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برنامج REAG/GARP 2017
)Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG
(إعادة اإلدماج وبرامج الهجرة لالجئين في ألمانيا)
)Government Assisted Repatriation Programme (GARP
(برامج مدعومة من الحكومة بغرض اإلعادة إلى الوطن)
مشروع "برنامج الدعم المادي على مستوى ألمانيا للعائدين /العائدات طوعًا"

نشرة المعلومات
أ.

معلومات عامة

برنامج المساعدة في البداية ودعم العودة هو برنامج مساعدة إنساني .حيث يدعم البرنامج العودة/إعادة التوطين بشكل طوعي ،ويقدم
مساعدات للبدء ،ويعمل على ضبط تحركات الهجرة.
يتم تنظيم البرنامج من مؤسسة الهجرة الدولية  IOMبتكليف الجمعيات والدول وبالتعاون مع السلطات المحلية ،والجمعيات الخيرية،
ومراكز تقديم المشورة المتخصصة ،ومراكز تقديم المشورة حول العودة ،والمفوض األعلى لشؤون الالجئين ،واألمم المتحدة المفوضية
العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين)UNHCR(.
ويعمل البرنامج على دعم إجراءات التحضير المنظمة ،وتنفيذ عمليات العودة/إعادة التوطين .ويشترط البرنامج أن يكون المسافر نفسه
قادرا على دفع األموال الالزمة ،أو أن يتم الدفع عن طريق أحد أنصاره الملزمين باإلنقاق عليه ،أو من قبل أي من الهيئات األخرى .تجب
ً
ً
المطالبة بتكاليف اإلعداد للترحيل (مثال مصاريف جوازات السفر ،أو التأشيرة ،أو الرحلة إلى المطار ،أو المقابالت االستشارية) لدى
مصلحة الشؤون االجتماعية المختصة أو أي من متحملي المصاريف اآلخرين .وفي حالة إعادة التوطين ،يجب تقديم التأشيرة السارية
المعنية.
ب.

الدعم

تتوفر وسائل المساعدة التالية:
●
●
●

تولي مصاريف االنتقال (بالطائرة ،أو القطار ،أو الحافلة)
تولي مصاريف الوقود حتى  520يورو لكل سيارة خاصة
معونات للرحلة تصل إلى  500يورو لكل بالغ/شاب ،و 000يورو لألطفال دون سن  21عا ًما.

يستثنى من برنامج  REAG/GARPالدول األعضاء التابعة لالتحاد األوروبي.
ال توجد معونات سفر للمواطنين من الدول األوروبية األخرى ،الذين يسافرون إلى ألمانيا دون تأشيرة (مثل جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،والجبل األسود ،وصربيا ،والبوسنة
والهرسك ،وجمهورية ألبانيا ،ومولدوفا ،وكوسوفو (توصية  99/2111لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة) .وستتم هنا تغطية مصاريف الرحلة فقط.
ضحايا الدعارة الجبرية و/أو اإلتجار بالبشر مستثنَون من شروط الترحيل هذه.

●

مساعدات البدء

مساعدات البدء مجموعة 0

 200يورو لكل بالغ/شاب ،و 550يورو لكل طفل دون سن الثانية عشرة لحاملي جنسية الدول التالية:

إثيوبيا ،أفغانستان ،إريتريا ،غامبيا ،غانا ،العراق ،إيران ،نيجيريا ،باكستان
مساعدات البدء مجموعة 5

 000يورو لكل بالغ/شاب ،و 050يورو لكل طفل دون سن الثانية عشرة لحاملي جنسية الدول التالية:

مصر ،الجزائر ،أرمينيا ،أذربيجان ،بنغالديش ،بنين ،بوركينا فاسو ،الصين ،كوت ديفوار ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جورجيا ،غينيا ،غينيا بيساو ،الهند،
الكاميرون ،كينيا ،لبنان ،ليبيا ،مالي ،المغرب ،منغوليا ،النيجر ،األراضي الفلسطينية ،االتحاد الروسي ،السنغال ،سيراليون ،الصومال ،سريالنكا ،السودان ،سوريا،
طاجيكستان ،توغو ،تونس ،تركيا ،أوكرانيا ،فيتنام

أقصى قيمة للدعم عند تقديم قرار ال يقبل الطعن ،وف ًقا للمادة 92 aفقرة  1من قانون إجراءات اللجوء ،ما يعني "حالة الدبلن" في وقت تقديم طلب
 ،REAG/GARPيبلغ للمجموعة رقم  10511 :1يورو ،وللمجموعة رقم  211 :9يورو.
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ج.

