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نرُشت النسخة األصلية من اإلطار املنهجي املستخدم يف عمليات تتبع اإلزاحة لقياس 

اإلزاحة والتنقل )MDQFM(  يف 5 ديسمرب 7102. وقد استُخدمت عىل نطاق واسع، 

 )MTD( عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي لوضع منهجيات مصفوفة تتبع النازحني

التطورات  كشفت  وقد  والتنقل.  بالنزوح  املتعلقة  املعلومات  ملتطلبات  تستجيب 

عام  تحديث  يعكس  لآللية  تحديث  إىل  الحاجة  عن  الوطنية  البعثات  يف  املنهجية 

2202  من خالل أحدث التحسينات املنهجية باإلضافة إىل التغيريات يف املصطلحات 

املنفذة لتسهيل الفهم والتنسيق املشرتك مع مجموعة متزايدة من الجهات املعنية. 

ويف الطبعة الثانية من الوثيقة )MDQFM( ، ظلت األقسام 2 و6 و7 و8 و01 دون 

معايري   زيادة يف  يعكس  كبري مام  إىل حد   9 القسم  توسيع  تم  يف حني  نسبياً  تغيري 

والعمليات وكذلك  النواتج  إىل  باإلضافة  املتاحة  و  املنشورة  النازحني  تتبع  مصفوفة 

بروتوكوالت تبادل املعلومات الحساسة. القسم 1 ء »الخلفية التاريخية واملراجعة« مل 

يكن يف النسخة األصلية وهو جديد.

ويجري بصورة متزايدة تنفيذ أدوات مصفوفة تتبع النازحني  يف إطار أداة تتبع التنقل 

الذي كان معرتفا به سابقا بوصفه تقييام أساسيا للموقع وتقييام للمكان يف مجموعة 

تقييم  إىل  التعيني  تغيري  تم  التغيري،  الجغرافية. وإلظهار هذا  الوحدات  من  متنوعة 

املنطقة الفرعية األساسية )تقييم املوقع األسايس سابًقا( وتقييامت املواقع متعددة 

القطاعات )تقييم املوقع سابًقا( لإلقرار بالطابع املتعدد للتقييامت.

يعكس القسم 5 التغيريات يف املصطلحات املذكورة أعاله ألدوات تتبع التنقل ويواءم 

املجاالت الدنيا لجمع البيانات يف التسجيل مع قاموس بيانات مكونات  مصفوفة تتبع 

النازحني )ملزيد من املعلومات حول قاموس البيانات، يرجى االطالع عىل القسم 7(. 

ويف إطار الجدول األكرث تفصيال بشأن التسجيل )الفرع 3،5(، هناك تغيريات طفيفة، 

مبا يف ذلك اإلشارة إىل املساعدة النقدية باعتبارها املجال الربنامجي املدعوم بالتسجيل. 

أنحاء جائحة    تطويره وتوسيعه يف جميع  تم  الذي  الدخول  نقاط  كام أضيف رصد 

كوفيد 19  القسم )القسم 5 و 2و4(

مصفوفة تتبع النازحني )DTM( هي نظام لجمع وتحليل البيانات لنرش املعلومات 

واحتياجاتهم.  واملتنقلني   النازحني  السكان  تنقل  الطبقات حول  متعددة  االحاسمة 

هذه املعلومات متكن صانعي القرار واملستجيبني من تزويد هؤالء السكان مبساعدة 

محددة السياق بشكل أفضل. وقد تم وضع مفهوم مصفوفة تتبع النازحني ألول مرة 

يف عام 2004 لرصد النزوح الداخيل يف العراق وتم تكييف املصفوفة منذ ذلك الحني 

والكوارث  املناخ  الرصاع وتغري  بلداً، مبا يف ذلك يف سياقات  أكرث من 80  للتنفيذ يف 

وحاالت الطوارئ املعقدة واألزمات طويلة املدد.

تُستخدم مصفوفة تتبع النازحني يف مختلف مراحل االستجابة اإلنسانية عادة خالل 

أو  التأهب  أنشطة  وإلرشاد  واملساعدة  التخطيط  يف  بها  لالسرتشاد  الطوارئ  مرحلة 

ذات  أخرى  معنية  جهة  أو  مجموعة  التنفيذ  يدعم  وقد  واإلنعاش.  االنتقال  برامج 

احتياجات إعالمية مستهدفة أو قد يقصد به اإلسهام يف الخدمات املشرتكة والتنسيق 

يف  املضيفة  الحكومات  لدعم  تصميمه  ميكن  أخرى،  حاالت  ويف  أوسع.  نطاق  عىل 

تطبيق األساليب واألدوات التي اختربت خالل األزمات السابقة.

وتعتمد فعالية اإلدارة يف تحقيق أهداف مختلفة يف مجموعة متنوعة من السياقات 

عىل قدرتها عىل الحفاظ عىل هيكل قابل للتكيف مام يتيح إجراء تعديالت وتكييف 

واالتساق يف جميع  الجودة  تعزيز  مع  التشغيلية  املرونة  وللمحافظة عىل  رسيعني. 

واألدوات  املكونات  مختلف  اإلطار  هذا  يحدد   ، النازحني  تتبع  مصفوفة  أنشطة 

واألساليب التي أثبتت فعاليتها يف تحديد حجم النزوح والتنقل يف عمليات  مصفوفة 

تتبع النازحني يف جميع أنحاء العامل. مع استمرار تطور النزوح العاملي، اتسع نطاق 

عمل اإلدارة من سياقات الطوارئ إىل سياقات متزايدة التعقيد والهشاشة. ولالستجابة 

عىل نحو كاف لهذه االحتياجات من املعلومات، وضعت إدارة 

متصفوفة تتبع النازحني أدوات ومنهجيات جديدة يف إطارمؤرش الحلول والتنقل.2

يف  واملشاركة  الرشاكات  تكفل  تعاونية.  آلية  هي   )DTM( النازحني  تتبع  مصفوفة 

املبادرات الرئيسية املشرتكة بني الوكاالت وأصحاب املصلحة املتعددين بشأن البيانات 

مصفوفة  وعمليات  وأدوات  أساليب  ملالمئة   والتقني  االسرتاتيجي  الصعيدين  عىل 

تتبع النازحني مع املعايري العاملية وأفضل املامرسات. ويشمل ذلك روابط املصفوفة 

ومساهامتها يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاأت النازحني داخلياً وإطار التحليل 

املشرتك بني القطاعات، والتوجيه التشغييل للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن 

املسؤولية عن البيانات يف العمل اإلنساين، وغري ذلك من األطر ذات الصلة.

وبالنظر إىل الطبيعة املعقدة والدينامية للعديد من السياقات التي يتم فيها تنفيذ 

ويتطلب  تحدياً  يشكل  أن  ميكن  مناسب  نهج  وضع  فإن  النازحني،  تتبع  مصفوفة 

تشجيع  ورغم  املتاحة.  واألدوات  واألساليب  املكونات  وقيود  ومزايا  لخصائص  فهامً 

الطريقة  النظر عن  تنطبق برصف  املعايري وااللتزامات  فإن بعض  والتكيف،  املرونة 

الجيدة من  املامرسات  أدناه إىل استخالص  الواردة  الفروع  املختار. تهدف  النهج  أو 

تتبع  مصفوفة  عمليات  ضمنه  صممت  الذي  اإلطار  عرض  مع  السابقة،  العمليات 

أهداف  لتحقيق  واألدوات  واألساليب  العنارص  وتوحيد  اختيار  وعملية  ؛  النازحني 

التمسك  لضامن  والتوجيه  ؛  واملخاطر  القيود  وتخفيف  تقييم  واعتبارات  محددة 

باملبادئ الرئيسية تهدف الفروع الواردة أدناه إىل استخالص املامرسات الجيدة من 

تتبع  مصفوفة  عمليات  ضمنه  صممت  الذي  اإلطار  عرض  مع  السابقة،  العمليات 

أهداف  لتحقيق  واألدوات  واألساليب  العنارص  وتوحيد  اختيار  وعملية  ؛  النازحني 

التمسك  لضامن  والتوجيه  ؛  واملخاطر  القيود  وتخفيف  تقييم  واعتبارات  محددة 

باملبادئ الرئيسية.

البيانات  البيانات وجمعها. حامية  البيانات، االسرتداد والتدمري، إضافتا إىل تصميم  البيانات، وأرشفة  البيانات، تخطيط تحليل  ، علوم وأخالقيات  الذكاء االصطناعي   : النازحني  تتبع  1. تشمل معايري مصفوفة 
وخصوصيتها، مشاركة البيانات، تصور البيانات، املعلومات الجغرافية املكانية، توحيد البيانات الداخلية، الرشاكات والعالقات الخارجية، الرصد والتقييم، إدارة املشاريع، اإلبالغ والنرش، أخذ العينات والتدريب وبناء 

القدرات الداخلية.

.dtm.iom.int/solutions  2.  ملزيد من املعلومات حول  حلول و مؤرش تنقل مصفوفة تتبع النازحني  قم بزيارة

 1. الخلفية التاريخية والتعديل

2. مقدمة
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النازحني )DTM(أربعة مكونات أساسية يتألف كل منها من  تشمل مصفوفة تتبع 

أساليب وأدوات مختلفة ميكن تطبيقها وتكييفها ودمجها حسب مالءمتها لسياق

معني من االحتياجات و البيانات. املكونات القياسية هي:

تتبع التنقل 	   

رصد التدفق 	   

التسجيل 	   

الدراسات االستقصائية	   

 )DTM( النازحني  تتبع  ملصفوفة  مكون  ألنسب  األويل  التحديد  القسم  هذا  يدعم 

والقيود  والخصائص  املشرتكة  املعلومات  أهداف  بناًء عىل  معني،  سياق  لتطبيقه يف 

املحددة لبيئة التشغيل.

بالنظر إىل أن بيئات التشغيل تختلف اختالفا واسعا وقد تستتبع مجموعة معقدة من 

الرشوط واملتطلبات لتنفيذ مصفوفة تتبع النازحني، فسيكون من الرضوري يف كثري من 

األحيان الجمع بني مختلف املكونات واألدوات واألساليب يف نهج مخصص. كام ستؤثر 

عوامل أخرى مثل الوقت املتاح واملوارد والقدرات داخل البلد واألنشطة ذات الصلة 

التي يضطلع بها الرشكاء/الحكومات عىل اختيار عنارص ومجموعات معينة ويف سياق 

معني.

ويجمع الجدول أدناه عنارص وأدوات وأساليب املصفوفة حسب األهداف ااملعلوماتية 

املشرتكة واالعتبارات السياقية. ويرد يف القسم 5 تفاصيل إضافية عن النتائج املتوقعة 

والقيود املفروضة عىل األساليب واألدوات يف إطار كل عنرص. 

)HXL( 1. من خالل تنفيذ منوذج قاموس البيانات، سيتم تنظيم جميع البيانات وفًقا للغة تبادل البيانات اإلنسانية

 IN/253 2.  مقدمة وفقا لسياسة املنظمة الدولية للهجرة بشأن إدارة بيانات الهجرة
 IN/253 مقدمة وفقا لسياسة املنظمة الدولية للهجرة بشأن إدارة بيانات الهجرة  

بشأن  التوجيه  توفري  النازحني يف  تتبع  املنهجي ملصفوفة  لإلطار  العام  الهدف  يتمثل 

عملية االختيار،النتائج املتوقعة والقيود املرتبطة مبختلف املكونات واألدوات واألساليب 

التي تستخدمها مصفوفة تتبع النازحني  من أجل تحديد كم النزوح والتنقل.

