكثير من التأخيرات المتراكمة أو  21

 .يعتمدون على معلومات ال تتوفر إال بعد مرور بعض الوقت



 
 
 

المنظمات  حماية المصدر، بل وتقوم بإخفاء هوية تحادضمن االيإن حماية المنظمات المساهمة أمر بالغ األهمية. و

قدمون التقارير إلى يوبالتالي، ال يمكن ربط المعلومات علناً بالمنظمات وال باألفراد الذين  المساهمة عند الرغبة بذلك.

وة بخطوة الجمع خطقمنا فيما يلي بوصف تصميمنا األساسي )أ(، وموثوقية الحدث )ب(، وعملية  المنظمات المساهمة.

 (.ت)

 

 التصميم األساسي .أ

قواعد ج إّن وجود مفردات مشتركة ومتفق عليها حول ما يشّكل الحدث أمر بالغ األهمية عند العمل على دم

هذه التعاريف  استخدمت منظمات مختلفة في سوريا تعاريفاً مختلفةً لوصف العنف، وغالباً ما تتماشى البيانات.

لى سبيل المثال، ع وبالتالي يعني هذا إجماالً أّن هذه المعلومات غير قابلة للمقارنة. نفسها.مع مهمة المنظمة 

لحدث أو عدمه، أو عندما يشكل ا منطقةيجب أن يكون هناك اتفاق على تعريفاٍت توصف فعل السيطرة على 

أنها ست أحداث  تل فردية علىقصفاً جوياً وعندما يتم تسجيله كقتل للمدنيين، أو ما إذا تم تسجيل ستة عمليات ق

 منفصلة أو حدث واحد فيه ستة وفيات.

 ألسلوب.لتسجيل األحداث وتقترح المواصلة بالعمل بهذا ا ACLEDالبنية التحتية لـ  االتحاد وقد استخدم

التعامل مع  وأسفر هذا المشروع التجريبي عن توسيع قواعد الترميز والمبادئ التوجيهية المحددة بشأن كيفية

 حتية.وبنيتها الت ACLEDورأى المشروع التجريبي عدم وجود حاجة واضحة لتوسيع منهجية  .ضايا الحدودق

فئة التطور  ومع ذلك، تم إجراء تغييراٍت طفيفة مراعاةً للحالة السورية )على سبيل المثال، تم توسيع نطاق

انبية" في جعندما يكونون "أضراراً االستراتيجي، وأصبح المدنيون اآلن ضمن الجهات الفاعلة المرتبطة بهم 

لباب ا تحادبقي االيوعلى أي حال،  حوادث العنف عن بعد، وبات يتم التمييز بين مختلف أنواع القصف(.

 مفتوحاً أمام االقتراحات بهدف تحسين التصميم.

 

 موثوقية الحدث .ب

للتحقق من وقوع األحداث الخطوة الثانية هي االعتراف بأن المنظمات المختلفة لديها إجراءات مختلفة 

. على سبيل المثال، هناك انتقاد للمعلومات جودةليس بالضرورة أن تكون هذه اإلجراءات من نفس ال وتفاصيلها.

بعض التفاصيل المحددة  22التي يقدمها المرصد السوري لحقوق اإلنسان، من ضمن آخرين، بسبب عدم وضوح

فإّن العديد من التقارير التي تظهر على محركات تتبع وسائل حول كيفية جمع المعلومات في سوريا وبالمثل، 

 -على الرغم من المحاوالت المختلفة  -( يتم فحصها بواسطة خوارزمية Liveuamapالتواصل االجتماعي )

ً عن ذلك، تملك  نشر المعلومات الكاذبة من قبل الحكومات.حمالت قد تخضع لمحاوالت التضليل و عوضا

(، والشبكة السورية لحقوق اإلنسان وأيضاً منظمات صغيرة مثل األرشيف السوري Airwarsمنظمات مثل )

لتقييم الموثوقية )على سبيل المثال، تطلب األدلة البصرية أو شهادات شفوية حول األحداث(.  متقنةإجراءات 

 توى من الموثوقية.وبالتالي، فال ينبغي لعملية جمع البيانات وتجميعها افتراض تمتع كل مصدر بذات المس

 

 درجة موثوقية الحدث(: ٨الجدول رقم )

 عدد المصادر الدرجة نوعية المصدر نوعية المصدر

 ١مصدر  ١ التقرير من مصدر واحد

                                                           
22 tom_taylor_٢٠, “Syrian Observatory for Human Rights’ Reliability ‘has Been Found Wanting’ – Coalition,” Grasswire (blog), July ٢٠١٧ ,١٠, 

https://www.grasswire.com/٢٠١٧/٠٧/١٠/syrian-observatory-human-rights-reliability-found-wanting-coalition/; “The Syrian Observatory: The 
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مصادر ذات مستوى معين من األدلة 

)األدلة البصرية مثالً( ولكن ال يوجد 

 .إثبات على األدلة

 مصدر ٢ < ٢

الواجبة )مثل المصادر التي تبذل العناية 

مصدرين أو بعض أساليب التحقق(. 

