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الداخليـني وغريهـم من األرس ذات الدخـل املنخفض )يف مدينة 
املحافظـات(. هـريات ويف غريهـا مـن 

التشـاور مـع السـكان النازحـني داخلياً يف كال مراحـل التخطيط  ■
والتنفيـذ، مثـاُل مـن خالل برنامـج األمم املتحدة للمسـتوطنات 

البرشيـة )املوئـل( التـي ُتـرشك كال من الرجال والنسـاء6.

عـرض االنتقـال إىل مـكان آخـر، مـع توفـري الدعـم والحوافـز  ■
الالزمـة، كجـزء مـن حزمة الحلـول السياسـية املتاحـة للنازحني 

الداخليـني يف املسـتوطنات غـري الرسـمية.

ومـن املأمـول أن يكـون مخيـم املسـلخ منوذجـاً لغـريه مـن املواقـع 
يف أفغانسـتان والتـي تواجـه تحديـات مامثلـة. واألكـرث أهمية هنا، 
أن يشـجع هـذا األمـر النخـب السياسـية والسـامرسة اآلخريـن مـن 
أصحـاب السـلطة للبـدء بالنظـر إىل النازحـني داخليـاً عـىل أنهـم 
ليسـوا فقـط مواطنني، وإمنـا أيضا كأصـول ذات قيمـة ملجتمعاتهم. 
وال تـزال األسـباب الهيكليـة التي تـؤدي إىل النـزوح داخلياً موجودة 
يحافـظ  أن  املهـم  مـن  فإنـه  وعليـه  اليـوم،  أفغانسـتان حتـى  يف 
املجتمـع الـدويل تركيـزه عـىل إيجـاد حلـول دامئـة للنازحـني داخلياً 
الوطنيـة  الحكومـات  مـع  ومشـاركتهم  معاناتهـم  طالـت  الذيـن 

واملحليـة لتحقيـق هـذه األهـداف.

شوبها راو shobha.rao@unhabitat-afg.org يعمل 
منسقاً لفريق عمل اإلسكان واألرايض واملمتلكات، 

وموظف معار من نوركاب إىل برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البرشية )املوئل) يف أفغانستان. يان تريكسرتا، 

jan.turkstra@unhabitat-afg.org، ويعمل مستشاراً للتنمية 
الحرضية، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل) 

 www.unhabitat.org .يف أفغانستان

1. البنك الدويل ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني )مايو/ ايار 2011( دراسة بحثية 
 عن النازحني يف املناطق الحرضية- أفغانستان 

 http://tinyurl.com/WB-UNHCR-Afghanistan-May2011
2. معايري إسفري. يقدم دليل معايري إسفري مجموعة من املبادئ املشرتكة والحد األدىن 

من املعايري العاملية لتقديم استجابة إنسانية ذات جودة. ويتضمن املعايري الدنيا أربعة 
مجاالت أساسية للمساعدات اإلنسانية املخصصة إلنقاذ الحياة، وهي: توفري املياه وتعزبز 

الرف الصحي والنظافة الصحية؛ واألمن الغذايئ والتغذية؛ املأوى والسكن واملواد غري 
الغذائية؛ واإلجراءات الصحية.

www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keyw
 ords=&language=Arabic&type=0&category=22

3. حق الفرد يف استخدام والتمتع مبمتلكات تعود لفرد آخر، رشيطة عدم اإلرضار بها أو 
إحداث التغيريات فيها.

4. أعطي النازحون داخلياً يف مخيم املسلخ الفرصة حتى سبتمرب/ أيلول 2004 للتسجيل يف 
عملية العودة، وانتهت بحلول ربيع 2005.

5. برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل( ومفوضية األمم املتحدة السامية 
لالجئني )يرتقب نرشه الحقاً يف يف 2014( بعنوان التكامل املحي لألرس النازحة داخلياً يف 

هريات، أفغانستان: املرحلة 1 أ- مسح املساكن واملمتلكات والتخطيط لها
 UN-Habitat/UNHCR )forthcoming 2014( Local Integration of IDP

 families in Herat, Afghanistan: Phase 1a - Household and property survey
and planning

www.unhabitat.org/content.asp?cid=4896&catid=245&typeid=13 .6

إعادة تأطري الحلول لالجئني األفغان: 
دان تايلر

التَّهجري  األفغان عىل نحو يدعم مشاكل  بالالجئني  املعنية  اإلقليمية  الدعم  الربامج وجهود حشد  ُتصاغ  أن  يجب 
امُلطوَّل ويستجيب لها بدالً من محاوالت إيجاد “حلول” لها.

