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  רקע לתוכניות חזרה מרצון: פרק ראשון

כאשר , 70- פועלות כבר מסוף שנות ה(Assisted Voluntary Return)תוכניות החזרה מרצון 

, 1979 שהופעלה כבר משנת (1REAG)התוכנית הבולטת היא תוכנית הגרמנית של חזרה מרצון 

בשנים האחרונות מגמות אלו התחזקו עד אשר . ובמהלכה חזרו כמעט חצי מליון איש למדינתם

ממיליון וחצי איש לחזור  השנים האחרונות תוכניות החזרה מרצון סייעו ליותר 10במהלך 

כולל עובדים , התוכניות מיועדות עבור אוכלוסיות  מגוונות של מהגרים. למדינת המוצא שלהם

  . )IOM 2004(זרים חוקיים ומהגרים ללא אישורי שהייה 

, תוכניות שמיועדות לאוכלוסיות שונות, תוכניות החזרה מרצון כוללות שלבים כרונולוגיים שונים

אך לפני כן .  סיוע שונות ועוד שלבים נוספים ונושאים מגוונים שייסקרו בעבודה זומגוון תוכניות

  :שבהם ייעשה שימוש בעבודה זו, חשוב להבחין בשתי ההגדרות המרכזיות

  .כמו רומניה והפיליפינים, המדינה ממנה המהגרים הזרים הגיעו: מדינת מוצא

  .ללדוגמא ישרא, המדינה בה נמצאים המהגרים: מדינת יעד

כאשר התוכנית הוותיקה והגדולה ביותר , י מדינות אירופה"תוכניות אלו הן תוכניות שמופעלות ע

על בסיסה של תוכנית זו נבנו והופעלו רבות . (REAG)היא התוכנית הגרמנית לחזרה מרצון 

 והיתרון שלהן הוא היכולת ליצור פתרון (Ireland 2002)מתוכניות החזרה מרצון שקיימות היום 

  .(IOM 2002d)ד משותף למרבית המדינות אח

 נאמד 2003בשנת . המצב בישראל אינו שונה באופן מהותי ממגמות ההגירה בכל רחבי העולם

מגריסו ( מבחינה רשמית 255,000-על כ) חוקיים-החוקיים והלא(מספר העובדים הזרים בישראל 

דיעה מנהלת ההגירה על בשנה האחרונה הו. 400,000-ולפי דיווחים אחרים על יותר מ) 2003

בין אם בגירוש ובין אם מכורח החלטה ( עובדים זרים 101,000- הצלחתה להוציא מהמדינה יותר מ

אין בישראל מסלול מקביל של , אולם למרות הצלחה זו). של המהגר החוזר לחזור לארץ הולדתו

עובדים ושל שבאמצעותו יתאפשר עידוד של תוכניות חזרה מבחירה חופשית של ה, חזרה מרצון

  . קורבנות סחר

מטרת סקירה זו היא להציג את נושא החזרה מרצון  ועלייתו למרכז הבמה הציבורית בכל הנוגע 

בסקירה זו  יורחבו היבטים שונים שמשפיעים על קיומה , כמו כן. למדיניות הטיפול בעובדים זרים

וחרת להשתתף בתוכניות האוכלוסייה שב, מבנה התוכניות: של מדיניות הטיפול בעובדים הזרים

  . החזרה מרצון הזירה הבינלאומית והקשר בין מדינות המוצא ומדינות היעד

                                                 
1 Reintegration and Emigration Programme for Asylum-seekers in Germany 
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  רקע לתוכניות החזרה מרצוןרקע לתוכניות החזרה מרצון
אשר מהווה רק נדבך , מדיניות להחזרת עובדים זרים אינה נעצרת בהכנת תוכניות חזרה מרצון

ת הטיפול בעובדים הזרים מדיניו. אחד כללי בניסיון של מדינות להחזיר מהגרים ועובדים זרים

כוללת ממדים רבים ובכללם הסכמים ומדיניות של טיפול בכניסה וביציאה של אותם מהגרים 

זהו נושא רחב מאוד ולכן עיקר ההתמקדות במהלך מסמך זה תכוון לממדים , אולם. פוטנציאליים

 .השונים שמשפיעים על תוכניות החזרה מרצון

בין אם באופן רצוני או , רגע שבו המהגר עוזב מדינת היעדהשלב האחרון בתהליך ההגירה הוא ה

במהלך השנים התברר שהחלופה היעילה ביותר לתוכניות של גירוש . ובין אם באמצעי כפייה

אולם היא , "החזרה מרצון"מהמדינה היא תוכניות ) ומהגרים לא חוקיים בכלל(עובדים זרים 

 במסגרת מדיניות זו הגיעו באיחוד .מהווה רק חלק מהמדיניות הכוללת למאבק בהגירה

האירופאי למסקנה כי צריך לפתח את תוכניות חזרה מרצון  לטיפול בהגירה הבלתי חוקית 

ואפילו לקבוע מדיניות הגירה אחידה בין  מדינות ) וביניהם גם במאבק בהלבנת הון ובסחר בנשים(

  . )Commission 2002(כולל בנושא החזרה , אירופה

ת של האיחוד באה כהשלמה לתוכניות הרבות לטיפול בהגירה שצצו במהלך הפעילות המשותפ

כאשר המדינות הבינו את הערך הגדול של פיתוח תוכניות , עשר השנים האחרונות באירופה

התוכניות שמפותחות היום כוללות תפיסה חדשנית יותר מאשר הייתה בעבר . לחזרה מרצון

  .)Koser 2001) (Ireland 2002(למדינת המוצא שלהם ובייחוד בכל הנוגע לסיוע למהגרים לחזור 

העיקרון המנחה העיקרי של תוכניות אלו הוא עידוד האנשים בחיפוש אחר דרכים חוקיות להגר 

באמצעות יצירת מנגנוני לחץ שישפיעו על האדם ועל משפחתו לקבל את ) בעיקר במדינות אירופה(

 מרחיב (IOM)ארגון ההגירה הבינלאומי . (Commission 2002)ההחלטה לחזור למדינת המוצא 

במטרה למסד דפוסי חזרה , טענה זו וגורס כי צריך להרחיב את התוכניות השונות לחזרה מרצון

באמצעות זיהוי הגורמים שמניעים את המהגר לחזור , כלומר. (IOM 1997)מרצון של המהגרים 

  . ניתן לפתח תמריצים מתאימים יותר, למדינת המוצא

שבאות לידי ביטוי על ידי מרבית החוקרים שדנו בתוכניות החזרה , ות המרכזיותאחת הטענ

מדגישה את הצורך בהפעלת תוכניות החזרה מרצון שתתקיים במקביל לקיומן של , מרצון

  . תוכניות חזרה בכפייה

מעמידה את המהגר הלא , )Dual Track Policy(" מדיניות המסלול הכפול"שמכונה , מדיניות זו

יחזור למדינת המוצא שלו תוך , מי שלא ישתתף בתוכניות החזרה מרצון: בפני ברירה ברורהחוקי 
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שימוש באמצעי כפייה וללא סיוע ותמיכה אותו היה יכול לקבל אם היה משתתף בתוכניות 

חוקרים רבים מסכימים כי אין ברירה אלא לשלב . )Koser 2001(השונות של החזרה מרצון 

מתוך רצון להביא לצמצום החלופות , יתוח תוכניות של חזרה בכפייהתוכניות אלו במקביל לפ

חוסר השימוש . (Commission 2002 ,IOM 2002, IOM 1997(שעומדות בפניהם של המהגרים 

מהווה גם , מטעמים של חוסר רצון או חוסר יכולת לכפות חזרה בכפייה, במדיניות המסלול הכפול

  . )Koser 2001(תוכניות החזרה מרצון את אחת הסיבות העיקריות לכישלון של 

קיימות סיבות רבות המשפיעות על המדינות לפתח תוכניות לעידוד החזרה מרצון ואחד 

המסמכים המרכזיים שמגלם טענות אלו הוא מסמך שנכתב עבור הנציבות האירופאית 

(European Commission) . במסגרתו של אותו מסמך הועלו הטיעונים המרכזיים לקידום

להפעיל ולעקוב אחרי , הקלות הרבה יחסית שבאמצעותה ניתן לפתח) 'א(כולל , תוכניות אלו

ראייה חיובית יותר של הציבור כלפי הממשלה ואפילו כלפי ציבור העובדים ) 'ב(, תהליך החזרה

  . )Commission 2002(הסיבות ההומניטריות ) 'ג(-ו, הזרים עצמם

כמו העלות הזולה ,  נוספות שהביאו את לפתח תוכניות אלוניתן לציין סיבות, בנוסף לסיבות אלו

למהגרים , של תוכניות אלו ומתן פתרון משביע רצון למדינות המוצא) לטווח הארוך(יותר 

ניתן לראות שתוכניות החזרה ובייחוד , כמו כן. )IOM 1997(ולקהילות אליהם הם חוזרים 

שמש כהרתעה מפני הגירה לא חוקית של יכולים ל, )Readmission Agreements(הסכמי החזרה 

מהגרים בעתיד בכך שהן כוללות רק מהגרים שנמצאים במדינת המוצא ולא כאלו שעתידים להגיע 

  . )Ireland 2002(מדובר בהרתעה קצרת טווח ותוצאותיה אמביוולנטיות , אם זאת. אליה בעתיד

  מהגרי חזרה בפוטנציהמהגרי חזרה בפוטנציה
לבין הסיבות שהניעו את המהגרים " י חזרה בפוטנציהמהגר"קיים קשר ישיר בין האוכלוסייה של 

אך אין ספק קיימים גורמים , הסיבות אלו הן רבות מאוד. (IOM 1997)להגר מלכתחילה 

  . (IOM 2002b)המושכים את המהגרים להישאר וגורמים הדוחפים אותם להישאר 

אחרים , ן פיננסיכולל אנשים שהרוויחו הו, הסיבות שבגינן האדם מחליט לחזור הן מגוונות

בהמשך יינתן (שרכשו כישורים מספיקים או אחרים עקב חוסר הצלחתם להשתלב במדינת היעד 

לפני שניתן יהיה לבחון את מרכיבי תוכניות הסיוע ואת הגורמים , אולם). פירוט על סיבות אלו

יימת צריך להתייחס לטיפולוגיה הק, המשפיעים על השתתפות המהגרים בתוכניות החזרה מרצון

לכל דיון בנוגע , התיאורטי והאמפירי, טיפולוגיה זו מהווה את הבסיס. של בנוגע לאותן תוכניות

  . )Sills 2002(לתוכניות החזרה מרצון 
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  חזרה בכפייה וחזרה מרצוןחזרה בכפייה וחזרה מרצון, , גירושגירוש: : מגוון התוכניותמגוון התוכניות
מהגרים רבים נאלצים להיות מגורשים מהמדינה בעיקר כתוצאה של : חזרה כתוצאה מגירוש

  . כאשר הגירוש יכול להתבצע הן ברמה האישית והן ברמה הקולקטיבית, ת צווי גירושהוצא

.  גירוש יכול להתבצע בגלל ביצוע פשע או בשל מחסור באישורי שהייה- ברמה האישית

 גירוש יכול להתבצע מסיבות רבות כמו התמוטטות כלכלית -  ברמה הקולקטיבית

ינה מתקשה לשמור על שלומם של במדינת היעד או חוסר שקט בטחוני שבו המד

  . או בשל תוכניות מדינתיות להעדפת עובדים מקומיים על פני העובדים הזרים, המהגרים

זוהי דרך חזרה פחות אגרסיבית להחזרת  : )לא גירוש(חזרה שלא מרצון או חזרה בכפייה 

ם חוזה מדובר בחזרה שנגרמת כתוצאה מסיו, לפי הגדרה זו. העובדים למדינות המוצא שלהם

  .(ILO 2003)עבודה לא מתוכנן עם המעסיק או ניסיון כושל להארכת תקופת השהיה של העובד 

אך חשוב להדגיש כי , השימוש במדיניות זו מחייב את השימוש באמצעי כפייה, לעתים קרובות

אמצעים אלו חייבים לשמר את הזכויות הבסיסיות של המהגרים כפי שמדגישים באיחוד 

גירוש מחייב עמידה בסטנדרטים בינלאומיים כפי שבאים לידי ביטוי באמנות כל . האירופאי

התחשבות במצב הפיזי והנפשי של , )אף על פי שישראל לא חתמה ולא אשררה את כולן(השונות 

התנאי הבסיסי הוא עמידה בסטנדרטים שיהיו קבילים לטיפול בכל אדם , בכל מקרה. האדם ועוד

  .)Commission 2002( ב או כל מקום אחר"ארה, יניםבין אם הגיע מהפיליפ, ומהגר

 כאשר המדינה מבצעת גירוש היא צריכה לעמוד (ILO)לפי ארגון העבודה הבינלאומי 

הקריטריון המרכזי בכל הנוגע . כולל תשלום עבור עלות החזרה בעת הצורך, 2בסטנדרטים קבועים

  . )ILO 2003(נה והאחריות לכך מבוסס על הנסיבות שהביאו את המהגר למדי, לעלויות הגירוש

עומדת המדיניות , או גירוש/בניגוד לחזרה שלא מרצון תוך שימוש באמצעי כפייה ו: חזרה מרצון

 מציין כי זוהי הדרך היחידה )ILO(ארגון העבודה הבינלאומי . לעידוד חזרה מרצון של מהגרים

וי הגדול ביותר להבטיח  אפשרות בחירה והיא בעלת הסיכ) והמהגר(שנותנת בידי העובד הזר 

חזרה לצמיתות מתאפשרת בעיקר מניעת . שזוהי תהיה חזרה לצמיתות ולא רק כחזרה זמנית

חשוב לציין כי , בנוסף לארגונים אלו. )ILO 2003(הסיבות שהביאו את המהגר להגר מלכתחילה  

 הכרה אך תוך, גם האיחוד האירופאי מדגיש את הצורך לתת העדפה לפתרון של חזרה מרצון

  . Commission 2002(3(מלאה בצורך החיוני לקידום האפשרות של החזרה בכפייה 

                                                 
  .שישראל לא אשררה אותה, 1975 משנת (The Migrant Workers Convention)" האמנה לעובדים זרים" לפי  2
  (Koser 2001)לפי הגדרתו של קוסר , "המסלול הכפול"כפי שניתן לראות במדיניות   3
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חשוב להדגיש כי ישנם מקרים רבים שבהם , בנוסף לסיבות אלו: חזרה כתוצאה מסיום חוזה

. העובדים חוזרים למדינת המוצא שלהם מרצונם החופשי ובלא קשר לקיום תוכניות כלשהן

 של אותם אנשים שעבדו למשך תקופה קצרה כעובדים זרים ובסיום יש לציין את חזרתם, לדוגמא

כמו , בעיקר מדינות מוסלמיות(החוזה שלהם החליטו לחזור למדינת המוצא ובמקרים מסויימים 

סיבה זו קשורה , ככל הנראה. )IOM 2003b(זו הייתה הסיבה העיקרית לעזיבתן , )פקיסטן

דינת היעד לשם תקופת עבודה קצובה ללא כוונה למטרת ההגירה וסביר שמהגרים אלו הגיעו למ

  .להישאר בה מעבר לכך ובייחוד כאשר מדובר במבנה החברתי המיוחד של מדינות אלו
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  )הטיפולוגיה(מאפיינים שונים של תוכניות הסיוע : פרק שני
, כאשר הן כוללות מאפיינים משותפים וייחודיים ולכן, תוכניות החזרה מרצון הן רבות ומגוונות

בפרק זה מובאת סקירה . כל סקירה על אותן תוכניות מחייבת התייחסות לאותם מאפיינים

שלבים כרונולוגיים , מבנה כללי של התוכניות, כללית אודות תוכניות הסיוע כולל קבוצות היעד

תורחב ) 3פרק (בפרק שלאחר מכן . של התוכניות וסוגי הסיוע שניתנים במסגרת תוכניות אלו

כולל הסיבות , למאפיינים השונים של המהגרים שמשתתפים בתוכניות החזרההיריעה בנוגע 

) 4פרק (מכשולים לחזרתם של מהגרים ועובדים זרים לא חוקיים ולאחר מכן -לחזרתם ותמריצים

ייבחנו השחקנים המעורבים בעיצוב וביצוע תוכניות אלו הן ברמה המדינתית והן ברמה 

  . גלובלית- הבינלאומית

 עשה במחקרו טיפולוגיה של מהגרי חזרה ומצאה כי צריך לעשות מספר (Sills)סטפן סילס 

אורך ) 'א(צריך לבחון את , לטענתו. הבחנות בין קהלי היעד השונים בכדי לעצב את אופי התוכנית

טיפולוגיה זו . )Sills 2002( הסיבות לחזרה) 'ג( ואורך השהייה במדינת היעד) 'ב(, התוכניות

) 'ד(צריך לציין כמובן את , בנוסף לאלו. תור של מאפייני תוכניות החזרהמהווה את הבסיס לאי

 שניתנים במסגרת תוכניות החזרה סוגי הסיוע) 'ה(- של תוכניות החזרה מרצון והשלבים השונים

  .)IOM 1997, IOM 2002c(כפי שניתן לראות במחקרים של ארגון ההגירה הבינלאומי 

  קהל היעד של התוכניותקהל היעד של התוכניות
להלן מובאות ארבעת המטרות ,  לזהות מטרות ויעדים מגוונים של התוכניותלמרות שניתן

מהגרים לא  והחזרת מחפשי מקלט מדיני שבקשתם נדחתה : המרכזיות של התוכניות השונות

הרתעה של ,  במטרה למנוע הגירה מחדשעידוד  ההשתלבות של המהגרים החוזרים, חוקיים

 וד ההתפתחות המקומית של הקהילה המקומיתעיד ומהגרים פוטנציאליים ממדינות המוצא

העיקרון המנחה העומד כבסיס לקביעת מטרות אלו הוא הצורך . )Koser 2001( במדינות המוצא

