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 ای او ایم بیلجیم 
۰۴۴۴؛ بروکسل ۰۴ریمونتویور سترات   

02/287.74.28 or 02/287.74.29 
 http://belgium.iom.int/: :صفحه انترنتی 

  
 

 (IOM) سازمان بین المللی مهاجرت 

کمک های استقرار مجدد برای عودت 
 کننده گان داوطلب 

دسترسی به کمکهای استقرار مجدد 
.برای کشور مش ص  

This project is financed by  
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میایاتیرر بیراو   ی ر  (IOM)دفتر سازمان بین المللی  
بلتیم در حال اتراو پر ژه خیا  ک یمیییایاو اسیتی یرار 
متدد براو بازگ ر دا طلبانه به افغانستان( در    ر م  

دسیمیبیر  10الی   6102با د. این پر ژه از ا ل تی ن 
م  با د. این پر ژه از طرف نماینیده گی  فیدرال  6102

تیامییین می   (Fedasil)براو پذیرش مت اضیان پناهنده گ  
      د. 

درچارچ ب این پر ژه اتباع    ر سی م بیراو بیازگ یر 
دا طلبانه به افغانستان   همچنین ادغام متدد پایدار  می  

 می  ند. 

به ع در  ننده گان   ه نیازهاو خا  دارند ت ته خا  
ص رر میگیرد )خان اده هاو ب  سرپیرسیرا افیراد زییر 

 سنا افراد مسنا افراد قاچاق  ده   غیره(.

سازمان بین الملل  مایاتیرر فیییالیییر هیاو ذییل را در  
 چارچ ب این پر ژه پیاده میسازد: 

است رار متدد با ای ان ی  تا با درنظر دا یر ا لی ییر 
 ها   امیانار م ت ده پر گرام همیار میبا ند. 

 اقامتگاۀ مٔوقتی

در ص رر ضر ررا آو ا  ام  ابل براو  ما اقامتیگیاه 
قت  را در مر ز پذیرائ  آو ا  ام فراهم نمی ده تیا در  م ٴ
این فرصر براو م یالر م ت ده خی ییش راه حیل را 
بیابید. مصارف اسیان  ما تحر  میااو است رار میتیدد 

  ما پرداخر خ اهد  د. 

 کمک های صحی

 ییارمیینییدان صییحیی  آو ا  ام در 
صییی رر ضیییر ررا م ییی ره   
ارزیاب  صح  را انتام میدهند. در 
ص رر نیاز به تدا وا  میا را بیه 
 فاخیانیه هیاو میربی طیه  میییرفی  

 خ اهند  رد. 

 مشوره کاریابی
 

ذرییه این گزینها آو.ا .ام  ما را به نااد هیاو میخیتیلیف 
همیییار دریین عیرصیه میییرفی  مییینیمیایید. در صی رر 
استخداما  م  هاو است رار متدد  ما به  یییل میییاش 

 پرداخر خ اهد  د. 

 آموزش های تعلیمی و مسلکی
 

در هماهنگ  با  ر یا،ا آو. ا . ام  خیدمیار آمی ز ی  
گ ناگ ن تیلیم    مسلی  را براو  یمیا تی یدییم مییییینید. 
امیانار   رس هاو مسلیی  بیه اسیاس تیتیربیه  یاروا 
تیلیما عالقمینیدو  یمیا   ییا بیه اسیاس تی یاضیاو بیازار 
م خ  میگردد. بید از تیمیل نم دن تریننگا آو ا  ام 
 ما را در قسمر  ناسائ   ظیفه مناسب  یمی  خی اهید 

  رد.

 

 تأسیس تجارت کوچک

اگر انتخاب  یمیا تیسسیییس  
ی  تتارر    چ  با د 
در آنص رر سازمان بیین 
الملل  میایاتیرر  یمیا را 
در قسمر  ینیاسیائی  یی  
تییتییارر میینییاسییب  ییمیی  
خیی اهیید  ییرد. انییتییخییاب 
تییتییارر  یی چیی  رابییطییهٴ 
مست یم به تتارب گیذ یتی  

 ماا تتارتاا و دیگر در سیاحیه عی در  یمیا   
 امثال آن دارد.

