
ملاذا برنامج  مساعدة العودة الطوعية وإعادة اإلدماج ومن يستطيع االستفادة منه ؟
الغرض من هذا الربنامج هو مساعدة املهاجرين يف وضعية هشاشه الراغبني يف العودة طوعا إىل بلدانهم األصلية ولكنهم ال يستطيعون القيام بذلك 

بنقص قدراتهم املادية/القانونية. هذا الربنامج مينحهم إمكانية العودة وإعادة اإلندماج الدائم بطريقه منظمه و تحرتم الكرامة اإلنسانية.

محاور التدخل:
تقديم املساعدة املبارشة للمهاجرين: من خالل دعم العودة الطوعية وإعادة اإلدماج إىل البلد األصيل، ومتابعة و إعداد مراجع للحاالت الهشه مع الهياكل 

املعنيه. 

التنمية: تنعكس املساهمة التنموية لهذا الربنامج يف متكني املهاجرين والعائدين وحفهم عىل التنمية الشخصيه الذاته واملهنية واملحلية.

تقديم الدعم من اجل العودة الطوعية و اعادة اإلندماج من و إىل موريتانيا.
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        حاالت رجوع إىل 

موريتانيا منذ يناير  

            حاالت رجوع من 

موريتانيا منذ يناير 

األهداف:

<  حامية كرامة وحقوق املهاجرين يف تنفيذ عمليات العودة وفقا 

للمعايري واملبادئ الدولية السارية؛

< تكثيف الحوار والتعاون بني البلدان األصلية والعبور و املضيفة، 

املرتبطة بعملية العودة وتعزيز مسؤولية البلدان األصلية عىل إعادة 

إدماج رعاياها العائدين.

< التشجيع عىل اعتامد النهوج الشاملة للعودة الطوعية، مبا يف ذلك 

إعادة اإلدماج بعد العودة.
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25 000 - 30 000 
مهاجر باملعدل تتم مساعدته سنويا.

1 300 000
     مهاجر متت مساعدته  منذ 1979           
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الحفاظ عىل كرامة وحقوق 
عمليات  تنفيذ  يف  املهاجرين 
املعايري  مع  انسجاما  اإلعادة، 

السارية الدولية  واملبادئ 

املقابلة: تقوم املنظمة الدولية للهجرة باإلتصال 

باملهاجر وترتيب مقابلة لتقييم االحتياجات املهاجر 

الخاصة

الفحص الطبي: عند االنتهاء من املقابلة، يتم 

إرسال املستفيد إىل الطبيب للتشاور و التأكد من 

أن حالته الصحية تسمح له بالسفر

املغادرة: مبجرد االنتهاء من جميع الخطوات 

املذكورة أعاله، تحدد املنظمة الدولية للهجرة 

رشوط و تاريخ املغادرة للمستفيد وتبلغ مكتب 

املنظمة الدولية للهجرة يف بلده األصيل

دورة ما قبل الذهاب: استعدادا لعملية العودة 

وإعادة اإلدماج يف بلد األصيل ، تقدم املنظمة 

الدولية للهجرة قبل كل رحيل، دورات التوعية عن 

فريوس نقص املناعة البرشية، وغريها من األمراض 

الجنسية.

AVRR

املتابعة مع العائد و مقدمي الخدمات: 

بالنسبة للعائدين الراغبني يف بدء مرشوع صغري، 

تساعدهم املنظمة الدولية للهجرة يف دفع 

املرصوفات املتعلقة بنشاطهم يف حدود املخصصات 

املحدده لهم.

أنواع أخرى من املساعدة: ميكن أيضا أن 

تستخدم املساعدة جزئيا لتغطية تكاليف 

التدريب أو األدوية أوالسكن أو التعليم 

لألطفال.

متابعة حالة إعادة اإلدماج: توفر املنظمة 

الدولية للهجرة املتابعة املهنية والنفسية 

واالجتامعية لكل مستفيد عن طريق الهاتف، وإذا 

أمكن، عن طريق السفر شخصيا للحصول عىل 

معلومات عن مواقع العودة واملامرسات الجيدة 

والعوامل املؤدية إىل إعادة إدماج ناجحة.

خطوات إجراءات املساعدة يف إعادة اإلدماج :خطوات إجراءات العودة الطوعيه :

االتصال: يقوم املهاجر العائد باالتصال 

باملسؤول عن إعادة اإلدماج يف مكتب املنظمة 

الدولية للهجرة يف البلد األصيل

االتصال: یتصل املھاجرون باملنظمة الدولیة للھجرة 

مبارشة لالستفادة من برنامج 

التوجيه واإلرشاد: يحدد العائد أهدافه 

االجتامعية واملهنية فيام يتعلق بنشاط إعادة 

اإلدماج مبشورة وتوجيه من مكتب املنظمة 

الدولية للهجرة.

بطاقات الدخول: بالنسبة للمستفيدين الذين 

ليس لديهم جواز سفر، تتصل املنظمة الدولية 

للهجرة بالسفارات للحصول عىل بطاقات دخول.