مـا زال األفغـان ميثلـون حتـى يومنا هذا أكرث سـكان العامل تعرضاً 
ألوضـاع اللجـوء امُلطـوَّل؛ فـام زلت باكسـتان وإيران تسـتضيفان 
نحـو 2.5 مليـون الجـئ أفغـاين ُمسـجل إضافـة إىل الالجئـني غـري 
املسـجلني الذيـن يناهـزون هذا العـدد والذين ٌيتوقـع تواجدهم 
أيضـاً يف كلتـا الدولتـني. ويعيش نحـو 75% من األفغـان يف املنفى 
ألكـرث مـن ثالثـة عقـود، ومل ُيسـاهم االحتجـاز امُلطـول يف زيـادة 
قـدرة كثـري مـن الالجئـني األفغـان عـىل االندمـاج يف مجتمعاتهم 
امُلضيفـة. حتـى إن كثـرياً منهم يـرون تدهور أوضاعهم اإلنسـانية 
متامـًا بزيـادة مدة تهجريهـم مام أفقد كثرياً مـن الالجئني األفغان 
رغبتهـم يف العـودة إىل ديارهم.1وتعتقـد الغالبيـة العظمى منهم 

أن احتامليـة وجـود أي بـادرة أمـل يف إيجـاد حـل دائـم ملشـكلة 
تهجريهـم غـري واقعية وبعيـدة املنال.2

وعليـه، تسـتلزم معالجـة احتياجـات الالجئـني األفغـان يف أوقات 
ل اسـتجابة تنمويـة يف املقـام األول إال أنهـا قـد  التَّهجـري امُلطـوَّ
تبـدو متنافيـة مـع األنشـطة اإلنسـانية. ورأب هـذه الثغـرة بـني 
العاجلـة  االحتياجـات  لتلبيـة  الالزمـة  اإلنسـانية  االسـتجابات 
لالجئـني األفغـان ومتطلبـات التنميـة طويلـة األجـل عنـد هـذه 
صانعـي  أمـام  الكبـرية  التحديـات  مـن  املحليـة  املجتمعـات 

السياسـات الدوليـة ومقدمـي املسـاعدات عـىل حـد سـواء.

mailto:shobha.rao@unhabitat-afg.org
mailto:jan.turkstra@unhabitat-afg.org
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=245
http://tinyurl.com/WB-UNHCR-Afghanistan-May2011
http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=Arabic&type=0&category=22
http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=Arabic&type=0&category=22
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4896&catid=245&typeid=13
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تحدي إيجاد الحلول الدامئة

جـرت العـادة عـىل تأطـري االسـتجابة لالجئـني األفغـان ضمـن 
البحـث عـن “حلـول”. وال تعـد بالـرضورة املناهـج التقليديـة 
يف تقديـم املسـاعدات القامئـة عـىل اإلغاثـة اإلنسـانية وحدهـا 
مـن  ولهـذا،  لـة.  امُلطوَّ الالجئـني  ألوضـاع  املناسـبة  االسـتجابة 
األهميـة مبـكان أن تـدرك الجهـات الفاعلـة املعنية باالسـتجابة 
الدوليـة  السياسـات  وصانعـو  املانحـة  والجهـات  اإلنسـانية 
السـامت الخاصـة بأوضـاع الالجئـني األفغـان وأن ُتوظـف هـذا 
الفهـم يف كلتـا الدولتـني املضيفتـني، إيـران وباكسـتان، وداخـل 
الالجئـني  بدعـم  يتعلـق  فيـام  سـيام  وال  أيضـاً  أفغانسـتان 

