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سياسات الالجئني الوطنية الباكستانية
محمد عباس خان

يف إطار االستعداد لعام 2014 وآثر “املرحلة االنتقالية” التي متر بها أفغانستان، تسعى سياسة الالجئني الوطنية 
الباكستانية الجديدة ملعالجة كل من الشكوك والحقائق التي تواجه الالجئني األفغان يف باكستان.

مل يتضـح بعـد أثر انسـحاب قوات حلف شـامل األطلـيس )الناتو( 
مسـجل  أفغـاين  الجـئ  مليـون   1.6 نحـو  عـىل  أفغانسـتان  مـن 
وقرابـة مليـون الجـئ أفغـاين غري مسـجل ممـن ما زالوا يعيشـون 
يف باكسـتان. وطاملـا كان خيـار العـودة الطوعيـة اآلمنـة والكرمية 
الحـل املفضـل لـدى حكومـة باكسـتان، لكـنَّ ضبابيـة توقعـات 
مجـرى األحـداث يف عـام 2014 ومـا بعـده تثـري شـكوك الالجئـني 
بشـأن فعاليـة برامـج إعادتهـم إىل ديارهـم. وقـد أضعفـت عقود 
عـىل  أفغانسـتان  قـدرة  مـن  السياسـية  واالضطرابـات  النـزاع 
العيـش  ُسـبل  توفـري  يخـص  فيـام  والسـيام  الالجئـني  اسـتيعاب 
والخدمـات األساسـية، مثـل: التعليـم والصحـة وامليـاه واإلصحاح 

التـي مـا زالـت جميعهـا تحديـاً يواجـه البـالد.

ويف يوليو/متـوز 2013، صدقـت حكومـة باكسـتان عـىل سياسـة 
وقـد صيغـت هـذه  األفغـان1،  الالجئـني  بشـأن  وطنيـة جديـدة 
الخاصـة  الحلـول  اسـرتاتيجية  مـع  يتـامىش  نحـو  عـىل  السياسـة 
بالالجئـني األفغـان متعـددة السـنوات التـي تركـز عـىل اإلعـادة 
داخـل  املسـتدام  اإلدمـاج  وإعـادة  الديـار  إىل  والكرميـة  اآلمنـة 
لالجئـني. املضيفـة  للمجتمعـات  املسـاعدة  وتقديـم  أفغانسـتان 

اإلعـادة إىل الديار وإعادة اإلدماج
باكسـتان وأفغانسـتان ومفوضيـة  بـني  الثالثيـة  االتفاقيـة  تنظـم 
الطوعيـة  اإلعـادة  برامـج  لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم 
والتدريجيـة لالجئـني األفغـان مـن باكسـتان. وقـد أعيـد مـا يزيد 
 2002 مـارس/آذار  منـذ  طوعـاً  أفغـاين  الجـئ   3840000 عـن 
مبوجـب هـذه االتفاقيـة وحصل كل عائد عـىل 200 دوالر أمرييك 
دت  مـن قبـل مفوضيـة األمم املتحـدة السـامية لالجئني. وقـد ُمدِّ

 .2015 األول  ديسـمرب/كانون   31 الثالثيـة حتـى  االتفاقيـة 

ويظـل خيـار اإلعـادة الطوعيـة جوهـر سياسـة الالجئـني الوطنية 
الباكسـتانية الجديـدة مـام يعكـس إحسـاس صانعـي السياسـات 
يف  والنظـام  القانـون  أوضـاع  ضعـف  أن  وإدراكهـم  بالواقـع 
أمـام  بارزتـان  عقبتـان  العيـش  ُسـبل  فـرص  وقلـة  أفغانسـتان 
داخـل  املسـتدام  اإلدمـاج  وإعـادة  الديـار  إىل  اإلعـادة  برامـج 
أفغانسـتان. وإلعـادة األفغـان إىل ديارهـم وإعـادة إدماجهم عىل 
نحـو مسـتدام، يعـد تطويـر البيئة املواتيـة داخل أفغانسـتان أمر 
رضوري وال غنـى عنـه. وعليـه، عـىل أفغانسـتان واملجتمع الدويل 

العائديـن  إدمـاج  إعـادة  مواقـع  مـن  موقعـاً   48 تطويـر  وضـع 
الواقـع  أننـا ال نـرى عـىل أرض  عـىل رأس قامئـة األولويـات، إال 
الوطنيـة  السياسـة  وتركـز  الصـدد.  بهـذا  إيجابيـة  خطـوات  أي 
الباكسـتانية الجديـدة عـىل أهمية املشـاركة الفعالـة للمعلومات 
الخاصـة بتطويـر هـذه املواقـع مـام سيسـاهم بدوره يف مشـاركة 

هـذه املعلومـات مـع العائديـن املحتملـني.

املضيفة املجتمعات 
املسـجلني خـارج  األفغـان  الالجئـني  70% مـن  أكـرث مـن  يعيـش 
املسـاعدات  تقديـم  توقـف  أهمهـا  أسـباب  لعـدة  املخيـامت 
ملحـوظ  اهتـامم  مثـة  يكـن  مل  وقدميـًا،  املخيـامت.  الغذائيـة يف 
ُتـرتك  املجتمعـات  املضيفـة لالجئـني وكانـت هـذه  باملجتمعـات 
دون تطويـر بنيتهـا التحتيـة ومواردهـا املحـدودة مـع أن لهـذه 
اسـتخدام  لالجئـني  يتيـح  مـا  األهميـة  شـديد  دوراً  املجتمعـات 
بنيتهـا التحتيـة املحـدودة. ورسعان ما تـدرك املجتمعـات املحلية 
ذات املـوارد املحـدودة مـدى صعوبـة االسـتمرار يف تقديم الدعم 
النـزاع أمـراً حتميـاً. ولتخفيـف حـدة ذلـك، صـار  وهنـا يصبـح 
تقديـم املسـاعدات للمناطـق املضيفـة جزءاً أساسـياً يف سياسـات 
الالجئـني الوطنيـة الباكسـتانية الجديـدة؛ فقـد خصـص املجتمـع 
لباكسـتان  أمريـيك  دوالر  مليـون   610 نحـو  يعـادل  مـا  الـدويل 
مبوجـب اسـرتاتيجية الحلـول الخاصـة بالالجئـني األفغـان وحظت 
مبـادرة تطويـر املناطـق املتـرضرة املضيفة لالجئـني الجديدة عىل 

490 مليـون دوالر أمريـيك منهـا. 

