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إرساء العودة: دور اسرتاتيجية الحلول
بيريفرانشيسكو ماريا ناتا

ُيعد توفري الحد األدىن من مستوى املعيشة وفرص كسب الرزق بقصد تقديم املساعدة لتوطني العائدين أمراً حاساًم 
الستقرار وأمن أفغانستان املستقبي. وهو الهدف األول ضمن األهداف الرئيسية الثالثة السرتاتيجية الحلول لعام 

2012 لالجئني األفغان.

مـن  األكـرب  العـدد  بعيـد،  أمـد  منـذ  األفغـان،  الالجئـون  ميثـل 
الالجئـني يف العـامل وكذلـك إحـدى أكـرث الحاالت التي طـال أمدها 
يف العـامل. وكانـوا أيضـاً عرضـة ألكـرب حمـالت اإلعـادة للوطـن تمَّ 
تنفيذهـا أكـرث مـن أي وقـت مىض- وال تزال مسـتمرة لـآن. ولقد 
عـاد أكـرث مـن 5.8 مليـون الجـئ إىل أفغانسـتان منـذ عـام 2002 
منهـون بذلـك سـنوات مـن املعيشـة يف املنفى؛ حيـث أمىض %80 
منهـم أكـرث مـن 20 عامـاً يف املنفـى. وقد سـاعدت مفوضية األمم 
املتحـدة السـامية لالجئـني نحـو 4.7 مليـون الجئ يف العـودة من 

خـالل برنامجهـا للعـودة الطوعيـة إىل الوطن.

ويف حـني ُسـجلت حـاالت عـودة هائلـة بـني عامـي 2002- 2008 
شـهدت  حالـة(،   4369086 مجموعـه  مـا  املفوضيـة  )سـجلت 
السـنوات الثـالث املاضيـة انخفاضـاً ُمضطـرداً يف أرقـام إجـاميل 
العائديـن حيـث بلـغ مجمـوع العائديـن خـالل السـنوات الثالث 
201284 عائـداً. ويعكـس هـذا التوجـه الظـروف املتغـرية مقارنة 
مـع السـنوات األوىل إلعـادة الالجئـني األفغـان، حيـث كان مـن 
الواضـح أنَّ الحـامس والتفـاؤل بسـقوط نظـام طالبـان هـو مـا 
قادهـم للتغـايض عـن عقبـات وتحديـات العـودة إىل بلـد دمرته 
العقبـات  تلـك  مـن  العديـد  يـزال  وال  الحـرب.  مـن  عامـاً   20
موجـوداً عـىل أرض الواقـع- وهـي تحديـداً االفتقـار إىل القـدرة 
عـىل الحصـول عىل سـبل العيـش والخدمات األساسـية يف مناطق 
العـودة، و انعـدام األمـن يف بعـض أطـراف أفغانسـتان- ولكـن 
الحـامس السـابق للعـودة تـالىش ليحـل محله نهـج أكـرث واقعية، 
حيـث تبنـى العديد مـن الالجئـني منهجيـة “راقب وتابـع”. ومن 
الواضـح أيضـاً أنَّ للعديـد مـن العائدين خـالل السـنوات املاضية 
صـالت قويـة مـع بلدهم حيث نشـأوا، يف حـني أنَّ الجيـل الثالث 
مـن األفغـان الذيـن ولـدوا يف املنفـى ال ميتكلون صالت ملموسـة 
أقـل مـع بلدهـم األصـي ينظـرون للموقـف بنظـرة أكـرث واقعية 
األمنـي    الوضـع  لتحسـن  راسـخة  إشـارات  وينتظـرون  وناقـدة، 

واالسـتقرار االقتصـادي. 

 ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ هناك أيضـاً بعض االتجاهـات اإليجابية 
واملثـرية لإلعجـاب حقـًا، وتشـمل: منـو الناتـج املحـي اإلجـاميل 
بنسـبة 8.2%، وزيـادة مبقـدار سـبعة أضعـاف يف عـدد املدرسـني، 
وإمكانيـة الحصـول عىل الخدمات الصحية األساسـية ملا مجموعه 

85% مـن السـكان، وانخفـاض معـدل وفيـات األمهات مـن 1400 
إىل 327 لـكل 100000 حالـة والدة. ومع ذلك، ال تزال أفغانسـتان 
الدولـة األكـرث فقـراً يف دول املنطقة رغـم هذه النتائـج اإليجابية، 

ومليـارات الـدوالرات املقدمـة كمسـاعدات دولية.

ومنـذ بدايـة برنامج العودة الطوعية يف أفغانسـتان يف عام 2002، 
املسـاعدة  لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  قدمـت 
احتياجاتهـم  تلبيـة  يف  مسـاعدنهم  بقصـد  للعائديـن  األوليـة 
تقديـم  ذلـك:  وشـمل  اإلندمـاج،  وإعـادة  للعيـش  الفوريـة 
والتدريـب  للدخـل،  رة  امُلـدِّ واملشـاريع  امليـاه،  ونقـاط  املـأوى، 
عـىل املهـارات، والتدريـب ملحـو األميـة، والحصـول عـىل املـال 
مقابـل العمـل. ومـع ذلـك، ال يـزال أولئك الذيـن أختـاروا اللجوء 
إىل العـودة يواجهـون تحديـات هائلـة، مثـل عـدم توفـري األمـن 
األساسـية،  الخدمـات  وانعـدام  ميتلكونهـا،  التـي  األرايض  ضمـن 
والـراع الدائـر، وانعـدام األمـن. ويضـاف إىل ذلـك عـدم توافـر 
طـرق آمنـة، وعـدم القدرة عـىل الوصـول إىل األسـواق، والحصول 
عـىل أنظمة الـري والحامية مـن الفيضانـات والكـوارث الطبيعية 
األخـرى. وميثـل توفـري الحـد األدىن مـن مسـتوى املعيشـة وفرص 
كسـب العيش للمسـاعدة يف توطني أولئك العائدون أمراً حاسـاًم 
بالنسـبة السـتقرار وأمـن البـالد. ويف الوقـت نفسـه، يجـب إدارة 
أوضـاع الالجئـني األفغـان يف البلـدان املجـاورة بانتظـار عودتهـم 
وتعزيـز الحلـول البديلة. وهناك حاجة ماسـة لتدخـالت متكاملة 
لألمـم املتحـدة والسـلطات األفغانيـة لضـامن توفـري املسـاعدات 

اإلنسـانية واإلمنائيـة الرضوريـة وعـىل نحـو تكامـي.

اسرتاتيجية الحلول لالجئني األفغان
عـام  يف  وباكسـتان  وإيـران  أفغانسـتان  دول  حكومـات  بـدأت 
2011، آخذيـن باالعتبـار تلـك األهـداف، وبدعـم مـن مفوضيـة 
األمـم املتحـدة السـامية لالجئـني بعمليـة املشـاورات الرباعيـة، 
لدعـم  األفغـان  لالجئـني  الحلـول  اسـرتاتيجية  بإطـالق  متخضـت 
العـودة الطوعيـة وإعـادة اإلدمـاج املسـتدامة وتقديم املسـاعدة 
للـدول املضيفـة يف مايـو/ أيـار 2012 والتـي أقرتهـا أكـرث مـن 50 
بلـداً.1 وتقـدم إسـرتاتيجية الحلـول فرصـة لتحديـد سـبل توطـني 
العائديـن وعـىل نحـو مجـٍد داخـل أفغانسـتان ومنـع التحـركات 

