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 -1نظرة عامة لبرنامج العمل المحدد للشبكة األوربية إلعادة اإلدماج
برنامج العمل المحدد للشبكة األوربية إلعادة اإلدماج هو برنامج مشترك للعودة وإعادة اإلدمااج يهاد

إلا

تنفيذ العودة وإعادة اإلدماج المستديم لمواطنين يعيشون في دول ثالثة إلي بلدانهم األصلية بتعاون الحا ما
دول مشااار ة فااي الشاابكة .ويقااوب برنااامج العماال المحاادد للااندوا اللةااوع والهةاارة وإعااادة اإلدماااج التاااب
للمفوضية األوربية بتمويل برنامج العمل المحدد للشبكة وبتمويل مشترك من  18دولة شريكة بالشبكة هاي
النمسااا وارااتراليا وبلةيكااا والاادنمارك وفنلناادا وفرنسااا والمانيااا واليونااان وايااليااا ولو ساامبور ومالاااا
والنرويج وهولندا ورومانيا واربانيا والسويد ورويسرا والمملكة المتحدة .وتنفذ  19مؤرساة شاريكة للشابكة
هذا البرنامج باإلضافة إل موفري خدمات محليون يتم إختيارهم في دول العودة األعضاع بالشبكة.
 -2عرض رسالة المنظمة الدولية للهجرة
تلتزب المنظمة الدولية للهةرة و الة لألمم المتحدة للهةرة بمبدأ أن الهةرة اإلنسانية والمنظمة تعود بالفائدة
عل المهاجرين والمةتمعات .تأرست المنظمة الدولية للهةرة في عاب  1951لمساعدة الحكومات فاي إدارة
الهةرة ومساعدة المهاجرين في عملية الهةارة .والياوبب بامته هاا  401مكتباا طاريااب و 9مكاتا إطليمياةب
ومر زين إداريينب ومر ز عالمي لتحليل بيانات الهةرةب تعتبر المنظمة الحكومية القائدة في مةال الهةرة.
وتسااتمر المنظمااة فااي التاااورب ولااديها حاليااا  166دولااة عضااوب و 8دول تتمت ا بوضااعية المراط ا ب و134
منظمة حكومية وغير حكومية عضو .وضمن أنشاتها األخرىب تدعم المنظمة السكان في ال أنحااع العاالم
في العودة إل البلدان األصل وبناع حيااة جديادة فاي إطاار برناامج العاودة الاوعياة المسااعدة وإعاادة الادمج
الذي يعتبر أحد المةاالت التاي تملاا المنظماة خبارة فيهاا ا تسابتها خاهل  30عاماا مان التةرباة .ومناذ عااب
 1979زادات أنشاة العودة الاوعية وإعادة اإلدماج لتشمل أ ثر من  100مشروعا لمساعدة األفراد للعودة
لحوالي  160بلدا في مختلف أنحاع العالم .وطد راعدت المنظمة أ ثر من  80000عائدا بلورة طوعية من
دول اإلتحاد األوربي في عاب  .2016وفاي عااب  2015رااعدت المنظماة  52512مهااجرا عان طريا 75
برنامةا للعودة الاوعية وإعادة الدمج في اإلتحاد األوربي .وتعمل المنظمة م شر اع فاي المةتما الادولي
للمس اعدة في مقابلة التحديات التشغيلية المتزايدةب وزيادة الوعي بقضايا الهةارة وتشاةي التنمياة افقتلاادية
واإلجتماعيااة عاان طري ا الهةاارةب ودعاام رفاااو المهاااجرين وحقااوطهم اإلنسااانية وطااد أ اادت المنظمااة الدوليااة
للهةرة إرتعدادها لدعم اإلتحاد األوربي وشر ائها في تحقي األولويات التي حددها إطاار اإلتحااد االورباي
لسيارات الهةرة الخارجيةب والمقاربة العالمية للهةرة والحر ة واألجندة األوربية حول الهةرة.
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 -3معلومات ماقبل المغادرة
يااتم إخاااار العائاادين الماارتقبين بواراااة المؤرسااات الشااريكة فااي الشاابكة األوربيااة إلعااادة اإلدماااج حااول
خدمات البرنامج المتوفرة لهم عند عودتهم .ويقاوب المستشاار الاوطني بتحدياد ناوا المسااعدة التاي يمكان أن
تقدب إعتمادا عل ملف مقدب الال واإلحتياجاات التاي حاددت فاي معلوماات اإلرتشاارة .ولادى ال مؤرساة
شاريكة فااي الشاابكة مةموعااة مان المستشااارين يعملااون فااي مرا از اإلرااتقبال ومرا ااز اإلحتةاااز اإلداري)
يقاادمون إرتشااارة ماطباال المغااادرة للعائاادين الماارتقبين الااذين يعيشااون فااي هااذو المرا ااز .وية ا أن تكااون
اإلجتماعاات غيار ررامية ومريحاة للتأ اد ماان إراتيعاك المشاار ين لألهادا