، حيث تكون وهناك تفاوت في هذه الفئة

 بعض التقارير أكثر مصداقيةً من غيرها.

 ١مصدر  ٣ تقارير ذات مصداقية

 مصدر ٢ < ٤

 من مصدر واحد( ١موثوق و  ١)

 مصدر ٢ < ٥

 )مصدران موثوقان أو أكثر(

المصادر ذات المنهجيات المفتوحة 

 .والشفافة وإجراءات التحقق المستقلة

 مصدر واحد أو أكثر ٦ تقارير تم التحقق منها

 

 

 عملية الجمع خطوة بخطوة: من الخط األساس إلى اإلثراء المقصود .ت

أقصى قدر من  ولتحقيق وقد أعلمتنا نتائج هذا المشروع التجريبي أّن كمية البيانات والمعلومات كبيرةٌ جداً.

بعض  عنها جودة البيانات ضمن قيود الوقت والموارد، نقترح عملية من ثالث طبقات تنتجالتغطية وضمان 

التالي يمكن معلومات جديدة عند كّل نقطٍة زمنية وبالعملية مفتوحة بحيث يمكن إضافة  االختصارات المبررة.

ل إلى بيانات نتخذها للوصو( الخطوات الثالث التي ٩ويقدم الجدول رقم ) توسيع نوعية تغطية قاعدة البيانات.

ة للمشاركة وإثراء مستهدف للبيانات األساسي عالية الجودة. وهذا ينطوي على استخدام 'بيانات خط األساس'؛

غطية ت؛ واستراتيجية موجهة تستهدف نقاط الضعف المعروفة في التغطية والموثوقية بشكٍل عامفي زيادة 

 المصادر.

 

شبكة شام  -مصدران في سوريا بتوفير معظم البيانات  يقوم استخدام بيانات خط األساس. .1

يسلط  وكالهما يتضمن معلوماٍت فريدة من نوعها. -اإلخبارية والمرصد السوري لحقوق اإلنسان 

التحليل الضوء على أن االستراتيجية األكثر جدوًى هي اتخاذ أحد المصادر كخط أساٍس ومن ثم 

كما يوضح تحليلنا أن المرصد السوري  .لتكملة البياناتاالنخراط في استراتيجياٍت محددة الهدف 

ال  :جدليلحقوق اإلنسان هو أكثر المصادر عمليةً ليكون بذلك بمثابة خط األساس. وهذا خيار 

يعتبر المرصد السوري لحقوق اإلنسان شفافاً بما فيه الكفاية حول المصادر التي يستند إليها وتقول 

وفي الوقت نفسه، ال شّك بأّن  عدم اإلبالغ عن جميع األحداث.االنتقادات أّن المصدر يتعمد 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان هو المصدر األكثر شموالً كما أًن لديه أكبر عدٍد من المواقع، 

وأنواع األحداث والجهات الفاعلة الفريدة. وبالمقارنة مع شبكة شام اإلخبارية، فإّن سجل المرصد 

 ً  23.في اإلبالغ أكثر تنوعا

اإلخبارية  وشبكة شام Liveuamapويبرز التحليل أّن إثراء موجه بهدف تكملة الخط األساس.  .2

تحتوي  فريدة غير موجودة ضمن بيانات المرصد السوري لحقوق اإلنسان. يوفران معلوماتٍ 

على أنواع أحداٍث وجهات فاعلة فريدة من نوعها. بينما تعتبر شبكة شام  Liveuamapتقارير 

في حين يمكن رصد البيانات على  اإلخبارية أفضل فيما يتعلق بالمواقع الفريدة من نوعها.

