
برنامج مساعدة األرس التابع للمنظمة الدولية للهجرة  

لمحة  عامة
ــن  ــن الذيــ ــورين والعراقي ــدد الســ ــع عــ ــؤرشات لرتاجــ ــة مــ ــد أي ال توجــ

يلتمســــون الحاميــــة. فباإلضافة إىل برامــج إعــادة التوطـن، يدعــو املجتمــع 

الــــدويل الــــدول باســتمرار لتوفــري املزيــد مــن الطــــرق اآلمنــة والقانونيــة 

لهؤالء األشخاص إلعــــادة بنــــاء حياتهــــم يف دول أخــــرى، مبــا يف ذلك خطــط 

ملنــــح تأشريات مل شــــمل األرس. توفــر مثــل هــذه الربامــج بدايــات جديــدة 

للنــاس وتحفــــظ أرواحهــم عــــرب توفـيـــر البدائــــل للرحــــات غيــــر اآلمنــــة 

ــر.  ــو الب ــا مهرب ــوم بهــ ــا يق ــاً م ــي غالبــ ــة التــ ــة والرسي ــر املنظمــ وغـيـ

وقــد ســجل منــذ عــام 2015 - وفقــاً للمكتــب االتحــادي األملــاين للهجــرة 

ــى  ــول ع ــي للحصــ ــوري وعراق ــون ســ ــف مليــ ــن نصــ ــر م ــن – أك والاجئ

اللجــــوء يف أملانيــــا. منهــــم حــــوايل 350.000 شــــخص تــــم منحهــــم صفــة 

اللجــــوء ويحــق لهــم التقــدم للربنامــــج األملــــاين لتأشــريات مل شــــمل األرس. 

وتشــــري التقديــرات إىل أن نفــــس العــدد تقريبــا مــن أفــراد األرس ســيكون 

مؤهــــا للحصــــول عــى مل شــــمل مــــع الاجــــئ املعــــرتف بــــه بأملانيــــا. 

تأسيس برنامج مساعدة الأرس التابع للمنظمة الدولية للهجرة

نتيجـــة للعـــدد الغـــري مســـبوق مـــن طلبـــات الحصـــول عـلــى تأشريات 

القنصليـــة  ملكاتـــب  تقدميهـــا  تـــم  التـــي  أملانيـــا  يف  األرس  شـــمل  مل 

األملانيـــة يف تركيـــا ولبنـــان والعـراق، قامـــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة 

األملانيـة  الخارجيـة  وزارة  طلـب  عـى  بنـاء   2016 العــام  مــن  حزيــران  يف 

)GFFO( وبتمويـل منهـا بتأســيس وتشــغيل أربعـة مراكــز خدمــة لربنامــج 

وأربيـل.  وبـريوت،  عنتــاب،  وغــازي  اســطنبول،  يف   )FAP(األرس مســاعدة 

تقــدم مراكــز الخدمــة هــذه طيــفاً واســعاً مــن الدعــم لـأرس السـورية، و 
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لـأرس العراقيـة  يف أربيل فقط، التــي تتقــدم بطلــب للحصــول علــى تأشـرية 

مل شــمل األرس يف أملانيــا. ويســتطيع موظفــو مكاتــب القنصليــة األملانيــة أن 

يتخــذوا قــرارات مبنيــة علــى معلومـات كاملــة مـن املــرة األوىل مـن خـال 

توفــري فحــص إداري مســبق لطلبــات الحصــول عـى تأشيــرة مل شـمل األرس. 