لقد ُوضع هذا اإلطار من خالل وضع املبادئ األساسية التالية يف االعتبار:

1. تشجع الطبعة الثانية من اإلطار املنهجي ملصفوفة تتبع النازحني عىل اتباع نهج مرن 

من خالل إدراج مختلف املكونات واألدوات واألساليب، رهناً مبعايري الحد األدىن من 

إدارة املصفوفة ، التي ميكن دمجها أو استبدالها حسب الحاجة لتكييف التنفيذ مع 

أثبتت  وقد  والتكيف،  املحيل  االبتكار  تشجيع  يتم  السياقات.  من  واسعة  مجموعة 

فائدتها العالية يف عمليات املصفوفة السابقة، مام يساعد عىل ضامن األهمية، امللكية 

املحلية، الرشاء واستخدام البيانات.

خالل  من  إنتاجها  يتم  التي  البيانات  تكون  أن  ضامن  إىل  اإلطاراملرجعي  يهدف   .2

مصفوفة تتبع النازحني عملية وقابلة للتنفيذ، من خالل االختيار املستنري للمكونات 

إىل  باإلضافة  معني  سياق  وخصائص  ألهداف  تستجيب  التي  واألساليب  واألدوات 

االحتياجات من البيانات

3. وينبغي أن تكون البيانات التي يتم إنتاجها من خالل تنفيذ مصفوفة تتبع النازحني، 

حيثام أمكن ذلك، مفتوحة املصدر وشاملة الهيكل  وعامة بقدر ما تسمح به اعتبارات 

عدم الحاق الرضر للمعلومات ذات القيمة ملساعدة األشخاص املحتاجني ولكنها تعترب 

يف الوقت نفسه حساسة لهم إذا تم اإلعالن عنها بحيث لن يتم تقاسمها إال مبوجب 

بروتوكوالت محددة. ولتيسري تقاسم البيانات واستخدامها عىل نحو مسؤول، يتضمن 

القسم 6 من هذا اإلطار توصيات لتقييم املخاطر والتخفيف منها، ويقدم القسم 8 

واختيار  البيانات  لتصنيف  وتوجيهات  البيانات  إدارة  مسؤوليات  عن  عامة  ملحة 

لتصنيف  التوجيهية  باملبادئ   )DTM IOM تلتزم)  ذلك،  إىل  باإلضافة  املؤرشات. 

الحساسية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عند مشاركة البيانات2

4.  ينبغي أن يظل الحياد أساسياً لتنفيذ األنشطة ونرش النتائج يف هذا اإلطار. وينبغي 

التحيز.  من  ممكن  قدر  بأقل  بيانات  واألساليب  واألدوات  املكونات  جميع  تنتج  أن 

وعندما يكون ذلك ممكنا، ينبغي النظر يف تحديد مستويات الثقة ملختلف سجالت 

البيانات لتحليلها. كام ينبغي عرض البيانات املناسبة لالستخدام العام )وفقاً للنقطة 3 

أعاله( بطريقة تتيح ألصحاب املصلحة الخارجيني إجراء تحليل وتفسري مستقلني.

ينبغي تعميم مراعاة  أو األساليب املختارة،  أو األدوات  العنرص  النظر عن  5.  بغض 

وتنفيذ عمليات  األساسية يف جميع مراحل تصميم  االعتبارات  أحد  بوصفها  الحامية 

املتخصصة  الفاعلة  الجهات  مع  الرشاكات  من  واالستفادة  النازحني،  تتبع  مصفوفة 

واالستفادة من النتائج إلطالق أنشطة الحامية حيثام أمكن ذلك.

6.  يشجع اإلطاراملرجعي التعلم املستمر والتكيّف عىل أساس سنوات من الخربة يف 

تطوير واختبار مكونات، أدوات وأساليب مصفوفة تتبع النازحني يف سياقات مختلفة. 

املرونة  عىل  املنهجي  اإلطار  سيحافظ  املستقبل،  يف  وتوسعها  العمليات  تطور  ومع 

إلدراج عنارص جديدة مع مرور الوقت.

 3. األهداف و المبادئ 

)DTM( 4. اختيار  مكونات  مصفوفة تتبع النازحين

3.1 األهداف

3.2 املبادئ
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األساليب األدوات مكون مصفوفة تتبع 

النازحني
العتبارات السياقية الهدف من املعلومات

املستجيبني 	  مع  مقابالت 

الرئيسيني 

املالحظة املبارشة	 

مناقشات جامعية	 

التقييم األسايس للمنطقة	 

للمنطقة 	  األسايس  التقييم 

الفرعية 

القطاعات 	  متعدد  التقييم 

للموقع

أداة تتبع حاالت الطوارئ	 

تتبع التنقل

ينفذ يف سياقات تتاح فيها 	 

الكامل  الوصول  إمكانية 

أو املحدود

ميكن تكرارها برتدد محدد 	 

شهري،  نصف  )شهري، 

اللتقاط  يومي(  أسبوعي، 

مع  التنقل  ديناميكيات 

مرور الوقت

ميكن تحسني دقة البيانات	 

كمية  تقديرات  استخالص 

لوجود فئة أو فئات سكانية يف 

الدعوة  لدعم  محدد  مجال 

واالستجابة  التخطيط  وإرشاد 

العملية

املستجيبني 	  مع  مقابالت 

الرئيسيني

عىل 	  أو  فردية  مقابالت  

مستوى األرسة،

رسم الخرائط التشاركية	 

املالحظة املبارشة

لرصد 	  األسايس  التقييم  

املستوى  )عىل  التدفق 

الوطني( ؛

التقييم  األسايس لنقاط رصد 	 

املستوى  عىل   ( التدفق 

املحيل( ؛

سجل رصد التدفق ؛	 

 رصد نقاط الدخول	 

رصد التدفق

ينفذ يف سياقات تتاح فيها 	 

الكامل  الوصول  إمكانية 

أو املحدود.

رصد 	  سجل  تنفيذ  ينبغي 

اإلمكان  قدر  التدفق 

)ويفضل أن يكون ذلك 7 

 24 و  األسبوع  يف  أيام 

لضامن  اليوم(  يف  ساعة 

دقة البيانات املجمعة.

كمية  تقديرات  استخالص 

لتدفق األفراد عرب موقع محدد، 

عن  نوعية  معلومات  وجمع 

السكان املتنقلني

عىل 	  أو  فردية  مقابالت  

مستوى األرسة

التسجيل الفردي؛ 	 

التسجيل عىل مستوى األرسة

التسجيل تتوافر 	  سياقات  يف  ينفذ 

الوصول  إمكانية  فيها 

الكامل

طلب 	  عىل  بناء  تُجرى 

املجتمع  /أو  الحكومة 

اإلنساين لغرض محدد

شبيهة  بيانات  استخالص 

سكانية  فئة  عن  بالتعداد 

محددة  معايري  باستخدام 

بهم  تعنى  الذين  للسكان 

بهدف  ذلك  و  املفوضية 

يف  البيانات  بهذه  اإلسرتشاد 

االستجابة التشغيلية

كمية 	  تقديرات  استخالص 

)عدد أو معدل أو نسبة( 

املعايري التي متثل فئة من 

تقديم  أو  السكان،  فئات 

فئة  عن  نوعية  معلومات 

من فئات السكان.

من 	  املستهدفون  السكان 

من  معروفون  اإلستقصاء 

ثانوية  بيانات  مصادر 

موثوقة.

يسمح الوصول ألخذ عينات 	 

عشوائية.

دراسات استقصائية حسب 	  متعددة   أدوات 

مصنفة  اإلعالمي  الهدف 

التالية:  الفئات  يف  عموما 

االستقصائية  الدراسات 

االجتامعية والدميغرافية ؛ 

االستقصائية  الدراسات 

الدراسات  ؛  املواضيعية 

لتدفق  االستقصائية 

تقييامت  ؛  الهجرة 

املتعددة  االحتياجات 

القطاعات

عىل 	  أو  فردية  مقابالت  

مستوى األرسة
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يهدف تتبع التنقل إىل تحديد عدد الفئات السكانية ذات األهمية )انظر املرفق 1 ء 

فئات السكان ملزيد من التفاصيل(، أسباب وطول فرتة النزوح، إضافة إىل االحتياجات 

وهذا  التنقل.  ديناميات  يجسد  تواتر  مع  محددة،  جغرافية  ومواقع  مناطق  داخل 

أو  داخليا  النازحني  سواء  األشخاص،  مجموعات  كمية  لتحديد  متاما  مناسب  العنرص 

املهاجرين يف مواقع العبور و الذين تقطعت بهم السبل أو غريهم من السكان املعنيني. 

أو  يكون سطحيا  أن  للتخصيص: ميكن  قابل  التدفق  رصد  نشاط  يكون  الشكل  بهذا 

متعمًقا اعتامًدا عىل مرحلة ومتطلبات االستجابة، وغالبًا ما يزداد عمًقا وتفصيالً عىل 

مدار الجوالت املتتالية. ميكن تحديد تتبع التنقل برسعة وهو مناسب لتغطية مناطق 

واسعة، مبا يف ذلك التغطية عىل مستوى البالد. إنه مناسب بشكل أفضل للسكان الذين 

يتمتعون مبستوى أسايس من االستقرار وإمكانية التنبؤ باملوقع، بدالً من السكان ذوي 

الحركة العالية. ومع ذلك، يتم التقاط الحركات داخل وخارج الحدود بشكل روتيني، 

التايل  الجدول  القيد. ويقدم  للتخفيف من هذا  تتبع األحداث  أداة  وميكن استكامل 

ملحة عامة عن األدوات واألساليب الرئيسية يف إطار هذا العنرص:

5.1.1 التقييم األسايس للمنطقة

الهدف من  التقييم األسايس للمنطقة  )اختياري التنفيذ( هو جمع البيانات الجديدة  أواملوجودة عن 

ميكن  التقييم.  من  للمزيد  فرعية  مناطق  وتحديد  محددة  كبرية  إدارية  منطقة  يف  السكاين  الوجود 

استخدام هذا التقييم يف أعقاب كارثة مفاجئة ناجمة عن تغري املناخ أو نزاع لتوليد معلومات أساسية  

و رسيعة عن حالة النزوح. كام ميكن من تحديد املواقع التي سيلزم تقييمها بانتظام،  اضافة إىل تقديم 

إشارة أوىل إىل أرقام النزوح، وإبالغ نطاق وتركيز جمع البيانات الالحق.

الوصف والهدف

النازحني  )مثل  فيها مجموعات سكانية يف حالة هشة  توجد  التي  الفرعية  باملناطق  قامئة  الناتج هو 

داخليا، املهاجرين أو العائدين(، حسب املستوى اإلداري امللحوظ.

لهذه  مكتبي  استعراض  إجراء  يكفي  املعنيني،  السكان  وجود  عن  معلومات  بالفعل  توجد  وحيثام 

الخطوة.

