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 دايتون +20: البوسنة والهرسك 
 بعد عرشين عاماً من توقيع

 اتفاقية دايتون للسالم

بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم يف نوفمرب/ترشين 
الثاين 1995، ما زالت تبعات النِّزاع مبا فيها آثار التَّهجري بعيدة األمد 

حارضًة يف منطقة البلقان الغربية.

القرسية  الهجرة  نرشة  من  العدد  هذا  يف  الرئييس  الرتكيز  ينصب 
يتمكنوا  مل  بيوتهم  من  نزحوا  الذين  فبعض  العودة.  مسألة  عىل 
من العودة إليها، وهناك غريهم ممن عادوا ليكابدوا املصاعب يف 
تأسيس حياتهم. فرمبا أنهت االتفاقية الحرب لكّن تنفيذها مل يضع 

بعد حداً للمعاناة اإلنسانية وال لألزمة االجتامعية. 

أصبح  عاماً،  عرشين  ميض  »بعد  مقاالتنا  مؤلفي  أحد  يقول  وكام 
مرشوع العودة جاهزاً للمراجعة.« فقد حان الوقت املناسب للنظر 
روا من البوسنة أو نزحوا داخلها  يف القضايا الخاصة للناس الذين ُهجِّ
من  املستفادة«  »الدروس  يف  والتأمل   1995-1991 حرب  نتيجة 
صدى  ويرتدد  للسالم.  دايتون  اتفاقية  يف  واإلخفاق  النجاح  نقاط 
هذه الدروس عند النظر يف األزمات الحالية كام يف سوريا وأوكرانيا 

وُتوِجب علينا بذل االهتامم بها.

يتضمن هذا العدد أيضاً خمسة مقاالت حول جوانب متنوعة أخرى 
من جوانب الهجرة القرسية.

نتقدم بالشكر لكل من سلمى بوروبيتش )مركز دراسات الالجئني 
والنَّازحني يف جامعة رساييفو( وإيرين موين )مرشوع قدرات الحامية 
حول  مستشارتني  بصفتهام  ملساعدتهام   )ProCap املتحدة  لألمم 
املوضوع الرئييس لهذا العدد. ونحن ممتنون أيضاً ملنظمة خدمات 
املتحدة،  الواليات  يف  الكاثوليك  املطارنة  الكاثوليكية-اتحاد  اإلغاثة 
األمم  مفوضية  ومكتب  السويرسية  الفدرالية  الخارجية  ووزارة 

املتحدة السامية لالجئني اإلقليمي ألوروبا عىل دعمهم املايل. 

إىل  إرساله  خالل  من  العدد  هذا  تعميم   عىل  املساعدة  يرجى 
وفيسبوك  تويرت  االجتامعي  التواصل  وسائل  يف  وذكره  الشبكات 

وإضافته إىل قوائم املصادر.
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دايتون +20: البوسنة والهرسك بعد عرشين 
عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم 

تصدير: إرث العنف والتصدي له
 فالنتني إنزكو )املمثل السامي يف البوسنة والهرسك.(

ي البوسنة والهرسك، ُكِبحت يف دايتون األهداف الرامية إلنشاء دويالت متجانسة عرقياً، لكنَّها مل تكبح 

الهيمنة السياسية العرقية التي ترّسخت أكرث بعدة طرق.
www.fmreview.org/ar/dayton20/inzko

امللحق السابع: ملاذا ما زلنا نناقشه؟  
اريا ديل بيالر فاليدور ألفاريز )جامعة ري خوان كارلوس(

رتهم  م امللحق السابع من اتفاقية دايتون للسالم ملعالجة مشكلة تهجري 2.2 مليون شخص هجَّ ُصمِّ

حرب البوسنة بني عامي 1992-1995. ومع ذلك، مل تكتمل مهمته بعد.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/valledor

التبعات السياسية واالجتامعية الستمرار 
التَّهجري يف البوسنة والهرسك

النا باشيتش )مستشارة(

العودة  تسهيل  يف  اإلخفاقات  لسلسلة  أصبح  للسالم،  دايتون  اتفاقية  توقيع  من  عاماً  بعد عرشين 

