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ماهي العودة الطوعية؟

يمكنك أن تختار العودة الطوعية  إلى موطنك، في حال كان ذلك آمنا. والذي يمكن أن يعود إلى األسباب التالية:

إذا تخليت على طلب اللجوء
إذ تم رفض طلب اللجوء

إذ كنت مهاجرا ال ينوي البقاء في أوروبا ألسباب أخرى وقد تختار العودة الطوعية إلى موطنك
في حال كان ذلك آمنا.

كيف يتم ذلك؟

تُقدّم عديد الدول األوروربية مثل اليونان وألمانيا والمملكة المتحدة برامج المساعدة على العودة
لألشخاص الراغبين في العودة الطوعية.

(AVRR) برامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج (IOM) وتُقدّم منظمة الهجرة الدولية
حول العالم لتُيّسر بذلك “العودة المنظمة واإلنسانية لألشخاص وإعادة إدماجهم” في مواطنهم األصلية.

إذ كنت موجودا في اليونان:

هل أنا ُمؤّهل؟

األشخاص الذين تّم رفض طلب لجوءهم أو تم سحبه.
األشخاص الذين تخلّوا عن طلب اللجوء

المهاجرين الذين انقطعت بهم السبل
ضحايا االتجار

المستضعفون مثل األطفال المهاجرين غير المصحوبين واألشخاص ذوي االحتياجات الصحية والعائالت ذات
العائل الوحيد والمسنين.

من هم غير الُمؤهلين؟

األشخاص الذين تحصلوا بالفعل على حق اللجوء

ما الذي يجب أن أقوم به إذا أردت العودة إلى موطني؟

ينبغي أن تُعلن عن رغبتك في العودة الطوعية
تقوم منظمة الهجرة الدولية بتسجيل االشخاص الراغبين في العودة وتحديدهم

تقوم منظمة الهجرة الدولية بإعداد وثيقة السفر والتذكرة ومساعدة الشخص قبل رحيله من اليونان.
يمكن أن تُقدّم منظمة الهجرة الدولية عددا من الخدمات إلعادة اإلدماج في البلد األصلي وذلك وفقا لمعايير

محددة. ويمكن أن يتضّمن برنامج إعادة اإلدماج، المساعدة على إنشاء المشاريع والتدريب المهني والتعليم
الرسمي والمساعدة الطبية وغيرها من المساعدات حسب االحتياجات الخاصة للعائدين

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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حسب بيانات منظمة الهجرة الدولية، تّم تسجيل 7350 حالة عودة طوعيّة في سنة 2014 و3725 في سنة
2015 في اليونان. ويعود هذا االنخفاض إلى القيود المسلّطة على التمويالت باليونان.

سمحت البرامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج بعودة 43.786 مهاجرا إلى بلدهم بصفة
طوعيّة وذلك خالل سنة 2014 فقط، وتّم تسجيل أكثر من 400.000 حالة خالل العقد الماضي.

منذ سنة 2010، قامت منظمة الهجرة الدولية في اليونان  بتطبيق برامج المساعدة على العودة الطوعية
وإعادة اإلدماج على ما يطلق عليهم “مواطني العالم الثالث” الممولة من قبل االتحاد األوروبي والمصادر الوطنية

والمنح المقدمة من المنطقة اإلقتصادية األوروبية.


