
مرص
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برنامج شبكة أوروبا 
إلعادة دمج 
املهاجرين العائدين 

اتصل 
بنا

 ERRIN تقدم املساعدات املخصصة إلعادة إدماج العائدين يف إطار برنامج
يف جميع فروع مؤسسة صناع الحياة بجميع املناطق مبرص..

نحن هنا ملساعدتك!

3 ش املشتل، كورنيش النيل، القاهرة، 
مرص 

عنوان الزيارة

من األحد اىل الخميس من 9 ص حتى 4 م ساعات العمل 

(+202) 16563, Ex: 600

errin.returnees@lifemakers.org

https://lifemakers.org

إذا وجدت أي صعوبة يف الوصول إىل مؤسسة صناع الحياة يرجى االتصال 
ب EB بالنمسا:

(+43) 660 870 54 56

info@WeDoReturn.com

نبذة عن
ERRIN

تسهيل اتباع نهج مشرتك لعودة املهاجرين وإعادة ادماجهم  

  European Return and( الدمــج  وإعــادة  للعــودة  األوروبيــة  الشــبكة 
ــارة عــن اتحــاد مكــون مــن 16  Reintegration Network – ERRIN( هــي عب
بلــد رشيــك تعمــل عــى تســهيل عــودة وإعــادة دمــج املهاجريــن الذيــن ال ميكنهــم 

ــا. ــاء فيه ــن يف البق ــودوا راغب ــا او مل يع ــاء يف أوروب البق

تلبــي الشــبكة مجموعــة واســعة مــن االحتياجــات وتقــدم املســاعدة يف املشــورة 
واإلحالــة وإعــادة الدمــج لألشــخاص العائديــن إىل بلدهــم األصــي.

مبوجــب هــذا الربنامــج، فــإن EB projektmanagement GmbH يف النمســا هــي 
مقــدم الخدمــة املتعاقــد معــه يف مــرص.  وتعمــل EB يف مــرص مــن خــال رشيكهــا 
ــادة  ــن، يف الخطــوات األوىل إلع ــاة ملســاعدة العائدي ــاع الحي املحــى مؤسســة صن

دمجهــم مبجــرد عودتهــم إىل الوطــن.

تتلقــى الشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة الدمــج )ERRIN( التمويــل مــن 
صنــدوق اللجــوء والهجــرة واالندمــاج )AMIF( التابــع لاتحــاد األورويب بتمويــل 

ــج. ــاركة بالربنام ــة املش ــوكاالت الوطني ــن ال ــرك م مش

www.returnnetwork.eu

البلدان الرشيكة 
ERRIN لـ

املؤسسات الرشيكة األوروبية

وزارة الداخلية االتحاديةالنمسا

الوكالة االتحادية الستقبال طالبي اللجوءبلجيكا

وزارة الهجرة واإلدماجالدامنارك

دائرة الهجرة الفنلنديةفنلندا

وزارة الداخليةفرنسا

وزارة الداخلية االتحادية، والبناء واملجتمع, املكتب االتحادي للهجرة والاجئناملانيا

وزارة حامية املواطناليونان

وزارة الخارجية والشؤون األوروبيةلوكسمبورج

وزارة الداخلية واألمن القوميمالطا

وزارة العدل واألمن - دائرة اإلعادة إىل الوطن واملغادرةهولندا

املديرية الرنويجية للهجرةالرنويج

وزارة العمل والهجرة والضامن االجتامعي - إدارة الهجرةاسبانيا

وكالة الهجرة السويديةالسويد

أمانة الدولة للهجرةسويرسا

الرشطة ، وزارة الداخليةسلوفينيا

وزارة الشؤون الداخلية )Home Office(اململكة املتحدة 



هل أنت مؤهالً 
للحصول عىل الدعم؟

إذا كنــت مواطنــاً مرصيــاً تحتــاج أو كنــت مضطــراً للعــودة مــن إحــدى البلــدان 
املشــاركة يف برنامــج ERRIN )*مدرجــة يف الجهــة املقابلــة(، فقــد تكــون مؤهــاً 

لاســتفادة مــن الربنامــج.