الة لالجئني والنَّازحني داخلياً أثر اجتامعي وسيايس عىل صعيدي املجتمع املحيل والدولة. الفعَّ
 www.fmreview.org/ar/dayton20/pasic

البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من 
توقيع اتفاقية دايتون للسالم 

أندرو ماين  )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

اتفاقية  من  السابع  امللحق  عليه  نصَّ  ما  إلنجاز  األخرية  الفرصة  القادمان  العامان ونصف  يعد  رمبا 

دايتون للسالم.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/mayne

حل أوضاع اللجوء املطولة من خالل عملية إقليمية 
أولغا ميرتوفيتش )املنظمة الدولية للهجرة، بلغراد(

تحدث أوضاع اللجوء املطولة عادة بفعل الجمود السيايس ويتطلب حلها إرشاك مجموعة من الجهات 

ضعف  نقاط  من  وبالرغم  السياسية.  اإلرادة  تفعيل  عىل  يركز  األوجه  متعدد  نهج  واتِّباع  الفاعلة 

العملية اإلقليمية يف منطقة غرب البلقان فثمة دروس ميكن االستفادة منها لحل مثل هذه األوضاع.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/mitrovic

حقوق املمتلكات وإعادة البناء يف عملية عودة البوسنيني 
إينامكوالدا سريانو )جامعة كارلوس الثالث(

بتهميش املنهج القائم عىل الحقوق يف مجال استعادة املمتلكات وإعادة بنائها يف البوسنة، تولَّد أثر 

رين الريفيني والحرضيني.  غري متكافئ عىل املهجَّ

 www.fmreview.org/ar/dayton20/serrano

دور اإلسكان االجتامعي يف حل مشكلة التَّهجري املطوَّل 
مارك دي سيلفيا وسانيال إمياموفيتش  )منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف البوسنة والهرسك(

ح إحدى منهجيات اإلسكان االجتامعي التي ُطَبقت مؤخراً يف البوسنة والهرسك رضورة إدماج  توضِّ

الرئيسية يف اسرتاتيجية تهدف للمساهمة يف سد حاجات املواطنني املستضعفني يف  نات  بعض املكوِّ

املأوى وسبل كسب الرزق.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/dsilva-imamovic

طرح األسئلة الصحيحة يف بحوث الرفاه النفيس االجتامعي 
سلمى بوروبيتش )مركز دراسات الالجئني والنازحني داخلياً، جامعة رساييفو(

تسعى األبحاث الجديدة ملعالجة غياب األسس املعرفية التجريبية التي تقوم عليها كثري من الربامج 

النفسية االجتامعية املعنية بصدمات ما بعد الحرب يف غرب البلقان. 
www.fmreview.org/ar/dayton20/porobic
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انقسام زمن الحرب يف مدارس زمن السلم
فالريي بريي )باحثة ومستشارة مستقلة(

ما زالت املنظومة التعليمية املنقسمة عرقياً يف البوسنة والهرسك تحّد من العودة املستدامة وتعيق 

املصالحة وإعادة بناء املجتمع. 
  www.fmreview.org/ar/dayton20/perry

اسم عائلتهم أصبح »الجئ«: العودة وعمل النشطاء املحليني
بيرت ليبامن )ناشط يف حقوق اإلنسان وباحث مستقل(

لن تتحقق عودة الالجئني املستدامة يف البوسنة والهرسك إال بتضمني الناس العاديني ونشطاء حقوق 

اإلنسان يف عملية التعايف عىل اعتبار أنَّهم مشاركون كاملون فيها.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/lippman

أوجه القصور يف اتفاقية دايتون للسالم من ناحية حقوق اإلنسان 
وياسمينكا جومهور )أمينة ديوان املظامل يف البوسنة والهرسك( ليزبيث بيليغارد )مستشارة(

عندما تقترص ضامنات اتفاقية السالم عىل مجموعات برشية معينة دون غريها، حتاًم سيؤدي ذلك 

إىل تقييد التمتع بحقوق اإلنسان.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/pilegaard-dzumhur

عندما ُتستثَنى النساء من املشاركة يف محادثات السالم 
غورانا مليناريفيتش )مرشوع الجندر للعدالة، غولدسميث، جامعة لندن(

