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ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስደተኛታት ዳግም-

ምትካል እግሪ ሰነድ ሓበሬታ 

ስደተኛታት ንምክንኻንን ምትካል እግሪን 

ኣብ ትሕቲ ናይ ሓባር ናይ ሕብረት 

አውሮፓን ትካል ዓለምለኸ ስደተኛታትን 

ምልዕዓል ማእኸል መሰረት ዝተዳለወ



“ሕብረት አውሮፓን ትካል ዓለምለኸ ስደተኛታትን ንስደተኛታት ሓለዋን ዳግም-ምትካል 
እግሪን ኣብ ቐርኒ አፍሪካ ናይ  ሓባር ምልዕዓል” ካብ አውሮፓ ሕብረት ንአፍሪካ ናይ 
ህፁፅ ግዜ ገንዘብ ሓገዝ (ፈንድ) ዝተረኸበ እዩ፡፡ እዚ ናይ ሓባር ምልዕዓል ስርዓት ዘለዎ፣ 
ድሕንነቱ ዝተሓለወ፣ መደበኛን ሓላፊነት ዝተመለኦን ናይ ስደት አመራርሓ ዘመቻችው 
እንትኾን አሰራርሓኡ ድማ ናይ ሰባት መሰል መሰረት ዝገበረ፣ ልምዓት ተኮርን ዘላቒ ዝኾነ 
ስደተኛታት ናይ  ምምላስ ከይዲ ዝተኸተለ እዩ፡፡

ናብ ኢትዮጵያ ዝተመለስኽሉ/ኻሉ ኣብ ላዕሊ ብዝተጠቐሰ ፕሮግራም መሰረት እንተኮይኑ፣ 
ብዛዕባ ዳግም - ምትካል እግሪ  ከይዲ ሓበሬታ ከምዝስዕብ ተጠቕሱ ኣሎ፡፡   በይዘኦም 
ብጥንቃቔ የንብብዎ፡፡ 
ኢትዮጵያ ክትበፅሒ/ሕ ከለኺ/ኻ
ብፉሉይ በረራ እንድሕር ተመልስኺ/ኻ

ቦሌ ዓለምለኸ መዕረፊ አውሮፕላን ምስ በፃሕኺ/ኻ፣ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናብ 
ዓዲ ምእታውኺ/ኻ ከረጋግፅ እዩ፡፡  ናይቲ ፕሮግራም ሰራሕተኛታት ድማ ናይ እንኳዕ 
ዳሕና መፃእኺ/ኻ ኣቀባብላ ምስ ገበሩልኺ/ኻ ሓበሬታ ክህቡኺ/ኻ እዮም፡፡ ካብኡ 
አውቶቡስ (መኪና) ናብ  ግዝያዊ መዕረፊ ማእኸል ክወስደኪ/ካ እዩ፡፡ ናይቲ ማእኸል 
መዕረፊ  ርሕቐት  ድማ ካብቲ አየር መዕረፊ ናይ 15 ደቒቓ ጉዕዞ ጥራሕ እዩ፡፡  



ብመደበኛ በረራ እንድሕር ተመልስኺ/ኻ

ቦሌ ዓለምለኸ መዕረፊ አውሮፕላን ምስበፃሕኺ/ኻ፣ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናብ ዓዲ 
ምእታውኺ/ኻ ከረጋግፅ እዩ፡፡ ናይቲ ፕሮግራም ሰራሕተኛታት ድማ ናይ እንኳዕ ዳሕና 
መፃእኺ/ኻ ኣቀባብላ ምስ ገበሩልኺ/ኻ ናብ ዓዲ ምስተመለስኺ/ኻ ብዛዕባ ዝግበሩ 
ደገፋት ሓበሬታ ክህቡኺ/ኻ እዮም፡፡ ካብኡ አውቶቡስ (መኪና) ናብ  ግዝያዊ መዕረፊ 
ማእኸል ክወስደኪ/ካ እዩ፡፡ ናይቲ ማእኸል መዕረፊ  ርሕቐት  ድማ ካብቲ አየር መዕረፊ 
ናይ 15 ደቒቓ ጉዕዞ ጥራሕ እዩ፡፡  

ህፁፅ ናይ ሕክምና ክንክን ወይ ምርመራ ንዘድልዮም ድማ አምቡላንስ ኣብ ናይ 
አውሮፕላን መዕረፊ ክፀንሖም እዩ፡፡ ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ እቲ ፕሮግራም ተወሳኺ 
ደገፍ ምስ ዝገብሩ ትካላት ብምኴን ናይ ምርኻብ (ሪፈር) ግልጋሎት ይህብ እዩ፡፡

