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البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم
أندرو ماين

نص عليه امللحق السابع من اتفاقية دايتون
رمبا يعد العامان ونصف القادمان الفرصة األخرية إلنجاز ما َّ
للسالم.
أنهى اتفاق دايتون للسالم الحرب يف البوسنة والهرسك
بتاريخ  14ديسمرب/كانون األول  ،1995وجاء نص امللحق
السابع بشأن “االتفاق املتعلق بالالجئني والنازحني” عىل
النحو التايل“ :لكل الالجئني واملرشدين ،بعد عودتهم إىل
ديارهم األصلية [ ].......الحق يف أن تعاد لهم ممتلكاتهم التي
ُحرموا منهـا يف سياق الرصاع منذ عام  1991ويف أن ُيعوضوا
عن أي من املمتلكات التي ال ميكن إعادتها إليهم تعويضاً
مناسباً”1ويف السنوات العرش التالية لالتفاقية ،عاد أكرث من
هجرهم النزاع
مليون شخص من إجاميل  2.2مليون شخص َّ
يف البوسنة والهرسك و/أو اسرتدوا ممتلكاتهم التي فقدوها
جراء الحرب ،فقد أعيد أكرث من  200ألف من ممتلكات ما
قبل الحرب إىل أصحابها من خالل خطة تنفيذ قانون امللكية
وأعيد بناء ما يناهز  317ألف وحدة سكنية.
ثم تباطأ التقدم املحرز إذ كانت غالبية السكان من
املستضعفني الذين ليس لديهم ممتلكات إلعادة بنائها أو
ممن عزفوا عن العودة أو عجزوا عنها وأخفقوا يف إيجاد
حلول دون الحصول عىل مساعدة خاصة .وأدى إدراك
ذلك لوضع االسرتاتيجية املنقحة لتنفيذ امللحق السابع التي
اعتمده مجلسا الربملان يف البوسنة والهرسك يف يونيو/حزيران
 2010إذ اتفق ألول مرة أصحاب املصلحة السياسيون
الوطنيون عىل رضورة السامح لألشخاص املستضعفني للغاية
وغري القادرين عىل العودة إىل ديارهم بالعثور عىل حلول
ملشكلتهم يف مناطق نزوحهم .وم َّكن هذا بدوره سلطات
البوسنة والهرسك من بدء تخطيط املرشوعات التي تلبي
احتياجات بقية األرس املستضعفة خاصة مبا يف ذلك إعادة
إسكان حوايل  8600فرد من السكان من  156مركزاً جامعياً
من خالل توفري حلول اإلسكان االجتامعي غري الربحي وأنواع
أخرى متخصصة من اإلقامة.

األكرث إلحاحاً .وتشري التقديرات إىل وجود نحو 84,5002
شخص يحملون صفة نازح ونحو  47ألف شخص “من عائدي
األقليات” (الذين وجدوا اآلن عرقهم ذو أقلية عددية يف
مناطقهم األصلية) ما زالوا بحاجة للدعم إليجاد حل مستدام
لوضعهم .ولعل التحدي الذي ينتظر البوسنة والهرسك
حالياً القدرة عىل تحديد األرس التي هي يف أمس الحاجة
للمساعدة املتاحة واختيارها والتأكد من حصول هذه األرس
فعلياً عىل املساعدة املقدمة لها .وقد تبدو هذه املهمة
بسيطة يف ظاهرها إال أن خمس مشكالت متكررة رئيسية
تعيق التقدم ،وهي:
الترشذم يف النظام املؤسيس يف البوسنة والهرسك الذي يطيل
عملية اتخاذ القرار ويعرقل التنسيق.
غياب املعلومات ا ُملحدثة عن األشخاص الذين ما زالوا بحاجة
للمساعدة ومدى صعوبة املشكالت التي يواجهونها وهي
معلومات رضورية لتسهيل تحديد األولويات عىل أساس
االحتياجات والتصدي للقناعة السياسية املشرتكة السائدة
برضورة تلقي أفراد جميع القوميات األساسية الثالثة القدر
نفسه من املساعدة.
عدم استعداد السلطات املحلية وعجزها عن تحمل مسؤولية
إدماج األقليات وتلبية احتياجات الرعاية االجتامعية للنازحني
داخلياً والعائدين املستضعفني.
عدم الحصول عىل القدر الكايف من القبول للدور الذي يجب
أن ميثله املجتمع يف تأمني العدالة االجتامعية للمستضعفني
من خالل اإلرصار عىل متثيل مصالحهم أمام السلطات املحلية.
توجه الهيئات اإلدارية لقياس األثر املحرز من حيث عدد
الوحدات السكنية املبنية بدالً من إحصاء أعداد العائالت
هجرة التي حصلت عىل حقوقها وتوفرت لها سبل كسب
ا ُمل َّ
الرزق والخدمات.