)عصبة النساء الدولية للسالم والحرية(ونونيال بوروبيتش إيزاكوفيتش ومادلني ريس

فرص  تضاؤل  والهرسك يف  البوسنة  يف  السالم  عملية صناعة  املشاركة يف  من  النِّساء  استثناء  تسبب 

السالم املستدام. فمتى نتعلم أنَّ السالم ال ميكن أن يكون مستداماً وال عادالً دون مشاركة نشطة 

ومؤثرة للنِّساء؟
 www.fmreview.org/ar/dayton20/mlinarevic-isakovic-rees

تفسريات امللحق السابع: تقييم األثر عىل 
غري العائدين يف اململكة املتحدة 

غايل مونرو )جيش اإلنقاذ(

إذا وقع الرتكيز عىل الدور الحاسم لعودة الالجئني يف بناء مستقبل البوسنة والهرسك فسيؤدي ذلك إىل 

املخاطرة بإضعاف قدرات غري الراغبني مبامرسة حقوقهم مبوجب امللحق السابع.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/munro

دور التصويت عن بعد يف تشجيع العودة 
ديورديه ستيفانوفيش )جامعة سانت ماري( ونيوفيتوس لويزيديس )جامعة كنت(

ر يف العودة إىل مكان  عندما تظهر إمكانية حقيقية للعودة، يجب التساؤل عامَّ يؤثر عىل قرار املهجَّ

إقامته قبل النِّزاع رغم صعوبة الظروف. وما الدور الذي ميكن للتصويت عن بعد أن ميثِّله يف العودة؟
 www.fmreview.org/ar/dayton20/stefanovic-loizides

بريدور: إعادة رسم صورة املستقبل
دامري ميرتيتش )جامعة ال تروب( وسودبني موسيتش )جمعية جسور من أجل املستقبل(

ميثل إحياء الذكرى العام يف البوسنة والهرسك اليوم حدثاً ال يتذكر فيه الناُس األشخاَص الذين قضوا يف 

النِّزاع فحسب، بل يتذكرون أيضاً الواقع متعدد األعراق الذي خيَّم عىل البالد يف السابق. لكّن التعبري 

عن ذلك يشهد إعاقة يف مدن مثل بريدور.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/mitric-music

عمليات اإلجالء الجامعية: التَّعلم من دروس املايض
 كايلني بريغز )مجلس الرنويجي لالجئني(

بعد عرشين عاماً عىل عمليات اإلخالء من »املناطق اآلمنة« البوسنية، ما زال عامل اإلغاثة اإلنسانية 

يعانون من مشكالت متس عمليات اإلخالء اإلنساين.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/briggs

إعادة النَّظر يف مسألة البوسنة: التطلع للوراء إىل إرث النِّزاع
براد ك. بليتس )جامعة ميدلسكس(

من املفيد إعادة النَّظر يف اإلرث الذي خّلفه كّل من النِّزاع يف البوسنة و الهرسك واالستيطان والخربات 

ما بعد الحرب للوقوف عىل الطريقة التي مهد فيها هذا النِّزاع أوروبا الطريق أمام أهم التحسينات 

املؤسسية يف ميدان الحامية اإلنسانية، ولنتبنّي أيضاً تجاهل الدروس املستقاة من هذه الخربات بعد 

عرشين عاماً من النِّزاع 
 www.fmreview.org/ar/dayton20/blitz

www.fmreview.org/ar/dayton20
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الجئون بوسنيون يعودون من مخيم كوبلينسكو يف كرواتيا إىل فيليكا كالدوسا يف البوسنة والهرسك عام 1995.
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إذا كنت ترغب يف استالم تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة عىل اإلنرتنت أو 

إعالننا للموضوعات القادمة، يرجى االشرتاك بخدمة تنبيهات الربيد اإللكرتوين من 

www.fmreview.org/ar/request/alerts خالل الرابط 

fmr@qeh.ox.ac.uk :أو اتصل بنا عىل العنوان التايل

متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حافل بالتبادل املستمر للخربات العملية واملعلومات واألفكار بني 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم. 

