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 ورقه املعلومات  بشأن
أعادة عيل   املساعدة 
اإلندماج يف السودان



ورقه المعلومات  بشان المساعدة علي أعادة اإلندماج في السودان
 إذا ساعدتك المنظمة الدولية للهجرة علي العودة إلى السودان في اطار المبادرة المشتركة

 بين االتحاد األوروبي والمنظمة الدولية للهجرة من أجل حماية المهاجرين وأعاده إدماجهم
 , أدناه  بعض المعلومات المفصلة خطوة بخطوة عن عمليه المساعدة علي أعاده اإلدنماج

يرجى قراءتها بعناية عند الوصول

 العودة عن طريق الرحالت التجارية أو المؤجرة
 عند الوصول إلى مطار الخرطوم الدولي, سيتم الترحيب بكم من قبل سلطات الهجرة
 السودانية وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ومنظمة الهجرة الدولية.
 وبمجرد اكتمال عمليه الهجرة , ستلتقيكم منظمة الهجرة الدولية وجهاز تنظيم شؤون

 السودانيين العاملين بالخارج  ويقومون يإجراء  تسجيال سريعا لكم في المطار. ومن ثم
 تتلقون  مصاريف الجيب ما يعادل 50 يورو لكن بالجنيه السوداني. كما سيتم تزويدكم

 بوجبة جاهزة وطقم للنظافة الصحية. سيزودكم موظفو منظمة الهجرة الدولية بورقة
 معلومات ورقم خط ساخن. سيحضر طبيب منظمة الهجرة الدولية إذا كان هنالك من

 يحتاج لرعاية طبية  عاجلة سيتم تحويلهم  إلى المستشفى وإذا اقتضت الحاجة للحصول



 إذا كنت لم تتلق اي مصاريف للجيب قبل المغادرة من بلدك المضيف , سوف تتلقي
 مصاريف الجيب من منظمة الهجرة الدولية )ما يعادل 50 يورو بالجنيه السوداني( عند

 الوصول لتغطيه تكاليف النقل الخاصة بك داخل الخرطوم. مصاريف الجيب هي المساعدة
.الوحيدة التي سوف تتالقاها نقدا

 بمجرد وصولك إلى الخرطوم , سيطلب منك توفير أرقام هواتف موثوقة يمكن لمنظمة
 الهجرة الدولية  الوصول اليك من خاللها. حتى إذا كان لديك رقم تلفون شخصي مستخدم,

. سيطلب منك توفير رقم اتصال ثاني لقريب لك أو صديقك
 سيتم التعامل مع المعلومات الشخصية التي ستقدمها إلى المنظمة للهجرة الدولية بسرية

وفقا لمبادئ حماية البيانات الخاصة بالمنظمة

 علي مزيد من العالج. سيتم توفير أماكن أقامه مؤقته لمن يرغبون في التوجه إلى مختلف
  الواليات لبضع ليال. ستقوم منظمة الهجرة الدولية باالتصال بك لتحديد موعد لالستشارة
الفردية من قبل موظفي منظمة الهجرة الدولية و جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.

 سيعقب ذلك التسجيل لحضور تدريب اساسيات ادارة المشاريع لمده 5 أيام حيث سيتم
 تعليمك المهارات االساسيه في كيفيه بدء وأداره االمشاريع التجارية الخاصة بك , فضال

 عن اساسيات إدارة الحسابات  وكيف وأين يمكن الحصول على التمويل االصغر. في نهاية
 التدريب سوف تتعلم  كيفيه تطوير خطة عملك. ويتم التدريب علي المشاريع التجارية

 لجميع العائدين الن أداره االعمال التجارية ينظر اليها علي انها توفر أفضل فرصه لكسب
 الرزق. بالنسبة ألولئك الذين يتبعون هذا المسار إلنشاء المشاريع التجارية الصغيرة ,من

 المستحسن جدا ان تنظر في مشروع جماعي )شراكة( مع أناس  آخرين من نفس المنطقة
التي عادوا اليها



بعد الوصول
 االستشارات

 في غضون 30 يوما من عودتك , يرجى االتصال بمكتب منظمة الهجرة الدولية في
 السودان بالألرقام التي يقدمها الموظفين في المطار. إذا لم تتصل بمنظمة الهجرة الدولية

 في السودان في غضون 3 أشهر من وصولك , فلن تؤخذ في االعتبار للمساعدة في أعاده
.اإلدماج

 ستقوم منظمة الهجرة الدولية و جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بجدوله
 جلسة استشارية معكم.  تهدف الجلسة االستشارية إلى مناقشة وتخطيط أعاده ادماجك في

 السودان. ستناقش منظمة الهجرة الدولية و جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج
 معك الكفاءات الخاصة بك ، إلى جانب احتياجاتك وفرصك ألعاده االدماج. وبناء علي

 ذلك , وكذلك علي موارد منظمة الهجرة الدولية وشركاءها وعلي المساعدة التي قد تكون
 .استلمتمها بالفعل , سيتقرر كيفيه المضي قدما

المساعدة في أعادة اإلندماج
 يمكن ان تشمل المساعدة في أعاده اإلدنماج أنواعا مختلفه من الدعم. اعتمادا علي

 االحتياجات الخاصة بك , علي الكفاءات الخاصة بك , علي المساعدة التي قد تكون قد
 تلقيتها بالفعل وكذلك علي موارد المنظمة الدولية للهجرة وشركاءها , يمكن تقديم واحد أو

:أكثر من الخدمات التالية لك
 تدريب قصير في أداره االعمال , ومحو االميه المالية أو غير ذلك من مجاالت االهتمام -

 الدعم النفساني واالجتماعي -
 المساعدة الطبية -



  تقديم الدعم لمتابعه التعليم أو االلتحاق بالتدريب المهني  وهذا تلقائي لصغار السن -
 الربط بفرص العمل القائمة ودعم االدخال في الوظائف -

دعم إنشاء أو تعزيز المشاريع التجارية الصغيرة -
 إذا كان هذا هو نوع المساعدة التي ترغب في الحصول عليها ، فان منظمة الهجرة الدولية

 تشجعك بشدة علي النظر في “المشاريع الجماعية” مع العائدين اآلخرين أو المشاريع
“المجتمعية” مع سكان قريتك أو مدينتك

عن جميع السودانيين الذين يعيشون ويعملون خارج السودان
 ستقدم مساعده خاصة ألولئك الذين يحتاجون لمساعدة طبية أو نفسية , وكذلك لضحايا

.االتجاربالبشر, المسنين, األسرالتي تعولها نساء واألطفال المسافرون لوحدهم
 وتقدم المساعدة من خالل البرامج والخدمات القائمة إذا كانت متاحه في البلد , أو مباشرةه

من جانب منظمة الهجرة الدولية وشركاءها إذا لم تتوفر الخدمات الكافية

 ان امكانيه الوصول إلى الخدمات المذكورة أعاله تستند إلى معايير محدده سيتم مناقشتها
.خالل جلسة )جلسات( االستشارة ، باالضافه إلى اإلجراءات المطلوبة لالستفادة منها

شركاء المنظمة ومقدمو الخدمات في السودان

وزاره الداخلية: مسؤولة عن إجراءات الهجرة في المطار عند الوصول -
 جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج : االشريك الحكومي الرئيسي لمنظمة -

 الهجرة الدولية وبرنامج المبادرة المشتركة , المسؤول عن جميع السودانيين الذين يعيشون
ويعملون خارج السودان



 االتصاالت
 منظمة الهجرة الدولية – السودان

iomkhartoum@iom.int   البريد الكتروني
or +249 922406600 تلفون:  249+ 922407333
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