  . בגורמים הדוחפים והמושכים את המהגרים להגר אל מחוץ למדינתם" טיפול שורש"ב

בהתאם למדינות קבוצות היעד שעבורן מופעלות תוכניות החזרה מרצון הן שונות ונקבעות 

עבור קבוצות " מותאמות"העיקרון הבסיסי לשם כך הוא יצירת תוכניות . שמעורבות בתהליך

כאשר כל תוכנית חייבת להתמקד בקהל יעד ייחודי ולהתייחס , )Ireland 2002(מסויימות 

  . )Koser 2001(לקשיים הייחודיים של אותה קבוצה 

שאליהם מכוונות תוכניות , ר בקהלי יעד שוניםמרבית המחקרים והתוכניות מדגישים כי מדוב

תוכניות שמיועדות : אך ניתן לראות שקיימות שתי קבוצות אוכלוסייה מוגדרות, החזרה מרצון
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-חוקיים ותוכניות שמיועדות עבור מהגרים בעלי מאפיינים משותפים- עבור כלל המהגרים הלא

גם במסמך זה ישנן ,  בהמשךכפי שניתן יהיה לראות. )IOM 2002c, IOM 1997(ייחודיים 

מהגרים בעלי , מהגרים בשלב מעבר למדינה אחרת, כלל המהגריםתוכניות שמיועדות עבור 

חשוב לזכור כי זוהי רק , עם זאת.  מהגרים ממדינות מוצא מסויימות ומאפיינים ייחודיים

תנאי ב, הפרדה הבחנה טיפולוגית ובפועל ניתן לזהות כי התוכניות מתאימות לכלל האנשים

  . שנעשית התאמה של התוכניות לציבור בו הן אמורות לטפל

כפי שניתן לראות בנספחים , "חזרה מרצון" תוכניות של 50- בחינה מעמיקה של יותר מ

בפרק הבא . מראה כי קהל היעד של התוכניות הוא שונה כמעט מתוכנית לתוכנית, המצורפים

שאותם צריך לבחון , ודיים של האוכלוסייהתהיה התייחסות רבה יותר למאפיינים הייח) 3פרק (

  . כאשר באים לפתח תוכנית עתידית של חזרה מרצון

עבור כלל , אלו תוכניות חזרה מרצון כלליות: תוכניות עבור כלל המהגרים הבלתי חוקיים

אך , ניתן לראות שלעתים אותן תוכניות אינן מיועדות לכלל המהגרים. המהגרים הבלתי חוקיים

התוכנית הבולטת ביותר שמדגימה . אלו הן תוכניות שמיועדות עבור כל המהגריםבאופן מעשי 

 מהגרים 500,000 ובמסגרתה חזרו כמעט 1979זאת היא התוכנית שהחלה לפעול בגרמניה בשנת 

  . )IOM 2002c(כך שכמעט כל אדם שנחשב כמהגר לא חוקי התקבל לתוכנית , למדינת המוצא

שבדרך כלל , אלו הן תוכניות: בשלב מעבר למדינה שלישיתתוכניות עבור מהגרים שנמצאים 

המיועדות לאנשים שנמצאים לתקופה מוגבלת במדינה ומנסים להגיע , פחות משמעותיות לישראל

כי כרבע מהמהגרים כלל לא מתעניינים מהי מדינת , אם כי חשוב לראות. דרכה למדינה שלישית

עם . בדים הזרים בה רואים בה רק כתחנת מעברגם ישראל יכולה להיות מדינה שהעו, היעד ולכן

חשוב לציין כי מדינות אחרות אינן מוכנות לקבל לחיקן מהגרים ממדינה אחרת ופתרון כזה , זאת

  .עלול ליצור מתיחות בין ישראל למדינות נוספות

אלו הן תוכניות שמיועדות עבור מהגרים לא : תוכניות עבור מהגרים בעלי מאפיינים משותפים

כמו , תוכניות אלו מיועדות עבור מספר רב של סקטורים. ים שלהם יש מאפיינים משותפיםחוקי

, קורבנות סחר, )כמו נכים או מיעוטים(אוכלוסיות מיוחדות , פליטים, מחפשי מקלט מדיני

  ). 39 עמוד –נספח ' ר(משפחות ואפילו עבור יזמים פוטנציאליים , קטינים, עובדים זרים

קבוצות פגיעות וחלשות ותוכניות חזרה ,  תוכניות שמיועדות עבור פליטיםאלו הן, באופן כללי

 במקביל לתוכניות המיועדות עבור אנשים בעלי )IOM 1997(עבור אוכלוסיות מיוחדות שונות 

  .אולם מסמך זה אינו מתמקד באוכלוסיות אלו,  או סטודנטים)Skilled Workers(כישורים 
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אלו הן תוכניות שמיועדות עבור מהגרים ממדינות : םתוכניות עבור אנשים ממוצא מסויי

יש , כמעט כל תוכנית מיועדת עבור אנשים ממוצא מסויים ובמקרים רבים, למעשה. מסויימות

  . חפיפה בין תוכניות אלו לבין תוכניות עבור אוכלוסיות מיוחדות אחרות

  שלבים כרונולוגייםשלבים כרונולוגיים
כאשר ,  המהגרים במדינת המוצא שלהםהמטרה הסופית של תהליך החזרה הוא שילוב מחדש של

חשוב לראות שתהליך השילוב , אי לכך. זו אמורה להיות גם המטרה של מדינת היעד בעצמה

,  וכולל כמה שלבים)ILO 2003(מחדש הוא תהליך שמתחיל הרבה לפני החזרה למדינת המוצא 

פשר פיתוח של זיהוי של השלבים השונים מא. כפי שניתן לראות במרבית התוכניות הקיימות

  . טובות ויעילות יותר" ניהול הגירה"תוכניות 

 חילק (IOM)ארגון ההגירה הבינלאומי , לדוגמא. החלוקה הבולטת ביותר היא של שלושה שלבים

כאשר הארגון מציע תוכניות ופעילויות , את התוכניות שלו לשלושה שלבים של יישום התוכניות

חשוב לזכור כי זוהי רק חלוקה בסיסית , עם זאת. (IOM 1997)שונות עבור כל אחד מהשלבים 

  . ולעתים קרובות התוכניות שונות עבור כל אחד מהשלבים

ניתן לראות שמסמך זה נבנה על חלוקה זו וגם הוא מבוסס על אותם שלושה , בהתאם לכך

. שלב ההגעה למדינת המוצא ושלב המעבר, השלב שלפני העזיבה את מדינת היעד: שלבים

מחולקים , הפרק הבא-שיתוארו בתת, ניתן לזהות שגם סוגי הסיוע השונים,  המצורפיםבנספחים 

  .בהתאם לאותם שלבים כרונולוגיים הקיימים היום במרבית תוכניות החזרה מרצון

  השלב המקדים
צריך להתייחס לתהליכים , לפני שבאים לבחון כיצד ניתן להכין את המהגרים החוזרים לחזרה

תהליך התכנון הנו מורכב ומחייב בחינה של כמה . ת/ה של החוזר/ הכנתושאמורים להקדים את

כמו בירור בנוגע לאחריות המעסיקים או כל גורם שאמור לקחת חלק פעיל , נקודות מרכזיות

שמירת קשר , הפצת מידע, בחירת אוכלוסייה ומאפייניה במטרה שיוכלו לסייע לחזרה, בהחזרתם

  .פירוט על סוגי הסיוע יופיע בהמשך. )ILO 2003(א ועוד עם גופים פורמליים במדינות המוצ

אותן מציין חאליד קוסר , כאשר מכינים תוכניות סיוע צריך להדגיש חמש אסטרטגיות מרכזיות

(Koser 2001) .התמקדות באוכלוסיות ; צריך תיחום של המטרות והיעדים של התוכניות, לדעתו

; 4תיחום סוגי הסיוע ורמת הסיוע; סוימותהתמקדות בסיוע למהגרים ממדינות מ; מיוחדות

                                                 
  .שדן בסוגי הסיוע, הפרק הבא-כאשר פירוט יורחב בתת, עה סוגים שונים של סיועניתן לזהות ארב  4
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, כל הכנה של התוכניות השונות מחייבת הסתייעות במדינות המוצא. ושילוב עם תוכניות קיימות

  .אם הן יהיו לעזרתן של אותן מדינות וכמובן שעבור המהגרים עצמם, כיוון שתוכניות יהיו יעילות

גם חזרתם של המהגרים , ם החוזריםזהו השלב המכין לחזרה וללא הכנה נאותה של המהגרי

  .הכשרות וכל סיוע רלוונטי אחר, מידע, הכנה זו כוללת. תהיה מלווה בקשיים נוספים

  שלב המעבר
אך זהו , שלב המעבר הוא למעשה השלב היחיד שבו ניתן להגדיר באופן ברור את שלביו השונים

 בהסדרי מעבר והסדרת שלב המעבר כולל סיוע. שלב קריטי בהפעלת תוכניות החזרה מרצון

ליווי . בנוסף לסיוע רפואי ואפילו ליווי כאשר מדובר בקבוצה גדולה של עוזבים, מסמכים שונים

שוטף של העובדים בעת המעבר יכול לתרום להצלחת תוכניות החזרה בכך שהוא מונע מכשולים 

  . שיכולים לגרום לכישלון התוכנית

מדינת , רך כלל בשיתוף פעולה של מדינת המוצאשלב המעבר ושלב השילוב מחדש מתקיימים בד

האחריות לטיפול , כפי שניתן לראות בתוכניות רבות. היעד וארגונים בינלאומיים אחרים

  . במהגרים החוזרים נופלת לעתים קרובות על ארגונים בינלאומיים ואפילו עמותות מקומיות

 למדינת המוצא וסיוע בכניסה במרבית התוכניות שלב המעבר אינו כולל את ההגעה של המהגרים

כיוון שהסדרי הנסיעה בתוך מדינת המוצא הם , אולם. למדינה או בהסדרי נסיעה בתוך המדינה

ליווי והסדרי תחבורה פנימיים במדינת המוצא , עדיין חלק אינטגרלי מתכנון החזרה של המהגרים

  .כן נתפסים עדיין כשלב המעבר

 )Reintegration(" השילוב מחדש"שלב 
אך חשיבותו , השילוב מחדש של המהגרים הוא מימד נשכח בתוכניות השונות של ניהול ההגירה

 IOM(גדולה מאוד עבור כל תוכניות החזרה של מהגרים ובייחוד עבור תוכניות החזרה מרצון 

2003b( . התמקדות בשלב זה יכולה להבטיח את הצלחתן של תוכניות החזרה מרצון ומעקב אחרי

  .הצליחו לחזוראותם מהגרים ש

 ובתחילתן לא התייחסו לשלב 70- תוכניות החזרה מרצון התפתחו בגרמניה לקראת סוף שנות ה

הייתה ) סיוע בהשגת כרטיס הטיסה(לאחר תקופה שבה ניתן סיוע מינימלי לחוזרים , אולם. זה

נות כאשר הגיעו למסקנה כי בשביל לפתח תוכניות יעילות יותר צריך לפ, אבולוציה של התוכנית

  . המאבק בבעיות שהביאו את המהגרים להחליט להגר מלכתחילה: לשורש הבעייה

אחד החששות הגדולים ביותר של קובעי המדיניות בנושא של תוכניות החזרה מרצון היא 

אפשר לגרום לכך שהעובד יציג , שהמהגרים הזרים יחזרו מחדש למדינת היעד ובכדי למנוע זאת

ב ארוך יותר אחרי המהגר החוזר יוכל להתממש גם באמצעות מעק. הוכחה על חזרתו למדינה
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מענקים והלוואות לפתיחת עסקים , כמו מתן תמריצים כספיים, מערכת סיוע במדינות המוצא

  .)Commission 2002(דרך סוכנויות מקומיות או כל סיוע אחר שיינתן רק במדינות המוצא 

 להדגיש כי ישנם שלבים שונים ומורכבים אולם חשוב, עד כה הוצגו שלושת השלבים של התוכנית

מענקי יישוב מחדש , טיפול בהסדרי נסיעה, העלאת מודעות, כמו שלב הייעוץ למהגרים, יותר

בכל שלב כרונולוגי ניתן למצוא מספר סוגי סיוע שונים ואותם ניתן ל זהות . וסיוע לאחר החזרה 

  . החזרה מרצוןכפי שגם ניתן לזהות בתוכניות השונות של, הפרק הבא- בתת

  סוגי הסיוע שניתן במסגרת תוכניות החזרה מרצוןסוגי הסיוע שניתן במסגרת תוכניות החזרה מרצון
כללו סיוע כספי להסדרי המעבר של המהגרים בחזרה " החזרה מרצון"התוכניות הראשונות של 

הסיוע כיום כולל . אולם במהלך השנים הורחב הסיוע לתחומים נוספים, למדינת המוצא שלהם

סיוע במימון הפעלתם של , ם השגת תעסוקה קבועההחל ממענקי השתלבות לש, מגוון פעולות רב

עידוד כספי למעסיקים לשם העסקת החוזרים ואפילו סיוע לקהילה המקומית , עסקים קטנים

מגוון , כאמור. )IOM 2002d(במטרה שסיוע זה יקל על קליטתם של המהגרים החוזרים 

סקירה . א רב ביותרהאמצעים שבאמצעותו ניתן לסייע לאוכלוסייה של המהגרים שחוזרים הו

אולם חשוב להדגיש כי תוכניות שונות , מקיפה על מגוון תוכניות הסיוע ניתן לראות בנספחים

משתמשות אמצעי סיוע שונים וכל מדינה בוחרת את האמצעים שהיא מוכנה ורואה לנכון 

הפעלתן של תוכניות אלו נעשתה על . להשקיע בטיפול במהגרים הלא חוקיים שנמצאים במדינה

  ).ארגון ההגירה הבינלאומי, לדוגמא(ידי מדינת היעד אך לעתים גם על ידי גורמי חוץ 

, לדוגמא. בחירה באמצעי סיוע זה או אחר מחייבת גם התייחסות למיקום בו ניתן סיוע זה

כיוון שכך ניתן יהיה לעקוב אחרי , מענקים והלוואות לעסקים אמורים להינתן במדינת המוצא

הכשרה מקצועית יכולה להינתן הן במדינת המוצא והן , לעומת זאת. הגריםהשילוב מחדש של המ

בחירת האמצעים לסיוע , לכן. )Koser 2001(במדינת היעד וכך גם מענקים של שילוב מחדש 

  . למהגרים חייבת לכלול דיון גם על המקום בו ניתן הסיוע

 שעתידים להשתתף בתוכניות בסעיפים הבאים יוצגו מגוון סוגי הסיוע השונים שניתנים למהגרים

אך לפני כן חשוב להתייחס גם לנושא הפצת המידע שמהווה מרכיב בסיסי הקיים , החזרה לרצון

  . כמעט בכל אחת מהתוכניות

  הפצת מידע
ניתן לראות את הדגש על הפצת מידע שיהיה , כמעט בכל אחת מתוכניות החזרה מרצון הקיימות

 (IOM)ארגון ההגירה הבינלאומי . ינת המוצא הוא גדולנגיש לאנשים שהסיכוי שהם יחזרו למד
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 מדגישים כי מתן אינפורמציה על תוכנית החזרה הוא כלי (ILO)וארגון העבודה הבינלאומי 

מרכזי שמאפשר נגישות לאוכלוסיות שונות של מהגרים ומידע זה יכול להשפיע על סיכוי ההצלחה 

אך בייחוד של , את המודעות של כלל הציבורלשם כך חייבים ליצור קמפיין להעל. של התוכנית

המידע שמועבר לאנשים מופץ גם . )IOM 1997, IOM 2003a, ILO 2003(אוכלוסיית המהגרים 

שמאפשר סיוע גם למעקב , למפעילים תוכניות כולל גם נתונים מעודכנים על מספר המהגרים

  .)Commission 2002(אחרי מגמות כלליות של הגירה 

הבולטות שבה ניתן לראות מערכת יעילה להפצת מידע והעלאת מודעות של אחת הדוגמאות 

כל קבוצה , לפי התוכנית. )REAB(היא תוכנית החזרה מרצון בבלגיה , המהגרים במדינת היעד

דרך ,  דרך התקשורת-מקבלת יחס שונה וגישה שונה וכך גם הדרך להפצת מידע עבורה היא שונה 

  . )IOM 2003a( באמצעות המעסיקים כנסים או אפילו, ריכוזי מהגרים

  הכנה וייעוץ עבור המהגרים לפני החזרה
אחד המכשולים הגדולים המונעים הצלחה של תוכניות החזרה מרצון הוא חוסר ההכנה של 

המהגרים יכולים לעבור קורסים , לשם כך. המהגרים לקשיים שהם אמורים להתמודד מולם

 IOM( להשתלב באופן אופטימלי במדינה אותה עזבו שונים של הכנה וייעוץ במטרה שהם יוכלו

2002b( .  

