
نرثي الحلول مًعا



 جيبــس هــي خدمــة مشــركة بــن الــوكاالت أُّسســت

 يف العــام 2009 ملســاعدة الحكومــات، واملنظــات

ــات ــذ عملي ــم وتنفي ــة يف تصمي ــانية، واإلمنائيّ  اإلنس

تتمحــور النــزوح.  بحــاالت  الخاصــة   التوصيــف 

 مهمتنــا الرئيســية حــول تقديــم الدعــم الــازم

 -ســواء أكان ذلــك يف موقــع الحالــة أو عــن بعــد- عــن

ــدرات، ــاء الق ــة، وبن ــاعدة التقني ــر املس ــق توف  طري

والتدريــب، واألدوات، وتقديــم اإلرشــادات.

 تدفعنــا رؤيتنــا للنــاس ومجتمعاتهــم لتكثيــف

ــل إىل ــى التوص ــدرة ع ــم الق ــث مننحه ــا بحي  جهودن

ــة ــود الجاعي ــا الجه ــزوح  تدعمه ــة للن ــول دامئ  حل

ــة ــة محلي ــتند إىل أدل ــي تس ــة والت ــاب العاق  ألصح

الطرفــن. بــن  عليهــا  ومتفــق  الجــودة   عاليــة 

ــة ــج ليشــمل مجموع ــف هــذا النه ــكان تكيي  وباإلم

 واســعة مــن الســيناريوهات، غــر أنــه يتناســب

 خصيًصــا مــع األزمــات طويلــة األمــد واملناطــق

ــا  الحرضيــة، إذ مييــل األشــخاص النازحــون داخليً

 للعيــش مــع املهاجريــن، والعائديــن، والاجئــن،

والســكان املحليــن.

 يُعــرف بنــا كمركــز معتمــد إلجــراء التوصيــف ونعد

ــاً” بســبب نهجنــا التعــاوين ا أميًن  كذلــك “وســيطً

ــراكات ــن خــال ال ــا م ــّز بعملن ــا ونعت ــد، ك  املحاي

ــد ــى الصعي ــات ع ــاالت والقطاع ــل املج ــي تتخل  الت

ــذا ــأّن ه ــن ب ــي. ونؤم ــي، والوطن ــي، واإلقليم  العامل

ــف ــب توظي ــا  وانتشــاره، بجان ــر عملن ــن أث ــد م  يزي

ــه ــد أوج ــق تحدي ــن طري ــال ع ــكل فّع ــوارد بش  امل

ــركة. ــات املش ــآزر واألولويّ  الت

  رشكاؤنا هم:

الحكومات الوطنية واملحلية  

مكاتب اإلحصاءات الوطنية  

  املنظــات غــر الحكوميــة ذات التوجه التشــغييل 

ــم املتحــدة والســيايس ووكاالت األم

الُقطْريــة واملجموعــات  املتحــدة  األمــم    ِفــرق 

اإلنســانية

الجهات الفاعلة يف التنمية  

املؤسسات األكادميية واألقران التقنيّون  
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ــات ــع املعلوم ــة لجم ــة تعاوني ــف هــو عملي  التوصي

ــر بيانــات مفّصلــة ومقارنــة حول حــاالت النزوح،  توفّ

 وتهــدف إلنشــاء قاعــدة أدلــة شــاملة ومتفــق عليهــا

بشــكل متبــادل إلثــراء كل مــن:

تطوير السياسات الفعالة  

املُنارصة وجمع التربعات  

النتائج الجاعية والربمجة املشركة   

حلول النازحن طويلة األمد  

 يوفــر التوصيــف بيانــات مفصلــة حســب العمــر،

 والجنــس، واملــكان، والتنــّوع. كــا ميكــن أن يولــد

ــة مثــل  معلومــات خاصــة بالتحليــات املواضيعيّ

 املــؤرشات االجتاعية-االقتصاديــة، والحاية، والتاســك

ــة ــات الكميّ ــن البيان ــاط كل م ــرب التق ــي، ع  االجتاع

ــة. والنوعيّ

ــي ــرق الت ــدة يف الط ــف مفي ــات التوصي ــرب عملي  تُعت

 تتجــاوز البيانــات التــي تصــدر عنهــا، إذ ينتــج طابعهــا

 التعــاوين توافــق اآلراء ويشــجع ثقافــة التعــاون حيــث

ــعى ــي تس ــدات الت ــات والتعه ــور التحلي ــكل مح  يُش

ــدوره ــي ب ــذي يعن ــر ال ــا، األم ــات إلثرائه ــذه العملي  ه

ــع. ــى أرض الواق ــة ع ــر فعالي ــات أك تدّخ

 وتركــز جيبــس )JIPS( عــى التوصيف يف حــاالت النزوح

 الداخــيل طويــل األجــل، إال أنــه ميكــن تكييــف وســائلنا

 ومنهجياتنــا ملجموعــة من الســيناريوهات، مبــا يف ذلك

 املراحــل املختلفــة مــن النــزوح والتجّمعات الســكانية.

 يتوجــه جــزء كبــر مــن عملنــا نحــو املناطــق الحرضية

 وإيجــاد حلــول دامئــة وسياســات داعمــة وتطويــر

ــة ــات الوطني ــم الحكوم ــا ندع ــا أنن  اإلســراتيجيات، ك

 واملحليــة، والــركاء يف املجالن اإلنســاين والتنموي ممن

يعملــون يف هــذه املجــاالت.

ما هو التوصيف؟
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اإلدارة 

 نتوافــر عــى هيــكل إدارة ذي مســتوين مؤلّــف

ــا ــة ومجموعــة استشــارية. لجنتن ــة تنفيذي  مــن لجن

ــى ــرار تعن ــع الق ــة لصن ــن هيئ ــارة ع ــة عب  التنفيذي

ــز ــه، وتدعــو إىل تعزي ــا ومراقبت ــاإلرشاف عــى عملن  ب

ــر ــب ن ــزوح، بجان ــاالت الن ــف يف ح ــة التوصي  قيم

 املعلومــات حــول خدماتنــا واملســاعدة يف جمــع

ــا. ــًة عن ــوال نياب  األم

كمنتــدى فتعمــل  االستشــارية،  املجموعــة   أمــا 

ــع ــث تجم ــراتيجية، حي ــورة االس ــة واملش  للمناقش

ــات ــن خلفي ــن م ــن املنحدري ــار املتخصص ــن كب  ب

مثــل مجــاالت  يف  خــربة  عــى  تتوافــر   متعــددة 

ــوث ــاليب البح ــة، وأس ــة، والتنمي ــزوح، والحاي  الن

التطبيقيــة.
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التمويل

ــى ــاظ ع ــنا للحف ــذ تأسيس ــتمرار ومن ــعى باس  نس

ــن ــة م ــة متنوع ــع مجموع ــل واســعة م ــدة متوي  قاع

ــا ــان حصولن ــا وض ــم عملن ــة لدع ــات املانح  الجه

لتحقيــق املطلوبــن  واالســتقالية  املرونــة   عــى 

ــا. أهدافن

مانحونا السابقون والحاليون:
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 بالبنــاء عــى عــى الــدروس املســتفادة خــال العقــد

