
�
املحتويات

4 حان الوقت إلعادة تقييم رشاكات بناء القدرات    

بروك الوتن

7 أثر االستجابة لكارثة التسونامي عىل القدرات املحلية والوطنية   

أرجونا باراكراما 

9 االستجابة املحلية أم االستجابة الدولية: نداء لإلنسانية  

بامبانغ أ سيبايونغ

 واجب العناية؟ أمن املوظفني املحليني

10 والعاملني يف مجال تقديم املساعدات    

كاثرين هافر

11 مسؤولية الحامية: دروس من كيفو الجنوبية   

جايا مرييث

13 تحديات الهجرة متعددة األبعاد يف شامل أفريقيا   

يوهانس فان دير كالو

15 االستثامر من أجل املستقبل: بناء القدرات يف املغرب  

ماثيو آندري وفرانس شاريل 

17 عمليات بناء القدرات الجارية يف كولومبيا   

جوزيب ساباتري 

19 أزمة الرعاية الصحية يف ليبرييا بعد الحرب    

كاثرين ديرديريان وهيلني لورينكر وستيفان جيوتغرب

20 بناء القدرات يف سرياليون     

لينا أيب رافع

22 منظور أفريقي حول بناء القدرات    

ناعومي باردينغتون و ميالين كويني

23 عودة السودانيني املؤهلني     

لندزي مكامهون

24 تنمية القدرات من الداخل إىل الخارج    

أنيسيا توماس وتيسريي بليس

26 املنارصة الشجاعة تعزز أخرياً من حامية الالجئني يف كينيا  

إيفا أيريا

28 من ميلك بناء القدرات ويدفع به؟       

كولني ثويز وسارة روزنغريترن

29 النازحون الصوماليون وحالة الطوارئ املزدوجة      

حسان نور 

32 جمهورية أفريقيا الوسطى:مل تعد يف طي النسيان؟    

تويب النزير وأماندا ويلر 

33 محاربة اإلفالت من العقوبة:املساعدات القانونية يف دارفور  

مارتن باريندز 

36 حاميه أطفال السودان      

جوليا فريدسون، سيامر سينغ، سارة سبنرس

38 عودة النازحني السودانيني الجنوبيني البطيئة   

كلمة أرسة تحرير نرشة الهجرة القرسية

تعزيز القدرات الجنوبية

مقاالت عامة

39 َسجُن القيم العائلية يف الواليات املتحدة األمريكية   

ميشيل برانيه

40 إعادة تصنيف من قاتلوا لصالح الواليات املتحدة باإلرهابيني  

بنجامني زاواتسيك

42 أصوات جريئة     

44 قضايا تخترب كولومبيا وتعزز من حامية  النازحني داخليا   

ماريا بياتريس نوجريا وشاراالمبوس إيفستاثوبولوس 

45 النزوح الداخيل يف رشق بورما     

هيذر راي

48 منح حق االقرتاع للنازحني داخليا يف نيبال     

أنيتا غيمريي

49 طالبي اللجوء والالجئني يف املناطق الحرضية يف تايالند    

فريا دين أوتر

50 مامرسات الدولة ووحدة األرسة لالجئني األفارقة    

إستري سامبل

 اإلخفاق يف توفري الحامية:

52 دروس من شبكة النازحني داخليا الكينية    

بريسكا كامونغي وجاكلني كلوب

54 مبادلة غريبة لالجئني بني اسرتاليا وأمريكا    

ديفيد هولدكروفت

54 نزوح ريايض عىل نظاق أوملبي     

جان دو بليسيه 

56 ديب: هل هي مدينة األمل؟      

لينا أيب رافع

58 وكاالت الالجئني املسؤولة ميكن أن تصبح “وكاالت معتمدة”    

أندرو لوداي

مبادرة خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ: 

60 التعاون لبناء قدرات الصحة اإلنجابية    

 ديانا بارنز براون وجانيت باتلر ماكفي   

62 االتحاد األورويب وإدماج الالجئني       

مكتب أوروبا ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 تحسني بيانات الصحة والوفيات

63 املتعلقة باألشخاص النازحني داخلياً     

روبرت ليدستون 

64 عندما يعرف اسمك 93.000 شخص    

ألفريدو زاموديو

65 استمرار النزوح والتهجري يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية  

غريتا زيندر

67 التدريب الداخيل – مراسم مرور لطلبة الهجرة القرسية؟    

65 الصفحة األخرية: تأمني العالج الطبي للنازحني الصوماليني  


