
اتصل
بنا 

ــات  ــي محافظ ــداد وف ــب بغ ــي مكت ــاج ف ــادة االندم ــاعدة الخاصــة بإع ــدم المس تُق
بابــل والقادســية والبصــرة وصــاح الديــن والنجــف وميســان واألنبــار وكربــاء 

ــوك. ــى وكرك ــار والمثن ــي وذي ق وواســط وديال

 )ETTC( المركز األوروبي للتدريب والتكنولوجيا
نحن هنا لمساعدتك!

بغداد / الكراده / ميدان التحريات بالقرب من مطعم الخيمة عنوان الزيارة
حي الرياض، الزقاق: 908
محلة: 23 رقم المنزل: 15

من األحد إلى الخميسساعات العمل
من الساعة 8:30 صباًحا إلى 5:30 مساًء

 +964 0773 593 3865
+964 0750 423 5767

drei@ettc-iraq.net

hajaj.mustafa

www.ettc-iraq.net

نبذة عن
 الشبكة األوروبية للعودة وإعادة

)ERRIN( االندماج

تسهيل اتباع نهج مشترك لعودة المهاجرين وإعادة اندماجهم
 European Return and ــاج ــادة االندم ــودة وإع ــة للع الشــبكة األوروبي
ــون  ــاد ُمّك ــارة عــن اتح ــي عب ERRIN) Reintegration Network( ه
مــن 15 بلــد شــريك تعمــل علــى تســهيل عــودة وإعــادة اندمــاج المهاجريــن الذيــن 
ال يمكنهــم البقــاء فــي أوروبــا أو لــم يعــدوا راغبيــن فــي البقــاء فيهــا. تلبــي الشــبكة 
ــة  ــورة واإلحال ــي المش ــاعدة ف ــدم المس ــات وتق ــن االحتياج ــعة م ــة واس مجموع

وإعــادة االندمــاج لألشــخاص العائديــن إلــى بلدهــم األصلــي.

 )ETTC( ــا ــب والتكنولوجي ــي للتدري ــز األوروب ــد المرك ــج، يُع ــي إطــار البرنام ف
الجهــة المتعاقــدة لتقديــم الخدمــة لمســاعدة العائديــن الطوعييــن وغيــر الطوعييــن فيما 

يتعلــق بالخطــوات األولــى إلعــادة اندماجهــم فــي منطقــة جنــوب ووســط العــراق.

ــن  ــل م ــاج )ERRIN( التموي ــادة االندم ــودة وإع ــة للع ــبكة األوروبي ــى الش تتلق
األوروبــي  لاتحــاد  )AMIF( التابــع  والهجرة واالندمــاج  اللجــوء  صنــدوق 

وتمويــل مشــترك مــن الــوكاالت الوطنيــة المشــاركة.

www.returnnetwork.eu :أعرف المزيد

البلدان الشريكة
 بالشبكة األوروبية للعودة وإعادة

)ERRIN( االندماج

المؤسسات الشريكة األوروبية
وزارة الهجرة والتكاملالدنمارك 

مصلحة الهجرة السويدية السويد
وزارة الداخليةالمملكة المتحدة

إدارة الهجرة النرويجيةالنرويج
وزارة الداخلية االتحاديةالنمسا
وزارة الداخلية وإعادة اإلعمار اإلدارياليونان
وزارة العمل والهجرة والضمان االجتماعي - دائرة الهجرةإسبانيا
وزارة الداخلية االتحادية للبناء والوطن – المكتب االتحادي للهجرة والاجئينألمانيا 
الوكالة الفيدرالية الستقبال طالبي اللجوء/ مكتب الهجرة الفيدراليبلجيكا

أمانة الدولة للهجرةسويسرا 
وزارة الداخلية- مكتب الهجرة واالندماجفرنسا
دائرة الهجرة الفنلنديةفنلندا

وزارة الشؤون الخارجية األوروبيةلوكسمبورغ 
وزارة الشؤون الداخلية واألمن القوميمالطا

وزارة العدل واألمن – إدارة اإلعادة إلى الوطن والمغادرةهولندا 

برنامج الشبكة األوروبية 
للعودة وإعادة االندماج 

(ERRIN( إلعادة اندماج
المهاجرين العائدين

العراق
الجنوب والوسط 

العربية )الرسمية(



هل أنت
مؤهالً للحصول على الدعم؟

إذا كنــت مواطنـًـا عراقيـًـا وتريــد أو مضطــر إلــى العــودة مــن بلــد شــريك بالشــبكة 
الصفحــة  فــي  )المدرجــة   )ERRIN( االندمــاج  وإعــادة  للعــودة  األوروبيــة 

ــج.  ــن البرنام ــتفادة م ــاً لاس ــون مؤه ــد تك ــة*(، ق التالي

يمكــن أن يكــون العائــدون طوعييــن وغيــر طوعييــن مــن جميــع الفئــات العمريــة 
والســمات وقــد يشــملوا: 

طالبو اللجوء	 
طالبو اللجوء المرفوض طلبهم	 
المهاجرون النظاميون وغير النظاميون	 
القّصر غير المصحوبين	 
أشخاص ضعفاء آخرين	 

ــدم مســاعدة إعــادة  تحــدد الســلطات المســئولة فــي البلــد الشــريك األهليــة. لــن تُق
االندمــاج إالّ بعــد إجــراء فحــص إيجابــي مــن جانــب تلــك الســلطات. 

