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املحتويات

5 مقدمة  

ثريا أحمد عبيد

7 التحالف العاملي ضد العنف الجنيس  

أرماند دي ديكر

8 املسؤوليات الدولية  

يان إيغالند

10 قضية عاجلة وطارئة للصحة العامةولحقوق اإلنسان  

مانويل كاربالو 

11 االتحاد األورويب: نهج اسرتاتيجي  

ليف فرانسني

13 قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدةرقم 1325  

جايك كريك وسوزان تايلور

14 مرسح الحرب  

بريجيت هولتسرن ودومينيك-كلري َمري

15 العنف الجنيس: سالح الحرب  

كيتي توماس

17 التحديات التي تواجه الحامية الفعالة  

روز كيموثو

18 الناسور الناجم عن االعتداء:الحق يف الحصول عىل التعويضات  

آرليتي بينيل وليديا كيمونتو بوسريي 

مد يد العون لألطفال الذي ولدوا نتيجة االستغالل واالعتداء الجنيس  

20

لورين رامبل وسوايت ب ميهتا

22 العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد  

وين راسل

23 العنف الجنيس وانتقال فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز  

جينيفر كلوت وبام دي الرغي

24 ربط مسألة الحامية واملساعدات الغذائية  

ماريا أنجيال بيزاري

26 العنف الجنيس ضد الفتيات نتيجةللرصاعات املسلحة يف أفريقيا  

فلورنس تريسري هولست-رونيس

التغلب عىل تحديات والصعوبات التي تواجه جمع البيانات وإجراء القياسات  

28

30 إيرلندا تتخذ خطوات فعالة    

فيفيان فورسايث وأنجيال أونيل دي غيليو 

31 تغطية اإلعالم للعنف الجنيس    

جوديث ماتلوف

32 إطارات عمل لالستجابة  

نولني هيزر

33 من األقوال إىل األفعال  

رميا صالح

34 خطة عمل قومية ضدالعنف الجنساين يف ليبرييا  

إيلني جونسن سريليف

35 عدم التسامح مع مرتكبي جرائم االغتصاب يف ليبرييا  

35 لويس بروثوس  

36 تحدي مواقف املجتمع السائدة تجاهالعنف الجنيس يف ليبرييا  

جون موناال

37 من منظورنا: فيديو تشاريك يف غرب أفريقيا  

تيغان مولوين، وزيزي كوين، ولورين غودسمث

39 مكافحة العنف الجنساين يف جنوب السودان  

لونا إيليا

40 العنف الجنيس وجمع الحطب يف دارفور  

إرين باتريك

42 اإلنصات ألصوات نساء دارفور  

مراكز املرأة: ساحات التمكني يف دارفور  43

كارمن الوري

44 السودانيات يتحركن إلنهاء العنف الجنيس  

فهيمة هاشم

45 العنف الجنيس يف كيفو الجنوبية يف الكونغو  

كلوديا رودريغيز

47 الناجيات يرسدن قصصهن  

48 تناول موضوع العنف الجنيس يف بوروندي بعد الرصاع   

نونا زيكرمان

50 خلق مجاالت آمنة: دروس من جنوب أفريقيا وبوروندي   

كرستني لوبرن وكاثرين ديرديريان

51 أوغندا: الزواج املبكر والعنف الجنيس   

نواه غوتتشوك

53 تأسيس الخدمات يف سرياليون ما بعد النزاع   

اميي-تيجان كيلال

االستجابة العاجلة لإلصابات والعمل عىل منعها: رشط مسبق للسالم 

54 والعدالة   

سيلمن كاليسكان

55 حان األوان إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات   

أرسة تحرير نرشة الهجرة القرسية

56 مشاركة الرجال عىل الحدود بني تايالند وبورما    

ميليسا ألفارادو وبيني بول

58 ترسيح املقاتالت السابقات يف كولومبيا    

غونهيلد شفيتاال ولويزا ماريا ديرتيتش 

59 إنصاف الناجيات من العنف الجنيس يف البريو    

فلور دي ماريا فالديز-أرويو

60 املصادر  

العنف الجنيس

مقاالت عامة
61 األزمة اإلنسانية العراقية املهملة     

أندرو هاربر

64 النازحون داخليا يف كوسوفو ال يزالون بانتظار حلول ثابتة  

أنيكا كرستك

65 خارج إفريقيا: تحريف صورة “الصبية التائهني” السودانيني  

براندي وتهوفت
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الندوة الدولية املتعلقة بالعنف الجنيس يف 