Liveuamap  في غضون وقٍت معقول، إال أّن كمية البيانات التي تتولد من قبل شبكة شام

                                                           
 .٣ بـاألولية للحدث يعني استخدام المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن  معظم األحداث ستتمتع بالموثوقية  23



 
 
 

ط بتغطية المناطق التي تختلف فيها شبكة شام اإلخبارية عن المرصد اإلخبارية كبيرة بحيث قمنا فق

يأتي هذا  24وتشمل هذه المناطق كاّلً من الحسكة وحماه، وريف دمشق. السوري لحقوق اإلنسان.

معظم األحداث سوف تحصل على  الخيار العملي على حساب عدم زيادة موثوقية الحدث، حيث أنّ 

وسيتيح توفر الموارد اإلضافية، سواًء اآلن أو في المستقبل،  (.متوسط درجة ثالثة )من أصل ستة

 مزيداً من التحسين لقاعدة البيانات.

وأظهر التحليل ثالثة نقاط عملية إثراء موجهة تستهدف نقاط الضعف المعروفة في البيانات.  .3

ً  ضعف مشتركة. أولها هو قلة اإلبالغ عن العنف ضد المدنيين. األحداث  ، قلة اإلبالغ عنوثانيا

الحاصلة في الحسكة والرقة وأخيراً، الهوية غير الواضحة للجهات الفاعلة المشاركة في العنف 

هذه النتيجة، إلى الحصول على  بناًء على، لجأناو 25عن بعد )العبوات الناسفة والغارات الجوية(.

 ضعف هذه.مصادر عامة إضافية وتواصلنا مع منظمات محددة يُعرف عنها اإلبالغ عن نقاط ال

وقمنا باختيار مجموعٍة إضافيٍة من المصادر بعد اختبار عدٍد من المنظمات والمنشورات على 

 .تويتر

 

 

 (: االستراتيجية الموجهة بخصوص سوريا٩الجدول رقم )

 األحداث الفريدة المصدر نقطة الضعف

  المرصد السوري لحقوق اإلنسان خط األساس -

  Liveuamap الزيادة الموجهة ٠

شبكة شام اإلخبارية )حماه، الحسكة، ريف 

 دمشق(

 

  الشبكة لسورية لحقوق اإلنسان العنف ضد المدنيين ١

   ١مصدر لم يكشف عنه 

تغطية الحسكة  ٢

 والرقة

  الرقة تذبح بصمت
26Hawar News Agency  

  )الغارات الجوية للتحالف(27Airwars   جهات فاعلة مجهولة ٣

 -مجلس األمن التابع لألمم المتحدةتقارير 

 األمانة العامة )الغارات الجوية(

 

 

 

 االستنتاج والخطوات التالية

                                                           
 .ومن المفترض أن تدرج حلب ودرعا أيضاً عندما تتوفر موارد إضافية 24
ميل لحٍد ما إلى المعارضة. الموجودة في قاعدة البيانات والتي تقد تكون شبكة المصدر نيوز المؤيدة للحكومة مصدراً جيداً لتحقيق التوازن في البيانات  25

يدانية تستغرق وقتاً وقد يكون من الممكن معالجة قلة اإلبالغ من المناطق الريفية التي ال تملك تغطية لخدمات الهواتف المحمولة باستخدام أساليب م

 .طويالً. وأخيراً إضافة معلومات حول المقرات والقواعد
 .ملين نسبياً(كافياً )ومن المرجح أيضاً أن تكون شا المصدرين يعتبرتداخٌل قوٌي جداً مع الفرات بوست مما يوحي بأن  أحد هذه هناك  26
 .اث قليلة جداً وأدى اختبار إدراج جميع تقارير معهد دراسات الحروب )ذكر الغارات الجوية الروسية / اإلسرائيلية بشكل مفصل( إلى أحد 27



 
 
 

الغرض  يقدم هذا التقرير إحصاءات وصفية عن مشروع تجريبي بشأن تغطية النزاع السوري في ثالثة أسابيع منفصلة.

البيانات المختلفة في قاعدة بيانات مضغوطٍة واحدة من هذا المشروع التجريبي هو وضع استراتيجية للجمع بين مصادر 

ويمر من خالل عملية مصممة من خطوتين بشكٍل مقصود  ACLEDيستخدم التصميم البنية التحتية لـ  عالية الجودة.

إلثراء البيانات.



