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
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امللحق السابع يف اتفاقية دايتون للسالم الذي ينص عىل فكرة املصلحة الدوليني آنذاك أي نهج موحد أو رؤية واضحة
عكس آثار التطهري العرقي عودة أكرث من مليون فرد نصفهم لكيفية التغلب عىل هذا املأزق.
من “عائدي األقليات” (العائدون الذين ميثلون حالياً أقلية
عرقية يف موطنهم األصيل/مكان عودتهم) .وقد أسفر تنفيذ وسنحت الفرصة إلعادة تنشيط الجهود يف ديسمرب/كانون
خطة تنفيذ قانون امللكية عىل استعادة املمتلكات يف البوسنة األول  2008يف حوار املفوض السامي لشؤون الالجئني الثاين
والهرسك بنسبة مل يكن لها مثيل بلغت  %99من املمتلكات بشأن تحديات الحامية حينام ُأد ِر َجــت رصبيا يف مبادرة
(ورغم أهمية هذه النسبة ،مل تتمخض عن عودة جامعية املفوض السامي الخاصة بشأن أوضــاع اللجوء املطولة
مستدامة).
بوصفها واحدة من بني خمسة دول يف العامل ذات أوضاع
اللجوء املطولة التي تستوجب االهتامم العاجل .ودعمت
ويف املقابل ،يف كرواتيا حيث كانت ضغوط املجتمع الدويل اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي منهجاً من ش َّقني:
أقل ،أعاقت الحكومة عودة األقليات بطرق عدة وأعاقت تقديم حوافز للدول املعنية لضامن التزامهم بإيجاد حلول
إمكانية حل أوضاع اللجوء املطولة ألعوام .وتشتمل معوقات شاملة وتوحيد جهود أعضاء املجتمع الدويل الذين يتمتعون
العودة عىل :التمييز العنرصي والعنف العرقي وصعوبة بقوة النفوذ .وأكدت وفود من رصبيا وكرواتيا التزامها بحل
الحصول عىل مسكن ووظيفة مالمئني .ولعل أكرب قضية أثرت مشكلة الالجئني وأعادت الحكومة الرصبية إطالق عملية
عىل عودة الالجئني قرار أصدرته الحكومة غيابياً بتجريد رساييفو من جديد.
 40ألف مقيم سابق يف شقق متتلكها الحكومة ( ُيشار إليهم
باسم “أصحاب حق اإلشغال واالستئجار”) من حقوق امللكية وأسفرت الجهود الدولية عن انعقاد مؤمتر بلغراد 2010
حيث أصدر وزراء خارجية الدول األربع بياناً يؤكد مجدداً
الخاصة بهم.
التزامهم بحل أوضــاع التَّهجري املطولة يف املنطقة .وقد
ويف عام  ،1996استضافت رصبيا أكرب عدد من الالجئني يف أكدوا يف هذا البيان عىل أولوية تقديم املساعدة لألفراد
أوروبا 617 :ألف و 700فرد من البوسنة والهرسك وكرواتيا .املستضعفني وال سيام للمقيمني يف املراكز الجامعية ورصحوا
وبحلول عام  2008وعىل الرغم من االندماج املحيل الجامعي بأن خيار العودة أو االندماج املحيل سيظالن القرار الفردي
والسامح مبنح الجنسية ما زالت رصبيا تستضيف  97ألف لكل الجــئ .وأصــدرت مفوضية األمــم املتحدة السامية
الجئ .ولسنوات ،كانت العالقات الثنائية بني رصبيا وكرواتيا لالجئني واالتحاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
متوترة جراء مشاكل الالجئني .أما البوسنة والهرسك فأقامت بياناً مشرتكاً ليوسعوا بذلك نطاق دعمهم الكامل للعملية
عالقات ثنائية إيجابية تعاونية مع كل من كرواتيا ورصبيا .اإلقليمية وأتاحت االجتامعات املتكررة بني رئيس كرواتيا
ومع ذلك ،استمر الوعي بأنه ال سبيل لحل هذه املشكلة املنتخب حديثاً يوسيبوفيتش ونظريه الرصيب تاديتش الفرصة
بالكامل إال عىل املستوى اإلقليمي.
لجعل مشكلة الالجئني عىل رأس جدول األعامل السيايس.
وأعرب الرئيسان اللذان ُيع َرف عنهام باالعتدال من بني القادة
العملية اإلقليمية
األوروبيني عن استعدادهام ملعالجة القضايا الحساسة  -مثل:
تحقق إنجاز مهم بإعالن رساييفو  2005عندما وافقت كل ترسيم الحدود واملفقودين والدعاوى القضائية املتبادلة عن
من كرواتيا ورصبيا والجبل األسود عىل التعاون يف تحديد جرائم اإلبادة الجامعية ،التي كانت قد تسببت يف الوصول
العوائق أمام إيجاد حلول دامئة والتخلص منها من خالل إىل طريق مسدود مع أسالفهم.
وضع خرائط طريق وطنية ميكن إدماجها الحقاً يف برنامج
مشرتك مبساعدة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومفوضية وم َّثل مؤمتر بلغراد  2010بداية لعامني من املفاوضات
األمم املتحدة السامية لالجئني واالتحاد األورويب .وعىل الرغم والعمل املك َّثفني .وتكونت مجموعات عمل لكل قضية
من إنجاز بعض التقدم املعتدل ،رسعان ما وصلت العملية منفصلة عىل نحو جعل حجمهم واجتامعاتهم املتكررة
لطريق مسدود بسبب رفض كرواتيا مناقشة قضايا الضامن أفضل آلية لبناء الثقة بني املشاركني .وكان النهج املشرتك
االجتامعي واملعاشات وحق اإلشغال واالستئجار .وافتقر الذي اتبعه املجتمع الدويل ميزة ال تقدر بثمن للعملية
إعالن رساييفو الدعم السيايس الالزم ومل يكن لدى أصحاب اإلقليمية .وقدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
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ومنظمة األمن والتعاون املساعدة املستمرة والخربة الفنية
لهذه املجموعات يف حني رسخ االتحاد األورويب مبدأ االلتزام
بالتعاون اإلقليمي .وبتعيني املفوض السامي ملبعوث شخيص
يقود العملية والشفافية التي ميزت املفاوضات واملؤمترات
املرئية أصبح املجتمع الدويل يتحدث “بصوت واحد” إىل
البلدان.
وأخريا ،أعقب االتفاق عىل برنامج اإلسكان اإلقليمي اإلعالن
الوزاري ومؤمتر املانحني بعد ذلك حيث خصص مبلغ 261
مليون يورو لتمويل املرحلة األوىل.