היא ההבחנה בין , שלא זכתה להתייחסות במסגרת התוכניות השונות, אחת הנקודות המרכזיות

לבין ייעוץ כללי לשם , ייעוץ ממוקד לאותם אנשים שרוצים להשתתף בתוכניות החזרה מרצון

וטנציאל להשתתפותו אמור לקבל הדרכה אודות כל מהגר שקיים פ, עם זאת. התעניינות ראשונית

כאשר מידע מפורט והנחייה ממוקדת יותר תינתן עבור אלו , )IOM 2003a(אפשרויות החזרה שלו 

מידע זה כולל את הדגשת הבעיות עמן . שהביעו את נכונותם להשתתף בתוכניות החזרה מרצון

בעיות , פסיכולוגיות-חברתיותכמו השפעות , אמורים המהגרים החוזרים להתמודד בעת החזרה

  .  מחסור בתעסוקה ומחסור בהכנה לעבודה ועוד, בשילוב מחדש

  הכשרות מקצועיות והכנה ליזמות, הכשרות
אחד הנושאים המשותפים של התוכניות השונות הוא קיומם של הכשרות שונות עבור המהגרים 

סיגה במיומנויות תעסוקתיות צורך זה נולד בעיקר כתוצאה לנ. כדרך האידיאלית ביותר לשילובם

וזאת בניגוד לציפייה של רבים מהם ובייחוד של מהגרי עבודה כי בנוסף לכסף , של המהגרים

תוכניות , אי לכך. הם יירכשו גם כישורים תעסוקתיים נוספים, שאותו הם אמורים להרוויח

 עם חזרתם ההכשרה השונות אמורות לספק סיוע שיאפשר פיתוח של הכישורים של האוכלוסייה
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כישורים אלו . שיסייעו להם באופן אישי ושיעזרו גם לשוק במדינת המוצא, למדינת המוצא

  .ניהול ומתן שירותים שונים, ארגון, שימוש בטכנולוגיות חדשות, כוללים כישורים טכניים

כמו סיוע בפיתוח עסקים קטנים , תוכניות ההכשרה צריכות לספק הדרכה ממוקדת, בנוסף

ניות של יזמות אך גם סיוע פיננסי להקמת עסקים בשילוב מעקב שוטף אחרי וקידום תוכ

  . חשוב שהתוכנית תהיה נגישה לשני המינים, כמו כן. )ILO 2003(הביצועים של העסק 

  סיוע בארגון נסיעה וכיסוי עלויות הנסיעה
פשרויות א. כל תוכניות החזרה מרצון כוללות סיוע ברמה זו או אחרת של כיסוי עלויות המעבר

סיוע בהסדרי נסיעה , )במקרים מסוימים גם במדינת המוצא(הסיוע כוללות מימון עלות הנסיעה 

ליווי , הסדרי ביטוח שונים, )דרכון וכרטיסי הטיסה, לדוגמא(כולל סידור אישורים ומסמכי מעבר 

  . 5ליווי של קבוצות גדולות וסיוע בקבלת העובדים במדינת המוצא, רפואי

כך שהמהגר , ות מודגש הצורך לספק את המידע אודות הנסיעה עוד לפני העזיבהבחלק מהתוכני

  .)IOM 2003a(יודע למה הוא צריך לצפות עוד לפני שהגיע למדינת המוצא 

  סיוע פיננסי
לעומת מענקי השילוב והסיוע , הסיוע בקניית כרטיסי הטיסה ומענקי עזיבה ניתן במדינת היעד

העיקרון המנחה על מתן המענקים ). או בחלוקה לשלבים שונים(שניתנים בעיקר במדינת המוצא 

הוא שהם ניתנים רק עבור מטרות ממוקדות וניתנים בעיקר במדינות המוצא ובכך אפשר להבטיח 

  .(Commission 2002)שאותם מהגרים אכן חזרו למדינת המוצא 

יקר עבור יזמות הסיוע הפיננסי כולל בעיקר מענקים והלוואות ולמען ההקלה על חזרתם ובע

אך הסיוע כולל גם מתן מענק כספי בסכומים קטנים שיאפשרו למהגר , ופתיחת עסקים קטנים

החלו במדינות רבות להבין כי קיים , מעבר לסיוע הפיננסי. לעבור בקלות רבה יותר את התהליך

וי צריך לעודד גם שינ, קיים צורך לטפל בעובדים הזרים כבר מרגע כניסתם למדינה ולשם כך

  .בדפוסי החסכון והשקעות נבונות יותר של הכסף שהצליחו לחסוך בעת שהותם

לפני החלטה . הסיוע עצמו ניתן ישירות דרך מדינת היעד או דרך  ארגונים בינלאומיים ומקומיים

חשוב לערוך סקר שוק שיבחן את המצב במשק כולל סקירה אודות אפשרויות , על אופי הסיוע

הוא , אחת הדוגמאות הבולטות לכך.  להפוך את הסיוע ליעיל יותרהמימון העצמאי והדרכים

. )IOM 2003b(י המדינה "שהופעל בפיליפינים ע, קיומו של מנגנון סיוע וזיהוי הזדמנויות השקעה

סקרים כאלו נעשים בדרך כלל בשיתוף גופים מקומיים או ארגונים בינלאומיים שלהם יש מידע 

  . ארב יותר על המתרחש במדינת המוצ

                                                 
  .י נציג מקומי של הממשל או ארגון אחר"או ע/י נציג של מדינת היעד ו" קבלת המהגר יכולה להתבצע הן ע 5
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  מענקי שילוב וסיוע לאחר החזרהמענקי שילוב וסיוע לאחר החזרה
, החוזרים יכולים לקבל מענק כספי, (REAB)כפי שניתן לראות בתוכנית הבלגית לחזרה מרצון 

ארגון ההגירה הבינלאומי . שיאפשר להם כיסוי של ההוצאות הראשוניות שלהם לאחר החזרה

(IOM) מפתח בהחלטה  מדגיש כי הזדמנויות שילוב מחדש במדינת המוצא ממלאים תפקידי

מענקים אלו מבוססים בעיקר על סכומים . )IOM 2003b(להצטרף לתוכניות החזרה מרצון 

  .או ההתמקמות מחדש/קטנים שיעזרו בכיסוי עלויות המעבר ו

  הלוואות ומענקיםהלוואות ומענקים
תוכניות החזרה מרצון צריכות לקדם את נושא מתן ההלוואות והמענקים בייחוד עבור פתיחת 

היעילות של ההלוואות והמענקים צריכה להיבחן באופן נפרד ולהתחשב בחינת . עסקים קטנים

  .במדינת המוצא אליה משתייכים המהגרים

  פתיחת עסקים קטנים
עסקים קטנים נתפסים כיום בעיני מרבית המחקרים והתוכניות של סוכנויות הסיוע הבינלאומיות 

בכך שהם ,  המתפתחותכמגזר המרכזי שיכול להביא לשיפור רמת החיים במדינות, השונות

אחת הבעיות המרכזיות היא . מהווים את הבסיס למסחר וכלכלה וחברה וכמעט בכל תחום אחר

הקושי בקבלת הסיוע ולכן ארגונים בינלאומיים הם הכלי המרכזי שמספק את המימון לאותם 

   . )Kane 1996(עסקים שיתקשו להשיג מימון זה באמצעות הבנקים המסחריים 

כי בשנים האחרונות ארגוני הסיוע הגדולים בעולם וביניהם סוכנות הסיוע , חשוב לזכור

 וסוכנויות )IMF(קרן המטבע העולמית , )World Bank(הבנק העולמי , )USAID(האמריקאית 

מעודדים את פתיחתם של עסקים קטנים וניתן להסתייע בשירותים , סיוע חוץ באיחוד האירופי

  .פתחותאלו הקיימים במרבית המדינות המת

וכך . תוך השקעת מאמצים קטנה יחסית, פיתוח העסקים מאפשר קליטה קלה יותר של האנשים

על אף הבעיות , ניתן לראות שפתיחת העסקים מהווה את אחת העדפות המרכזיות של המהגרים

חוזרים , למרות מחסור זה. השונות שעימם עליהם להתמודד ובעיקר המחסור בהון ובכישורים

אולם ניתן לפתור זאת באמצעות מתן ייעוץ ישיר ,  שלא להיעזר בגורמים חיצונייםרבים מעדיפים

  . )ILO 2003(והתאמת חונכים עסקיים שיעזרו להם לפתוח ולנהל את אותם עסקים קטנים 

  תמריצים אחרים
אחד . שבאמצעותם ניתן לעודד עזיבה מרצון של החוזרים, ניתן לזהות תמריצים שונים ומגוונים

,  אלו הוא מתן אפשרות של אותם אנשים שחוזרים במסגרת תוכניות החזרה מרצוןמתמריצים

  .בניגוד לאוכלוסייה שעוזבת בעקבות גירושם, לחזור כעבור מספר שנים למדינת היעד
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  מאפיינים שונים של החוזרים: פרק שלישי
ם אך ללא איתור המאפייני, בחירה של האוכלוסייה שאיתה צריך לעבוד היא משימה קשה

ארגון ההגירה הבינלאומי . לא ניתן ליצור תוכניות חזרה יעילות, הייחודיים של קבוצות מסויימות

)IOM 2002a( פירט מספר קריטריונים שלפיהם ניתן לבחור את המהגרים שעבורם מיועדות 

מצב משפחתי והשכלה או , מין, התפלגות היוצאים לפי גיל, כמו מטרת ההגירה, תוכניות הסיוע

  .לשם כך צריך לבנות פרופיל של אותם מהגרים, כפי שניתן לראות. מקצועות נצרכיםאפילו 

  רקע כללירקע כללי
:  ניסה לבנות את הפרופיל של אותם מהגרים לפי טיפולוגיה שיצר(Sills 2002)סטפן סילס 

מהגרים שהחליטו כיוון שמרגישים שנכשלו להיקלט במדינת ) א(ניתן לראות את אותם , ראשית

, כלומר(קיימים המהגרים שחזרו לאחר הגירה זמנית ומוצלחת מבחינתם ) ב(, ןכמו כ. המוצא

) ג(ניתן לראות את אותם , לעומתם). הגיעו במטרה לחסוך כסף או שהיגרו בעיקר לצורך החוויה

מהגרים שהיגרו לתקופה זמנית והחליטו ) ד(-מהגרים שהגיעו לשם קבלת הכשרה או השכלה  ו

הקבוצה האחרונה כוללת את אותם . חסכונות שהם צברו מהביקורבמטרה למקסם את ה, לחזור

  . מהגרים שהיגרו למדינת היעד מתוך רצון להתיישב שם ולאחר זמן מה החליטו לחזור) ה(

  :  מחלק באופן גס יותר את החוזרים לשתי אוכלוסיות(IOM)גם ארגון ההגירה הבינלאומי 

  ל "מהגרים שרצו להישאר בחו  .א

  ו לעבוד במטרה לחזור אחרי כן למדינת המוצא ומהגרי עבודה שנסע  .ב

חשוב לציין כי כמעט ואף תוכנית אינה מיועדת רק למהגרי עבודה עקב הקושי הרב , עם זאת

  . (IOM 2002b)לבחון מי היגר כשכל מטרתו היא חיפוש עבודה לטווח הארוך או הקצר 

אפשר להשתמש בשלוש , כיוון שהחלוקה של אוכלוסיות המהגרים אמורה להיות מדוייקת יותר

כפי שהוצגו באופן מדוייק יותר על ידי , הקטגוריות המרכזיות שעליהן מבוססות תוכניות החזרה

קיימות שלוש קבוצות של , )IOM 1997(לפי הארגון. 1997ארגון העבודה הבינלאומי בשנת 

  : בנספחיםכפי שניתן לראות, מהגרים ועל בסיס זה אורגנו גם התוכניות השונות לחזרה מרצון

סיוע זה כולל את אותן תוכניות : תוכניות חזרה עבור פליטים שאולצו לעזוב את בתיהם  .א

אלו . עבור מהגרים שנמצאים בשלב מעבר והסיוע נועד לעזור להם לחזור לבתיהם בכבוד

  .בעיקר באמצעות מתן אינפורמציה ומענקים נמוכים יחסית, הן תוכניות להקלה זמנית

, תוכניות אלו: ות בדרך כלל עבור כלל המהגרים הלא חוקייםתוכניות חזרה הקיימ  .ב

, י מדינת היעד שגם מספקות בעיקר שלושה סוגי סיוע אפשריים"ממומנות בעיקר ע
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סיוע בהוצאות מעבר ומענקי חזרה שונים , הפצת אינפורמציה: שמרביתם פורטו קודם

  . שונותאך ניתן להזכיר את תוכניות ההכשרה ה, )כולל הלוואות ומענקים(

תוכניות אלו דומות במהותן :  תוכניות חזרה ממוקדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות  .ג

אך הסיוע ממוקד יותר וכולל בעת הצורך גם סיוע ', לאותן תוכניות שפורטו בסעיף ב

האוכלוסיות הן מגוונות , כפי שניתן לראות בנספחים. לקהילה המקומית בארץ המוצא

עובדים , קורבנות סחר, מחפשי מקלט(בעלי מאפיינים שונים ומיועדות אוכלוסיות שונות 

  .אך הגורם המשותף העיקרי היותן מיועדות עבור אנשים בעלי מוצא משותף, )זרים ועוד

  מדינת מוצא משותפת
הוא המדינה ממנה , הקריטריון העיקרי בבחירת אוכלוסיית היעד שעבורה מופעלת תוכניות הסיוע

תוכניות מוצלחות הן שהותאמו עבור אוכלוסייה מוגדרת ומדינת , ודםכפי שצויין ק. הגיע המהגר

  . המוצא היא המרכיב העיקרי בהתאמת התוכניות

מדובר במדינות ואזורי מוצא שונים שהמשותף , )נספחים(כפי שניתן לראות מהתוכניות השונות 

ם שבאמצעותם  הציג מספר קריטריוני(Koser 2001)חאליד קוסר . להם הוא בעיקר הגירה גדולה

  :ניתן לבסס את הבחירה באוכלוסיית יעד מסויימת

  .בחירת מדינת מוצא שממנה יש מספר מהגרים רב ומרוכז: קריטריון כמותני  .א

  .בחירת מדינות שמהן יש פוטנציאל הגירה גדול בעתיד: קריטריון של פוטנציאל ההגירה  .ב

וכניות החזרה כפי שניתן לראות מת: אופי הקשר בין מדינת המוצא ומדינת היעד  .ג

  .במרבית המקרים היו קשר קודם של סחר וסיוע בין מדינת היעד והמוצא, השונות

  הבדלים מגדריים
בעיקר עקב הגידול החד בסחר בבני אדם , הגירת נשים היא נושא מרכזי שעומד על סדר היום

 גידול זה מקביל). 2003דגן " (עבדות מודרנית"שניתן להמשילו ל, ובייחוד בסחר בנשים

יותר נשים עושות הגירה ותהליך זה רק , כלומר. להתחזקות תהליך פמיניזציה של מגמות ההגירה

 מכלל המהגרים 48%-ניתן לראות כי הנשים מהוות כ, מבחינת כמותית. )ILO 2003(יילך ויתחזק 

  .6 מיליון מהגרים175-מתוך אוכלוסייה של יותר מ

פרט לכך שהנשים הן פגיעות יותר , והגירת גבריםאין הבדל מהותי בין הגירת נשים , באופן כללי

ההגירה מייצגת ניסיון , עבור גברים ונשים כאחד. בייחוד בכל הנוגע לסחר בנשים, מאשר הגברים

שיכול לשפר באופן מהותי את חייהם אך פוטנציאל ההשפעה החיובית של ההגירה על נשים , חיובי

הגירת נשים היא בעלת , עם זאת. לכלי נמוך יותרכ- הוא גדול יותר  שכן הן ממוקמות במצב סוציו

השפעה גדולה יותר על המבנה המשפחתי המסורתי וכך גם חזרתה מהווה זעזוע מהותי יותר 

  . )ILO 2003(למבנה המשפחתי שהוא בדרך כלל מסורתי יותר במדינת המוצא 

                                                 
  IOM( :int.iom.www( נתונים אלו נלקחו מתוך אתר האינטרנט של ארגון ההגירה הבינלאומי 6 
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  מדוע מהגרים חוזריםמדוע מהגרים חוזרים
י " ע2002ת החזרה התבצע בשנת אחד המחקרים המעניינים והמקיפים ביותר שבחן את תופע

. שבחן מדוע אנשים החליטו לחזור למדינת המוצא שלהם, )IOM(ארגון ההגירה הבינלאומי 

 התמקד במהגרים שחזרו למדינת המוצא שלהם בחבל הקווקז ואישש )IOM 2002b(מסמך זה 

ו אנשים שרצ) 'א(את ההשערה כי ניתן לחלק את המהגרים שחוזרים לשתי אוכלוסיות של 

במחקר זה ניתן לראות . מהגרי עבודה שנסעו לעבוד וחזרו) 'ב(-ל על בסיס קבוע ו"להישאר בחו

אך לפני כן צריך להתייחס , את הסיבות שהניעו את המהגרים לחזור למדינת המוצא שלהם

ננסה לבחון את הגורמים שמשפיעים על החזרה , בסיכומו של תת הפרק. למהות החזרה

  ).המוטיבציה לחזור(

  הות החזרההות החזרהממ
אלא צריך גם לבחון את , אין זה מספיק לבחון רק מהן הסיבות שבעקבותיהן חזרו המהגרים

ולשם כך ניתן לזהות שתי קבוצות של חוזרים שגם הסיבות שהובילו אותן לחזור , מהות החזרה

אלו שחזרו לצמיתות עשו זאת . לשם עזיבה מחדש ואלו שחזרו לצמיתותאלו שחזרו : הן שונות

הם השיגו את המטרות לשמן נעשתה החזרה הביתה , ן שיש באמתחתם תוכניות לשעת החזרהכיוו

אלו שחזרו למדינת המוצא רק לזמן , לעומת זאת. או מנסים להתאחד עם בני משפחה במדינה

אך עדיין נשארו חסרי , מוגבל עשו זאת כיוון שהם עזבו מתוך רצון להשיג רווחים מהגירתם

לציין כי ישנם אחרים שעברו תהליך של סטיגמטיזציה שלילית לדמותם ניתן , בנוסף. אמצעים

   . )ILO 2003(ואחרים שמתקשים להתרגל מחדש לנורמות השונות במדינת המוצא אותה עזבו 

מבוססת על , ניתן לראות שהמהות שלפיה אנשים החליטו לחזור למדינת המוצא, למעשה

ת על כך שהחזרה למדינת היעד היא המטרה חזרה לצמיתות מבוסס. מטרה ואמצעיההבחנה בין 

  . לעזיבה מחודשת) אמצעי(לכשעצמה לעומת אותם אנשים שהחזרה מהווה אצלם רק כלי 

  הסיבות לחזרההסיבות לחזרה
 . ברמה האישית וברמה הקולקטיבית, ניתן לחלק את הסיבות לחזרת המהגרים לשתי קבוצות

, מדינת המוצא שלהם קיימות סיבות רבות שמהגרים חוזרים בגינן ל- הרמה האישית •

  .  חוסר הצלחה בחסכון כסף ועוד, כמו חוסר התאקלמות

 מהגרים שחזרו עקב שינויים בסיסיים של המצב במדינות המוצא – הרמה הקולקטיבית •

מאבק בהגירה , כגון מלחמות, או במדינת היעד) 'הזדמנויות רבות להעצמה אישית וכו(

  . )ILO 2003(ועוד 

מושפעות גם ממהות החזרה , ישיות וסיבות קולקטיביות אלוחשוב להדגיש כי סיבות א

  . ורלוונטיות בין אם החזרה למדינת המוצא היא האמצעי או כמטרה בפני עצמה
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ניתן לראות שקיימים שלושה מאפיינים משותפים שמגדילים את סיכויי , מתוך סקירה הרקע