وبعد انقضاء نحو  20عاماً عىل توقيع اتفاق دايتون تطالعنا
مجموعة من املشاريع القامئة التي ال تقدر عىل مساعدة
سوى  11ألف أرسة عىل أقىص تقدير من إجاميل  40أرسة يف سيناريو أسوأ الحاالت ،ميكن لهذه املشكالت أن تقوض
مستضعفة أو تستحق املساعدة وال تلبي إال االحتياجات الجهود املبذولة لتنفيذ االسرتاتيجية املنقحة للملحق السابع.
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وقد تستغرق املشاريع وقتاً طوي ًال لتنفيذها وقد تساعد
من ليسوا بحاجة للمساعدة أو ترتك من تقطعت بهم
سبل العيش وهم يف أمس الحاجة ملد يد العون لهم.
وقد يتسبب املرشوع باملخاطرة ببناء بيوت تصبح خاوية
نظراً الستنفاد املوارد املتاحة بسبب ترك املشكالت دون
مهجرين ونساء ضحايا
حل .وقد يبقى املستضعفون من َّ
العنف وعائدي األقليات يف إمالق وقد يورثون حالتهم
امله ِّمشة وشعورهم بالظلم للجيل التايل .وسيظل تبادل
االتهامات عميقة الجذور بني الكيانات وقومياتها املؤسسة
لها وتضيع عرشون عاماً من التقدم واالستثامر يف املصالحة
وبدأت الخطة الثالثة واألخرية بصياغة االسرتاتيجية املنقحة
واستعادة العدالة.
لتنفيذ امللحق السابع التي تعرتف بقبول جميع أصحاب
وعىل صعيد آخر ،متثل املشاريع الكبرية واملوارد القامئة املصلحة املعنيني بشق األنــفــس بأن
حالياً فرصة سانحة .ويكمن التحدي يف إرشاك البلديات غالبية األرس النازحة الباقية من أكرث
والــوصــول إىل أكــر املستفيدين حاج ًة والتغلب عىل الفئات استضعافاً وغري قادرة عىل العودة
العقبات التي تحول دون إدراك الحقوق وتطبيع الوضع .وتستحق املساعدة عىل إيجاد حل يف
مكان نزوحهم .وأدى هذا التحول يف
مراحل االستجابة
السياسة إىل تطوير عدة مشاريع رئيسية
عندما ُدعي مفوض األمم املتحدة السامي لالجئني من كالتايل:
خالل امللحق السابع لتويل زمــام املبادرة يف البوسنة
والهرسك ووضع خطة ملعالجة مشكلة التَّهجري يف وقت عملية رساييفو الحوار اإلقليمي الذي بدأته
الحرب اتضح عىل خالف املتوقع َّأن مثة حاجة لثالث خطط مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف
عىل التوايل وليس خطة واحدة فقط ومع الوقت سحبت عام  2005للبحث عن حلول ملشكالت
السلطات املحلية بساط القيادة من تحت قدميه تدريجياً .الالجئني والنازحني التي طــال أمدها
يف رصبيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا
أسفرت الخطة األوىل عن عودة أكرث من  500ألف شخص والجبل األسود وهي البلدان األربعة التي
ملواطنهم يف السنوات الخمس األوىل ( 1996إىل  )2000تأ َّثرت بنزاعات األعوام املمتدة بني 1992
عقب الحرب .وعندما لوحظ عىل نطاق واسع يف  1999و .1995وتزامن ذلك يف البوسنة والهرسك
و 2000أن الغالبية العظمى من “عائدي األغلبيات” (من مع نهاية حركات عودة واسعة النطاق.
وجدوا أنفسهم ضمن األغلبية العرقية يف مكان إقامتهم وســارت العملية التي شملت مفوضية
قبل الحرب) وضعت الخطة الثانية لحشد الجهود الدولية األمم املتحدة السامية لالجئني ومنظمة
لتحقيق عودة األقليات .لكنَّ ظروف العودة غالباً ما كانت األمن والتعاون يف أوروبا واالتحاد األورويب
أبعد من أن تكون مثمرة بل كانت يف بعض األحيان تواجه والواليات املتحدة بخطى بطيئة يف بادئ
مقاومة عنيفة من السلطات املحلية .ونجح نحو  470ألف األمر .لكنَّها انتعشت مجدداً عام 2008
شخص يف العودة إىل ديارهم و/أو استعادة ممتلكاتهم بتدخل مفوض األمم املتحدة السامي
أو إعادة بنائها يف هذه املرحلة مبا يف ذلك من خالل آلية لشؤون الالجئني  -أنطونيو غاترز  -الذي
خطة تنفيذ قانون امللكية التي أرشف عليها مكتب املمثل نجح مبساعدة املبعوث الشخيص الذي
السامي 3ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومفوضية عني خصيصاً لتويل ملف غرب البلقان  -آن
األمم املتحدة السامية لالجئني وبعثة األمم املتحدة يف ويليام بيليفيلد  -يف حشد دعم املانحني
البوسنة والهرسك والسلطات املحلية.
وإقناع البلدان األربعة بتوقيع إعالن