ــول ــام 2018 بحل ــراتيجيتنا لع ــص إس ــايض، تلّخ  امل

 عــام 2020 ثاثــة أهــداف رئيســية يف املجــاالت التــي

ــا. ــة فيه ــّدم قيمــة مضاف  نق

متخصــص فريــق  خــال  مــن  جيبــس   تعمــل 

ــن ــركاء اإلســراتيجين والتنفيذي ــع ال ــاون م  وبالتع

ــك ــق ذل ــداف، ونحق ــذه األه ــق ه ــن لتحقي  والفني

ــال ــف الفّع ــة الجــودة والتوظي ــر عالي  بضــان املعاي

 للتوصيــف وأنظمــة معلومــات النــزوح والعمــل

ــى: ــامل ع الش

الدعم امليداين وبناء القدرات   

إدارة املعلومات واالبتكار  

املُنارصة والتواصل  

إسرتاتيجيتنا6



 يذلاو ةمئادلا لولحلل لماش ليلحت ءارجإ ربع حوزنلل ةكرتشملا تاباجتسالا ءارثإ

 ةيلحملا تاعمتجملاو ةيئامنإلاو ةيناسنإلا ةلعافلا تاهجلاو تاموكحلا هكراشت

.ةررضتملا

 يذلا لّصفملاو يفاكلا ليلحتلا قيرط نع ةيرضحلا حوزنلا تامزأ ىلع دودرلا ءارثإ

.لمشألا يرضحلا قايسلا ىلإ ةفاضإلاب ناكسلاو حوزنلا تالاح رّسفي

ٍعاو رارق ذاختا ىلع ةرداق ةيلحملا تاطلسلاو تاموكحلا ودغت نأ  ةمظنأ نم ذوخأم 

 اهمعد متي يتلاو ،ةفدهتسملا تامادختسالاو اهتاقايسل ةبسانملا حوزنلا تانايب

.ةلصلا تاذ فيصوتلا تايلمع ذيفنتل

فدهلا  1

فدهلا  2

فدهلا  3
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الدعم والتدريب8

الدولة دعم 

دعــم رشكائنــا يف عــى  األوليــة   ترتكــز جهودنــا 

 جميــع أنحــاء العــامل يف مجــال تصميــم وتنفيــذ

 عمليــات التوصيــف التعاونيــة، ســواء يف املوقــع

 أو عــن بعــد، إذ نعمــل أوالً وقبــل كل يشء عــى

ــذا، ــره، ل ــن غ ــياق ع ــاف كل س ــع اخت ــم واق  نتفه

ــم ــات والدع ــن الخدم ــعة م ــة واس ــّدم مجموع  نق

ــع ــى أرض الواق ــودة ع ــات املوج ــة لاحتياج  املصمم

 يف كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التوصيــف والتــي

ــيل: ــا ي ــن م تتضم

  التفكر اإلسراتيجي لتحديد الحاجة 

إىل التوصيف وجدواها

ــراكات  ــن ال ــروع لتأم ــم امل ــيق وتصمي   التنس

ووضــع أهــداف مشــركة 

املنهجيــات  لتطويــر  التقنــي  الدعــم    تقديــم 

واألدوات 

 بنــاء قــدرات رشكائنــا الازمــة للقيــام بعمليــات

ــول ــق يف اآلراء ح ــق تواف ــة وتحقي ــف املحليّ  التوصي

النتائــج.

وجمــع  للتدريــب  التشــغييل  الدعــم    تقديــم 

البيانــات 

املشــرك  للتحليــل  الفنــي  والدعــم    التنســيق 

والتحقــق مــن صحــة النتائــج وإعــداد التقاريــر

ــم ــة أو يف خض ــى العملي ــدة ع ــت جدي ــواء أكان  س

ــن وغرهــم ــركاء الحكومي ــا نحــث ال  إحداهــا، فإنن

 مــن الــركاء يف املجــال اإلنســاين والتنمــوي عــى

ــى ــلتنا ع ــق مراس ــن طري ــا ع ــع فريقن ــل م  التواص

ــايل ــل الت اإلميي

www. www.jips.org/support-training/

country-support/

.info@jips.org



 *الطلبات الواردة والدعم املقّدم
2010-2019

2009-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2017

8 

10

23 47

47 63

16

22

2018-2019 2420

 اســتقبلت جيبــس يف الفــرة مــا بــن 2010  و2019 أكــر مــن 170 طلــب لدعــم التوصيــف، ودعمــت أكــر مــن

100 عمليــة مــن بينهــا تختــص بســياقات النــزوح حــول العــامل بنجــاح.