ብዓልቲ ሓዳርን ኣዶ ሽድሽተ ቆልዑትን ዝኮነት ሓሊማ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ከተማ አርሲ ገዲፋ ናብ ሊቢያ 
ዝከደትሉ ምኽንያት ናይ ቤተሰባ ናይ ቐፃሊ ዕድል ንምምሕያሽ እዩ ነይሩ፡፡ ካብ ዶብ ሓለውቲ ንምምላጥ 
ክትብል ድማ ብፀልማት በረኻ ኣቋርፃ ምጉዓዝ ጀመረት፡፡ ድሕሪ ሸሞንተ መዓልቲ  ናይ በረኻ ጉዕዞ ኣብ 
ዝሓሰበቶ ቦታ በፀሐት፡፡ “ሊቢያ እናሃለኹ ንሽግርን መከራን ተሳጥሐ እየ፡፡ ሰባት እናተቐተሉ ብዓይነይ 
ርእየ እየ፡፡ ስራሕ ዘስርሐኒ ዝነበረ ሰብ ናይ ዝስራሕክዎ ደሞዘይ ክፍልት ኣይህብን በለኒ፣ ንዓይ ምውቓዕ 
እውን ቐፀለ፡፡” በዚ ፕሮግራም፣ ሓሊማ ናብ ዝተወለደትሉ ከተማ ተመሊሳ ንእሽተይ ናይ ክዳውንቲ 
ንግዲ ስራሕ እናሰርሐት ትርከብ፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን ሓሊማ በርትዓ እናሰርሐት እንትኮን ካልኦት ድማ ኣብ 
ዓዶም ውሽጢ ዘለዉ  ጥጡሕ ዕድላት ክርእዩን ክጥቀምሎምን ከም ዘለዎም ምኽራ እናለገሰት ትርከብ፡፡



ኣብ ጊዜያዊ ማእኸል ዝህልወኪ/ካ ፃንሒት

• ልዕሊ 18 ዓመት ተመላስት/ሲ እንተኮይንኺ/ኻ ምዝገባ፣ ሓፅር ስልጠናን 
ካልኦት ክማልኡ ዘለዎም ጉዳያትን ክሳብ ዝማልእልኺ/ኻ ን 3 ማዕልትታት 
ኣብቲ ማእኸል ክትፀንሒ/ሕ ትኽእሊ/ል እኺ/ኻ፡፡  

• ትሕቲ18 ዓመት እንድሕር ኮይንኪ/ካ ከምኡ እውን ካብ ወላዲ ወይ 
ቤተሰብ ዝተፈለኺ/ኻ እንተኮይንኪ/ካ ድማ ኣብቲ ማእኸል ክሳብ 10 
መዓልቲ ክትፀንሒ/ሕ ትኽእሊ/ል እኪ/ካ፡፡  ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ  እቲ 
ፕሮግራም ምስ አዲስ አበባ ቢሮ ጉዳይ  ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናትን መናእሰይን 
ብምትሕብባር ናይ መጀመርታ ድሌትኪ/ካ ዘርኢ መወሰኒ ቅጥዒ ክመልኡ 
እዮም ፣ ቤተሰብኪ/ካ ድማ ከተኣላልሹልኪ/ካ እዮም፣ ምስ ቤተሰብኪ/ካ 
መልሶም ከራኽብኪ/ካ እዮም፡፡  

• ኣብቲ ማእኸል ዝህልወኪ/ካ ፃንሒት ድማ መፅለሊ/መደቀሲ፣ ማይን ሻሂን 
ትረኽቢ/ክብ ኢኺ/ኻ፡፡ ካልኦት ከም ናይ ስነ-ልቦናን ማሕበራዊ ደገፍን፣ 
ንህፃናት ነፃ ናይ ስልክ ግልጋሎት፣ ናይ ሓደ መዓልቲ ስልጠና፣ ናይ ሕክምና 
ክትትልን ከከም ኩነታቱ ድማ ፍሉይ ናይ ሕክምና ደገፍ ምስ ዝገብሩ 
ሆስፒታላት/ማእኸላት ንኽትራኸቢ/ብ ክግበር እዩ፡፡

ብባቡር እንድሕር ተመልስኺ/ኻ

ካብ አዲስ አበባ ናይ  ስዓትን ፈረቓን ጉዕዞ  ርሒቓ ኣብ እትርከብ ፉሪ-ለቡ መዕረፊ ባቡር  
ምስበፃሕኪ/ካ፣ ናይ እንኳዕ ዳሕና መፃእኪ/ካ ኣቀባብላ ክገብሩልኪ/ካ እዮም፡፡ ናብቲ  
ማእኸል ዝወስደኪ/ካ አውቶቡስ (መኪና)  ድማ ክዳሎ እዩ፡፡ 