مرافق و خدمات صديقة للأرسة باللغة العربية و الكردية 

تقــع مراكــز خدمــة املنظمــة الدوليــة للهجــرة عـلـى مقربــة مــن مكاتــب 

القنصليــة األملانيــة املعنيــة ووســائل النقــل العامــة. وتكــون هــذه املراكــز 

قــــادرة عــــى تقديــــم املســــاعدة الشــــخصية باللغــــة العربيــــة و الكرديــة 

لعــــدد كبـيـــر مــــن األرس الســــورية و العراقيــة يف بيئــــة آمنــــة وصديقــــة 

للمهاجريــــن. وقــــد تــــم تجهيــز املواقــــع بحســب املعاييــــر الدوليــة مــن 

خــــال توفـيـر غــرف انتظــار مريحــــة، ومكاتــب خدمــة، وغــرف تصويــر، 

ومراكــــز لإلتصاالت، وقاعــات تدريــب عـلـى اإلندمــاج يف املجتمــع األملــاين، 

 وغــــرف صــــاة، فضــــاً عــــن أماكــــن للعــــب االطفــــال والعنايــــة بهــــم. 

ــم  ــام تــ ــة كــ ــة بعنايــ ــة الدوليــ ــي املنظمــ ــار موظفــ ــم اختيــ ــد تــ وقــ

الخلفيــــات  مراعــــاة  مــــع  إنســــانية  خدمــــات  ليقدمــــوا  تدريبهــــم 

الثقافيــــة للمســــتفيدين وليحــــدد و ا األشــــخاص  األكـثـــر عرضــــة،  مبــــا  

يف ذلــــك القارصيــــن غـيـــر املصحوبـيـــن، وأولئــــك الذيــــن يعانــــون 

ــل  ــة ونق ــات مرافقــ ــة خدمــ ــدم املنظمــ ــة. وتقــ ــاكل صحيــ ــن مشــ مــ

ــول  ــاعدة يف الوصــ ــة للمســ ــة املعني ــات األملانيــ ــب القنصليــ ــن مكاتــ مــ

ــب  ــن يف مكاتــ ــن معينـيـ ــة مندوبيــ ــدى املنظمــ ــد لــ ــز. ويوجــ إىل املراكــ

القنصليــــات األملانيــــة، ويف إزمــري، لتقديــــم دعــــم فــــوري قبــــل املقابلــــة.



خدمات الستعلمات
املكونــات األساســية لربنامج مساعدة األرس FAP هــو تزويــد األرس  أحــد 

إجــراءات  حــول  واآلنيــة  الدقيقــة  باملعلومــات  والعراقية  الســورية 

املتعلقــة  واملســائل  أملانيــا  يف  األرس  شــمل  مل  تأشرية  عـلـى  الحصــول 

بهــا، مبــا يف ذلــك األخبــار التــي تعنيهــم يف أملانيــا، مــع الرتكيــز عـلـى 

الوصــول  وبعــد  قبــل  تقــدم  التــي  باإلندمــاج  املتعلقــة  الخدمــات 

عــرب  والكردية  العربيــة  باللغــة  املعلومــات  نــر  ويتــم  أملانيــا.  إىل 

وخطــوط  الهاتــف،  طريــق  عــن  التواصــل  ذلــك  يف  مبــا  قنــوات  عــدة 

املســاعدة، والربيــد اإللكــرتوين، واملواقــع اإللكرتونيــة ومنصــات التواصــل 

االجتامعي. 

عـلـى  للهجــرة صفحــة  الدوليــة  املنظمــة  مراكــز خدمــة  لــدى  ويوجــد 

بــوك  الفيــس 

)www.facebook.com/IOM.Family.Assistance.Programme( 

وحــســـاب عــى تـويــتـر )FAPIOM@( لزيــادة إمـكانية الوصـــول إىل 

الـتواصــل  وســائـل  للـهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  ترصــد  املعلومــات.كـمـا 

الشــائعات واملفاهيــم املـغلوطــة حــول  لتبديــد  الصلــة  االجتامعي ذات 

عمليــة مل شــمل األرس يف املانيــا. 

