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Paschtunisch
Informationen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

د پناه غوښتونکیو لپاره معلومات

په خپله خوښه ستنیدل

که ستاسو د پناه غوښتنلیک رد کړی يش نو څه به کیږي؟ 

تاسو ته به وویل يش چې د پناه لپاره ستاسو غوښتنلیک رد کړی شوی دی او تاسو ته به یوه نیټه درکړل يش چې ترهغې پورې تاسو باید له هیواد څخه ووځئ. دغه ټاکل شوي نیټه عموماً 30 ورځې وي. که 
د پناه غوښتنلیک د ‘ناعادالنه څرګندونې’ له کبله رد کړی يش، نو دغه ټاکل شوي نیټه به یوه اونۍ وي. که تاسو پخپله خوښه د دې هیواد څخه ال نه ړئ، تاسو به په زور ویستل کیږئ او خپل کور^ هیواد 

ته به استول کیږئ (شړنه). تاسو به د خپلې شړنې لګښتونه پخپله ادا کوئ او د څو کالو لپاره به تاسو ته دا اجازه نه درکول کیږي چې املان یا د اروپایي اتحادیې (EU) بل کوم هیواد ته داخل شئ (د داخلې 
بندیز). د مهاجرت د اسنادو پرته تاسو په املان کې نه شۍ پاتې کیدی: پولیس هر وخت کولی يش چې تاسو ونیيس او خپل کور^ هیواد ته مو ولیږي. 

په خپله خوښه د ستنیدنې انتخاب وکړئ او املاH چارواکي به له تاسو رسه مرسته وکړي

که تاسو د دې هیواد څخه د تللو لپاره پیسې نه لرئ، تاسو د REAG/GARP د بیرته ستنیدنې د پروګرام له الرې د مرستې غوښتنه کولی شئ. د REAG معنی په املان کې د پناه غوښتونکیو لپاره له ټولنې 
رسه د یوځای کیدنې او مهاجرت پروګرام او GARP معنی په دولتي مرسته د بیرته ستنیدنې پروګرام ده. مايل مرسته به له تاسو رسه پخپله په بیرته ستنیدو او د خپلې ستنیدنې لپاره په پام رسه په تیارۍ 

کې مرسته وکړي. ستاسو د رخصتۍ او د سفري لګښتونو انتظام به وکړل يش. اضايف مايل مرسته هم موجود ده، د بیلګې په توګه، د سفري سپانرسشپونو یا وظیفو. انتخاب شوي هیوادونو ته په خپله خوښه د 
بیرته ستنیدونکیو لپاره نوره مرسته هم ورکول کیږي چې هغوی هلته د نوي پیل کولو وړ يش، د مثال په توګه، له هغوی رسه به په کار او استوګنځی موندلو کې  مرسته وکړل يش. د بیرته ستنیدنې په شخيص 

مرکه کې په بیالبیلو انتخابونو بحث کیدی يش. 

کور ته د بیرته ستنیدنې په اړه دلته د وړیا وړاندې کیدونکي مشورې څخه استفاده وکړئ

که تاسو غواړئ چې خپل کور^ هیواد ته په خپله خوښه ستانه شئ، تاسو دلته د بیرته ستنیدنې له مشاورینو څخه په اطمینان هغه ټولې پوښتنې کولی شئ 
چې تاسو یې لرئ. د بیرته ستنیدنې مشاورین به له تاسو رسه ستاسو په رخصتۍ کې مرسته کوي، چې د REAG/GARP د پیسو لپاره عریضه وکړئ او ستاسو 

رسه به هر هغه مرسته کوي کومه چې پخپله خوښه د بیرته ستنیدونکي کسانو لپاره موجود وي. که تاسو د سفر باوري اسناد نه لرئ، له تاسو رسه به د بل 
پاسپورټ په اسنادو ترالسه کولو کې هم مرسته وکړل يش. د مشاورت په غونډه کې به له ژباړونکي څخه هم کار واخیستل يش څو دا یقیني کړی يش چې 

تاسو په هرڅه پوهیږئ. تاسو له ځان رسه هم د ژباړنې لپاره د بیرته ستنیدنې د مشاورت مرکز ته څوک راوستلی شئ. 

په داسې حال کې چې ستاسو د پناه د غوښتنلیک پروسه روانه وي، تاسو کولی شئ چې د بیرته ستنیدنې د مشاورینو څخه مشوره ترالسه کړئ. په دې رسه به 
د پناه په حتمي پریکړه څه تاثیر نه کیږي.

که د پناه پروسه ال نه وي بشپړه شوي نو په دغه حالت کې هم پخپله خوښه ستنیدنه ممکن ده. په دغه حالت کې، باید د هیواد د پريښودو نه مخکې تاسو 
د پناه لپاره خپل غوښتنلیک فسخ کړئ. وروسته له هغه چې تاسو خپل غوښتنلیک فسخ کړئ، ستاسو سفري اسناد به د مهاجرت او کډوالو لپاره فدرايل دفرت 

(BAMF) د خارجي ثبتونې هغه دفرت ته ولیږي چې ستاسو مسؤل وي (هغه دفرت چې تاسو ته یې د موقتي استوګنې اجازه درکړي وي) او له دغه دفرت څخه 
ترالسه کیدی يش. 

که تاسو انټرنیټ ته الس رسی لرئ، تاسو په الندې ادرس پخپله خوښه د بیرته ستنیدنې په اړه نور معلومات ترالسه کولی شئ: 
www.ReturningfromGermany.de/ps

تاسو دلته په الندې ادرس د بیرته ستنیدنې د مشورې مرکز موندلی شئ: 
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 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


