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المبادرة المشتركة لكل المبادرة المشتركة لكل 
من االتحاد األوروبي و من االتحاد األوروبي و 

المنظمة الدولية للهجرة المنظمة الدولية للهجرة 
لحماية المهاجرين لحماية المهاجرين 

وإعادة إدماجهموإعادة إدماجهم  

إذا تبيــن أنــك قــد اســتفدت ســابقاً مــن مســاعدة المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة للعــودة الطوعيــة بموجــب نفــس البرنامــج، 

فقد يتم رفض طلبك الحصول على مزيد من المساعدة.

أنواًعــا  إعــادة اإلدمــاج  ـفـي  يمكــن أن تتضمــن المســاعدة 
مختلفة من الدعم: 

نقــداً،  الماديــة  المســاعدة  بتقديــم  لنــا  يســمح  ال  البرنامــج 
ـفـي  اإلدمــاج  إعــادة  تكاليــف  تغطيــة  ـفـي  للمســاعدة  ولكــن 

البالد.

إنشاء أو تعزيز األنشطة المدرة للدخل )بما في ذلك 
على مستوى المجتمع(

اإلدماج المهني: التدريب المهني / التدريب الميداني، 
ودورات تدريبية مدفوعة األجر؛

تدريب قصير األجل أو دعم تعليمي

إرشادات حول فرص العمل المتوفرة ودعم اإلدماج 
المهني؛

الدعم الطبي: العالج والمتابعة الطبية، االستشفاء؛

المساعدة على اإلسكان: اإليجار، إعادة الهيكلة، مركز 
االستقبال؛

المرجــو األخــذ بعيــن المرجــو األخــذ بعيــن 
االعتبــار أن؛االعتبــار أن؛

المغــرب  ـفـي  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  يرحــب مكتــب 
الســاعة  مــن  الجمعــة  إـلـى  االثنيــن  مــن  بالمســتفيدين 

9:00 إلى الساعة 13:00.

 الوصــول إلــى المكتــب يتــم بعــد أخــد موعــد وذلــك عبــر 
االتصال على األرقام اآلتية

 05 37 63 06 83 / 06 62 71 80 25 

يجــب عليــك التأكــد مــن أن لديــك بطاقــة هويــة وطنيــة 
مناسبة إن أمكن.

يمكــن أن تســتمر عمليــة إعــادة اإلدمــاج مــا بيــن 3 إلــى 6 
أشهر.

إذا كنــت ترغــب فــي إنشــاء أو تعزيــز شــركة صغيــرة، فــإن 
عـلـى  بشــدة  تشــجعك  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 
مســتفيدين  مــع  جماعيــة”  “مشــاريع  ـفـي  االســتثمار 
ـفـي  أشــخاص  مــع  “مجتمعيــة”  مشــاريع  أو  آخريــن 

مدينتك أو مجتمعك.

ســتزورك  المســاعدة،  تلقــي  مــن  أشــهر  بضعــة  بعــد 
مــدى  أي  إـلـى  لمعرفــة  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 
إعــادة  عمليــة  ـفـي  تســاعدك  تلقيتهــا  التــي  المســاعدة 
اإلدمــاج. فــي هــذه المناســبة، ســيتم مــلء اســتبيان، كمــا 

سيتم التقاط الصور، بالطبع بعد موافقتك.
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إذا كنت تريد االستفادة 
من المساعدة في العودة 

إلى المغرب من قبل 
المنظمة الدولية للهجرة 

كجزء من المبادرة 
المشتركة بين االتحاد 

األوروبي والمنظمة الدولية 
للهجرة لحماية وإعادة 

إدماج المهاجرين، يرجى 
االطالع أدناه على بعض 

المعلومات المتعلقة حول 
مخطط إعادة اإلدماج، 

خطوة بخطوة، يرجى 
قراءتها بعناية.

يرجــى منــك االتصــال بالمنظمــة الدوليــة للهجــرة بالمغــرب 
في غضون 30 يوما من عودتك. 

إذا لــم تقــم بذلــك فــي غضــون 3 أشــهر مــن عودتــك، فلــن يتــم 
أخذك في االعتبار بعد ذلك للمساعدة في إعادة اإلدماج.

ســتعقد المنظمــة الدوليــة للهجــرة جلســة للتحــاور معــك. 
ســيكون الغــرض مــن هــذه الجلســة هــو مناقشــة وتخطيــط 
ـفـي المغــرب.  ســوف  برنامــج إعــادة اإلدمــاج الخــاص بــك 
تناقــش مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة مهاراتــك واحتياجاتــك 
ونوعيــة المشــروع الــذي تــود القيــام بــه فــي إطــار عمليــة إعــادة 
اإلدمــاج. ســوف تحــدد مخطــط إعــادة اإلدمــاج مــع المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة. لهــذا الغــرض قــد يكــون مــن الضــروري فــي 

كثر من جلسة للنقاش.  كثير من األحيان تنظيم أ

قــد تتضمــن المســاعدة ـفـي إعــادة اإلدمــاج أنواًعــا مختلفــة 
ومــوارد  ومهاراتــك  احتياجاتــك  عـلـى  بنــاًء  الدعــم.  مــن 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة وشــركائها، قــد يتــم توفيــر واحــدة 

كثر من الخدمات التالية: أو أ

أوالً، يجــب أن تذهــب إـلـى مكتــب المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
قبــل مــرور شــهر واحــد بعــد عودتــك. إذا لــم يكــن هنــاك 
اتصــال وقــد انقضــت فتــرة شــهر واحــد، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى 

إغالق الملف.
بعــد ذلــك، ستســعى المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى توجيهك 
ورغباتــك  الحتياجاتــك  وفًقــا  المناســبة  الخدمــات  إـلـى 

الخاصة. 
أخيــًرا، ســتنصحك المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــن األنشــطة 
مــن  يكــون  قــد  بهــا.  المرتبطــة  المحتملــة  والمخاطــر 
جلســة  مــن  كثــر  أ عقــد  األحيــان  مــن  كثيــر  ـفـي  الضــروري 

للنقاش.

ملحوظــة: إذا لــم يكــن مــن الممكــن تنظيــم اجتمــاع وكان 
عــن مكتــب  بعيــدة  قرويــة  ـفـي منطقــة  يعيــش  المســتفيد 
عبــر  االستشــارة  إجــراء  يمكــن  للهجــرة،  الدوليــة  المنظمــة 

الهاتف.

الشــخص  عـلـى  ســيتعين  النشــاط،  نوعيــة  تحديــد  بمجــرد 
بــك إجــراء مقابلــة  المســؤول عــن إعــادة اإلدمــاج الخــاص 
إعــادة  خطــة  بتحديــد  ســتقوم  مشــروعك.  لدراســة  معــك 
اإلدمــاج مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة اســتناداً علــى مــوارد 

هذه األخيرة وعلى موارد شركائها.

تدريب قصير؛

الدعم النفسي واالجتماعي؛

المساعدة الطبية؛

دعم لمواصلة دراستك.

توجيه بشأن فرص العمل المتوفرة ودعم واإلدماج 
المهني؛

دعم إنشاء أو تعزيز األعمال التجارية الصغيرة؛

تقديم الدعم إلنشاء أو تعزيز المشاريع المجتمعية أو 
المشاريع الجماعية.

بعــد الوصــول بعــد الوصــول 
التوجيــهالتوجيــه

إعــداد مشــروع إعــادة إعــداد مشــروع إعــادة 
اإلدماجاإلدماج
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