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أوجه القصور يف اتفاقية دايتون للسالم من ناحية حقوق اإلنسان 
ليزبيث بيليغارد وياسمينكا جومهور

السالم عىل مجموعات برشية معينة دون غريها، حتاًم سيؤدي ذلك إىل  اتفاقية  عندما تقترص ضامنات 
تقييد التمتع بحقوق اإلنسان.

والهرسك  البوسنة  يف  الحرب  للسالم  دايتون  اتفاقية  أنهت 
ورّسخت حقوق “القوميات املكّونة” للبالد: البوشناق وكروات 
البوسنة ورصب البوسنة. والنتيجة أنَّ كل من مل يعلن انتامءه 
مامرسة  يف  قيوداً  يواجه  أصبح  املجموعات  تلك  من  ألي 
الحقوق ما أدى إىل تهميش بعض الفئات املعينة من السكان. 

وأّكدت لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل التمييز العنرصي عىل 
الدولة  دستور  أن  “من  قلقها  عن  عرّبت  إذ   2006 عام  ذلك 
لألشخاص  معينة  سلطة  متنح  لها  املكونة  الكيانات  ودساتري 
)أي  منها”  تتكون  التي  بـ”القوميات  يسمى  ما  إىل  املنتمني 
البوشناق وكروات البوسنة ورصب البوسنة(، ومتنحهم حقوقاً 
ال  الذين  األشخاص  وأن  سواهم،  دون  بهم  خاصة  محددة 
رسمياً  يسمون  العرقية  الجامعات  هذه  إحدى  إىل  ينتمون 
بـ”اآلخرين”. وحّثت اللجنة “الدولة الطرف عىل ضامن منح 
لكل  وفعاًل،  قانوناً  القانون،  عليها  ينص  التي  الحقوق  جميع 
شخص يقيم يف إقليم الدولة الطرف، بغض النظر عن العنرص 

أو العرق.1

ورغم حركة العودة التي يشهدها هذا البلد، ما زالت املخاوف 
مستمرة بشأن الوضع األمني “لعائدي األقليات”2 خاصة مع 
من  وغريها  والتخويف  املضايقات  بانتهاج  ادعاءات  ظهور 
فتئوا  فام  السياسيون،  ا  أمَّ القتل.3  فيها  مبا  العنف  أشكال 
ضد  يوجهونها  ما  غالباً  التي  القومية  الخطابة  يستخدمون 

عائدي األقليات.

امللحق السادس وتكافؤ الوصول
للسالم  دايتون  التفاقية  السادس  امللحق  مبوجب  تأسست 
اإلنسان  حقوق  غرفة  من  املتكونة  اإلنسان  حقوق  مفوضية 
ومكتب أمني املظامل. ويقع عىل كليهام االلتزام بالتحقيق فيام 

ييل: 

أ(  مزاعم االنتهاكات أو االنتهاكات امللحوظة لحقوق اإلنسان 
حقوق  لحامية  األوروبية  االتفاقية  عليه  نصت  ملا  وفقًا 

اإلنسان والحريات األساسية وبروتوكوالتها، أو 

ب(  مزاعم التمييز أو التمييز امللحوظ القائم عىل أي أساس 
السيايس  والــرأي  واللغة  واللون  والعرق  كالجنس  كان 
ألقلية  واالنتامء  االجتامعي  أو  القومي  واألصل  وغريه 
تنشأ يف معرض  أخرى  أي صفة  أو  والوالدة  واملمتلكات 
يف  عليها  املنصوص  والحريات  الحقوق  من  بأي  التمتع 
أو  انتهاك  بحدوث  الزعم  حالة  الدولية...يف  االتفاقات 
األطراف  من  أي  يد  عىل  االنتهاك  ذلك  ظهور  حالة  يف 
أو  تابعة لألطراف  أو جهة مسؤولة  فيها أي مسؤول  مبا 
تحت  ُيارِس  فردي  فعل  أي  أو  البلديات  أو  الكانتونات 

مظلة أي سلطة منها.