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 

 Refugee Studies Centre, Oxford Department of International
 Development, University of Oxford, 3 Mansfield Road, 

Oxford OX1 3TB, UK
 fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org/ar

+44 (0)1865 281700 • Skype: fmreview

www. جميع األعداد السابقة من نرشة الهجرة القرسية متاحة دون مقابل مايل عىل اإلنرتنت عىل

تنزيلها. وإذا رغبتم يف معرفة موعد إصدار عدد جديد عىل شبكة  أو  لقراءتها   fmreview.org/ar

اإلنرتنت أو إعالننا عن موضوع جديد، فالرجاء التسجيل يف تنبيهات الربيد اإللكرتوين الخاصة بنا عىل 

.fmr@qeh.ox.ac.uk أو مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين www.fmreview.org/ar/request/alerts

ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني 

يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان موقع النرشة إذا أمكن أو إىل 

املقالة املعينة. ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات أو تصميم النرشة - الرجاء االتصال بنا عن طريق 

الربيد اإللكرتوين املبني أعاله.

نأمل أن يلقى هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية منكم عظيم اإلعجاب 

واالهتامم. ونحن نرحب بأية تعليقات أو مالحظات، والتي ميكنكم إرسالها 

fmr@qeh.ox.ac.uk :عىل الربيد اإللكرتوين للمحررين

مقاالت عامة
التباينات يف أحكام القضاء الخاصة بطعون قضايا اللجوء 

نيك غيل، وريبيكا روتر، وأندرو بوريدج، وميالين غريفيثس، وجنيفر السوب )جامعات إكسرت و أدنربه و 

بريستول وأكسفورد(

تشري نتائج األبحاث الجديدة إىل وجود عوامل مؤثرة عىل أحكام القضاء يف قضايا اللجوء مثل جنس 

القايض والطاعن إضافة إىل محل إقامة الطاعن 
 www.fmreview.org/ar/dayton20/gill-rotter-burridge-griffiths-allsopp

رين بسبب العنف الجنيس والقائم عىل الجندر إيواء املهجَّ
جويل فريسريو )جامعة كاليفورنيا يف بريكيل(

بإيجابيات وسلبيات داخل  منها  يتسم كل  التي  اآلمنة  اإليواء  أنواع مختلفة من دور  توفري  يساعد 

عىل  والقائم  الجنيس  العنف  من  للناجني  واملتنوعة  املتغرية  االحتياجات  تلبية  عىل  واحدة  منطقة 

الجندر. 
 www.fmreview.org/ar/dayton20/freccero

تغيري طريقتنا يف قياس نجاح إعادة التوطني 
جاسنت س يل )جامعة نورث كارولينا، جرينسبورو(  وسوزي س وينغ )جامعة نورث فلوريدا(

وسارة إفوري )خدمات الكنائس العاملية(

أقوياء  أناس  بوصفهم  بل  نفسية  بصدمات  مصابون  مساكني  كأجانب  الالجئني  معاملة  ينبغي  ال 

ومؤهلون ألن ميثلوا موارد برشية يف بلدان إعادة التوطني.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/lee-weng-ivory

شباب األفغان يواجهون العودة
ولويس ويليامز )جامعة كنت( كيم روبينسون )جامعة دايكن(

يف اململكة املتحدة، فشل مرشوع يهدف إىل تهيئة اليافعني للعودة إىل أفغانستان من خالل برنامج 

مدعوم للعودة الطوعية. ورمبا كان من األنسب واألكرث تأثرياً استخدام مقاربة مختلفة بعيدة األمد.
 www.fmreview.org/ar/dayton20/robinson-williams

مشهد مرشذم للحامية 
روجري زيرت )جامعة أكسفورد(

أدى تغري مفاهيم الحامية والتنوع املتزايد يف مامرسات الحامية ويف نطاق عمل الحامية الذي يضطلع 

رين قرًسا. الة املقدمة للُمهجَّ به اإلنسانيون والجهات الفاعلة األخرى إىل تزعزع توجهات الحامية الفعَّ
 www.fmreview.org/ar/dayton20/zetter
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خفر السواحل خارج جزيرة تينرييفي يف جزر الكناري يعرتضون قارب صيد يحمل مهاجرين أفارقة.
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