ويف بعض البلدياتُ ،ح ِر َم العائدون من الحصول عىل فرص
عمل وغريها من الحقوق األساسية األخرى عىل يد املعارضني
للعودة .ودمر نحو  14ألف منزل مبا يف ذلك قرى كاملة
عقب انقضاء الحرب بوقت طويل للحد من عودة األقليات
إىل البالد .ويف بعض األماكن حيث تركت مجتمعات العائدين
من األقليات لتدافع عن أنفسها ساءت الحياة كثرياً يف تلك
اآلونة .فلم تستطع بعض العائالت االستمرار يف البقاء يف حني
كافحت عائالت أخرى للبقاء عىل قيد الحياة والعيش عىل
زراعة الكفاف.
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بلغراد يف نوفمرب/ترشين الثاين  .2011وأدى هذا بدوره إىل لتمكني التحقق الشامل عرب الحدود من مقومات االستحقاق
عقد مؤمتر املانحني ومولد برنامج اإلسكان اإلقليمي يف أبريل /واالستضعاف والعزم عىل العودة وإقناع البلديات بتخطيط
نيسان ( 2012الذي جميع ما يقرب من  300مليون يورو تدابري تكميلية لتحسني الوصول إىل الطرق والكهرباء واملياه
ملرشوع اإلسكان) عىل أن ُتن ِّفذه حكومات البلدان األربعة .وسبل كسب الرزق والحقوق األساسية والخدمات وتنفيذ
هذه الخطط إذ ال ميول الربنامج أياً من هذه الجوانب.
يهدف برنامج اإلسكان اإلقليمي إىل مساعدة  73,600منتفع
من خالل توفري نحو  27ألف وحدة سكنية يف البلدان األربعة وتتمثل األولوية لدى البوسنة والهرسك يف توفري املساكن
مجتمعة حيث تخطط البوسنة والهرسك وحدها ملساعدة الدامئة ملن يعيشون يف مساكن “بديلة” أو يف املراكز الجامعية.
 14ألف شخص (نحو  5,400أرسة) .وتشتمل التحديات أمام وتعد املساكن البديلة منازل مؤقتة توفرها البلديات ألرس
برنامج اإلسكان اإلقليمي عىل بناء قدرات البلدان األربعة النازحني الذين كانوا يقطنون منازل مهجورة وعليهم إعادتها
عىل إدارة مثل هذه املرشوعات الكبرية مبا يف ذلك اختيار إىل أصحابها مبوجب برنامج استعادة املمتلكات .يف حني
املنتفعني املستحقني .وهذا يستلزم التعاون بني الدول األربع توفر املراكز الجامعية خدمة السكن املؤقت للنازحني داخلياً
الذين طردوا من مناطق النزاع وهي إما مباين مشيدة لهذا
الغرض أو كانت موجودة من قبل ألغراض أخرى كأن تكون
ثكنات عامل أو مكاتب مهجورة أو تجمعات سكنية أو
مباين مستشفيات .وقد تدهورت حالة معظم هذه املباين
“املؤقتة” لدرجة صارت بها غري صالحة للسكن ويعد قاطنيها
من بني أكرث الناس ِع َوزاً يف البالد.
وجاء الحل املقرتح لبقية املقيمني يف املراكز الجامعية يف
مرشوع ُيعرف باسم مرصف التنمية ملجلس أوروبا الثاين
الذي ميوله قرض مرصف التنمية ملجلس أوروبا إضافة إىل
مساهامت الدول والذي بدأ رسمياً يف نوفمرب/ترشين الثاين
 .2014وقدمت اثنتان وأربعون بلدية مخططات إلعادة
إسكان سكان جميع املراكز الجامعية يف مرشوع اإلسكان
االجتامعي غري الربحي .وستتألف مرافق اإلسكان االجتامعي
املزعم تشييدها من شقق جديدة للمقيمني ولكنها ستتطلب
دفع إيجارات ومصاريف املرافق العامة لتمثل بذلك تحدياً
كبرياً أمام األرس املستضعفة قليلة أو منعدمة الدخل.

