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دور اإلسكان االجتامعي يف حل مشكلة التَّهجري املطوَّل 
مارك دي سيلفا وسانيال إمياموفيتش

ح إحدى منهجيات اإلسكان االجتامعي التي ُطَبقت مؤخراً يف البوسنة والهرسك رضورة إدماج بعض  توضِّ
نات الرئيسية يف اسرتاتيجية تهدف للمساهمة يف سد حاجات املواطنني املستضعفني يف املأوى وسبل  املكوِّ

كسب الرزق.

مع حلول عام 2011، بعد ميض 16 عاماً عىل توقيع اتفاقية 
دايتون للسالم، حققت عملية العودة إىل البوسنة والهرسك 
ممن  مليون   2.2 بني  فمن  املعايري.  من  لكثري  وفقاً  نجاحاً 
األصلية  مجتمعاتهم  إىل  منهم   %91 عاد  الحرب،  رتهم  هجَّ
أكرث  بناء وصيانة  وأعيد  اندمجوا يف مجتمعات جديدة.  أو 
الحاجة  زالت  ما  ذلك،  ومع  سكنية  وحدة  ألف   320 من 
نازح  بني  ر  مهجَّ ألف   193 لـ  اإلسكان  مشكلة  لحل  قامئة 
راً يعيشون  والجئ. وعىل وجه الخصوص، ما زال 8734 مهجَّ
الجامعية  املراكز  يف  صحية  وغري  سيئة  معيشية  ظروف  يف 
أنَّ  علاًم  مركزاً   160 عددها  يبلغ  والتي  البالد  يف  املنترشة 

معظمها مل يصمم لالستخدامات السكنية.1  

من  ألفاً(   193( املهّجرين  هؤالء  منعت  عدة  أسباباً  لكنَّ 
أو  السكنية  الوحدات  بناء  إعــادة  برامج  من  االستفادة 
األسباب، عىل  تلك  بني  أصاًل. ومن  بها  راغبني  جعلتهم غري 

سبيل املثال: 

عدم التأكد من إزالة األلغام األرضية من ممتلكاتهم أو من   

األماكن املجاورة لهم 

انعدام البنية التحتية املجتمعية األساسية واملرافق العامة  

عدم كفاية فرص العمل  

عدم أهلية املستأجرين ممن مل ميتلكوا عقاراً قط  

عدم قدرة املالكني عىل إثبات ملكيتهم للعقار   

فيه    تعرضوا  الذي  املكان  إىل  بالعودة  أصاًل  الرغبة  عدم 

للصدمة النفسية.

اإلغاثة  خدمات  منظمة  قررت  الواقع،  ذلك  ضوء  وعىل 
وذلك  اسرتاتيجيتها  يف  النظر  إعادة   2007 عام  الكاثوليكية 
املساكن  بناء  إعادة  مرشوعات  عىل  الواقع  الرتكيز  بنقل 
الفردية إىل إدخال منهجية إسكان اجتامعي جديدة. وسوف 
الحكومية  السلطات  قــدرات  بناء  يف  مفيداً  ذلك  يكون 

املحلية عىل توفري حلول السكن الدامئة للمقيمني يف املراكز 
رة املستضعفة مثل  الجامعية وغريهم من املجموعات املهجَّ
2واألشخاص  مجدداً  املقبولني  اللجوء  وطالبي  الروما  أقلية 

