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يمكن للمنظمة الدولية للهجرة المساعدة 
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مزايا السفر مع المنظمة الدولية للهجرة:

ي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة مجانية.
الخدمات ال�ت

ويجية بمعاليم سفرك. ال تدين للحكومة ال�ن

 يمكن أن تساعدك المنظمة الدولية للهجرة ف
ي الحصول عىل وثائق السفر.

 مواعيد السفر المؤكدة تسهل عملية التخطيط والعودة
 لوطنك. وهذا يسمح لك بإبالغ االأصدقاء أو االأقارب مسبقا.

ستسافر كمسافر نظامي.

يتم ترتيب سفرك ح�ت الوجهة النهائية.

لن تبلغ IOM السلطات المحلية بقدومك.

ي
 ستحصل عىل مساعدة IOM عند المغادرة و�ن

 نقاط العبور وعند الوصول لبلدك.

  قد تكون بعض الجنسيات مؤهلة للحصول عىل
. للمزيد من المعلومات عن الدعم المال   دعم ماىلي

 IOM ي يمكنك االتصال بـ: المنظمة الدولية للهجرة

 برنامج المساعدة عىل العودة الطوعية)VARP(  يهدف إىل عرض
ن الذين ي اللجوء والمهاجرين الغ�ي النظامي�ي   المساعدة لطال�ب
ويج،   يرغبون ويخططون للعودة الأوطانهم االأصلية من ال�ن

 وذلك بتقديم عودة إنسانية و منظمة.

ة  : ي ال ت دات ال اع س م رة ال ج ه ل ة ل ي دول ة ال م ظ ن م ل ج )VARP( ل ام رن دم ب ق ي

- معلومات واستشارات عن العودة. 
- المساعدة الطبية.

ن وثائق السفر. - تأم�ي
تيبات السفر إىل الوجهة النهائية - القيام ب�ت

ي المطار )عند المغادرة، نقاط العبور وعند الوصول(
- المساعدة �ن

- المتابعة المحدودة و ذلك إذا تم طلبها وإن أمكن تقديمها. 

ج :  ام ن �ب ذا ال ن ه ادة م ف ت ع االس ي ط ت س ن ي م

1. الشخص الذي طلب اللجوء  

- الشخص الذي ينتظر الرد عىل طلب اللجوء 
- الشخص الذي  ُرفض طلب لجوئه

- الشخص الذي  ُرفض استئنافه لطلب اللجوء
- الشخص الذي سحب طلبه

2. اي مهاجر غ�ي نظامي )غ�ي مسجل كطالب للجوء او فقد حق 
ويج(.  ي ال�ن

قامة �ن االإ

VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME



كيفية تقديم الطلب:
ي العودة اىل وطنك االأصىلي مع برنامج

 إذا كنت ترغب �ن
نت ن�ت   )VARP(، ستحتاج لمىلأ إستمارة الطلب ع�ب االإ
.)UDI( ويجية ًة إىل إدارة الهجرة ال�ن   وإرسالها مبا�ش
  كل من يتم الموافقة عىل ملفه سيتم تحويله من

ويجية إىل المنظمة الدولية للهجرة.  إدارة الهجرة ال�ن

 للتقدم بطلب الحصول عىل المساعدة للعودة
نت عىل:  ن�ت   الطوعية ، قم بزيارة UDI ع�ب االإ

www.udi.no/en/return 

 إذا كنت بحاجة إىل أي معلومات حول
 عملية التقديم ، يرجى االتصال بـ:

)UDI( ويجية مديرية الهجرة ال�ن

هاتف: 96 61 43 40 47+

varp@udi.no : ي
و�ن لك�ت يد االإ  ال�ب

www.udi.no/en/return :  ي
و�ن الموقع الك�ت

مة بمبدأ أن الهجرة  ز إن المنظمة الدولية للهجرة IOM مل�ت
نسانية والمنظمة تفيد المهاجرين والمجتمع. االإ

ز بهدف: كاء عالمي�ي تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع �ش

معلومات االتصال

ي مواجهة التحديات الميدانية للهجرة،
المساعدة �ن

تقديم مفهوم اك�ش وضوحا لقضايا الهجرة، 
تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل الهجرة، 

المحافظة عىل الكرامة االنسانية ورفاهية المهاجرين.

International Organization for Migration (IOM)

عنوان الزيارة:

يدي : العنوان ال�ب

هاتف:

: ي ون�ي لك�ت يد االإ ال�ب

: ي ون�ي موقع الك�ت

Skippergata 33, 2nd floor 
0154 Oslo, Norway

Postboks 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no

 مكتب المنظمة الدولية للهجرة مفتوح من
ن إىل الجمعة من 10:00 إىل 15:00  االثن�ي

 وكالة االأمم المتحدة للهجرة )IOM(، هي منظمة حكومية
ويجية.   دولية مستقلة وليست جزًء من الحكومة ال�ن

ي العودة الطوعية
 IOM متاحة لالأشخاص الذين يرغبون �ن

 إىل أوطانهم االأصلية. 

ي الحصول عىل
 IOM  اليمكنها مساعدتك �ن

ويج. إذا كنت تعتقد أن طلب اللجوء ي ال�ن
قامة أو اللجوء �ن   االإ

  الخاص بك لم يتم النظر فيه بشكل عادل ، فيمكنك االتصال
 بمحام أو منظمة NOAS للحصول عىل المشورة القانونية. 

ي برنامجها الخاص 
يرجى مالحظة أن منظمة IOM تحتاج قبل قبولك �ن

 .)UDI( ويجية ويجية: مديرية الهجرة ال�ن بالعودة إىل موافقة السلطات ال�ن
يجوز ل)UDI( أن تحرم بعض االأفراد من السفر مع IOM و لن يُعلن سبب 

ي بالطلب، سيتم إعالمه بأسباب الرفض 
رفض المنظمة للشخص المع�ن

)IOM( حقوق الن�ش © المنظمة الدولية للهجرة
.IOM/Carina Wint :ي الوسط

الصورة االأمامية: IOM/Samantha Donkin.  الصورة الداخلية �ن
.IOM/ Barat Ali Batoor : ن  الصورة  الداخلية اىل اليم�ي

ي تحتاج معرفتها؟
ما هي االأمور االأخرى ال�ت