 معلومات، مشوره  و مراجعه بعد از عودت

م  ره هاو همه تانبه ت سط   ارمندان متیرب سیازمیان 
بین المیلیلی  میایاتیرر در تیمیام دفیاتیر ایین سیازمیان در 

 افغانستان مایا میگردد. 

 ارمندان آو ا  ام عی در 
  فییامییییلییاییاو  ینیینییده گیان 

ا راتع بیه امیییانیار  انر
میل مار داده   در پیالن 
گییزارو مسییاعییدر هییاو 

 تطبیق/اترا:
 

 میااو غیر ن دو مست یما بیه فیر  ینیده   ییا بیه 
 ارایه دهنده گان خدمار پرداخر میگردد.

ع در  ننده گان باید در ماه ا ل پس از  ر د بیا  
سازمان بین الملل  مااترر در افغانستان به تماس 
  ند. راهنمای    اتراو  یمیییایاو ادغیام میتیدد 

 ماه قابل اعتبار اسر. 2براو مدر 
 

اقدامار الزم به مینیظی ر حیمیاییر از تیالش هیاو 
ع در  ننده گان براو ادغام متدد در تی امیع بیه 
 ی ه م ار ت    م  رت  با در نظرگیرفیتین نیییاز 
هاو فردو   ماارر هاو هر ی  از  ر ر  ننده 

 گان ص رر میگیرد.
 

 همیارو:
 

سازمان بین الملل  مااترر براو ایتاد گسترش   
افزایش ظرفیر ساختار هاو  م  میردمی  بیراو 
ع در  ننده گان   به  یژه براو گر ه هاو آسیب 
پزیر در تستت    حفظ ارتباطیار بیا سیایامیداران 

 مرب طه در افغانستان میبا د 
  
 
 
 

  د.  می اص الًا میامله ن دو میان آو ا  ام   ع در  ننده ص رر نم  گیردا در ع ض  م  ن دو مست یماً به فر  نده / فراهم  ننده خدمار پرداخر 

The International Organization for Migration 
(IOM) Country Office for Belgium is imple-
menting a country specific project entitled 
“Reintegration Assistance for migrants vol-
untarily retuning to Afghanistan” from  1 
June 2016 to 31 December 2016. The pro-
ject is financed by the Federal agency for the 
reception of asylum seekers (Fedasil). 

Within the framework of this project, third 
country nationals can be assisted in their vol-
untary return to and sustainable reintegration 
in Afghanistan  

Special attention is given to beneficiaries with 
special needs (single parent families, unac-
companied minors, elderly, trafficked persons, 
etc.). 

IOM implements the following activities with-
in the framework of the project. 

Temporary Accommodation 

If accommodation is required, IOM Kabul 
will provide temporary accommodation in 
the IOM reception centre while you look for 
a more durable solution.  

Medical Assistance 

Medical consultations and assessments, if  
needed, are provided by IOM’s medical 
staff. In case additional treatment is re-
quired, you will be referred to specialized   

hospitals.                

Job Counseling 

Through this option, IOM can 
refer you through its network 
of partners to potential em-
ployers.  

 

If you find a job, reintegration assistance 
will be provided to you under the form of a 
salary subsidy. 

Educational or Vocational training 

In cooperation with partners, IOM Kabul 
can offer you different vocational and  
educational trainings.  

Vocational training possibilities can be 
identified based on your prior work expe-
rience, education, interest or market de-
mand as well as  on the availability of de-
sired courses.   

After completion of the training, IOM will 
help you to identify the appropriate job. 

Assistance to start a small business 

If you choose to start your own business, IOM 
helps you to  identify 
a suitable business 
type.  