وراع اإلجتماعاات وشااعورهم

بالراحة في توجيه األرئلةب ما ية إعااع أهمية خاصة للمعلومات التالية
 توفير تفاصيل معلومات اإلتلال بالمنظمة الدولية للهةرة للعائدين طبل المغادرة التحديد طدر اإلمكان لخدمة إعادة اإلدماج طبل المغاادرةب أو إباه مقادب الالا بناوا و مياة مانع إعاادةالدمج التي يتوط الحلول عليها.
 تقااوب المنظمااة الدوليااة للهةاارة بمساااعدة العائاادين غياار الاااوعيين متا ماااتم إدخااالهم للسااودان بلااورةررمية.
 تشةي ترجمة الوثائ الابية و/أو الدرارية وشهادات التدري طبل العودة إل لغة بلد العودةب أو أن لميكن ذلا ممكنا) إل اللغة اإلنةليزية ألن هذا ريساعد العائد في التسةيل في المؤرسات المحلياة وييسار
المتابعة الابية.
 طباال العااودةب ي اتم إبااه المسااتفيدين ماان البرنااامج بواراااة مستش ااري المؤرسااات الشااريكة للشاابكة انااهبإمكانهم مخاطبة المنظمة الدولية للهةرة في بلد العاودة للحلاول علا مسااعدات إعاادة الادمج لماا بعاد
الوصول.
 تقدب المؤرسات الشريكة للشبكة مساعدات العودةب بينماا تقادب المنظماة الدولياة للهةارة مسااعدات إعاادةالدمج المالوبة عند الوصول والتي تمكن العائدين من بناع حياتهم المستقلة عند العودة للسودان.
 يمكن إلجتماعات اإلرشاد أن تكون ا ثر فعالية إذا تم القياب بها بإنتظاب طبل المغادرة أخااذ اإلعتبااارات اإلجتماعيااة واإلطتلااادية فااي الحساابان عنااد النظاار فااي عااودة األف اراد الماارتقبين ذويالضعف مثل النساع واألطفال و بار السن والوالد /الوالدة المنفللة بلحبة األطفال اللغار.
األطفال المهاجرين غير المصحوبين
يمكن مساعدة األطفال المهاجرين غير الملحوبين ل حالة عل حدة حس المحاور العامة التالية
 -1رتقوب المنظمة الدولية للهةرة
أ-

بتأ يد هوية األوصياع القانونيين في ل من الدولة المستضيفة والوطن األصل السودان)
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ك -ضمان أن عملية تحديد المللحة العليا للافل طد تمت وأن عودة الافل المهاجر غير الملحوك تلا
في مللحته.
ج-