وتعمل مؤسسة أمني املظامل عىل توفري التكافؤ يف حق وصول 
تقاريرها  وتشري  املهمشة،  أو  املستضعفة  املجموعات  جميع 
مصاعب  يكابدون  زالوا  ما  داخلياً  النَّازحني  أنَّ  إىل  السنوية 
ما  االجتامعي  والرفاه  االجتامعية  الحامية  إىل  الوصول  يف 
أنَّ  كام  املستدامة.4  عودتهم  أمام  عوائق  ظهور  إىل  يؤدي 
)عىل  الحكومية  املستويات  مختلف  بني  املسؤوليات  تقسيم 
مستوى الدولة والكيان والكانتون والبلدية( يف مجال الحقوق 
الحقوق  تلك  الوصول إىل  االقتصادية واالجتامعية يعيق من 
ما  لذلك،  وتبعاً  املسؤولة.  األطراف  تحديد  ضبابية  بسبب 
التقدم املنشود يف حامية حقوق اإلنسان وترسيخ حكم  زال 
يف  مكانه  يراوح  االقتصادي  واإلمناء  الحكم  وتحسني  القانون 

البوسنة والهرسك. 

عىل  السيئ  االقتصادي  الوضع  فيه  يؤثر  الذي  الوقت  ويف 
املجموعات  عىل  حدة  أكرث  بشكل  يؤثر  فإنه  بكاملها،  البالد 
واألرس  الروما  وجامعات  األقليات  عائدي  مثل  املستضعفة، 
للحلول  غياب مستمر  اإلناث. ويحدث ذلك يف  ترأسها  التي 
التمييز واسع  وانتشار  والعائدين  داخلياً  للنازحني  املستدامة 
واالنتامءات  والجندر  العرق  خلفيات  عىل  املامرس  النطاق 
السياسية. وباإلضافة إىل ذلك، حتى اإلصالحات التي أُجِرَيت 
وما  قليلة  كانت  الوطنية  والترشيعات  الحكم  صكوك  عىل 
ُأنِجز منها كان بغياب استشارة الناس والخرباء ومل تكن تراعي 
داخلياً.  النَّازحني  فيها  مبا  املستضعفة  املجموعات  حاجات 
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تخطيط  دون  إلقرارها  بالقوة  ُتدَفع  فكانت  القوانني  أما 
كاف للموازنة املالية الالزمة لها، ما أدى بالنتيجة إىل إقرار 
عملياً.5  واقعاً  ترجمتها  عىل  القدرة  دون  بالنص  الحقوق 
وهناك تخوف من أنَّ كثرياً من التدابري املتَّخذة قد تسببت 
ما  وهذا  االقتصادي  اإلمناء  وتبطيئ  الفقر  معدل  زيادة  يف 
األكرث  املجموعات  أكرث خطورة عىل  تبعات  إىل  بدوره  أدى 

استضعافاً. 

الحامية املقدمة للمجموعات املستضعفة ال تكفي
أشارت مختلف هيئات املعاهدات لألمم املتحدة )املسؤولة 
عن رصد تنفيذ املعاهدات الرئيسية الدولية لحقوق اإلنسان( 
بشأن وصول املجموعات املستضعفة إىل الحقوق االقتصادية 
املبارش لالتفاقيات وغياب  التطبيق  انعدام  واالجتامعية إىل 
برامج خفض معدالت البطالة خاصة بني النساء وعدم كفية 
االهتامم  تلَق  مل  توصياتها  لكّن  واالنتصاف.  الرصد  آليات 
يبقى  لذلك،  ونتيجة  والهرسك.  البوسنة  حكومة  من  الجاد 
تلك  حقوق  وإنجاز  الحامية  كفاية  وعدم  املساواة  انعدام 
يف  االنتقالية  العدالة  يف  التحديات  أهم  من  املجموعات 

البوسنة والهرسك. 