ذوي اإلعاقة واملسنني.3 

مبادئ اإلسكان االجتامعي 
يستطيع املجتمع بانتهاج اإلسكان االجتامعي أن يساهم يف 
القادرين  غري  للمواطنني  مالياً  عليه  املقدور  اإلسكان  توفري 
ذلك  يكون  وقد  السكن.  يف  حاجاتهم  تلبية  عىل  مبفردهم 
اإلسكان عىل شكل بنى جديدة متعددة الوحدات أو ببناء 
وإعادة  ترميمها  أو  القامئة  اإلسكانات  فوق  فردية  وحدات 
تأهيلها. ويقوم اإلسكان االجتامعي بشتى أنواعه عىل ثالثة 
العقارات  ملكية  توضيح  من  بد  ال  فأوالً،  رئيسية:  محاور 
تحديد  من  بد  ال  وثانياً،  املحلية.  الحكومة  لدى  وتسجيلها 
الثالث  املبدأ  أما  وتنظيمها.  والصيانة  اإلدارة  مسؤوليات 
الشقق  حصص  توزيع  وإجــراءات  األهلية  معايري  فيخص 
السكنية إذ ال بد من توضيحها جميعاً وذكرها للجميع منذ 

البداية.

وتتضمن اسرتاتيجية اإلسكان االجتامعي يف منظامت خدمات 
نات التالية: اإلغاثة الكاثوليكية املكوِّ

مجموعة العمل الرسمية: يجب تأسيس هذه املجموعة منذ 
الحكوميني  املسؤولني  التعاونية مع  الرشكات  لتسهيل  البدء 
ولبناء القدرات البلدية يف الوقت نفسه بهدف تويل البلديات 

ملسؤوليات اإلدارة والصيانة بعد انتقال املستأجرين إليها.

الرئيسية  املبادئ  نة  املدوَّ هذه  تضع  القواعد”  نة  “مدوَّ
لإلسكان االجتامعي وتعرّف األدوار واملسؤوليات امللقاة عىل 
نة رسمياً يف  عاتق كل صاحب مصلحة. وبتسجيل هذه املدوَّ
املحاكم املحلية، يتحقق الضامن يف أنَّ أرباب السياسيني يف 
املستقبل لن يتمكنوا من إساءة استخدام الوحدات السكنية 

أو بيعها ملدة ال تقل عن 25 عاماً. 
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من  أدىن  اإليجار  بدل  يكون  أن  يجب  ة:  ميرسَّ إيجارات 
املعدالت السوقية. ومع أنَّ اإليجار امليرّس قد يفرض تحدياً 
لبعض األشخاص الذين يعانون من إعاقة مزمنة ممن اعتادوا 
للكرامة  يرّوج  نفسه  الوقت  يف  فهو  املجاين،  السكن  عىل 
الالزمة إلدارة  الغري ويوّلد املصادر  الِعَول عىل  ويخفف من 

املباين وصيانتها.

البطاقة  هذه  توثِّق  واالقتصادية:  االجتامعية  األرس  بطاقة 
الرئييس  املعيار  متثل  أيضاً  وهي  أرسة،  لكل  األهلية  معايري 
األرس ومستوى  املستقبلية عىل دخل  التحسينات  به  ُيقاَرن 
بالنسبة  اإليجارات  ضبط  يعاد  سوف  وبذلك،  املعيشة. 
ليصبح  الرسمي  الفقر  عن خط  دخلها  يزيد  التي  للعائالت 

قريباً للمعدالت السوقية.

عائلة  كل  تتلقى  املستدامة:  الــرزق  كسب  سبل  ن  مكوَّ
مصاريف  تغطية  من  تتمكن  ليك  املساعدة  أنواع  من  نوعاً 
اإليجارات/املنافع الشهرية وبناء أصولها األرسية التي فقدتها 
د سبل كسب الرزق لكل أرسة وميكن أن  خالل الحرب. وُتحدَّ
تتضمن تلك السبل املعدات الزراعية والتدريب/الدعم لبيع 
املنتجات الزراعية أو الدعم املايل للرشكات املحلية لتشجيعها 

عىل توظيف عائدي مجتمعات األقليات. 

هيئات  إرشاك  من  بد  ال  االجتامعية:  والشبكات  الروابط 
من  وغريها  الحكومية  غري  واملنظامت  املحلية  الحكومة 
أصحاب املصلحة يف مجتمعات العودة ألنَّ مشاركتهم مهمة 

يف توفري الدعم الالزم لألرس العائدة. 