The choice of busi-
ness depends 
amongst others on 
your previous  expe-
rience, other busi-
nesses in the same 
area etc.  

Post-Arrival Information Counseling and 
Referral 

Extensive post-arrival counseling will be provided 

by qualified IOM staff in IOM offices throughout 

Afghanistan. IOM counselors will inform returnees 

and their families about reintegration possibilities 

and plan the individual reintegration scheme     

together with the programs’ participants, taking   

into account their needs 

and background, as 

well as the available 

resources. 

 

Implementation: 
In-kind assistance is provided through di-
rect payments to the service providers/
suppliers.  
 
Returnees should contact IOM Afghanistan 
in the first month after arrival. The reinte-
gration guidance and implementation of 
the support is valid for 6 months.  

 
Measures to support returnees’ efforts to 
reintegrate into their societies are deter-
mined in a participatory and consultative 
manner taking into account the individual 
needs and skills of each participant.  

 
Cooperation: 
IOM seeks and maintains contacts with 
relevant stakeholders in Afghanistan to 
establish, expand and increase capacity 
of local support structures for returnees, 
particularly for vulnerable groups.  

As a principle, monetary transactions do not take place between the returnees and IOM.  
Instead, financial assistance goes directly to the identified service providers. 
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 سنا افراد مسنا افراد قاچاق  ده   غیره(.

سازمان بین الملل  مایاتیرر فیییالیییر هیاو ذییل را در  
 چارچ ب این پر ژه پیاده میسازد: 

است رار متدد با ای ان ی  تا با درنظر دا یر ا لی ییر 
 ها   امیانار م ت ده پر گرام همیار میبا ند. 

 اقامتگاۀ مٔوقتی

در ص رر ضر ررا آو ا  ام  ابل براو  ما اقامتیگیاه 
قت  را در مر ز پذیرائ  آو ا  ام فراهم نمی ده تیا در  م ٴ
این فرصر براو م یالر م ت ده خی ییش راه حیل را 
بیابید. مصارف اسیان  ما تحر  میااو است رار میتیدد 

  ما پرداخر خ اهد  د. 

 کمک های صحی

 ییارمیینییدان صییحیی  آو ا  ام در 
صییی رر ضیییر ررا م ییی ره   
ارزیاب  صح  را انتام میدهند. در 
ص رر نیاز به تدا وا  میا را بیه 
 فاخیانیه هیاو میربی طیه  میییرفی  

 خ اهند  رد. 

 مشوره کاریابی
 

ذرییه این گزینها آو.ا .ام  ما را به نااد هیاو میخیتیلیف 
همیییار دریین عیرصیه میییرفی  مییینیمیایید. در صی رر 
استخداما  م  هاو است رار متدد  ما به  یییل میییاش 

 پرداخر خ اهد  د. 

 آموزش های تعلیمی و مسلکی
 

در هماهنگ  با  ر یا،ا آو. ا . ام  خیدمیار آمی ز ی  
گ ناگ ن تیلیم    مسلی  را براو  یمیا تی یدییم مییییینید. 
امیانار   رس هاو مسلیی  بیه اسیاس تیتیربیه  یاروا 
تیلیما عالقمینیدو  یمیا   ییا بیه اسیاس تی یاضیاو بیازار 
م خ  میگردد. بید از تیمیل نم دن تریننگا آو ا  ام 
 ما را در قسمر  ناسائ   ظیفه مناسب  یمی  خی اهید 

  رد.

 

 تأسیس تجارت کوچک

اگر انتخاب  یمیا تیسسیییس  
ی  تتارر    چ  با د 
در آنص رر سازمان بیین 
الملل  میایاتیرر  یمیا را 
در قسمر  ینیاسیائی  یی  
تییتییارر میینییاسییب  ییمیی  
خیی اهیید  ییرد. انییتییخییاب 
تییتییارر  یی چیی  رابییطییهٴ 
مست یم به تتارب گیذ یتی  

 ماا تتارتاا و دیگر در سیاحیه عی در  یمیا   
 امثال آن دارد.

