
 

Definitions for the IDP sites typology in  
English. 
Planned Camp: Can be located in either urban or 
rural locations. They are places where displaced 
populations find accommodation on purpose-built 
sites, and are provided with full services including 
water supplies, food distribution, non-food item 
distribution, education, and health care as per 
international standards. The use of these sites is 
typically exclusively for the population of the site. 
These sites are managed by humanitarian actors, 
usually cluster members. 
 
Self-settled Camps : 
Also called informal sites or random camps. 
Displaced groups, often smaller family  groups, may 
self-settle in urban or  rural sites on their own or by 
humanitarian organizations that rapidly respond to 
an influx of IDPs. These types  of camps are typically 
independent of assistance and exist without 
receiving adequate and planned humanitarian 
interventions as per the international standards.  
Self-settled camps are often situated on state-
owned, private or communal land, usually after 
limited or no negotiations with the local 
population or private owners, and are prone to 
over-use.’. These camps are usually managed by 
the IDPs representatives with or without 
presence/support of cluster members 
 
Collective Centre: 
A place where displaced persons find 
accommodation in pre-existing public buildings 
(which were likely not constructed as 
accommodation) and community facilities, for 
example, in schools, factories, barracks, 
community centres, town halls, gymnasiums, 
hotels, warehouses, disused factories and 
unfinished buildings. These are often used when 
displacement occurs in an urban setting or when 
there are significant flows of displaced people into 
a city or town. Similar to a camp, a collective centre 
is intended only as a temporary or transit 
accommodation. Levels of assistance may vary 
from full assistance to varying levels of self-
reliance, and collective centre management can 
have a strong role to play here in terms of 
coordinating services. 
 
Transit/Reception Centre: Reception and transit 
centres might be necessary at the beginning of an 
emergency as temporary accommodation pending 
transfer to a suitable, safe,  longer term camp, or at 
the end of an  operation as a staging point of return. 
Reception and transit centres are, therefore, 
usually either intermediate or short-term 
installations and they may also host returnees. 
 

Definitions for the IDP sites typology 
in Arabic. 

ويعرف ايضا بالمخيم المنظم يمكن أن تقام  : الرسمي المخيم
المنظمة داخل المواقع الحضرية أو خارجها  الرسمية/ المخيمات
النازحون داخليًا مأوى تم اعداده مسبقا ويزودون بخدمات  حيثما يجد  

كاملة تشمل إمدادات المياه وتوزيع األغذية وتوزيع المواد غير  
الغذائية والتعليم والرعاية الصحية  وفقا للمعايير الدولية. وتستخدم 

المواقع عادة لسكان الموقع حصًرا. هذه المخيمات تدار من قبل    هذه
 الذين عادة ما يكونون اعضاء في كتلة التسيق.الجهات االنسانية 

 
 

 
   :بدون تخطيط  التي تُسكن  المخيمات

 تستوطن  قد  .العشوائيةوالمعروفة ايضا بالمخيمات غير المنظمة او  
 صغيرة،   أسرية  مجموعات  تكون  ما  غالًبا  التي  النازحة،  المجموعات

او عن طريق   بأنفسهم  ها النازحونيختار  ريفية  أو  حضرية  مواقع  في
  ات كبيرة من لتدفق سريعا المنظمات االنسانية التي تستجيب

  على  بشكل اكبر المخيمات من  األنواع هذه تعتمدو. نازحينال
تحضيرات وتخطيط مسبق   دون  بسبب انشاءها  الخدمات/المساعدات

ً . او يكون التخطيط غير كاف للوصول للمعايير الدولية  ما وغالبا
 خاصة   أو  عامة  أراض    على  تخطيط  بدون  تسكن  التي  المخيمات  تقام
 المحليين  السكان مع معدومة أو  محدودة مفاوضات بعد جماعية أو
هذه . عادةً  والدخول االستخدام بشأن الخاص القطاع أصحاب أو

انفسهم بدعم   المخيمات عادة ما تتم ادارتها من قبل ممثلي النازحين
 ووجود للمنظمات االنسانية او دون وجودها. 

 
 

 

 :   الجماعي اإليواء مركز
 مسبقًا الموجودة العامة المباني في أوىم النازحون فيه يجد مكان

  المجتمعية،   والمرافق(  كمسكن  شيدت قد  تكون  أال  المحتمل  من  التي)
 وصالة  البلديات وقاعات المجتمعية والمراكز والمصانع كالمدارس
  المهجورة  والمصانع والمستودعات والفنادق الرياضية األلعاب
 في  النزوح يتم عندما تستخدم ما غالًبا التي المكتملة، غير والمباني

 أو بلدة إلى النازحين من كبيرة أعداد تدفق عند أو حضرية بيئة
  لإلقامة  مكانًا الجماعي المركز يعد المخيم، غرار وعلى. مدينة
 المساعدة  من المساعدة مستويات تختلف وقد. االنتقالية أو المؤقتة
 يمكن  كما الذات، على االعتماد من مختلفة مستويات إلى الكاملة
 مرتبط السياق هذا في قويًا دوًرا تؤدي أن الجماعي المركز إلدارة
 .الخدمات بتنسيق

 
 
 
 
 
 

 : والعبور  االستقبال مراكز
  الطوارئ   حالة  بداية  في  ضرورية  والعبور  االستقبال  مراكز  تكون  قد

  لإلقامة   وآمن  مناسب  مخيم  إلى  االنتقال  حتى  المؤقتة  لإلقامة  كمراكز
 وعليه،. للعودة انطالق كنقطة العملية نهاية في أو أطول، مدة فيه

 قصيرة  أو وسيطة منشآت عادة والعبور االستقبال راكزم تكون
 .أيًضا العائدين تستضيف وقد األجل،


