
 
. الصورة من المنظمة الدولية للهجرة في ألمانيا.  ينمهاجرال أحد  ، مستشارة العودة في مكتب األجانب في برلين تتحدث معالقصير دانييل  

 

 "  المطلوبالدعم  للناس نعطيأن  "أولويتنا (:IOMالمنظمة الدولية للهجرة )

 
 من خالل استشارة العودة وإعادة االندماج  *احتياجات المهاجرين على تلبية IOMعمل موظفة  يةكيف 
 

 وبعضهمالهاتف األرضي بيتصلون األشخاص  بعض . " مليء بالعمل مكتب األجانب في برلين  في يوم دانييل القصير –برلين 
لناس عندما أساعد ا  نيأن  يعني  هألنجميل    شيءاالنشغال    لكنمشغولة جدا واليوم  . "كنت  " تقول دانييليأتون شخصيا إلى المكتب 

 ." يحتاجون الدعم
 

الستشارة للمهاجرين الذين  ن عملها تقديم اضميو  ألمانيافي  (  IOMمستشارة العودة في المنظمة الدولية للهجرة )كدانييل تعمل  

هوية   مع إبقاءشكل مفتوح  وب  مجانا  IOMمن قبل    االستشارةم  قد  ت  إلى بالدهم األصلية.    ليعودوامغادرة ألمانيا طوعيا  بيفكرون  

قرار    في مرحلة انتظارأو الذين    لم يقرروا خطواتهم القادمة بعد  الذين   شخاصإلى األ  أيضا   دانييل  تستمع.  ةمجهول  المهاجرين
 يأملون بلم شمل عائالتهم في ألمانيا.   واللجوء النهائي أ

 
  ومن  .دانييل  للمرة الثانية ويبحثون عن مساعدة إنسانية" تقول  اللجوء  طلبرفض  على    حصلوا  مألنه  يزورونني"أغلبية الناس  

ي ألمانيا  بأنهم قد عاشوا ف  نني"كثير منهم يخبرو  .الصعوبة في االندماج  وأاإلحباط    هيمغادرة  الخرى للتفكير في  األسباب  األ
في   تهمرعاية أفراد عائللالعودة  يرغبون في غيرهموالمجتمع أو الحصول على وظيفة"  فياالندماج  ايستطعولعدة سنوات ولم 

يفضل  قد    ،بمرض عضال  التشخيصفي وجه  خصوصا  صحية أو نفسية.    أخرى سواء كانت  أو ألسباب شخصيةبلد األصل  
 .  ةفي بيئة مألوف حياتهم بقيةقضاء  بعض المهاجرين

 
،  حاولت بعدة طرق  ...أقدر عد  ألم  ني  ولكن  فترة في ألمانياقد قضيت  '  لييأتون ويقولون  م  ه  . فبهرني قوة هؤالء األشخاصت" 
 "  .ةكمية هائلة من الشجاع  يحتاج إلى هذا "  ...دانييل" تقول ' خاصال يمشروع وأبدأ إلى وطني  أن أعودل  أفض  و
 

  لالحتياجات الفريدة  عديدةبرامج 
 

تمويل  من خالل  العودة الطوعية وإعادة االندماج  بدعم    IOM  تقوم للمهاجرين المهتمين بالعودة.    المختلفة  البرامج  يوجد العديد من

باإلضافة    ،األوروبيالفدرالية واالتحاد  األلمانية  الواليات  والحكومة األلمانية  و  (BAMF)  المكتب االتحادي للهجرة والالجئين  من

  أهم من  . وفتح صفحة جديدةلالمطلوب  على الدعم  الحصول  لمهاجرين  ل  يمكنأخرى. وبهذه الطريقة  ة  برامج أوروبية وألمانيإلى  



.  بطريقة مستدامة  المجتمع  فيندماج  االإعادة    تحقيق  ضمان من أجل    ، بعد العودة  ما   البرامج هو استمرارية الدعم  ه هذ  أركان
العائد  حسبوبشكل فردي  برامج إعادة االندماج    لتفاصي  دحد  ت   في بلد    ستشارةاالجلسات    خالل  التي يتم تحديدها  احتياجات 

