
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

األحد 15 نيسان 2017

العنوان

عنوان 2

بيــــان

اإلثنني 6 آب 2018

أمشل قاعدة بياانت عن الصراع السوري 
يف العامل

بيان صحفي مشرتك



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

يســّر مشــروع بيــاانت مواقــع وأحــداث الصراعــات املســلحة )ACLED( أن يُعلــن إطالقــه قاعــدة البيــاانت األكثــر مشوليــة 
ــراع الســوري حــى اليــوم. حــول الصِّ

تســتند قاعــدة البيــاانت علــى جهــوٍد مشــركة عملــت عليهــا مصــادر املعلومــات الرئيســة املعنيــة ابلصــراع يف ســوراي، ومنهــم 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )SNHR( وCarter Center، وAirwars، وLiveUaMap، واملركز الدويل 
 London School ofومنظمــة ســوراي علــى طــول، و ،Clingendael Instituteو ،)ISDC( لألمــن والتنميــة
Economics Conflict Research Group، املرصــد الســوري حلقــوق اإلنســان )SOHR(، وشــبكة شــام 

اإلخباريــة، وعــدد مــن املصــادر األخــرى.

وأضــاف مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فضــل عبــد الغــي: “حنــن فخــورون جــداً مبســامهتنا يف هــذا التحالــف. إنَّ 
حتديــد مســتوى وحجــم االنتهــاكات أمــٌر مهــٌم جــدًا، ويعكــُس أمهيــة توثيــق احلــوادث. سنســتمرُّ يف توثيــق مــا حيــدث يف بلــدان 

احلبيــب مــن أجــل مجيــع العائــات واملتعاونــني”.

تســتند قاعــدة البيــاانت هــذه علــى منهجيَّــة واضحــة تتمتَّــع ابلشــفافية، وهــي نتيجــة مقاطعــة البيــاانت مــع بعضهــا البعــض، ويتــم 
 .www.acleddata.com/data حتديثها أسبوعياً على املوقع اإللكروين

أبرز خصائص قاعدة البياانت:
1 - تغطي خمتلف أنواع العنف اليت شهدهتا سوراي يف عام 2017، مع توسُّع مستمر.

2 - تستندُّ على مصادر متنوَّعة: الشبكات االجتماعية، واإلعالم التقليدي، ومصادر حقوق اإلنسان.
3 - تعتمد على منظَّماٍت تعمل مبنهجية واضحة وشفافة.

4 - يتّم النظر يف تغطية كل منّظمة قبل اعتمادها كمصدر )جغرافياً، أنواع العنف، وغريها(.
5 - متاحة جماانً للجميع.
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اســتلِهَمت هــذه املبــادرة مــن إدراكنــا أنــه ال بــدَّ مــن تعــاون فعَّــال للحصــول علــى تغطيــة شــاملة عــن الصــراع الســوري. وصــرّح املديــر 
التنفيــذي لـــ ACLED الربوفيســور كليــوانده رايل: “نــدرك مــن خــال أحباثنــا أبن املعلومــات الــي ُتشــاَرك معنــا مبــا يتماشــى 
مــع مهمــة وإرادة أيّــة منّظمــة تعكــس بنيــة شــبكة هــذه املنّظمــة. ُيكــن للجهــود التعاونيــة احلقيقيــة أن متّيــز وتــدرس أمنــاط 

املشــاركة وتضمــن تغطيــًة شــاملة. لقــد أصــدران هــذه البيــاانت انطاقــاً مــن روح هــذه املبــادئ”.

أتسَّســت ACLED عــام 2014 حتــت بنــد 501c3 مــن القانــون األمريكــي، ومقرهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة. تُعــى 
ACLED بتوفــري بيــاانٍت ميدانيــة وحتليــالت حــول العنــف السياســي واالحتجاجــات يف العــامل النامــي، وتُعــرف أبهنــا املصــدر 

صاحــب اجلــودة والشــعبية األعلــى يف جمــال عملهــا.
info@sn4hr.org  ملزيد من املعلومات، نرجو التواصل مع إدارة الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب الربيد اإللكروين

ملزيد من التفاصيل، يُرجى قراءة املقال.
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