نرثي الحلول م ًع ا
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من نحن
جيب ــس ه ــي خدم ــة مش ــركة ب ــن ال ــوكاالت أُ ّس س ــت
يف العــام  2009ملســاعدة الحكومــات ،واملنظــات
اإلنس ــانية ،واإلمنائ يّ ــة يف تصمي ــم وتنفي ــذ عملي ــات
التوصيــف الخاصــة بحــاالت النــزوح .تتمحــور
مهمتنــا الرئيســية حــول تقديــم الدعــم الــازم
س ــواء أكان ذل ــك يف موق ــع الحال ــة أو ع ــن بع ــد -ع ــنطري ــق توف ــر املس ــاعدة التقني ــة ،وبن ــاء الق ــدرات،
والتدريــب ،واألدوات ،وتقديــم اإلرشــادات.
تدفعنــا رؤيتنــا للنــاس ومجتمعاتهــم لتكثيــف
جهودن ــا بحي ــث مننحه ــم الق ــدرة ع ــى التوص ــل إىل
حل ــول دامئ ــة للن ــزوح تدعمه ــا الجه ــود الجامعي ــة
ألصح ــاب العالقــة والت ــي تس ــتند إىل أدل ــة محليــة
عاليــة الجــودة ومتفــق عليهــا بــن الطرفــن.
وباإلم ــكان تكيي ــف ه ــذا النه ــج ليش ــمل مجموع ــة
واســعة مــن الســيناريوهات ،غــر أنــه يتناســب
خصيص ــا مــع األزمــات طويلــة األمــد واملناطــق
ً
الحرضيــة ،إذ مييــل األشــخاص النازحــون داخل ًي ــا
للعيــش مــع املهاجريــن ،والعائديــن ،والالجئــن،
والســكان املحليــن.
يُ ع ــرف بن ــا كمرك ــز معتم ــد إلج ـراء التوصي ــف ونعد
كذلــك “وســي طًا أمي ًن ــاً” بســبب نهجنــا التعــاوين
املحاي ــد ،ك ــا ونعت ـ ّز بعملن ــا م ــن خ ــال ال ـراكات
الت ــي تتخل ــل املج ــاالت والقطاع ــات ع ــى الصعي ــد
العاملــي ،واإلقليمــي ،والوطنــي .ونؤمــن بــأ ّن هــذا

يزي ــد م ــن أث ــر عملن ــا وانتش ــاره ،بجان ــب توظي ــف
املــوارد بشــكل ف ّع ــال عــن طريــق تحديــد أوجــه
الت ــآزر واألولويّ ــات املش ــركة.
رشكاؤنا هم:
الحكومات الوطنية واملحلية
مكاتب اإلحصاءات الوطنية
	املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة ذات التوجه التش ــغييل
والس ــيايس ووكاالت األم ــم املتح ــدة
	 ِف ــرق األمــم املتحــدة ال ُق طْريــة واملجموعــات
اإلنســانية
الجهات الفاعلة يف التنمية
املؤسسات األكادميية واألق ران التقن ّي ون
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ما هو التوصيف؟
التوصي ــف ه ــو عملي ــة تعاوني ــة لجم ــع املعلوم ــات التع ــاوين تواف ــق اآلراء ويش ــجع ثقاف ــة التع ــاون حي ــث
مفص ل ــة ومقارن ــة حول ح ــاالت النزوح ،يُ ش ــكل مح ــور التحلي ــات والتعه ــدات الت ــي تس ــعى
توفّ ــر بيان ــات ّ
وته ــدف إلنش ــاء قاع ــدة أدل ــة ش ــاملة ومتف ــق عليه ــا ه ــذه العملي ــات إلث رائه ــا ،األم ــر ال ــذي يعن ــي ب ــدوره
بش ــكل متب ــادل إلث ـراء كل م ــن:
تد ّخ ــات أك ــر فعالي ــة ع ــى أرض الواق ــع.
تطوير السياسات الفعالة
امل ُنارصة وجمع التربعات
النتائج الجامعية والربمجة املشرتكة
حلول النازحني طويلة األمد
يوفــر التوصيــف بيانــات مفصلــة حســب العمــر،
والجنــس ،واملــكان ،والتنــ ّوع .كــا ميكــن أن يولــد
معلومــات خاصــة بالتحليــات املواضيع ّي ــة مثــل
امل ــؤرشات االجتامعية-االقتصادي ــة ،والحامية ،والتامس ــك
االجتامعــي ،عــر التقــاط كل مــن البيانــات الكم ّي ــة
والنوع يّ ــة.
تُعتــر عمليــات التوصيــف مفيــدة يف الطــرق التــي
تتج ــاوز البيان ــات الت ــي تص ــدر عنه ــا ،إذ ينت ــج طابعه ــا