تقديم الطلب

يمكن فقط تقديم الطلبات عن طريق الهيئات المحلية أو التابعة للدولة (مثل مصلحة الشؤون االجتماعية ،وهيئات األجانب) ،أو الجمعيات الخيرية ،أو مراكز تقديم المشورة المخصصة،
أو مراكز تقديم المشورة للعودة ،أو المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) .UNHCR(.

د.

مجموعة األفراد والشروط

يتم تقديم معونات العودة والبدء لمجموعة األفراد التالي ذكرهم:
مستحقي اإلعانة وفقًا للمادة  2من قانون معونات طالبي اللجوء
●
الالجئين المعتمدين
●
األجانب اآلخرين الذين يتم دعم إقامتهم ألسباب تتعلق بالمعاهدات أو ألسباب إنسانية أو سياسية
●
ضحايا الدعارة اإلجبارية أو اإلتجار بالبشر
●

فيما يعرف "بإجراءات دبلن" (مراكز العودة في الدول األخرى التابعة لالتحاد األوروبي) ،ال يمكن المطالبة بمعونات .REAG/GARP
يجب على جميع العائدين/المعاد توطينهم في فترة ترحيلهم حيازة تصريح عبور حدود على األقل ،وكذلك مستندات سفر سارية .وبالنسبة لبعض الدول ،يتم إصدار وثيقة بديلة لجواز
السفر في االتحاد األوروبي (جواز مرور االتحاد األوروبي).
يجب أن يؤكد مقدمو الطلب عن طريق توقيعهم على الطلب أنهم يريدون العودة بأنفسهم ،ويريدون التخلي عن حقوقهم في األحكام والوسائل القانونية الممنوحة لهم ،وبالتالي عن صفة
إقامتهم .ال يسمح بتقديم مؤشرات الدخول مرة أخرى إلى جمهورية ألمانيا االتحادية بشكل دائم .حق تقديم مطالبة للحصول على دعم غير متوفر.

هـ.

تأشيرة الهجرة إلعادة التوطين

األجانب الراغبون في مواصلة الهجرة ،أي الراغبين في االستقبال واإلقامة الدائمة في دولة أخرى ،يجب عليهم أوالً التوجه إلى مركز المشورة والمعلومات للمهاجرين والموظفين
األجانب للحصول على المشورة بشأن إمكانيات الهجرة ) .(Raphaelswerk, Diakonisches Werk, DRKلقراءة دالئل مراكز المشورة انقر على الرابط التالي:

_rBbweib/euwtnw/penwwBpwtnw/penwwBOVMZttww:pii/pnnpOnebietbrOnwibbw:prprO tE//e:ttbbb/wvb/www:/:ptth
ww:Onwinbw:i/bp/eBpttprb/wwBii/pnnpwtwprb/wwBii/pnnpwOwu:p/E/bnneipiieuwe:tsh27/ititt92s7b1b72h20h1
/ntitbs//2O6e:i9ii
يمكن التعامل على طلبات دعم النقل إلى دول ثالثة من قبل  IOMفقط عندما
توجد تأشيرة إعادة توطين/تأشيرة إلقامة دائمة.

و.

معلومات أخرى

تجد المزيد من المعلومات حول البرنامج لدى مصلحة األجانب ،ومصلحة الشؤون االجتماعية بالمدن ،والدوائر ،ولدى الجمعيات الخيرية ،ومراكز تقديم المشورة المتخصصة،
ومراكز تقديم المشورة للعودة ،وكذلك لدى  IOMبمدينة نورنبيرغ (باأللمانية واإلنجليزية).

ز.

برامج خاصة للمهاجرين الدافعين بأنفسهم (( )SMAPرحلة الذهاب فقط)

جوا وأسعار الرحالت الجوية المناسبة لألشخاص الذين ال يمكن دعمهم من قبل البرنامج ،عن طريق برنامج ( SMAPبرنامج
تستطيع مصلحة الهجرة الدولية  IOMأن تقدم السفر ً
صا للمهاجرين إلى الواليات المتحدة األمريكية ،وكندا ،وأستراليا .يجب دفع مصاريف الرحلة من قبل المسافرين قبل الرحلة ،أو بتقديم
دعم المهاجرين الخاص) .ويسري ذلك خصي ً
تصريح تحمل المصاريف من قبل هيئة أخرى (مثل مصلحة الشؤون االجتماعية ،جمعية خيرية ،إلخ).
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