מספר בני ) 'ב(,  היעדאורך התקופה שבה שוהים במדינת) 'א(, מאפיינים אלו הם. החזרה

מספר גדול יותר של קשרים חברתיים עם המהגרים ) 'ג(-ו, המשפחה והחברים מאותו מוצא

  .מאפיינים אלו יכולים לסייע גם באיתור החוזרים הפוטנציאליים. )Sills 2002(במדינת היעד 

  מוטיבציה לחזור למדינת המוצאמוטיבציה לחזור למדינת המוצא
אי ". מסלול הכפול"ת מדגישות את הצורך בבתחילת מסמך זה היה ניתן לראות כיצד מדינות שונו

אין ספק כי אחד מהגורמים האישיים לחזרה הוא יצירת מצב של חוסר ברירה בפני מהגרי , לכך

. כך שהחשש מפני גירוש מהווה את אחד הגורמים המרכזיים שמוביל להחלטה לעזוב, העבודה

: ים שמשפיעים על החלטה זו הציג מצא מספר סוגים נוספים של מניע)Sills 2002(סטפן סילס 

מניעים אלו קשורים . מניעים כלכליים ומניעים פוליטיים, מניעים תרבותיים, מניעים חברתיים

באופן ישיר ועקיף לסיבות שהניעו אותם להגר למדינת היעד ומושפעים מגורמים אחרים שכבר 

ציפיות לעתיד , השהותתקופת , הגיל בזמן ההגירה, כגון בעלות על נכסים במדינת המוצא, הוזכרו

ניתן לבחון גם את , לאחר שהוגדרה האוכלוסייה שעבורה הופעלו תוכניות החזרה מרצון. ועוד

, כל בנייה של תוכנית חזרה מרצון מחייבת התייחסות גם לקשיים אלו. הקשיים שעומדים בפניהם

  . שישפיעו על סיכויי ההצלחה של תוכניות החזרה מרצון

  החוזרים בתהליך השילוב מחדש במדינת המוצאהחוזרים בתהליך השילוב מחדש במדינת המוצאבעיות עימן מתמודדים בעיות עימן מתמודדים 
  רקע כללי

היא המחסור המורגש , הבעייה המרכזית לבחינת הקשיים שעימם אמורים המהגרים להתמודד

אחד המחקרים המעטים שבחן את הקשיים של , עם זאת. במחקרים שבוחנים קשיים אלו

ועל בסיסו , (ILO 2003) י ארגון העבודה הבינלאומי"המהגרים בתהליך השילוב מחדש נוצר ע

  . על אף שבמקור המסמך סוקר בעיקר את חזרתן של נשים מהגרות, פרק זה- מבוסס תת

, מקור הטעויות של רבים מקובעי המדיניות הוא האמונה השגויה שבאמצעות תמיכה מועטה

האנשים מתמודדים מול קשיים , בפועל. יוכלו להשתקם) בייחוד אלו שהוכרחו להגר(המהגרים 

חשוב להדגיש כי תהליך החזרה הוא תהליך טראומטי לכשעצמו ולעתים קרובות מלווה גם . יםרב

  . הן במדינת המוצא והן במדינת היעד, בבירוקרטיה מצדם של פקידי המכס וההגירה

  ))  mmiiggrraattiioonn  pprroocceessss]]  rree[[TThhee((  --מעגל ההגירה מחדש מעגל ההגירה מחדש 
מעגל "ם מהם נסחפים מחדש לרבים מהחוזרים מתקשים להתמודד עם מגוון הבעיות שצצות ורבי

 טען כי רבים חושבים כי חזרת המהגרים )ILO 2003(ארגון העבודה הבינלאומי ". ההגירה מחדש

אולם רבים מהם נסחפים לתוך מעגל של הגירה , למדינתם מהווה את השלב האחרון בהגירה
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ו לתוך הסיבה לכך היא שרבים מהם לא הצליחו לשפר את סיכויי החיים שלהם ונכנס. מחדש

חוסר הצלחה זה נובע בעיקר מחוסר היכולת להתמודד מול . המעגל הבלתי נגמר של ההגירה

קשיים פיננסיים וקשיים , קשיים חברתיים ופסיכולוגיים: אותם קשיים שיתוארו להלן

   :אין ספק כי כל אחד מקשיים אלו משפיע אך הוא גם מושפע מגורמים נוספים. בתעסוקה

  קשיים פיננסיים
ה המרכזית שבעבורה מחליטים האנשים להגר היא הרצון להרוויח כסף רב יותר ובמהירות המטר

. רבה יותר ובמרבית המקרים הם מעבירים את הכסף לבני משפחתם שנשארו במדינת המוצא

אותם מהגרים מצפים שמשפחתם תשקיע את הכסף באופן יעיל ובכך ישיגו תמורה טובה לכסף 

המחקרים מראים כי בדרך כלל בני המשפחה עשו השקעה ,  אולם.שאותה הם יראו כאשר יחזרו

 וכך נוצר מצב שבו המהגרים חוזרים )ILO 2003(מיותרת במוצרי צריכה ולא במשאבי ייצור 

למדינות המוצא שלהם ורואים שהכסף שהעבירו בוזבז למטרות שונות ואינו עומד לרשותם בעת 

  . הצורך

המהגרים "כאשר , "מהגרים לא טובים"ו" ם טוביםמהגרי"מחקרים שונים עשו הבחנה בין 

הם אלו שהצליחו להביא איתם כסף בעת חזרתם לביתם ולכן קליטתם הייתה קלה " הטובים

לא השאירו בידיהם סכום כסף והדבר ") מהגרים לא טובים("מהגרים אחרים , לעומת זאת. יותר

  . י העובד"ועבר לה עשלא חסכה את הכסף שה, היה מוקד לבעיות וחיכוכים עם המשפחה

המהגרים עצמם אפילו נכנסו לחובות כתוצאה מנסיעתם וחזרו למצב שהוא , לעתים קרובות

ובמקרה הפחות , המהגרים היו ונשארו עניים, וכך במקרה הטוב. אפילו גרוע יותר מאשר נסעו

בר אחת הדרכים להתג. טוב הם נשארו עם חובות ונכנסו למעגל אכזרי שממנו הם יתקשו לצאת

על אותם קשיים פיננסיים יכולה להתבצע באמצעות פיתוח תוכניות מענקים והלוואות לפתיחת 

  .כפי שתואר מקודם, עסקים קטנים

  קשיים בתעסוקה
כמעט כל המחקרים מראים  כי ההצלחה תלויה ביצירתן של הזדמנויות חדשות עבור המהגרים 

ן ספק כי אפשרויות התעסוקה מהוות אי. ) Sills 2002, Ireland 2002, IOM 2002b(החוזרים

אולם הקשיים בקידום אפשרויות , את אחד הגורמים המרכזיים ביצירת הזדמנויות אלו

  . בין אם מדובר בהעסקתם כשכירים או בהיותם יזמים פוטנציאליים, התעסוקה הם גדולים מאוד

בדרך כלל לא היה , ארגון העבודה הבינלאומי מדגיש כי בניגוד לציפיות של המהגרים החוזרים

האנשים יתקשו למצוא עבודה ואם הם , כמו בעבר, אי לכך. שינוי מהותי במצב התעסוקה במדינה

הפתרון . היא לא תניב להם הכנסה דומה למה שהם הרוויחו במדינת היעד, כן ימצאו אותה
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 המוצע הוא עידוד של המהגר למצוא כל עבודה אפשרית אותה הוא יוכל להשיג מיד עם הגיעו

  .ובכך הוא יוכל להשתלב במהירות רבה יותר במדינתו

ישנן דרכים רבות שבאמצעותן ניתן לסייע למהגרים להשיג עבודה ולשם כך צריך להשתמש גם 

כישורים , סיעוד(בכלים הנוספים והכישורים השונים שהם רכשו במהלך שהותם במדינת היעד 

אחת הדרכים האפשריות לכך ). ה ועודשימוש בטכנולוגיה חדיש, עבודה עם מכונות, תרבותיים

, היא באמצעות סיוע טכני במדינת המוצא או אפילו הסתייעות בשירותי השמה מקומיים

או אפילו חיפוש אחרי גורמים אחרים שיכולים לעזור במתן , הסתייעות בחונכים מקומיים וזרים

ידוד תעסוקה הכשרות במדינת המוצא ובפיתוח תוכניות משותפות עם הממשלה המקומית לע

)ILO 2003(.  

רבות כללו קורסים שונים של הכשרה מקצועית " חזרה מרצון"ניתן לראות כי תוכניות , לשם כך

באמצעות . (.PMIE, Getting down to business, IntEnt, etc)ועידוד יזמות במדינות היעד 

  .תוכניות ניתן להקל על המהגרים בעת תהליך השילוב מחדש אותו הם עוברים

  השפעות חברתיות ופסיכולוגיות
כאשר מהגר מחליט לחזור למדינת , תהליך החזרה הוא תהליך טראומטי משל עצמו ולכן, כאמור

תקופה ארוכה במקום שבו המבנה החברתי והתרבות . המוצא שלו הוא יתקשה להתקבל מחדש

. מוצאהיא שונה מעצימה את הקושי להתרגל מחדש למציאות החברתית והתרבותית במדינת ה

מהגרים החוזרים למדינתם נתקלים לעתים קרובות במציאות שונה ממה שהם זכרו והדבר , לכן

  .גורם בעיקר לקשיים חברתיים ופסיכולוגיים במדינתם

 היא (ILO 2003)כפי שעולה מהמחקר של ארגון העבודה הבינלאומי , אחת הבעיות המרכזיות

ניתן לראות ,  כאשר מדובר בנשים מהגרות.שינוי התפקידים המגדרי ושינוי במבנה המשפחתי

שתהליך ההגירה גורם להן להעצמה ומאידך הוא הופך אותן לפגיעות יותר לניצול וכל זאת 

גילו שהסביבה אותה זכרו , נשים מהגרות רבות שחזרו, אי לכך. במקביל לשינוי גדול של הסביבה

הוא ,  כאשר הגבר חוזר לביתואלא גם, הקשיים אינם חלים רק על נשים. השתנתה באופן מהותי

המשמעותי ביותר עבור הגבר הוא לגלות שאשתו " הגילוי", במקרים רבים. מגלה שהמצב השתנה

  .עובדת כיום והוא אינו המפרנס היחידי

ניתן לזהות קשיים מחסור מהותי בשירותי תמיכה וייעוץ והדבר מוביל לבעיות , בנוסף לכל אלו

לפני שמהגרים חוזרים למדינות המוצא שלהם יש להכינם  , ולכן. (ILO 2003)חמורות עוד יותר 

  . למפגש עם מציאות שאינה דומה כלל לזו אותה עזבו מספר שנים לפני כן
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  "החזרה מרצון"שחקנים המעורבים בתוכניות : פרק רביעי
החל מגופים המעורבים ברמה הממשלתית , מספר רב של שחקנים מעורב בתוכניות החזרה מרצון

קהילות של עובדים זרים וכל בארגונים , ארגונים וולנטריים, דינות המוצא והיעדשל מ

הפעילות שמתבצעת במדינות היעד משפיעה באופן מהותי על סיכויי ההצלחה . בינלאומיים

וכך נוצר מצב שלפחות ברמה המעשית ישנה חשיבות אדירה למתרחש , במדינות המוצא וההפך

תוצג סקירה על הגופים המעורבים בתוכניות החזרה מרצון , זהבפרק . בזירה הבינלאומית כולה

- בזירה הבינלאומית וסקירה אודות ההסכמים הבינלאומיים הרב צדדיים והדו, ברמה המקומית

  .צדדיים

  גופים המעורבים ברמה המקומית במדינת היעדגופים המעורבים ברמה המקומית במדינת היעד
מעורבים ניתן לראות ששני סקטורים מרכזיים , מתוך סקירה של תוכניות חזרה מרצון השונות

הסקטור : גומלין ולא תחרות- בפיתוח תוכניות אלו וביניהם צריכה להתקיים מערכת של תלות

תוכניות , וכמו שניתן לראות בתוכניות השונות שקיימות, למעשה. הממשלתי והסקטור הוולנטרי

  . חזרה מרצון מוצלחות מחייבות מעורבות אקטיבית של מדינת היעד כשחקן המרכזי בתהליך

  ממשלהמשרדי 
, משרדים לקידום שיתוף פעולה אזורי, משרדי הפנים, משרדים לשילוב חברתי, משרד התעסוקה

רשויות מקומיות ואפילו הבנקים , משטרות ההגירה, משרדי המשפטים, משרדי האוצר

כל אלו ועוד רבים אחרים מעורבים בתהליך הטיפול במהגרים למרות . הממשלתיים והמסחריים

  . פים אלו בין המדינות השונותהשוני במעורבות גו

שבלעדיהם , פיתוח ויישום תוכניות של חזרה מרצון הוא תהליך מורכב וכולל ממדים רבים

כל אחד מהגופים שהוזכרו , אי לכך. התוכנית תתקשה לקרום עור וגידים ותפגע בסיכויי הצלחתה

לים לקדם את נושא  יכומשרדי התעסוקה. לעיל יכול לקדם מימד כלשהו בתוכניות החזרה מרצון

 יכולים לתרום בייעוץ אודות אפשרות לעזור המשרדים לשילוב חברתי, ההכשרה התעסוקתית

משרדי ,  אחראיים על נושא הכניסה והיציאה מהמדינהמשרדי הפנים, בתהליך השילוב מחדש

 אמורים לפתור משרדי המשפטים,  אחראים להקצבת הכספים לקידום תוכניות אלוהאוצר

 ,משרדי החוץדם פתרון בעיות במשפט הבינלאומי ובהסכמים בין מדינות ביחד עם בעיות ולק

שאמון על קידום שיתוף הפעולה עם מדינות המוצא וגורמים אחרים הפעילים בזירה 

רשימה ארוכה זו מהווה רק חלק קטן מהתפקידים שהמשרדים הממשלתיים . הבינלאומית

  . תממלאים במגוון תוכניות החזרה מרצון הקיימו
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רשימה מסודרת של חלק מהתפקידים השונים שאותן הממשלה אמורה לקדם בשיתוף , להלן

י ארגון "רשימה זו הוצגה ע. פעולה עם הרשויות המקומיות וגורמים אחרים שאינם ממשלתיים

  :(ILO 2003)העבודה הבינלאומי 

  . קידום מערכת ניהול הגירה מסודרת ושקופה: מערכת ניהול הגירה  .א
  .פיתוח מערכת שתאפשר ותעזור למהגרים לחזור: ע בקידום החזרהמערכת סיו  .ב
פיתוח הסכמים עם מדינות המוצא למסלולים  :פיתוח הסכמים עם מדינות המוצא  .ג

לעתים קרובות אפילו עוד לפני הגעת העובדים , משותפים של קבלת עובדים זרים והחזרתם
  . למדינת היעד

ן אפשרות של נגישות לתוכניות חינוך מת: נגישות לתוכניות חינוכיות ותעסוקתיות  .ד
  . והכשרה מקצועית של המהגרים

התאגדויות אלו יכולות לעזור לאנשים להתארגן : לאפשר חופש להתאגדות של המהגרים  .ה
  .ולקבל תמיכה

הן , ממשלתיים-פיתוח קשר עם ארגונים לא: פיתוח קשר עם ארגונים לא פורמליים  .ו
  .ם הקשר עם ארגונים של עובדים זרים וקידובמדינות היעד והן במדינות המוצא

  .המטרה היא לאפשר חזרה ארוכת טווח: תמיכה בתוכניות פיתוח במדינת המוצא  .ז
  

  פקידי ההגירהפקידי ההגירה
אחד התפקידים המרכזיים שמתוארים במסגרת כמה מן תוכניות הסיוע הוא הכנתם של אנשי 

,  לפעילות במדינות היעדרלוונטי הן") פקידי ההגירה("סעיף זה . הצוות שאמורים לטפל במהגרים

ניתן אפילו לראות שבכמה מן התוכניות הבולטות , מעבר לכך. אך גם לפעילות של מדינות המוצא

, יש נציגים של מדינת היעד במדינת המוצא והם עוזרים למהגרים החוזרים במדינת המוצא שלהם

ם מהתוכניות שתיי. הכוונה או עזרה במציאת אפשרויות תעסוקה והתמקמות, בין אם בסיוע

 (The IntEnt Programme(המרכזיות שבהם קיימת פונקציה זו הן תוכניות שמופעלות בהולנד 

  .(The PMIE Programme - Ps-Eau)ובצרפת 

ניתן , שיכולות להוות מודלים נוספים לתוכניות, )כפי שניתן לראות בנספחים(בתוכניות אלו 

אך בעיקר הם ,  תפקידי הנציגים הם מגוונים.לזהות נציגים נציגים הנמצאים במדינות המוצא

. לסייע בחיפוש אפשרויות תעסוקה וסיוע כספי, מיועדים לסייע ולהקל על כניסה למדינת המוצא

  .באמצעות נציגים אלו ניתן לפתח מנגנון מעקב אחרי החזרה, כמו כן

ת ייעוץ תפקיד אנשי הצוות הוא לעזור ולת: סדנאות הכשרה לאנשי צוות המטפלים במהגרים

הדרך . ומידע אודות כלל התוכניות הקיימות והדרכים שבאמצעותן ניתן לעזור לאוכלוסייה

שמטרתן היא לשפר את הידע של , היא באמצעות פיתוח והפעלה של סדנאות הכשרה, לעשות זאת

אנשי הצוות אודות מגוון התוכניות הקיים בנוסף למידע אודות המצב במדינת המוצא והקשיים 

באמצעות סדנאות אלו ניתן יהיה לשפר גם את דרכי הטיפול . מורים המהגרים להתמודדשמולם א

  .)IOM 2003a(והגישות השונות ובכך להגביר את הרגישות בטיפול באוכלוסיות אלו 
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  שיתוף פעולה עם המגזר השלישי
אה מר, כמו תוכניות החזרה מרצון של צרפת, בחינת התוצאות של תוכניות עידוד חזרה מוצלחות

כי שיתוף פעולה פורה של הממשלה עם ארגונים לא ממשלתיים שונים הביא להגדלת סיכויי 

ארגונים ועמותות נמצאים בדרך כלל בקשר טוב יותר עם . ההצלחה של תוכניות החזרה מרצון

מעורבות זו היא . המהגרים עצמם ושיתוף פעולה כזה יכול להגביר את היעילות של תוכניות אלו

  . 'ממלכתיות'כאשר מדינת היעד אינה מפעילה תוכניות , חשוב יותר

היא הדרך האפקטיבית ביותר , שיתוף פעולה עם ארגונים של העובדים הזרים עצמם, כמו כן

בין אם מדובר בקהילות של מהגרים שכבר חזרו למדינות , להצלחת תוכניות של חזרה מרצון

חשוב לציין , עם זאת. מדינת היעדהמוצא או בין אם מדובר בקהילות של מהגרים שנמצאות ב

עקב השפעתם , שהבעיה המרכזית היא יכולתם המוגבלת לטפל רק בקבוצות קטנות ומוגדרות

ניתן לראות כי תוכניות מוצלחות ויעילות הן , כמו כן. )ILO 2003(המצומצמת וגודלם הקטן 

  .)Koser 2001 (כאלו שנכתבו בשיתוף פעולה עם המהגרים עצמם 

  של תיאום ברמה המדינתית שלוש רמות 
בתת פרק זה הוצגה הפעילות של המדינה ושל ארגונים בינלאומיים בפיתוח והפעלת תוכניות של 

ניתן להדגיש את הצורך בשותפות בשתי רמות של תיאום כפי שניתן לראות , אי לכך. חזרה מרצון

  : (Koser 2001)מאותן תוכניות שכבר מתקיימות היום 

שיתוף פעולה מוצלח : ממשלתיות שונות ובין רשויות לא ממשלתיותתיאום בין רשויות   .א

  . בין סוכנויות ממשלתיות לבין רשויות לא ממשלתיות יכול לסייע בהצלחת התוכנית

תיאום בין סוכנויות ממשלתיות שונות הוא אחד : תיאום בין סוכנויות ממשלתיות שונות  .ב

כל תוכנית של חזרה מרצון כוללת ממדים רבים . הכלים המרכזיים להצלחה של תוכניות

ולכן שיתוף פעולה חלקי בין הסוכנויות השונות הוא גורם עיקרי לכישלון , )ושונים(

  . )Koser 2001(כפי שקרה בהולנד , תוכניות החזרה מרצון

שיתוף פעולה זה הוא חלק :  הרשויות העירוניות לבין הסוכנויות הממשלתיותתיאום בין  .ג

  ).אביב-תל, לדוגמא(וכך גם הדבר בישראל , בלתי נפרד בטיפול בעובדים הזרים

אך עולה עליו הוא שיתוף הפעולה בין , התיאום בין הסוכנויות הממשלתיות השונות הוא חשוב

 היריעה גם בנוגע לאותו שיתוף פעולה וגם בנוגע בהמשך תורחב. מדינת המוצא ומדינת היעד

כמו , לעמותות והארגונים הבינלאומיים המרכזיים שפועלים לקדם את תוכניות החזרה מרצון

  . )ILO( וארגון העבודה הבינלאומי )IOM(ארגון ההגירה הבינלאומי 
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  הזירה הבינלאומיתהזירה הבינלאומית
אך מעורבים בה , ינת היעדתוכניות החזרה מרצון כוללות הרבה שחקנים בתוך מד, כאמור

הוא , שיתוף פעולה זה ברמותיו השונות. שחקנים בינלאומיים אחרים וכמובן מדינות המוצא

מרכיב חיוני בכל תוכנית הנוגעת לעובדים זרים והיא נחוצה אפילו יותר עבור תוכניות החזרה 

צדדי הופך להיות - צדדי והרב-הפרק הבא ניתן יהיה לראות כיצד שיתוף הפעולה הדו-בתת. מרצון

  .ממוסד גם במסגרת של הסכמים בינלאומיים

  שיתוף פעולה עם מדינת המוצא
שיתוף פעולה . הצלחתן של תוכניות החזרה מרצון תלויה רבות בשיתוף פעולה עם מדינות המוצא

אך עם זאת צריך לזכור כי ישנם גורמים נוספים שיכולים להשפיע על , זה הוא קריטי בכל רמה

אחת . צלחה של תוכניות החזרה מרצון כמו היציבות הפוליטית במדינת המוצאסיכויי הה

הדוגמאות שיכולה להמחיש בעייתיות זו היא תוכנית חזרה מרצון שהתקיימה בהולנד עבור 

אולם לא יצאה , התוכנית הצליחה מאוד עבור המהגרים מאתיופיה. מהגרים מאנגולה ואתיופיה

כיוון שחוסר השקט במדינה באותה תקופה מנע את , הלפועל עבור המהגרים שמוצאם מגאנ

  ).Koser 2001(הפעלת התוכנית 

המרכיב העיקרי , חשוב לזכור שאף על פי ששיתוף הפעולה מושפע גם מגורמים לא נשלטים

בהצלחת תוכניות הסיוע הוא שיתוף פעולה בין שתי המדינות ומחוייבות אקטיבית לסיוע של 

 הממצאים מראים כי תוכניות שבהן יש מעורבות של מדינות המוצא .(Sills 2002)מדינת המוצא 

הן מוצלחות יותר כיוון שבכך ניתן לווסת את החזרה , )לפחות ברמה המעשית(ומדינות היעד 

  .(Commission 2002)ולעזור למהגרים החוזרים 

ר שיתוף ניתן לראות שמדינות אינן מעודדות את קליטת המהגרים החוזרים וחוס, לעתים קרובות

כאשר הדבר חמור , הפעולה משפיע גם על ההתייחסות למהגרים החוזרים במדינות המוצא שלהם

מעורבות , כלומר. יותר כאשר מדובר על חזרתם של קורבנות סחר בבני אדם ובייחוד של נשים

  . )ILO 2003(הממשלות במדינות המוצא היא חיונית ובלעדיה קטנים הסיכויים לשילוב מחדש 

. וגמאות הבולטות למחוייבות זו היא הסיוע של הממשלה הפיליפינית למהגרים החוזריםאחת הד

שאמורה לעזור בזיהוי , )OWWA(" סוכנות לסיוע בזיהוי הזדמנויות"הפיליפינים הקימו את 

כמו ערב (סוכנויות אלו פועלות בכמה מדינות . הזדמנויות תעסוקה ומימון למהגרים שחוזרים

מהגרים פיליפינים שנמצאים במדינת היעד החל משלבי ההתארגנות ועוזרות ל) הסעודית

  .)IOM 2003b(הראשונים 
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המוכנות של המדינות לשתף פעולה תלויה במספר גורמים ואחד מהם מושפע רבות מאופי 

ניתן לראות , כאשר מדובר בפליטים שברחו ממדינות המוצא, לדוגמא. האוכלוסייה שהיגרה

רמים מרכזיים נוספים שמשפיעים על שיתוף הפעולה כוללים את גו. לעתים התנגדות לחזרתם

כאשר קשרים אלו יכולים להתבסס על , קיומם של קשרים טובים בין הממשלות של שתי המדינות

בין תוכניות החזרה ' יצירת לינקג, כמו כן. הוק-נציגות דיפלומטית קבועה במדינה או משלחות אד

. )IOM 2002a, Koser 2001(ום הפיתוח במדינות המוצא לתוכניות סיוע ותוכניות תמיכה בקיד

כיוון שהתפתחות , י מדינות אירופה"תמיכה זו מהווה ממד מרכזי במספר תוכניות שמופעלות ע

חזרת המהגרים , כמו כן. במדינת המוצא יכולה להקטין את הסבירות להגירה מאותה מדינה

חשוב לציין שהקשר הוא מורכב . זריםיכולה להוות כלי לצמיחה בקהילות אליהן המהגרים חו

אך עצם ההכרה באינטרסים משותפים של שתי המדינות היוותה בסיס , והתוצאות אינן מוחלטות

  . נרחב לשיתוף פעולה בין מדינות המוצא למדינות היעד

אך במקביל , חשוב שתוכניות החזרה מרצון יתמקדו באינטרסים השונים של המדינה, לסיכום

, לשם כך. י המדיניות של מדינה אחת לא יפגעו באינטרסים של מדינה שנייהחשוב להבטיח כ

המתמקד ביתרונות ההדדיים של כל אחד מהצדדי , חייבים להתמקד בבניית קונצזוס של צרכים

  .)Koser 2001(המשתתפים בתוכנית 

  שיתוף פעולה עם קהילות מקומיותשיתוף פעולה עם קהילות מקומיות
ם הוא עוד גורם שיכול לסייע בהצלחתן שיתוף פעולה של קהילות מהגרים וארגונים לא ממשלתיי

חשוב לזכור כי אין מדובר רק על שיתוף פעולה בתוך מדינות . של תוכניות חזרה מרצון שונות

. )Koser 2001(אלא גם על שיתוף פעולה עם קהילות מקומיות בתוך מדינות המוצא , היעד

זרים אמורים להשתלב העיקרון שעומד מאחורי שיתוף פעולה זה מבוסס על כך שהמהגרים החו

משפיעים גם על אופי , בתוך הקהילה המקומית ולכן פיתוח של קהילה זו והרחבת הקשרים איתה

  .תוכניות החזרה מרצון

, באיחוד האירופאי מודעים לקריאות לקדם הסכמים עם קהילות ונציגיהן ולא רק עם ממשלות

רופה מדגישים כי בהתאם במועצת אי. אך לטענתם עדיין אין תוצאות ברורות למגמות זו

  . (Commission 2002)ההסכמים צריכים להיחתם בין מדינות , להחלטות קודמות

  שיתוף פעולה גלובלי לטיפול בהגירה הלא חוקית
אך לעומת זאת שיתוף פעולה גלובלי הוא , מדינתית הוא מובן מאליו-שיתוף פעולה ברמה הבין

כאשר הגידול במהגרי העבודה , וי גם בסוגייה זובשנים האחרונות ניתן לראות שינ. מובן פחות

אך גם לעלייה בכניסה של גורמים פליליים וגורמי , הביא לעלייה גדולה מאוד במספר המהגרים
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- טרור שונים והדבר מביא להגברת שיתוף הפעולה ברמה הגלובלית גם בפיתוח מדיניות רב

היא , יומו של שיתוף פעולה זההדוגמא הבולטת ביותר לק. מדינתית לטיפול בבעיות ההגירה

הרצון לנקוט במדיניות משותפת של האיחוד האירופאי אך ניתן לראות שיתופי פעולה גם 

  .בארגונים בינלאומיים לא מדינתיים

  האיחוד האירופאיהאיחוד האירופאי
האיחוד האירופאי החל לקדם בשנים האחרונות תוכניות של קידום שיתוף פעולה בנושא ההגירה 

מרבית מדינות האיחוד . בעיקר דרך נציבות האיחוד האירופאי, ירופאיבין מדינות האיחוד הא

הצהירו על רצונן לפתח מדיניות משותפת של מדינות האיחוד בנושא ההגירה ובנושא פיתוח 

השוני בין המדינות מאלץ אותן לפתח בעיקר , אולם. תוכניות של חזרה מרצון והסכמים שונים

ניתן לראות , עם זאת. )Ireland 2002( של האיחוד תוכניות ייחודיות ולא תוכנית כוללת

שהנציבות יוזמת את יצירתם של הסכמי חזרה שכוללים סטנדרטים בסיסיים שיהוו בסיס לכל 

יוזמה זו מבוססת על מסמך . לבד או במסגרת משותפת, הסכם של מדינות האיחוד האירופאי

  .)Commission 2002(מרצון  של האיחוד שמהווה גם מקור מרכזי למידע על החזרה 7הצהרה

מסמך הצהרה זה היה אחד השלבים הראשונים ברצון לפתח מדיניות משותפת וניתן לראות 

בריטניה אפילו הסמיכה את האיחוד , לראייה. שבתקופה האחרונה מגמה זו מתרחבת אפילו יותר

  .(Hughes 2004) מדינות מחוץ לאירופה 11האירופאי לחתום הסכמים של חזרה מרצון עם 

  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  MMiiggrraattiioonn  ––ארגון ההגירה הבינלאומי ארגון ההגירה הבינלאומי 
 הוא ארגון בינלאומי שעוזר למדינות החברות בו לנהל את (IOM)ארגון ההגירה הבינלאומי 

עורך מחקרים על ההגירה הבינלאומית ומעודד התפתחות חברתית וכלכלית דרך , ההגירה

הן הדבר הרצוי ביותר ) היכן שהדבר אפשרי" (חזרה מרצון" ההארגון משוכנע כי תוכניות. ההגירה

כיוון שהן כוללות בתוכן את ההחלטה של המהגר לחזור והן מאפשרות לו להתכונן , לעידוד חזרה

  .)IOM 1997(לחזרה למדינת המוצא ובכך מגדיל את אפשרויות השילוב מחדש 

ורמים שונים ומדינות היעד ומחליט הארגון פועל כתוצאה בעיקר ממימון שנאסף מת, באופן כללי

המבוססות על העקרון של מיסוד , לעזור למדינות שפועלות לקידום תוכניות של חזרה מרצון

  . )IOM 2002a(דפוסים קיימים של חזרה מרצון 

הארגון נותן סיוע בפיתוח , ראשית. כמה מן מהתפקידים המרכזיים בהם מתמקד הארגון, להלן

חשוב להדגיש כי . 8הרב שנצבר במספר רב של תוכניות חזרה מרצוןתוכניות כתוצאה מהידע 

                                                 
7 Green Paper on a Community Return Policy of Illegal Residents 

  .בין אם בייעוץ ובין אם בהפעלתם,  כמעט בכל תוכניות החזרה מרצון ניתן לראות מעורבות כלשהי של הארגון 8
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התוכניות מפותחות דרך דיאלוג ואינטראקציה עם הממשלות המעורבות והן מבוססות על קידום 

הארגון , כמו כן. שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות וגורמים ממשלתיים בעת הפעלת תוכניות

ם ואפילו "נלאומיים אחרים וסוכנויות שונות של האומקדם את שיתוף הפעולה עם ארגונים בי

  .)IOM 2002a(מלווה את המהגרים בעת הצורך 

  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaabboorr  OOrrggaanniizzaattiioonn  ––ארגון העבודה הבינלאומי ארגון העבודה הבינלאומי 
המטרה של הארגון היא לקדם . ם" הוא גוף מתמחה השייך לאו(ILO)ארגון העבודה הבינלאומי 

כאשר העיקרון הבסיסי לפיו הוא פועל הוא קידום תעסוקה , תעסוקה הגונה לכל הגברים והנשים

מתוקף המנדט לסייע לעובדים בכל העולם הוא מתמקד גם בהגירה . הוגנת לכל אדם באשר הוא

  . של עובדים זרים

גם ארגון זה מצהיר כי הוא מעדיף את החזרה של העובדים , בדומה לארגון ההגירה הבינלאומי

הארגון מסייע גם , במסגרת פעילותיו הרבות.  חזרה וולנטריתהזרים באמצעות תוכניות של

כאשר עיקר פעילותו היא בפיתוח תוכניות , לקידום תוכניות של חזרה מרצון של העובדים הזרים

חשוב להדגיש כי . (ILO 2003)הן בכל הנוגע לתכנון הסיוע ולעתים גם בביצוע עצמו , חזרה

  . רכזית מהמעורבות של ארגון ההגירה הבינלאומיפעילותו בנושא החזרה מרצון היא פחות מ

  נורמות והסכמים בינלאומייםנורמות והסכמים בינלאומיים
  נורמות בינלאומיות והמשפט הבינלאומי

הנורמות והחוקים במשפט הבינלאומי הרלוונטיים לתוכניות החזרה מרצון כוללים שלושה 

 הגר החוזרהקשר בין מדינת המוצא ומ) 'ב(, הקשר בין מדינת היעד ומדינת המוצא) 'א: (ממדים

אך , לא אמורה להיות חפיפה בין הממדים, על פניו. הקשר בין מדינת היעד והמהגר החוזר) 'ג(-ו

. בפועל קיימת סתירה של הנורמות והחוקים בין כל אחד מהממדים ולעתים קרובות גם בתוכם

 דוגמא לסתירה זו. )Noll 2002(ישנן נורמות וחוקים סותרים אך אין הסכמה עליהם , כלומר

קיימת בכל הנוגע למחוייבות של מדינת המוצא ומחוייבות של מדינת היעד בטיפול במהגרים 

מובאת הדוגמא של זכות הסירוב של המהגר לחזור , מצד שני). בין הממדים(ובייחוד בפליטים 

  .למדינת המוצא שלו לעומת אחרים הטוענים שיש לו זכות לסרב להגיע לכל מדינה שמוצעת לו

ות מרכזיות שמנחות את המשפט הבינלאומי בנושא זה והן מהוות את הבסיס ישנן כמה אמנ

כמובן . לחוקים הנוגעים בעיקר לאחריות של מדינת המוצא ומדינת היעד בנוגע להחזרת המהגרים

שלא כל המדינות חתמו ואשררו את כל האמנות ואין ספק כי בחינת האחריות והסמכות של 

הבעייתיות . מחייבת פירוט במסמך אחר, עובדים זרים בפרטהמדינות לטיפול במהגרים בכלל וב
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הביאה למצב שבו יותר ויותר מדינות חותמות הסכמים , של חוסר בהירות של המשפט הבינלאומי

  . במטרה לפתח תוכניות של חזרה מרצון

  הסכמים בינלאומיים
חזרה מרצון של  בין מדינות באירופה בנוגע לה(Readmission Agreement)הסכמים בינלאומיים 

כאשר בשנים האחרונות ניתן לזהות יותר מדינות אירופאיות , 70- מהגרים התקיימו כבר משנות ה

הסכמי החזרה מגדירים את אלו שחוזרים . שחותמות על הסכמים עם מדינות מחוץ לאירופה

  . )Ireland 2002(ממדינה אחת לשנייה ובהם נקבע כיצד מתבצעת החזרה ובאיזו מסגרת זמן 

אחת המגמות המעניינות ביותר בשנים האחרונות היא מספר ההסכמים הבינלאומיים , אמורכ

אם בעבר מדינות רבות נמנעו מחתימת הסכמים בגלל הבירוקרטיה הרבה והבעיות . ההולך וגדל