 معلومات، مشوره  و مراجعه بعد از عودت

م  ره هاو همه تانبه ت سط   ارمندان متیرب سیازمیان 
بین المیلیلی  میایاتیرر در تیمیام دفیاتیر ایین سیازمیان در 

 افغانستان مایا میگردد. 

 ارمندان آو ا  ام عی در 
  فییامییییلییاییاو  ینیینییده گیان 

ا راتع بیه امیییانیار  انر
میل مار داده   در پیالن 
گییزارو مسییاعییدر هییاو 

 تطبیق/اترا:
 

 میااو غیر ن دو مست یما بیه فیر  ینیده   ییا بیه 
 ارایه دهنده گان خدمار پرداخر میگردد.

ع در  ننده گان باید در ماه ا ل پس از  ر د بیا  
سازمان بین الملل  مااترر در افغانستان به تماس 
  ند. راهنمای    اتراو  یمیییایاو ادغیام میتیدد 

 ماه قابل اعتبار اسر. 2براو مدر 
 

اقدامار الزم به مینیظی ر حیمیاییر از تیالش هیاو 
ع در  ننده گان براو ادغام متدد در تی امیع بیه 
 ی ه م ار ت    م  رت  با در نظرگیرفیتین نیییاز 
هاو فردو   ماارر هاو هر ی  از  ر ر  ننده 

 گان ص رر میگیرد.
 

 همیارو:
 

سازمان بین الملل  مااترر براو ایتاد گسترش   
افزایش ظرفیر ساختار هاو  م  میردمی  بیراو 
ع در  ننده گان   به  یژه براو گر ه هاو آسیب 
پزیر در تستت    حفظ ارتباطیار بیا سیایامیداران 

 مرب طه در افغانستان میبا د 
  
 
 
 

  د.  می اص الًا میامله ن دو میان آو ا  ام   ع در  ننده ص رر نم  گیردا در ع ض  م  ن دو مست یماً به فر  نده / فراهم  ننده خدمار پرداخر 

 

میایاتیرر بیراو   ی ر  (IOM)دفتر سازمان بین المللی  
بلتیم در حال اتراو پر ژه خیا  ک یمیییایاو اسیتی یرار 
متدد براو بازگ ر دا طلبانه به افغانستان( در    ر م  

دسیمیبیر  10الی   6102با د. این پر ژه از ا ل تی ن 
م  با د. این پر ژه از طرف نماینیده گی  فیدرال  6102

تیامییین می   (Fedasil)براو پذیرش مت اضیان پناهنده گ  
      د. 

درچارچ ب این پر ژه اتباع    ر سی م بیراو بیازگ یر 
دا طلبانه به افغانستان   همچنین ادغام متدد پایدار  می  

 می  ند. 

به ع در  ننده گان   ه نیازهاو خا  دارند ت ته خا  
ص رر میگیرد )خان اده هاو ب  سرپیرسیرا افیراد زییر 

 سنا افراد مسنا افراد قاچاق  ده   غیره(.

سازمان بین الملل  مایاتیرر فیییالیییر هیاو ذییل را در  
 چارچ ب این پر ژه پیاده میسازد: 

است رار متدد با ای ان ی  تا با درنظر دا یر ا لی ییر 
 ها   امیانار م ت ده پر گرام همیار میبا ند. 

 اقامتگاۀ مٔوقتی

در ص رر ضر ررا آو ا  ام  ابل براو  ما اقامتیگیاه 
قت  را در مر ز پذیرائ  آو ا  ام فراهم نمی ده تیا در  م ٴ
این فرصر براو م یالر م ت ده خی ییش راه حیل را 
بیابید. مصارف اسیان  ما تحر  میااو است رار میتیدد 

  ما پرداخر خ اهد  د. 