ا مع فراتنا اإلسراتيجية والتي أحصيت يف العام الذي وردت فيها العملية أو بدأت، دون أخذ املدة الفعلية للعملية يف االعتبار. * متاشيً

الواردة            املدعومة
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 توصيف
املخيات

 التوصيف الحرضي
 للتجمعات

السكنية املختلطة

 حلول النزوح
الداخيل الدامئة

 النزوح الداخيل
طويل األجل

تطوير السياسات



 حاالت اللجوء
الحرضي

 النزوح الداخيل
 يف حاالت العنف

املتفيش

 النزوح الداخيل
طويل األجل

أفغانستان
 بوروندي

 جمهورية أفريقيا الوسطى
 كولومبيا

 ساحل العاج
 جمهورية الكونغو الدميوقراطية

 اإلكوادور
 السلفادور

 جورجيا
 اليونان
 هايتي

 هندوراس
 إيران

 العراق
 الهند
 ليبيا،
 مايل

 املكسيك
 كوسوفو

 ميامنار
 الباكستان

 رصبيا
 الصومال
 السودان
 السويد

 الجمهورية العربية السورية
 أوغندا

 أوكرانيا
 اليمن
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ــتعداد ــة واالس ــة املكثف ــة التعليمي ــذه التجرب  إىل ه

 للقيــام بهــذا الــدور الــذي ينطــوي عــى تحــٍد يف هذا

ــال. املج

 ملزيــد مــن املعلومــات حــول دورة PCT القادمــة

ــروين: ــا اإللك ــارة موقعن ــم بزي ــم، ق ــة التقدي وكيفي

www. www.jips.org/support-training/

global-training/pct/ 

 نســاهم يف إنشــاء مجتمــع ُمــَدرَّب عــن طريــق

ــتوى ــى املس ــف ع ــراء التوصي ــى إج ــدرة ع ــاء الق  بن

 العاملــي واإلقليمــي، كــا  نقــوم بتطويــر حــزم

بعمليــات املتعلقــة  للمهــام  مفّصلــة   تدريــب 

ــم ــا تصمي ــة، وميكنن ــياقات الُقطري ــف والس  التوصي

الــورش والــدورات وتســهيلها أو تشــغيلها أيًضــا.

العاملي التدريب 

 كــا ندمــج كذلــك مارســات التوصيــف الجيــدة مع

ــة ــع متنوع ــى مواضي ــا ع ــب رشكائن ــادرات تدري  مب

 مــا أمكــن، مثــل تطويــر السياســات، والحايــة،

 واملارســات اإلحصائيــة، والحلــول الدامئــة، وإدارة

 املعلومــات، وتحليــل البيانــات التعــاوين، والتخطيــط

ــوي. ــرضي والتنم الح

ــف ــب تنســيق التوصي ــر دورات منتظمــة لتدري  ندي

ــا، ــى فريدوني ــايل يدع ــد خي ــي )PCT(. يف بل  الرئي

ــام تغطــي ــا ســتة أي ــة مدته ــرب PCT دورة عملي  تعت

 عمليــة التوصيــف مــن بدايتهــا إىل نهايتهــا كــا

ــف. ــق التوصي ــى دور منّس ــز ع وترك

املختلفــة الخلفيــات  ذوي  باملشــاركن   نرحــب 

والتنســيق، والربامجيــة،  والحايــة،   -السياســية، 

 واإلحصــاءات، وإدارة املعلومــات منهــا- لانضــام





ــر األدوات ــراء تطوي ــعة يف إث ــا الواس ــتخدم خربتن  نس

ــر للمهتمــن عــى نطــاق  واإلرشــادات التــي توفَّ

عــى املوجــودة  املــوارد  هــذه  تدعــم  ال   واســع. 

