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غادر  طوعاً یوم االثنین المصادف األول من  شباط،  106 مواطن عراقي من بلجیكا الى بغداد، وذلك بفضل  وجھود  برنامج المساعدة في العودةالطوعیة وإعادة اإلدماج وبدعم من المنظمة الدولیة للھجرة. 
تألفت المجموعة  من 93 رجل و 13 إمرأة وأیضاً 17 طفل سافروا برفقةافراد أسرھم ( ثمانیة أسر في المجموع).  وقد وصل المسافرون  جمیعاً بسالمالى بغداد وتم استقبالھم  والترحیب  بھم من قبل موظفي المنظمة

للھجرة.  وقد تمت العملیة برمتھا منذ المغادرة من بروكسل وحتى الوصولالى بغداد على نحو سلس جداً.
نسَقت المنظمة الدولیة للھجرة في العراق بالتعاون مع وزارة الھجرةوالمھجرین ومع السلطات في مطار بغداد في التخطیط لوصول الطائرةواالستقبال. ومن بعدھا تم توفیر وسائل النقل للعدید من المھاجرین، وذلك

بالتنسیق مع وكاالت السفر،  للتحقق من وصول المھاجرین العائدین الىوجھاتھم بسالم.  
حال وصولھم سوف یستفید العائدین من المساعدة في إعادة اإلدماج في الوطنوالتي قد تشمل دعم األعمال التجارة الصغیرة واإلقامة المؤقتة والتوظیفوتوفیر السلع المنزلیة األساسیة.

تتم إدارة برنامج المساعدة في العودة الطوعیة وإعادة اإلدماج من قبل الحكومةالبلجیكیة  منذ عام 1984، عن طریق ( الوكالة االتحادیة إلستقبال ملتمسياللجوء في بلجیكا). ویتم تنفیذ برنامج المساعدة في العودة 
اإلدماج من قبل المنظمة الدولیة للھجرة بالتعاون الوثیق مع شبكة واسعة منالشركاء. ویتم توفیر عنصر إعادة اإلدماج على أساس ھیكلي منذ عام 2006.

سّلط السید باسكال رینتجنس، رئیس بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في بلجیكا ولوكسمبورك، الضوء قائًال:  "إن برنامج المساعدة في العودة الطوعیة وإعادةاإلدماج ھو بدیل إیجابي ألنواع أخرى من العودة وإشراك
التفكیر  واإلمتنان مستقبًال  للمساندة في إعادة اإلدماج التي تھدف الى تسھیلعودة مستدامة والمساھمة في معالجة األسباب الجذریة للھجرة."

 في عام 2015  أكثر من 3,000 عراقي تلقى المساعدة  في العودة الىالعراق من 14  بلد اوروبي.  وقد إزدادت المساعدة في العودة الطوعیة منبلجیكا الى العراق بشكل ملحوظ منذ آواخر صیف عام 2015.
 

ومن بین 3,870 من األشخاص الذین عادوا طواعیة من بلجیكا في عام2015،  فقد عاد 1014 شخص الى العراق وبالمقارنة مع 57 عائد في عام2014.  والغالبیة عادت الى بغداد ولكن بعضھم ذھب الى البصرة
وكانت متوسط مدة اإلقامة في بلجیكا قبل عودتھم الى العراق حوالي 4أشھر.  مستفیدي برنامج المساعدة في العودة الطوعیة وإعادة اإلدماج معظمھممن الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 20 و45 سنة. وأثناء عملیة

بلجیكا تمت استضافة أغلبھم من قبل الوكالة االتحادیة إلستقبال ملتمسياللجوء في بلجیكا و مرافق اإلستقبال التابعة للصلیب األحمر ، وتم إحالةالبعض اآلخر الى المنظمات غیر الحكومیة.
وبإلقاء نظرة أوسع على برامج المساعدة على العودة الطوعیة وإعادة االدماجوالتي نفذتھا المنظمة الدولیة للھجرة في أنحاء االتحاد االوربي(بضمنھاالنرویج وسویسرا) یعتبر رقم العائدین من بلجیكا الى العراق ھو

أوروبا . أما بقیة الدول االوربیة والتي أرتفع عدد العائدین منھا شملت النمساوالمانیا وفنلندا والیونان.  وكانت وجھاتھم الى بغداد وأربیل والسلیمانیةوالبصرة.
قال توماس لوثر فایس رئیس بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في العراق 

" إنالمنظمة الدولیة للھجرة مسرورة لتسھیل الرحلة بالتنسیق مع المنظمة الدولیةللھجرة في بلجیكا والسلطات المحلیة في العراق وبلجیكا. وإن من المھمللعراقیین الذین اختاروا العودة أن یتلقوا المساعدة المطلوبة 
إدماجھم.  ومنذ أواخر 2015 طلبات الحصول على المساعدة آخذة فياالزدیاد. ستواصل المنظمة الدولیة للھجرة في العراق في العمل بالتعاون معالحكومة العراقیة والحكومات المضیفة للعراقیین في الخارج لتقدیم

ومستدامة للمساعدة على العودة الطوعیة ".
قالت السیدة نور أحمد وھي أم لثالث أطفال صغار والتي قضت 5 أشھر فيبلجیكا  

"غادرنا العراق معتقدین بإننا سنجد حیاة أكثر اماناً إلوالدنا في بلجیكاوقد كانت رحلتنا خطیرة وعانینا الكثیر في بغداد ولم یكن وضعنا مستقرا. فيبلجیكا كان لدینا مكان لالقامة لكن لم تكن ھناك الفرص التي سعینا
للمزید من المعلومات یرجى االتصال بالمنظمة الدولیة للھجرة في بلجیكاولوكسمبورك: 

 gdhoop@iom.int السیدة جیرالدین دھوب - البرید االلكتروني
ھاتف +32 2 287 74 12   او +32 473 281 846  

او المنظمة الدولیة للھجرة في العراق: 
  sblack@iom.int السیدة ساندرا بالك- البرید االلكتروني

ھاتف +964  751 234 2550
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