 
 
 

 الملحق األول: كتابة التقارير عن األنشطة في سوريا
 كتابة التقارير عن األنشطة

 الرابط الفترة الزمنية المصادر الوصف 

Syria Direct Syria Direct  السوريين. هي منصة صحفية تقدم تقارير عن الصراع السوري من وجهة نظر

وتقدم التقارير حول مجموعة واسعٍة من األنشطة بما في ذلك العنف المتبادل بين المتمردين. يتم 

 تمويلها من قبل الواليات المتحدة

تقوم باإلبالغ من خالل شبكة الممارسات الصحفية الشائعة. ال تملك صحفيين 

 في سوريا حيث يتواجد معظمهم في األردن وتركيا.

الوقت إلى -٢٠١٣

 الحالي
www 

شبكة شام 

 اإلخبارية

منفذ إعالمي يجمع الصور ومقاطع الفيديو من صحفيين مواطنين في سوريا. منظمة ناشطة 

 إخبارياً معارضة لنظام األسد.

إلى الوقت  -٢٠١٢ مصادر محلية من خالل شبكة خاصة من الصحفيين المواطنين.

 اليالح
www 

Syria Deeply .تستخدم وسائل أعالمية أخرى )مركز األمم المتحدة اإلخباري، ومجلس  سرد جديد لحاالت النزاعات. التركيز على التحليل السياسي والهدن والهجمات وتحركات القوات

من رايتس ووتش، العالقات الخارجية، ومجموعة األزمات الدولية، وهيو

الصفحة الخاصة بسوريا، ومدونة سيريا كومنت،  -وبي بي سي نيوز 

ومدونة سيريان ريفوليوشن دايجست، وسيريا تراكر، وناو ليبانون، 

ً في معظم الوقت وكالتي رويترز و  واألصوات العالمية، و تستخدم حاليا

 أسوشيتد بريس(.

إلى الوقت -٢٠١٣

 الحالي
www 

 

 

 رصد حقوق اإلنسان

 الرابط اللغة  الفترة الزمنية المصادر الهدف \الوصف  

قاعدة بيانات شهداء الثورة 

 السورية

تسجل الضحايا الفرديين في سوريا. وتقوم 

 بتوثيق العمر والجنس وسبب الوفاة.

خمسة مصادر )مركز توثيق االنتهاكات، واللجنة السورية لحقوق مزيج من 

اإلنسان، والشبكة السورية لحقوق اإلنسان، وقاعدة بيانات الثورة السورية، 

ولجان تنسيق المواقع في سوريا(. كما تم استخالص بعض السجالت اإلضافية 

 من وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم.

 www اإلنكليزية والعربية ليإلى الوقت الحا ٢٠١١

المركز السورية لإلحصاء 

 والبحوث

سجالت األشخاص المتوفين، والمفقودين، 

 والمعتقلين. االسم، والتاريخ والموقع. 

 www اإلنكليزية والعربية إلى الوقت الحالي ٢٠١١ شبكة محلية من المراسلين وفريق من الباحثين داخل وخارج سوريا

 

توثق االنتهاكات من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية  الرقة تذبح بصمت

 والحكومة السورية في الرقة ومحيطها

كانت تملك سابقاً أكبر عدد من المراسلين في الرقة، إاّل أن التقارير األخيرة 

 ر بالتواصل مع أشخاص خارج الرقة.تحض

 www اإلنكليزية إلى الوقت الحالي ٢٠١٤

Syrian Tracker  ،توثيق االنتهاكات كعمليات القتل، والتعذيب

والمجازر أو االغتصاب. تغيرت الفئات 

وتوسعت مع مرور الوقت من دون القيام 

 جعية.بعمليات ترميز ر

استقاء التقارير من مصادر متنوعة، والبحث عن البيانات من المواقع األخرى 

 )وكنتيجٍة لذلك يصعب التحقق من المواقع األصلية(

 www اإلنكليزية إلى الوقت الحالي ٢٠١١

الدفاع عن الديمقراطية لجان 

 والحريات وحقوق اإلنسان

توثق الوفيات وحاالت اإلصابات الفردية، مع 

 ذكر األسماء والمواقع.

