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ءوجللا تابلاطو يبلاطل تامولعم

اعودة  الطوعية

ماذا يحصل لو تم رفض طلب لجوئكم؟

سيتم بالتزامن مع رفض طلب لجوئكم إبالغكم بأجل قانوf يجب عليكم مغادرة أملانيا حتى انقضائه، ويرتاوح هذا األجل يف العادة 30 يوما، كU يرتاوح هذا األجل عند رفض طلب اللجوء عىل أنه „غ@ معلل 
بشكل واضح” أسبوعا واحدا، وإن ~ تقوموا {غادرة أملانيا بصفة طوعية، فإنه من املمكن يف هذه الحالة إعادتكم إىل موطنكم بصفة قرسية )إعادة إىل الوطن(، وعليكم يف هذه الحالة أن تتحملوا تكاليف 

 إعادتكم بأنفسكم، وال يجوز لكم البقاء يف أملانيا دون أوراق إقامة سارية، بل أن عليكم األخذ بع� االعتبار أنه سيتم القبض عليكم من قبل الرشطة وإعادتكم إىل وطنكم.

اختاروا العودة الطوعية بدعم من الدوائر الرسمية األملانية

إن ~ يكن لديكم ما يكفي من املال لتمويل رحلة مغادرتكم أملانيا بأنفسكم، فإنه من املمكن لكم يف هذه الحالة أن تحصلوا عىل دعم ومساعدة عرب برنامج العودة REAG/GARP. REAG/GARP وهو عبارة 
عن اختصار لـ „برنامج إعادة االندماج والهجرة لطالبي اللجوء يف أملانيا/برنامج العودة إىل الوطن {ساعدة الحكومة”. وُ�كّنكم هذا الدعم من مغادرة أملانيا بصفة مستقلة ومن تهيئة رحلة مغادرتكم بحرص 

وعناية، وسيتم تنظيم رحلة مغادرتكم وتحمل تكاليف السفر عنكم، كU أنه من املمكن أيضا الحصول عىل مساعدات مالية إضافية يتم تقد�ها عىل شكل مساعدة عىل السفر أو عىل شكل مساعدة لبداية 
جديدة، وبالنسبة للعائدين طواعية إىل بلدان معينة تتوافر عروض مساعدة أخرى من أجل تسهيل البداية الجديدة يف املوطن األصيل كاملساعدة يف البحث عن عمل ومسكن مثال، و�كن مناقشة اإلمكانيات 

املختلفة املتوفرة يف إطار مشورة شخصية بشأن العودة.

 انتفعوا من املشورة املجانية بشأن العودة التي تقدم لكم هنا.

إذا كنتم مهتم� بالعودة الطوعية إىل وطنكم األصيل، فإنه {قدوركم أن تتوجهوا بكافة أسئلتكم بكل ثقة إىل مكتب استشارات العودة، ويقدم لكم مكتب 
استشارات العودة الدعم يف التحض@ لرحلة مغادرتكم وتقديم طلب الحصول عىل املساعدة يف إطار برنامج REAG/GARP وتقديم طلب مساعدات أخرى 

للعائدين طواعية، وإن ~ يكن بحوزتكم مستند سفر ساري، فستحصلون يف هذه الحالة  أيضا عىل املساعدة يف توف@ أوراق بديلة عن جواز السفر، ومن املقرر 
أن يتواجد يف املحادثة االستشارية مرتجم شفوي أو مرتجمة شفوية، وذلك للتأكد من أنكم قد فهمتم كل يشء، غ@ أن لكم بالطبع مطلق الحرية يف  إحضار 

شخص من طرفكم إىل مكتب الخدمات االستشارية بشأن العودة، حتى يتوىل مهمة الرتجمة لكم.

و�كنكم حتى خالل إجراءات اللجوء التوجه إىل مكتب الخدمات االستشارية بشأن العودة، دون أن يكون لذلك أية آثار عىل نتيجة إجراءات لجوئكم. 