وترك ــز جيب ــس ( )JIPSع ــى التوصيف يف ح ــاالت النزوح
الداخ ــي طوي ــل األج ــل ،إال أن ــه ميك ــن تكيي ــف وس ــائلنا
ومنهجياتن ــا ملجموع ــة من الس ــيناريوهات ،مب ــا يف ذلك
امل راح ــل املختلف ــة م ــن الن ــزوح والتج ّم عات الس ــكانية.
يتوج ــه ج ــزء كب ــر م ــن عملن ــا نح ــو املناط ــق الحرضية
وإيجــاد حلــول دامئــة وسياســات داعمــة وتطويــر
اإلس ـراتيجيات ،ك ــا أنن ــا ندع ــم الحكوم ــات الوطني ــة
واملحلي ــة ،وال ــركاء يف املجالني اإلنس ــاين والتنموي ممن
يعمل ــون يف ه ــذه املج ــاالت.
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اإلدارة

نتوافــر عــى هيــكل إدارة ذي مســتويني مؤلّــف
م ــن لجن ــة تنفيذي ــة ومجموع ــة استش ــارية .لجنتن ــا
التنفيذي ــة عب ــارة ع ــن هيئ ــة لصن ــع الق ـرار تعن ــى
ب ــاإلرشاف ع ــى عملن ــا وم راقبت ــه ،وتدع ــو إىل تعزي ــز
قيم ــة التوصي ــف يف ح ــاالت الن ــزوح ،بجان ــب ن ــر
املعلومــات حــول خدماتنــا واملســاعدة يف جمــع
األم ــوال نياب ـ ًة عن ــا.

أمــا املجموعــة االستشــارية ،فتعمــل كمنتــدى
للمناقشــة واملشــورة االســراتيجية ،حيــث تجمــع
بــن كبــار املتخصصــن املنحدريــن مــن خلفيــات
متعــددة تتوافــر عــى خــرة يف مجــاالت مثــل
النــزوح ،والحاميــة ،والتنميــة ،وأســاليب البحــوث
التطبيقيــة.

التمويل

نســعى باســتم رار ومنــذ تأسيســنا للحفــاظ عــى
قاع ــدة متوي ــل واس ــعة م ــع مجموع ــة متنوع ــة م ــن
الجهــات املانحــة لدعــم عملنــا وضــان حصولنــا
عــى املرونــة واالســتقاللية املطلوبــن لتحقيــق
أهدافنــا.
مانحونا السابقون والحاليون:

EUROPEAN COMMISSION

Humanitarian Aid and Civil Protection
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إسرتاتيجيتنا
بالبن ــاء ع ــى ع ــى ال ــدروس املس ــتفادة خ ــال العق ــد
املــايض ،تل ّخ ــص إســراتيجيتنا لعــام  2018بحلــول
ع ــام  2020ثالث ــة أه ــداف رئيس ــية يف املج ــاالت الت ــي
نق ـدّم قيم ــة مضاف ــة فيه ــا.
تعمــل جيبــس مــن خــال فريــق متخصــص
وبالتع ــاون م ــع ال ــركاء اإلس ـراتيجيني والتنفيذي ــن
والفنيــن لتحقيــق هــذه األهــداف ،ونحقــق ذلــك

