
برنامج المساعدة عىل العودة الطوعية (VARP) عبارة عن عرض للمساعدة 
ويج.  ي ال�ن

ن �ن ي اللجوء والمهاجرين غ�ي النظام�ي ي العودة، يُقدم إىل طال�ب
�ن

ي اللجوء والمهاجرين  وهو يهدف إىل عودة إنسانية كريمة ومنظمة لطال�ب
ي العودة طوعياً لأوطانهم الأصلية.

ن والذين يرغبون �ن غ�ي النظام�ي

ة: ي ال ت دات ال اع س م دو ال ق ة (VARP) ت م ظ ن م ج IOM ل ام رن ب

- معلومات واستشارات عن العودة، 
ن وثائق السفر،  - تأم�ي

تيبات السفر،  - القيام ب�ت
ي المغادرة، نقاط العبور، الوصول)، 

ي المطار ( �ن
- مساعدة �ن

ي النقل ح�ت  مكان نهاية الرحلة، 
- مساعدة �ن

- متابعة محدودة وذلك إذا تم طلبها،

ال؟ ؤه �ب م ت ع ذى ي ن ال م

1: انت طالب/ طالبة اللجوء: 

- بانتظار جواب الطلب اللجوء. 
- الذي ُرفض طلب  اللجوئه. 

ي  لطلب اللجوء.  
- ان قرار الرفض نها�أ

- طالب/ طالبة اللجوء الذي سحب طلبه. 
 2: اي مهاجر غ�ي نظامي (غ�ي مسجل كطالب اللجوء او

فقد حق القامة).

جابية للعودة مع منظمة IOM؟ السمات الإ

جميع الخدمات المقدمة مجانية.

سوف تعلم مسبقاً وبشكل دقيق م�ت سوف تسافر إىل  وطنك، وهذا 
ي مكان نهاية 

يمكنك من إعالم أصدقائك و/ أو أقربائك لستقبالك �ن
رحلتك إذا كنت ترغب بذلك.

ستكون سفرتك منظمة ح�ت نهايتها.

سوف تسافر كمسافر نظامي.

طة المحلية. لن يتم تسليمك إىل ال�ش

ي نقاط  العبور ونقاط 
ستحصل عىل مساعدة IOM عند المغادرة و�ن

الوصول.

ي الحصول عىل وثيقة سفر إذا اقتضت الحاجة.
ستتم مساعدتك �ن

ويجية.  اً إىل الحكومة ال�ن ن أنت لست مدي

 . ي
 قد يكون بعض الجنسيات مؤهلة للحصول عىل دعم ماىلي  الضا�ن
لمزيد من المعلومات حول هذا الدعم ماىلي يمكنك التصال بـ: 

.IOM المنظمة الدولية للهجرة
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إن منظمة IOM تؤمن بمبدأ أن الهجرة النسانية المنظمة 
تعود بالنفع عىل المهاجرين والمجتمع.

كائها ل: المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع �ش

معلومات التصال

مواجهة التحديات العملية للهجرة، 
تقديم مفهوم اك�ش وضوحا لقضايا الهجرة، 

تشجيع التنمية الجتماعية والقتصادية من خالل الهجرة، 
تقوم بالمحافظة عىل الكرامة النسانية ورفاهية المهاجرين. 
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 عنوان:

يدي: العنوان ال�ب

هاتف:

: ي
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

: ي
و�ن موقع الك�ت

نت: ن�ت تقديم الطلب عىل الإ
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0154 Oslo, Norway

Postboks 8927 Youngstorget 
N-0028 Oslo, Norway
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كيفية تقديم الطلب
ي العودة اىل وطنك الأصىلي مع برنامج (VARP)، فإنك 

ٕاذا كنت ترغب �ن
تحتاج لأن تمىلي إستمارة طلب حيث يمكنك الحصول  عليها من خالل 

تصال بــ: الموقع www.voluntaryreturn.com أو يمكنك الإ

(IOM) رة ج ه ل ة ل ي دول ة ال م ظ ن م ال

ة: ي م ي ل ق ا الإ ه ب ات ك ب   UDI و م ان ؤون الأج ة ش ري دي  م
 هاتف: 00 15 35 23 47+

www.udi.no : ي
و�ن : udi@udi.no   الموقع الك�ت ي

و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

 UDI إقليم الغرب
هاتف:99 09 30 55 47+ رقم الفاكس: 88 09 30 55 47+

 UDI إقليم الجنوب 
هاتف: 60 60 10 38 47+ رقم الفاكس: 80 04 02 38 47+

 UDI إقليم الأوسلو
هاتف: 00 15 35 23 47+رقم الفاكس: 80 15 35 23 47+

ق  UDI إقليم ال�ش
هاتف: 00 65 14 61 رقم الفاكس: 95 08 17 61 47+

 UDI إقليم الوسط 
هاتف: 00 24 89 73 47+رقم الفاكس: 01 24 89 73 47+

 UDI إقليم الشمال
هاتف: 10 58 96 76 47+ رقم الفاكس: 39 85 96 76 47+

(NOAS) وء ج ل ي ال �ب ال ط ة ل ي ج وي �ن ة ال م ظ ن م  ال
 هاتف: 60 56 36 22 47+

www.noas.org : ي
و�ن   موقع الك�ت

noas@noas.org : ي
و�ن لك�ت يد الإ  ال�ب

Torggt 22, 0183 Oslo, Norway :العنوان

وج �ن ي ال
ؤ �ن ج ل ي ال �ب ال ط ال ل ب ق ت ز إس راك م

ويجية.  المنظمة IOM ليست جٔز من الحكومة ال�ن

ي 
قامة أو اللجوء �ن ي الحصول عىل الإ

المنظمة MOI ليمكنها مساعدتك �ن
ي 

اضك عىل قرار اللجوء لم يأخذ حقه �ن ويج. إذا كنت تعتقد أن اع�ت ال�ن
المعالجة، يمكنك عندها التصال بمحاميك أو منظمة NOAS لمساعدتك. 

ي العودة طوعياً إىل 
المنظمة IOM متاحة لالأشخاص الذين يرغبون �ن

أوطانهم الأصلية. 

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

ن UDI. قد ل يسمح المسؤولون  ويج�ي ن ال�ن بالعودة، إىل موافقة المسؤول�ي
بسفر شخص ما مع منظمة IOM دون توضيح اسباب الرفض للمنظمة. 

ي عودتك بعد موافقة السلطات عىل سفرك 
ويجية �ن طة ال�ن لتتدخل ال�ش

 .IOM مع منظمة
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