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بازگشت داوطلبانه چیست؟

اگر کشور وطن شما امن است، ممکن است تصمیم بگیرید تا به صورت داوطلبانه بازگشت نمایید. ممکن
است به دالیل زیر چنین تصمیمی بگیرید:

اگر پرونده پناهندگی خود را رها کرده باشید.
اگر پرونده پناهندگی شما رد شده باشد.

اگر مهاجری هستید که به سایر دالیل مایل نیستید در اروپا بمانید، اگر کشور وطن شما امن
می باشد می توانید به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگردید.

این روش چگونه است؟

بسیاری از کشورهای اروپایی، مانند یونان، آلمان و انگلستان، برای افرادی که مایل هستند به کشور خود
بازگردند برنامه های بازگشت حمایت شده ارائه می کنند.

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) نیز برنامه های بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد حمایت شده
(AVRR) را به صورت جهانی ارائه می کند و یک “بازگشت و یکپارچه سازی منظم و انسانی” افراد به

موطن خود را مقدور می سازند.

اگر شما در یونان هستید:

آیا واجد شرایط هستم؟

افرادی که پرونده آن ها رد شده است و یا پرونده خود را بازپس گرفته اند.
افرادی که پرونده پناهندگی خود را رها کرده اند.

مهاجران گیر افتاده
قربانیان قاچاق انسان

افراد آسیب پذیر مانند کودکان مهاجر بدون همراه، افراد دارای نیازهای درمانی مختلف، خانواده های تک
والدی، افراد مسن

چه افرادی واجد شرایط نیستند؟

افرادی که وضعیت پناهندگی دریافت کرده اند.

اگر بخواهم به کشور خود بازگردم باید چه کنم؟

شما باید میل خود به بازگشت داوطلبانه را اعالم نمایید.
IOM افرادی که می خواهند به وطن خود بازگردند را شناسایی و ثبت نام می کند.

https://www.gov.uk/return-home-voluntarily/who-can-get-help
http://www.bamf.de/EN/Rueckkehrfoerderung/rueckkehrfoerderung-node.html
http://greece.iom.int/node/26
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IOM مدارک سفر و بلیط صادر کرده و پیش از ترک یونان به فردی که به کشور خود بازمیگردد کمک می کند.
IOM بر اساس معیارهایی خاص، می تواند خدماتی را برای استقرار مجدد در وطن ارائه نماید. استقرار

مجدد می تواند شامل کمک به تاسیس کسب و کار، آموزش حرفه ای، آموزش رسمی، کمک پزشکی و سایر
کمک های ویژه بسته به نیازهای خاص افراد مراجعت کننده باشد.

بر اساس داده های IOM، تعداد 7350 نفر در سال 2014 و 3725 نفر در سال 2015 توسط برنامه بازگشت
داوطلبانه حمایت شده از یونان منقل شدند. به دلیل محدودیت های مالی یونان، تعداد بازگشت های داوطلبانه

افت کرده است.

تنها در سال ۲۰۱۴ برنامه سازمان بینالمللی مهاجرت برای بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد به
۷۸۶ ۴۸ مهاجر امکان این را داد که به کشورهای اصلی خود باز گردند، که برابر است با بیش از ۴۰۰هزار نفر در

۱۰ سال اخیر.

از سال ۲۰۱۰ سازمان بینالمللی مهاجرت برنامهای در یونان برای بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد
افراد از کشورهای دیگر رسیده را به انجام میرساند که هزینه آن از طرف اتحادیه اروپا، درآمدهای ملی و یارانه های

EEA تقبل میشود.