الثانويـة.
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وركزت اسـرتتيجية الحلـول بدايًة االنتباه عـىل 48 منطقة مختارة 
تركيـز  أجـل  مـن  العائديـن”  مـن  الكـربى  األعـداد  “السـتقبال 
إجـراء  بعـد  إدماجهـم. ومـع ذلـك،  بإعـادة  املرتبطـة  األنشـطة 
التقييـم األويل، كان مـن الواضـح أنَّ العائدين الجـدد ينتقلون إىل 
مناطـق أخـرى، ولذلـك فقـد تقرر توسـيع عدد مناطـق العائدين 
الفعليـة  التدفقـات  مـع  املسـاعدة متشـياً  املسـتهدفة، وتوجيـه 
للعائديـن. ولقـد أُعـدَّ ملـف املشـاريع املقرتحـة 2014 اعتـامداً 
عـىل الجهود املشـرتكة للحكومـات الثالث، ومنظـامت هيئة األمم 
العابـرة للحكومـات، واملنظـامت  املتحـدة، واملنظـامت الدوليـة 
الدوليـة والوطنيـة غـري الحكوميـة حيـث عملـوا مـن خـالل إطار 

متكامـل للتعـاون والتنسـيق املتعـدد األطـراف يف كل بلـد.

تسـعى اسـرتاتيجية الحلـول، التـي تتوائـم عـىل نحـو وثيـق مـع 
تسـهيل  إىل  األفغانيـة،  للحكومـة  الوطنيـة  األولويـات  برامـج 
إىل  القصـري  األمـد  ذات  اإلنسـانية  املسـاعدات  مـن  االنتقـال 
مبـادرات تنمويـة ذات األمـد الطويـل. وُيعـدُّ الربنامـج الوطنـي 
للحكومـة  الوطنيـة  األولويـات  برامـج  أحـد  وهـو  للتضامـن،2 
األفغانيـة، وسـيلة من الوسـائل الرئيسـية لتعزيز التنميـة الريفية 
يف أفغانسـتان. ويهـدف الربنامـج الـذي أطلقته وزارة االسـتصالح 
والتنميـة الريفيـة يف عـام 2003 لغايـات تطويـر وإعـادة تأهيـل 
املحليـة  املجتمعـات  متكـني  إىل  أفغانسـتان  يف  الريفيـة  القـرى 
الريفيـة وتعزيـز مشـاركتها يف التنميـة املحليـة. وميثـل برنامـج 
التـي  الواسـعة  الجغرافيـة  املناطـق  الوطنـي، التسـاع  التضامـن 
يشـملها، برنامجـاً للتنميـة الوطنية مع إمكانية كبـرية للوصول إىل 
مجتمعـات العائديـن يف جميـع أنحـاء أفغانسـتان واملسـاهمة يف 

تحقيـق عـودة مسـتدامة.

وتتمثـل الفكـرة الرئيسـية ألولويـة اسـرتاتيجية الحلـول يف متكـني 
الشـباب مـن خـالل التعليـم والتدريـب عـىل املهـارات. وأعطيت 
املشـاريع التـي تتعلـق بتمكـني املـرأة التـي تهـدف إىل تحسـني 
عمليـات دمـج املـرأة يف عمليـات صنـع القـرار يف املنـزل وداخـل 
رفـع  عـىل  املشـاريع  هـذه  وتركـز  خاصـاً؛  اهتاممـًا  املجتمـع 
مسـتوى الوعـي لـدى النسـاء يف قدرتهـنَّ املحتملـة عـىل توفـري 
الكسـب والقـدرة عـىل املشـاركة، وذلـك متشـياً مـع نهـج أوسـع 
نطاقـاً للوقايـة مـن العنـف الجنـيس والعنـف القائـم عـىل النوع 
االجتامعـي. وسـتواصل مفوضيـة األمـم املتحدة السـامية لالجئني 
تحديـد وترتيـب أولويـات تدخالتهـا بحيـث تتـالءم مـع املناطـق 
ذات النسـب األعـىل للعائديـن مبـا يتعلـق بسـهولة الحصول عىل 
الخدمـات وتوجهـات العائديـن، مبـا يف ذلـك املناطـق الحرضيـة. 
وسـتوفر املفوضيـة يف املواقـع التـي تعـاين مـن نقـص واضـح يف 
تواجـد الجهـات الفاعلـة فيها املشـاريع ذات األثـر الرسيع )مثل، 
سـبل  فـرص  تحسـني  أجـل  مـن  الصغـرية  الوصـول  طـرق  بنـاء 