 .  الحاجةاالقتصادي واالجتماعي والنفسي حسب  األصل، حيث يستطيع المهاجر الحصول على الدعم 
 

 رجعوا  إذا. " إليها  المهاجرون  حتاجاما  األصل كلفي ألمانيا وبالد  IOM  موظفي    ستمر المساعدة المقدمة منت  وباإلضافة إلى ذلك

اتلقى مكالمات من مهاجرين  . "أحيانا  دانييل" تقول  اإللكترونيالبريد  عبر    معنا  اأن يتواصلو  يستطيعون  فه م    إلى بلد األصل 
 ." جدا يفرحنيوهذا  عن أمورهم بعد العودة وإخباريصوتي  سماع يريدون

 

  
 الصورة من المنظمة الدولية للهجرة في ألمانيا.. ينمهاجرحد الستشارة أل االفي برلين تقدم في مكتب األجانب  العودة مستشارة 

 

 يلدانيل صعبة    الماضية   . قد كانت السنة١٩-حائط زجاجي بسبب جائحة كوفيدفي الوقت الحالي من وراء  تجري االستشارة  
  من   المهاجرين  أحد علق   على سبيل المثالظروف صعبة.  ب  يمرونمهاجرين  من    اكبير  ا ألنهم استقبلوا عدد  IOMوزمالئها في  

 . دانييلعلى إيجاد الحلول" تقول  باستمرارلكننا نعمل "  .١٩-كوفيدزاد وضعه تعقيدا بسبب وسنتين  ذمنألمانيا  فيسودان  ال
 

 دانييل   تنصحالعودة. أحيانا    علىمساعدة  ال  بحاجة إلى  همكل  واليس وباإلحباط   يشعرون  دانييلالذين يزورون  األشخاص  كثير من  
الناس على "أولويتنا أن  .  التي تستطيع أن تساعدهم  خرىاألمؤسسات  بالالمهاجرين   في    توجد  .يحتاجونه  الدعم الذي   يحصل 

خالل    يتم تحديدها  التي  هماحتياجات  لتلبية األشخاص إليها    بعض  تحويلنقوم بوقد    ،اختصاصات مختلفة  لها  كثيرة  برلين مؤسسات
بتقديم كذلك    ألمانيافي    IOM  وتقوم"  .ةمساعدفي حال أنهم احتاجوا إلى الأننا موجودين  بالناس  علم  ن ن  نريد أ  .جلسات االستشارة

 . العائلي لم الشملبرنامج االجتماعي و-الدعم النفسي برنامج من خالل برامج أخرى مثل المساعدة
 

 بناء الثقة ومشاركة المعلومات المهمة  
 

التحديات في    المهاجرين  أحد مري  عندما  لألشخاصعودة. " المستشار    شخص مثلبأن يثق  بيجد صعوبة  قد    حياتهبكثير من 
  عندما . ولذلك  شخصيةال  األمور  التحدث عن  أو  بهمتجارمشاركة    وأالمساعدة  طلب    في  يترددونقد  و  ،تجارب هجرة مختلفة

 مشاركةالشعور باالرتياح في    من خاللهاأوفر لهم مساحة آمنة يستطيعون  أن  وتواصل  أحاول أن أبني عالقة    همأحدأتحدث مع  
 .  دانييلاحتياجات الناس" تقول  معبناء الثقة وتطابق االستشارة  علىالمعلومات والتجارب. هذا يساعد 

 



لكي تقوم    عينةم  تفاصيل   تسألهم عنإلى قصص الناس و  دانييلذلك. تستمع    الشخص  إذا أراد   باسم مجهول  االستشارة  قد تكون
 عملية العودة وإعادة االندماج.  منكل خطوة  في . ترافقهم دانييلالدعم المتوفرة طرق وبشرح لهم األنسب امجالبر باختيار