ديارهـم.  إىل  العائديـن 

وقـد اشـتملت جهـود مفوضية األمـم املتحدة السـامية لالجئني 
الالجئـني  قضيـة  ملعالجـة  شـاملة  اسـرتاتيجية  لطـرح  األخـرية 
إيجـاد  مبحـاوالت  ارتبطـت  عديـدة  تحديـات  عـىل  األفغـان 
مناهـج شـاملة ومتكاملـة ميكـن تطبيقهـا يف بيئـات إقليميـة 
مسيسـة علناً وتتسـم بتعقيدات أمنية عالية. وتعد اسـرتاتيجية 
الحلـول الخاصـة بالالجئـني األفغـان اإلقليميـة3 محاولـة مهمـة 
لوضـع إطار اسـتجابة مفوضيـة األمم املتحدة السـامية لالجئني 
جميـع  ملعالجـة  وباكسـتان  وإيـران  أفغانسـتان  وحكومـات 
املنطقـة. وتقـر االسـرتاتيجية أن  ل يف  امُلطـوَّ التَّهجـري  جوانـب 
قضايـا التنميـة واملسـاعدات اإلنسـانية غالبـاً وأن مثـة قـدر من 
الـرتدد لـدى الجهـات الفاعلـة يف كال الجانبـني بشـأن التعـاون 

مـع الجانـب اآلخـر.

ومـع ذلـك، مـا زال تطبيـق مثـل هـذه املناهـج تحديـاً. فعـىل 
أرض الواقـع، ُيطبـق إطـار الحلـول الدامئة التقليـدي، من خالل 
واالندمـاج  واالنتقـال  العـودة  أو  الديـار  إىل  اإلعـادة  برامـج 
املحـي، بتشـديد الرتكيـز عـىل التعامل مـع العودة كأنهـا الحل 
الدائـم العمـي الوحيـد. وهكـذا، يخلـق “تحّيـز العـودة” هذا 
حساسـية لـدى هيئـات االسـتجابة السـاعية لتطبيـق تدخـالت 
املسـاعدات طويلـة األجـل بالتعـاون مـع الحكومـات املضيفـة 
لجهـود  مكافئـة  بوصفهـا  الجهـود  هـذه  مـع  تتعامـل  التـي 

االندمـاج املحـي. 

ومـن ناحيـة أخـرى، صـار مـن املسـلامت الشـائعة رؤيـة أن 
التجـاه العـودة أثـراً سـلبياً جـداً عـىل جهـود التنميـة عمومـاً. 
فقـد أضافـت عـودة مـا يزيـد عـىل خمسـة ماليـني الجـئ منذ 
2002 ضغوطـاً جسـيمة عـىل املجتمعـات املحليـة ومـا زال مثة 
عقبـات شـديدة حتـى اآلن تحـول دون إعادة رشائـح كبرية من 
هـؤالء العائديـن إىل ديارهـم األصليـة جـراء ضعـف إمكانـات 
األمنـي  االنفـالت  أوضـاع  واسـتمرار  السـتيعابهم  أفغانسـتان 

ومحدوديـة مخصصـات التنميـة ملناطق واسـعة داخـل الدولة. 
ومـع مثـل هـذه اآلثـار املرتتبـة عـىل االنتقـال وغيـاب األمـن، 
يبقـى حـل العـودة خيـاراً غـري عمـي عنـد كثـري مـن األفغـان 
املنظـامت  تسـتمر  الخلفيـة،  هـذه  أسـاس  وعـىل  املهجريـن. 
االسـتجابة  برنامـج  تطبيـق  طريـق  عـىل  السـري  يف  اإلنسـانية 
لالجئـني األفغـان الذيـن كثـرياً مـا يواجهـون خطر بعث رسـائل 
مشوشـة إزاء حـوار الحلـول الدامئـة مـا يقـوض مـن العالقـات 

مـع الحكومـات املضيفـة يف كل مـن باكسـتان وإيـران. 

أوضاع الالجئني اإلقليمية والبيئة السياساتية
يطـرح منهـج االسـتجابة اإلقليميـة فرصـاً لتحسـني مسـتويات 
الراميـة  الفاعلـة  الجهـات  جميـع  أمـام  اإلقليمـي  التعـاون 
يجابههـا  التـي  املسـتمرة  ل  امُلطـوَّ التَّهجـري  أوضـاع  ملعاجلـة 
الالجئـون األفغـان. وقـد وضعـت اسـرتاتيجية الحلـول الخاصـة 
الـدول  بداخلـه  لتعمـل  سياسـات  إطـار  األفغـان  بالالجئـني 
الثالثـة. فسياسـياً، يؤكـد هـذا املنهـج عـىل أن خيـار العـودة 
هـو الهـدف األول املطـروح ضمـن الحلـول الدامئـة فهـو مـن 
الناحيـة العمليـة يدعـم تحسـني تدخـالت الربامـج يف جميـع 
الـدول الثالثـة ويدفعهـا لتهيئة الظروف لضامن عـودة الالجئني 
الدامئـة وبلـوغ أهـداف إعـادة اإلدمـاج عـىل نحـو أفضـل يف 

حالـة مـن عـادوا فعليـاً إىل ديارهـم يف أفغانسـتان. 