العيـش(، ويف الوقـت نفسـه توجـه الدعـوة إىل الجهـات الفاعلـة 
يف مجـال التنميـة السـتحداث فـرص أكـرث اسـتدامة وطويلـة األمد.

وال تركـز املشـاريع امُلنفـذة ضمـن إطـار اسـرتاتيجية الحلـول عـىل 
توفـري املـأوى والخدمـات األساسـية فقـط، وإمنـا تركـز أيضـاً عـىل 
توفري سـبل تعزيـز الحامية والتعايش السـلمي. وعـالوة عىل توفري 
املـأوى وامليـاه والعيـادات الصحيـة وسـيارات اإلسـعاف والتدريب 
املهنـي/ املهـارات وتوسـيع املرافـق التعليميـة، عملت اسـرتاتيجية 
الحلـول أيضـاً خـالل العامـني املاضيـني عـىل متكـني تركيـب نظـم 
اإلضـاءة الشمسـية يف املنـازل والشـوارع يف املناطـق ذات النسـب 
املرتفعـة يف اعـداد العائديـن وتعزيـز سـالمة النسـاء، وبنـاء ثـالث 
محطـات صغـرية لتوليـد الكهربـاء لتحسـني فـرص الحصـول عـىل 
الكهربـاء لـكل من العائديـن واملجتمعات املضيفـة، وإعادة تأهيل 
البنيـة التحتيـة االجتامعيـة واالقتصاديـة )الطـرق وشـبكات الـري 
تدخـالت  لجميـع  األسـايس  الرتكيـز  ومتثـل  املجتمعيـة(.  واملراكـز 
املفوضيـة، سـواء يف مجـال تقديـم املسـاعدة اإلنسـانية العاجلة أم 
إيجـاد التكامـل عـىل األمـد الطويـل، يف تحسـني مبـادئ الحاميـة. 
وهـذا يعنـي أنَّ مفوضيـة األمم املتحدة السـامية لالجئـني لن تركز 
فقـط عىل تقديم املسـاعدة ضمـن إطار توفري املأوى أو املسـاعدة 
املاديـة أو النقديـة، وإمنـا يتعدى ذلك ليشـمل أيضاً سـالمة وكرامة 
وحقـوق األشـخاص محـط اهتاممهـا. وسيشـمل ذلـك، يف بعـض 
الحـاالت، املعالجـة املبـارشة للمخـاوف املتعلقـة بتوفـري الحاميـة 
)مثـال عـىل ذلك، مـن خالل مشـاريع دعم الناجـني والناجيات من 
العنـف القائـم عـىل أسـاس الجنـس والنـوع االجتامعـي أو برامـج 
املسـاعدة القانونيـة(؛ يف حـاالت أخـرى، قد تنطوي هـذه املعالجة 
عـىل تنفيـذ أنشـطة مـن شـأنها أن تـؤدي إىل مكاسـب مسـتقبلية 
لتوفـري الحاميـة )مثـال عـىل ذلـك، مشـاريع توفـري سـبل العيـش 
التـي تـؤدي إىل تقلـل مـن خطـر التعـرض للتهجـري، أو توفري فرص 
التعليـم الثانـوي التـي مـن شـأنها أن تقلـل مـن مخاطـر الـزواج 

املبكر(.