 عندما يتم جمع البيانات مبارشة، فإنها تشمل:

عدد األفراد )النازحون داخلياً، املهاجرون و العائدون(	 

أسباب وتاريخ النزوح/العودة	 

ترتيبات املأوى/اإلقامة	 

الطوارئ لتحديد املناطق األكرث ترضراً  التقييم األسايس للمنطقة يف بداية حالة  نتائج  ميكن استخدام 

برسعة وتوفري معلومات عن حجم تحركات السكان والتي ميكن نرشها لدعم استجابة الرشكاء وبرامجهم. 

ويوفر هذا التقييم املنهجي لوحدة جغرافية محددة معلومات أولية ويحدد املواقع التي سيلزم تقييمها 

بانتظام، مام يشكل املحوراألسايس لتقييامت أكرث تفصيال.

البيانات املجمعة وأمثلة االستخدام

تستخلص البيانات إما عىل أساس استعراض مكتبي أو تجمع من خالل مستجيبني رئيسيني

 ويتم التحقق منها مع أي مصادر ثانوية متاحة.

وسيلة

متثل املعلومات التي تم جمعها باستخدام هذه األداة التقديرات والتصورات التي قدمها املستجيبون 

الرئيسيون بدقة أقل بسبب وحدة املراقبة األكرب )مثل املنطقة(. ويتم ضامن دقة البيانات من خالل 

إجراء املزيد من التقييامت وتثليث املعلومات، حيثام أمكن ذلك..

العوائق واملخاطر

5.1 تتبع التنقل

)DTM(5. وصف مكونات و أدوات مصفوفة تتبع النازحين
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التقييم األسايس للمنطقة الفرعية  5.1.2

الهدف من التقييم األسايس للمنطقة الفرعية هو جمع بيانات عن الوجود السكاين يف مجاالت إدارية فرعية 

محددة يتم تحديدها من خالل التقييم األسايس للمنطقة )املستوطنات البرشية، مثل القرى واألحياء(. وهذا 

يسمح بجمع أرقام أكرث دقة عىل مستوى أدىن من املراقبة. يحدد التقييم األماكن التي يعيش فيها الناس 

ويبلغ املواقع املعنية بإجراء تقييامت متعددة القطاعات للموقع أكرث تفصيالً )القسم 5ء1ء3(.

الوصف والهدف

 

الناتج هو قامئة باملواقع التي يوجد فيها السكان املعنيون )مثل النازحني داخلياً، املهاجرين أو العائدين(، 

حسب املستوى اإلداري األدىن امللحوظ.

وتشمل البيانات املجمعة ما ييل:

عدد األفراد )النازحني داخلياً، املهاجرون أو العائدون(	 

أسباب وتاريخ النزوح/العودة	 

ترتيبات املأوى/اإلقامة	 

االحتياجات )حسب السياق(	 

ميكن استخدام نتائج التقييم األسايس للمنطقة الفرعية  لتأكيد نتائج التقييم األسايس للمنطقة  و التحقق 

التقييامت لرسم  يتم استخدام هذه  أدىن.  إداري  أكرث دقة عىل مستوى  منها  إضافتا إىل توفري معلومات 

خرائط املواقع ومراجعتها جغرافيًا.

البيانات املجمعة وأمثلة االستخدام

يتم جمع البيانات من خالل مستجيبني رئيسيني ويتم التحقق منها مع أي مصادر ثانوية متاحة. وسيلة

متثل املعلومات املجمعة باستخدام هذه األداة التقديرات والتصورات التي يقدمها املستجيبون الرئيسيون. 

ومع ذلك، من املرجح أن يكون لدى  املستجيبني الرئيسيني معلومات أكرث تفصيالً نظرًا لحجم وحدة املراقبة 

)مثل القرية بدالً من املقاطعة(. يتم ضامن دقة البيانات من خالل التقييامت املنتظمة و مقاطعة املعلومات 

عندما يكون ذلك ممكًنا..

العوائق واملخاطر
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)MSLA( 5.1.3  التقييم متعدد القطاعات للموقع  

الهدف من التقييم متعدد القطاعات للموقع  هو جمع بيانات مفصلة عن ظروف معيشة واحتياجات السكان يف مواقع 

متعدد  للتقييم  املستهدفني  السكان  عدد  يعتمد  الفرعية.  للمناطق  األساسية  التقييامت  من خالل  تحديدها  يتم  معينة 

القطاعات عىل النطاق والغرض املحددين من املصفوفة يف سياق معني، وقد ال يشمل سوى السكان املوجودين يف املخيامت، 

أو السكان املقيمني يف القرى واألحياء داخل املجتمعات املحلية املضيفة و/أو مناطق عودة النازحني.

الوصف والهدف

الدميغرافية  الذين تعنى بهم املفوضية والبيانات  بيانات مفصلة عن أعداد السكان  اللتي تم الحصول عليها هو  النتائج 

واحتياجاتهم وديناميات تنقلهم )مثل النازحني داخليا، املهاجرين أو العائدين( حسب الوحدة الجغرافية. عند تطبيقه عىل 

موقع ما، ميكن تسميته مبلف تعريف املوقع.

وتشمل البيانات املجمعة ما ييل:

عدد األفراد )النازحون داخلياً أو املهاجرون أو العائدون(	 

أسباب وتاريخ النزوح/العودة	 

ترتيبات املأوى/اإلقامة	 

خصائص املوقع وإمكانية الوصول إليه	 

العيش،  سبل  الصحة،  الغذاء،  الصحية،  والنظافة  الصحي  والرصف  )املياه  القطاعات  املتعددة  االحتياجات  عن  بيانات 

الحامية،االتصاالت، وما إىل ذلك(

وميكن استخدام نتائج التقييم متعدد القطاعات للموقع لتوجيه االستجابات التشغيلية من خالل تحديد شدة االحتياجات 

والثغرات يف املساعدة.

وقد حددت املؤرشات القطاعية للتقييامت متعددة القطاعات للموقع بالتعاون مع أصحاب املصلحة الخارجيني مبا يف ذلك 

املجموعات العاملية واألفرقة العاملة وغريهاA . وميكن االطالع عىل املؤرشات التي حظيت بتأييد عاملي يف قاموس بيانات 

املعلومات،  من  الرشكاء  احتياجات  من  بدأً  املصفوفة.  ألسئلة/مؤرشات  مركزي  مستودع  وهو  النازحني  تتبع  مصفوفة 

ستختارمصفوفة تتبع النازحني بعض املؤرشات وستطور أدوات لجمع البيانات وإدارتها تكون مناسبة للسياق. وميكن االطالع 

عىل مزيد من اإلرشادات بشأن اختيار املؤرشات يف القسم 7، مبا يف ذلك اختيار ميادين البيانات واملؤرشات واألسئلة.

البيانات املجمعة وأمثلة االستخدام

  

إجراء  الطرائق  وتشمل  ومرحلتها.  ومواردها  البيانات  من  واحتياجاتها  االستجابة  سياق  باختالف  البيانات  جمع  يختلف 

مقابالت مع املستجيبني الرئيسيني، واملالحظة املبارشة، مناقشات جامعية، القياسات واإلحصاأت

وسيلة

تهدف املعلومات املقدمة إىل توفري املعلومات األساسية عىل مستوى املجتمع املحيل املتعلقة بقطاعات مختلفة )الغذاء، 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، سبل العيش، وما إىل ذلك(، والتي ميكن استخدامها لتحديد املناطق للحصول عىل 

املساعدة أو تقييامت تقنية أكرث تفصيالً من قبل خرباء القطاع.

العوائق واملخاطر

1.  Global CCCM Cluster (IOM and UNHCR), Global Child Protection AoR (UNICEF), Global Education Cluster (UNICEF), Global G BV AoR (UNFPA), Global Health Cluster (WHO), Global Protection Cluster 

(UNHCR), Global Shelter Cluster (IFRC and UNHCR), Global UNICEF Cluster Coordination Team, Global WASH Cluster (UNICEF), Geneva-based Cash Working Group, Global AAP and PSEA experts from IOM, 

the IASC Task Force and Translators Without Borders

مبا يف ذالك
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5.1.4 أداة تتبع حاالت الطوارئ

  Area with no identi�ed IDPs Reported IDPs Assessment at displacement location

Baseline Area assessment to identify areas of IDP presence at macro level Baseline Sub-Area Assessments to locate precise areas of IDPs 

presence

Multi-sectoral location assessments )MSLA( conducted at location 

level in areas of IDP presence

FIGURE 1: SIMPLIFIED DIAGRAM OF HOW VARIOUS MOBILITY TRACKING ACTIVITIES MAY INTERACT WITH ONE ANOTHER

الهدف من أداة تتبع حاالت الطوارئ هوالتعجيل بجمع املعلومات األولية عن التعبئة، النزوح والهجرة، بسبب أحداث 

معينة، ملواكبة األوضاع رسيعة التطور أثناء حاالت الطوارئ. وميكن أن تعمل عىل تحديد أحداث النزوح قبل بدء العمل 

بعنارص أخرى لتتبع التنقل أو تقديم معلومات مستكملة يف الوقت املناسب عن أحداث النزوح الجديدة التي تحدث 

بني جوالت التقييم.

لوصف والهدف

االناتج هو تقرير مخصص أو منتظم، يجمع معلومات عن حاالت النزوح األخرية يف منطقة أو موقع معني مرتبط بحدث 

محدد ومجموعة سكانية محددة.

وتشمل البيانات املجمعة ما ييل:

وصف مجموعات السكان وأرقامها	 

املوقع الذي نزحت منه املجموعة	 

املوقع الذي نزحت إليه املجموعة	 

ترتيبات املأوى/اإلقامة	 

أي بيانات أولية عن االحتياجات القطاعية	 

وتنتج أداة تتبع األحداث تقارير فورية عن حاالت النزوح الجديدة، مام قد يؤدي إىل إنشاء آليات استجابة رسيعة 

للمساعدة. تستعمل بيانات تتبع األحداث أيًضا يف التخطيط لتقييم املنطقة األساسية عند الحاجة.

البيانات املجمعة وأمثلة االستخدام

الهجرة.  االستجابة ألزمة  املتاحة ومرحلة  البيانات واملوارد  السياق واالحتياجات من  باختالف  البيانات  يختلف جمع 
وتشمل طرق إجراء مقابالت مع املستجيبني الرئيسيني، واملراقبة املبارشة، وجمع البيانات الثانوية.

وسيلة

تتصل املعلومات املقدمة بحدث معني وال تقدم دامئًا ملحة عامة عن جميع تحركات السكان داخل املوقع. ال يتم التقاط 

سوى املعلومات التي ميكن جمعها برسعة، وبالتايل قد تكون غري كاملة. وميكن استخدام البيانات املجمعة من خالل 

هذه الطريقة لتحديد املواقع التي يلزم إجراء تقييامت محددة فيها للحصول عىل مزيد من املعلومات و/أو لتقديم 

املساعدة الرسيعة.

العوائق واملخاطر
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الهدف من التقييم األسايس للمنطقة الذي يجري عىل مستوى البلد هو تحديد املناطق التي تهم تحركات السكان حيث 

ميكن إنشاء نقاط رصد التدفق، إذا لزم األمر.

لوصف والهدف

الناتج هي قامئة بنقاط مراقبة التدفق املحتملة.