بض ــان املعاي ــر عالي ــة الج ــودة والتوظي ــف الف ّع ــال
للتوصيــف وأنظمــة معلومــات النــزوح والعمــل
الشــامل عــى:
الدعم امليداين وبناء القدرات
إدارة املعلومات واالبتكار
امل ُنارصة والتواصل
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فدهلا 1
يذلاو ةمئادلا لولحلل لماش ليلحت ءارجإ ربع حوزنلل ةكرتشملا تاباجتسالا ءارثإ
ةيلحملا تاعمتجملاو ةيئامنإلاو ةيناسنإلا ةلعافلا تاهجلاو تاموكحلا هكراشت
.ةررضتملا

فدهلا 2
يذلا لّصفملاو يفاكلا ليلحتلا قيرط نع ةيرضحلا حوزنلا تامزأ ىلع دودرلا ءارثإ
.لمشألا يرضحلا قايسلا ىلإ ةفاضإلاب ناكسلاو حوزنلا تالاح رّسفي

فدهلا 3
ةمظنأ نم ذوخأم ٍعاو رارق ذاختا ىلع ةرداق ةيلحملا تاطلسلاو تاموكحلا ودغت نأ
اهمعد متي يتلاو ،ةفدهتسملا تامادختسالاو اهتاقايسل ةبسانملا حوزنلا تانايب
.ةلصلا تاذ فيصوتلا تايلمع ذيفنتل
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الدعم والتدريب
ترتكــز جهودنــا األوليــة عــى دعــم رشكائنــا يف
جميــع أنحــاء العــامل يف مجــال تصميــم وتنفيــذ
عمليــات التوصيــف التعاونيــة ،ســواء يف املوقــع
أو عــن بعــد ،إذ نعمــل أوالً وقبــل كل يشء عــى

بنــاء قــدرات رشكائنــا الالزمــة للقيــام بعمليــات
التوصي ــف املحل ّي ــة وتحقي ــق تواف ــق يف اآلراء ح ــول
النتائــج.

دعم الدولة
نتفهــم واقــع اختــاف كل ســياق عــن غــره ،لــذا،
نقــدّم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات والدعــم
املصمم ــة لالحتياج ــات املوج ــودة ع ــى أرض الواق ــع
يف كل مرحل ــة م ــن م راح ــل عملي ــة التوصي ــف والت ــي
تتضم ــن م ــا ي ــي:
	التفكري اإلس رتاتيجي لتحديد الحاجة
إىل التوصيف وجدواها
	التنســيق وتصميــم املــروع لتأمــن الــراكات
ووضــع أهــداف مشــركة
	تقديــم الدعــم التقنــي لتطويــر املنهجيــات
واألدوات

	تقديــم الدعــم التشــغييل للتدريــب وجمــع
البيانــات
	التنســيق والدعــم الفنــي للتحليــل املشــرك
والتحقــق مــن صحــة النتائــج وإعــداد التقاريــر
ســواء أكانــت جديــدة عــى العمليــة أو يف خضــم
إحداه ــا ،فإنن ــا نح ــث ال ــركاء الحكومي ــن وغريه ــم
مــن الــركاء يف املجــال اإلنســاين والتنمــوي عــى
التواصــل مــع فريقنــا عــن طريــق م راســلتنا عــى
اإلميي ــل الت ــايل .info@jips.org
www.jips.org/support-training/
country-support/

www.