رشوط مسبقة للنجاح

السؤال الذي يطرح نفسه :ما الذي كان ممكناً يف بلغراد
 2010واستحال تنفيذه يف رساييفو 2005؟ تكمن اإلجابة يف
ثالثة عوامل:
إتباع منهجية عملية من قبل جميع أصحاب املصلحة املعنيني
لتلبية احتياجات الفئات األكرث استضعافاً وعدم تكرار إخفاق
عام .2005
اإلرادة السياسية يف رصبيا وكرواتيا.
نفوذ االتحاد األورويب القوي.

ومبعنى أخــر ،تغريت املنهجية املتبعة ملعالجة شؤون
الالجئني ألنها  -يف سياق االتحاد األورويب الواسع  -فرصة
ال ميكن لرصبيا وكرواتيا إضاعتها .أعربت مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني واالتحاد األورويب مراراً وتكراراً عن
َّأن هذه الطريقة هي الدفعة األخرية للتصدي عىل نحو
جامعي للمخاوف املتبقية ،ونجحت مبادرة املفوض السامي
الخاصة عام  2008يف إعادة جذب االنتباه الدويل ملنطقة
البلقان .ويف عام  ،2010ما زالت كرواتيا عازفة عن تقديم
تعويض ألصحاب حق اإلشغال واالستئجار إال َّأن تطلعاتها
لدخول االتحاد األورويب دفعتها لتحسني برامجها اإلسكانية
والتزامها بالعملية اإلقليمية .وقبلت رصبيا املنهجية القامئة
عىل االحتياجات املعروضة عليها مع إرصارها عىل رضورة
االستمرار يف متابعة قضية حقوق الالجئني يف االستئجار.
وبالتوصل لتسوية بشأن مشكلة حق اإلشغال واالستئجار
ستحل جميع املشاكل األخــرى ،مثل :معاشات التقاعد
والتحقق من صحة الوثائق واستعادة املمتلكات املدمرة
واملترضرة.

الجئون بوسنيون يعودون من مخيم كوبلينسكو يف كرواتيا إىل فيليكا كالدوسا يف البوسنة والهرسك عام .1995

وكــان العامل الرئييس األخــر سياسة االنضامم لالتحاد
األورويب .ومبجرد إدماج النزوح ضمن مجموعة قضايا االتحاد
األورويب املوسعة وتقييم العملية اإلقليمية كجزء من تقدم
الدول العام يف مساعيها لدخول االتحاد األورويب صار االتحاد
األورويب املحرك الرئييس لألمور وتخىش ألجله الدول املجازفة
بالتَّعاون اإلقليمي:
“ندرك أهمية نجاح حل هذه القضايا لزيادة تعزيز العالقات
اإليجابية واملثمرة بني دولنا ومواطنينا وهو أساس عطاءاتنا
لالنضامم لالتحاد األورويب ”.اإلعالن املشرتك لعام 2011
[أضيف التَّغميق للتوكيد]