 
ونوضح  .  جوازات السفرللحصول على    كيفية الوصول إلى األماكن الالزمة، مثال  تشرحخارطة    نقوم برسم  اكان أحدهم أمي    إذا" 
مكتب  بالتواصل مع    المستشارون  يقوم  نفس الوقت" في  .إلى وطنه  العودة  يستطيع  اتخاذها ريثما  IOM  علىالخطوات التي    له

IOM    أن   المهاجر  يستطيعاألم.    تهملغبو  التواصل االجتماعي  منصاتعبر  إضافية    اتراستشار  يتم توفي  حيث  األصلفي بلد

أن يتم    من المهم جدا  ، إلخ. الدواء، سعر  سكنوال  في بلد األصل بما يشمل سوق العمل  المحلي  الوضعب  خبير  مستشارتحدث مع  ي
يعرف أن العودة عملية    أن  يجب على الشخصقرارا مستنيرا. "   المهاجر  من المعلومات قبل العودة لكي يتخذ  أكبر عدد جمع  

 .  دانييل" تقول كاملة تشمل العديد من الخطوات 
 

 ما هي الخطوة األولى؟ 
 

 في العودة إلى بلدي األصل؟   كنت أفكر إذا أين أبدأمن 
 

االط   بالعودة  المهتمين  الناس  التالية:  "على  المعلومات  بوابة  على  وإدخال    www.ReturningFromGermany.deالع 

 ة متوفر  بوابة المعلومات جهات حكومية وغير حكومية تقدم استشارات للعودة.    معظم المدن األلمانيةوجد في  ت  .عنوانهم في ألمانيا
  الحصول على االستشارة."  اي تستطيع فيهتال المواقعك ل لغات وتوضح  ي عشرف

 
 عملنا يتجاوز   أعمل على أرض الواقع ألن   ني"يسعدني أن  –هو أكثر من مجرد وظيفة  ن العمل كمستشارة العودة  إ  دانييلتقول  

 وظيفتي تعني لي كل شيء."   –استشارة العودة 
 
 م أكثر تعل  
 

( أن تساعدك. تستطيع التواصل IOMبالعودة من ألمانيا، تستطيع المنظمة الدولية للهجرة )  اإذا كنت أنت أو شخص تعرفه مهتم

التالي:    IOMمع   الرقم  الموقععلى    والدخول   004930902694848عبر  لدى    هذا  المعلومات.  من  اكز مر  IOMللمزيد 

. إذا كنت تعيش في والية أخرى في ألمانيا، تستطيع البحث  ند باالتيناتراينالو بريمرهافن،  براندنبورغستشارة في برلين،  لال
 .  البلد الذي تعود إليهاج المتوفرة لك حسب م المزيد عن برامج العودة وإعادة االندمتعل  و مركز االستشارة األقرب إليك عن
 

للهجرة والالجئين  يديرقد تناسبك أيضا.    ERRINعادة االندماج مثل  إل  أخرى  برامجتوجد   ( هذا BAMF)  المكتب االتحادي 

 البرنامج. 
 

الواليات والحكومة األلمانية  و(  BAMF)  المكتب االتحادي للهجرة والالجئينللعودة وإعادة االندماج من    IOMيتم تمويل برامج  

 . يالفدرالية واالتحاد األوروب
 
يشمل استخدام كلمات و .لسهولة قراءة المقال في ترجمة هذا المقال إلى اللغة العربية تم استخدام المفرد والجمع المذكر * 

 . وغيرهن المهاجرات والمستشارات بما في ذلك ،اإلناث من هذه الفئات "ن ين والمستشاريالمهاجر"مثل 
 
 
 

http://www.returningfromgermany.de/
https://www.returningfromgermany.de/ar/page/voluntary-return/
https://www.returningfromgermany.de/en/centres/
https://www.returningfromgermany.de/ar/countries/
https://files.returningfromgermany.de/files/ERRIN_Factsheet_Public-08.20_WEB.pdf