ብአውቶቡስ እንድሕር ተመልስኺ/ኻ

ናይቲ ፕሮግራም ተወከልቲ ኣብ ጋላፊ ዶብ ናይ እንኴዕ ዳሕና መፃእኺ/ኻ ኣቀባብላ 
ክገብሩ እዮም፡፡ ካብኡ ኣብ ከተማ ሎጊያ  ዝዓርፍ ካልእ አውቶቡስ (መኪና) ስለ ዘሎ 
ብኡ  ትኸዲ/ድ እኺ/ኻ፡፡ ሎጊያ ካብ ጋላፊ 117 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ፡፡ ሎጊያ 
ምስ ሓደርኺ/ኻ  ቐፃላይ መዓልቲ አዲስ አበባ ዝርከብ ጊዜያዊ ማእኸል ጉዕዞኺ/ኻ 
ብአውቶቡስ ትቕፅሊ/ል እኺ/ኻ፡፡



ልዕሊ 18 ዓመት  እንድሕር ኮይንኺ/ኻ

• ናብ ዓዲ ድሕሪ ምምላስኺ/ኻ በቲ ፕሮግራም ዋላ ሓደ ደገፍ ከይተገበረልኺ/ኻ 
ብቐጥታ ናብ ቤሰብኺ/ኻ ክትምለሲ/ስ እንድሕር ደልኺ/ኻ ነቲ ናይቲ ትካል ተወካሊ 
ብምዝራብን ኣብቲ ናይ መውፀኢ ቅጥዒ ብምፍራምን ብቐጥታ ካብ አየር መዕረፊ 
ወይ ማእኸል ወፅእኺ/ኻ ምኻድ ትኽእሊ/ል እኺ/ኻ፡፡  

• እንተዘይኮይኑ ድማ ካብ  መዕረፊ ነፋሪት ናይ 15ደቒቓ  ርሕቐት ብቦሌ መንገዲ 
ኣብ ድሕሪት ላሊበላ ሆቴል ዝርከብ ግዝያዊ ማእኸል አውቶቡስ ክወስደኪ/ካ እዩ፡፡  

• ቕድሚ ናብ ዓዲ ውሽጢ ምምላስኺ/ኻ ኣብ እትነብርሉ/ረሉ ዝነበርክዮ/ካዮ ዓዲ 
ንመመለሲ ዝኸውን ናይ ጅባ ገንዘብ እንድሕር ዘይወሰድኺ/ኻ፣ ኣብ ዓዲ ውሽጢ 
ንቐፃሊ እትገብርዮ/ሮ ጉዕዞን ካልእ ተዛመድቲ ዝኾኑ መሰረታዊ ወፃኢታት መሸፈኒ  
ዝኸውን  ናይ 3000 ብር ደገፍ ክወሃበኪ/ካ እዩ፡፡ ብጥረ ገንዘብ እትቕበልዮ/
እትቅበሎ ሓገዝ እዚ 3000 ብር ጥራሕ እዩ፡

ከ ትሕቲ 18 ዓመት እንድሕር ኮይንኺ/ኻ ከምኡ እውን ካብ ወላዲ ወይ ቤተሰብ 
ዝተፈለኺ/ኻ እንድሕር ኮይንኺ/ኻ 

• ኣብቲ ግዝያዊ ማእኸል ብዝህልወኪ/ካ ፃንሒት ግዜ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ቢሮ 
ጉዳይ  ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናትን መናእሰይን ዝተወከለ/ት ማሕበራዊ ሰራሕተኛ 
ናይ መጀመርታ ድሌት ኣብቲ መወሰኒ ቅጥዒ ክትመልእ/ክመልእ እያ/ዩ፡፡ ጎናጎኒ 
ድማ ምስቤተሰብኺ/ኻ ትራኸብሉ/በሉ መንገዲ ተመዓራሪ/ከመዓራሪ እያ/ዩ፡፡

• ናይ ቤተሰብኺ/ኻ ወይ ዘዕበየኪ/ካ ኣድራሻ ምስተረጋገፀ ድማ ናይ አዲስ አበባ 
ቢሮ ጉዳይ  ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናትን መናእሰይን ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ምሳኺ/ኻ 
ሓቢራ/ሩ ብምኻድ ምስ ቤተ ሰብኺ/ኻ ወይ ምስ ዘዕበየኪ/ትኪ/ካ ተራኺበኪ/ካ 
እያ፡፡