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

املفوض السامي لالجئني أنطونيو غاترز يزور العائدين املنتظرين
ملساعدات إعادة اإلعامر ،رسيربينيتسا ،أغسطس/آب .2009

ومن خالل صك االتحاد األورويب ملساعدة ما قبل االنضامم،4
طلبت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني الحصول عىل
 7مليون يورو والتحكم يف إداراتها لدعم تنسيق االسرتاتيجية
املنقحة للملحق السابع بصورة مبدئية يف عرش بلديات ذات
أولوية من خالل بناء قدرات السلطات املحلية باإلضافة إىل
تقديم املساعدات الفردية .واشرتكت مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني يف متويل هذا العمل مببلغ إضايف قيمته 1.1
مليون يورو .يف حني تغطي املرشوعات األخرى املعنية التي
تديرها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وفريق األمم
املتحدة القطري عرشة بلديات أخرى.

11

11

12 12

دايتون  20+البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم

نرشة الهجرة القرسية 50
سبتمرب/أيلول 2015

www.fmreview.org/ar/dayton20

وأخـراً ،مبوجب اإلعالن املشرتك املوقع يف يونيو/حزيران
 ،2013التزم كل من وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يف
البوسنة والهرسك ووزارات الكيانات ووفد االتحاد األورويب
ومنسق األمــم املتحدة املقيم ومفوضية األمــم املتحدة
السامية لالجئني باسرتاتيجية تدعم تنفيذ امللحق السابع من
خالل عملية متتد من ثالث إىل خمس سنوات من االندماج
االجتامعي الذي يستهدف مجموعة من الفئات املستضعفة
اجتامعياً.

خطط عمل مشرتكة تحقق التوازن بني الجودة ورسعة التنفيذ
وتقوم عىل تحمل السلطات املحلية واملجتمع املدين املسؤولية
وتركز عىل التحديد املمنهج لالحتياجات الحرجة املتبقية
ومعالجتها.
استمرار التمويل للسامح لتوسيع مدى املقاربة املبنية عىل
الحاجات لتغطي مزيد من البلديات ولتعميم تلك املقاربة
عىل برامج اإلدماج واإلمناء االجتامعيني.