وتشمل البيانات املجمعة ما ييل:

قامئة املخربين الرئيسيني	 

قامئة النقاط )املوقع ونوع النقاط )مثل نقاط العبور الحدودية، ومراكز العبور(، ونوع التحركات ) العبور، الوصول، 	 

الصادر(

قامئة املؤسسات واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية العاملة يف املجاالت املحددة	 

تُستخدم البيانات لتوجيه تنفيذ متارين مراقبة التدفق، عندما ال تكون املواقع ذات األهمية لنقاط مراقبة التدفق معروفة 

مسبقا.

البيانات املجمعة وأمثلة االستخدام

يتم جمع البيانات من خالل تخطيط تشاريك مع السلطات والرشكاء املعنيني. وسيلة

تجمع املعلومات املقدمة من خالل املناقشات مع املستجيبني الرئيسيني وال تعطي سوى مؤرشات أولية عن املناطق ذات 

القدرة العالية عىل التنقل. ويتعني القيام بزيارات/تقييامت ميدانية للتحقق من املعلومات املقدمة والتأكد منها.

العوائق واملخاطر

 تهدف آلية رصد التدفق إىل استخالص تقديرات كمية لتدفق األفراد عرب مواقع محددة وجمع املعلومات حول مالمح ونوايا واحتياجات األشخاص املتنقلون. هذا املكون

 مناسب متاًما لتحديد عدد السكان املتنقلني بشكل كبري وتقديم صورة لديناميكيات التنقل املعقدة. ميكن إنشاؤه برسعة وهو مناسب للتغطية الشاملة لنقاط مراقبة التدفق

:املتميزة. تقدم الجداول التالية ملحة عامة عن األدوات واألساليب الرئيسية يف إطار هذا العنرص

   5.2.1 التقييم األسايس للمنطقة ملراقبة التدفق )عىل مستوى البلد(

5.2 مراقبة التدفق

الهدف من التقييم األسايس الذي يجري عىل املستوى املحيل هو جمع معلومات مفصلة عن نقاط رصد 

التدفق من خالل الزيارات امليدانية. وقد تكون هذه النقاط قد حددت أثناء تقييم التدفق األسايس أو 

كانت مواقع ذات أهمية معروفة سابقا.

الوصف والهدف

الناتج هو ملف تعريف لنقاط مراقبة التدفق.

تشمل البيانات املجمعة ما ييل:

قامئة املستجيبني الرئيسيني

وصف النقاط )املوقع ونوع النقاط ووسيلة النقل ونوع التحركات(

الخدمات الداعمة واملساعدة املتاحة

قامئة املؤسسات واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية العاملة يف املجاالت املحددة

البيانات املجمعة وأمثلة االستخدام

يتم جمع البيانات من خالل املقابالت مع املستجيبني الرئيسيني ومن خالل املراقبة املبارشة. وسيلة

تجمع املعلومات املقدمة خالل زيارات ميدانية وجيزة وال تعطي سوى ملحة عامة عن التدفقات السكانية 

التي متر عرب نقاط محددة. ويلزم إجراء تقييامت أكرث تفصيال لتحسني فهم ديناميات التنقل يف نقاط رصد 

التدفق هته.

العوائق واملخاطر

5.2.2 التقييم األسايس لنقاط مراقبة التدفق )عىل املستوى املحيل(
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5.2.3 سجل مراقبة التدفق

املراقبة  العابرين خالل ساعات  السكان  معلومات عن حجم  التدفق هو جمع  الهدف من سجل رصد 

وخصائصهم األساسية يف نقاط مختارة لرصد التدفق.

الوصف والهدف

نقطة رصد  إنشاء  تم  العبور حيث  ينتقلون عرب موقع  الذين  األفراد والجامعات  بيانات عن  الناتج هو 

التدفق.

وتشمل البيانات املجمعة ما ييل:

الجنس يف 	  و  العمر  تصنيفهم حسب  يتعذر  )قد  العابرة  املجموعة  أفراد  ونوع جنس  عدد وسن 

املراحل املبكرة(

نقطة )نقاط( العبور السابقة والوجهة التالية )عند اإلمكان، املقصد النهايئ كذلك(	 

الجنسية

و وسيلة النقل	 

وتستخدم البيانات املجمعة لتقييم تدفقات واتجاهات النزوح أو الهجرة داخل البلد أو داخل املنطقة أو 

فيام بني املناطق.

البيانات املجمعة وأمثلة االستخدام

تشمل تقنيات جمع البيانات مقابالت قصرية مع األفراد واملستجيبني الرئيسيني، أو املراقبة املبارشة حسب 

السياق واالحتياجات من البيانات والوصول والوقت املخصص للتمرين.

وسيلة

متثل البيانات التي تم جمعها الوضع يف نقاط عبور محددة خالل ساعات مختارة من الرصد وال تقدم سوى 

رؤية جزئية لحجم وخصائص التدفقات السكانية التي متر عرب نقاط رصد التدفق. وال تهدف هذه األداة 

السكانية  التدفقات  وخصائص  تقدير حجم  إىل  بل  العابرين،  السكان  لجميع  اإلجاميل  العدد  توفري  إىل 

العابرة لنقطة مرصودة.

العوائق واملخاطر
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 )POE( 5.2.4 نقاط رصد نقاط الدخول

انتشار  ملنع  العاملي  البرشي  التنقل  لتقييد  مسبوقة  غري  احتواء  سياسات  إىل   19 كوفيد  وباء  أدى 

الفريوس. من أجل فهم أفضل لكيفية تأثري  كوفيد 19عىل التنقل عرب املستويات املختلفة )العاملية 

والوطنية واملحلية(، طورت املنظمة الدولية للهجرة قاعدة بيانات لرسم خريطة وتتبع وتحليل تأثري 

الداخيل  للتنقل  األخرى  الرئيسية  واملواقع   )POE( الدخول  نقاط  يف  التنقل  عىل   19 كوفيد  جائحة 

وضع  ويف  الراهنة  الحالة  فهم  يف  املساعدة  هو  املعلومات  هذه  من  والغرض  القيود  )KLIM(ذات 

استجابات مصممة خصيصا من جانب الرشكاء/الحكومات، فضال عن توفري معلومات قيّمة مستكملة 

ملواصلة املجتمع املدين نرشها، مبا يف ذلك الوسط اإلعالمي.

الوصف والهدف

للتنقل  األخرى  الرئيسية  واملواقع  الدخول  نقاط  لكل من  النهج  نفس  باستخدام  البيانات  يتم جمع 

الداخيل )نقاط العبور الداخلية واملناطق ذات االهتامم واملواقع ذات السكان املهتمني(. كام يتم جمع 

بيانات عن تدفقات املهاجرين ملحاولة تحديد حركة املهاجرين.

نقاط الدخول  عرب الحدود الدولية :

الدولية  الجوية  الحركة  قبل...رابطة  من  واملرمزة  مؤخرا  تعمل  كانت  او  حاليا  تعمل  التي  املطارات 

)IATA(

نقاط عبور الحدود الربية )نقطة عبور حدودية دولية عىل الرب، مبا يف ذلك السكك الحديدية(

نقاط عبور الحدود الزرقاء )معرب الحدود الدولية يف البحر والنهر والبحرية(

املواقع الرئيسية األخرى للتنقل الداخيل، املواقع داخل البلد ذات التدابري التقييدية والسكان املتأثرين:

نقاط العبور الداخلية )نقاط العبور الداخلية داخل بلد أو إقليم أو منطقة معينة(

الصلة Covid 19  مثل  التقييدية ذات  التدابري  املنطقة مع  أو  املدينة  أو  )املدينة  مناطق االهتامم 

اإلغالق أو الحجر الصحي(

ومراكز  املخيامت   و  املؤقتة  االستقبال  ومراكز  الفنادق  مثل  )مواقع  املعنيني  السكان  ذات  املواقع 

االحتجاز التي تستضيف مجموعات مثل املهاجرين الذين قد تقطعت بهم السبل(

تدفقات املهاجرين

التدفق اليومياملقدر للوافدين

التدفق اليومي املقدر للمغادرين

لتقييم شامل للعوامل التي تؤثر عىل نقاط الدخول، يتم أيًضا جمع البيانات حول حالة املوقع، نوع 

القيود املفروضة، السكان املترضرين، فرتة التقييد وتأثري الصحة العامة.

البيانات املجمعة وأمثلة االستخدام

تستخدم مصفوفة تتبع النازحني الخربات يف البلد ملكاتب املنظمة الدولية للهجرة يف جميع أنحاء العامل 

صحة  من  بالتحقق  املصفوفة  تقوم  ثم  ومنظم.  منهجي  نهج  باتباع  الصلة  ذات  املعلومات  لجمع 

البيانات والتحقق منها باستمرار، باإلضافة إىل التقييامت املتكررة املتسقة و مقاطعة املعلومات.

وسيلة

الحالة املتصلة بالوباء العاملي مثل قيود التنقل  COVID 19تتطور برسعة وبالتايل فإن البيانات تتغري 

باستمرار. وعالوة عىل ذلك، قد ال تعكس تصنيفات البيانات املقدمة بدقة التدابري التقييدية املتعددة 

واملتزامنة يف مرحلة معينة. التحليل املقدم عىل كل من املنتجات التفاعلية والثابتة مخطط زمنيًا من 

أجل التعبري عن الواقع يف وقت معني. ومن أجل التعبري عن التغري مبرور الوقت، تجري إدارة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت أيضا تحليال للسلسلة الزمنية إلظهار التغريات يف السياق .

العوائق واملخاطر
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5.3.1 التسجيل

أو توفري هوية وظيفية  السكان املستهدفني  بتعداد  بيانات شبيهة  التسجيل هو استخالص  الهدف من 

)وليس هوية قانونية( لدعم االستهداف وتوزيع املساعدات.

الوصف والهدف

يتوقف الناتج عىل الغرض املحدد لهذه العملية، ولكنه سيكون عموما بيانات أساسية شبيهة بالتعداد 

السكاين عن السكان املستهدفني أو سجال لألرس املعيشية أو األفراد الذين يتلقون املساعدة من الرشكاء 

يف املجال اإلنساين.

وتشمل البيانات املجمعة، كحد أدىن، ما ييل:

املوقع الحايل

أسامء األفراد وعمرهم وجنسهم

العالقة مع رب األرسة املعيشية )حيثام ينطبق ذلك(

معلومات عن األفراد الذين يعانون من مواطن ضعف محددة

مكان اإلقامة السابق

تم استخدام بيانات التسجيل ملجموعة واسعة من برامج املساعدة املبارشة )مثل توزيع الغذاء، وبناء 

مثل  مبساعدة  للتنقالت  وكذلك  ذلك(  إىل  وما  ضعفاً،  األكرث  األفراد  ودعم  النقدية،  واملساعدة  املأوى، 

عمليات النقل والعودة

البيانات املجمعة وأمثلة االستخدام

نظاماً  ويوفر  واألفراد،  املعيشية  األرس  ملعلومات  مزدوجاً  مجانياً  تسجيالً  عموماً  التسجيل  يتضمن 

التسجيل  يجري  السياقات،  بعض  يف  املنتظمة.  والتحديثات  املعونة  وتوزيع  االستهداف  يف  الستخدامه 

باستخدام تكنولوجيا االستدالل البيولوجي للحد من مخاطر التسجيل املزدوج، حيث يتم تسجيل األرس 

الشخص  لضامن حصول  توثيقهم  املعونة،  لتوزيع  برنامج  يف  تسجيلهم  إىل  إضافتا  واألفراد،   املعيشية 

املناسب عىل املساعدة وتسجيل تفاصيل التوزيع. يتم تحديث السجالت من خالل عملية التحقق حيث 

يتم تأكيد الوجود املستمر لكل فرد من أفراد األرسة املسجلة بشكل بيومرتي.