• ካብ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናትን መናእሰይን ተወካሊ/ት ዝኮነ/ት ምስ 
ቤተሰብኺ/ኻ ወይ ዘዕበየኪ/ትኪ/ካ ምርኻብኪ/ካ ምስተረጋገፀ ምስ ቤተሰብ 
መሕወሲ ዝኸውን ናይ 1000 ብር ደገፍ ንቤተሰብኺ/ኻ ወይ ዘዕበየኪ/ትኪ/ካ 
ክወሃቦም እዩ፡፡ ናይቲ ደገፍ  ዕላማ ድማ ንትምህርቲን ተዛመድቲ ወፃኢታትኺ/ኻ 
ንምሽፋን እዩ፡፡



ኢትዮጵያ ምስበፃሕኺ/ኻ (ምስኣተኺ/ኻ) 
ናይ ምኽሪ ግልጋሎታት

ምስተመለስኪ/ካ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ፣ ናብ ኛለም ለኸ ትካል  ደውልኪ/ካ ተራኸቢ/ብ/
አዘራርቢ/ብ፡፡ እቲ ፕሮግራም ናይ ምኽሪ ግልጋሎት ክፍለ-ግዜ ከመዓራርየልኺ/ኻ እዩ፡
፡ ናይ ምኽሪ ክፍለ-ግዜ ዕላማ  ድማ  ንስኺ/ኻ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዳግም-እግሪ 
ንምትካል ብዝከኣለሉ ኩነታት ዙርያ ንምምይያጥን ንምትላምን እዩ፡፡ ምስቲ ትካል 
ድማ  ብዛዕባ ዘለኪ/ካ ብቕዓት፣ ድሌትን ናይ ምትካል እግሪ መማረፂታትን ክትመያየጡ 
ኢኹም፡፡ ኣብ ናይ ምኽክር ክፍለ-ግዜ፣ በቲ ፕሮግራምን ብመሻረኽቲ ትካላትን ዓቕሚ 
ከምኡ እውን ክሳብ ሓዚ ብዝረኸብክዮም/ካዮም ደገፋት መሰረት ምስቲ ፕሮግራም 
ተወካሊ/ት ብሓባር ብምኴን ናይ ባዕልኺ/ኻ ዳግም-ምትካል እግሪ  ትልሚ ተዳልዊ/ው 
እኺ/ኻ፡፡ ኣብ መብዛሕትኡ ካብ ሓደ ንላዕሊ ናይ ምኽሪ  ክፍለ-ግዜ  ከድሊ ይኽእል እዩ፡፡

ናይ ዳግም- ምትካል እግሪ  ደገፍ

ናይ ዳግም-ምትካል እግሪ ደገፍ ዝተፈለዩ ናይ ደገፍ ዓይነታት ክሽፍኑ እዮም፡፡ ብዝለኪ/ካ 
ናይ ዓቕሚ ክፍተት፣ ብቕዓት፣ ብዝረኸብኪዮ/ኻዮ ደገፍ ከምኡ እውን በቲ ፕሮግራምን 
ናይ መሻረኽቲ ዓቕሚን መሰረት ብምግባር እዞም ዝስዕቡ ደገፋት ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ 
ክትረኽቢ/ክብ ትኽእሊ/ል እኺ/ኻ፡፡

• ናይ  ሓፂር ግዜ ናይ ስራሕ-ፈጠራን ካይዘን ስልጠናን
• ናይ ስነ-ልቦናን  ማሕበራዊ ደገፍን
• ናይ ሕክምና ደገፍ

• ኢትዮጵያ ምስ በፃሕኺ/ኻ እቲ ፕሮግራም ምእንተ ክረኽበኪ/ካ 
ብትኽክል ዝሰርሕ ስልኪ ቑፅሪ ክትህቢ/ብ ኣለኪ/ካ፡፡ ንስኺ/ኻ ዝሰርሕ 
ስልኪ ቑፅሪ እንድሕር ዘይብልኺ/ኻ ካልእ ናይ  ቤተሰብ  ወይ ናይ ቐረባ 
መሓዛ ስልኪ ቑፅሪ ክትህብ/ቢ ኣለኪ/ካ፡፡