وتشـتمل التغيـريات اإليجابيـة األخـرى عـىل التزامـات جديـدة 
تجـاه اإلبقـاء عـىل قضيـة الالجئـني األفغـان مـن أوىل أولويـات 
مجتمـع الجهـات املانحـة الدوليـة وجعلهـا اهتاممـاً متجـدداً 
عنـد إرسـاء براهـني أفضـل تعزز فهـم أوضاع االسـتضعاف التي 
يجابههـا الالجئـون األفغـان ومعالجتهـا وعند وضـع برامج ذات 
اسـرتاتيجيات وأسـاليب تدخـل مناسـبة. ويعطـي هـذا بـدوره 
مناهـج  مـع  اإلنسـانية  التدخـالت  تعـاون  لتشـجيع  مسـاحة 
التنميـة وإعـادة تأطـري جهـود اإلغاثـة التـي تبذلهـا املنظـامت 
اإلنسـانية مـام يدعـم نتائـج التنميـة النهائيـة عىل نحـو أفضل. 

وتشـتمل الجوانب السـلبية عـىل التحيز الدائـم للعودة وغياب 
االلتزامـات الحقيقيـة مـن قبل إيران وباكسـتان تجـاه: أ( وضع 
إجـراءات بقـاء بديلـة لالجئـني املسـجلني بوصفهـا جـزءاً مـن 
مجموعـة خيـارات الحلـول الدامئـة املطروحـة، وب( معالجـة 
قضيـة الالجئـني غـري املسـجلني/غري الحاملـني للوثائق الرسـمية 
عـىل نحـو مناسـب، وج( تقديـم الحاميـة واملسـاعدة لالجئـني 

األفغـان غري املسـجلني واملسـتضعفني. 

وعـىل املنظـامت اإلنسـانية الباذلـة لجهـود االسـتجابة لقضايـا 
الالجئـني األفغـان حاليـًا العمـل قـدر اسـتطاعتها إلعـادة تأطري 
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أهـداف الربنامـج واسـرتاتيجياته املتعلقـة باسـرتاتيجية الحلـول 
الخاصـة بالالجئـني األفغـان وتسـليط الضـوء عـىل االحتياجـات 
اإلنسـانية الخاصـة بالالجئـني األفغان الذين يعيشـون يف أوضاع 
لـة إضافـة إىل رضورة تشـجيع الجهـات املانحة عىل  تهجـري ُمطوَّ
دعـم املناهـج الجديـدة املعـززة لالعتامد عىل النفـس وتخفض 

التبعية. مـن 

ومثـة عـدد مـن الخطـوات الرئيسـية التـي ميكـن أن تتخذهـا 
املنظـامت غـري الحكومية اإلنسـانية لتصبح قـادرة عىل معالجة 
امُلطـوَّل  التَّهجـري  يجابهـون  الذيـن  األفغـان  الالجئـني  قضايـا 

وتقديـم الدعـم لهـم، مثـل:

املحليـة:  املجتمعـات  تقودهـا  التـي  الربامـج   منـارصة 
ال ينبغـي للمنظـامت اإلنسـانية أن تسـعى )أو تطالب( “بحل” 
مشـكلة التَّهجـري امُلطوَّل وال أن تـرّوج لبعض الحلول الدامئة، بل 
عليهـا طـرح أسـاليب واقعيـة ومبتكـرة ملعاجلة هذه املشـكلة 
بطـرق تركز عـىل املنتفعـني ويقودهـا املجتمـع املحي.4ويجب 
أن يكـون هـدف الرتويـج آلليـات االعتـامد عـىل النفـس مبـدأ 
وجهـود  التعلـم  ُيسـتخدم  وأن  الربنامـج  مبـادئ  مـن  أسـايس 
حشـد الدعـم للتغلـب عـىل عـزوف الحكومـات املضيفـة التي 
متيـل لربـط االعتـامد عـىل النفـس باالندمـاج ومنح الجنسـية.