שלוו להסכמים אלו ולכן העדיפו לפתח קשרים בינלאומיים לא רשמיים בניגוד להסכמים 

יום ניתן לראות הרבה יותר הסכמים ברמה הבינלאומית ומדינות רבות ה. מוסדרים בין המדינות

  .)Great Britain 1998(צדדיים -צדדיים או דו-בין אם הם רב, יותר חותמות על הסכמים

אך ניתן לראות , (Noll 2002)אחת הסיבות להתחזקות מגמה זו היא הרצון לבהירות גדולה יותר 

או ,  שיכולים להעיד על הגברת שיתוף פעולה בין המדינותכי להסכמים יש גם תפקידים פוליטיים

  .)Ireland 2002(אפילו ככלי שיכול לשמש כהתרעה עתידית בפני מהגרים מאותה מדינה 

  סיבות לעידוד  הסכמים בינלאומייםסיבות לעידוד  הסכמים בינלאומיים
. מדיניות חזרה מרצון לתושבים לא חוקיים מחייבת את המעורבות של מדינת המוצא, כאמור

כמו בכל הנוגע להוצאת מסמכי , א קריטי במספר שלבים ורמות של התהליךשיתוף פעולה זה הו

יש מדינות שאינן עושות בעיות בכל הנוגע להסדרת מסמכים . מעבר וקבלה במדינות המוצא

צריך לדון , במקרים אלו. אולם ישנן מדינות שתהליכי החזרה בהן הם מורכבים, ואישורים שונים

  .נטרל את הפרוצדורות והחסמים השוניםעל ההסכם ברמה הפוליטית בכך שי

ניתן לראות שמוכנות המהגרים להשתתף בתוכניות החזרה מרצון תלוייה רבות , כמו כן

חלק מתוכניות החזרה מרצון נכשלו כיוון שלא . בהזדמנויות שעומדות בפניהן במדינת המוצא

  .הצליחו ליצור הזדמנויות במדינת המוצא ולשם כך צריך את אישור המדינה

  צדדייםצדדיים--צדדיים והסכמים דוצדדיים והסכמים דו--הסכמים רבהסכמים רב
ההסכמים . צדדיים- צדדיים והסכמים דו-ניתן לחלק את ההסכמים הבינלאומיים להסכמים רב

 כוללים הסכמים של כמה מדינות עם מדינה או (Multi-Lateral Agreements)הרב צדדיים 

צדדיים -הסכמים רבהאיחוד האירופאי הוא הגוף המרכזי כיום שפועל לקידום . מדינות שונות

הקשיים שניצבים בפני מדיניות אחידה של האיחוד האירופאי הובילו לכך . בנושא של חזרה מרצון
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שהוכנס סעיף המכריח את המדינה החותמת להתייעץ עם מדינות אחרות בכל הנוגע להסכמים 

 רלוונטי אך הוא, זהו סעיף המופנה למדינות האיחוד האירופי. )Ireland 2002(ולהשפעות שלהם 

  . גם להסכמים עתידיים של כל מדינה אחרת

כאשר , (Bi-Lateral Agreement)צדדיים -מרבית ההסכמים הבינלאומיים הם הסכמים דו

הבולטים בהם הם ההסכמים שחתמה צרפת עם מדינות במערב אפריקה או הסכמים שחתמה 

ת חתמה על תוכניות הממשלה הפדרלית הגרמני, לדוגמא. גרמניה עם טורקיה ומדינות אחרות

שבמסגרתו היא נותנת להם תמיכה , חזרה מרצון ושילוב תעסוקתי של מהגרים עם מדינות אחרות

הממשלה הגרמנית מנסה ליצור כיום מערכת סיוע אישית . בהכשרה נוספת ואפילו סיוע כספי

, לטורקים הרוצים להקים עסקים חדשים ולפי ההסכם המתגבש בשיתוף פעולה עם טורקיה

  .)Germany 2000(עם החזרה בטורקיה , נתן הכשרה למהגרים בגרמניה ולאחר מכןתי

ניתן לראות שבהסכמים צריכים להיכלל חובות ברורים ופרוצדורות ברורות אך גם  , באופן כללי

מודגש הצורך להכליל , לדוגמא. )Commission 2002(שמירה על כבודם של המהגרים החוזרים 

בין אם באופן פורמלי ובאין , רה של מהגרים תחת ההסכמים הקיימיםסעיף שהחוזה לא ימנע חז

חייבים לזכור כי ההסכמים הבינלאומיים , מצד שני. )Ireland 2002(אם באופן לא פורמלי 

  .)ILO 2003(צריכים להבטיח את קיומו של מנגנון שיאפשר שמירה על כבודו ושלומו של המהגר 
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  סיכום והמלצות: פרק חמישי
האחרונות נאמדה החזרה של מהגרים במסגרת תוכניות של חזרה מרצון מבריטניה ברמה בשנים 

נתונים אלו משמעותיים ולו רק מעצם כך שכיום מדובר על . (Ireland 2002) 20%-15%של בין 

 מיליון מהגרים במדינה שרבע מהם עוזבים אותה בהמשך והם מהווים גם את המדד 9כמעט 

אין ספק כי מספר החוזרים אינו , עם זאת.  תוכניות חזרה מרצוןהעיקרי לבחינת ההצלחה של

פרקים -בפרק זה מוצגים שני תתי. המדד היחיד שאיתו ניתן למדוד את הצלחתן של התוכניות

כפי , כולל הדרך להערכתן ומתן המלצות למדיניות עתידית, הבאים לסכם את תוכניות הסיוע

  . ך זהשעולה ממחקרים שונים שחלקם מצוטטים במסמ

  סיכוםסיכום
, בחלק זה יש ניסיון להגדיר מספר מדדים שיכולים להעיד על הצלחתן של תוכניות חזרה מרצון

יהיה ניסיון לבחון , לאחר מכן. שבעתיד יהוו גם כלי לבחינת הצלחתן או כשלונן של התוכניות

תוך דגש מיוחד על המכשולים , מספר סיבות שהביאו לכשלונן של תוכניות חזרה מרצון

ננסה לבחון מספר היבטים , פרק זה-בסופו של תת. פורמליים של אותן תוכניות- פורמליים והלאה

  .שונים מתוכניות קיימות ולבחון את הצלחתן או כישלונן

   בדיקת הצלחה וכשלון של תוכניות-הערכת תוכניות  
מסגרתה ב. (Ireland 2002) בגרמניה 9REAGתוכנית החזרה מרצון הוותיקה ביותר היא תוכנית 

תוכנית נוספת . )IOM 2002c( מדינות 110- ליותר מחצי מיליון איששל תוכנית זו חזרו כמעט 

י ארגון ההגירה " ומאורגנת ע1984זוהי תוכנית שפועלת משנת . היא תוכנית חזרה מרצון מבלגיה

  .)IOM 2003a( איש למספר מדינות רב 23,000- שבמהלכה חזרו כ, הבינלאומי

אחת הבעיות המרכזיות היא חוסר המידע אודות , מרשימים של תוכניות אלולמרות המספרים ה

כמו (פרט למספר תוכניות מרכזיות , מרבית התוכניות. ההצלחה או הכישלון של תוכניות אלו

הן תוכניות שמיועדות לקהל יעד מצומצם ופעמים רבות מדובר על תוכניות , )התוכנית הגרמנית

ניתן לראות שמרבית , אי לכך. ון שאמורה להתקיים בעתידפיילוט לפני תוכנית חזרה מרצ

בתוכניות אלו מדובר . התוכנית המופעלות כיום מיועדות לכמה עשרות עד לכמה מאות של אנשים

 AVR חזרה למדינת המוצא כמו בתוכנית 60%החל מהצלחות של כמעט , על הצלחות שונות

(Assisted Voluntary Return) איש 80 לבוסניה שבה חזרו (IOM 2002a) , וכלה בתוכניות חזרה

                                                 
9 REAG – Reintegration or Emigration of Asylum Seekers from Germany 
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כמו בתוכנית הפינית של חזרה מרצון  , מרצון שבהן מדובר על אחוז נמוך יותר של חזרה

)RAFIN( , שבה חזרו כאלפיים איש מתוך פוטנציאל גדול יותר)IOM 2002c( .  

יתיות הגדולה אולם הבעי, ניתן לראות תוכניות משמעותיות יותר, לצידן של תוכניות פיילוט אלו

תוכניות "שתיים מתוכניות אלו הן . היא הקושי להגדיר ולמדוד מה נחשבת הצלחה של התוכניות

  .של תוכניות החזרה מרצון בגרמניה ובבלגיה" הדגל

  קריטריונים להערכת תוכניותקריטריונים להערכת תוכניות
ניתן לציין מספר קריטריונים שלפיהם ניתן למדוד את , למרות החוסר בקריטריונים מוגדרים

  . (Kosser 2001)י חאליד קוסר "כפי שהוצגו ע, תוכניתהצלחת ה

הכולל את , זהו הקריטריון הראשון והוא המשמעותי ביותר, כאמור: הקריטריון הכמותי  .א

  .מספר החוזרים ואחוזי החזרה

שבאמצעותו ניתן למדוד , עלויות התוכנית מהוות מדד מרכזי נוסף: הקריטריון הפיננסי  .ב

עיות של המחקרים השונים הייתה חוסר השוואה בין אחת הב.  את עלויות התוכנית

  . עלותן של תוכניות החזרה מרצון לבין גירוש או תוכניות אחרות של חזרה כפוייה

השתלבות המהגרים במדינת המוצא מהווה מדד : הקריטריון של השתלבות המהגרים  .ג

ות חזרה תוכני. אך זהו מדד שאינו מוערך מספיק, חשוב לבחינת הצלחת תוכניות הסיוע

  .הן תוכניות חשובות אך יעילותן מוטלת בספק, שלא הצליחו ליצור חזרה קבועה

הפיתוח הקהילתי , אפשרויות ההעצמה האישית לאנשים: קריטריון פיתוח מדינת המוצא  .ד

  .והתרומה למדינת המוצא

חשוב לראות שאחד המדדים המרכזיים של התוכנית היא היכולת שלהן לעזור , בנוסף לאלו

  . אך הנתונים על כך אינם ברורים, ת הגעתם של מהגרים לא חוקיים אחריםלמניע

  מדוע תוכניות הצליחומדוע תוכניות הצליחו
ניתן לציין כמה מהדברים החיוניים לשם הצלחתה , למרות הקושי לבחון מהי הצלחה של תוכנית

מעורבות של המהגרים עצמם , כגון התמקדות בכל השלבים של התהליך, של תוכניות סיוע שונות

מדינתית וברמה הבינלאומית -ות של משרדי ממשלה שונים ושיתוף פעולה ברמה הביןומעורב

)ILO 2003( . סיבה מוסכמת נוספת להצלחתן של תוכניות החזרה היא הסיכוי לעתיד טוב יותר

בייחוד כאשר החוזרים זיהו הזדמנויות חדשות לעתיד טוב יותר , של המהגרים במדינת המוצא

)Koser 2001( .מסלול הכפול"צריך להדגיש שוב את הצורך בקיומו של ה, בות אלומעבר לסי "

  . כפי שתואר בתחילה, )תוכניות חזרה מרצון במקביל תוכניות חזרה בכפייה(

  תוכניות לא מוצלחות ומכשולים אובייקטיביים וסובייקטיביים
 אין ספק כי מתקיים וויכוח על יעילותן של תוכניות החזרה מרצון ובייחוד התוצאות

כדאי לציין בעיות שכבר הועלו כמו חוסר , בנוסף. האמביוולנטיות בנוגע ליכולתן להרתיע מהגרים

היכולת למצוא את הנתונים על מספר המהגרים החוזרים ואפילו על מספר המהגרים שנמצאים 
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ניתן לזהות כי קיים קושי דומה לזהות גם את הפרופיל של המהגרים , בהמשך לכך. במדינת היעד

  . יםהחוזר

שאמורות לענות על הצרכים השונים , ניתן לזהות גם בעיות שונות בתוכניות החזרה, מעבר לכך

תכנון התוכניות מחייב התייחסות למספר סוגיות המשפיעות על סיכויי , אי לכך. של האוכלוסייה

  .)Koser 2001(חינוך והיכולות של האנשים , גיל, כמו מגדר, החזרה

ר הצלחתן של תוכניות נעוצה בכך שרבים מבין המהגרים לא רצו סיבה מרכזית נוספת לחוס

מדינות נמנעו . לחזור למדינת המוצא שלהם והיה צורך להשתמש באמצעי כפייה בשביל לעשות כן

וזוהי אחת הבעיות המרכזיות שמונעת , כפי שכן קיימים בישראל, משימוש באמצעי כפייה אלו

  .זרה מרצוןמאותן מדינות להצליח גם עם תוכניות הח

  מכשולים אובייקטיבייםמכשולים אובייקטיביים
 בחנה תוכניות שונות ופירטה באופן מסודר את (Commission 2002)נציבות האיחוד האירופאי 

כאשר חשוב לציין כי , להלן המכשולים המרכזיים. המכשולים שהיו לתוכניות החזרה מרצון

  :מרבית הפתרונות לאותם מכשולים משורגים במסגרת מסמך זה

  .טיים חלשים עם  מדינת המוצאקשרים פולי •

 .חוסר ידע על המצב במדינת המוצא •
 .קושי להשיג מסמכי מעבר •
  .)Koser 2001(כולל חוסר שקט במדינות המוצא , מחסור בהזדמנויות תעסוקה ודיור •

 .חוסר השתתפות של האוכלוסייה בתוכניות •
  

  מכשולים סובייקטיבייםמכשולים סובייקטיביים
, מהגרים לגבי סיכויי חייהם העתידיים ולכןהמכשול העיקרי הוא ללא ספק חוסר בתקוות של ה

חייבים ליצור הזדמנויות תעסוקה , לשם כך. התוכניות חייבות להבטיח עתיד טוב יותר לחוזרים

כיוון שרבים מבין המהגרים מוצאים את עצמם במצב רע יותר , )בין אם כשכירים או כעצמאיים(

ל ברבות ממדינות המוצא היה זה העתיד המעורפ. (IOM 2002b)מאשר הם היו לפני נסיעתם 

, שהביא את המהגרים להחליט כי הם עוזבים את מדינתם וללא יצירת עתיד מבטיח יותר

  .הסיכויים שהמהגרים יחזרו הוא קטן יותר

, מבוססות על המחסור בהון של האנשים ובעיות חברתיות ופסיכולוגיות, בעיות מרכזיות נוספות

הם עלולים להיסחף מחדש לתוך מעגל , חליטים לחזורהגורמות לכך שגם כאשר המהגרים מ

כולל יחס , לציין כי במהלך כל הדרך נתקלים המהגרים בבעיות רבות, בנוסף לאלו חשוב. ההגירה

 .(ILO 2003)משפיל של שלטונות ההגירה במדינת היעד והמוצא כאחד והדבר מקשה על חזרתם 
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  המלצות לקביעת מדיניותהמלצות לקביעת מדיניות
כל המידע . אות מספר מימדים מרכזיים של תוכניות החזרה מרצוןבמסמך זה היה ניסיון להר

נלקח ממסמכים שונים הסוקרים את תוכניות החזרה מרצון ומתוכניות שונות שפועלות היום או 

י מדינות אירופה והוא נועד להרחיב את היריעה אודות "י מדינות רבות ובייחוד ע"שפעלו בעבר ע

כפי שעולה מן ,  מספר המלצות עיקריות לקביעת מדיניותהוצגו, בהתאם לכך. נושא מרכזי זה

  . המסמכים השונים שנכתבו על נושא זה

  יישום התוכניתיישום התוכנית
ניתן , באמצעות בחינה של הממדים המוצלחים והפחות מוצלחים של תוכניות החזרה מרצון

ולה שיתוף הפע) 'א(מרכיבים אלו כוללים את . לראות חמישה מרכיבים של תוכניות החזרה מרצון

תיאום בין ) 'ג(, תיאום בין רשויות ממשלתיות ובין סוכנויות אחרות) 'ב(, עם מדינות המוצא

) 'ה(- פיקוח על המהגרים החוזרים ו) 'ד(, קהילות  מהגרים וארגונים לא ממשלתיים מקומיים

  .)Koser 2001(יצירת חלופות לתוכניות החזרה מרצון 

  מדיניות כוללתמדיניות כוללת
ות הגיעו למסקנה כי קיים צורך לפתח תוכנית כוללת לטיפול בשנים האחרונות מדינות רב

. )Ireland 2002(כאשר החזרה מרצון מהווה מרכיב של מדיניות זו , במהגרים הבלתי חוקיים

כפי שניתן לראות לדוגמא , מדיניות זו כוללת את הצורך לוויסות הכניסה של העובדים למדינה

  . מדיניות הכוללת למאבק בהגירה הבלתי חוקית  ובכך היא יכולה גם לשפר את ה10בסינגפור

בייחוד בכל הנוגע , מדיניות החזרה  מחייבת התייחסות למכלול אפשרויות החזרה של מהגרים

חוקיים -כך שתוכניות עידוד לחזרה של עובדים זרים ומהגרים בלתי, "המסלול הכפול"למדיניות 

רבים מהמחקרים  , למרות זאת. ושחייבת להתקיים בתוך מערכת כוללת של מקלט מדיני וגיר

מדגישים בעיקר את הצורך למתן עדיפות לפתרון של החזרה מרצון במקביל לקידום אפשרויות 

, כמו כן. ) Commission 2002, IOM 2002, Koser 2001, ILO 2003(אחרות לחזרה בכפייה 

בוי למצבי חירום קביעת מדיניות מוצלחת לניהול ההגירה מחייבת גם את הכנתן של תוכניות גי

  .)ILO 2003(חמורים 

כמו , הכלים שבאמצעותם ניתן לקדם את המדיניות כוללים את השימוש במגוון משאבים שונים

שיפור , פיתוח החקיקה בנושא הגירה וחזרה מרצון, שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה השונים

מים למדינה ופיתוח מאגרי חיזוק הסדרי כניסה קיי, המנגנון למאבק בהברחה ובסחר הבלתי חוקי

  . )Ireland 2002(מידע לניהול ההגירה 

                                                 
אותה הוא מקבל כאשר , בהתחייבות$ 5,000שם ,  בסינגפור מתקיימת תוכנית שבה כל מעסיק שמביא עובד זר 10

  .)ILO 2003(העובד עוזב את מדינת היעד וחוזר למדינתו 
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  בניית תוכניות החזרה מרצוןבניית תוכניות החזרה מרצון
הרבה לפני . תוכניות החזרה מרצון הן תוכניות מורכבות מאוד וכוללות מספר רב של ממדים

האוכלוסיות שבהן צריך , חייבים לתכנן באופן קפדני את בנייתן, שבאים ליישם את התוכניות

אסור לשכוח , כמו כן. המשאבים העומדים בפני הגופים שאמורים לבצע תוכניות אלולהתמקד ו

כולל פרופיל , כי יש צורך להפיץ את המידע למהגרים ולשלב אותם כחלק פעיל בבניית התוכנית

  .)IOM 2003a(התוכניות הקיימות והאפשרויות העומדות בפניהם 

 לשים לב להיבטים הרבים שהוזכרו קודם כאשר מנסים לתכנן את תוכניות החזרה מרצון צריך

החל משלב התכנון וכלה בשלב השילוב מחדש , לכן ובייחוד בנוגע לשלבים הקיימים של התוכניות

  . של המהגר

אך גם , שאמור להתבצע הן במדינת היעד, חשוב לזכור כי זהו תהליך מורכב וארוך, לסיכום

תוכנית ,  למרות כל הקשיים והבעיות,אולם. בשיתוף של מדינות המוצא או גורמים מטעמן

מוסרי יותר ולטווח הארוך גם , החזרה מרצון טומנת בחובה גם יתרונות גדולים וטיפול יעיל יותר

  .זול הרבה יותר
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  " רה מרצוןחז"מספר תוכניות מרכזיות של : נספח

PPllaann  ffoorr  tthhee  rreeiinntteeggrraattiioonn  ooff  rreettuurrnniinngg  wwoommeenn  mmiiggrraanntt  wwoorrkkeerrss  
  :נלקח מתוך

Villalba, M.A.M.C., Philippines: Good Practices for the Protection of Filipino Women Migrant  
Workers in Vulnerable Jobs (Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002), 
p.19 

  
התוכנית הפיליפינית לשילוב נשים שהיו עובדות זרות מתמקדת באסטרטגיות פנייה של הצרכים 

  :בין אסטרטגיות אלו ניתן למנות את הרשימה הבאה. הכלכליים של אותן נשים

פיתוח של תוכניות כוללות במטרה לסייע לשילוב מחדש של נשים שהיו מהגרות עובדות  •
  .חברתייםלתוך מרכז החיים ה

בעיקר אם הדבר נעשה בקהילות , סיוע לנשים שרוצות ומוכנות לקדם פרוייקטים יזמיים •
 .שלהן

קידום תוכניות לנשים שבאמצעותן הן יוכלו להשתמש בכישורים שהם רכשו במדינות  •
 .הזרות ובכך לקדם עסקים בבעלותן

נחיה לחוזרים עידוד של החוזרים ליצירת רשת חברתית וחליפין ביניהן במטרה לספק ה •
 .חדשים שהגיעו זה מכבר

  

TThhee  IInnttEEnntt  PPrrooggrraammmmee  ––המודל הולנדי של חזרה מרצון המודל הולנדי של חזרה מרצון   
הרעיון שעמד מאחורי התוכנית הייתה לעודד פיתוח של תוכניות להקמת עסקים : העקרון
י מהגרים שגרים בהולנד במדינות המוצא שלהם באמצעות מתן סיוע טכני ותמיכה "קטנים ע
  .עסקית

   pdf.synopsis-IntEnt/pdf/org.refugeenet.www://http: נלקח מתוך
  

  
  התוצאות 

מרבית .  יזמים פוטנציאליים בקשות להשתתף600הגישו , בארבעת השנים שהתוכנית פעלה
  .וקוהבקשות הוגשו ממהגרים סורינאמים ולאחר מכן מגאנה ומר

  

):Internationalisation of Entrepreneurship(IntEnt Programme 
-IntEnt Partnership Programme (IPP)
-IntEnt Starters Programme (ISP) 

  שם מלא

 מדינת המוצא  הולנד
 מדינות היעד סורינאם וטורקיה, מרוקו, גאנה

 סוג התוכנית  תוכנית כוללת
תיווך , הערכה פיננסית, מחקר שווקים, ייעוץ, הכשרת אוריינטציה

קרן מענקים ושירותי ייעוץ לאחר הקמת העסק וליווי הטיפול , פיננסי
  .בעסק

 
 סוג הסיוע

 תקופת הפעולה   עד היום1997
DGIS –תוכניות למגזר , המחלקה לשיתוף פעולה,  משרד החוץ ההולנדי
  .הפרטי

המשרד הממשלתי 
 האחראי

  . אנשים נמצא בהולנד7צוות קבוע של 
  .מרוקו וגאנה,  אנשים נמצא בסורינם3צוות קבוע של 

 ).20(ובמדינות המשתתפות ) 10( יועצים פועלים בהולנד 30
nl.intentbds@info 
nl.intentbds.www 

סגל התוכנית ומקום 
 להשגת מידע נוסף
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 איש 50, ,  איש התחילו להכין תוכניות עסקיות100כאשר ,  איש נטלו חלק בפרוייקט200- עד כה כ
 איש התחילו כבר להריץ את העסק שלהם או שהם 40-הגישו תוכניות עסקיות שאושרו וכ
  . נמצאים בשלב האחרון בהרצת העסק

  
  תקופת הפרוייקט

 ועד 1997הראשוני התקיים החל מנובמבר כאשר השלב , 1997הפרוייקט החל להתבצע בשנת 
 ובמהלכה יוחלט האם התוכנית תוארך או 2001התוכנית הוארכה למשך שנת .2000אוקטובר 
  .תתקצר

  
  אודות התוכנית

במובן שהיא מכוונת לספק תמיכה שוטפת החל מהשלב הראשון דרך המימוש , זוהי תוכנית כוללת
  . להפעלת העסק החודשים הראשונים18-של הקמת העסק וכלה ב

  
הרעיון שעמד מאחורי .  כתוצאה מבקשת משרד החוץ ההולנדי1996התוכנית נוצרה בשנת 

י מהגרים שגרים בהולנד "התוכנית הייתה לעודד פיתוח של תוכניות להקמת עסקים קטנים ע
  .במדינות המוצא שלהם באמצעות מתן סיוע טכני ותמיכה עסקית

  
  :לתוכנית יש מספר שותפים

המתמחה בפיתוח עסקים קטנים ובינוניים במדינות , חברת ייעוץ פרטית: FACET  .א
  .מתפתחות ובמזרח אירופה

הרוצים לפתוח עסקים משלהם , אגודה שתומכת במהגרים יזמים: FounsationSEON   .ב
 .בהולנד

. בנק שתומך במימון עסקים ופרוייקטים שלהם יש ערך חברתי נוסף: Triods Bank  .ג
 .השקעות שנועד לפתח עסקים קטנים בהולנד ובסביבההבנק מנהל קרן , כמו כן

  
  הפעילויות אותם ערכו והשירותים אשר ניתנים בכל שלב, פירוט השלבים של הפרוייקט

  
 שירותים פעילות שלב

כולל , העברת מידע באמצעות מספר ערוצים מידע
אתר , פרסומים בעיתונים, פגישות הכרה
בחירה  .אינטרנט ועוד

, עידוד של פעילות יזמית ופוטנציאל להצלחה חירהב .ואוריינטציה
 .כולל קורסים קצרים אודות אוריינטציה

סדנאות אודות הדרך בה מכינים תוכנית   חיזוק היכולות העסקיות
 .עסקית

 .ייעוץ מתוך נסיונם של יועצים עסקיים  .יצירה של תוכנית עסקית זמנית
דינת המוצא וסיוע על ידי יועץ קידום נסיע למ .חקר שוק במדינת המוצא

 .מקומי
 .ייעוץ מתוך נסיונם של יועצים עסקיים .יצירה של תוכנית עסקית קבועה 

  הכנה

י וועדה עצמאית "הערכת התוכנית העסקית ע .הערכה על ידי וועדה פיננסית
 ".וועדה פיננסית "- של מומחים 

 מימון
 הבנק במדינת המוצא פעילות כאמצעי עבור .של הגוף המשקיע) משותף(מימון 

 אפשרות - בעת הצורך , ומתן ערבויות חלקיות
 .אופציונלית

במהלך תקופת , ייעוץ על ידי יועצים מקומיים הקמת העסק
 החודשים הראשונים של 18-ההקמה ועד ה

הוק במטרה -טיפול בעסק על בסיס של אד . חיזוק היכולות העסקיות  יישום .הפעולה
ות של היזמים להתמודד עם בעיות ספציפי

. במטרה להתמודד איתם באופן מערכתי יותר
  

  שניתנו במהלך התוכניתדגשים 
בשלבים הראשוניים היה דגש רב לבחירה העצמית של האדם . עיקר הדגש ניתן לאדם ליזם עצמו

דבר זה נובע . ובשלב ההכנה היה דגש רב גם לגישה הרואה בצורך של האדם עצמו לפתח את דרכיו
  .סה כי כל אדם יכול להיות יזמם מוצלח ולא כל רעיון עסקי יכול להפוך להיות מוצלחמתוך התפי
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))EEaauu--ppSS((TThhee  PPMMIIEE  PPrrooggrraammmmee    ––המודל צרפתי של חזרה מרצון המודל צרפתי של חזרה מרצון   
  : העיקרון
  ) כולל קורסים במדינת היעד(יצירת יזמות כלכלית : שלב א
  מעבר של המשתתפים ממדינות היעד חזרה למדינת המוצא: שלב ב

 

  
  תוצאות

  .יצירה רשתות של ארגונים הפועלים בצרפת ועוזרים למהגרים לפתח את הפרוייקט שלהם •
 . איש נוספים על התוכנית1000- כל שנה מודיעים ל •
חקלאות ,  מהגרים חזרו למדינות המוצא שלהם והקימו שם עסק בתחומי המסחר400 •

 :ומלאכה עדינה
 . חזרו למאלי300 •
 . חזרו לסנגל100 •
 

  המטרה
הכשרה ותמיכה , המטרה היא לספק למהגרים מאזור הסהרה וצפון אפריקה רשת של מידע

  . טכנית עבור הפעילויות הכלכליות שלהם
  

  תיאור התוכנית
י המהגרים ותמיכה באותם אנשים שהחליטו לעסוק "התוכניות מתמקדות הן בתוכניות יזומות ע

 .במסגרת התוכנית הולכים ליצור פעילויות הקשורות למידע ותקשורת,  כמו כן.במקצוע כלשהו
  

  פעילויות תמיכה ביוזמים של פרוייקטים
שלב זה מאפשר : קבלת היוזמים מהווה שלב חשוב בתהליך התמיכה והאוריינטציה •

  .ליזמי הפרוייקטים לממש את כשרונם
סנגל ומאוריטניה ,  במאלייש תמיכה: מיצוב מחדש של הפרוייקטים במדינות המוצא •

, התוכנית עונה על צרכים מוגדרים מאוד של המהגרים. במסגרת הפעילות של התוכנית
  .אולם קיימת חובה לטפל בהם

תוכנית זו כוללת .  החלה תוכנית פיילוט2000בשנת : תוכניות השקעה ארוכות טווח •
דמים במטרה סכמה שאמורה לאפשר בעתיד לייצר פרוייקטים באמצעות חסכונות מוק

  .להבטיח מענקים והלוואות להשקעות מקומיות
נכון להיום מעט מאוד מהגרים מודעים לאפשרויות של יצירת : יצירת עסקים בצרפת •

  .עסקים ולכן התוכנית אמורה להפיץ מידע זה
שיאפשר יצירה של הבנה , מחקר אודות אפשרויות מתן מענקים: חקר היתכנות מענקים •

  .כלכלית במדינות המוצא לפני חתימת חוזים-ות הסוציורבה יותר אודות המציא
 

  פעילויות תמיכה המיועדות עבור אלו שעוסקים כבר במלאכה
בעבר הוחלט . בהתאם לכישורים הייחודיים שיש להם, חלק זה כולל יצירה של רשת מתמחים

 לכתוב מדריך פרקטי שמטרתו היא למצוא ערוצים נוספים להחלפת מידע ופיתוח שותפויות
   . - Se réinstaller et entreprendre au pays)  "חזרה הביתה ויצירת עסקים"(קיימות 

 Programme Migration et Initiatives économiques:PMIE 
(Migration and Economic Initiatives) 

  שם מלא

 מדינת המוצא  צרפת
 מדינות היעד צפון אפריקה, מאוריטניה, סנגל, מאלי

 סוג התוכנית  תוכנית כוללת
, תוכניות למיצוב מחדש במדינות המוצא, סיוע פסיכולוגי וחברתי

 סוג הסיוע  ..מתן מענקים, יצירת עסקים בצרפת,  טווחהשקעות ארוכות

 תקופת הפעולה  2001-2003
  CCFDמשרד החוץ וארגון בינלאומי , משרד התעסוקה והסולידריות

 
 המשרד הממשלתי האחראי

 .משרדי התוכנית נמצאים בפאריז
Olivier Kaba 

epmi/org.pseau.www  

סגל התוכנית ומקום להשגת 
 מידע נוסף
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  שילוב מחדש במובן החברתי ושילוב מחדש במובן הכלכלי

ושילוב ) יצירת פעילויות כלכליות(התהליך כולל שילוב כלכלי מחדש : תהליך השילוב הוא דינמי
המצב הכלכלי של היזם ומצבו החברתי , י לכךא). תהליך שחשוב עבור המהגרים(חברתי מחדש 

  .בקהילה מהווים כלי חשוב ביצירת אפשרות לשילוב מחדש
  

  אימוץ הנסיון שנצבר מתקופת ההגירה
יש לו אפשרות להשתמש בכישורים שהוא השיג במהלך , כאשר המהגר חוזר למדינת המוצא שלו

לשמר את הקשרים החברתיים הסכמה שאפשרה לחזור למהגר , מעבר לכך. תקופת ההגירה שלו
מהווה אלמנט חיובי עבור ההצלחה ) ואפילו לחזור לשם עריכת קורסים במקום(שלו בארץ היעד 

 של הפרוייקט
 

  תפיסות כלכליות שפתוחות לשני הצדדים
חשוב לראות כי תהליך .  השנים שבהן הפרוייקט התקיים4זהו הפיתוח המרכזי שעולה מתוך 

שצריך לערוך את השילוב במספר , סיכון זה גורם לכך. גדול עבור המהגרהחזרה כולל בחובו סיכון 
  :לדוגמא. שלבים

  ).היינו במדינת המוצא(פיתוח עסקים בצרפת או השקעות ארוכות טווח : שלב א -
 .הכנת השלב השני של השילוב מחדש במדינת המוצא: 'שלב ב -

  ..  בבלגיה  בבלגיהRREEAABBתוכנית  תוכנית  
  : נלקח מתוך

IOM Brussels, (1997). REAB – Return and Emigration of Asylum Seekers ex 
Belgium – General Overview, www.belgium.iom.int/reab/pdf/report1997_EN.pdf,  

רגון ההגירה הבינלאומי א , על בסיס הסכם חתום עם המשרד לשילוב חברתי, 1984החל משנת 
באמצעות הסניף שלו בבריסל החל מיישם תוכניות לחזרה מרצון שמיועדת לקבוצות שונות של 

  .מהגרים בבלגיה
  

תוכנית זו מיועדת עבור אותם מהגרים שמוכנים לחזור באופן וולנטרי למדינות המוצא שלהם או 
  .להגר למדינה אחרת ושלהם אין את האמצעים המתאימים

  
כאלו שבקשתם נדחתה וכל , ית מיועדות למחפשי מקלט שמשכו את בקשותיהם למקלטהתוכנ

  .המהגרים הזרים הלא חוקיים
  

ארגון ההגירה , במטרה לפתח תוכניות שיבטיחו אפשרויות חדשות ונגישות עבור המהגרים
 כוללת (REAB Network)הרשת . הבינלאומי פיתח רשת של שותפים שפועלים בכל שטחי בלגי

התפקיד של כל . סוכנויות ממשלתיות ועוד, רשויות מקומיות, ממשלתיים-ב של ארגונים לאשילו
, באמצעות תהליכי ייעוץ. אחד מהשותפים הוא קריטי במטרה להביא ליישום מוצלח של התוכנית

  .המהגרים מקבלים מהרשת את המידע אודות אפשרויות החזרה שלהם והשילוב מחדש
  

  :מהגריםמספר מהשירותים שניתנים ל
  .מידע אודות האפשרויות לסיוע בבלגיה •
  .מידע אודות הקריטריונים של הזכאות •
 .מידע אודות המצב בארץ המוצא •
 .סיוע בנסיעה •
 .סיוע כספי להוצאות נסיעה •
 .סיוע בהובלת מטען •
  סיוע בהסדרי נסיעה •
 .סיוע פיננסי •
 .סיוע רפואי •
 .סיוע עם ההגעה למדינת המוצא •
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  ..  בגרמניה  בגרמניהAAGGRREEתוכנית  תוכנית  
  : :נלקח מתוך

   htm.371back/wplarre~/de.bndlg.www://http  .א
  pdf.004u/articles/ac.jha.www://http  .ב
p_return/public_consulting/news/home_justice/comm/int.eu.europa://http  .ג

pdf.en_annexiii_iom/olicy )d2002IOM (  
  

גרמניה מפעילה בעיקר שתי תוכניות חזרה מרצון מרכזיות בשיתוף פעולה עם ארגון ההגירה 
  :ומיהבינלא
: Reintegration or Emigration of Asylum Seekers in Germany- REAG   .א

 .תוכניות שמתמקדת בעיקר במתן סיוע לכיסוי עלות המעבר
 הטבות מתן:  Government Assisted Reintegration Programme-GARP   .ב