إن العودة الطوعية ممكنة أيضا حتى قبل انتهاء إجراءات اللجوء، وعليكم يف هذه الحالة سحب طلب اللجوء قبل مغادرة أملانيا، وسوف يقوم املكتب االتحادي 
للهجرة وشؤون الالجئ� بعد سحب طلب اللجوء بإرسال مستندات سفركم إىل دائرة األجانب املسؤولة) الدائرة التي حصلتم منها عىل إذن اإلقامة املؤقت) 

و�كنكم استالمها من هناك.

عندما تتوافر لكم إمكانية الدخول إىل اإلنرتنت �كنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات حول العودة الطوعية عرب الصفحات اإللكرتونية التالية: 
www.ReturningfromGermany.de/ar

تجدون مكتب الخدمات االستشارية بشأن العودة عىل العنوان التايل:



 
   

 

  

  
 

IOM – Vertretung für Deutschland 
Taubenstraße 20-22 • D-10117 Berlin • Deutschland • Fax: +49.30.278 778 99

IOM Zweigstelle in Nürnberg
Neumeyerstraße 22-26 • D-90411 Nürnberg • Deutschland • Fax: +49.911.4300 260 

Telefonzentrale IOM Deutschland: +49.911.43000 
http://germany.iom.int • Internet:Germany@iom.int-mailto:IOM: Mail-E 

 

 2018: ینایر/ كانون الثاني تاریخ

 REAG/GARP 2018برنامج 

 

Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG) 
 إعادة اإلدماج وبرامج الھجرة لالجئین في ألمانیا)(

Government Assisted Repatriation Programme (GARP)  
 (برامج مدعومة من الحكومة بغرض اإلعادة إلى الوطن)

 

 

 "طوًعاین/ العائدات دبرنامج الدعم المادي على مستوى ألمانیا للعائ"مشروع 
 

 المعلومات نشرة  

 
 معلومات عامة  أ.

البرنامج العودة/إعادة التوطین بشكل  . حیث یدعمھو برنامج مساعدة إنساني REAG/GARP برنامج المساعدة في البدایة ودعم العودة
 طوعي، ویقدم مساعدات للبدء، ویعمل على ضبط تحركات الھجرة.

 ،الخیریة ، والجمعیاتالمحلیة بتكلیف الجمعیات والدول وبالتعاون مع السلطات IOMیتم تنظیم البرنامج من مؤسسة الھجرة الدولیة 
فوضیة الم  لمتحدة، واألمم اون الالجئینؤومراكز تقدیم المشورة المتخصصة، ومراكز تقدیم المشورة حول العودة، والمفوض األعلى لش

 )UNHCR(.العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین

ھ . ویشترط البرنامج أن یكون المسافر نفسیعمل البرنامج على دعم إجراءات التحضیر المنظمة، وتنفیذ عملیات العودة/إعادة التوطینو
جب تقادًرا على دفع األموال الالزمة، أو أن یتم الدفع عن طریق أحد أنصاره الملزمین باإلنقاق علیھ، أو من قبل أي من الھیئات األخرى. 

ى مطار، أو المقابالت االستشاریة) لدشیرة، أو الرحلة إلى الأبتكالیف اإلعداد للترحیل (مثًال مصاریف جوازات السفر، أو الت ةالمطالب
یجب تقدیم التأشیرة الساریة  ،في حالة إعادة التوطینوخرین. تصة أو أي من متحملي المصاریف اآلاالجتماعیة المخ شؤونمصلحة ال

 المعنیة.