وسيلة

تحتوي املعلومات التي تم جمعها من خالل هذه الطريقة عىل معلومات شخصية ميكن التعرف عليها 

والتي يجب إدارتها مبا يتامىش مع مبادئ حامية البيانات الخاصة باملنظمة الدولية للهجرة ويتم تنظيم 

الوصول إىل البيانات بشكل صارم. وللتخفيف من مخاطر استخدام البيانات ألغراض غري مأذون بها وغري 

مقصودة، يلزم وضع ضامنات مؤسسية وتقنية ومادية كافية أثناء جمع البيانات وتخزينها وتبادلها. وملا 

كانت العملية كثيفة املوارد، فإن تنسيق الجهود بني مختلف الوكاالت ذات القدرات يف مجال التسجيل 

أمر مفيد وهام عىل حد سواء.

العوائق واملخاطر

5.3 التسجيل

يهدف التسجيل إىل استخالص بيانات شبيهة بالتعداد يف مكان أو مواقع، مقابل معايري محددة للسكان املعنيني. ويتضمن التسجيل بيانات مفصلة عىل مستوى األفراد أو األرس 

املعيشية. ومع ذلك، ميكن أن يكون الوقت واملوارد كثيفة. ونتيجة لذلك، تعمل البيانات عىل ضامن الكفاءة واملساءلة يف تقديم املعونة، ال سيام يف غياب نظام وطني فعال 

إلدارة تحديد الهوية

تخضع بيانات التسجيل ملبادئ حامية البيانات التي وضعتها املنظمة الدولية للهجرة، والتي تتطلب موافقة املستفيدين املستنرية، وتجمع البيانات إىل الحد األدىن من التفاصيل 

الالزمة لتخصيص املساعدة والخدمات، وتحافظ عليها ألقرص مدة رضورية إلنجاز تلك األنشطة، وتوفر أعىل مستوى من أمن البيانات. ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن 

الحيوية يف  القياسات  واستخدام  للتسجيل،  املفاهيمي  لألساس  ء موجز   2 املرفق  إىل  الرجوع  يرجى  الحيوية،  القياسات  تسجيل  بشأن  والطوارئ  العمليات  إدارة  إرشادات 

السياقات اإلنسانية، ودليل حامية البيانات الصادر عن املنظمة الدولية للهجرة.
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5.4 اإلستطالع 

يف معظم الحاالت، ليس من املمكن أو الرضوري إجراء مقابلة مع كل فرد من مجموعة 

سكانية كبرية ألنها مكلفة للغاية وتستغرق وقتًا طويالً، لذلك يتم استخدام عينة من 

االحتاملية   طريقة  الستخدام  موحدة  طريقة  هي  االستقصائية  الدراسة  اإلستطالع. 

ممثلة  اعتبارها  ميكن  استنتاجات  إىل  تتوصل  مستهدفة  فئة  عن  معلومات  لجمع 

للسكان موضع االهتامم. ويؤدي عنرص الدراسة االستقصائية يف مصفوفة تتبع النازحني 

إىل إثراء واستكامل أنشطة أخرى يف مجال إدارة تكنولوجيا املعلومات عن طريق توفري 

فهم أعمق للسكان املتنقلني )مثل النازحني داخلياً والعائدين واملهاجرين(. وينبغي أن 

االهتامم،  الجغرافية موضع  املناطق  االستقصائية يف  للدراسات  األويل  التصميم  ينظر 

منهجي  نهج  أنسب  تحديد  أجل  من  األهمية  ذات  واملؤرشات  املهتمني،  والسكان 

ميكن  االستقصائية،  الدراسات  وأهداف  املعلومات  من  باالحتياجات  ورهنا  للسياق. 

جمع البيانات باستخدام أدوات كمية أو نوعية ؛ من خالل املقابالت الفردية أو األرسية 

أو الرئيسية مع املخربين ؛ ومنهجيات أخذ العينات العشوائية أو الهادفة.

سيحدد اختيار املؤرشات النوع املناسب من الدراسات االستقصائية املطلوبة )الكمية 

أو النوعية( ووحدات أخذ العينات األولية )األرس املعيشية واألفراد وممثلو املجتمعات 

)انظر  بيانات املصفوفة  املحلية(. ميكن الحصول عىل املؤرشات املوحدة من قاموس 

القسم 7 ملزيد من املعلومات( وتعديلها حسب االحتياجات السياقية. وحيثام تكون 

الدراسة االستقصائية جزأ من استجابة مشرتكة بني الوكاالت أو متعددة القطاعات، قد 

ويتوافر  املكلفة.  التنسيق  أفرقة  إقرارها من خالل  و/أو  املؤرشات  االتفاق عىل  يلزم 

خرباء تقنيون يف مصفوفة تتبع النازحني لدعم اختيار املؤرشات وتصميمها.

من خالل مكونات رصد التدفق وتتبع التنقل والتسجيل، تقوم املصفوفة ببناء 

السكانية  الفئات  توزيع  كيفية  واملعلومات حول  للمواقع  الرئيسية  القامئة  وتحديث 

جغرافيًا. ميكن استخدام هذه املعلومات األساسية لوضع إطار ألخذ العينات يف الدراسة 

االستقصائية حيث يتم بالفعل تغطية املجموعات ذات االهتامم بالدراسة االستقصائية 

يف القامئة الرئيسية.

أو  لألرس  العشوايئ  االختيار  يكون  مطلوبة،  إحصائيًا  التمثيلية  النتائج  تكون  عندما 

الخرباء  يدعم  الصالحية.  لضامن  األهمية  بالغ  أمرًا  سكانية  مجموعة  لكل  األفراد 

التقنيون يف مصفوفة تتبع النازحني يف تطوير طرق تصميم العينات لضامن اختيار غري 

متحيز مصمم خصيًصا لبيانات إطار العينة املتاحة.

الدراسة  الدراسات االستقصائية:  التالية من فئات  تنفيذ األنواع  لدى اإلدارة خربة يف 

االستقصائية  النزوح،الدراسة  لحلول  االستقصائية  الدراسة  العودة،  لنوايا  االستقصائية 

القطاعات،  متعددة  االحتياجات  لتقييم  االستقصائية  الدراسة  الهجرة،  لتدفقات 

الدميغرافية،  الدراسات االستقصائية  الدراسات االستقصائية االجتامعية ء االقتصادية، 

والدراسات االستقصائية ملا بعد العودة.

تحقيق  أجل  من  باملصفوفة  املتعلقة  االستقصائية  الدراسات  معظم  نرُشت  وقد 

مجموعة من األهداف، ونتيجة لذلك ميكن لفريق الدعم العاملي املعني باملصفوفة أن 

dtmsupport- )يقدم توجيهات محددة بشأن الدراسات االستقصائية املذكورة أعاله 

املتعددة  االحتياجات  تقييامت  بشأن  توجيهات  القسم  يقدم   .)services@iom.int

القطاعات 5،4،1 ألن هذه الدراسة االستقصائية لها هدف ثابت.

واملقيمني داخلياً  النازحني  وجود  عن  املتاحة  البيانات  إىل  الخاص  اإلستقصاء   يستند 

 والعائدين لتوفري معلومات أكرث شموالً عن االحتياجات اإلنسانية واحتياجات اإلنعاش،

متعددة املواقع  وتقييامت  التنقل  تتبع  خالل  من  املعنيني.  السكان  من   مبارشة 

الالزمة ،)MSLA(القطاعات السكانية  التقديرات  تقديم  املصفوفة  لعمليات   ميكن 

عينة األرس MSNA لحساب حجم  مقابالت كمية مع  وباستخدام  العينات.   ومواقع 

السكان بني  املساعدة  وفجوات  الضعف  مواطن  خصائص  النهج  يعكس   املعيشية، 

 املعنيني. كام تتيح الدراسة اإلستقصائية للحالة األمنية متعددة األطراف وضع مقاييس

 مفصلة بشأن استخدام الخدمات والوعي بها، فضال عن الخصائص األرسية التي تختلف

 عىل نطاق واسع بحيث ال ميكن تحديدها بدقة عىل مستوى املجتمع املحيل. تتامىش

الذي القطاعات  بني  املشرتك  التحليل  إطار  أهداف ومؤرشات  مع  االسرتاتيجية   هذه 

 يضعه فريق التحليل املشرتك بني القطاعات. تهدف هذه األداة املشرتكة بني املنظامت

 إىل تقديم نهج موحد لجمع وتحليل بيانات االحتياجات اإلنسانية وتشكل جزًءا من

هذه تندمج  ما  عادة  االحتياجات.  تقييم  عمل  ملسار  الكربى  الصفقة   التزامات 

 املنظومات يف دورة الربامج اإلنسانية عىل الصعيد الوطني، ال .سيام لالسرتشاد بها يف

 االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة

اإلنسانية

التي القطاعات  متعددة  التقييامت  لجميع  املصفوفة  مؤرشات  عىل  االطالع   ميكن 

ألسئلة/ مركزي  مستودع  وهو  املصفوفة،  بيانات  قاموس  يف  عاملي  بتأييد  حظيت 

 DTM انطالقا من احتياجات الرشكاء من املعلومات، ستقوم إدارة .DTM مؤرشات

للسياق. مناسبة  تكون  البيانات  لجمع  أدوات  ووضع  الصلة  ذات  املؤرشات   باختيار 

اختيار ذلك  مبا يف  املؤرشات،  اختيار  بشأن  اإلرشادات  مزيد من  االطالع عىل   وميكن 

ميادين البيانات واملؤرشات واألسئلة يف القسم 7

)MSNA( 5.4.1 تقييم اإلحتياجات متعدد القطاعات



مصفوفة

(DTM) تتبع النازحين

(GDI) المعهد العالمي للبيانات

مقدمة .152

 بهدف إنتاج بيانات وأدلة إجاملية عن نقاط الضعف وشدة االحتياجات والظروف املعيشية للسكان املعنيني يف املناطق ذات األهمية،

 عىل معلومات املوقع التي تم تحديدها من خالل تقييامت تتبع التنقل (MSNA) يعتمد نهج تقييم االحتياجات متعددة القطاعات

.ومصادر أخرى لتحديد واختيار وإجراء املقابالت عىل مستوى األرسة املعيشية

ويتوقف عدد السكان املعنيني بالحركة عىل النطاق والغرض املحددين لتنفيذ هذه املبادرة يف سياق معني، وقد يشمل النازحني داخلياً 

والعائدين والالجئني يف املخيامت أو يف أماكن شبيهة باملخيامت، والسكان املقيمني يف القرى واألحياء داخل املجتمعات املحلية املضيفة 

و/أو مناطق عودة السكان موضع االهتامم.