فرتات الرصاع وبعدها

مارك كاتس
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

ينس-هاغن إشينبيرش
مركز مراقبة النزوح الداخيل

آرجان جني
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 خالد كورس
مرشوع بروكينغز-برين لدراسة النزوح الداخيل

 إرين موين
بروكاب/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

أميليا بوكستني
منظمة إنقاذ الطفولة /اململكة املتحدة

نينا بريكالند
املجلس الرنويجي لالجئني

بامي توم نيادندوغا
املقرر الخاص لشؤون الالجئني والنازحني 

وطالبي اللجوء يف إفريقيا

 دان سيمور
يونسيف

 جريمي ستيكينغز
وزارة التنمية الدولية الربيطانية

 ريتشارد وليامز
املجلس األورويب املعني بالالجئني واملنفيني

 روجر زيرت
مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد

 ريتشل هيستي
أوكسفام بريطانيا

 بوال بانريجي
مجموعة كالكوتا لألبحاث

أعضاء اجمللس االستشاري لنشرة الهجرة القسرية

يساهم أعضاء اجمللس االستشاري لنشرة الهجرة القسرية بشكل يعبر عن التزامهم وآرائهم الشخصية وال ميثل بالضرورة آراء 
املنظمات التي ينتمون إليها:

67 من الصومال إىل اليمن: خطر كبري وأمل ضئيل  

هانو فان غيموند

برنامج الصحة التناسلية الشاملة يف األزمات: من الرؤية إىل 

70 الواقع  

ترييزا ماكغني وسامانثا غاي

71 النزوح الداخيل وأثره عىل مدينة لوبومبايش  

أوريليا وا كابوي-سيغايت ولورين الندو

73 اإلصغاء ألصوات األفراد  

شيفون وارنغتون وآن سويف لويس

74 الرفاه العاملي: حلم أم حقيقة؟  

جون ميتشل وهيوغو سلم

75 األحالم املحطمة للسودانيني يف القاهرة  

هال محمود

76 أجيال يف املنفى من آخر مستعمرات أفريقيا   

روين هانسن 

آلية جديدة غري رسمية لتقييم متابعة الحكومات لتوصيات 

بعثات األمم املتحدة الخاصة باألشخاص النازحني داخلياً  

77

 ينس هاغن-إيشنبيرش 

78 سياسة أوغندا تجاه النازحني داخليا  

جوي ميللر

79 االستمرار ال الجمود  

روجر زيرت

اجتمع يف شهر يونيو 2006 أكرث من 250 مشارك من 30 دولة يف 
كورس بايل دي إيغمونت ضمن إطار الندوة الدولية املتعلقة بالعنف 
الجنيس يف فرتات الرصاع وبعدها. وجمع هذا املؤمتر والذي دعت 
إليه كل من الحكومة البلجيكية واملفوضية األوروبية وصندوق األمم 
املتحدة للسكان رؤساء وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الالحكومية 
واألطباء  الحكومات  وزارء  مع  اإلنسانيني  والباحثني  الناشطني  مع 
وغريهم من العاملني يف مجال النشاطات اإلنسانية يف امليدان إضافة 
إىل أعضاء الربملانات وممثلني عن املحكمة الجنائية الدولية والضباط 
الخربات  لتبدال  العسكريني وضباط الرشطة وأعضاء وسائل اإلعالم 
والتجارب واالسرتاتيجيات ولتجديد التعهدات وااللتزامات بإنهاء بالء 

العنف الجنيس يف الدول واألقاليم التي مزقتها الحروب.

 ميكنكم االطالع عىل النص الكامل للتقرير عىل املوقع:
www.unfpa.org/emergencies/symposium06/docs/final_report.pdf 

للندوة  اجتامع متمم  أول  تم عقد  كام 
يف  الجنيس  العنف  ملناقشة  الدولية 
لألمم  العامة  األمانة  مقر  يف  ليبرييا 
 .2006 ديسمرب  نيويورك يف  يف  املتحدة 
وتقرير هذا االجتامع متوفر عىل اإلنرتت 

عىل املوقع:

www.unfpa.org/emergencies/
symposium06/docs/final_
report.pdf
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