نبذة عن
الشبكة األوروبية للعودة وإعادة االندماج
()ERRIN
تسهيل اتباع نهج مشترك لعودة المهاجرين وإعادة اندماجهم
الشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة االندمــاج (ERRIN, European
 )Return and Reintegration Networkهــي عبــارة عــن اتحــاد
ُم ّكــون مــن  15بلــد شــريك تعمــل علــى تســهيل عــودة وإعــادة اندمــاج المهاجريــن
الذيــن ال يمكنهــم البقــاء فــي أوروبــا أو لــم يعــدوا راغبيــن فــي البقــاء فيهــا .تلبــي
الشــبكة مجموعــة واســعة مــن االحتياجــات وتقــدم المســاعدة فــي المشــورة
واإلحالــة وإعــادة االندمــاج لألشــخاص العائديــن إلــى بلدهــم األصلــي.
فــي إطــار البرنامــجَّ ،
إن منظمــة كاريتــاس الدوليــة بلجيــكا ( )CIBهــي مــزَ ود الخدمات
المتعاقــد معــه مــن أجــل المغــرب .تعمــل  CIBمــع مؤسســة شــرق غــرب كشــريك
محلــي علــى تقديــم الخدمــات بهــدف مســاعدة العائديــن ،أكان ذلــك طوعي ـا ً أو بشــكل
غيــر طوعــي ،أثنــاء المراحــل األولــى إلعــادة إدماجهــم بمجــرد عودتهــم إلــى الوطــن.
تتلقــى الشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة االندمــاج ( )ERRINالتمويــل مــن
صنــدوق اللجــوء والهجرة واالندمــاج ( )AMIFالتابــع لالتحــاد األوروبــي
وتمويــل مشــترك مــن الــوكاالت الوطنيــة المشــاركة.
أعرف المزيدwww.returnnetwork.eu :

البلدان الشريكة
بالشبكة األوروبية للعودة وإعادة االندماج
()ERRIN
المؤسسات الشريكة األوروبية
وزارة الداخلية االتحادية
النمسا
وزارة العمل والهجرة والضمان االجتماعي  -دائرة الهجرة
إسبانيا
وزارة الداخلية االتحادية للبناء والوطن – المكتب االتحادي
ألمانيا
للهجرة والالجئين
الوكالة الفيدرالية الستقبال طالبي اللجوء /مكتب الهجرة الفيدرالي
بلجيكا
وزارة الهجرة والتكامل
الدنمارك
مصلحة الهجرة السويدية
السويد
أمانة الدولة للهجرة
سويسرا
وزارة الداخلية -مكتب الهجرة واالندماج
فرنسا
دائرة الهجرة الفنلندية
فنلندا
وزارة الشؤون الخارجية األوروبية
لوكسمبورغ
وزارة الشؤون الداخلية واألمن القومي
مالطا
المملكة المتحدة وزارة الداخلية
إدارة الهجرة النرويجية
النرويج
وزارة العدل واألمن – إدارة اإلعادة إلى الوطن والمغادرة
هولندا
وزارة الداخلية وإعادة اإلعمار اإلداري
اليونان

اتصل
بنا
َّ
إن المســاعدة المخصصــة إلعــادة إدمــاج العائديــن فــي إطــار برنامــج ERRIN
تقــدَّم فــي جميــع فــروع مؤسســة  FOOالموجــودة فــي مناطــق مختلفــة مــن
المغــرب – الربــاط ،وجــدة ،الــدار البيضــاء،طنج ـة،فــاس،مراكــش .االتصــال
األولــي يكــون مــع مســؤول االتصــال فــي الربــاط.

المغرب

العربية (الرسمية)

مؤسسة شرق غرب ()FOO
نحن هنا لمساعدتك!

عنوان مقر الرئيسي

شارع الجيش الملكي المسيرة
ص .ب 3210 .حي يعقوب المنصور الرباط

ساعات العمل

من اإلثنين إلى الجمعة
من  9صباحا ً إلى  5مسا ًء
+212 673 428052
erinmorocco@caritasint.be
www.fondation.orient-occident.org

إذا وجــدت أي صعوبــة فــي الوصــول إلــى مؤسســة  FOOشــرق غــرب يرجــى
االتصــال بمنظمــة كاريتــاس الدوليــة بلجيــكا+32 2 2111052 :

برنامج الشبكة األوروبية
للعودة وإعادة االندماج
إلعادة اندماج )(ERRIN
المهاجرين العائدين

هل أنت
مؤهل للحصول على الدعم؟

ما
المساعدة التي يمكن تقديمها؟

إذا كنــت مواطنـا ً مغربيـا ً وتريــد أو مضطــر للعــودة مــن بلد شــريك فــي ERRIN
(مــدرج فــي الصفحــة التاليــة *) ،فقــد تكــون مؤهـاً لالســتفادة مــن البرنامج.

باعتبــارك عائــدا ً فــي إطــار برنامــج  ،ERRINفقــد تكــون مؤهــاً
للحصــول علــى عــدد مــن خدمــات العــودة وإعــادة اإلدمــاج المقدمــة مــن
خــال مؤسســة شــرق غــرب (FOO)ومنظمــة كاريتــاس الدولية-بلجيــكا
لمســاعدتك علــى البــدء مــن جديــد بمجــرد العــودة إلــى بلــدك.

