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 وقـــد أعطـــت الدراســـة فكـــرة واضـــحة حـــول التحـــديات األساســـية الـــتي يواجھھـــا
  .العائــــدين التشــــاديين مــــن ليبيــــا فــــي مجتمعــــات  العــــودة

ـــة ـــت وزارة الخارجي ـــد قام ـــكم، فق ـــذكر بعض ـــا ي ـــا كم  والتعــــــاون األفــــــريقي وحينھ
ــــترك ــــر صــــحفي مش ــــم مؤتم ــــرة بتنظي ــــة للھج ــــة الدولي ــــع المنظم  بالتنســــيق م

ــــية ــــات الدبلوماس ــــانية، الھيئ ــــات اإلنس ــــى المنظم ــــة إل ــــذه الدراس ــــائج ھ ــــديم نت  ،لتق
ــــة ــــير حكومي ــــة الغ ــــات الدولي ــــاد، المنظم ــــي تش ــــدين ف ــــدوليين المتواج ــــانحين ال  الم

ــــا ــــن ليبي ــــدين م ــــي  العائ ــــب ممثل   .بجان
ــر ــد أب  زت الدراســــة بعضــــا مــــن التحــــديات األساســــية الــــتي يواجھھــــا العائــــدينوق

  :التشــــاديين مــــن ليبيــــا والــــتي نــــورد مــــن بينھــــا اآلتــــي
  ھنــاك زيــادة مطــردة وواضــحة فــي عــدد الســكان، ففــي مدينــة فيــا الرجــو  .1

ـــن  ـــثر م ـــاك أك ـــال، ھن ـــى  ســـبيل المث ـــو عل ـــم بورك ـــي إقلي ـــا4,500ف ـــن ليبي ـــد م   عائ
بينمـــا عـــدد الســـكان الـــم ـــ  ـــي الـ ـــة حوال ـــي المدين ـــن ف   نســـمة. وفـــي10,000قيمي

ــــتقبلت  ــــتي اس ــــرقي وال ــــدي الش ــــم إيني ــــي إقلي ــــوردي ف ــــة م من1,500مدين ئدا    عا
ـــ  ـــي الـ ـــا حوال ـــكان فيھ ـــدد الس ـــة ع ـــغ جمل ـــال يبل ـــا مث   نســـمة. وفـــي3,000ليبي

 مدينـــــة أونيانغـــــا كبـــــير فـــــي إقليـــــم إينيـــــدي الغـــــربي والـــــتي اســـــتقبلت حوالـــــي
ـــ   عائـــد يبلـــغ عـــد2,000الـــ  ـــي الـ  . نســـمة6,000د الســـكان فيھـــا حوال

 حـــــدت العـــــودة المفاجئـــــة والقســـــرية و الســـــريعة  للمھـــــاجرين التشـــــاديين .2
 العائــــدين مــــن ليبيــــا مــــن مقــــدرات وإمكانيــــات اإلدارات المحليــــة فــــي تقــــديم

ــــدورھا أضــــعفت ــــتي ب ــــم وال ــــف و الصــــحة والتعلي ــــل التوظي  الخــــدمات األساســــية مث
ــــيبشـــكل كبـــير مـــن فـــرص اإلدمـــاج ال ــــا ف ــــن ليبي ــــدين م ــــاعي للعائ  إجتم

 .مجتمعـــــاتھم األصـــــلية
ــــن .3 ــــدين م ــــة الســــكانية للعائ ــــة التركيب ــــي طبيع ــــر ف ــــد رئيســــي آخ ــــاك تح  ھن
ــــم ــــب عليھ ــــاد يغل ــــتوى تش ــــى مس ــــا عل ــــن ليبي ــــدين م ــــل العائ ــــا ج ــــا، فبينم  ليبي
ـــن ـــم م ـــدين ھ ـــل العائ ـــوحظ أن ج ـــة ل ـــاليم تشـــاد الشـــمالية األربع ـــي أق ـــال، فف  الرج

ــــال والنســــاء ــ  األطف ــي الـ ــم حوال ــذين قضــي معظمھ   عامـــا فـــي ليبيـــا15وال
 .كمتوســط إن لــم نقــل أكــثر مــن ذلــك

 وبنــــاء علــــى ھــــذه المعطيــــات المستخلصــــة مــــن الدراســــة والــــتي اســــتتبعتھا
 الحكومــــة التشــــادية بنــــداء إلــــى األســــرة الدوليــــة لتقــــديم المســــاعدة لھــــؤالء