تدعي استخدام وسائل التواصل االجتماعي، ولكن من غير الواضح أي نوعٍ من 

 المصادر ومن خالل أي نوعٍ من اإلجراءات.

 www العربية إلى الوقت الحالي ٢٠١٠

http://syriadirect.org/
http://www.shaam.org/
https://www.newsdeeply.com/syria
http://syrianshuhada.com/default.asp?lang=en
http://csr-sy.org/
http://www.raqqa-sl.com/en/
https://syriatracker.crowdmap.com/
http://cdf-sy.org/content/


 
 
 

مركز دمشق لدراسات حقوق 

 اإلنسان

يوثق حاالت اإلصابات الفردية، وضحايا 

عمليات القتل خارج نطاق القانون، والمجازر، 

واالعتقال التعسفي، واالختفاء القسري، 

 واالغتصاب، والتعذيب )بما فيها األسماء(

ة ي يتم التحقق منها عن طريق شبكتقارير وسائل التواصل االجتماعي الت

 النشطاء السوريين )شبكة محلية(

 www اإلنكليزية *٢٠١٤-٢٠١٢

ين يوثق األفراد المفقودين والمعتقلين والمقتول مركز توثيق االنتهاكات

ة فاعلباالسم، وسبب الوفاة، والموقع والجهات ال

 المشاركة. 

 www اإلنكليزية إلى الوقت الحالي ٢٠١١ طاقم العمل وجهات االتصال موجودة داخل البلد )شبكة محلية(

اللجنة السورية لحقوق 

 اإلنسان

تجهز تقارير يومية عن أعداد الضحايا وأحداث 

النزاع )قصف، عنف ضد المدنيين، 

 واالشتباكات(

 www اإلنكليزية إلى الوقت الحالي ٢٠١١ غير واضح

المرصد السوري لحقوق 

 اإلنسان

يوثق أحداث النزاع، والقصص، والضحايا، 

 واألشخاص المفقودين والمعتقلين. 

طريق  مصادر محلية، ومراسلين وناشطين )من الذين قد يبلغوا بالخبر عن

 مراسل ٢٠٠وسائل التواصل االجتماعي( حوالي 

 www اإلنكليزية إلى الوقت الحالي ٢٠١١

الشبكة السورية لحقوق 

 اإلنسان

توثق المعتقلين، والقتلى، والهجمات على 

 المنشآت الحيوية لألطراف الستة الرئيسية.

مراسل(. يتم التحقق من  ١٠٠٠المصادر المحلية في سوريا )أكثر من شبكة من 

 كل تقرير من خالل شهادات أو صور عند اإلمكان. 

 www اإلنكليزية إلى الوقت الحالي ٢٠١٢

بتوثيق وأرشفة انتهاكات حقوق اإلنسان يقوم  األرشيف السوري

كالمجازر، واالعتقاالت واالحتجازات 

التعسفية، والتعذيب، العنف على أساس النوع 

االجتماعي، األسلحة غير الشرعية، عمليات 

الحصار، النزوح القسري، والهجمات 

 الكيماوية. 

 متنوعة. منظمات حقوق اإلنسان، ومنظمات األبحاث السورية، والمشافي

الميدانية، المجالس المحلية ولجان التنسيق، شبكات محلية )ناشطين، مواطنين 

إعالميين، محامين(، وحسابات تواصل اجتماعي موثقة. يوجد تعاون بينهم وبين 

 بيلنغكات وبيركلي. 

 www اإلنكليزية إلى الوقت الحالي ٢٠١٢

 * لم نتمكن من التأكد فيما إذا ما زال مركز دمشق يعمل.  

 

 مراكز رصد النزاع

 الرابط الفترة الزمنية المصادر الوصف  

األحداث: كل يوثق "أحداث النزاع" من خالل تسجيل التواريخ والمواقع الدقيقة. تشمل  النوع مركز كارتر

والتفجيرات االنتحارية والسيطرة على  \أنواع القصف، واالشتباكات، والعبوات الناسفة

 المواقع.

يتم ترميز أغلب المعلومات من المرصد السوري 

لحقوق اإلنسان، ولكن يستخلص مركز كارتر 

المعلومات أيضاً وبشكٍل متزايد من الفيس بوك، 

ها من وسائل ويوتيوب، وتويتر، والمنتديات وغير

 التواصل االجتماعي.

