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تنوية: اللون األبيض يمثل المناطق ذات التعداد السكاني القليل أو المعدوم من خالل مسح 2013؛ قد يكون هناك تغيير كبير في توزيع السكان و كثافتهم.
.SNAP تاريخ الإلصدار: 14 نيسان 2015الحدود و األسماء المبينة، والمستخدمة في هذه الخريطة ال تنطبق وال تنطوي تحت تأييد أو قبول

2المصدر: بيانات الصراعات الخاصة بالمرصد السوري لحقوق اإلنسان؛ خرائط AoC السابقة عن طريق SNAP؛ HIU؛ التوزيع و الكثافة السكانية من Oak Ridge National Laboatories Land Scan ، 2013؛ المعابر الحدودية من خالل  OCHA،    نيسان 2015.

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

SNAP 2015 مناطق السيطرة تقديرياً - حتى تاريخ 31 آذار



 القيود

 
بينما هذه الخريطة يمكن أن توفر انطباعاً ديناميكياً عن كيفية التغيرات على مناطق 

السيطرة، لكنها تظل مجرد تقدير. في بيئة فقرة من حيث المعلومات، المرصد 
السوري لحقوق االنسان يقدم واحد من أوسع التغطيات و يمتلك أفضل وصول 

مصدر واحد، والذي يحمل القيود الخاصة به، بما  للمعلومات متاحة، ولكنه ال يزال من

في ذلك إمكانية التحيز. بينما يغطي المرصد السوري لحقوق االنسان عددا كبيرا من 
حوادث الصراع، هذه التغطيتة من غير المرجح أن تكون شاملة. بالمقارنة مع قواعد 

ق االنسان بيانات أخرى، وجد عالمات تشير إلى أن تغطية المرصد السوري لحقو
أقوى في المناطق الحضرية من المناطق الريفية، وتغطيه لحلب، ريف دمشق 

ومحافظة درعا أكثر دقة من غيرها من المناطق. وعالوة على ذلك، المرصد السوري 
لحقوق االنسان قد ال يغطي التغييرات على السيطرة التي ليست محل نزاع، على 

أو االتفاقات السياسية بين جماعات  سبيل المثال، اتفاقية الهدنة، انسحاب،

 المعارضة المسلحة.
 

قراءة مناطق يتم من خالل مجموعة محدودة من الحوادث، والوعي باألوضاع العامة، 
و هذا أيضاً يقدم إمكانية للخطأ. خرائط مشروع تحليل االحتياجات االستراتيجي 

ط مات، استندت فقالسابقة، والتي تستخدم كمرجع و وسيلة للتحقق من دقة المعلو

على الوعي الظرفي لمحلل مشروع تحليل االحتياجات االستراتيجي المختص 
بسوريا عبر المقابالت التي اجراها، ويمكن أن يشكك بمصداقيتها بسبب القيود أو 

 التحيزات الكامنة في تلك الشبكة التي تمت بها هذه المقابالت.
 

التي تسيطر بها مختلف جماعات عدم القدرة على التمييز بوضوح بين المناطق 
المعارضة المسلحة هي أحد أوجه القصور التي تعاني منها جميع الخرائط مناطق 

 السيطرة المتاحة حاليا.

 
هناك نقص في المعلومات المحدثة الكثافة السكانية لسوريا، حتى بالنسبة لفترة ما 

، قد ال 2013عام قبل األزمة. طبقة الكثافة السكانية المستخدمة، والتي هي من 
تمثل بشكل كامل المناطق المأهولة قبل األزمة، وال يشمل التغييرات في عدد 

السكان الناتجة عن تشريد أكثر من نصف سكان سوريا قبل الحرب. وباإلضافة إلى 

ذلك، والمواقع الهامة التي ليست في حد ذاتها ال يجوز تظهر "المناطق المأهولة" 
 لطاقة، ومرافق معالجة المياه، وعلى هذه الخريطة.مثل آبار النفط ومحطات ا

 
 

مشروع تحليل االحتياجات االستراتيجي )خارطة تقديرية لمناطق 

 السيطرة(
 

 

  5102ر آذا
 

المقصود من هذه الخارطة هو توفير تحديث منتظم للعاملين بالمجال االنساني عن 

أجل تسهيل اي من المجموعات تسيطر على اي من المناطق في سوريا، من 
تقدير العقبات التي قد تواجهها هذه الجهات في عمليات برامجها. نظرا لمحدودية 

البيانات المتاحة، فإن هذه الخارطة ليست شاملة، وينبغي أن تستخدم لتكمل ال 

 أن تحل محل المعلومات من الميدان.
 

 المنهجية
 

المصدر الرئيسي لهذه الخارطة هي قاعدة بيانات حوادث الصراعات كما هو مسجل 

من قبل المرصد السوري لحقوق اإلنسان. لكل حادث تقدم شبكة المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان تقريرا عن اي من المجموعات تسيطر حاليا اإلقليم المتأثر، يقوم 

هذه الحوادث الى خرائط لخلق مشروع تحليل االحتياجات االستراتيجي بترجمة 

انطباع عام آلخر التطورات في مناطق النزاع. ألغراض رسم الخرائط تؤخذ لكل مكان 
المجموعة التي كانت تسيطر في وقت وقوع الحدث كالطرف المسيطر، ليتم التعميم 

من نقاط الحوادث إلى مناطق السيطرة، يقوم مشروع تحليل االحتياجات 
أفضل تقدير بناء على البيانات الثانوية )مثل تقارير وسائل اإلعالم االستراتيجي بإتخاذ 

وما إلى ذلك(، وتوافر الطرق والتضاريس األخرى، وعلى المعلومات التي يقدمها محلل 
مشروع تحليل االحتياجات االستراتيجي المختص بسوريا من خالل المقابالت التي 

قوق اإلنسان ب "المتنازع عليها" يجريها. المناطق التي وصفها المرصد السوري لح

يتم تميزها بوضع نقاط الحمراء. و كمرجع و وسيلة للتحقق من دقة المعلومات، يتم 
 االحتياجات تحليل مشروع من سابقاً  الصادرة السيطرة مناطق خرائطاستخدم 

في وزارة الخارجية  اإلنسانية االستخبارات وحدة، والصادرة عن االستراتيجي
 لي.اوأي خرائط أخرى لم يتم نشرها في الوقت الح األمريكية،

 

)مناطق ملونة مقابل مناطق  سكان الندتم إضافة طبقة الكثافة السكانية من خالل 

بيضاء( على مناطق السيطرة  النهائية)األلوان(، لتمثيل أكثر دقة في نطاق األراضي 

المأهولة المسيطر عليها. وقد حاول الخرائط السابقة إلظهار المناطق الخاضعة 
لسيطرة جبهة النصرة، ولكن تم استبعادها من الخريطة الحالية نظرا لشدة القيود 

 .مناطق السيطرة بين عدة من جماعات المعارضة المسلحة في تتبع
 

الخارطة المصغرة و التي تبين كثافة النزاع، مأخوذة أيضاً من قاعدة بيانات المرصد 
 السوري لحقوق اإلنسان.

http://www.acaps.org/goto/http/www.acaps.org/img/reports/p-regional-analysis-for-syria---part-a-overview-and-sectoral-analysis-oct-dec-2014.pdf
http://www.acaps.org/goto/http/www.acaps.org/img/reports/p-regional-analysis-for-syria---part-a-overview-and-sectoral-analysis-oct-dec-2014.pdf
https://hiu.state.gov/Products/Syria_DisplacementRefugees_2014Oct23_HIU_U1109.pdf
http://www.ornl.gov/sci/landscan/