 کمک های صحی

 ییارمیینییدان صییحیی  آو ا  ام در 
صییی رر ضیییر ررا م ییی ره   
ارزیاب  صح  را انتام میدهند. در 
ص رر نیاز به تدا وا  میا را بیه 
 فاخیانیه هیاو میربی طیه  میییرفی  

 خ اهند  رد. 

 مشوره کاریابی
 

ذرییه این گزینها آو.ا .ام  ما را به نااد هیاو میخیتیلیف 
همیییار دریین عیرصیه میییرفی  مییینیمیایید. در صی رر 
استخداما  م  هاو است رار متدد  ما به  یییل میییاش 

 پرداخر خ اهد  د. 

 آموزش های تعلیمی و مسلکی
 

در هماهنگ  با  ر یا،ا آو. ا . ام  خیدمیار آمی ز ی  
گ ناگ ن تیلیم    مسلی  را براو  یمیا تی یدییم مییییینید. 
امیانار   رس هاو مسلیی  بیه اسیاس تیتیربیه  یاروا 
تیلیما عالقمینیدو  یمیا   ییا بیه اسیاس تی یاضیاو بیازار 
م خ  میگردد. بید از تیمیل نم دن تریننگا آو ا  ام 
 ما را در قسمر  ناسائ   ظیفه مناسب  یمی  خی اهید 

  رد.

 

 تأسیس تجارت کوچک

اگر انتخاب  یمیا تیسسیییس  
ی  تتارر    چ  با د 
در آنص رر سازمان بیین 
الملل  میایاتیرر  یمیا را 
در قسمر  ینیاسیائی  یی  
تییتییارر میینییاسییب  ییمیی  
خیی اهیید  ییرد. انییتییخییاب 
تییتییارر  یی چیی  رابییطییهٴ 
مست یم به تتارب گیذ یتی  

 ماا تتارتاا و دیگر در سیاحیه عی در  یمیا   
 امثال آن دارد.

 معلومات، مشوره  و مراجعه بعد از عودت

م  ره هاو همه تانبه ت سط   ارمندان متیرب سیازمیان 
بین المیلیلی  میایاتیرر در تیمیام دفیاتیر ایین سیازمیان در 

 افغانستان مایا میگردد. 

 ارمندان آو ا  ام عی در 
  فییامییییلییاییاو  ینیینییده گیان 

ا راتع بیه امیییانیار  انر
میل مار داده   در پیالن 
گییزارو مسییاعییدر هییاو 

 تطبیق/اترا:
 

 میااو غیر ن دو مست یما بیه فیر  ینیده   ییا بیه 
 ارایه دهنده گان خدمار پرداخر میگردد.

ع در  ننده گان باید در ماه ا ل پس از  ر د بیا  
سازمان بین الملل  مااترر در افغانستان به تماس 
  ند. راهنمای    اتراو  یمیییایاو ادغیام میتیدد 

 ماه قابل اعتبار اسر. 2براو مدر 
 

اقدامار الزم به مینیظی ر حیمیاییر از تیالش هیاو 
ع در  ننده گان براو ادغام متدد در تی امیع بیه 
 ی ه م ار ت    م  رت  با در نظرگیرفیتین نیییاز 
هاو فردو   ماارر هاو هر ی  از  ر ر  ننده 

 گان ص رر میگیرد.
 

 همیارو:
 

سازمان بین الملل  مااترر براو ایتاد گسترش   
افزایش ظرفیر ساختار هاو  م  میردمی  بیراو 
ع در  ننده گان   به  یژه براو گر ه هاو آسیب 
پزیر در تستت    حفظ ارتباطیار بیا سیایامیداران 

 مرب طه در افغانستان میبا د 
  
 
 
 

  د.  می اص الًا میامله ن دو میان آو ا  ام   ع در  ننده ص رر نم  گیردا در ع ض  م  ن دو مست یماً به فر  نده / فراهم  ننده خدمار پرداخر 


