
 

 

 

الفريق        

 و المواقع

 

ـنزوح ــ مصف  ــع اـل  وفة تتب

ة   نحو فهم أفضـل  ـنزوح  من أجـل تعـزيز استجابة انسانيـة مسؤوـل  لل

  dtmsupport@iom.int  طرق التواصل:  

 

 

 
 

 

 

تمثـّل مصفوفة تتّبع النزوح نظاما قائماا لا ات تاتاّباع ورصا   

 نزوح السكان وتنقالتهم.  

وقا  ننئائاه باها   رصا  الاماطا اومااه باطار اقاة ماناتاظامااة 

ومطالجتها ونئرها لب ورة فهم نلمق حاول الاتاناقال الابائار  

واالحت اجاه المتغ رة ل نازح ن  اخا ا اا والاماهااجار ان ساوا  

 .كانوا بالمواقع نو بالمساراه

ب  ا
 نكثر من86 

تستطمل ف ها مصفوفة تتبع النزوح منذ 

 4002سنة 

نكثر من 022 
 

 4002خب ر فني في الم  ان سنة 

4222 
 نكثر من  

موظ   قومون بجمع الب اناه في الم  ان 

 7102في سنة 

م  ون 51نكثر من   
  4002فر ا تم تتبطه خالل سنة 

 
 
 

 ُتجمع البيانات حول:

 السكان

 المواقع 

 الظروف

 االحتياجات  
    ومواطن الضعف

   www.globaldtm.info  
   facebook.com/globaldtm 

   @dtm_iom 

 كيفية جمع البيانات:

مصفوفة 

النزوحتتبع   

 األسر واألفراد

 تتبع التنقل

تتبع التنقل واالحت اجاه الئااما اة لاطا ة 

قطاالااه باالاماواقاع ماوماع االهاتاماام 

وذلك بصفة منتظمة لتوج ه المسال اه 

 إل ها.

 التسجيل

تسج ل األفرا  واألسر من نجل لم  ة 

اخااتاا ااار الاامااسااتاافاا اا  اان واسااتااهاا ا  

األئخاص األكثر ماطافاا مان با اناهام 

 وومع البرامج.

 رصد تدفقات الهجرة

تتبع ت فقاه التنقل البئار  والاوماع 

الاطاام لا ات مساتااول نهام الاناقااط نو 

مااواقااع الاامااصاا ر والااطاابااور ونااقاااط 

 .التوجه 

 االستبيان

جم ع مط وماه خاصة لبر استبا ااتااه ت

 لن السكان المطن  ن بال راسة.

IOM • OIM 

 المنظمة الدولية للهجرة

,71 Route des Morillons ,CH  7177- Geneva 19, Switzerland  

 تتضّمن المنتجات ما يلي:

 

خارائاط منتجات نظاام الاماعالاوماات الاجا ارافاياة 

 KML /KMZالب اناه الجاغارافا اة و وال إحصائ ة  وق

 واألط س الموام طي.

مصفوفة تاتاباع الانازوحئ خصاائاص الاماواقاع  تقارير

والمناطقئ والا اوحااه ااحصاائا اةئ تاحا ا ال تا فاقااه 

 الهجرةئ تتبع األح اث.

 التدفقات

 

 السلفادور

 غواتيماال

 هندوراس

 

 هايتي

 كولومبيا

 فيجي فانواتو

 الفلبين

 سريالنكا

 بنغالدش

 النيبال ميانمار

 أفغانستان

 لبنان باكستان

 مالي

 بوركينا فاسو

 غينيا

 الكاميرون

 تشاد

 النيجر

 نيجيريا

 ليبيا

 جمهورية إفريقيا الوسطى

 السودان

 جنوب السودان

 جيبوتي

 إثيوبيا

 الصومال
 كين

ياأوغندا  

بوروندي   

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 أوكرانيا

 

 7102العمليات الماضية والحاضرة اعتبارا من سبتمبر

 العمليات النشطة حاليا       العمليات غير النشطة حاليا     

 اإلكوادور

 كوستا ريكا

 بيرو

 مالوي

 الموزمبيق

 مدغشقر

 اليمن

 هولندا

 فرنسا

 
سلوفينيا  

 كرواتيا

 إيطاليا

 

 إندونيسيا

 بابوا غينيا الجديدة

واليات ميكرونيزيا 

 الموحدة

 جزر مارشال

 العراق

 

 اليونان

 ديك رومي

 قبرص

 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 صربيا
 إنكلترا

 السنغال

 غانا

 ليبيريا

 سيرا ليون

 أنتيغوا وبربودا

 دومينيكا

 بلغاريا

 المجر

األساس ة ئ تص  ر الب اناه الاماطاّ ة  تبادل البيانات

 وفقا ل ط بئ القوائمئ والج اول.

المواقع التفاعلاياة الاماتااحاة عابار ا ناتارنات 
المواقع االلكترون اةئ الابا اانااه والاباواباة الاما لاوماة 

بالطروض المرئ ة  والمنصاه الاتاحا ا ا ا اة لا ابا اانااه 

 المتاحة ل ت اانترنه.

mailto:dtmsupport@iom.int
http://www.globaldtm.info/
https://www.facebook.com/globalDTM/
https://twitter.com/dtm_iom


تزو نا مصفوفة تتبع 
النزوح بب اناه 

لتعزيز التأهب ومط وماه 
واالستجابة الهادفة  
ودعم االنتقال من أجل 

 العودة والتعافي
 المست امْ ن 

 

قامه مصفوفة تتبع النزوح بإ راج مؤئراه خطر ل  اللة ل ت الطن  المبني ل ت النوع 
االجتمالي متص ة بمخطط المواقع والبنت التحت ة واألمن ومئاركة المرنة والتول ة حول هذا 

النوع من الطن  وَتوّفر الخ ماه المتط قة  بالطن  المبني ل ت النوع االجتمالي  اخل المخ ماه 
واألماكن الئب هة بها. وتكّمل هذه المؤئراه التق  ماه الطامة التي تؤ  ها المصفوفة والتي تزو نا 
بب اناه مبوبة بحسب الجنس والطمر وبالمالمح الطامة ل سكان وبمط وماه لن االحت اجاه الطامة 

و َتوف رالخ ماه و ذلك ألجل ب ورة فهم نئمل لن س اق الحما ة في مكان مط ن. و تم تح  ل 
الب اناه المجمطة لبر مصفوفة تتبع النزوح المصممة و فقا لتطم م الحما ة ومن ثم  تم تقاسمها 

مع الجهاه الطام ة في مجال التص   ل طن  المبني ل ت النوع االجتمالي وجم ع مق مي 
 الخ ماه المطن  ن من نجل تطز ز االستجاباه الم  ان ة. 

 قامت الجهات التالية بتمويل  و دعم عمليات مصفوفة تتبع النزوح في جميع أنحاء العالم: 

 خدمات الدعم على المستوى العالمي 

 تواج  فر ق ال لم الطالمي الخاص بمصفوفة تتبع النزوح في مقار 
المنظمة ال ول ة ل هجرة بجن  . و طمل هذا الفر ق باتاطااون وثا اق 
مع جهاه التنس ق ااق  م ة. و بالتباره  تكاون مان خابارا  لا  اهام 
خ ف اه تقن ة وم  ان ة متنولةئ  سطت الرفر ق الت تاقا  ام خا مااه 
  لم لتنف ذ مصفوفة  تتبع النزوح في الم  ان في كامل ننحا  الطالم. 

  التقنيين والتنفيذيين. مصفوفة تتبع النزوح توزيع خبراء 

  ال لم ا عداد و نشر  تنف ذ  

  بناء القدراتالت ر ب و لم 

  االستراتيجيات والمقاربات والمناهج واألدواتتطو ر. 

  المنتجات المعلوماتيةوتطو ر التحاليل. 