تأ يد إ مال المنظمة الدولية للهةرة لتقييم األررة

 -2يتم تحديد مساعدة المنظمة الدولية للهةرة بناع عل نتيةة عملية تحديد المللحة العليا والرغبة المؤ دة
للافل في العودة
 -3نتيةة للضعف المتأصل/الكامن في األطفال المهاجرين غير الملحوبينب ورغبة المنظمة في المحافظة
عل أعل مستويات الحماية والمساعدةب تلتزب المنظمة عموما بسيارة اليونيسف حول حماية األطفال,.
 -4طبل تيسير العودة الاوعية المساعدة وإعادة دمج األطفال المهاجرين غير الملحوبين رتقوب المنظمة
أ) بإرااتهب خاابااات تأ يااد ماان األوصااياع القااانونيين فااي اال ماان البلااد المستضاايف والسااودان بااأن العااودة
للسودان هي لمللحة األطفال.
ك) بإجراع تقييم لألرارة ) (iلتأ ياد هوياة الوالادين أو األوصاياع القاانونيين ورغباتهم فاي رعاياة األطفاال
حت يبلغوا رن  18عاما
) (iiلتحديد جدوى مساعدة المنظمة الدولية للهةرة
العودة غير الطوعية :أي العائادون باريقاة أخارى غيار المنظماة الدولياة للهةارة) يمكان للمنظماة الدولياة
للهةرة مساعدة السودانيين العائدين عودة غير طوعية ودخول السودان إذا انات هنااك إتفاطياات ثنائياة باين
الدولة المررلة /المستضيفة وحكومة السودان .وتحلل المنظمة عل تأ يد بإررال موافقة حكومة الساودان
للدولة المررلة  /المستضيفة طبل الشروا في مساعدة مثل هؤالع العائدين
مساعدات الوصول :يتم اإلتلال األول بالسودانيين العائدين فقط عند إ مالهم افة اإلجاراعات ذات اللالة
بالاادخول إل ا السااودان .ويكااون حضااور المنظمااة الدوليااة للهةاارة بالماااار /ميناااع الوصااول خااارج مناقااة
إجراعات الهةرة والةمارك.
مساعدات إعادة اإلدماج :يمكن للمنظمة الدولية للهةرة تقديم مساعدات إعادة اإلدمااج للعائادين عان طريا
الشبكة األوربية إلعادة اإلدماج إذا اعتبرت الدول المررلة /المستضيفة والسودان المساعدات منارابة وفقاط
عند إ تمال عملية العودة .إال أن توفر مساعدات المنظماة لماا بعاد الوصاول اليمكان أن يكاون عاامه محاددا
لعملية العاودة غيار الاوعياة .وتعما ل المنظماة علا الحلاول علا موافقاة حكوماة الساودان طبال البادع فاي
األمر.
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 -4المنظمة الدولية للهجرة بالسودان
إعتمادا عل  17عاما من العمل في السودانب تتعاون المنظمة الدولية للهةرة في الوطت الحالي م أ ثر من
 35بلدا في مشروعات العودة الاوعية المساعدة وإعادة اإلدماج لمساعدة أعداد بيرة من الزبناع في العودة إل
 /من السودان وإعادة إدماجهم في بلدانهم األصلية باريقة مستدامة.
وتر ااز المنظمااة الدوليااة بالسااودان جهودهااا عل ا العااودة الاوعيااة المساااعدة وإع اادة اإلدم ااجب وبناااع
القدراتب والترويج لدمج الهةرة في البرامج والخااط التنموياةب وتشاةي الاروابط ما المغتاربينب ويشامل ذلاا
عن طري برامج المعار

ونقل المهارات وتيسير التمويهت.

يمكن للعائدين المرتقبين ومستشارو المؤرسات المشار ة في الشبكة األوربية إلعادة اإلدماج واإلتلال
مباشرة بنقاة إتلال الشبكة اذا ان لديهم المزيد من األرئلة ويحتاجون للمزيد من المعلومات.