• እቲ ፕሮግራም ብናይ ባዕሉ  ናይ ድሕንነት ሓበሬታ መምርሒ መሰረት 
ዝሃብኪዮ/ካዮ ሓበሬታ ብምልኡ ብሕቡእ ክሕዞ እዩ፡፡   

• እትህብዮ/ቦ ስልኪ ቑፅሪ ድማ ተወሳኺ ደገፍ ንምርካብ ንክትኽእሊ/ል 
ዝሕግዝ ወሳኒ ነገር እዩ፡፡



• ትምህርቲ ወይ ናይ ሞያ ስልጠና ንምክትታል ዘኽለኪ/ካ ደገፍ

• ምስ ስራሕ ቖፃሪ ትካላት  ምርኻብን  ናይ ስራሕ ምደባ ደገፋትን

• ንእሽተይ ንግዲ ንምኽፋት  ወይ ዘለኪ/ካ ንምጥንኻር  ደገፍ ምግባር

◊ ንስኺ/ኻ እትደልይዮ/ዮ ደገፍ እዚ እንድሕር ኮይኑ  እተ ፕሮግራም 
ካብ ካልኦት ተመለስቲ  ወይ ምስ ናይ ከባቢኺ/ኻ ነበርቲ ብምኻን 
ዝስርሑ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ንኽትመርፂ/ፅ የተባብዕ እዩ፡፡

• ሕጋዊ  ምስ ዝኾነ  ናይ መንግስቲ ቢሮ  ብምትሕብባር ፣ እቲ ፕሮግራም  
ሕክምና ን ትምህርቲን ምስ ዝህቡ ትካላት የራኽብ፣ ስነ-ልቦናዊን ማሕበራዊ 
ድጋፍ ስልጠና፣ ንዳግም- ምትካልእግሪ ዝግበር ምኽሪን ናይ ዳግም-ምትካል 
እግሪ  ደገፍ ክገብር እዩ፡፡ 

ናይ ሕክምና ወይ ናይ ስነ-ልቦና ሓገዝ ተደልኺ/ኻ፣ ዘይሕጋዊ ናይ ሰባት ዝውውር 
ተጠቃዒት/ዒ ተኾይንኺ/ኻን ተቓላዕቲ ህፃናትን ካብ 18 ዓመት ብታሕቲ እንድሕር 
ኮንኺ/ኻን ከምኡ እውን ወላዲ ወይ ቤተሰብ ዘይብልኺ/ኻ እንተኮይኑ፣ ፍሉይ ደገፍ 
ክግበረልኺ/ኻ እዩ፡፡ ኣብ ናይ ምኽሪ ክፍለ-ግዜ ብዛዕባ እዞም ፍሉይ ደገፋት ኩነታት ምስ 
ደገፍ ወሃብት/ቢ ሰብ ሞያታት ምይይጥ ትገብሪ/ር እኺ/ኻ፡፡ ኣብቲ ግዝያዊ ማእኸል ደገፍ 
ዝህቡ ነርስታት ዋላኴ እንተሃለዋ/ዉ ዝኸፍአ  ናይ ስነ-ልቦና ፀገም በፅሕኪ/ካ እንተኮይኑ 
ግና ንተወሳኺ ደገፍ ዝሐሸ ሞያ ብቕዓት ምስ ዘለዎም ሓኪም ቤታት ክትራኸቢ/ብ  
ክግበር እዩ፡፡

ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ግልጋሎታት እትረኽብዮም/ቦም ኣብ ምርድዳእ ዝተበፅሐሎም 
መስፈርትታት መሰረት ዝገበረ ይኸውን፡፡ እቶም መስፈርትታትን  ተጠቃሚ ንምግባር 
ዘኽእሉ ኣሰራርሓታትን ድማ ኣብ ናይ ምኽሪ ክፍለ-ግዜ ወቕቲ ምይይጥ ክግበረሎም እዩ፡፡



 እዚ ሕትመት ብፋይናስንስ ኅገዝ ሕብረት አውሮፓ ዝተደለወ እዩ፡፡ ናይ ዚ ሕትማት ትሕዝቶ ሙሉእ ኃላፍነት ዝወስድ
ዓለምለኽ ትካል ፍልሰት እንትኸውን ንናይ ሕብረት አውሮፓ አመለኻኸት ዘይአንጸባርቅ ይኸእል እዩ፡፡

አድራሻ 
ዓለምለኸ ናይ ስደተኛታት ትካል፣ ቤት ፅሕፈት ኢትዮጵያ 

ናይ መስመር ተለፎን: +251 11 557 1717/1802 |
ኢ-ሜል (E-mail): iomaddis@iom.int
ቂርቆስ ክ/ከተማ፣ ወረዳ 8, ህንፃ የመዝ 