أعامل تطوير األبنية لالستخدامات املختلطة: سوف يسمح 
األقليات  لعائدي  للمباين  املختلطة  لالستخدامات  الرتويج 
الجامعات  من  وغريهم  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والروما 
أبناء  مع  واجتامعياً  واقتصادياً  مادياً  باالندماج  شة  املهمَّ
األماكن  تقديم  ميكن  الظروف،  بعض  ويف  األغلبية.  مجتمع 
عليهم  الذين  والفنية  املهنية  الكوادر  الستقطاب  الخاصة 
املجتمع املحيل. ويف بعض األوضاع األخرى، ميكن  طلب يف 
السكني  املبنى  يف  منه  أو جزءاً  كاماًل  األريض  الطابق  توفري 

لغايات تجارية بغية توفري فرص العمل والتسويق.

الكاثوليكية  اإلغاثة  خدمات  منظمة  توفر  لــإدارة:  نظام 
اإلدارة  ملعلومات  خصيصاً  مصماًم  حاسوبياً  برنامجاً 
املعلومات  جمع  من  البلدية  الجهات  لتمكني  )والتدريب( 
والبيانات الرئيسية املتعلقة بكل املباين السكنية االجتامعية 
وتعقب اإليجارات املدفوعة واملدفوعات املستحقة وتنظيم 
عىل  متنوعة  ألغــراض  التقارير  وإنتاج  الصيانة  مواعيد 

مستويات البلديات والكيانات والدولة.

الوفاء  لغايات  التعديل  يهدف  الدولية:  باملعايري  الوفاء 
باملعايري الدولية إىل مساعدة البوسنة والهرسك عىل االمتثال 
بانضاممها  املتعلقة  املتطلبات  عىل  تطرأ  مستجدات  ألي 

املستقبيل لالتحاد األورويب. 

البوسنة والهرسك مخاطر إزالة مّكون  وقد تعّلمت حكومة 
الرئيسية ملرشوعاتها الخاص باإلسكان  نات  أو أكرث من املكوِّ
تشييد  جانب  الرتكيز عىل  مخاطر حرص  وكذلك  االجتامعي 

شو
وت

 ف
ؤاد

 ف

ُبنَي هذا اإلسكان االجتامعي يف بوتوتشاري خالل السنوات الست املاضية )بتمويل من حكومتي البوسنة والهرسك وهولندا( ويقدم 58 شقة. ميثل العائدون أغلبية املستأجرين. )كانت بوتوشاري موقع مجزرة 

رسيربينيتسا وهنا يف هذا املكان أقيم نصب رسيربينيتسا-بوتوشاري التذاكري ومقربتها لضحايا التطهري العرقي لعام 1995( 
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التي  االجتامعية  املساكن  تقييم  يف  تبني  إذ  فقط  املباين 
أقامتها الحكومة بني عامي 2009 و2012 أنَّ عدم توضيح 
قضايا امللكية واإلدارة والصيانة واإليجارات منذ البداية كان 
له دور يف عدم وفاء أي شخص كان بتلك املسؤوليات، بل 
الناظمة لإلسكان  الترشيعات والسياسات  كان غياب أطر 
االجتامعية مينع كاًل من الحكومة واملستأجرين من تحقيق 

املنافع الكاملة املرجوة من ذلك اإلسكان. 