  .שמיועדות לסייע בשילוב מחדש למדינות המוצא
 

יא נשענת על הבסיס הרעיוני כי תוכניות חזרה הן זולות  וה1979 הושקה בשנת REAGתוכנית 
התוכנית ממומנת על ידי הממשלה הפדרלית הגרמנית . יותר מהימצאות המהגרים במדינת היעד

  :לדוגמא, ניתן לזהות מספר קטגוריות שמאפשרות השתתפות בתוכנית. ובסיוע של תרומות
  .ור למדינת המוצאאנשים שבקשתם למקלט מדיני נדחתה כתוצאה מרצונם לחז •
 .אנשים שבקשתם למקלט מדיני נדחתה אך ברשותם יש עדיין אישור שהייה זמנית •
  

. (Ireland 2002, IOM 2003)תוכנית זו מהווה את הבסיס המרכזי לפיתוח תוכניות החזרה מרצון 
 18-ל בשוויץ ובסך הכ, בלגיה, על בסיסה של תוכנית זו ניתן לציין תוכניות נוספות ששוכפלו בהולנד

אך במהלך השנים היה שכלול של , הרעיון המקורי היה מתן סיוע כספי עבור עלות המעבר. מדינות
מענקי השתלבות ואפילו סיוע לקהילות המקומיות , רעיון זה והסיוע ניתן גם עבור תוכניות הכשרה

  . בהקלה על קבלתם של המהגרים החוזרים
  

הם מתחייבים לחתום על הצהרה המעידה על אותם אנשים שמבקשים לחזור למדינת המוצא של
  .סיוע כספי נוסף למעבר בעת הצורך, כוונתם והם מקבלים כרטיס טיסה

  
התוכנית מופעלת על ידי המדינה הפדרלית בגרמניה באמצעות משרד הפנים והתקציב לפיתוח 

  . דולר אמריקאי'  מ10 עמד על 2002התוכנית בשנת 
  

 לחזרה מרצון של פליטים מכמה מדינות ובשנים התוכנית מעוצבת במטרה לתת תמיכה
 מדינות שאזרחיהם 110-אולם ניתן לציין יותר מ, האחרונות יש דגש על סיוע לפליטים מבוסניה

, בנגלדש, בשנים האחרונות ניתן לציין בעיקר סיוע למהגרים מאלבניה. לקחו חלק פעיל בתוכנית
, נפאל, מוזמביק, לבנון, הודו, סרביה, תיופיהא, אריתראה , קרואטיה, ילה'צ, הרצגובינה- בוסניה

  . פקיסטן ואחרות
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   שלבים וסוגי סיוע–טבלאות מסכמות של מגוון תוכניות הסיוע 
 קהל היעד

 התוכנית
כל המהגרים הלא 

  חוקיים
מהגרים במעבר 
  מספרי המשתתפים  מדינות אוכלוסיות מיוחדות למדינה אחרת

תוכניות סיוע כלליות  פירוט
ר כלל המהגרים עבו

 .הלא חוקיים

בשלב מדינה 
  .למדינה נוספת

פיתוח עסקים ,  עירוניים–תוכניות סיוע עבור מהגרים לא חוקיים מסויימים 
 .חקלאים ואחרים, קורבנות סחר, קטנים

תוכניות המיועדות 
לאנשים ממדינת 
 )מוצא משותפת

  

תוכניות  -  מאפיינים
 מיועדות בפועלש

עבור כל המהגרים 
  .יםהלא חוקי

תוכניות  -
באופן המיועדות 

 לכלל מוצהר
  .האוכלוסייה

  
  

תוכניות  -
שמיועדות עבור 

, מהגרים
שרוצים להגר 

למדינה שלישית 
,  היינו–

מהגרים 
  .במדינות מעבר

 

  .שבקשתם עדיין עומדת לדיון ומוכנים לחזור, מחפשי מקלט מדיני -
 .מחפשי מקלט מדיני שבקשתם למקלט נדחתה -
 .רו על בקשתםמחפשי מקלט מדיני שווית -
 . מהגרים שכבר קיבלו הודעה לעזוב את מדינת היעד -
 לפי הגדרות משפטיות שונות בתוך המדינה ולפי – פליטים מוכרים -

  .המשפט הבינלאומי
רשימה ' ר(סיוע לחזרה למהגרים ממוצא או מדינה כלשהי : מאפיין המוצא -

  ).בעמודה מצד שמאל
אלו שסובלים מבעיות בייחוד לכ,  יחס מיוחד– אוכלוסיות מיוחדות -

  . כלשהםמיעוטיםאו אנשי , בריאות
  .אבל ללא אמצעים מספיקים, אנשים שרוצים לחזור: מחסור באמצעים -
  OCIV –בייחוד בתוכנית הבלגיית : יזמים פוטנציאליים -
  .סטודנטים -
  . תוכניות המיועדות לסייע בחזרה של משפחות– משפחות שלמות -
  .קטינים -
 12או תוכניות למסיימים של : כלה גבוההתוכניות המיועדות לבעתי הש -

  .שנות לימוד
 . בייחוד נשים צעירות–קורבנות סחר בבני אדם  -
    בדרך כלל אין תוכניות ייחודיות עבורם- עובדים זרים  -

, הרומני, הניגרי
, סטןאפגני, עיראק
, סומאליה, בוסניה
, כורדים, קוסובו

, גאנה, עיראקים
, סורינאם, מרוקו
, מאלי, טורקיה

, מאוריטניה, גלסנ
, אלבניה

, אריתריאה
, קרואטיה
הרשות , מקדוניה

, הפלסטינית
-בוסניה, ויינאם

מדינות , הרצגובינה
, קמרון, ט"אמל

, לבנון, בוליביה
, סין ,מצרים, טוגו
, ארמניה, יריה'אלג

, טוגו, ן'אזרבייג
  .נפאל

 .עשרות -
 ,מאות -
 .אלפיים-אלף -
,   לדוגמא–מספר רב יותר של מהגרים  -

 שכלל (DEG) הגרמנית התוכנית
 !החוזרים עמד על חצי מיליון

בדרך כלל מדובר בתוכניות קטנות שאמורות 
להוות פיילוט לתוכניות חזרה מרצון רחבות 

  .יותר
  
  

  

דוגמאות 
לתוכניות 

  שובות

REAG - Germany. 
HARP –Hungary  

 
 

 Australia - Reintegration Packages for Iranians. 
Belgium - Programme OCIV (Entrepreneurs)  
Belgium -Center for Voluntary Return and Development   
Finland - RAFIN 
France - PMIE Programme Migration et initiatives economiques    

France-Le Programme co-developpemnt migration (PCDM) 
Germany - REAG 
Germany - The DEG Business Start-up  
Ireland -Pilot Voluntary Return Progrmme for Asylum Seekers 
Portugal - Programme for Voluntary Return  
The Netherlands - Programme for Reintegration of Emigration of 
Asylum Seekers from the Netherlands.  
The Netherlands - The Int-Ent Programme 

Belgium - VR 
from the Regiom 
of Kosice 
(Slovakia) 
Germany - 
Berlin 
Occupational 
Reintegration of 
Kosovars.  
Netherlands - 
Project Bosnia. 

Belgium: Programme OCIV  
Finland: Information Counseling, 
Return and Reintegration Assistance. 
France: PMIE Programme Migration et 
initiatives economiques. 
The Netherlands: The Int-Ent Prog. 
Germany – REAG 
Ireland -Pilot Voluntary Return 
Progrmme for Asylum Seekers 
Portugal - Programme for VR 
UK – Voluntary Assisted and 
Reintegration Programme for the UK 
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 שלב

  
  

 התוכנית
  שלב

  העזיבה-טרום
  שלב
 המעבר

  שלב
 לאחר ההגעה

  משך זמן
  הפרוייקט

  אילו גופים
  מעורבים

  סוגי תוכניות
  ועלויות 

רשימת תוכניות וסיוע בשלב  פירוט 
 .שלפני העזיבה

רשימת תוכניות וסיוע 
 .בשלב המעבר

רשימת תוכניות וסיוע בשלב שלאחרי 
 )ובמדינת המוצא(ההגעה 

  .כמה זמן נמשך הפרוייקט
 או נגמר/מתי החל ו

מי מעורב בהכנת 
 .התוכניות

  .פירוט על תוכניות נוספות
 )כ לשנה"בד(עלות התוכניות 

הכנה לפיתוח תוכניות  -  מאפיינים
 .להקמת עסקים קטנים

דיונים להכנה חברתית  -
 .וכלכלית לחזרה

 .ייעוץ לפני העזיבה -
קורסים להקמת עסקים  -

 .קטנים
 .הפצת מידע -
קורסים שונים להכנה  -

שימוש  כמו –לחזרה 
שירותי , יזמות, במחשבים

  .ייעוץ ואוריינטציה
 .סידור מסמכים -
הגברת שיתוף פעולה עם  -

סוכנויות שונות בתוך 
 .ומחוץ למדינה

 .סיוע כספי מקדים -
 .מתן הלוואות קטנות -
 .הנחיה חברתית וכלכלית -
קשר עם רשויות מקומיות  -

 .במדינת המוצא
הקמת תוכניות לחזרה  -

  .בכפייה במקביל
ותחבורה הסכמי מעבר  -

  עם מדינת המוצא
 .חקר שוק במדינת המוצא -

 .מימון עלות נסיעה -
 .פיקוח במהלך המעבר -
הכנות לנסיעה בתוך  -

 .מדינת המוצא וליווי
סיוע שותף במהלך  -

 .העזיבה
 .מסמכים -
 .סיוע כספי למטען עודף -
ליווי רפואי בעת  -

 . הצורך
 .ביטוח רפואי -
 .סיוע בנמלי התעופה -
 –ליווי קבוצות גדולות  -

  .ך צמודמדרי
סיוע בתחבורה למעבר  -

אוטובוסים ,  טיסה–
 .ומכוניות פרטיים

שיתוף פעולה עם  -
גורמים מקומיים 
 .וחברות תעופה

  
 
 

תשלום סיוע עבור הוצאות מחיה  -
 .בחודשים הראשונים

חינוך : תוכניות השכלה נוספות -
הכשרה מקצועית , יזמות, מיוחד
 .ועוד

 .פיקוח וסיוע שוטף -
ע בשילוב סיוע פיננסי צנוע לסיו -

 .בקהילה
סיוע בהפעלת עסקים קטנים  -

 .ובפיתוחם
 .מענק חזרה -
 .מענקי השתלבות -
  .מתן הלוואות לצרכים שונים -
 .תחבורה במדינת המוצא -
 .סיוע בקליטה במדינת המוצא -
 .פיקוח על החזרה -
 .הנחייה חברתית וכלכלית -
 .ביקורי מעקב לביקורת השתלבות -
יישום תוכניות לפיתוח הקהיליות  -

 .המקומיות
  לפני –משולב (סובסידיה לדיור  -

 .העזיבה ואחרי ההגעה
שיתוף פעולה בבניית הקהילה  -

 .המקומית
פ עם יזמים מקומיים וארגונים "שת -

  .חברתיים במקום
 .סיוע בהשמה -

מספר חודשים  -
 ).בחלוקה לפי תקופות(

בדרך כלל (מספר שנים  -
2-3( 

 .פרוייקטים שנתיים -
פרוייקטים שמחודשים  -

 .כל שנה
פעמיים -ם חדפרוייקטי -

 )פיילוט(של ניסיון 
 .חסרי תאריכי יעד -
בייחוד (מספר שנים רב  -

 REABגרמניה ומודל 
 ).בבלגיה

שנתיים -פרוייקטים רב -
 .שנסתיימו

שנתיים -פרוייקטים רב -
 .שמתעדכנים

  :מתי החלו ונגמרו
 שנה 20- לפני יותר מ -

 ).גרמניה(
 .80-בשנות ה -
 .90-בשנות ה -
תוכניות קצרות שנגמרו  -

 .90-ת הכבר בשנו
 .2000-שנות ה -
תוכניות שהחלו בשנה  -

 מרביתן –האחרונה 
  .פיילוט

 
 

 .משרד המשפטים -
 .בנקים מסחריים -
- NGO 
משרד התעסוקה  -

 .או העבודה
 .משרד החוץ -
המשרד לשיתוף  -

 .פעולה כלכלי
 .משרד הפנים -
' הקרן האירו -

 .לפליטים
המשרד לשילוב  -

 .חברתי
סוכנויות של  -

 .מדינות המוצא
- IOM 
- EU. 
  .גירהמחלקת הה -
 .ממשלות זרות -
 .רשויות מקומיות -
 .ארגונים מקומיים -
קהילה עסקית  -

במדינת המוצא 
  .ומדינת היעד

  :שונות
 .סיוע בחינוך -
 .תמיכה כלכלית -
 .עלות נסיעה -
  פיקוח -
 .מענקים גדולים -
  .הקלת חובות הקשורות למעצר  -
 .אפשרות לביקורים בעתיד -
 .הכנה של פקידי ממשל -
 ' יצירות תוכניות פיתוח כלכל -
 .קמת רשת מידעה -
 .הקמת קרן הלוואות -
הקמת משרדים מקומיים  -

 .במדינות המוצא
 . פיתוח הקהילה המקומית -
  מחקר -
 .סיוע במימון של מדינות אחרות -
 .מדיניות הגירה כוללת -
 .פיתוח מודלים לחזרה -
סדנאות הכנה לממלאי תפקידים  -

  :עלויות
 ).אוסטריה(לשנה $ 200,000 -
 ).בלגיה( יורו 17,000 -
 ).פינלנד (2001- ורו ל י156,664 -
 ).גרמניה(דולר לשנה '  מ10 -
 ).אירלנד( יורו 62,000 -
 )הולנד(יורו לשנה '  מ5.2 -
 )הולנד( גילדן 931,900 -
 (Regional) יורו 155,000-500,000 -
 ).הונגריה(לשנה $ 110,000 -
 )סלובקיה($ 16,100 -
 .(Balkan Region)דולר '  מ3 -
 )בלגיה(דולר '  מ7 -
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 שלב
  
  

 התוכנית
  שלב

  העזיבה-טרום
  שלב
 המעבר

  שלב
 לאחר ההגעה

  משך זמן
  הפרוייקט

  אילו גופים
  מעורבים

  סוגי תוכניות
  ועלויות 

דוגמאות 
לתוכניות 

נותשו  
 

Belgium – Programme 
OCIV-Entreprendre  
Finland – Information, 
Counseling, Return and 
Reinsertion Assistance for 
Asylum Seekers Currently 
Residing in Finland (RAFIN)  
France - Le Programme 
developpemnt local-
migration (PDLM)ץ  

France - PMIE: 
Programme Migration et 
Initiatives économiques  
Germany - The DEG 
Business Start-up 
Program  
Hungary – Hungarian 
Assisted Return 
Programme (HARP) 
Sweden -Goteborgs-
initiativet: Getting down 
to business 
The Netherlands - 
Gefaciliteerde Terugkeer 
Afgewezen Asielzoekers 
(GTAA)  
The Netherlands - The 
IntEnt Programme 
UK – Voluntary Assisted 
Return and Reintegration 
Programme for the 
United Kingdom. 

Australia: Reintegration 
Packages for Iranians. 
Balkan – Assisted VR 
of Irregular Migrants 
from the Balkens 
Belgium–Center for VR 
and Development REAB 
Belgium – VR  
Programme for Kosovars 
under Temporary 
Protection. 
Germany–Reintegration 
of Emigration. of Asylum 
Seekers from Germany 
(REAG). 
Hungary – Hungarian 
Assisted Return 
Programme (HARP) 
IOM – Migrants in the 
Baltic States VR of 
Stranded 
Italy – National Asylum 
Programme (PNA) 
Norway – Assistance to 
the VR of Unsuccessful 
Asylum Seekers from 
Norway. 
Portugal – Programme 
for VR (PVR) 
Sweden -Goteborgs-
initiativet: Getting 
down to business 
The Netherlands – 
Programme for 
Reintegration of 
Emigration of Asylum 
Seekers from the 
Netherlands. 

Balkan region – Facilitation of 
Cross-Border Return between BiH 
and Croatia.  
Belgium – Center for Voluntary 
Return and Development (REAB) 
Belgium - OCIV- Entrepreneur  
Belgium - VR Programme for 
Kosovars under Tem. Protection 
France - Le Programme de 
reinsertion des etrangers invites a 
quitter le territoire 
France - Le Programme… (PDLM) 
Germany – Reintegration of 
Emigration of Asylum Seekers 
from Germany (REAG). 
Germany-The DEG Business Start-up 
IOM – Migrants in the Baltic 
States VR of Stranded 
Ireland – Pilot VR Prog. 
Italy – National Asylum 
Programme (PNA) 
Regional - Programme for Return 
and Reintegration of Asylum 
Seekers from Central and Eastern 
Europe Residing in Belgium, the 
Netherlands, and Ireland 
Sweden -Goteborgs-initiativet: 
Getting down to business 
Switzerland - Assisted Return 
Programmes to Sri-Lanka, Turkey. 
Northern Iraq and Horn of Africa 
The Netherlands – Programme 
for Reintegration of Emigration of 
Asylum Seekers from Netherlands. 
The Netherlands - The IntEnt Prog. 
UK – VAR and Reintegration 
Programme for the UK 

Sweden -Goteborgs-
initiativet: Getting 
down to business 
Germany – The DEG 
Belgium – Preventing 
of illegal Migration and 
VR… from Kosice. 
Finland – RAFIN 
Germany – 
Reintegration of 
Emigration of Asylum 
Seekers from Germany 
(REAG). 
The Netherlands – 
Programme for 
Reintegration of 
Emigration of Asylum 
Seekers from the 
Netherlands. 
Portugal – Programme 
for Voluntary Return 
(PVR) 
UK – Voluntary 
Assisted Return and 
Reintegration 
Programme for the 
United Kingdom 
Check Republic – 
Hungarian Assisted 
Return Programme. 
Belgium - Voluntary 
Return Programme for 
Kosovars under 
Temporary Protection. 

 

ניתן , לפירוט נרחב
לראות בטבלאות 

  .המלאות

ניתן לראות , לפירוט נרחב
 .בטבלאות המלאות
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