برنامج العمل المحدد للشبكة األوربية إلعادة الدمج
نقاة إتلال المنظمة الدولية للهةرة بالسودان
السيد برهان ادبب العمليات /وحدة العودة الاوعية المساعدة وإعادة اإلدماج
أوطات العمل يوميا من األحد إل الخميس من الساعة  8 00إل 17 30
Email: badem@iom.int
هاتف +249922 406662 -+249 156554600
العنوان
المنظمة الدولية للهةرة
الةريف غرك-المنشية
منزل  38/1مرب G
ص ك 8322
الخرطوب جمهورية السودان
Website: http://erin-iom.belgium.iom.int/?=Sudan
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 -5خدمات الشبكة األوربية إلعادة الدمج في مجال العودة الطوعية المساعدة
وإعادة الدمج التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة
تبادأ الخادمات التاي تقاادمها المنظماة الدولياة للهةاارة لزبنااع العاودة الاوعياة المساااعدة وإعاادة اإلدمااج عنااد
وصول الحالة للسودان حت إ تمالها من أجل ضمان إرتدامة الخاط المقترحة للعائدين.
وتقدب حقائ مساعدات إعادة اإلدماج عينياب ويتم تحديد الكميات بوارااة المؤرساات المشاار ة أي الادول
المررلة /المستضيفة) ومنع إعادة اإلدماج ب ونوا العاودةب وملفاات وإحتياجاات المساتفيدين .وتقادب خادمات
إضافية إلعادة اإلدماج للقاصرين غير الملحوبين .وعند إ مال المؤرسات المشار ة فاي الشابكة األوربياة
إلعادة اإلدماج إلجراعات الفحص والتقييم باإلضاافة إلا تحدياد إحتياجاات ماا بعاد العاودةب تتاوفر الخادمات
التالية للمستفيدين من الشبكة إلعادة اإلدماج.
تبحث المنظمة الدولية للهةرة بالسودان بلورة منتظمة عن الفرص لتعزيز جان اإلرتدامة في ال عملياة
للعودةب وتسع لتقديم المشورة حس إحتياجات الزبناع حول الخاط األ ثر جدوى فيما يخص حقائ إعادة
الدمج.
مساعدات الوصول بالمطار لكل حالة على حدة
 خدمات اإلرتقبال والترحي والتأطلم -مساااعدات الترحياال الهح ا

عنااد الال ا تقاادب المنظمااة الدوليااة للهةاارة الترحياال الهح ا للعائاادين

لمناااط عااودتهم المحااددة داخاال السااودانب ويااتم تغايااة النفقااات ماان منحااه إعااادة اإلدماااج الفرديااة
المواف عليها
 اإلحاالت للرعاية الابية العاجلة ومواصلة العهج اإليواع الاارئ عند الالمساعدات إعادة اإلدماج
يمكن إرتخداب منع إعادة اإلدماج في خدمات إعادة اإلدماج
التالية
دعم األعمال الصغيرة :المساعدات إلطها أو إعادة إطاها أو الشارا ة فاي نشااط لألعماال اللاغيرة مان أجال
اإلستقالل اإلقتصادي وإدرار المداخيل :إذا اخترت أن تبادأ عملاا الخااصب رتسااعدك المنظماة فاي تحدياد ناوا
العمل المنار ب ويعتمد إختيار العمل عل الخبرة السابقة واألعمال األخرى الموجودة في مناقة العودة.....الخ.
إعانااات ماليااة إةااافية لتجااور لتشااجي التو ي /العمالااة :يمكاان للمنظمااة الدوليااة للهةاارة إحالااة المهاااجرين
السودانيين العائدين إل المخد مين المحتملين عن طري شبكة شار ائهاب وتعلايم يفياة تشاغيل شابكات التو ياف
ذات الللة .وعند الحلول عل و يفة يتم تقديم مساعدة إعادة اإلدماج ةزع من الرات /العهوة.
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التدريب المهني :اإللتحاا بالتدري المهناي لرفا المهاارات وإمكانياات التو يافب ويمكان تحدياد التادري بنااع
عل توفر الفرصب والتةربة العملية السابقةب والتعليمب والرغبةب وإحتياجات السوا المحلي لمهارات محددة
-

