
 هل تحتاج مساعدة للعودة الى 
الوطن؟

العودة الى الوطن بمساعدة منظمة الهجرة الدولية



من يمكننا مساعده ؟

يمكننا مساعدة أي مواطن من دولة من خارج االتحاد األوروبي ٬ والذي:

 • اإلقامة بشكل غير قانوني في ليتوانيا (تجاوز التأشيرة ٬ وسحب تصريح اإلقامة ٬ الخ);
•  قرر سحب طلبات اللجوء ؛

•  تلقى الرفض النهائي لطلب اللجوء ؛
•  منح اشكال أخرى من الحماية لكن تقرر سحب وضعها.

إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كنت مؤهًال لبرنامج AVR ٬ فيرجى التكرم باالتصال بنا لمناقشة
.IOM AVR وضعك مع فريق 

هام :يمكننا تقديم مساعدتنا مرة واحدة فقط!

 مساعدة خاصة الى المستضعفين 
منظمة الهجرة الدولية تساعد الضعفاء فيلنيوس وتقدم لهم المساعدة مع احتياجاتهم:

 
• المساعدة الطبية قبل المغادرة / عند الوصول;

 • المساعدة الطبية / األدوية;
• االستشارات النفسية ;
• مرافق طبي / إنساني;

من يصنف كالشخص ضعيف؟
• األفراد الذين يعانون من ظروف صحية;

• ضحايا االتجار بالبشر أو العنف أو االعتداء الجنسي;
• النساء الحوامل;

• الوالدان الوحيدان (األب أو األم) مع طفلين أو أكثر ;
• كبار السن (أكبر من ۷٥ سنة); 

• القصر غير المصحوبين.



المساعدة وفقا الحتياجاتهم الفردية

وفًقا لالحتياجات الفردية ٬ يمكننا تقديم االستشارات القانونية والنفسية والمساعدة المادية
 (المالبس واألحذية وحقيبة السفر , الخ) ٬ والمساعدة الطبية ٬ الخ.

ما نوع المساعدة التي نقدمها؟

جميع المساعدات المقدمة

من منظمة الهجرة الدولية في فيلنيوس

 بالمجان تماما!
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  مكتب منظمة الهجرة الدولية في فيلنيوس
 

منظمة الهجرة الدولية - (IOM) من نحن؟

نحن وكالة األمم المتحدة للهجرة ونساعد المهاجرين في جميع أنحاء العالم للوصول إلى 
بلدانهم األصلية بطريقة آمنة وكريمة. منظمة الهجرة الدولية (IOM)  ليست جزًءا من

 الحكومة الليتوانية.

ما هو AVR ؟

المساعدة على العودة  الطوعية AVR والعودة الى الوطن بمساعدة منظمة الهجرة
الدولية .يتم تقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين من مواطني الدول العالم الثالث 
الراغبين في العودة طواعية إلى وطنهم ولكنهم غير قادرين على القيام بذلك بمفردهم.. 

لالتصال بمنظمة الهجرة الدولية (IOM) لتلقي المعلومات 
الضروية حول برنامج المساعدة على العودة الطوعية:


