
VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME

وع المجموعات المستضعفة يساعد المهاجرين  م�ش
ي العودة إىل بلدهم الأصل. 

ف �ف ويج الراغب�ي ي ال�ف
الضعفاء �ف

توفر المنظمة الدولية للهجرة مزيًدا من الدعم قبل العودة 
ي أثنائها وبعدها.

و�ف

ي العودة الطوعية والظروف  
معلومات حول المساعدة �ف

ي البلد الأصل.
�ف

دماج. الستشارة وتقييم احتياجات إعادة الإ

متابعة أرس القارصين.

. تقييم المخاطر لضحايا المتاجرة بالب�ش

ي إصدار وثائق السفر إذا لزم الأمر ذلك.
المساعدة �ف

ويج إىل البلد الأصل )مع المرافقة إذا  ي من ال�ف
سفر مجا�ف

لزم الأمر ذلك(.

دماج والدعم مقدمة من المنظمة  مشورة حول إعادة الإ
ي البلد الأصل بعد العودة.  

الدولية للهجرة �ف

دماج وبعدها. ي إعادة الإ
ة المساعدة �ف المراقبة خالل ف�ت
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ما يمكن أن تقدمه المنظمة الدولية للهجرة؟

ضحايا المتاجرة بالب�ش )الكبار والأطفال(.

ويج دون آبائهم أو الوصي  القارصين )الأطفال الذين أتوا إىل ال�ف
ي لهم(. 

القانو�ف

ويج  كانوا من الُقصَّ وتخطوا أعمار الُقصَّ )الذين أتوا إىل ال�ف
ف 81 و32 عاًما(. اوح أعمارهم ب�ي باعتبارهم من الُقصَّ وهم الآن ت�ت

المهاجرون ذو الحتياجات الطبية )الذين يحتاجون إىل متابعة طبية 
دقيقة عند عودتهم(.

المهاجرون الضعفاء الآخرون )عىل سبيل المثال ضحايا العنف 
ساءة وضحايا العنف الأرسي وضحايا الزواج  والستغالل والإ

ي بلد المنشأ(.
ف دون أرسة �ف كراه والمهاجرين المسن�ي بالإ
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وع الفئات المستضعفة؟ من يمكنه التقدم إىل م�ش

كيفية التقدم
ي العودة إىل موطنك بمساعدة المنظمة الدولية 

إذا رغبت �ف
للهجرة، تحتاج إىل استكمال نموذج الطلب التابع للمنظمة الدولية 
ي 

و�ف لك�ت نت عىل الموقع الإ ن�ت للمهاجرين. يمكن إجراء ذلك ع�ب الإ
www.voluntaryreturn.com

ة. أو من خالل التصال بالمنظمة الدولية للمهاجرين مبارسش

وع المجموعات  م�ش
المستضعفة

المعلومات والعودة وإعادة إدماج 
ف المهاجرين المستضعف�ي

ARABIC | العربية



معلومات إضافية

ات السفر بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة؟ ز ما مم�ي

ي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة دون رسوم.
الخدمات ال�ت

ويجية مقابل سفرك. لن تكون مديًنا للحكومة ال�ف

 مواعيد السفر المؤكدة تُسهل عليك التخطيط والستعداد للعودة.
وهذا يُتيح لك إعالم الأصدقاء والأقارب مقدًما.

تسافر عىل اعتبار أنك راكب عادي.

ي تقصدها. 
يتم ترتيب سفرك إىل الوجهة النهائية ال�ت

لن تخطر المنظمة الدولية للهجرة السلطات المحلية عند وصولك.

ي العبور وعند الوصول.
ستحصل عىل مساعدة المنظمة الدولية للهجرة، �ف

ف الحكومات. كة ب�ي المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة مستقلة مش�ت

ي 
ات ول �ف ي الحصول عىل تأش�ي

ل تساعد المنظمة الدولية للهجرة �ف
ويج. إذا كنت ترى أن طلب لجوئك لم يتلَق  ي ال�ف

مشكالت اللجوء �ف
ي  اهتماًما عادًل، يمكنك التصال بمحاٍم أو  بالمنظمة الدولية لطال�ب

اللجوء للحصول عىل المشورة القانونية. 