الجنيس  العنف  من  الناجيات  فيهم  مبن  التعذيب  فضحايا 
ال متنحهم قوانني الكيانات سوى الدرجة الدنيا من الحامية 
وأكرثهم  الحرب”.  يف  املدنيون  “الضحايا  مظلة  تحت 
إذ  الجنيس  للعنف  ضحية  وقعن  اللوايت  اإلناث  استضعافاً 
واجتامعية  وإسكانية  اقتصادية  خطرية  مشكالت  تواجهن 
م القوانني اعرتافاً كافياً بنواحي االستضعاف  ونفسية. وال تقدِّ
وقضايا  الصحية  الرعاية  نواحي  )مثل  لديهن  املتعددة 
النَّازحني داخلياً والحامية االجتامعية وغريها( وال ُتعاَلج تلك 

القضايا عىل أرض الواقع. 

غياب  عليه  هو  ما  إىل  الوضع  أوصلت  التي  األسباب  ومن 
الضحايا  لحقوق  املنظمة  الدولة  مستوى  عىل  الترشيعات 
وعدم توحيد القوانني املعنية املوجودة. وكذلك الوصول إىل 
خدمات الرعاية الصحية محدود وال يتجاوز تقديم الخدمات 
العنف  ضحايا  فيهم  مبن  التعذيب  من  للناجني  األساسية 
صفة  له  ملن  إال  م  ُتقدَّ ال  أو  الفدرايل(  االتحاد  )يف  الجنيس 
النَّازح داخلياً )يف جمهورية رصب البوسنة(، لكنَّ الحاجات 
تكون مهملة متاماً  تكاد  الضحايا  الفئات من  لهذه  الخاصة 
م خدمات الدعم النَّفيس-االجتامعي  يف كال الكيانني. وال يقدَّ
واالستشارات الخاصة بها إال قطاع املنظامت غري الحكومية 

التي ال قدرة لها عىل تغطية جميع الحاجات. وحتى املعونات 
الشهرية قد تكون ضئيلة لدرجة مخجلة بل قد يكون هذا 

األمر بنفسه سبباً لجعل الناس ضحايا للمرة الثانية. 

“ضحايا  تسمية  عليها  ُيطَلق  التي  املجموعة  ح وضع  ويوضِّ
عدم  الجنيس”  للعنف  تعرضن  اللوايت  النساء  من  الحرب 
كفاية جهود التصدي لجوانب االستضعاف املتعددة وهذا ما 
ح أيضاً أنَّ الدولة تخفق يف تقديم التعويضات الكافية  يوضِّ
شن مجدداً بعد أن  للضحايا. وأولئك النسوة هنَّ اللوايت ُهمِّ
أصبحن ربَّات أرس ونازحات وواجهن أو يواجهن الطرد من 
م إليهن بصفتهن نازحات. ونتيجة األحكام  السكن الذي َقدَّ
البوسنة  من  بالالجئني  الخاص  القانون  يف  عليها  املنصوص 
ضغوطاً  النسوة  أولئك  واجهت  فيها،  والنَّازحني  والهرسك 
للعودة إىل أمكان إقامتهن السابقة قبل الحرب حيث ميكن 
احتامل  ذلك  يف  مبا  مجددة  نفسية  لصدمات  يتعرضن  أن 
االضطرار إىل موجهة مرتكبي الجرائم بحقهن.6 وإذا ما رفض 
رفضه  أسس  إثبات  عبئ  عليه  وقع  العودة،  داخلياً  النَّازح 
ألَن القانون يسحب صفة النَّازح داخلياً إذا توافرت ظروف 
العودة اآلمنة والكرمية إىل مكان اإلقامة ما قبل الحرب. لكنَّ 
والكرمية،  اآلمنة  العودة  لظروف  تعريفاً  م  يقدِّ ال  القانون 
وال يضع يف االعتبار أنَّ العودة اآلمنة والكرمية للناجني من 
التعذيب قد تتطلب ظروفاً تختلف اختالفاً كبرياً عن ظروف 
االستضعاف  جوانب  من  يعانون  ال  الذين  داخلياً  النَّازحني 
املتعددة. وباإلضافة إىل ذلك، يتعرض الناجون مع كل حالة 
طرد جديدة إىل الصدمة النفسية مجدداً ويزداد تهميشهم 

عمقاً. 