كيف
يمكنك التقديم؟

يمكنــك التقديــم مــن خــال االتصــال بالشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة االندمــاج 
)ERRIN( فــي أحــد البلــدان الشــريكة بالشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة 
ــد مــن المعلومــات مــن األخصائــي  االندمــاج )ERRIN(. يمكنــك معرفــة المزي

ــك. االجتماعــي أو المستشــار الخــاص ب

تُفعّــل خدمــات إعــادة االندمــاج الخاصــة بــك فقــط بعــد الحصــول علــى الموافقــة 
 .)ERRIN( مــن البلــد الشــريك بالشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة االندمــاج

ما
المساعدة التي يمكن تقديمها؟

ــاج  ــادة االندم ــودة وإع ــة للع ــبكة األوروبي ــج الش ــًدا بموجــب برنام ــك عائ بوصف
)ERRIN(، قــد تكــون مؤهــاً للحصــول علــى عــدد مــن خدمــات العــودة وإعــادة 
االندمــاج التــي تُقــّدم مــن خــال المركــز األوروبــي للتدريــب والتكنولوجيــا 

ــدك.  ــى بل ــك إل ــدء بمجــرد عودت ــي الب )ETTC( لمســاعدتك ف

ــف  ــن أن تختل ــك( ويمك ــاف ذل ــى خ ــص عل ــم ين ــا ل ــة )م ــات عيني ــّدم الخدم تُق
حســب المــكان الــذي أتيــت منــه وملــف التعريــف الخــاص بــك ومــا إذا كان لديــك 

احتياجــات محــددة. 

اإلجراء
المتبع

قبل المغادرة

إذا وافقــت الســلطات فــي البلــد الشــريك بالشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة 
  European Return and Reintegration Network ,( االندمــاج 
ERRIN( علــى الطلــب الخــاص بــك، يمكــن طلــب الحصــول علــى معلومــات 
مــن المركــز األوروبــي للتدريــب والتكنولوجيــا )ETTC( للمســاعدة فــي اتخــاذ 

ــة.  ــات الازم الترتيب

عند الوصول

ــاعدة  ــم المس ــا )ETTC( تقدي ــب والتكنولوجي ــي للتدري ــز األوروب ــن للمرك يمك
ــراق.  ــى الع ــك إل ــد وصول ــك بع األساســية ل

خدمة االستقبال في المطار أو االستقبال في مكان الوصول

مساعدة االنتقال الداخلي في البلد

اإلقامة المؤقتة )حد أقصى 10 أيام( 

اإلحاالت للحصول على رعاية طبية عاجلة 

الضروريات األساسية األخرى

خدمات إعادة االندماج

معــك   )ETTC( والتكنولوجيــا  للتدريــب  األوروبــي  المركــز  يعمــل  ســوف 
لتطويــر خطــة إعــادة اندمــاج مخصصــة تأخــذ فــي االعتبــار وضعــك واحتياجاتــك 

ــي: ــد تشــمل الخدمــات مــا يل ــاح. ق ــغ المنحــة المت ضمــن مبل

الدعم الطبي والقانوني واالجتماعي

الدعم السكني طويل األجل

التعليم والتدريب اللغوي

المساعدة في التوظيف 

التدريب الفني والمهني

المساعدة على إنشاء الشركات 

مساعدة مخصصة للفئات الضعيفة

نبذة عن
 )ETTC( المركز األوروبي للتدريب والتكنولوجيا

المركــز األوروبــي للتدريــب والتكنولوجيــا )ETTC( هــو مؤسســة تنمويــة غيــر 
ــة المســتدامة  ــي تحســين الوضــع والتنمي ــي العــراق للمســاهمة ف ــة تعمــل ف ربحي

فــي البــاد.

ينفــذ المركــز األوروبــي للتدريــب والتكنولوجيــا )ETTC( برامــج إعــادة اإلدمــاج 
والتدريــب المهنــي ومشــاريع الحكــم الرشــيد فــي اإلدارة العامــة منــذ عــام 2009.

* ُيرجــى مالحظــة أن جميــع البلــدان الشــريكة فــي الشــبكة تســتخدم مســاعدة 
إعــادة االندمــاج المقدمــة مــن الشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة االندمــاج 
)ERRIN( فــي العــراق )الجنــوب والوســط( فــي الوقــت الحالــي. قــد 
ــك للحصــول  ــر. راجــع المستشــار الخــاص ب يخضــع هــذا االجــراء للتغيي

ــى أحــدث المعلومــات. عل