ي العودة، تحتاج هذه 
قبل أن تساعدك المنظمة الدولية للهجرة �ف

ويجية.  يجوز لمديرية  المنظمة إىل العتماد من مديرية الهجرة ال�ف
ويجية أن تحرم بعض الأفراد من السفر مع المنظمة  الهجرة ال�ف
الدولية للهجرة ولن يُعلن سبب الرفض للمنظمة الدولية للهجرة، 

ويُعلن لك فقط شخصًيا. 

ي عودتك بمساعدة المنظمة 
ويجية �ف طة الهجرة ال�ف ك رسش ل تش�ت

الدولية للهجرة. 

م المنظمة الدولية للهجرة بمبدأ أن هجرة الأفراد  ز تل�ت
المنتظمة يفيد المهاجرين والمجتمع.

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

معلومات عن جهات التصال

ي مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة.
المساعدة �ف

تعزيز فهم قضايا الهجرة.

تشجيع التنمية الجتماعية والقتصادية من خالل الهجرة.

الحفاظ عىل كرامة وصحة المهاجرين.

International Organization for Migration (IOM)

العنوان:

يدي: العنوان ال�ب

هاتف:

: ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

: ي
و�ف لك�ت الموقع الإ

Skippergata 33 
0154 Oslo, Norway

Pb 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int 

www.iom.no

عادة إدماجهم تصل قيمته إىل  ف دعًما لإ يتلقى المهاجرون المستضعف�ي
ي البلد 

42.000 كرونة نرويجية. ويدير ذلك المنظمة الدولية للمهاجرين �ف
الأصل.  تغطي المساعدة المالية الحتياجات الأساسية عند العودة، 
ي القتصادي عىل المدى الطويل.

ي الكتفاء الذا�ت
وتهدف إىل المساعدة �ف

دماج إىل المكونات أدناه. ومع ذلك، ونتيجة  عادًة ما ينقسم دعم إعادة الإ
ي 

، توجد بعض المرونة �ف ف لالحتياجات المختلفة للمهاجرين المستضعف�ي
كيفية إنفاق الدعم. يقرر بعض المهاجرين إنفاق مزيد من المال عىل 
ا من الدعم عىل التعليم. ً ف ينفق آخرون كث�ي ي ح�ي

الحتياجات الطبية، �ف

عادة إدماجهم الدعم المقدم للمهاجرين الضعفاء لإ

دعم السكن يبلغ 8.000 كرونة نرويجية ي أو 
فدعم التعليم أو التدريب المه�ز

ي الأعمال التجارية أو العمالة 
وع �ز ال�ش

مقابل 24.000 كرونة نرويجية
م الدعم عينًيا ويمكن استخدامه  يُقدَّ

يجارات والسكن المؤقت ومواد  لتغطية الإ
نشاء وقطع الأثاث المهمة ومعدات  الإ

سكان. الإ

م الدعم عينًيا ويمكن استخدامه  يُقدَّ
يجارات والسكن المؤقت ومواد  لتغطية الإ

نشاء وقطع الأثاث المهمة ومعدات  الإ
سكان. الإ

ي 2.000 كرونة نرويجية الدعم الط�ب

عانة / نفقات المعيشة مقابل  بدل الإ
8.000 كرونة نرويجية

يقدم الدعم عينًيا ويمكن 
ي أو  استخدامه للعالج الط�ب

الحصول عىل استشارات أو أدوية.

يمكن إنفاق البدل عىل الطعام والملبس 
والنتقالت والمنتجات الصحية واستبدال 

ها من  وثائق الهوية المفقودة أو غ�ي
ورية عىل الفور.  يتم  الحتياجات الصف

عانة نقًدا، باستثناء  تقديم بدل الإ
عانات كدعم  القارصين الذين يتلقون الإ

ي أو  من خالل الآباء.
عي�ف