إلى الوقت  ٢٠١٥

 الحالي
www 

 مفصلة إلى درجة كبيرة )مثالً: كتائب محددة، وألوية من الفصائل المتقاتلة المختلفة( جهات فاعلة

معهد دراسات 

 الحروب

السيطرة على المناطق، ضربات جوية، واألسلحة المستخدمة. وأحياناً معلومات أخرى  النوع 

 مثل تحركات القوات، أو خرائط مفصلة حول السيطرة على المدن

المصادر الرئيسية: فريق سوريا الخاص بمعهد 

دراسات الحروب )شبكة مراسلين محلية(: 

wikimapia والمرصد السوري لحقوق ،

، وشبكة شام اإلخبارية. Syria Directاإلنسان، 

إلى الوقت  ٢٠١٣

 الحالي
www 

ري الحر، نظام األسد، حزب هللا، جبهة النصرة، تنظيم الدولة اإلسالمية، الجيش السو جهات فاعلة

 وحدات حماية الشعب الكردية، والتحالف الدولي، والحلفاء

http://www.dchrs.org/english/news.php?aboutus
http://vdc-sy.net/?lang=en
http://www.shrc.org/en/
http://www.syriahr.com/en/
http://sn4hr.org/blog/category/death-toll/
https://syrianarchive.org/database/
https://d3svb6mundity5.cloudfront.net/dashboard/index.html
http://www.understandingwar.org/topic/syria


 
 
 

تغيرت المصادر مع مرور الوقت. وهناك تدرج 
 في موثوقية المصادر.

Airwars  لدولة يوثق الغارات الجوية للتحالف والغارات الجوية الروسية. تدقيق صارم في ا النوع

 المسؤولة والموقع وأعداد الضحايا.

مصادر محلية، ووسائل اإلعالم الرسمية 

(، المنظمات )وكاالت األنباء الدولية والمحلية

األهلية الحكومية، ووسائل التواصل االجتماعي 

)حسابات الفيس بوك للسكان، اليوتيوب، تويتر، 

ووسائل التواصل االجتماعي المتفرقة(. هناك 

 تصنيف للموثوقية.

إلى الوقت  ٢٠١٤

 الحالي
www 

، كندا، بلجيكا، المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، هولندا، أستراليا، الدنماركالواليات  جهات فاعلة

 وروسيا

Liveuamap  إنشاء مؤتمت للخرائط من التقارير اإلخبارية  السيطرة على المناطق. وخرائط مترافقة مع أخبار وأحداث مرسومة جغرافياً. النوع

ووسائل التواصل االجتماعي. تقوم خوارزميات 

 وبوتية باستخالص البيانات وتفسيرها. ر

إلى الوقت  ٢٠١٥

 الحالي
www 

متنوعة: النظام، التحالف الدولي، الجيش السوري الحر )والمجموعات المرتبطة به(،  جهات فاعلة

 واألكراد، وتركيا وتنظيم الدولة. 

Syrian Civil 
War Map 

خرائط تسجل أخبار القرى التي تمت السيطرة عليها. باإلضافة إلى خرائط توضح  النوع 

 (WikiMapia/Wikipediaالسيطرة على األرض )تستخدم من ضمن غيرها في 

محتويات منتجة من قبل المستخدم وعملية تحقق 

تعتمد على حكمة الجمهور. ال يتم التعريف عن 

 المصادر األصلية.

إلى الوقت  ٢٠١٥

 الحالي
www 

www 
 قوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم الدولة اإلسالمية، والمعارضة، والنظام، وتركيا. جهات فاعلة

ACAPS/SNAP  توضح بالتفصيل السيطرة على المناطق مشاريع متنوعة. وضع خرائط غير منتظمة  النوع

 وترميز االشتباكات في بعض األحيان.

يعتمد بشكٍل رئيسي على المرصد السوري لحقوق 

 اإلنسان. 

٢٠١٥ -٢٠١٢ www 

السوري الحر، وحدات حماية الشعب الكردية، قوات الجيش السوري، التحالف الجيش  جهات فاعلة

 )الدولي(، وتنظيم الدولة اإلسالمية.

INSO  األحداث األمنية من مختلف األنواع )سرقة، تهديدات، باإلضافة إلى االعتداءات  النوع

 والهجمات(.
باألخبار عن طريق أعضاء  INSOيتم إبالغ 

 منظمتها األهلية

إلى الوقت  ٢٠١٤

 الحالي
www 

بشكل عام: نظام األسد، والميلشيات اإلثنية المحلية، والتحالف، والمجموعات المسلحة  جهات فاعلة

 المنظمة. 

IHS Conflict 
Monitor 

(Jane’s) 

مصادر إخبارية محلية، جمع معلومات  على المناطق، عدد األحداث العنيفة، وأنواع األسلحة المستخدمة.السيطرة  النوع 

(، ووسائل HUMINTاستخباراتية محلية )

حساب  ٣٠٠التواصل االجتماعي )ما يزيد عن 

موثق على وسائل التواصل االجتماعي من أجل 

 تأمين القيمة والموثوقية(.

