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املعلومات متوفرة باللغات (العربية -االنكليزية -والفرنسية )

تفاصيل االتصال 

بفريق االندماج

الدول املضــــيفة

النهج املشرتك للعودة املستدامة

هذا الربنامج ممولة برشاكة مع §ويل اللجوؤ، 

الهجرة و اإلندماج

ِ

ِ

–



 (ERIN) األورو�  االندماج  اعادة  شبكة  برنامج 

تهدف لتقديم مختلف الفرص ودعم العائدين من 

مختلف الدول األوروبية و أسرتاليا (القاµة موجودة 

يف الجهة الخلفية).

الخدمات تقدم للعائدين الذين ليس لديهم األسس 

القانونية لبقائهم يف دول ERIN املضيفة و الذين 

يرغبون للعودة اىل وسط و جنوب العراق.

و  وسط  يف  الربنامج  هذا  تنفذ   ETTC منظمة 

يف الطلب عند  الخدمات  يتوفر  العراق.  جنوب 

املحافظات التالية:

دياىل

ذي قار

املثنى

األنبار

كربالء

الواسط

صالح الدين

النجف

ميسان

بغداد

بابل

القادسية

البرصة

االستقبال من املطار:  نقل العائدين من املطار اىل 

قبل  من  الربي   النقل  محطات  او  اقامتهم  مكان 

فريق االندماج.

االستشارة: التعرف عىل أنواع  دعم اعادة االندماج 

للعائدين.

سكن  ايجاد  أو  للحصول  العائد  مساعدة  إسكان: 

ليكتفي بها.

تجاري  عمل  فكرة  تطوير  تجاري:  عمل  بدء 

دراسة  و  تدريبية  دوارت  خالل  من  للعائدين 

ERIN برنامج عمل محدد

التغطية الجغرافية

أنواع الخدمات حسب معاير 

الربنامج

السوق.

للعائد  املعلومات   Æتوف العمل:  عىل  التوظيف 

حول فرص العمل يف سوق العمل و كيفية التقديم 

للشواغر.

التدريب املهني:  توفÆ الدورات املهنية للعائدين 

من أجل تطوير مهاراتهم.

الدعم الطبي و االجت¡عي: توفÆ املعلومات 

حول كيفية ايجاد او الحصول عىل الخدمات 

الصحية العامة و الخاصة اضافة اىل ذلك الرعاية 

الصحية النفسية.

الدعم القانو¥:  دعم العائدين يف القضايا األدارية 

املطلوبة يف بلد األم.

خدمة   Æتوف األرسة:  يف  املفقودين  عن  البحث 

البحث عن املفقودين يف األرسة للقارصين.

املتابعة: متابعة و مراقبة العائد خالل سنة. هذه 

 ERN دولة  متطلبات  حسب  استثنائية  الخدمة 

املضيفة.