*الطلبات الواردة والدعم املق ّدم
2010-2017

املدعومة

الواردة
16
22
47
63

8
10

23

47

2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2017

اس ــتقبلت جيب ــس يف الف ــرة م ــا ب ــن  2010و 2017أك ــر م ــن  140طل ــب لدع ــم التوصي ــف ،ودعم ــت أك ــر م ــن
 80عملي ــة م ــن بينه ــا تخت ــص بس ــياقات الن ــزوح ح ــول الع ــامل بنج ــاح.
* متاش ًي ا مع فرتاتنا اإلسرتاتيجية والتي أحصيت يف العام الذي وردت فيها العملية أو بدأت ،دون أخذ املدة الفعلية للعملية يف االعتبار.
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تطوير السياسات

النزوح الداخيل
طويل األجل

توصيف
املخيامت

التوصيف الحرضي
للتجمعات
السكنية املختلطة
حلول النزوح
الداخيل الدامئة
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النزوح الداخيل
يف حاالت العنف
املتفيش

حاالت اللجوء
الحرضي

أفغانستان
بوروندي
جمهورية أفريقيا الوسطى
كولومبيا
ساحل العاج
جمهورية الكونغو الدميوق راطية
اإلكوادور
السلفادور
جورجيا
اليونان
هايتي
هندوراس
إي ران
الع راق
الهند
ليبيا،
مايل
املكسيك
كوسوفو
ميامنار
الباكستان
رصبيا
الصومال
السودان
السويد
الجمهورية العربية السورية
أوغندا
أوك رانيا
اليمن

التدريب العاملي
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نســاهم يف إنشــاء مجتمــع ُم ــ َد َّرب عــن طريــق
بن ــاء الق ــدرة ع ــى إج ـراء التوصي ــف ع ــى املس ــتوى
العاملــي واإلقليمــي ،كــا نقــوم بتطويــر حــزم
مفص لــة للمهــام املتعلقــة بعمليــات
تدريــب
ّ
التوصي ــف والس ــياقات ال ُق طري ــة ،وميكنن ــا تصمي ــم
الــورش والــدورات وتســهيلها أو تشــغيلها أيضً ــا.

ك ــا ندم ــج كذل ــك مامرس ــات التوصي ــف الجي ــدة مع
مبــادرات تدري ــب رشكائنــا عــى مواضيــع متنوعــة
مــا أمكــن ،مثــل تطويــر السياســات ،والحاميــة،
واملامرســات اإلحصائيــة ،والحلــول الدامئــة ،وإدارة
املعلوم ــات ،وتحلي ــل البيان ــات التع ــاوين ،والتخطي ــط
الحــري والتنمــوي.

ندي ــر دورات منتظم ــة لتدري ــب تنس ــيق التوصي ــف
الرئيــي ( .)PCTيف بلــد خيــايل يدعــى فريدونيــا،
تعت ــر  PCTدورة عملي ــة مدته ــا س ــتة أي ــام تغط ــي
عمليــة التوصيــف مــن بدايتهــا إىل نهايتهــا كــا
منس ــق التوصي ــف.
وترك ــز ع ــى دور ّ

إىل ه ــذه التجرب ــة التعليمي ــة املكثف ــة واالس ــتعداد
للقي ــام به ــذا ال ــدور ال ــذي ينط ــوي ع ــى تح ـ ٍـد يف هذا
املجــال.

نرحــب باملشــاركني ذوي الخلفيــات املختلفــة
السياســية ،والحاميــة ،وال ربامجيــة ،والتنســيق،واإلحصــاءات ،وإدارة املعلومــات منهــا -لالنضــام

ملزيــد مــن املعلومــات حــول دورة  PCTالقادمــة
وكيفي ــة التقدي ــم ،ق ــم بزي ــارة موقعن ــا اإللك ــروين:
www.jips.org/support-training/
global-training/pct/

www.
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نس ــتخدم خربتن ــا الواس ــعة يف إث ـراء تطوي ــر األدوات
واإلرشــادات التــي توفَّــر للمهتمــن عــى نطــاق
واســع .ال تدعــم هــذه املــوارد املوجــودة عــى
اإلنرتنــت رشكاءنــا فقــط خــال جميــع م راحــل
عملي ــة التوصي ــف ،لكنه ــا أيضً ــا تتش ــارك الخ ـرات
مــع اآلخريــن وتجســد املامرســات الجيــدة لبنــاء
الق ــدرات الت ــي ال ميك ــن الوص ــول إليه ــا م ــن خ ــال
دعمنــا املبــارش للدولــة املســتهدفة.