إلى الوقت  ٢٠١٤

 الحالي
www 

 مجزأة جداً )أكثر من ألف مجموعة مسلحة في سوريا( جهات فاعلة 

PAX Siege 
Watch 

يرصد المناطق المحاصرة )باستخدام ثالثة مستويات( والمناطق التي تقع تحت خطر  النوع 

 الوقوع في الحصار. 

يبلغون من على األرض، غالباً ما يكونون أفراد 

منتمين إلى المجالس المحلية. وفي حال عدم 

توفرهم يتم االستفادة من المراكز الطبية 

 والمراسلين المواطنين. 

إلى الوقت  ٢٠١٦

 الحالي
www 

 ر، وقوات الدفاع الوطني، والعديد من الجهات الفاعلة المجزأة.الجيش السوري الح جهات فاعلة

)خرائط،  Cizire Canton)خرائط، وموقع العنف(،  UCDP)خرائط، والقرى التي تمت السيطرة عليها(،  Wikipedia)غير واضح(،  Crisesnetنوع العنف(،  \)البيانات، الموقع LSE-ISDCغيرها: 

 والسيطرة على المناطق(. 

https://airwars.org/
http://liveuamap.com/
http://syriancivilwarmap.com/news/
https://twitter.com/CivilWarMap
https://www.acaps.org/country/syria/special-reports
http://www.ngosafety.org/country/syrian_arab_republic
https://www.ihs.com/products/conflictmonitor.html
https://siegewatch.org/#7/35.111/38.540
http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=ES/L014955/1
http://crisis.net/projects/syria-tracker/
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Syrian_Civil_War_detailed_map
http://ucdp.uu.se/#country/652
http://cizirecanton.weebly.com/


 
 
 

 الملحق الثاني: جداول ورسوم بيانية إضافية
 ( تغطية المحافظات٣الجدول رقم )

المرصد السوري  شام اإلخبارية  

 لحقوق اإلنسان

الشبكة 

السورية 

 لحقوق اإلنسان

 ٨ ٢٨ ٣٧ فريد  ريف دمشق

 ١٣ ٢٣ ٢٢ غير فريد 

 ٣ ٤ ١٨ فريد  الحسكة

    غير فريد 

 ٥ ١١ ١٥ فريد  حماه

 ١ ٤ ٣ غير فريد 

 ٢٦ ٥٨ ٥٣ فريد  حلب

 ٦ ٢١ ١٦ غير فريد 

 ١٠ ٢٩ ٤٥ فريد  درعا

 ١٤ ٣٨ ٣٨ غير فريد 

 ٩ ١٣ ١٥ فريد  دمشق

 ١ ٢ ٣ غير فريد 

 ٦ ٣٥ ٣٢ فريد  دير الزور

 ٨ ١٩ ٢٤ غير فريد 

 ٥ ٩ ١٠ فريد  حمص

 ٢ ٣ ٥ غير فريد 

 ٦ ٢ ١١ فريد  إدلب

 ٢ ٣ ٤ غير فريد 

 ١ ٣ ٨ فريد  الالذقية

    غير فريد 

 ١ ١ ١ فريد  الرقة

  ١ ١ غير فريد 

 ١ ١ ١ فريد  القنيطرة

    غير فريد 

 ١ ٢  فريد  السويداء

    غير فريد 

 

 

 (: تغطية نوع الحدث٥الجدول رقم )



 
 
 

المرصد  شبكة شام 

السورية 

لحقوق 

 اإلنسان

الشبكة 

السورية 

لحقوق 

 اإلنسان

LexisNexis 

 

 

 Air-war 

معهد 

دراسات 

 الحروب

وكالة 

 سانا

Liveuamap 

       ٢ ٦ الحتجاجاتا \الشغب

 ٤  ٢  ٥ ١١٠ ٣٤ ١٦ العنف ضد المدنيين

 ١٢٤ ٥٩ ٢٧ ٣٣ ٥٥ ١٨٣ ٨٢٢ ٨٩٨ العنف عن بعد

 ٦٤ ٢٤ ٢٨  ٨٧ ١٤٦ ٤٧٨ ٢٨١ المعارك

   ٩  ١  ١١ ١٨ غيرها

 

 

  



 
 
 

 



 
 
 

 (: تغطية المحافظات٣الشكل رقم )

 

 

 

 (: السيطرة على المناطق٤الشكل رقم )



 
 
 