قد يكون العائدون من جميع الفئات العمرية والسامت وقد يشملوا:

طالبو اللجوء	 
طالبو اللجوء املرفوض طلبهم	 
املهاجرون النظاميون وغري النظاميون	 
القرّص غري املصحوبن	 
أشخاص ضعفاء آخرين  	 

ــلطات  ــل الس ــن قب ــج م ــن الربنام ــتفادة م ــن لاس ــة العائدي ــد أهلي ــم تحدي يت
املســؤولة يف الدولــة الرشيكــة. لــن نتمكــن مــن تقديــم مســاعدات إعــادة الدمــج 

ــك الســلطات. ــل تل ــد مــن قب ــة العائ ــد أهلي اال بعــد الحصــول عــى تأكي

كيف
ميكنك التقديم؟

ميكنــك التقديــم مــن خــال االتصــال بالشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة الدمــج 
)ERRIN( يف أحــد البلــدان املشــاركة بالربنامــج وميكنــك معرفــة املزيــد مــن 

ــك ــن األخصــايئ االجتامعــي أو املستشــار الخــاص ب ــات م املعلوم

تُفّعــل خدمــات إعــادة الدمــج الخاصــة بــك فقــط بعــد الحصــول عــى املوافقــة 
.)ERRIN( مــن البلــد الرشيــك بالشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة الدمــج

* يرجــى األخــذ بالعلــم أنــه يف الوقــت الراهــن ال تقــوم كل الــدول الرشيكــة يف الشــبكة باســتخدام 
املســاعدة إلعــادة اإلدمــاج تلــك املعروضــة مــن قبــل ERRIN يف مــر، قــد يخضــع هــذا االجــراء 

للتغيــر، راجــع املستشــار الخــاص بــك للحصــول عــى أحــدث املعلومــات

ما املساعدة 
التي ميكن تقدميها:

بصفتــك عائــداً يف إطــار برنامــج ERRIN، فقــد تكــون مؤهــاً للحصــول عــى عــدد 
مــن خدمــات العــودة وإعــادة اإلدمــاج املقدمــة مــن خــال مؤسســة صنــاع الحيــاة 

مــرص وذلــك ملســاعدتك عــى البــدء مــن جديــد مبجــرد العــودة إىل بلــدك.

تُقــّدم الخدمــات بشــكل عينــي )مــا مل ينــص خــاف ذلــك( وقــد تختلــف طبيعــة 
الخدمــات املقدمــة يف إطــار الربنامــج بحســب الدولــة التــي أتيــت منهــا وخلفيتــك 

ومــا إذا كان لديــك احتياجــات خاصــة.

اإلجراءات
املتبعة

قبل املغادرة 

ــج  ــارك يف الربنام ــد املش ــلطات بالبل ــل الس ــن قب ــك م ــى طلب ــة ع ــم املوافق إذا ت
ميكنــك التواصــل مــع مؤسســة صنــاع الحيــاة مــرص )اطلــع عــى معلومــات 

االتصــال( للمســاعدة يف اتخــاذ الرتيبــات الازمــة.

بعد الوصول

ــك املســاعدة األساســية بعــد  ــر ل ــاة مــرص أن توف ــاع الحي تســتطيع مؤسســة صن
ــرص. ــول إىل م الوص

خدمة االستقبال يف املطار أو االستقبال يف مكان الوصول

مساعدة االنتقال الداخي يف البلد

اإلقامة املؤقتة

اإلحالة للحصول عى رعاية طبية عاجلة

الرضوريات األساسية األخرى

خدمات إعادة الدمج

ســتعمل مؤسســة صنــاع الحيــاة مــرص عــى وضــع خطــة إعــادة إدمــاج مخصصــة 
لــك تأخــذ يف االعتبــار وضعــك واحتياجاتــك، يف حــدود مقــدار مبلــغ املنحــة املتــاح.

الدعم الطبي والقانوين واالجتامعي

الدعم السكني طويل األجل

التعليم والتدريب اللغوي

املساعدة يف التوظيف

التدريب الفني واملهني

املساعدة عى إنشاء املرشوعات الصغرية 

مساعدة مخصصة للفئات املهمشة واملعرضة للخطر

نبذة 

مؤسســة صنــاع الحيــاة مــرص هــي مؤسســة غــري حكوميــة تأسســت عــام 2011م 
لتشــجيع مشــاركة الشــباب ســعيًا لتمكينهــم، والحــد مــن الفقــر ودعــم التنميــة 
ــادة الشــباب  ــة والق ــع األطــراف الفاعل ــل م ــن خــال العم ــك م املســتدامة، وذل

ــع. يف املجتم

وتقدم املؤسسة مجموعة من التدخات يف مجال التنمية تشمل:

تحسن سبل العيش	 
االحتياجات األساسية	 
التعليم	 
الصحة	 
البيئة	 
مشاركة الشباب	 


