
ي برنامج التأهيل وإعادة إدماج
 َْن الذي يمكن دعمه �ف

ف ؟  المهاجرين من ذوي الفئة المحتاجة والغ�ي المحمي�ي

كيفية تقديم الطلب:
ي العودة اىل وطنك الأصلي مع برنامج )VARP(، ستحتاج 

إذا كنت ترغب �ف
ًة إىل إدارة الهجرة  نت وإرسالها مبا�ش ن�ت لملء إستمارة الطلب ع�ب الإ

ويجية )UDI(. كل من يتم الموافقة عل ملفه سيتم تحويله من إدارة  ال�ف
ويجية إىل المنظمة الدولية للهجرة. الهجرة ال�ف

للتقدم بطلب الحصول عل مساعدة العودة الطوعية، قم بزيارة موقع  
www.udi.no/en/return :نت ن�ت UDI عل الإ

ضحايا التجار بالب�ش )الكبار والأطفال(.

ف وفاقدي السند الأ�ي الذين أتوا إىل  الأطفال الغ�ي المصحوب�ي
ويج، والذين ل تتجاوز أعمارهم 18  سنة حالياً.  ال�ف

ف وفاقدي السند  الأ�ي الذين أتوا إىل  الأطفال الغ�ي المصحوب�ي
ف 18 و23 عاماً. اوح أعمارهم الآن  ما ب�ي ويج وهم ُقّص وت�ت ال�ف

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

المهاجرون المصنفون ضمن الفئة الحساسة )عل سبيل المثال: ضحايا 
ساءة ، وضحايا العنف الأ�ي ، وضحايا  العنف ، الستغالل والإ

ي البلد الُم(.
كراه والمهاجرون المسنون دون أ�ة �ف الزواج بالإ
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تساعد المنظمة الدولية للهجرة )IOM(، المهاجرين  من 
ف  ويج و الراغب�ي ي ال�ف

ف �ف ذوي الفئة المحتاجة والغ�ي المحمي�ي
ي العودة طوعا إىل أوطانهم، حيث توفر المنظمة الدولية 

�ف
للهجرة المزيد من الدعم قبل و اثناء وبعد العودة.

ما الذي يمكن أن تقدمه المنظمة الدولية للهجرة؟

ي العودة الطوعية والظروف  
معلومات حول المساعدة �ف

ي البلد الُم
�ف

ندماج الستشارة وتقييم احتياجات إعادة التأهيل و الإ

ي التقييم الط�ب

ف وفاقدي  المصحوب�ي إيجاد الروابط العائلية لالأطفال الغ�ي
السند

تقييم المخاطر لضحايا التجار بالب�ش

ي إصدار وثائق السفر إن لزم الأمر
المساعدة �ف

ويج إىل البلد الأم )مع مرافق إن لزم  ي من ال�ف
سفر مجا�ف

الأمر(

دماج  من المنظمة  المشورة حول إعادة التأهيل والإ
الدولية للهجرة بعد العودة إىل البلد الأم.  

دماج وبعدها. ة  التأهيل، إعادة الإ المتابعة خالل ف�ت
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وع المجموعات  م�ش
المستضعفة

 برنامج التأهيل وإعادة إدماج
 المهاجرين من ذوي الفئة المحتاجة 

ف      والغ�ي المحمي�ي

ARABIC | العربية



معلومات إضافية:

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

ي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة مجانية.
إن الخدمات ال�ت

ويجية بمعاليم سفرك. ل تدين للحكومة ال�ف

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

مواعيد السفر المؤكدة تسهل عملية التخطيط والعودة لوطنك. وهذا 
يسمح لك بإبالغ الأصدقاء أو الأقارب مسبقا.

ستسافر كمسافر نظامي.

يتم ترتيب سفرك ح�ت الوجهة النهائية.

ي نقاط العبور
 ستحصل عل مساعدة IOM عند المغادرة و�ف

 وعند الوصول لبلدك.

لن تبلغ IOM السلطات المحلية بقدومك.