ويعـد الرتويـج الفعال أيضـاَ لربامج االسـتجابة لقضايـا الالجئني 
والحكومـات  املحليـة  والسـلطات  املضيفـة  املجتمعـات  مـع 
الوطنيـة مـن األمـور املهمـة ملـا لـه مـن دور يف زيـادة الوعـي 
املجتمعـات  يف  املقيمـني  األفغـان  الالجئـني  دعـم  بأهميـة 
التـي قـد  التدخـالت  املضيفـة منـذ مـدة طويلـة مـن خـالل 
ترتقـي مبسـتويات االندمـاج واملشـاركة الفعالـة، مثـل: دعـم 
ُسـبل العيـش املجتمعيـة. وللتخلص مـن املفهوم العالق بشـدة 
بـأن  الوطنيـة  والحكومـات  املحليـة  املجتمعـات  أذهـان  يف 
ـن منـاذج  الالجئـني األفغـان عـبء عـىل كاهلهـم، يجـب أن متكِّ
الربامـج املبتكـرة الالجئـني األفغـان مـن أداء مسـاهامت مثمرة 
للمجتمعـات املحليـة عمومـاً، فهـذه املناهـج املجتمعيـة مـن 
شـأنها دفـع عجلـة النمـو االقتصـادي املحـي ولـن تسـتلزم، إذا 
مـا أجريـت عـىل نحـو سـليم، االشـتامل عـىل أهـداف العـودة 

واإلعـادة األطـول أجـاًل. 

إعـالم الجهـات املانحـة باملامرسـات الناجحـة: قد يشـتمل 
الرتويـج ألشـكال بديلـة مـن الدعـم املقـدم لالجئـني األفغـان 
عـىل رفـع  تعقيـداً  األكـرث  اإلنسـانية  التمويـل  تيـارات  ضمـن 
مسـتوى الرتكيـز عـىل األنشـطة املـدرة للدخـل وُسـبل العيـش 
إىل  إضافـة  بالقسـائم  الدعـم  برامـج  و/أو  النقديـة  والخطـط 
زيـادة الدعـم املقـدم للمجتمعـات املضيفـة. وميكـن أن متتـاز 

الربامـج التعليميـة وبرامـج التدريـب املهنـي املهتمـة باألبعـاد 
عـرب الحدوديـة )مثـل: املهـارات واعتـامد املناهـج التعليميـة( 
بـأن لهـا أثـراً مزدوجـاً مـن حيث دعـم الالجئـني وتعزيـز فرص 
سـوق العمـل املتاحـة املطروحـة أمامهـم أثنـاء تهجريهـم مـن 
ناحيـة وتلبيـة أهـداف الحكومـات املضيفـة املتعلقـة بخطـط 

العـودة واإلعـادة مـن ناحيـة أخـرى.

حاميـة الحصـول عـىل الحقـوق: يف ظـل الرتكيـز عـىل زيادة 
الربمجـة،  مناهـج  النفـس مـن خـالل  االعتـامد عـىل  مظاهـر 
تبقـى معالجـة الحقـوق الرسـمية لالجئـني األفغـان والعائديـن 
واالسـتجابة لهـا ذات أهميـة قصوى. ولن يتـأىن لالجئني األفغان 
بلـوغ مسـتويات مرتفعـة من االعتـامد عىل النفـس إال مبنحهم 
جميـع الحقـوق التـي تنـص عليهـا اتفاقيـة 1951 مبـا فيها حق 
الحصـول عـىل العمـل وحريـة التنقـل. وميكـن إيصـال هـذه 
املبـادئ األساسـية للحكومـات املضيفـة وتشـجيعها عـىل زيادة 
تقبلهـا لهـا بإتبـاع أسـاليب إيجابيـة ومتامشـية مـع األوضـاع 
مـام ُيسـاهم يف توضيـح قيمة تحسـني الظروف القامئـة وتقليل 

مسـببات االسـتضعاف. 