 الملحق الثالث: ورقة الموثوقية الخاصة بسوريا

، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، المرصد السوري Airwars ،Liveuamapمركز كارتر، المصدر المستخدم: 

الرقة تذبح بصمت، وكالة هاوار اإلخبارية، تقارير ، وشبكة شام اإلخبارية، 1لحقوق اإلنسان، مصدر لم يُكشف عنه 

 األمانة العامة لألمم المتحدة إلى مجلس األمن. 
 ، األرشيف السوري. Lexisnexis ،Syria Directوكالة سانا، معهد دراسات الحروب، المصدر الذي لم يستخدم: 

 غير واضحة )على األرجح أنّها كبيرة(. كمية العنف التي تم رصدها: 

 

 التحيز المحتمل:  م التطرق إليهت

 وصف األحداث يتبع لمصالح المنظمات  نعم

 تقوم المنظمات بوصف الجهات الفاعلة بشكل مختلف نعم

 قلة اإلبالغ من المناطق الريفية ال

 قلة اإلبالغ في المناطق التي ال توجد فيها شبكة طرق ال

 قلة اإلبالغ عند وجود مسافة كبيرة تفصل عن العاصمة نعم

 قلة اإلبالغ عند عدم وجود تغطية لشبكة الهواتف المحمولة ال

 ً  قلة اإلبالغ عن األحداث الصغيرة وذات األثر المحدود جزيئا

 ً  قلة اإلبالغ عندما ال تملك المنظمة شبكة على األرض جزئيا

 ً  اإلبالغ عن العنف يكون أفضل عندما تكثر نسبة السكان جزئيا

 غالباً ما يتم اإلبالغ عن حوادث القتل ذات األثر الكبير  نعم

 تؤدي زيادة مستوى العنف غالباً إلى قلة في عدد الشهود ال

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تؤدي الثقافة المحلية والنزعات الشخصية إلى وجود الشهود الصامتين



 
 
 

 

 تصنيف المصدر  
 Airwars موثق تصنيف متعدد المصادر للموثوقية / منهجية عامة مفتوحة وشفافة

 األرشيف السوري موثق ( تخزين / منهجية عامة مفتوحة وشفافة٢( حيازة المحتوى وتوحيده؛ ١

( قاعدة البيانات / تقاطع ٣( جمع األدلة البصرية )من مصدرين(؛ ٢جمع بواسطة التسجيالت. ( ١

 ( األرشفة٤معلومات؛ 

الشبكة السورية  موثق

 لحقوق اإلنسان

المفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ومعلومات السجالت الداخلية / مركز األمم 

 للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان المتحدة لإلعالم + المنهجية العامة

 موثق
UNSC-SG 

 مركز كارتر ذو مصداقية الجمع بين مصدر موثوق به ووسائل التواصل االجتماعي / ال توجد منهجية عامة متاحة

 الفرات بوست ذو مصداقية مبادئ الصحفيين / ال توجد منهجية عامة متاحة

وكالة هاوار  ذو مصداقية مبادئ الصحفيين / ال توجد منهجية عامة متاحة

 اإلخبارية

معهد دراسات  ذو مصداقية ال توجد منهجية عامة متاحة /معلومات متعددة المصادر 

 الحروب

 Lexisnexis ذو مصداقية مبادئ الصحفيين / ال توجد منهجية عامة متاحة

 الرقة تذبح بصمت ذو مصداقية مبادئ الصحفيين / ال توجد منهجية عامة متاحة

 وكالة سانا ذو مصداقية مبادئ الصحفيين / ال توجد منهجية عامة متاحة

 شبكة شام ذو مصداقية مبادئ الصحفيين / ال توجد منهجية عامة متاحة

( / ال توجد منهجية عامة ٢٠٠هناك زعم باستخدام المصادر المحلية / المراسلين والناشطين )

 متاحة

المرصد السوري  ذو مصداقية

 لحقوق اإلنسان

 Syria Direct ذو مصداقية مبادئ الصحفيين / ال توجد منهجية عامة متاحة

 Liveuamap مصدر واحد محرك مؤتمت للبحث في تويتر على أساس خوارزمية التعلم الذاتي / ال منهجية عامة المتاحة 

 تويتر مصدر واحد  المالحظة الشخصية واألقاويل/ ال توجد منهجية عامة متاحة

مصدر لم يكشف  مصدر واحد  ال توجد منهجية عامة متاحة /اإلبالغ الداخلي 

 1عنه 
   

 

 