 IOM، وكالة الأمم المتحدة للهجرة، هي منظمة حكومية
ويجية.   دولية مستقلة وليست جزًء من الحكومة ال�ف

ي 
قامة أو اللجوء �ف ي الحصول عل الإ

IOM ل يمكنها مساعدتك �ف
ويج. إذا كنت تعتقد أن طلب لجوئك لم يتم النظر فيه بشكل  ال�ف

عادل ، يمكنك التصال بمحام أو منظمة NOAS للحصول عل 
المشورة القانونية. 

 قبل أن تساعدك المنظمة الدولية للهجرة عل العودة،
  :)UDI( ويجية  تحتاج هذه المنظمة إىل الموافقة من إدارة الهجرة ال�ف

ويجية أن تحرم بعض الأفراد من دارة الهجرة ال�ف  يجوز لإ
  السفر مع المنظمة الدولية للهجرة ولن يُعلن سبب الرفض

 للمنظمة، بل سُتعلم به انت شخصياً. 

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

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

معلومات التواصل

ي مواجهة التحديات الميدانية للهجرة.
المساعدة �ف

تعزيز فهم قضايا الهجرة.

تشجيع التنمية الجتماعية والقتصادية من خالل الهجرة.

الحفاظ عل كرامة وصحة المهاجرين.

.)IOM( المنظمة الدولية للهجرة

العنوان الزيارة:

يدي: العنوان ال�ب

هاتف:

: ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

ي
 مكتب المنظمة الدولية للهجرة مفتوح من الث�ف

ن إىل الجمعة من 10:00 إىل 15:00

: ي ون�ي 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

ف الحصول عل  يمكن للمهاجرين من ذوي الفئة المحتاجة والغ�ي المحمي�ي
دماج. هذه العملية تنفذ من قبل المنظمة الدولية  عادة الإ الدعم لإ

ي البلد الأم لتغطية المساعدات المالية و الحتياجات 
للهجرة �ف

دماج عند العودة. ي إعادة الإ
الأساسية،كما  تهدف إىل المساعدة �ف

دماج نقداً، باستثناء الأطفال الذين يتلقون  يقدم جزًء من دعم إعادة الإ
ي عليهم. يمكن إنفاق الدعم 

الدعم النقدي من خالل الوصي القانو�ف
النقدي عل الطعام والمالبس والنقل ومنتجات التنظيف وتغطية نفقات 

الوثائق المفقودة أو الحتياجات الآنية 
الأخرى.

ي : 
ي ال�ت

يتم توف�ي الجزء الآخر من الدعم عينياً، ويمكن استخدامه �ف

 إعادة إدماج المهاجرين من ذوي الفئة
ف  المحتاجة والغ�ي المحمي�ي

ي أو 
دعم التعليم أو التدريب المه�ف

ي الأعمال التجارية أو التوظيف: 
وع �ف ال�ش

يمكن استخدام هذا الدعم لتغطية 
النفقات المتعلقة بالتعليم أو التدريب 
ي أو الدعم لبدء عمل تجاري، كما 

المه�ف
يمكن أن يكون راتبك أثناء التوظيف. أنت 
تقرر كيفية استخدامه بناًء عل احتياجاتك 

وقدراتك واهتماماتك ووضعك.

 : ي  الدعم الط�ب
يمكن استخدام هذا الدعم للعالج، 

المشورة الطبية أو الأدوية.

 دعم السكن: 
الدعم المقدم عينياً، يمكن استخدامه 
يجار والسكن المؤقت ومواد  لتغطية الإ

نشاء وقطع الأثاث الساسية والدوات  الإ
لية.  ف الم�ف

إذا كنت بحاجة إىل أية معلومات حول عملية التقديم ، يرجى التصال بـ:
)UDI(  ويجية مديرية الهجرة ال�ف

هاتف:  96 61 43 40 47+
varp@udi.no : ي

و�ف لك�ت يد الإ  ال�ب
 www.udi.no/en/return : ي

و�ف   الموقع الك�ت


