
 

 

المنظمة الدولية للهجرة فرصة  العودة الطوعية اإلنسانية التي تقدمها  مساعدة    تمنحالحياة بعد ليبيا: كيف  

 لمهاجرين ل ثانية

 .حسين في العاشرة من عمره عندما توفي والده، تارًكا له أن يرعى أخواته الخمس وأمه المريضةمطهر كان محمد 

عمل في متجر بقالة وكان يسافر من قريته في مقاطعة نواخالي في جنوب شرق بنغالديش إلى العاصمة  ي  كان،  عندما كان شابًا

حيث كان يدعم أمه وزوجته وابنتيه، ويبحث عن    متواصلكفاح  عبارة عن  . كانت حياته  تجارية  دكا بشكل شهري في أعمال  

التي أدت إلى  ؛ 2011جات الربيع العربي في عام رةً بعد احتجامباش ، 2012ق محمد إلى ليبيا في عام خيارات عمل  أفضل. انطل

 .الصراع واألزمة المستمرة في البالد

قال محمد "عندما كانت الحالة مستقرة في ليبيا، كنت أعمل وأكتسب المال وكان كل شيء  على ما يرام، ولكن عندما بدأ النزاع،  

 كنت أخشى الموت".

بدون عمل وال مستقبل في ليبيا. أخبره  محمد    بقى،  2020كورونا واإلغالق التام في عام  وعندما فُرضت القيود جراء فيروس  

 .أحد األصدقاء أن برنامج العودة الطوعية اإلنسانية التابع للمنظمة الدولية للهجرة هو الحل

كما ذكر محمد، "أخبرني أحد   ".بالنسبة لي  من أصعب األوضاعكان  في ليبيا    الجائحة"العثور على وظيفة بعد األزمة وأثناء  

 ."من خالل البرنامج يوطنأنه يمكنني التسجيل للعودة إلى  الديش مع المنظمة الدولية للهجرةالذي عاد إلى بنغ أصدقائي

 هكذا قال محمد في"،  لم أرى زوجتي وأطفالي لتسع سنوات  . منذ شهر أبريلهذه الرحلة    تأنتظرا عشية عودته. "متحمسً محمد  كان  

للعودة الطوعية   يوم الثالثاء في رحلة على متن طائرة  اا آخرً ا بنغالديشيً مهاجرً   124حيث انضم إلى  معيتيقة بطرابلس  مطار  

 .إلى دكا اإلنسانية

ة المهاجرين إلى بلدانهم األصلية منذ أن أوقفت  وكانت الرحلة الممولة من االتحاد األوروبي هي الثانية في غضون أسبوع إلعاد

الرحلة األولى مطار مصراتة   ليبيا في شهر أغسطس. غادرت  الخارجة من  الجوية اإلنسانية  الرحالت  الداخلية جميع  وزارة 

 .أكتوبر  22إلى بانجول عاصمة غامبيا يوم  شخًصا ووصلوا بأمان 127لى متنها الدولي وع

مهاجًرا من ليبيا بصورة آمنة وقانونية وكريمة عبر برنامج المنظمة الدولية للهجرة    53,000أكثر من  ، عاد  2015منذ عام  "

يعتبر البرنامج شريان حياة  "  ،كما صّرح فيدريكو صودا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا  للعودة الطوعية اإلنسانية "

 ."بالنسبة للكثيرين حاسم وفرصة للبدء من جديد

يتم إجراء فحوص طبية للمهاجرين قبل مغادرتهم، ويتم مساعدتهم على النقل قبيل المغادرة، وتقديم خدمات المشورة، وفحوص 

  .لهم للكشف عن فيروس كورونا قبل الصعود(  PCRشخصية، وإجراء اختبارات )ال  الوقايةالحماية، كما يتم إعطائهم معدات  

للعند وصولهم،  و الدولية  المنظمة  المهاجرين  بهجرة  تقوم  إنشاء   دماجاإلإعادة    بمساعدتهم علىدعم  أكثر   ليتمكنوا من  مستقبل 

 للبقالة كالذي تركه قبل سنوات عندما سافر إلى ليبيا.  اصغيرً  اا. يأمل محمد أن يستفيد من هذه المساعدة ويفتح متجرً إشراقً 

  مهمة من ليبيا يوفر مساعدة    العودة الطوعية اإلنسانيةقال سفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إن استئناف رحالت  

يقدم برنامج أوطانهم. "وسجلوا أنفسهم للعودة إلى    يواءفي مراكز اإل  سيئةا معيشية  للعديد من المهاجرين الذين واجهوا ظروفً 

 ."، المساعدة الالزمة للعودة وإعادة اإلدماج وبناء سبل عيش جديدةالمنظمة الدولية للهجرة اكنتمع شري انيةالعودة الطوعية اإلنس 

 تزال ال فهي تدريجيًا، تتحسن  ليبيا في العامة األمنية الحالة أن حين في"زمان -أوز  شاميم اللواء  ليبيا، لدى بنغالديش سفير  وذكر 

  في   هائل  بعمل    األوروبي،  االتحاد  من  بدعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقوم.  المهاجرين  من  لكثير   بالنسبة  آمنة  وغير   مستقرة  غير 

 ".أوطانهم إلى العودة في الراغبين المهاجرين مساعدة



المبادرة  أطلقت  .اإليطاليةمن خالل المساهمة السخية لالتحاد األوروبي والحكومة  العودة الطوعية اإلنسانية  يمكن تنفيذ برنامج  

للهجرة في ديسمبر   الدولية  والمنظمة  بين االتحاد األوروبي  الصندوق االئتماني لالتحاد األوروبي   2016المشتركة  بدعم من 

، أفريقياالقرن األفريقي وشمال  ووبحيرة تشاد،  ا في منطقة الساحل  ا أفريقيً بلدً 26يجمع  الذي ،  إفريقيالحاالت الطوارئ من أجل  

ومبنية ا  وعيً ا وإلى جانب االتحاد األوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، وحول الهدف المتمثل في ضمان أن تكون الهجرة أكثر أمانً 

 .سواء للمهاجرين ومجتمعاتهم على حد   على قرارات سليمة وُمدارة بشكل جيد