اإليواع المؤطت لإلرتةابة لإلحتياجات المادية العاجلة.
الدعم اإلداري واإلحاالت

يمكن للمنظمة الدولية للهةرة تقديم الدعم اإلداري واإلحاالت إل
 الخدمات القومية واإلطليمية والمحلية حكوميةب غير حكوميةب طااا خاص...الخ) المبادرات المحلية للتو يف منظمات التمويل األصغر اإللتحاا بالمدارس والمؤرسات التعليمية التدري التعليمي والمهني المساعدات الابية المتخللة الدعم النفسي –اإلجتماعي الشبكات اإلجتماعية المحلية اإلرتشارات القانونيةمعلومات عن السودان
الهجرة والجمارك والنقل
الوصول :عل المسافرين ملع إرتمارة وصول المهاجرين والخضوا لكل اإلجراعات الررامية .ويساتغرا
إ مال إجراعات السودانيين القادمين والمسافرين بوثائ رفر إضارارية مدة أطول من حملة الةاوزات ألن
رلاات الهةرة تةري تحقيقات دطيقة بخلفيات حاملي وثائ السفر اإلضارارية.
نظم الجمارك :مباشرة بعد عملية الهةرة يتم مراجعة األمتعة المحمولة في اليد  /داخل الكابينة طبل الادخول
إل مناقة إرتهب األمتعة .بعد ذلا يواصل المسافرون القادمون إل بااك الخاروج وعلايهم إحتاراب القناوات
الةمر يااة التااي يماارون عبرهااا إعتمااادا عل ا ماتحتويااه أمتعااتهم أي إذا ااانوا يحملااون اشااياع تحتاااج إل ا
اإلعهن عنها)
شبكة النقل يتميز النقال مان مااار الخرطاوب الادولي إلا مختلاف أنحااع المديناة بالساهولة ألن المااار يقا
وراط العاصامة الساودانية .وبعاد الخااروج مان صاالة الوصاول تتاوفر راايارات أجارة ررامية وغيار رراامية
خارج محاة الوصول .وباإلضافة إل ذلاب يمكن الوصول إل الماار بالسيارات الخاصةب والاارا رايئة
بالرغم من أن الربط متوفر لكل نقاط الوصول في الضواحي يتم عن طري البلات.
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اإلقتصاد وبدء األعمال الصغيرة
يسااتمر السااودان فااي معاناتااه ماان عاادب اإلرااتقرار اإلطتلااادي ونس ا الفقاار العالي اة والااديون والباالااة.
وباإلضااافة إلاا ذلااا فقااد أدى عاادب التناراا بااين مخرجااات التعلاايم والتاادري المهنااي عاارع العمالااة)
ومتالبات روا العمال الالا ) إلا فشال الساودانيين فاي الحلاول علا و اائف حياث واصالت معادالت
الباالة إرتفاعها منذ عاب  1995بنسبة وصالت إلا  %20.7بينماا طادرت معادالت الباالاة باين الشاباك فاي
البلد إل أ ثر من  %70في نهاية عاب 2015ب وتعتبر من أعل النس في العاالم وتساب مشاا ل إطتلاادية
وإجتماعيااة وارااعة فااي البلااد .ويااؤثر عاادب تااوفر فاارص التو يااف علا

