
 بيان صحفي 

 كورونا مهاجر من الجزائر إلى مالي  في ظل جائحة 84المنظمة الدولية للهجرة تسهل العودة الطوعية لـ 

 73) مهاجر مالي  84 لـ طوعيةالعودة البتسهيل  الثالثاء يوم أمس المنظمة الدولية للهجرةقامت  - باماكو العاصمة، الجزائر

   .باماكو في إتجاه الجزائر العاصمة عبر رحلة جوية انطلقت من  أطفال( 4نساء و 7رجل و

بشكل   السفر  المفروضة على  قيودالالسلطات الجزائرية والمالية على رفع  وقد تم تنظيم هذه الرحلة االستثنائية بعد موافقة كل من  

 .في الجزائر  العالقينليين االم تسهيل العودة اآلمنة للمهاجرينتمكين المنظمة الدولية للهجرة من من أجل موقت 

تفشي مند بداية وكانت كل من المنظمة الدولية للهجرة وسفارة مالي بالجزائر  قد تلقيا طلبات من عديد المهاجرين الماليين 

 يعد بإمكانهم تغطية   مولقليلة  فرص العمل     بالدهم  بعد أن  أصبحت  العودة إلىكورونا المستجد من أجل مساعدتهم على  فيروس  

  .كورونا  المهاجرين خالل جائحة هؤالء  ساعدت عملية العودة الطوعية على حماية، فقد . بناء عليهاتهم اليوميةيحاج

 إيواؤهم في مراكز لعاصمة أين تم  اللتنقل نحو  تلقى المهاجرين القاطنين خارج الجزائر العاصمة مساعدة   وقبل إنطالق الرحلة،  
المهاجرين  الدولية للهجرة إليواء هيكل حكومي متاح للمنظمة وتعد هذه المراكز   .يواء مؤقتة تديرها المنظمة الدولية للهجرةإ

   .السلطات الجزائرية المختصة المهاجرين مع تنقلعملية تنسيق يشار إلى أنه تم  .ةياألصل بلدانهمالعودة إلى  يريدون الذين

المعايير الدولية  التي تتماشى و وقائيةالتدابير ال كل الجزائر بتطبيقبقام موظفو المنظمة الدولية للهجرة   من جهة أخرى، فقد 
كذلك اإلجراءات التي تتبعها المنظمة الدولية للهجرة  وذلك لتجنب خطر  انتشار فيروس كورونا المستجد خالل و والوطنية 

وسائل توزيع ، باإلضافة إلى قبل وأثناء السفروصات ومتابعة طبية وصحية الرحلة. وقد شملت هذه التدابير واالجراءات فح 
  .فيروسال هذا من للمهاجرين حول سبل الوقاية جلسات توعيةتنظيم  و كورونا المستجد الوقاية من فيروس

. كنت حيث بقيت عالق في الجزائر عودتي إلى ماليلقد تسببت جائحة كورونا في تأخير  "وقال أحد المهاجرين خالل الرحلة: 
  "أطفالي.مالي ولقاء آمل أن تعود األمور إلى طبيعتها حتى أتمكن من العودة إلى 

 14ة لبروتوكول الوقاية الوطني  بما في ذلك الحجر الصحي اإللزامي لمد ون إلى باماكو ، سيخضع المهاجر همعند وصولو
سيتمكن المهاجرين العائدين من    كورونا المستجد فيروس ات الكشف عنختبارالخضوع ال الحجر الصحي وإتمام بعد و يوًما.

للعائدين من أجل تسهيل  عينية ت مساعدبتقديم  المنظمة الدولية للهجرة في مالي التنقل إلى مدنهم ولقاء عائالتهم.  كما ستقوم 
لحماية المهاجرين االتحاد األوروبي والمنظمة الدولية للهجرة  لكل من المبادرة المشتركة  إدماجهم وذلك في إطار  عادةعملية إ

احتياجاتهم ومهاراتهم  . كما سيتم تقديم المساعدات الخاصة بإعادة اإلدماج للمهاجرين العائدين بناء على وإعادة إدماجهم
اإلسكان في  المساعدة الطبية  والدعم النفسي واالجتماعي  والتدريب التعليمي والمهنيودعم    وتشمل هذه المساعادات  وتطلعاتهم.  

لضمان إعادة اإلدماج المستدام في مجتمعات  حول ادارة المداخيلأنشطة ب القيامات األساسية األخرى  وكذلك واالحتياج 
 .لمهاجرين االصليةا

  ( 1) بفضل المساهمات المالية لعديد  الجهات المانحة وهي المهاجرين هؤالءلالعودة الطوعية  وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تسهيل
وإعادة  المهاجرين االتحاد األوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحمايةلكل من من خالل المبادرة المشتركة  االتحاد األوروبي

  ، و ألصلية في ظروف آمنة وكريمةاالعودة إلى بلدانهم هم والتي تعمل على تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الذين يريدون إدماج 
( برنامج خدمات الحماية للمهاجرين الضعفاء الذين تقطعت بهم السبل في شمال إفريقيا والعبور في شمال إفريقيا )المرحلة الثانية(  2)

لة الثانية( بدعم من  )المرح( برنامج األمن والدعم والحلول على طول طريق وسط البحر األبيض المتوسط 3و )مملكة هولندا بتمويل من 

   .وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة
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