  وال لم المتط ق بتكنولوج ا المط وماه.صيانة قاعدة البيانات 
 

 مثل التح  ل المومولي ل ب اناه األساس ة مفتاح الترو ج الفطال واستجابة إنسان ة 
متنورة. وتطتم  المصفوفة مبائرة ل ت التحال ل ل ت المستول الطالمي بما في ذلك التقر ر  
الطالمي السنو  لمركز رص  النزوح ال اخ ي بئأن النزوح ال اخ ي الذ  تبرز ف ه 
المنظمة ال ول ة ل هجرة كثاني نكبر مزو  ل ب اناه حول النزالاه بط  مكتب تنس ق 
الئؤون اانسان ةئ كما تقوم بتوف ر المط وماه بصفة منظمة بانتظام  ل جهاه الفال ة في 
المجال اانساني والس اسي.  ول ت هذا المنوالئ ال  مكن اجرا  التط  اله المتط قة 
بالطم  اه الم  ان ة إال من خالل فهم س  م ألنماط  التنقل البئر .  ول  هئ فان الب اناه 

 األسا ة لمصفوفة تتبع النزوح تمثل ن اة  هامة ل مسا لة.
كما تقوم مصفوفة تتبع النزوح بتس  ط المو  ل ت الثغراه المستمرة وتقوم بإلالم 
الجهاه المطن ة لن األماكن التي هي في نمس الحاجة إلت المسال اه. وتواصل المنظمة 
ال ول ة التزامها بتطز ز التأهب ل كوارث واالستجابة ألزماه الهجرة من خالل تكامل 
نفمل ب ن األنظمة والجهاه الفال ةئ وبنا  الق راه الوطن ة والمح  ة حول تتبع النزوحئ 
وتحس ن التح  اله التي تقوم بالتنبؤاهئ وجمع الب اناه بطر قة ترالي الق مئ واستطمال 

 الب اناه المسؤولة لتطز ز المسا لة تجاه السكان المتمرر ن.  

 
 
 

ثار 
 اآل

، منظمة دولية رائدة في مجال الهجرة وتعمل بتعاون وثيق مع الشركاء الحكوميين والحكوميين الدوليين وغير الحكوميين. و من خالل 0590تمثل المنظمة الدولية للهجرة، التي تأسست سنة  
 دولة، تكرس المنظمة الدولية للهجرة جهودها في سبيل تعزيز الهجرة البشرية المنتظمة لمنفعة الجميع. 011دول أخرى لها صفة مراقب و مكاتبها المنتشرة في أكثر من  5دولة عضو و  067

 البنك الدولي

CERF PRM SDC MEFM 

 حكومة كندا حكومة اليابان

DFID 

OFDA ECHO USAID NOREPS UNHCR KOICA WFP OCHA 

EHF IHPF SHF EU  (SEM) حكومة هولندا سويسرا 

 لماذا نقوم بجمع البيانات حول النزوح والتنقل البشري؟

إّن ق رتنا ل ت تق  م المسال ة اانسان ة تطتم  إلت ح  كب ر ل ت اتجاهاه التاناقال الابائار  وننامااطاه. 

وتحتاج الجهاه الفال ة في المجال اانساني والحكوماه إلت مط وماه لن مواقع السكان المتمرر ان 

وترك بتهم ال  مغراف ة من نجل تق  م الخ ماه وت ب ة االحاتا ااجااه فاي الاوقاه الامانااساب. وتماطا اع 

مصفوفة تتبع النزوح ب ور نساسي في تق  م ب اناه ومط وماه رئ س ة حول النزوح ل ت مستول الب   

 وااق  م والطالم.

 بيانات منتظمة وموثوقة وآنّية 

تاجااهااه الساكاان اتقوم مصفوفة تتبع النزوح برص  حركة التنقل والنزوح بامارور الاوقاهئ وباتاتاباع 

و  نام ك تهم فمال ل ت احت اجاتهم وت فقاتاهام. وتازو  مصافاوفاة تاتاباع الانازوح صااناطاي الاقاراراه 

والجهاه الطام ة في مجال التص   لألزمة بمط وماه هامة من خالل الط    من ن واتها التي تخول لها 

 جمع ب اناه ئهر ة وإص ار تح  اله منتظمة.

 تواصل االبتكار والتعلم والتحسين 

ئ لم ه المنظمة ال ول ة ل هجرة ل ت تحس ن مصفوفة تتبع النازوح 4002منذ إنئائها في الطراق سنة 

ت ر ج ا من خالل سنواه من الخبرة الطم  ة في مجااله النزاع والكوارث الطب ط ة ونزماه الهجارة. 

وطالما مثل االبتكار جوهر التطور الطالمي لمصفوفة تتبع النزوح منذ نئأتها. و بالنظر الت  اتصافاهاا 

بالالمركز ة والمرونة فان المصفوفة تئجع ل ت استنباط األفاكاار والاماقااربااه الاماباتاكارة الاتاي  اتام 

 رص ها بطر قة منتظمة ل ت المستول الطالمي ومحاكاتها في لم  اه م  ان ة نخرل.

 قابلية التكيف مع السياقات المحلية

بالنظر الت كونها نظاما مركبائ فان مصفوفة تتبع النزوح تئاتامال لا ات ن واه وماناهاجا ااه  اماكان 

تطب قها من خالل مجمولاه مخت فة ووفقا ل متط باه التطب ق ة في س اق ماطا ان. و تئامال سا ااقااه 

التنف ذ في المامي والحامر ومط اه النزاع والكوارث الطب ط ة وحااله الطوارئ الاماطاقا ةئ مان 

القما ا الصغ رة وقص رة األجل إلت القما ا الكب رةئ إلت جانب اتجاهاه النازوح ااقا ا اما اة وتا اك 

 التي طال نم ها ونزماه الهجرة.

 خدمة موجهة للشركاء الفاعلين في المجال ا نساني والحكومات

تمثل الطم  اه التي تؤ  ها مصفوفة تتبع النزوح لم  اه تطاون ة. ح ث تقوم المنظمة ال ول ة ل هاجارة 

بإئراك الس طاه الوطن ة والئركا  الفال  ن في المجال اانساني من نجال ماماان تاغاطا اة و نافااذ 

 ل ب اناه ل ت نطاق واسع واثباه فوائ  و  نهم ة الب اناه و الثقة في النتائج. 

 أداة  للتأهب واالستجابة والتعافي

باامافة إلت انتئار استطمالها بطر قة منتظمة في لم  اه االستجابة المتوسطة و واسطة النطاق في 

المجال اانسانيئ نثبته مصفوفة تتبع النزوح فال  تها القصول في كونها ن اة تأهب. فبإالمكان  مثال 

ا ماج المصفوفة في ننئطة بنا  الق راه والتخط ط  لطم  اه ااجال  الاماحاتاما اة ولاماواقاع الانازوح 

وإنئا  آل اه لجمع الب اناه قبل وقوع الكوارث. وتقوم المصفوفة كذلك ب لم مراحل الطو ة والتطافي 

وإلا ة اا ماج واالنتقال بط ة ن واه ل ت غرار االستماراه الخاصة بانوا ا الاطاو ة وبا اانااه حاول 

 استئنا  نئاط الخ ماه ووسائل كسب الط ش.

 النزوح داخل المجتمعات المضيفة وعبر الحدود

التا ه مصفوفة تتبع النزوح ل ت تتبع النازح ن بنجاح  اخل  مساكن المجتمطاه المم فة باماا فاي 

ذلك إث وب ا والطراق ول ب ا والن بال ون ج ر ا والف ب ن والسو ان وسور ا والا امان. وقا  قااماه باتاتاباع 

ت فقاه الهجرة المخت طة الطابرة ل ح و  بئرق نوروبا وبب  ان البحار األبا اض الاماتاوساط والانا اجار 

 ول ب ا.

 

مصفوفة 

 تتبع النزوح

 

http://www.worldbank.org/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/office-us
http://ec.europa.eu/echo/index_en
https://www.usaid.gov/
http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.unhcr.org/
http://www.koica.go.kr/english/main.html