أندرو ماين mayne@unhcr.org
الخامتة
ممثل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف البوسنة
ميثل العامان ونصف القادمان حتى نهاية  2017الفرصة والهرسك واملمثل اإلقليمي لجنوب رشق أوروبا.
األخرية إليجاد حلول مالمئة والتقدم بفاعلية تجاه مرحلة www.unhcr.org
االستكامل .ومع ذلك ،ما زالت املشكالت الخمس املتكررة
 .1متاح عىل اإلنرتنت.www.refworld.org/docid/3de497992.html :
التي سلطنا عليها الضوء ساب ًقا متثل خطرا ً مينع الوصول لهذه  .2.املصدر :وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يف البوسنة والهرسك 31 ،ديسمرب/كانون األول
النتيجة املرجوة .وما هو مطلوب اآلن أكرث من أي وقت مىض  ،2013عدلتها الحقاً وزارة حقوق اإلنسان والالجئني إىل  100,300شخص ،وما زال تأكيد
الرقم معلقاً.
كالتايل:
 .3أنشأ املمثل السامي للبوسنة والهرسك ومكتب املمثل السامي يف  1995لإلرشاف عىل

قيادة قوية لحكومة جديدة.
تعزيز الرشاكات الوطنية الدولية القامئة (من خالل آلية
التنسيق وهيئة حل املشكالت قيد اإلنشاء.)5

التنفيذ املدين التفاقية دايتون للسالم.
 .4أسلوب دعم االتحاد األورويب اإلصالحات يف الدول الراغبة يف االنضامم لالتحاد األورويب
باملساعدات املالية والفنية
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
 .5عىل يد الوزير الجديد لحقوق اإلنسان والالجئني ،الوزيرة سميحة بروفاتش.

حل أوضاع اللجوء املطولة من خالل عملية إقليمية

أولغا ميرتوفيتش

تحدث أوضاع اللجوء املطولة عادة بفعل الجمود السيايس ويتطلب حلها إرشاك مجموعة من الجهات
الفاعلة وا ِّتباع نهج متعدد األوجه يركز عىل تفعيل اإلرادة السياسية .وبالرغم من نقاط ضعف العملية
اإلقليمية يف منطقة غرب البلقان فثمة دروس ميكن االستفادة منها لحل مثل هذه األوضاع.

يف عام  ،2011وقعت كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا
والجبل األسود ورصبيا اإلعالن املشرتك بشأن إنهاء التَّهجري
وضامن إيجاد حلول دامئة لالجئني املستضعفني والنَّازحني
داخلياً1.وبعد عام تأسس صندوق املانحني لتنفيذ برنامج
اإلسكان اإلقليمي متعدد السنوات لتقديم حلول دامئة ملا
يناهز  74ألف فرد من أكرث النازحني استضعافاً.

األمريكية .وعىل الرغم من بطء تقدم العملية اإلقليمية
وتعرثها ورغم خصوصيات االتحاد األورويب التي ال ميكن
تطبيقها يف أماكن أخرى ،قد تعطي حقيقة تصدي الدول
لحالة الجمود السيايس التي دامت لستة عرش عاماً رؤى
قيمة بشأن االستجابات السياسية املستقبلية ألوضاع اللجوء
املطولة عموماً.

وكان ذلك النتيجة النهائية لعملية إقليمية تسعى للبحث سياسات العودة ما بعد الحرب يف
عن الحلول الدامئة ،وتأسست هذه العملية بدعم قوي من البوسنة والهرسك وكرواتيا

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ومنظمة يف البوسنة والهرسك ،كانت عودة الالجئني جزءاً من اتفاقية
األمن والتعاون يف أوروبا واالتحاد األورويب والواليات املتحدة السالم .وقد يرس االلتزام الحازم من املجتمع الدويل لفرض