الوصف والهدف

من خالل املقابالت عىل مستوى األرسة املعيشية، ينتج تقييم اإلحتياجات متعدد القطاعات بيانات إجاملية عن الخصائص واالحتياجات 

.))JIAF وديناميات التنقل للسكان املعنيني )النازحون داخليًا والعائدون والالجئون واملقيمون عىل النحو املبني يف

وتشمل البيانات املجمعة، كحد أدىن، ما ييل:

الخصائص الدميغرافية للسكان املعنيني	 

االحتياجات املتعددة القطاعات )املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والغذاء، والصحة، وسبل العيش، والحامية، واالتصال، 	 

واإلعاقة، واإلدماج، وما إىل ذلك(

الحصول عىل السلع والخدمات األساسية	 

ترتيبات املأوى/اإلقامة	 

أسباب النزوح/العودة	 

تاريخ النزوح/العودة	 

النوايا	 

وميكن استخدام نتائج هذه االسرتاتيجية لتوجيه االستجابات التشغيلية من خالل تحديد االحتياجات، والثغرات يف املساعدة، ومستويات 

الحصول عىل املساعدة، والنوايا والشواغل املتعلقة باملناطق والسكان موضع االهتامم.

وأمثلة  املجمعة  البيانات 

االستخدام

االستجابة،  مرحلة  الوطني،  للسياق  وفقاً  وضعه  ينبغي  املراحل  متعدد  تصميامً  القطاعات  متعددة  االحتياجات  تقييم  يستخدم 

االحتياجات من املعلومات الخاصة بالقطاعات، املوارد املتاحة، والقيود املفروضة عىل الوصول. يهدف تصميم العينة إىل تحقيق درجة 

عالية من التوزيع العشوايئ يف اختيار األشخاص الذين متت مقابلتهم، مع الحفاظ عىل الجدوى التشغيلية.

الخطوة 1: تحديد السكان املستهدفني واملناطق الجغرافية موضع االهتامم. تجميع املعلومات السكانية والجغرافية الالزمة لتصميم 

العينات. وينبغي أن يشمل ذلك إنشاء مناطق تعداد ذات حجم متساوي إىل حد معقول حيثام أمكن ذلك.

الخطوة 2: وضع اختصاصات منهجية محددة تشمل: اسرتاتيجية أخذ العينات، وخطة عمل مفصلة لجمع البيانات، وتخصيص املوارد 

البرشية واللوجستية، واالعتبارات األخالقية.

الخطوة 3: حساب وتوزيع العينات عرب املواقع والفئات السكانية. ويتوقف ذلك عىل حجم السكان املعنيني ومستويات التصنيف/

التحليل املرغوب فيها.

الخطوة 4: إعداد املنسقني امليدانيني للقيام مبهام املسح، مبا يف ذلك تقديم الدعم بشأن تقنيات املقابالت األخالقية، والتدريب عىل 

السالمة واألمن، والرسية واملوافقة.

الخطوة 5: تحديد األرس واختيارها عشوائيًا للمقابلة.كام تشمل طرائق جمع البيانات إجراء مقابالت مبارشة أو عن بعد. نظرًا لحجم 

املقابالت، يتم تفضيل أدوات جمع البيانات الرقمية لـتقييم االحتياجات متعددة القطاعات

الخطوة 6: رصد جمع البيانات والتحقق من صحتها لضامن سالمة البيانات من خالل الرصد امليداين الحي واالستشعار عن بعد والتحقق 

من الجودة.

الخطوة 7: إدارة وصيانة مجموعة بيانات لإلصدار والتحليل الخاص بقطاعات محددة.

الخطوة 8: إعداد التقارير والتصورات.

تشمل متطلبات أخذ العينات االحتاملية ما ييل:

عدد السكان املستهدفني يف املناطق/املواقع موضع االهتامم )أدىن مستوى ممكن لإلدارة(.

وسيلة

 تحتوي املعلومات التي تم جمعها من خالل هذه الطريقة عىل بيانات حساسة حول االحتياجات ونقاط الضعف وغريها من الخصائص

 املنزلية التي ميكن إساءة استخدامها إذا مل يتم التعامل معها بشكل صحيح. ولتخفيف املخاطر، تُجرى دراسات استقصائية وفقا ملبادئ

لتنظيم صارم. وللتخفيف من مخاطر استخدام البيانات  الوصول إىل  للهجرة، ويخضع  الدولية  املنظمة  الصادرة عن  البيانات   حامية 

 البيانات ألغراض غري مأذون بها وغري مقصودة، يلزم وضع ضامنات مؤسسية وتقنية ومادية كافية أثناء جمع البيانات وتخزينها وتبادلها.

 وتتطلب هذه العملية خربة تقنية كبرية وتتطلب موارد برشية ولوجستية وموارد مالية مكثفة. تستتبع الدراسات االستقصائية للحالة

 األمنية املتعددة األطراف أيضا جمع معلومات حساسة قد تشكل خطرا عىل من أجريت معهم مقابالت وعىل جامعي البيانات وقد

  تؤدي إىل تذكر التجارب املؤملة. ويجب أن تكون املؤرشات مصممة بعناية للحد من الصدمات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باألشخاص

.يعانون من ضائقة نفسية أو صدمات نفسية

العوائق واملخاطر
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تنطوي أساليب جمع البيانات عىل بعض القيود واملخاطر التي ينبغي النظر فيها والتخفيف من حدتها قدر اإلمكان أثناء تصميم وتنفيذ أنشطة مصفوفة تتبع النازحني. ويرد 

يف مختلف الجداول الواردة يف الفرع السابق بيان بالقيود واملخاطر املحددة املرتبطة بأدوات وأساليب املصفوفة. قد تختلف القيود واملخاطر حسب األدوات والطرق التي 

يتم تكييفها أو دمجها. ينبغي اإلشارة إىل خصائص نهج معني للتنفيذ وأي تحذيرات ذات صلة لتحليل أو استخدام البيانات املنتجة، يف قسم املنهجية يف نواتج املصفوفة.عالوة 

عىل ذلك، شاركت مصفوفةتتبع النازحني التابعة للمنظمة الدولية للهجرة يف إعداد التوجيه التشغييل للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن املسؤولية عن البيانات يف 

العمل اإلنساين، الذي يوفر أدوات بشأن كيفية تصميم أنشطة البيانات مبسؤولية.

يف املراحل املبكرة من االستجابة، ميكن إعطاء األولوية لتوفري أفضل املعلومات املمكنة يف أقرص إطار زمني عىل املتانة اإلحصائية للبيانات و ذلك من أجل وضع مؤرش أويل 

لتحركات السكان والحاجة إىل بدء التخطيط لالستجابة. مع توسع الوصول وعندما يصبح التحليل أكرث دقة، غالبًا ما يتم تكييف أو توسيع متارين  DTM لتشمل أدوات 

وطرق إضافية لتوليد معلومات أكرث دقة..يتكرر جمع البيانات من خالل املصفوفة يف جوالت متعددة لتحديث املعلومات املتاحة بانتظام وللتكيف حسب الحاجة مع التغيري 

يف السياق التشغييل أو أهداف املعلومات. وقد أظهرت تجربة التنفيذ السابقة أن مختلف املكونات واألدوات واألساليب قد تصبح ذات صلة يف مراحل مختلفة من العملية 

وأن الجمع بني العنارص ميكن أن يعزز النهج ويرثي البيانات واملعلومات املنتجة.

بالنظر إىل االختالفات يف الُنُهج وبيئات التشغيل، يوىص بإجراء تقييم للمخاطر عند تصميم عملية املصفوفة من أجل تحديد مجاالت االهتامم الخاصة بالسياق وضامن تنفيذ 

تدابري التخفيف يف جميع مراحل التنفيذ. ويشمل ذلك تحديد املخاطر املحتملة عىل السكان املتنقلني عند اختيار املكونات واألدوات واألساليب خالل مراحل التخطيط، فضال 

عن الرصد والتعديالت املنتظمة لتقليل املخاطر إىل أدىن حد يف جميع مراحل التنفيذ. يجب إعطاء األولوية ملبدأ عدم الحاق الرضر طوال العملية بأكملها، مبا يف ذلك أثناء 

تحليل النتائج ومشاركة البيانات. إن تضمني تفسري لنهج وأهداف وحدود جمع البيانات عند نرش منتجات املصفوفة ميكن أن يخفف من مخاطر تحليل البيانات غري الدقيق 

أو املضلل من قبل أطراف ثالثة، لألغراض التي تقوض رفاهية السكان أثناء التنقل.

6. العوائق والمخاطر

واألسئلة  البيانات  مجاالت  حول  للمعلومات  مركزي  مستودع  هو  البيانات  قاموس 

املستخدمة يف أدوات جمع البيانات من طرف املصفوفة. وقد تم تطويره للمساعدة يف 

نرشها  ميكن  التي  واملفيدة  املناسبة  املؤرشات  عىل  املصفوفة  إدارة  عمليات  إطالع 

ملختلف مكونات إدارة DTM. يساعد استخدام قاموس البيانات يف مرحلة مبكرة عىل 

جديدة  جولة  إلنشاء  الالزم  الوقت  وتقليل  النازحني  تتبع  مصفوفة  عمليات  توحيد 

عمليات  جميع  اتساق  البيانات  قاموس  اعتامد  يكفل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  للعملية. 

التسمية والهيكلة يف مجال البيانات تم اعتامد كل مؤرش عىل حدة يف مختلف البلدان. 

اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية، ولذلك،  وقد ترجمت جميع املؤرشات إىل 

الخلفية ستظل  الهيكلة  فإن  السياق،  إىل  استنادا  تتغري  قد  السؤال  أن صياغة  ورغم 

ويدعم  واألسئلة،  البيانات  مجاالت  اختيار  عملية  البيانات  قاموس  يبسط  متسقة. 

مشاركة البيانات مع الرشكاء، وتوفر البيانات الوصفية )مجموعة من البيانات( لتوجيه 

تطوير  تم  سابًقا،  ذكرنا  كام   .DTM بيانات  مجموعات  محتوى  حول  املستخدمني 

مجاالت بيانات القاموس  مع خرباء عامليني وتم تطويرها باستخدام الهيكل القيايس 

)HXL( للغة تبادل البيانات اإلنسانية

 واجهة القاموس هي منشئ منوذج ميّكن فريق املصفوفة امليداين من اختيار املؤرشات

خطوات بضع  يف  املحمول  الهاتف  بيانات  لجمع  منوذج  وبناء  البيانات  قاموس   من 

اإلجابة وخيارات  بها«  »املوىص  و  »االختيارية«  األسئلة  تعديل  أيًضا  ميكن   بسيطة. 