يمكــن أن يكــون العائــدون طوعييــن وغيــر طوعييــن مــن جميــع الفئــات العمريــة
والســمات وقــد يشــملوا:
•طالبو اللجوء
•طالبو اللجوء المرفوض طلبهم
•المهاجرون النظاميون وغير النظاميون
•القاصرين الغير المصحوبين
•أشخاص في وضعية صعبة
تحــدد الســلطات المســؤولة فــي البلــد الشــريك األهليــة .لــن تُقــدم مســاعدة إعــادة
االندمــاج إالّ بعــد إجــراء فحــص إيجابــي مــن جانــب تلــك الســلطات.

كيف
يمكنك التقديم؟
يمكنــك التقديــم مــن خــال االتصــال بالشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة االندمــاج
( )ERRINفــي أحــد البلــدان الشــريكة بالشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة
االندمــاج ( .)ERRINيمكنــك معرفــة المزيــد مــن المعلومــات مــن األخصائــي
االجتماعــي أو المستشــار الخــاص بــك.
تُفعّــل خدمــات إعــادة االندمــاج الخاصــة بــك فقــط بعــد الحصــول علــى الموافقــة
مــن البلــد الشــريك بالشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة االندمــاج (.)ERRIN

تُقـدّم الخدمــات عينيــة (مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك) ويمكــن أن تختلــف
حســب المــكان الــذي أتيــت منــه وملــف التعريــف الخــاص بــك ومــا إذا كان
لديــك احتياجــات محــددة.

ســتعمل مؤسســة شــرق غــرب ومنظمــة كاريتــاس الدوليــة بلجيــكا علــى وضــع
خطــة إعــادة إدمــاج مخصصــة لــك تأخــذ فــي االعتبــار وضعــك واحتياجاتــك ،فــي
حــدود مقــدار مبلــغ المنحــة المتــاح .قــد تشــمل الخدمــات مــا يلــي:
الدعم الطبي والقانوني واالجتماعي
الدعم السكني طويل األجل
التعليم والتدريب اللغوي
المساعدة في التوظيف
التدريب الفني والمهني
المساعدة على إنشاء مقاولة صغرى

اإلجراء
المتبع

مساعدة مخصصة للفئات الضعيفة

قبل المغادرة
إذا تمــت الموافقــة علــى طلبــك مــن قبــل الســلطات فــي بلــد شــريك فــي ،ERRIN
ســيمكنك طلــب معلومــات مــن مؤسســة شــرق غــرب ومنظمــة كاريتــاس الدوليــة
بلجيــكا (اطلــع علــى معلومــات االتصــال) للمســاعدة فــي اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة.

عند الوصول
تســتطيع مؤسســة شــرق غــرب أن توفــر لــك المســاعدة األساســية بعــد الوصــول
إلــى المغــرب.
خدمــة االســتقبال فــي المطــار أو االســتقبال فــي مــكان الوصــو ل فــي
حــاالت معينــة )المرضــى العائديــن دون أقــارب .(مؤسســة شــرق غــرب
ال تســتطيع التدخــل اثنــاء مــرور المســتفيد عبــر الجمــارك فــي المطــار  
مساعدة االنتقال الداخلي في البلد
المساعدة في توفير سكن للكراء (خالل  7أيام كحد أقصى)

*يرجــى األخــذ بالعلــم أنــه فــي الوقــت الراهــن ال تقــوم كل الــدول الشــريكة
فــي الشــبكة باســتخدام المســاعدة إلعــادة اإلدمــاج تلــك المعروضــة مــن
قبــل  ERRINفــي المغــرب .قــد يخضــع هــذا االجــراء للتغييــر .راجــع
المستشــار الخــاص بــك للحصــول علــى أحــدث المعلومــات.

خدمات إعادة االندماج

اإلحاالت للحصول على رعاية طبية عاجلة
الضروريات األساسية األخرى

نبذة عن
تأسســت مؤسســة شــرق غــرب ( )FOOفــي عــام  .1994تتمحــور أنشــطتها
األساســية حــول العمــل مــع الشــباب قاطنــي األحيــاء المهمشــة ،وتعزيــز فــرص
العمــل مــن خــال إنشــاء بنيــات للتكويــن االجتماعــي التربــوي والمهنــي .مــع
تزايــد تدفقــات المهاجريــن والالجئيــن ،وســعت المؤسســة نطــاق أنشــطتها ليشــمل
مجــال الهجــرة.
كاريتــاس الدوليــة بلجيــكا هــي منظمــة غيــر حكوميــة وتعمــل فــي إطــار تعــاون
وثيــق مــع مؤسســة شــرق غــرب لتقديــم المســاعدة للعائديــن مــن مختلــف البلــدان
الشــريكة فــي  .ERRINتقــوم  CIBبتنفيــذ برنامــج الحكومــة الوطنيــة كمــزود
للخدمــات فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي مجــال العــودة الطوعيــة منــذ عــام .2007