   بالجنسیة ولیس ببلد المقصد. REAG/GARPترتبط مزایا برنامج المساعدة في البدایة ودعم العودة 

 

  (نفقات السفر و معونات الرحلة) الدعم .1ب

 وسائل المساعدة التالیة: تتوفر

 تولي مصاریف االنتقال (بالطائرة، أو القطار، أو الحافلة) ●
 لكل سیارة خاصة یورو 250تولي مصاریف الوقود حتى  ●
 عاًما. 12دون سن  لألطفال یورو 100ولكل بالغ/شاب،  یورو 200معونات للرحلة تصل إلى  ●
 

 /ة الذین یرغبون في السفرعایا البلدان الثالثوكذلك ر ألعضاء التابعة لالتحاد األوروبيالدول ا REAG/GARPیستثنى من برنامج 
 اء األوروبي.إحدى الدول الألعض إلىالعودة 

 
ن یسافرون إلى ألمانیا دون تأشیرة (مثل جمھوریة مقدونیا الذیدول األوروبیة األخرى، الللمواطنین من  معونات سفر وجدتال 

مجلس ل 1244/99وكوسوفو (توصیة  ،ومولدوفا ،جمھوریة ألبانیاوالبوسنة والھرسك، وصربیا، والجبل األسود، والیوغوسالفیة السابقة، 
 تغطیة مصاریف الرحلة فقط.ھنا تم تسو). األمن التابع لألمم المتحدة

 
 ن من شروط الترحیل ھذه. والجبریة و/أو اإلتجار بالبشر مستثَنضحایا الدعارة 

 
  مساعدات البدء .2ب
 

لكل طفل دون سن الثانیة عشرة لحاملي جنسیة الدول  یورو 250لكل بالغ/شاب، و یورو 500  1مساعدات البدء مجموعة 
 التالیة:

 

 نیجیریا، باكستانغانا، العراق، إیران، غامبیا،  إثیوبیا، أفغانستان، إریتریا،
 

 لكل طفل دون سن الثانیة عشرة لحاملي جنسیة الدولیورو  150و لكل بالغ/شاب،یورو  300  2مساعدات البدء مجموعة 
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 :التالیة

، جورجیا، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیةمصر، الجزائر، أرمینیا، أذربیجان، بنغالدیش، بنین، بوركینا فاسو، الصین، كوت دیفوار، 
 ،النیجر، األراضي الفلسطینیة، االتحاد الروسيمنغولیا، غینیا، غینیا بیساو، الھند، الكامیرون، كینیا، لبنان، لیبیا، مالي، المغرب، 

تونس، تركیا، أوكرانیا، فیتنام ، توغو، طاجیكستان السودان، سوریا، ، سریالنكا السنغال، سیرالیون، الصومال،  

 
من قانون إجراءات اللجوء،  1فقرة a 29لطعن، وفقًا للمادة اأقصى قیمة للدعم عند تقدیم قرار ال یقبل  :بمساعدة البدء قواعد خاصة تتعلق

 یورو. 900 :2رقم یورو، وللمجموعة  1,500 :1، یبلغ للمجموعة رقم REAG/GARPفي وقت تقدیم طلب  "حالة الدبلن"ما یعني 
 

 تقدیم الطلب ج.
 

ات االجتماعیة، وھیئات األجانب)، أو الجمعی شؤونعن طریق الھیئات المحلیة أو التابعة للدولة (مثل مصلحة ال الطلباتیمكن فقط تقدیم 
المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الخیریة، أو مراكز تقدیم المشورة المخصصة، أو مراكز تقدیم المشورة للعودة، أو 

 ) .UNHCR(الالجئین.
 
 د والشروط مجموعة األفرا د.

 یتم تقدیم معونات العودة والبدء لمجموعة األفراد التالي ذكرھم:
 قانون معونات طالبي اللجوءمن  1مستحقي اإلعانة وفقًا للمادة  ●
 الالجئین المعتمدین ●
 أو سیاسیة ةن یتم دعم إقامتھم ألسباب تتعلق بالمعاھدات أو ألسباب إنسانیالذیخرین األجانب اآل ●
 بما في ذلك من الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي. ،الدعارة اإلجباریة أو اإلتجار بالبشرضحایا  ●

 

ال یمكن المطالبة بمعونات  ،فیما یعرف "بإجراءات دبلن" (مراكز العودة في الدول األخرى التابعة لالتحاد األوروبي)
REAG/GARP. 