زيـادة املنـارصة الفعالـة: من املهـم أيضاً أن تضمـن الجهات 
الفاعلـة املعنيـة باالسـتجابة اإلنسـانية أن تحظـى املناقشـات 
بشـأن أوضـاع التَّهجـري امُلطـوَّل باهتـامم أكـرب يف جـدول أعامل 
الجهـات الفاعلـة اإلمنائيـة والجهـات املانحة الدوليـة. وُيحتمل 
أن يسـاعد تيسـري آليات التفاعل بني الجهات الفاعلة اإلنسـانية 
واإلمنائيـة عـىل تشـجيع توفـري الخدمـات لالجئـني واملجتمعات 
املضيفـة بطـرق تتحاىش نشـوء األنظمة املوازيـة وتدعم اإلرادة 
السياسـية عـىل نحـو أكـرب مـام “يفـك خنـاق” أوضـاع التهجـري 
املتعلقـة  التوجيهيـة  املبـادئ  وتعـد  الالجئـني.  عـن  املطـول 
باملحـاور اإلنسـانية الخاصـة باالسـتجابة ألوضـاع الالجئـني يف 
أوقـات التهجـري املطـول، واملعنيـة بتحديد أفضـل األماكن التي 
يجـب أن يبـدأ بهـا تقديـم الدعـم وأن يتداخـل وأن ينتهي بني 
الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية واإلمنائية،.مسـاهمة نافعـة ومهمة 

للمناقشـات الجاريـة حاليـاً بـني الجهـات املانحة. 

الحلـول  اسـرتاتيجية  مبقـدور  اإلقليميـة:  الجوانـب  مراعـاة 
الخاصـة بالالجئـني األفغـان اإلقليميـة دعـم الجهـود املبذولـة 
لزيـادة الوعـي مبنافـع إدراك الروابط الحدودية بني أفغانسـتان 
وإيـران وباكسـتان وتحديدهـا واالسـتفادة منهـا ملعرفـة كيـف 
آثارهـا  هـي  ومـا  املسـتقبلية  الربامـج  تدخـالت  سـتتفاعل 
اإليجابيـة عـىل حيـاة الالجئني األفغـان والعائديـن. وميكن بذل 
جهـود جديـدة عـىل نحـو خـاص يف تطويـر اسـتجابات الربامج 
ل يف املناطق الحرضية يف جميع  املبتكـرة ملشـاكل التَّهجري امُلطـوَّ

املنطقة.  أرجـاء 
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الخالصة
حتـى يومنـا هـذا، كانـت املبالغـة يف االعتـامد عـىل التدخـالت 
اإلنسـانية سـمة االسـتجابة ألوضـاع الالجئـني األفغـان وقلصـت 
جهـود إيجـاد الحلـول الدامئـة واملسـتمرة. ومـا زال االهتـامم 
لـة والتحديات  الـدويل املتزايـد بأوضـاع الالجئـني األفغـان امُلطوَّ
أمـام عـودة الالجئـني إىل ديارهم مـن األولويات الرئيسـية التي 
تتطلـب تجديـد الرتكيـز عليها باسـتمرار. ويجـب أن تكون مثل 
هذه املناهج راسـخة ضمن أساسـيات الربامـج وأن تنأى عن أي 
ترويـج علنـي لحلـول دامئـة محـددة. ويجـب أن ُتصـاغ الربامج 
وجهـود حشـد الدعـم اإلقليمية املعنيـة بالالجئـني األفغان عىل 
نحـو يدعـم قضيـة التَّهجـري امُلطـوَّل ويسـتجيب لهـا بـدالً مـن 

محـاوالت إيجـاد “حلـول” لها.

يف  مهـم  وتعزيزهـا  الجديـدة  املناهـج  هـذه  مثـل  فتطويـر 
االنتقـال مـن الرعايـة واإلعالـة إىل مزيد من التمكني واملشـاركة 
يف تقديـم املسـاعدة. ولـن تكون املناقشـات السياسـاتية داخل 
بهـدف تحسـني  املنطقـة  أرجـاء  اإلنسـاين يف جميـع  املجتمـع 
التعـرف عـىل مبـادرات الربامـج الداعمـة لالعتامد عـىل النفس 
ضـامن الحصـول عـىل دعـم مـايل أطـول أجـاًل وحسـب ولكنهـا 
سـتؤكد أيضـاً للحكومـات املضيفة يف إيران وباكسـتان أن زيادة 
االعتـامد عـىل النفـس ال تعنـي االندمـاج املحـي لتـؤدي بذلك 

دوراً مهـاًم يف تعزيـز آمـال احتامليـة العـودة الطوعيـة عندمـا 
تسـمح الظـروف بذلـك. 
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