الرشاكة والتنسيق
برامـج  مثـل  الحكوميـة،  الربامـج  مـع  والرشاكـة  التنسـيق  يعـد 
األولويـات الوطنيـة للحكومـة األفغانيـة أمـراً حيويـاً لغايات وضع 
وتنفيـذ التدخـالت ضمـن توافـق وثيـق مـع الربامـج الوطنيـة. وال 
تـزال وزارة شـؤون الالجئني والعـودة إىل الوطـن واإلدارات املحلية 
التابعـة لهـا النظـري الحكومـي الرئيـيس للمفوضيـة فيـام يتعلـق 
بالعـودة الطوعيـة والعودة املسـتدامة وإعادة اإلدمـاج. ومع ذلك، 
هنـاك حاجـة ملزيـد مـن املشـاركة الفعالة مـن الوزارات الرئيسـية 
األخـرى، واملنظـامت اإلمنائيـة التابعة لألمـم املتحـدة، وأيضاً هناك 
حاجـة لشـمول احتياجات العائديـن ضمن أولويـات التنمية لألمم 
فـرص  استكشـاف  عـام 2015. ويجـري حاليـاً  بعـد  ملـا  املتحـدة 
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التعـاون مـع برنامـج التنميـة الريفيـة التابـع للبنك الـدويل والبنك 
اآلسـيوي للتنميـة بقصـد ربط حلول العـودة مع التنميـة الزراعية. 
ولقـد رشعـت منظمـة األغذيـة والزراعـة ومفوضية األمـم املتحدة 
السـامية لالجئـني مبناقشـات حـول مبـادرة عابـرة للحـدود تهـدف 
إىل إعطـاء األرس الزراعيـة مـن الالجئني يف باكسـتان فرصة الحصول 
عـىل التدريـب لتعزيـز فرصهم لعـودة مسـتدامة وإعـادة اإلدماج 

يف أفغانسـتان.

لقـد اعتمـدت حكومـات أفغانسـتان وإيـران وباكسـتان يف عـام 
2013 اسـرتاتيجية مشـرتكة لتعبئـة املوارد للتنسـيق وجمع األموال 
الرئيسـية  العنـارص  والقطـري. وتشـمل  اإلقليمـي  املسـتوى  عـىل 
لالسـرتاتيجية ضـامن التمويـل املتوقـع ومتعـدد السـنوات لدعـم 
اسـرتاتيجية الحلـول، ناهيـك عـن تطويـر الـرشاكات مـع الجهـات 

املانحـة غـري التقليديـة والجهـات التنمويـة الفاعلـة.

وتوجـه اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة السـرتاتيجية الحلـول عمليـة 
بـني  املشـرتكة  التنسـيق  لجنـة  خـالل  مـن  االسـرتاتيجية  تنفيـذ 
الوزارات برئاسـة وزارة شـؤون الالجئني والعـودة إىل الوطن. وتدير 
اللجنـة أيضـاً الصنـدوق اإلئتـامين الجديـد للامنحـني املتعدديـن. 
وتتمثـل القضيـة الكـرث أهميـة لهـذه املبـادرة يف ضـامن الرتكيـز 
املقبلـة  االنتقاليـة  الفـرتة  اإلنسـاين خـالل  الوضـع  املسـتمر عـىل 
والتـي ال ميكـن التنبـؤ يف أفغانسـتان- التي قد يتجـاوز تأثريها عىل 
النازحـني والعائديـن داخل أفغانسـتان لتشـتمل عـىل أولئك الذين 

مـا زالـوا يف املنفـى يف دول الجـوار ومختلـف أنحـاء العـامل.

بيريفرانشيسكو ماريا ناتا natta@unhcr.org هو املمثل 
املساعد- شؤون الحامية يف مفوضية األمم املتحدة السامية 

 .www.unhcr.org .لالجئني يف أفغانستان
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قرية مهاجري كيسالك يف والية بالخ وقد بنيت من أجل الالجئني العائدين من باكستان وتعتمد يف اإلنارة عىل الطاقة الشمسية.
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