مراحــل جميــع  خــال  فقــط   اإلنرنــت رشكاءنــا 

ــربات ــارك الخ ــا تتش ــا أيًض ــف، لكنه ــة التوصي  عملي

 مــع اآلخريــن وتجســد املارســات الجيــدة لبنــاء

ــال ــن خ ــا م ــول إليه ــن الوص ــي ال ميك ــدرات الت  الق

 دعمنــا املبــارش للدولــة املســتهدفة.

وتوجيهات أدوات 

مجموعة األدوات األساســية 
بجيبس الخاصة 

 تشــمل مجموعــة األدوات األساســية )JET( لجيبــس

 )JIPS( تجميــع األدوات واألدلــة العامــة، وتُعد أفضل

 تدريباتنــا. وهــذه املــوارد والتوجيهات شــاملة وقامئة

ــة ــط عملي ــتخدمن لتخطي ــئ املس ــا تهي ــا، ك  بذاته

 التوصيــف وإجرائهــا دون وجــود دعمنــا حتــى.

www. https://jet.jips.org/ 

 يعمــل  فريــق الخــرباء املعنــي بإحصــاء الاجئــن

ــا )EGRIS( عــى وضــع مجموعة من  والنازحــن داخليً

 التوصيــات الدوليــة ودليــل تعليــات تنفيذيــة لهــذه

 اإلحصــاءات، إذ تســاعد اإلحصــاءات املتعلقة بالاجئن

ــا واألكــر متاســًكا عــى ضــان ظهــور  والنازحــن داخليً

ــا ضمــن »أهــداف التنميــة  األشــخاص النازحــن داخليً

  الدامئــة«.

www. www.jips.org/tools-and-guidance/

idp-refugee-statistics/

 فريق الخرباء املعني بإحصاء
الالجئني والنازحني داخلًيا

(EGRIS)
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أداة التحليــل وإعداد 
ــر الديناميكية التقاري

 تســمح أداة التحليــل وإعــداد التقاريــر الديناميكيــة

وتحليــل باستكشــاف  للمســتخدمن   )DART( 

ــي ُجمعــت ــات الت ــزوح مــن خــال البيان  وتصــور الن

ــر ــث توف ــة، حي ــف التعاوني ــات التوصي  خــال عملي

ــة ســهلة الوصــول، فضــاً عــن وجــود  هــذه األداة أدل

 منتــدى ملناقشــة بيانــات التوصيــف والتعاون بشــأن

ــات. ــع السياس ــة ووض ــراء الربمج إث

www. https://dart.jips.org/ 

الدامئة الحلول 
ــل ــة و دلي ــول الدامئ ــؤرشات الحل ــة م ــور مكتب  تتمح

ــار ــددة يف إط ــة املح ــر الثاني ــول املعاي ــل ح  التحلي

 أعــال اللجنــة الدامئة، فتوفــر األدوات اإلرشــاد الخاص

ــة ــاملة املتعلق ــل الش ــراء التحالي ــذ إج ــة تنفي  بكيفي

ــة ــراء السياس ــاعد يف إث ــي تس ــة، والت ــول الدامئ  بالحل

ــارصة. ــود املُن ــة، وجه ــراتيجية، والربمج ــة، واإلس  العام

www. http://inform-durablesolutions-

idp.org/ 

 تعالــج إرشــاداتنا لتوصيــف أوضــاع النــزوح الحــرضي

اللوجســتية، واملنهجيــة، والسياســية،  التحديــات 

ــذه ــل ه ــذ مث ــط وتنفي ــة يف تخطي ــة املتأصل  واألمني

ــد ــن تحدي ــات ب ــذه التحدي ــراوح ه ــات، وت  العملي

 مــكان النازحــن ومتييزهــم عــن غرهــم وحتى فحص

ــى نطــاق أوســع. ــة ع ــدرات النظــم الحرضي  ق

www. www.jips.org/tools-and-guidance/

urban-profiling-guidance/ 

التوصيف الحرضي
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