ــــاتھم األصــــلية ــــي مجتمع ــــا وتســــھيل إدمــــاجھم ف ــــدين مــــن ليبي ــــبى  ،العائ ــــد ل  فق
 النـــداء بعضـــا مـــن المـــانحين الـــدوليين وذلـــك بتمويـــل مشـــروعات المنظمـــات

ـــى ـــا إل ـــي مجملھ ـــتي تھـــدف ف ـــة للھجـــرة وال ـــة الدولي ـــا المنظم ـــا فيھ  اإلنســـانية بم
ــــا ــــن ليبي ــــدين م ــــون والمســــاعدة للعائ ــــد الع ــــديم ي  .تق

ــــاون ــــة تع ــــى إتفاقي ــــع عل ــــوم للتوقي ــــع الي ــــا نجتم ــــا،  فإنن ــــون جميع ــــا تعلم  وكم
ـــــتيجديـــدة بيـــن ا  لكونفدراليـــــة السويســـــرية والمنظمـــــة الدوليـــــة للھجـــــرة وال

ــــة ــــروعات المنظم ــــد مش ــــل أح ــــرية بتموي ــــة السويس ــــا الكونفدرالي ــــوم بموجبھ  تق
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 الـــتي تـــرمي فـــي مجملھـــا إلـــى اســـتقرار المجتمعـــات الـــتي  شـــھدت عـــودة
ــــالد ــــي شــــمال الب ــــيرة ف ــــا بأعــــداد كب ــــن ليبي  .التشــــاديين م

ــف ــوم الكون ــذي تق ــروع وال ــذا المش ــدف ھ ـــــة عـــــبرويھ ـــــة السويســـــرية بتمويل  درالي
ــــى ــــوم إل ــــا الي ــــال بھ ــــن بصــــدد اإلحتف ــــتي نح ــــاون ال ــــة التع ــــع إتفاقي  توقي

 التخفيــــف مــــن حــــدة المعانــــاة الــــتي يعيشــــھا العائــــدين مــــن ليبيــــا فــــي منــــاطھم
 .األصــــلية فــــي شــــمال البــــالد

 ويجـــدر ھنـــا أن نشـــير إلـــى أن ھنـــاك عـــدد مـــن المـــانحين الـــدوليين الـــذين مولـــوا
ــظ ـــامشــروعات المن ـــة ألماني ـــة، جمھوري ـــدة األمريكي ـــات المتح ـــل الوالي ـــة بســـخاء مث  م
 .الفدراليــــة، جمھوريــــة جنــــوب أفريقيــــا وصــــندوق األمــــم المتحــــدة لبنــــاء الســــالم

 وقبـــل الختـــام، أود أن أشـــير إلـــى أن ھـــذا المشـــروع الھـــادف إلـــى إســـتقرار
 ،المجتمعـــات ال يمكـــن إنجـــازه مـــن غـــير إشـــراك ودعـــم وزارة الخارجيـــة التشـــادية
ـــدعمو ـــة ل ـــة الوطني ـــني، اللجن ـــامن الوط ـــرة والتض ـــاعي واألس ـــل اإلجتم  زارة العم

ــــنزع ــــا ل ــــة العلي ــــادي، اللجن ــــر التش ــــدين، الصــــليب األحم ــــن والعائ ــــاج  الالجئي  وإدم
ــــام ــــام، والمجموعــــة اإلستشــــاربة لأللغ  .(MAG) األلغ

 وفـــي الختـــام تتقـــدم المنظمـــة الدوليـــة للھجـــرة بوافـــر شـــكرھا وتقـــديرھا إلـــى
ــــــدرال ــــاتالكونف ــــة فــــي قــــدرات وإمكاني ــــى الثقــــة الغالي ــــة السويســــرية عل  ي

 المنظمــــة لتنفيــــذ مثــــل ھــــذه المشــــروعات اإلنســــانية. وننتھــــز ھــــذه الفرصــــة أيضــــا
 لنحـــيي الجھـــود المتواصـــلة للحكومـــة التشـــادية لـــدعمھا وتعاونھـــا المتواصـــل مـــع

  . المنظمـــة الدوليـــة للھجـــرة
ـــزيال  .وشـــكرا ج