اال السااودانيينب إال ان المةموعااات

المهمشة مثل المهاجرين العائادين واألرار الفقيارة التاي تعايي فاي ضاواحي الخرطاوب تشاعر أ ثربحادة هاذا
األمر.
ومازالت الزراعة تعتبر ملدر الدخل والعمالة الرئيسي في السودانب حياث يعمال أ ثار مان  %80مان
السودانيين وتغاي الزراعة ا ثر من ثلث النشاط اإلطتلادي للبلد .إال ان هناك معيقات عديدة لتنمية إطتلاد
زراعي متنوا وأ ثر دينامية في إطار ان فيه إنتاج النفط هو المحرك الرئيسي للنمو في السودان بعاد عااب
 .2000وطد حفزت صناعة تلدير النفط التي بدأت عاب  1999اإلطتلاد القومي لحد ماب ولكن التاأخير فاي
التنوا اإلطتلادي في القااعات غير النفاية أثر ثيرا عل البلد بعد إنفلال الةنوك في عاب  2011يملا
جنوك السودان  %85من مداخيل النفط في السودان طبل اإلنفلال)
واليوب يعاني السودان من عدب إحراز أي تقدب لينتقل مان إطتلااد يعتماد علا الانفط إلا إطتلااد متناوا
لسوا العمل يتسم بالمرونة واإلرتةابة .والو ائف األ ثر طلبا في الساودان هاي العمالاة المااهرة فاي طاااا
البناع الذي يشهد نموا رريعا .الذ ور غير المهرة يمكنهم العمل في المااعم واألعمال الهامشية األخرى في
الشار ات /الملااان ب بينماا تعماال النساااع غيار الماااهرات عاامهت فااي المنااازل .والبااك المفتااو للتو يااف
الذاتي اماب ل المتعلماين وغيار المتعلماين إعتماادا علا اماتهك القادرات المالياة .ويتةاه الشاباك عاادة إلا
تاوير أعمال صغيرة في مةاالت الزراعاة وتربياة المواشاي واألراماكب والخادماتب والمحاهت التةارياةب
والنقل واألعمال الزراعية .والتسهل البنوك التةارية ونس ارباحها العالية دخول الشباك لمةال األعمال.
وتعتبر اإلرتثمارات في طااا النقل مغرية للعائدينب وإعتمادا عل طيمة تغاية إعاادة اإلدمااجب
تفضل األغلبية العظم من العائدين إرتخداب منحهم العينية لشاراع الر شاات والبلاات اللاغيرة المعروفاة
بارم "امةاد" لألرباك التالية
 -1رهلة اإلرتخداب
 -2عوائدها رريعة
 -3مالوبة بارتمرار في السوا
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ونسبة النةا عالية نوعا ما وتعتمد عل الحالة الميكانيكية والفنية لوريلة النقل التي يتم شاراهها أي لماا انات
الحالة الميكانيكية أفضل لما تم ضمان نةا العمل.
التعليم
يعمل القااا الخاص والقااا العاب في مةال التعليم في السودانب والوصول إل مراف التعليم العاب مةاناا دون
رداد أي رروب بالرغم من أن معظم المدارس تفارع رراوما علا التهمياذ حتا تاتمكن مان تغاياة العةاز فاي
الميزانيات المر زية إلدارة المدارس بسب القياود علا اإلنفااا العااب .ومرافا التعلايم الخااص تفارع رراوما
عالية نسبيا وتختلف الرروب حس معايير المدررة ومستويات التدريس
وللتعليم الفني والتدري المهني في السودان معاييرتدريبية محدود ال تفاي بالضارورة بإحتياجاات راوا
العمل .ومعظم السودانيين تعليمهم الررمي محادود األمار الاذي أدى إلا نقاص بيار فاي القاوة العاملاة المااهرة.
وهذا األمر يفسر النس العالية الموجودة للباالة.
الرعاية الطبية
تشر

وزارة اللحة اإلتحادية عل إرتيراد وتوزي األدوية وتسهيل حلول ذوي اإلحتياجات الخاصاة عليهاا