بالنسبة ویجب على جمیع العائدین/المعاد توطینھم في فترة ترحیلھم حیازة تصریح عبور حدود على األقل، وكذلك مستندات سفر ساریة. 
 تحاد األوروبي).االتحاد األوروبي (جواز مرور اال یتم إصدار وثیقة بدیلة لجواز السفر في ،لبعض الدول

 :الطلب عن طریق توقیعھم على الطلب ویجب أن یؤكد مقدم

أنھم یریدون العودة بأنفسھم، ویریدون التخلي عن حقوقھم في األحكام والوسائل القانونیة الممنوحة لھم، وبالتالي عن صفة  ·
 لالدخول مرة أخرى إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة بشكل دائم. حق تقدیم مطالبة للحصو سمح بتقدیم مؤشراتإقامتھم. ال یُ 

 على دعم غیر متوفر. 

لن تعطى بشكل مؤقت أو في  إلى أراضي جمھوریة ألمانیا األتحادیة اإلقامة أنفي حال أن جمیع الفوائد المستلمة سوف تسدد  ·
 حال عدم المغادرة

تكالیف اإللغاء المترتبة علیھم. الینطبق ذلك إذا كانت الظروف التي أدت إلى عدم المغادرة التعزى تسدید  ینبغي على األشخاص المعنیین
 إلي مقدمو الطلب.

 الیوجد أي حق قانوني في التمویل.
 

 تأشیرة الھجرة إلعادة التوطین ھـ.

ز التوجھ إلى مرك مة في دولة أخرى، یجب علیھم أوالً ن في مواصلة الھجرة، أي الراغبین في االستقبال واإلقامة الدائواألجانب الراغب
 ,Raphaelswerk) المشورة والمعلومات للمھاجرین والموظفین األجانب للحصول على المشورة بشأن إمكانیات الھجرة

Diakonisches Werk, DRK) .:لقراءة دالئل مراكز المشورة انقر على الرابط التالي 
 
 

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZMV/Bundesstelle_f%C3%BCr_Auswanderer_
und_Auslandstaetige/Beratungsstellen/beratungsstellen_node.html;jsessionid=6E1785F5FB9167C4C71E10E4

AB3FC68.1_cid3935. 

 
 فقط عندما IOMیمكن التعامل على طلبات دعم النقل إلى دول ثالثة من قبل 

 .ال تقل عن سنة واحدة توطین/تأشیرة إلقامة دائمة ةتوجد تأشیرة إعاد
 
 معلومات أخرى و.
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االجتماعیة بالمدن، والدوائر، ولدى الجمعیات الخیریة،  شؤونتجد المزید من المعلومات حول البرنامج لدى مصلحة األجانب، ومصلحة ال
وھي  نجلیزیة).بمدینة نورنبیرغ (باأللمانیة واإل IOMومراكز تقدیم المشورة المتخصصة، ومراكز تقدیم المشورة للعودة، وكذلك لدى 

 http://germany.iom.intمتاحة أیضاَ على الموقع الشبكي للمنظمة الدولیة للھجرة تحت الرابط التالي: 

 www.returnfromgermany.deالعودة تحت الرابط التالي: موضوع ویمكن اإلطالع على معلومات إضافیة عن 

 
 ) (رحلة الذھاب فقط)SMAPبرامج خاصة للمھاجرین الدافعین بأنفسھم ( ز.

لألشخاص الذین ال یمكن دعمھم من قبل  السفر جًوا وأسعار الرحالت الجویة المناسبة أن تقدم IOMتستطیع مصلحة الھجرة الدولیة 
یسري ذلك خصیًصا للمھاجرین إلى الوالیات المتحدة و). الخاص (برنامج دعم المھاجرین SMAPالبرنامج، عن طریق برنامج 

ئة قبل الرحلة، أو بتقدیم تصریح تحمل المصاریف من قبل ھیسترالیا. یجب دفع مصاریف الرحلة من قبل المسافرین أاألمریكیة، وكندا، و
 .االجتماعیة، جمعیة خیریة، إلخ) شؤونأخرى (مثل مصلحة ال


