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املحتويات

4 الهيمنة الغربية عىل املساعداتاإلنسانية ورضورة التغيري 

جون هوملز 

 هل يشكل املنهاج اإلنساين العاملي

6 فرصة سانحة للمنظامت غري الحكومية؟    

إليزابيث فرييس

9 تحديات االستجابة اإلنسانيةالجامعية يف رسي النكا    

فرزان هاشم

 الوحدة يف التنوع-مبادرة توحيد العمل:

10 األمم املتحدة ومفوضية شؤون الالجئني ورواندا   

تيم ماورر

 مفوضية شؤون الالجئني والنازحني داخلياً

12 وجهود إصالح العمليات اإلنسانية    

جيف كريسب وإيسرت كرياغو وفييك ِتنانت

 هل يحسن إصالح العمليات اإلنسانية

15 حامية ومساعدة النازحني داخليا؟    

آن ديفيز

 اإلصالح تحت العدسة: وجهة نظر االتحاد الدويل

17 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر   

روبرت مسرت

18 التكامل ومسرية إصالح العمليات اإلنسانية يف ألمم املتحدة   

إيريك ستوبريتس و سارة مارتن و كاثرين ديرديريان 

 هل مشاكل العمل يف املناطق الخطرة

20 هي الحلقة املفقودة يف عملية اإلصالحات؟   

ماثيو بِينُسن 

22 العراق وإصالح العمليات اإلنسانية ميدانياً   

سيدريك تورالن 

23 تعزيز نظام عمل منسق الشؤون اإلنسانية   

كلري ميسينا

24 تقوية الدعامة الثالثة ال تجاهله    

مانيشا توماس

 إصالح العمليات اإلنسانية: رؤية خاصة

25 من منظور جمهورية أفريقيا الوسطى     

تويب النزر

 إصالح العمليات اإلنسانية: إنقاذ وحامية

28 األرواح يف جمهورية الكونغو الدميقراطية      

روس ماوننت

 تقييم أثر إصالح العمليات اإلنسانية

30 يف جمهورية الكونغو الدميقراطية        

نييك بينيت

33 األوضاع الراهنة يف مجال متويل املعونات اإلنسانية   

بيرت ووكر و كيفني بيرب 

36 يف عوامل مختلفة: املانحون املسلمون والعمل اإلنساين الدويل   

محمد ر. كروسني

37 النهج العنقودي – أداة تشغيلية مهمة      

أالن جوري و جياميكييل دي مايو 

38 االنتعاش املبكر من الكوارث: زلزال باكستان   

أندرو ماكالود 

40 مجموعة التعليم يف باكستان    

بريندا هايبليك

إصالح العمليات اإلنسانية

مقاالت عامة

 القضايا الجنسانية واإلصالح: البيانات

42  الصحيحة بالطريقة الصحيحة     

هينيا دقاق وليزا إيكلوند وسريي تيلري 

44 تحديات التمويل ملجموعة إدارة املخيامت وتنسيقها   

جني وانجريو مويغاي

46 إدارة القضايا البيئية: دفاعاً عن إصالح أكرث فعالية     

أندرو مورتون وديفيد جينسن 

48 تجاهل الصدوع يف عملية اإلصالحات اإلنسانية     

تيم موريس

49 تساؤالت صعبة حول مستقبل مرشوع األعامل اإلنسانية     

أنطونيو دونيني

مساهامت دورية

51 العراق واالحتياجاتاملتزايدة مع استمرار النزوح    

أندرو هاربر

54 الالجئون العراقيون يف مرص     

لني يوشيكاوا 

55 جـدال دارفـور     

روبرتا كوهني

58 عام حقوق النازحني يف كولومبيا      

ماركو ألبريتو رومريو

59 إعادة توطني الالجئني البوتانيني       

كريسرت لينكهومل

60 معاملة بلغاريا مللتميس اللجوء        

فالرييا إالريفا 

62 هل يحتاج عامل املساعدات الدولية ملراقب؟       

أسميتا نايك

64 أكرث من مجرد تواجد: تدخالت الحامية عىل أرض الواقع      

روزا دا كوستا

66 ملحات عن تجمعات النازحني داخلياً: مبادئ توجيهية جديدة      

ينس-هاغن إيشينبيرش وتوم ديلرو 

67 دور القطاع الخاص يف االستجابة اإلنسانية       

ثريا نارفيلت 

68 تحديات جمع البيانات األساسية يف خضم الطوارئ   

جينيفر شليشت و سارة كايس 

71 جدول أعامل بحوث يف قضايا النزوح الداخيل    

إليزابيث فرييس

72 النهج العنقودي يف شامل أوغندا     

جيسيكا هوبر و نينا م. بريكيالند

73 عملية البحريات الكربى: فرص جديدة للحامية    

جييس برينستني وأوليفيا بوينو 

 تحدي إصالح العمليات اإلنسانية – ربط الدراسات

74 األكادميية بسياسات ومامرسات العمل اإلنساين  

روجر زيرت

76ة  مالغالف األخري: مقاومة الترشيد والنازحون يف كولومبيا 

76 الترشيد: النازحون داخليا يف كولومبيا      