الخالصة
هناك حاجة ماسة لتقييم شامل آلثار تنفيذ اتفاقية دايتون 
للسالم عىل الّنازحني داخلياً بالرتكيز عىل وجه الخصوص عىل 
املتحدة واملراجعة  األمم  تنفيذ توصيات هيئات معاهدات 
ة.7 وينبغي استخدام مقاربة قامئة عىل حقوق  الدولية العامَّ
اإلنسان يف جميع جوانب الحياة يف البوسنة والهرسك بالرتكيز 
عىل حاجات املجموعات املستضعفة وضامن قدرة العائدين 
االجتامعية  بالحامية  املرتبطة  حقوقهم  إىل  الوصول  عىل 

والرعاية الصحية والتَّعليم واإلسكان والعمل واألمن. 

pilegaardlisbeth@gmail.com ليزبيث بيليغارد 
استشارية ومستشارة إنسانية للجنة األمم املتحدة العليا 

لتمويل األعامل اإلنسانية.  
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jdzumhur@ombudsmen.gov.ba ياسمينكا جومهور 
أمينة ديوان املظامل يف البوسنة والهرسك

1. تقرير لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، 2006 امللحق رقم A/61( 18/18(ن الفقرة
رون الذين يعودون إىل مناطقهم األصلية ليجدوا أنَّ  2. ُيقصد بعائدي األقليات املهجَّ

مجموعتهم العرقية أصبحت أقّلية فيها.
3. منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )نوفمرب/ترشين الثاين 2012( التصدي لجرائم 

الكراهية: تحليل للحوادث املدفوعة بنزعات التحّيز يف البوسنة والهرسك مع توصيات 
بشأنها”

 )Tackling Hate Crimes: An analysis of bias-motivated incidents in Bosnia
and Herzegovina with recommendations(

 www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2012111310235235eng.pdf
املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية و التعصب )فرباير/شباط 2011( تقرير املفوضية 

األوروبية ملناهضة العنرصية والتعصب حول البوسنة والهرسك )حلقة الرصد الرابعة( 
)ECRI Report on Bosnia and Herzegovina )fourth monitoring cycle((

www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/bosnia_
002-ENG.pdf-herzegovina/BIH-CBC-IV-2011

4. )مارس/آذار 2015( التقرير السنوي حول نتائج نشاطات مؤسسة ديوان املظامل لحقوق 
اإلنسان يف البوسنة والهرسك لعام 2014

 )Annual Report on the Results of the Activities of the Institution of the
Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina for 2014(

 5. باللغة اإلنجليزية 
www.ombudsmen.gov.ba/Dokumenti.aspx?id=27&tip=1&lang=En

  أفضل مثال عىل ذلك قانون الجندر )النص الكامل متاح عىل 
)http://tinyurl.com/BiH-Gender-Law-2003 إذ يفرض “عىل السلطات املعنية أن 

تتخذ التدابري املناسبة عىل جميع املستويات لتنفيذ أحكام قانون الجندر” مبا يف ذلك 
“تبني التدابري املخطط لها املصممة إلنجاز العدالة الجندرية يف جميع حقول الحكم وعىل 

جميع مستوياته.” لكنَّ ذلك مل يتحقق حتى اآلن. 
www.brookings.edu/about/projects/idp/laws-and-policies/bosnia .6

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BASession20.aspx .7

عندما ُتستثَنى النساء من املشاركة يف محادثات السالم
غورانا مليناريفيتش، ونيال بوروبيتش إيزاكوفيتش، ومادلني ريس

تسبب استثناء النِّساء من املشاركة يف عملية صناعة السالم يف البوسنة والهرسك يف تضاؤل فرص السالم 
املستدام. فمتى نتعلم أنَّ السالم ال ميكن أن يكون مستداماً وال عاداًل دون مشاركة نشطة ومؤثرة للنِّساء؟