 الخاصة بها وفًقا للسياق عند استخدام منشئ النموذج. للحصول عىل دعم يف قاموس

-DTM )dtmsupportser البيانات ومنشئ النامذج، يرجى االتصال بخدمات دعم

vices@iom.int(

البيانات( )مجال  سؤال/مؤرش  لكل  املؤرش  أو  السؤال  نوع  البيانات  قاموس   ويحدد 

:يدرج يف أدوات الجمع. هناك خمسة أنواع من املؤرشات

النواة )إلزامية(	 

مستودع البيانات املركزي األسايس )إلزامي(	 

اختياري	 

أوىص به الخرباء القطاعيون العامليون	 

طلب مقدم من البعثة	 

بعد اختيار أو الجمع بني عنارص مصفوفة تتبع النازحني من أجل التنفيذ، من الرضوري 

وضع  وقد  املختارة.  لألدوات  الرئيسية  واألسئلة  البيانات،املؤرشات  مجاالت  تحديد 

لتوجيه  املصفوفة  بيانات  قاموس  النازحني  تتبع  مبصفوفة  املعني  العاملي  الفريق 

واملؤرشات  واألشكال(  )القيم  البيانات  توحيد سامت  وتيسري  العملية  هذه  وتبسيط 

وقابليتها للمقارنة فيام بني العمليات القطرية وتبسيط سري العمل ألغراض التجميع. 

الوصفية  البيانات  يوفر  حيث  الرشكاء،  مع  البيانات  مشاركة  البيانات  قاموس  يدعم 

.DTM لتوجيه املستخدمني حول محتوى مجموعات بيانات

يتضمن قاموس البيانات املؤرشات األساسية وسامت البيانات لكل عنرص من عنارص 

مصفوفة تتبع النازحني التي ستدرج يف جميع العمليات، فضال عن املؤرشات القياسية 

التي ميكن إدراجها باعتبارها مفيدة وذات صلة يف سياق معني. ميكن دمج مؤرشات 

إضافية يف عمليات املصفوفة الجارية مع مرور الوقت لسد الثغرات يف املعلومات أو 

االستجابة لالحتياجات املتغرية داخل بيئة التشغيل. ومن املهم مالحظة أن خصائص 

البيانات التي جمعت سابقا ال ينبغي تغيريها أو إزالتها عند إضافة مؤرشات جديدة، 

لضامن اكتامل قاعدة البيانات للسجل والتحليل التاريخيني يف املستقبل.

وتحدد اإلدارة الفئات الضعيفة وتجمع البيانات املصنفة حسب نوع الجنس والسن 

حيثام أمكن ذلك لتعزيز شمولية أنشطة االستجابة. تستخدم DTM فئات متفق عليها 

أيًضا  تضمني  مع  البيانات  قاموس  يف  املدرجة  الضعيفة  الفئات  لتحديد  عام  بشكل 

مؤرشات الضعف الخاصة بالسياق.

7. إ ستعمال قاموس البيانات الميدانية ، المؤشرات واألسئلة التابع لمصفوفة تتبع النازحين
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8.  تصنيف البيانات و المسؤوليات

يتم حوكمة بيانات مصفوفة تتبع النازحني وفًقا لسياسة إدارة بيانات الهجرة واملبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للهجرة. وتصنف مجموعات البيانات حسب التعرض للمخاطر 

يف حالة الوصول غري املرصح به. يتم تحديد مسؤولية البيانات ملوظفي املنظمة الدولية للهجرة وفًقا لألدوار )أمني البيانات، ومدير البيانات، ومدير البيانات، وأمني البيانات(. 

وينبغي ملوظفي املنظمة الدولية للهجرة العاملني يف املصفوفة أن يقرأوا وأن يكونوا ؛لتزمني مع سياسة املنظمة الدولية للهجرة ومبادئها التوجيهية املتعلقة بإدارة بيانات الهجرة، 

.)https ://intranetportal/en-us/pages/home.aspx( املتاحة عىل بوابة اإلنرتانت التابعة للمنظمة الدولية للهجرة منظمة الدولية للهجرة

9. معايير مصفوفة تتبع النازحين

 تحدد معايري مصفوفة تتبع النازحني املتطلبات الدنيا واملبادئ التوجيهية املوىص بها

 لدعم جميع موظفيها لتنفيذ برامج املصفوفة بنجاح. وتنطبق املعايري يف جميع أنحاء

 العامل عىل جميع أنشطة املصفوفة، وهي مبثابة أداة مرجعية ملوظفي مصفوفة تتبع

 النازحني ورشكاء املنظمة الدولية للهجرة وغريهم من أصحاب املصلحة واملستخدمني،

.DTM وال سيام يف استخدام بيانات

عرب تصدر  التي  باملصفوفة  املتعلقة  التوجيهية  الوثائق  مختلف  مالمئة  خالل   من 

 العمليات ومع مرور الوقت، تيرس املعايري تحديد املامرسات الجيدة والثغرات القامئة.

 عند توفرها، سيتم نرش املعايري يف مساحة “شري بوينت” ملساعدة جميع املستخدمني

.عىل تحديد املتطلبات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة واسرتدادها برسعة

املعايري هي متطلبات دنيا تعرتف بأهمية الضامنات املتسقة والرصد والتقييم املنهجيني 

وكذلك املقارنات بني متارين املصفوفة والبيانات عرب الزمان والسياق. وتعرتف املعايري 

وعاملية،  إقليمية  وحدات  من  املصفوفة  يف  موظفون  جامعي  بشكل  وضعها  التي 

بأهمية املرونة والقدرة عىل التكيف يف استجابة املصفوفة لالحتياجات الخاصة بكل 

سياق. ستُوجه الظروف املتغرية واالبتكار واملامرسات الناشئة مراجعات معايرينا.

تغطي معايري مصفوفة تتبع النازحني املواضيع التالية:

من   ،DTM يف  البيانات  علم  ومشاريع  االصطناعي  للذكاء  الكاملة  الحياة  لدورة  توصيات  املعيار  هذا  يقدم  ا 

املعلومات األساسية واألعامل التحضريية إىل تقييامت ما بعد اانتهاء العمل. ويجمع هذا املعيار أيضا طائفة واسعة 

من املوارد ملواصلة القراءة يف مسائل محددة، باإلضافة إىل توفري إرشادات واضحة خاصة باملنظمة الدولية للهجرة 

تتعلق بالشواغل األخالقية والتقنية والعملية.

الذكاء االصطناعي وعلم البيانات واألخالق

يحدد هذا املعيار العملية التي يقوم بها موظفو املصفوفة إىل جانب الرشكاء بتحديد وإعداد )البحوث( والخطط 

إجراؤه من  يتعني  الذي  التحليل  نوع ومستويات  وتدرج  توجز  واملسؤوليات.  كام  األدوار  تحدد  التي  التفصيلية 

والعمليات  اإلنتاج  أدوات  )والتصور(  البيانات  تحليل  إىل  إضافتا  السواء.  عىل  والثانوية  األولية  البيانات  مصادر 

واألشكال التي ستستخدم، فضال عن قيود )ومخاطر( البيانات واملصادر.

تخطيط تحليل البيانات

يعرّف هذا املعيار حفظ البيانات بأنه عملية تخزين آمن للبيانات غري املستخدمة بنشاط يف مصفوفة تتبع النازحني. 

البيانات بأنه عملية اسرتداد املعلومات من املحفوظات من أجل )العودة إىل( االستخدام الفعال.  يعرّف اسرتداد 

ويعرف تدمري البيانات بأنه عملية إزالة املعلومات من الوسائط )املواد التي تخزن فيها املعلومات( بطريقة مل يعد 

من املمكن اسرتجاعها أو قراءتها. ويصف هذا املعيار املتطلبات واملبادئ التوجيهية التي تغطي تصنيفات حفظ 

واستعادة وتدمري بيانات املنظمة الدولية للهجرة/مصفوفة تتبع النازحني ؛ وكيفية حفظ واسرتجاع و/أو إتالف بيانات 

املوارد  يشمل  ؛  وتدمريها  واسرتجاعها  البيانات  حفظ  عمليات  تتبع  ؛  املطلوبة  املوافقة  عمليات  ؛  بأمان   DTM

األساسية لحفظ البيانات واستعادتها وتدمريها.

حفظ البيانات واستعادتها وتدمريها

يوفر هذا املعيار متطلبات ومبادئ توجيهية حول كيفية تصميم وجمع بيانات املصفوفة بهدف إنتاج بيانات عالية 

الجودة صالحة لالستخدام يف كل من البيئات اإلنسانية واإلمنائية باإلضافة إىل أنشطة املصفوفة األخرى. يحدد هذا 

املعيار الخطوات املختلفة التي ينطوي عليها جمع البيانات من تحديد الحاجة إىل البيانات حتى جمع البيانات 

والتحقق من صحتها. يوفر هذا املعيار أيًضا مبادئ توجيهية حول كيفية دمج التحقق من صحة البيانات يف عملية 

التصميم.

تصميم البيانات وجمعها
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تعرّف  البيانات.  ملوضوعات  الخصوصية  يف  الحق  لتأمني  الرئيسية  بالخطوات  مرجعية  قامئة  املعيار  هذا  يوفر 

املنظمة الدولية للهجرة حامية البيانات بأنها التطبيق املنهجي للضامنات املؤسساتية، التقنية واملادية التي تحفظ 

هذا  يسرتشد  عنها.  والكشف  ،تخزينها،استخدامها  الشخصية  البيانات  بجمع  يتعلق  فيام  الخصوصية  يف  الحق 

تتبع  مصفوفة  أدوات  ومجموعة  البيانات  لحامية   )IOM IN 138( للهجرة   الدولية  املنظمة  مببادئ  املعيار 

النازحني والرشكاء وغريها من املوارد الرئيسية ذات الصلة بالحامية. ويحدد هذا املعيار اإلجراءات والعمليات التي 

يتوجب اعتامدها يف كل مرحلة من مراحل دورة إدارة املعلومات.

حامية البيانات والخصوصية

يصف هذا املعيار املتطلبات واملبادئ التوجيهية التي تغطي جميع أشكال تقاسم البيانات مبا يف ذلك العملية 

واملوافقات الالزمة لتبادل بيانات مصفوفة تتبع النازحني وفقا لتصنيف بيانات املنظمة الدولية للهجرة وسياسة 

.)IOM IN 253( إدارة البيانات

مشاركة البيانات

العاملي  املستوى  عىل  النازححني  تتبع  مصفوفة  بيانات  تصور  نواتج  إنتاج  بشأن  إرشادات  املعيار  هذا  ييقدم 

واإلقليمي وعىل مستوى الوحدات لضامن االتساق والتوحيد يف جميع نواتج مصفوفة تتبع النازحني. يوفر هذا 

املعيارمعايري محددة يجب مراعاتها عند إنتاج التصورات ؛ وصلة مبصادر التصور املوجودة )مثل معايري اإلبالغ 

عن مصفوفة تتبع النازحني، إرشادات تصميم تصور البيانات يف املصفوفة ؛ تحديد الثغرات وتحديد معايري جديدة 

عند االقتضاء ؛ إضافتا إىل تحديد العملية الالزمة للتخليص/املوافقة عىل النرش الخارجي. سيغطي هذا املعيار 

املنتجات الرسدية يف الرتكيز )املرئية للتقارير(، والخرائط أو أي مخرجات برصية أخرى، مبا يف ذلك النواتج الثابتة 

واملتغرية.

تصور البيانات

يوفر هذا املعيار إرشادات تتضمن تعريفات وإجراءات واضحة إلقامة العالقات وبدء العالقات والحفاظ عليها. 

ويتضمن هذا املعيار أيضا التصنيفات النموذجية وأنواع الرشاكات - حدود املشاركة - وبروتوكوالت الدخول يف 

رشاكات، والتنسيق الدقيق مع إدارات العالقات الخارجية والشؤون القانونية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 

وغريها من جهات التنسيق ذات الصلة. عالوة عىل ذلك، يعتمد هذا املعيار عىل املؤلفات الراسخة بالفعل داخل 

املنظمة الدولية للهجرة ويتوسع فيها إىل حد ما..