أهم النتائج ليومنا هذا
مع نهاية عام 2014، متكن 762 نازحاً وعائداً يف مثاين بلديات 
آمنة وكرمية يف 273  تأمني ظروف معيشية  البالد من  يف 
اإلغاثة  خدمات  منظمة  أسستها  اجتامعية  سكنية  وحدة 
الكاثوليكية. وبعد ست سنوات من توقيع عقود اإليجار، 
السكنية  الوحدات  يف  تعيش  العائالت  من   %93 كانت 
يعودوا  مل  ممن   )%7( للمتبقني  بالنسبة  االجتامعية.4أما 
يقيمون هناك، فكان لدى نصفهم سبب إيجايب للمغادرة 
وظيفة  عىل  الحصول  أو  الطوعية  الهجرة  أو  الزواج  مثل 
يف بلدة أخرى. ومل يكن هناك أكرث من 3% من الوحدات 
عاماًل  االستقرار  هذا  ويعد  الشاغرة.  االجتامعية  السكنية 
مهاًم يسهم يف النُّمو االقتصادي واالجتامعي ملجتمعاتهم. 
وباإلضافة إىل ذلك، كانت أعامر 22% من أفراد األرس التي 
تعيش يف وحدات اإلسكان االجتامعي دون 18 عاماً ما يبنّي 
فعالية املنهجية يف استقطاب الشباب واألرس يف سن العمل 

املطلوبني إلعادة تنشيط املجتمعات املتأثرة بالحرب.

حكومة  تشجعت  واعدة،  كانت  املبكرة  النتائج  أنَّ  ومبا 
البوسنة والهرسك عام 2010 عىل إدماج اإلسكان االجتامعي 
ليكون عنرصاً مفضاًل يف اسرتاتيجيتها املنقحة لتنفيذ امللحق 
السابع. ويف السنوات التالية، أدخلت وزارة حقوق اإلنسان 
والالجئني اإلسكان االجتامعي ليكون اسرتاتيجية أساسية يف 
وحدة   2900 من  أكرث  بتأسيس  معنيني  وطنيني  برنامجني 
لإلسكان االجتامعي.5 ويف عام 2015، تبنت وزارة حقوق 
عن  الصادر  االجتامعي  اإلسكان  دليل  والالجئني  اإلنسان 
رسمياً  دلياًل  ليكون  الكاثوليكية6  اإلغاثة  خدمات  منظمة 

لجميع البلديات املشاركة يف هذين الربنامجني.

لتأسيس  األولية  الجهود  شهدتها  التي  العوائق  لكنَّ 
املأزق  نتيجة  الدولة  مستوى  عىل  الالزمة  الترشيعات 
اإلغاثة  خدمات  منظمة  جعلت  الحدود  حول  السيايس 
مستويات  عىل  املسؤولني  كبار  إرشاك  تقرر  الكاثوليكية 

اإلرادة  تكمن  حيث  والكيانات  والكانتونات  البلديات 
ووضع  االجتامعي  اإلسكان  اسرتاتيجيات  لرسم  السياسية 
منظمة  نجحت   ،2013 عام  ويف  وإقرارها.  ترشيعاتها 
 (BPK كانتونني  الكاثوليكية يف مساعدة  اإلغاثة  خدمات 
أول  وضع  يف   Goražde و Zeničko-dobojski)
ووضعت  وإقــراره.  البالد  يف  االجتامعي  لإلسكان  ترشيع 
وبريجيدور  )سريبريينتشا  أيضاً  أخرى  بلديات  خمس 
اإلسكان  اسرتاتيجيات  لوكا(  وبانجا  وموستار  وغورازدي 
املبادرات  لجميع  العام  اإلطار  وّفرت  التي  االجتامعي 
وزارة حقوق  أدخلت  عام 2013،  والجديدة. ويف  الحالية 
اإلنسان والالجئني اإلسكان االجتامعي يف املرحلة الثانية من 
مبادرتها لدعم عودة واندماج طالبي اللجوء يف البلديات 
حكومة  فهم  ميثل  ما  براكو،  ومقاطعة  املستهدفة  العرش 
مساعدة  االجتامعي يف  اإلسكان  لقيمة  والهرسك  البوسنة 
وسبل كسب  املأوى  مع حاجات  التجاوب  البلديات عىل 

الرزق ملعظم مواطنيها املستضعفني.

marc.dsilva@crs.org مارك دي سيلفا 
 sanela.imamovic@crs.org وسانيال إمياموفيش 
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