الخامتة

تباطأ التقدم املحرز بشأن قضايا عديدة منذ مؤمتر املانحني.
وكان التأخري يف تنفيذ برنامج اإلسكان اإلقليمي الذي مل تنفذ
أعامل التشييد والبناء فيه إال يف يوليو/متوز  2014بعد مرور
عامني عىل مؤمتر املانحني محط كثري من االنتقادات .ومبجرد
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /هـ كراليج

يخرج فيها قرار وضع اللجوء املطول مع عشية انضامم إحدى
الدول لالتحاد األورويب .ورمبا يكون من املستحيل تكرار مثل
هذه العوامل املواتية يف أماكن أخرى يف العامل ،لكنَّ كثرياً
من الصكوك الصادرة عن العملية اإلقليمية ط ّيعة للتكرار
يف بيئات أخرى.
وكان الدرس األول للمفوضية رضورة أن متثل حافزاً لتحريك
الدعم الدويل واكتساب الجهات الفاعلة الصحيحة يف صفها.
ويف يوغوسالفيا السابقة ،كانت منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا الخيار الجيل بسبب واليتها وخرباتها .ويف أزمة حيث
اعتامد الالجئني عىل الــذات هو التحدي األســايس يصبح
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أو املنظمة الدولية للهجرة
الرشكاء األكرث مالمئة .وال يتوقف األمر عند اختيار الهيئات
ذات الواليات املالمئة بل يجب أن ُيكلل ذلك بدفعة قوية
من إحدى الجهات الفاعلة السياسية .ويف حني ال ميكن
تكرار آلية رشوط االتحاد األورويب ا ُملحكمة ،قد تجد الجهات
الفاعلة اإلقليمية األخرى ،مثل :االتحاد األورويب أو الجامعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا أو رابطة دول جنوب رشق
آسيا ،حوافز اقتصادية أو سياسية تقدمها للدول املترضرة
بأزمة أوضاع اللجوء املط َّولة.

أما الدرس الثاين فرضورة معالجة قضية العودة مبكراً وجعلها
جزءاً ال يتجزأ من سيادة القانون واالعرتاف بالحقوق وإال
انضامم كرواتيا لالتحاد األورويب ،خفض التمويل الحكومي سيبقى الظلم وستبقى املظامل.
لربامج التعمري واإلسكان بشكل كبري وبدأت حالة من الجمود
أيضاً يف مجاالت املعاشات التقاعدية وإعــادة املمتلكات وعىل الرغم من أوجه القصور يف العملية اإلقليمية ،تظل
الزراعية .وعالوة عىل ذلك ،بعد اإلعالن عن انتهاء الظروف حقيقة أن البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل األسود ورصبيا
التي أدت للتَّهجري يف كرواتيا ،أوصت مفوضية األمم املتحدة نجحوا يف تأمني حلول دامئة مشرتكة وشاملة ألسوأ أزمة
السامية لالجئني يف عام  2014بانتهاء صفة الالجئ ألكرث من لالجئني يف أوروبا منذ الحرب العاملية الثانية .وتحقيقاً لهذه
 49,506الجئ .وعىل الرغم من اقتصار قرار انتهاء الصفة الغاية ،ينبغي االعرتاف بالعملية اإلقليمية ملا قدمته من
عىل البلدان املستضيفة ،متثل هذه التوصية تهديداً محتم ًال حلول واقعية وملموسة.
لهذا الزخم.
أولغا ميرتوفيتش mitrovic.o@gmail.com
وبالرغم من جميع أوجه القصور ال ميكن تجاهل إنجازات خبرية الهجرة والتنمية ،املنظمة الدولية للهجرة ،بلغراد.
www.iom.int
العملية اإلقليمية .فقد أثبتت العملية اإلقليمية أ َّنها آلية
فعالة ملواصلة حلول دامئة يف كثري من الجوانب .وكانت هذه هذا املقال جزء من أطروحة ماجستري قدمت يف كلية لندن
املرة األوىل إلطالق املبادرة الخاصة إلعطاء األولية لبعض لالقتصاد والعلوم السياسية 2014-2013 ،جميع ما ورد يف
عب عن رأي الكاتبة فقط
أوضاع اللجوء املطولة .وكانت مبنزلة أول رشاكة بني مفوضية هذه املقالة ُت ِّ
األمم املتحدة السامية لالجئني واالتحاد األورويب يف هذا وال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة الدولية للهجرة.
املجال .وكانت هذه أول مرة ورمبا الوحيدة التي يصادف أن
[ www.osce.org/pc/85049 .1باللغة اإلنجليزية فقط]
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