من صيدليات محددة .وبلورة عامةب تتوفر ل األدوية لألمراع الحرجة في السودان.
ويمكن تقسيم مراف الرعاية اللاحية بالساودان إلا طاااعين رئيسايينب مرافا عاماة ومرافا خاصاة.
والمراف العامة أرخص نسبيا إال أنها تأثرت بقيود الميزانية اإلتحادياة وأصابحت غيار متاوفرة للمرضا الاذين
ية أن يسددوا اثمان األدوية واإلرتشارات الابية والخدمات المتخللة .ومن جهاة أخارى نةاد أن الخادمات
في المرا ز الابية الخاصة/العيادات/المستشفيات غالية واليمكن للمواطن العادي تحملها.
اإلسكان
السكن المؤقت عند الوصول يمكن للمنظمة الدولية للهةرة توفير السكن المؤطت للعائدين في الفنادا لمدة تلل
إل  24راعة عند عودتهم .وال تعمل المنظمة م المنظمات المحلية التي توفر السكن للعائدين.
إيجاد السكن :يوجد عادة عدد اا

مان البياوت والشاق متاوفرة فاي الخرطاوب وفاي ال أنحااع الابهد .ويختلاف

رعر شراع أو إيةار السكن حس المدينة والموط  .والتقدب البنوك طروع للسكن.
متورط اإليةار الشاهري يبلام متوراط إيةاار شاقة مان غارفتين فاي موطا جياد فاي حاي راكني حاوالي -4000
 9000جنيه روداني في الشهر.
التو ي
متطلبات الوصول إلى سوق العمل للوصول إل روا العمل ينبغي إبراز شهادة الميهد من أجل الحلول عل
إذن من نقابات العمال ذات الللة.
ساااعات العماال :اراابوا العماال فااي السااودان مبنااي علا أراااس  40راااعة فااي االراابواب ويعماال المو فااون فااي
السودان من األحد إل الخميس 8راعات في اليوب).
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إخالء طرف من المسؤولية
طامات المنظماة الدوليااة للهةارة بةما المعلوماات بحارص بياار وطادمتها حسا معرفتهاا وبكال مسااؤولية .إال أن
المنظمة الدولية للهةرة تخلي مسؤوليتها تةاو أي أحكاب أو إرتنتاجات اخذت من المعلومات التي طدمتها.

المانحون لبرنامج العمل المحدد
للشبكة األوربية إلعادة الدمج
تقدب المفوضية األوربية بتمويل البرناامج اللاندوا األورباي للةاوع والهةارة وإعاادة اإلدمااج) باإلضاافة إلا
مؤرسااات مشااار ة ماان  19دولااة شااريكة .وتعتباار خاادمات المغااادرة والعااودة إل ا الااوطن فااي هولناادا الشااريا
الرئيسي.
برنامج العمل المحدد للشبكة االوربية إلعادة الدمج الدول والمؤرسات الشريكة
الدولة

المؤرسة

النمسا

وزارة الداخلية

ارتراليا

إدارة الهةرة وحماية الحدود

بلةيكا

المكت اإلتحادي للهةرة
الو الة اإلتحادية إلرتقبال طالبي اللةوع

الدنمارك

وزارة الخارجية

فنلندا

الخدمات الفنلندية للهةرة

فرنسا

المكت الفرنسي للهةرة واإلدماج

المانيا

المكت االتحادي للهةرة والهجئين

اليونان

وزارة النظاب العاب وحماية المواطنين

ايااليا

وزارة الداخلية

لو سمبور

وزارة الشؤون الخارجية واألوربية

مالاا

وزارة الشؤون الداخلية واالمن القومي

هولندا

خدمات العودة إل الوطن والمغادرة

النرويج

اإلدارة النرويةية للهةرة

رومانيا

المفتشية العامة للهةرة
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اربانيا

مةلس الهةرة إلدماج المهاجرين

السويد

الو الة السويدية للهةرة

رويسرا

وزارة الهةرة

المملكة المتحدة

وزارة الداخلية –تابي الهةرة
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