العالقات الخارجية والرشاكات

يستند هذا املعيار إىل دليل موارد النظم الجغرافية املكانية املشرتك بني املنظمة الدولية للهجرة ومصفوفة تتبع 

للبيانات  األساسية  الهياكل  بشأن  ومعايري  تعاريف  تقديم  إىل  باإلضافة  تشغيلية  إرشادات  يقدم  كام  النازحني، 

املكانية وتصميم الخرائط والتصورات املتعلقة بالبيانات الجغرافية املكانية.

املعلومات الجغرافية املكانية

التي تنتجها كل  البيانات  بأنه عملية مركزية ملجموعات  الداخلية  البيانات  يف إطار هذا املعيار، يُعرَّف توحيد 

مكتب من مكاتب مصفوفة تتبع النازحني عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي. تحدد هذه الوثيقة خطوات مشاركة 

مجموعة بيانات نهائية والتحقق من صحتها من خالل طرق مختلفة لضامن اتساق بيانات املصفوفة.

دمج البيانات الداخلية

الوظيفة  بأنه  الرصد  يُعرَّف  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  والتقييم  الرصد  املعيار، ووفقا السرتاتيجية  إطار هذا  يف 

املستمرة التي تستخدم الجمع املنهجي للبيانات املتعلقة مبؤرشات محددة لتزويد اإلدارة والرشكاء الرئيسيني يف 

مصفوفة تتبع النازحني مبؤرش ملدى التقدم املحرز وتحقيق األهداف والتقدم املحرز يف استخدام األموال املخصصة. 

تصميمها،  املصفوفة،  مجال  املنجزة يف  أو  الجارية  لألنشطة  واملوضوعي  املنهجي  التقييم  بأنه  التقييم  ويُعرَّف 

املصادر  الجيدة، ويعرض  املامرسات  القامئة مع  والتقييم  الرصد  أنشطة  املعيار  ونتائجها. ويوجز هذا  تنفيذها 

املتاحة ويحدد الثغرات من أجل دعم تعزيز برنامج مصفوفة تتبع النازحني ونوعية البيانات.

الرصد و التقييم

 يستمد هذا املعيار أساساً من دليل مشاريع املنظمة الدولية للهجرة، ويرّوج له باعتباره النقطة املرجعية واملعيار

 املؤسسايت الرئييس إلدارة املشاريع. ويحدد هذا املعيار أيضا النامذج الرئيسية يف دليل مشاريع املنظمة الدولية

التعداد، وقامئة  للهجرة ذات االستخدام الخاص لعمليات املصفوفة، ويقدم أمثلة محددة للسياق مثل طريقة 

.مرجعية لتطوير املشاريع، واتفاقات التعاون

إدارة املشاريع
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ألهداف هذا املعيار، يقصد بالنرش نرش تقارير وبيانات املصفوفة من خالل منصات الويب الرسمية للمنظمة 

 ،)Relief Web & HDX الدولية للهجرة ومصفوفة تتبع النازحني، واملنصات غري املنتسبة املعرتف بها )مثل

واملجالت األكادميية، ووسائل التواصل االجتامعي أو وسائل النرش العامة األخرى. سيكون الرتكيز األسايس لهذا 

املعيار هو نرش التقارير. يغطي هذا املعيار: بروتوكوالت ضامن الجودة )مبا يف ذلك عملية التقييم(، وتقييامت 

املخاطر للمنشورات )البيانات والحساسية السياسية( ومالمئة العالمة التجارية ملصفوفة تتبع النازحني يف 

التقارير.

التقرير و النرش

صف هذا املعيار التعاريف،املتطلبات واملبادئ التوجيهية التي تغطي أخذ العينات يف عمليات مصفوفة تتبع 

النازحني. تقدم أساليب أخذ العينات، مبا يف ذلك تصميم عينة وإطار للعينات، واسرتاتيجيات التنفيذ.

معاينة

يعرّف هذا املعيار التدريب بأنه العملية املنظمة التي يتعلم الناس من خاللها املعرفة و/أو املهارة لتحقيق 

هدف محدد. يف إطار برامج مصفوفة تتبع النازحني، يشري التدريب إىل أنشطة التدريس والتعلم املخططة 

واملنظمة بهدف )تطبيق( املعارف واملهارات والقدرات واملواقف الالزمة للدعوة إىل أنشطةاملصفوفة،التخطيط 

لها، تنفيذها واإلبالغ عنها. يحدد هذا املعيار الخطوات واملوارد التي يجب استخدامها عند تطوير،تنفيذ ورصد 

أنشطة تدريب املصفوفة ملختلف املجموعات املعنية.

التدريب وبناء القدرات الداخلية

يف عام 2017، بدأت مصفوفة تتبع النازحني والرشكاء يف تفعيل نتائج عمل املساومة 

النهج  تطبق  أدوات مشرتكة  تطوير مجموعة  من خالل   1Grand Bargain الكربى 

لدعم  امليدان  يف  والرشكاء  املصفوفة  فرق  عمل  عىل  العمل  مجموعة  طورته  الذي 

ويشملون  اإلنسانية  االستجابة  يف  يشاركون  الذين  أولئك  هم  الرشكاء  التعاون. 

الحكومية  غري  واملنظامت   )WGs( العاملة  الفرق   و  والقطاعات  املجموعات 

واملنظامت الدولية والسلطات ووكاالت األمم املتحدة وبرامج املنظمة الدولية للهجرة 

وغريها. عملت إدارة املصفوفة مع العديد من الرشكاء، مبا يف ذلك املجموعة العاملية 

للجنة التنسيق املعنية بإدارة املواد الكيميائية، ومجاالت املسؤوليات العاملية لحامية 

النوع  عىل  القائم  العاملي  العنف  العاملي،  التعليم  مجموعة   ،CP AoRs الطفل 

العاملية،  الحامية  مجموعة  العاملية،  الصحة  مجموعة   ،  GBV AoR( االجتامعي 

املجموعة  لليونيسيف،  العاملي  العنقودي  التنسيق  فريق  العاملية،  املأوى  مجموعة 

العاملية للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، الفريق للمساعدة النقدية ومقره 

جنيف )AAP( واملسؤولية العاملية تجاه السكان املتاثرين و الحامية من االستغالل 

واالعتداء الجنسيني )PSEA( خرباء من املنظمة الدولية للهجرة وفرقة العمل التابعة 

للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ومرتجمني بال حدود.

الهدف املشرتك للمصفوفة و مجموعة ادوات الرشكاء Partners toolkit هو ضامن 

التحديات  بعد تحديد  استخدامها.  التي ميكن للرشكاء  البيانات  املصفوفة تجمع  أن 

املشرتكة التي يواجهها الزمالء امليدانيون، عملت املصفوفة و Partners بشكل مشرتك 

ذلك  عن  الناتجة  واألدوات  والنهج  املذكورة.  التحديات  عىل  للتغلب  طرق  إليجاد 

موجودة اآلن يف األدوات 

املشرتكة التطوير واملتاحة للجمهور.

https://displacement. :مصفوفة تتبع النازحني و )قابلة لالستشارة حسب املوضوع

لكل  األدوات  حسب  لالستشارة  قابلة   iom.int/dtm-partners-toolkit/guide

https://displacement.iom.int/dtm-part- العملية: خطوات  من   خطوة 

ners-toolkit/steps and a repository of all tools at: https://displacement.

iom.int/dtm-toolkit/dtm-partners-toolkit(. Partners Toolkit

تتضمن مصفوفة تتبع النازحني و الرشكاء عىل أدوات تيرس التنفيذ يف امليدان: عروض 

عن املصفوفة ؛ وثائق منهجية ؛ األسئلة الشائعة ؛ قوائم مبجموعات بيانات املصفوفة 

بشأن  أدلة  ؛  والتشغيلية  والربنامجية  االسرتاتيجية  القرارات  صنع  يف  املستخدمة 

 DTM االستخدام الفعال لبيانات مصفوفة تتبع النازحني يف قطاعات محددة ؛ ورفيق

امليداين. الرفيق امليداين هو خطة تحليل لقاموس البيانات القطاعي للمسائل املتعلقة 

باحتياجات تقييم املوقع متعدد القطاعات )MSLA(. وهي تتضمن صياغة مقرتحة 

لألسئلة باللغة اإلنكليزية، اتفقت عليها إدارة التجارة والتنمية واملجموعات العاملية، 

تحليل  إىل  باإلضافة  املناسبة  باألسئلة  الالزمة  املعلومات  ويربط  ؛  العاملة  واألفرقة 

النتائج واستخدامها.

ويرد النهج واألدوات الرئيسية يف دليل  التعاون بني إدارة التجارة والتنمية والرشكاء 

املتاح عىل العنوان التايل: 

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/predictable-ap-

.proach

https://displacement.iom.int/ املصورة  القصص  يف  موضح  مثال  يتوفر  كام 

dtm-toolkit/dtm-partners-toolkit

10.   أ دوات شركاء مصفوفة تتبع النازحين
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11. خاتمة

لقد استحدثت عمليات مصفوفة تتبع النازحني وصممت خالل سنوات من الخربة التشغيلية يف مجموعة واسعة من السياقات لتتبع ورصد السكان املتنقلني واحتياجاتهم. 

كان أحد العوامل الرئيسية يف فعالية املصفوفة حتى اآلن هو املرونة لتكييف التصميم والنهج من خالل اختيار ودمج األدوات والطرق لتحقيق األهداف 

املرجوة واالحتياجات من البيانات يف بيئة تشغيل محددة.

يهدف هذا اإلطار إىل تيسري استمرار االبتكار والتعلم والتكيف، مع تعزيز جودة املامرسات الجيدة واتساقها وتطبيقها عرب عمليات املصفوفة يف جميع أنحاء العامل. تم تصميم 

األقسام السابقة لدعم تحديد املكونات واألدوات واألساليب املناسبة لتصميم أنشطة مصفوفة تتبع النازحني يف إطار يعطي األولوية للمبادئ األساسية وضامن الجودة وإدارة 

 .DTM& Partners البيانات وغريها من الشواغل ذات الصلة. يف هذا اإلصدار املحدث، متت إضافة أقسام إضافية مع أدوات مجانية مثل معايري املصفوفة ومجموعة أدوات

يتم تعبئتها جميًعا ضمن مجموعة دعم 

فريق الدعم العاملي للمصفوفة لعمليات مصفوفة تتبع النازحني والتي تشمل:

DTM&Partners مجموعة أدوات  	

	  قاموس بيانات املصفوفة

	  معايري املصفوفة

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بخدمات دعم املصفوفة: 

dtmsupportservices@iom.int

Grand Bargain : املساومة الكربى هي اتفاقية بني أكرب املانحني ومنظامت اإلغاثة اإلنسانية. يهدف إىل الحصول عىل مزيد من التمويل يف أيدي املحتاجني وتحسني فعالية وكفاءة العمل اإلنساين.



ملزيد من املعلومات

https://twitter.com/DTM_IOM
https://www.facebook.com/GlobalDTM
http://dtm.iom.int
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