
 الباحثون المساهمين في مشروع النظام األوروبي
 للهجرة غير المنتظمة على حدود االتحاد األوروبي

  :من اإلثنوغرافيا)علم وصف األعراق البشرية( إلى
الئحة المصطلحات األساسية

 يجري المركز الكرواتي للعلوم ومعهد اإلثنولوجيا 
 والفلكورفي زغرب بإجراء أبحاث ميدانية فردية

 وجماعية مستمرة في مواقع مختلفة على المناطق
 الحدودية بين كرواتيا وسلوفينيا وصربيا والبوسنة
 والهرسك وكذلك أماكن أخرى لها عالقة بموضوع

الهجرة
 تتضمن الدراسة تقنيات القيام بالبحث الميداني

 كالمالحظة والمشاركة وإجراء المقابالت وتسجيالها
 وتدونيها وغيرها من األدوات. كما وتسعى هذه

 الدراسة لتوثيق وتحليل الممارسات المتبعة
 باإلضافة إلى التفاعالت والتجارب المختلفة بين

 مختلف األطراف: ابتداءاً من األشخاص المتنقلين
 وأفراد المجتمعات المحلية والموظفين والمسؤولين

الرسميين وانتهاءأ بالمنظمات الدولية والمحلية
 من خالل وصف وتحليل المفاهيم المستنتجة من

 البحوث الميدانية اإلثنوغرافيا, نسعى إلى المساهمة
 في تعزيز المناهج النقدية لدراسة نظام الهجرة

األوروبي في منطقة جنوب شرق اإلتحاد األوروبي
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