مجموعة األدوات األساس ــية
الخاصة بجيبس

تش ــمل مجموع ــة األدوات األساس ــية ( )JETلجيب ــس
( )JIPSتجمي ــع األدوات واألدل ــة العام ــة ،وتُعد أفضل
تدريباتن ــا .وه ــذه امل ــوارد والتوجيهات ش ــاملة وقامئة
بذاته ــا ،ك ــا تهي ــئ املس ــتخدمني لتخطي ــط عملي ــة
التوصي ــف وإج رائه ــا دون وج ــود دعمن ــا حت ــى.
https://jet.jips.org/

يعمــل فريــق الخــراء املعنــي بإحصــاء الالجئــن
والنازح ــن داخل يً ــا ( )EGRISع ــى وض ــع مجموعة من
التوصي ــات الدولي ــة ودلي ــل تعلي ــات تنفيذي ــة له ــذه
اإلحص ــاءات ،إذ تس ــاعد اإلحص ــاءات املتعلقة بالالجئني
والنازح ــن داخل ًي ــا واألك ــر متاس ـكًا ع ــى ض ــان ظه ــور
األش ــخاص النازح ــن داخل يً ــا ضم ــن «أه ــداف التنمي ــة
الدامئ ــة».
www.jips.org/tools-and-guidance/
idp-refugee-statistics/

www.

فريق الخ رباء املعني بإحصاء
الالجئني والنازحني داخل ًي ا

)(EGRIS

www.
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أداة التحلي ــل وإعداد
التقاري ــر الديناميكية

الحلول الدامئة

تس ــمح أداة التحلي ــل وإع ــداد التقاري ــر الديناميكي ــة
( )DARTللمســتخدمني باستكشــاف وتحليــل
وتص ــور الن ــزوح م ــن خ ــال البيان ــات الت ــي ُج مع ــت
خ ــال عملي ــات التوصي ــف التعاوني ــة ،حي ــث توف ــر
ه ــذه األداة أدل ــة س ــهلة الوص ــول ،فض ـاً ع ــن وج ــود
منت ــدى ملناقش ــة بيان ــات التوصي ــف والتعاون بش ــأن
إث ـراء الربمج ــة ووض ــع السياس ــات.
https://dart.jips.org/

تتمح ــور مكتب ــة م ــؤرشات الحل ــول الدامئ ــة و دلي ــل
التحليــل حــول املعايــر الثامنيــة املحــددة يف إطــار
أع ــال اللجن ــة الدامئة ،فتوف ــر األدوات اإلرش ــاد الخاص
بكيفي ــة تنفي ــذ إج ـراء التحالي ــل الش ــاملة املتعلق ــة
بالحل ــول الدامئ ــة ،والت ــي تس ــاعد يف إث ـراء السياس ــة
العام ــة ،واإلس ـراتيجية ،والربمج ــة ،وجه ــود امل ُن ــارصة.
http://inform-durablesolutionsidp.org/

www.

تعال ــج إرش ــاداتنا لتوصي ــف أوض ــاع الن ــزوح الح ــري
التحديــات اللوجســتية ،واملنهجيــة ،والسياســية،
واألمني ــة املتأصل ــة يف تخطي ــط وتنفي ــذ مث ــل ه ــذه
العمليــات ،وتــراوح هــذه التحديــات بــن تحديــد
م ــكان النازح ــن ومتييزه ــم ع ــن غريه ــم وحتى فحص التوصيف الحرضي
ق ــدرات النظ ــم الحرضي ــة ع ــى نط ــاق أوس ــع.
www.jips.org/tools-and-guidance/
urban-profiling-guidance/

www.

www.
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