إظهار  إىل  العادة  يف  الحرب  عن  املرسودة  الروايات  َتنِزع 
عملياً  ذلك  ويعني  غري،  ال  ضحايا  مجرد  أنَّهن  عىل  النِّساء 
اإلعامر  إعادة  عملية  وإخفاء صوتها يف  املرأة  قدرة  تعطيل 
جهة  من  للعنف  كضحايا  النساء  تجربة  لكنَّ  بالدها.  يف 
ومشاركاتهن النشطة يف صناعة السالم وبنائه من جهة ليسا 
بالجانبني  االعرتاف  ينبغي  إذ  اآلخر  أحدهام  يستثني  أمران 

معاً عند التفاوض عىل السالم. 

دايتون  اتفاقية  بتوقيع  انتهت  التي  السالم  عملية  فخالل 
للسالم عام 1995، مل تشارك أي امرأة كانت يف الوساطة وال 
يف إدالء الشهادة وال يف عضوية فريق املفاوضني أو املوقِّعني.1 
وكان لتغييب املرأة يف عملية السالم الرسمية تبعات ملموسة 
مجموعة  بصفتهن  النساء  عىل  وكذلك  ككل  املجتمع  عىل 
نة للمجتمع وكذلك أّثر التغييب عىل قدرتهن يف كسب  مكوَّ
العمليات  يف  التغيري  عوامل  من  أنَّهن  عىل  بهنَّ  االعرتاف 

الالحقة.  

للرجال  إال  مفتوحة  الحوار  طاولة  تكن  مل  دايتون،  يف 
املدعومني بسطوة القوات املسلَّحة وراءهم. وبحجة ضامن 
التوافق  الذكورية يف  الصفوة  اإلنسان، نجحت هذه  حقوق 
البوسنة  يعرتي  واليوم،  البالد.  إقليم  تقسيم  طرق  عىل 

الدولة  لجهاز  الوظيفي  اإلخفاق  بسبب  الشلل  والهرسك 
العوامل  متثِّل  التي  الوطنية  العرقية  والسياسات  املركزي 
املشرتكة للكيانني اإلقليميني الذين أنشأتهام اتفاقية دايتون.2 
ومل يكن هناك أي جهد حقيقي من الصفوة السياسية املحلية 
باإلصالحات  املتعلقة  النقاشات  يف  النِّساء  منظور  إدراج  يف 
الدعم من  النساء من الحصول عىل  الدستورية، ومل تتمكن 
املجتمع الدويل املشارك يف تيسري هذه املحادثات. ويسوقون 
يف تسويغ أفعالهم أعذاراً بأنَّ النساء مشموالت بحكم األمر 
الواقع من خالل املشاركة يف الحياة السياسية واملؤسسية يف 
لكنَّ  السياسية.  األحزاب  عضوية  فيها  مبا  والهرسك  البوسنة 

الحقيقة مختلفة متاماً، فالنساء لسن ُممثَّالت مبا يكفي. 

ليس تغييب النِّساء خالل مفاوضات السالم حكراً عىل البوسنة 
والهرسك. ففي عام 2012، نرشت هيئة األمم املتحدة للمرأة 
أنَّ  فيها  أظهرت  السالم  عمليات  من  عملية   31 لـ  مراجعًة 
موقعات  كأطراف  نساء  ضّمت  التي  السالم  اتفاقات  نسبة 
السالم  محادثات  يف  بعيدة  ليست  فرتة  ويف   .%4 تتجاوز  مل 
الدول  قدمته  الذي  الدعم  رغم  سوريا،  بشأن   2 جنيف   -
مجلس  من  قرار  وجود  ورغم  الحكومية  غري  واملنظامت 
املرأة  ُغيِّبت  واألمن3  والسلم  املرأة  حول   1325 رقم  األمن 
لاللتزامات  فحسب  تحٍد  ذلك  وليس  السالم.  محادثات  عن 
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