وتعـد مبـادرة التطويـر هـذه رائعـة جـداً وسيسـتفيد منهـا كل 
مـن املجتمعـات املضيفـة والالجئـني عـىل حـد سـواء. وقـد ُنفـذ 
أكـرث مـن 1000 مـرشوع مـن املشـاريع الصغـرية واملتوسـطة يف 
قطاعـات مختلفـة، مثـل: التعليـم والصحة وُسـبل العيـش والبيئة 
طـور  يف  أكـرب  مشـاريع  مثـة  أن  عـن  فضـاًل  واإلصحـاح،  وامليـاه 

التنفيـذ حاليـاً.

والتدريب التعليم 
الجيـد  التعليـم  خدمـات  تقديـم  غيـاب  أن  إدراك  املهـم  مـن 
الدامئـة  الحلـول  تحقيـق  طريـق  عـىل  عقبـة  سـيقف  لالجئـني 
املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  أمـام  عائقـاً  وسـيكون  ملشـاكلهم 
وإعـادة بنـاء كل مـن الـدول األصليـة واملضيفـة عـىل حد سـواء. 
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يرغبـون يف  الذيـن  الالجئـني  عنـد  التعليـم  أهميـة  تنحـر  فـال 
العـودة إىل ديارهـم واملشـاركة يف إعـادة بنـاء دولتهـم وحسـب 
البقـاء يف الدولـة املضيفـة  ولكنهـا متتـد إىل مـن يريـدون أيضـاً 
أن  يف  يسـاعدهم  الـذي  التعليـم  فـدون  بإيجابيـة.  واملشـاركة 
يصبحـوا أفـراداً أكـرث إنتاجاً يف املجتمع، ستسـتمر صـورة الالجئني 
كعـبء عـىل املجتمعـات. واألهـم مـن ذلـك، مثـة مـا يكفـي مـن 
البيانـات التجريبيـة التـي تثبـت زيـادة احتامليـة إعـادة الالجئني 
الذيـن يتمتعـون مبهـارات كسـب ُسـبل العيـش أكـرث مـن أولئـك 

الذيـن ال ميتلكـون هـذه املهـارات.

الذيـن  األفغـان  الالجئـني  إجـاميل  مـن   %51 مـن  أكـرث  ويقـع 
يعيشـون يف باكسـتان تحـت سـن 18 عامـاً )ومعظمهـم ولـد يف 
باكسـتان(. ودون الحصـول عـىل التعليـم أو تدريـب املهـارات، 
يف  بكرامـة  العيـش  الشـباب  الالجئـني  هـؤالء  عـىل  سـيصعب 
هنـاك  املشـكلة،  هـذه  وملعالجـة  املضيـف.  املحـي  املجتمـع 
مراكـز تدريـب تقنيـة جديـدة قيد التأسـيس يف املناطـق املضيفة 
لالجئـني لخدمـة املجتمـع املضيـف والالجئـني عـىل حـد سـواء. 
ومـن خـالل املناطـق املتـرضرة املضيفـة لالجئـني، تتـوىل حكومـة 
باكسـتان تطويـر البنية التحتيـة يف املدارس الحكوميـة يف التعليم 
االبتـدايئ لتسـتوعب كل مـن السـكان املحليـني والالجئـني معـاً، 

وذلـك بزيـادة عدد القاعات الدراسـية وتحسـني آليـات التدريس 
املعلمـني.  وتدريـب 

الخالصة
الباكسـتانية الجديـدة وثيقـة شـاملة  سياسـة الالجئـني الوطنيـة 
أعـدت اسـتناداً إىل الحقائـق عـىل أرض الواقع. فهي ليسـت قامئة 
باآلمـال ولكنهـا تركيبـة تجمع بـني التدخـالت العمليـة واملنطقية 
وقـد صيغـت لتحقيـق الحلـول الدامئـة. ومـع أن األوضـاع األمنية 
تؤهلهـا السـتضافة ماليـني  ال  باكسـتان  الحاليـة يف  واالقتصاديـة 
باكسـتان  زالـت  مـا  لوحدهـا،  مواردهـا  عـىل  اعتـامداً  الالجئـني 
يحظـى  أن  ويجـب  وتدعمهـم.  األفغـان  األشـقاء  بجـوار  تقـف 
وأن  قبـل  ذي  مـن  أكـرث  الـدويل  باالهتـامم  األفغـان  الالجئـون 
مُتنـح الجهـود املبذولـة ملعالجـة مشـاكل هـذه األزمـة اإلنسـانية 
لـة األولويـة القصـوى عنـد التوصـل ألي اتفاقيـة سياسـية  امُلطوَّ

أفغانسـتان. بشـأن 

محمد عباس خان comisb@hotmail.com مفوض معني 
بشؤون الالجئني األفغان، يف املفوضية الرئيسية املعنية بالالجئني 

www.safron.gov.pk .األفغان، إسالم أباد

1. برعاية الوزير االتحادي للدول واملناطق الحدودية، الفريق عبد القادر البلوش.
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