ات لم شمل الأرس التأكد من جهوزية طلبات تأش�ي

األرس  غالبيــة  أن  إىل   )GFFO( األملانية  الخارجية  وزارة  بيانــات  تشيــر 

انتظــاره  طــال  الــذي  املقابلــة  ملوعــد  وصلــوا  قــد  والعراقية  الســورية 

مهيئـيـن  غــر  وهــم  الشــمل  للــم  األملانيــة  التأشــرية  عـلـى  للحصــول 

إىل  وتفتقــر  مكتملــة  غــر  املقدمــة  الطلبــات  فمعظــم  مطلعـيـن.  وغــر 

بــه.  مرغــوب  غـيـر  تأخـيـراً  يخلــق  وهــذا  املطلوبــة،  الداعمــة  الوثائــق 

تســاعد املنظمــة الدوليــة للهجــرة عـلـى تقديــم الدعــم الشــامل للتأكــد 

الخدمــات:  هــذه  تشــمل  املقابــات.  قبــل  مكتملــة  الطلبــات  أن  مــن 

- إســتكامل وطباعــة إســتامرات طلبــات التأشـريات املطلوبــة عـلـى 

https://fap.diplo.de اإلنرتنــت

-  التأكد من جهوزية طلبات التأشريات. 

- تســــهيل اإلتصــــال مــــع الاجئــن الكفــاء املعــرتف بهــــم يف أملانيــا عرب 

)ســكايب، والهاتــــف، والربيــد اإللكــرتوين(. 

-  املساعدة يف جدولة أو إعادة جدولة مواعيد مقابات التأشريات. 

-  صــــور شخصية لجــــوازات الســــفر، ونســــخ املســــتندات، واملســاعدة يف 

الرتجمــة.  إحــاالت 

دارة الهويات  ي لإ تسهيل التسجيل البيوم�ت

يف الحاالت التي ال يوجد فيها وثائق كافية للتحقق من صلة القرابة، مبا يف ذلك بن 

الوالدين الساعن للم الشمل مع قارصين غري مصحوبن، ويف الحاالت التي تكون 

فيها األدلة الوثائقية غري كافية التخاذ قرار تأشرية الدخول، تسهل املنظمة الدولية 

للهجرة جمع الحمض النووي وتحليله يف مخابر معتمدة من قبل األيزو يف أملانيا.

دارة الهويات  ي لإ تسهيل التسجيل البيوم�ت

تقــوم املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف مراكــز مختــارة باستام الطلبات وتســهيل 

تســجيل البيانــات البيومرتيــة لزيــادة تبســيط معالجــة تأشريات الدخــول. 

ندماج  تقديم دروس الإ

 تقـوم املنظمـة الدوليـة للهجرة يف املركزين املوجودين يف تركيا بتقديـم دروس

 إندماج طوعيـة مجانية باللغـة العربيـة ليتـم إعـداد األرس السـورية بشـكل أفضـل

للوصـول واإلندمـاج بنجـاح يف املجتمـع األملـاين. وتشـمل أهـداف دروس اإلندمـاج

 - تزويد املشـاركن مبعلومات دقيقة ومحدثة بشـأن عملية اإلنضام إىل فـرد

األرسة املمنـوح حـق اللجوء يف أملانيا وماذا يحـدث عند الوصول

-  العيش يف أملانيا ووضع توقعات واقعية

- الحقوق واملسؤوليات والقانون األملاين 

 - مسـاعدة املشـاركن عـى تطويـر املعـارف واملهـارات والطـرق الازمـة 

للتكيـف الناجـح يف املجتمـع األملـاين

 كـام أنـه قـد تم وضـع كتيب باللغة العربيـة لدعـم دروس اإلندماج ويتم

 توزيعه يف جميع مراكز برنامج مسـاعدة األرس السـورية سـواء أراد مقـدم

 الطلب حضـور دروس اإلندماج أو ال.

برنامج مساعدة األرس التابع للمنظمة الدولية للهجرة - معلومات اإلتصال 

الأهداف
 -  ثني األسـر السـورية والـعـراقية عن البحث عن وسـائل غري آمنة وغري نظـامية

لانضامم اىل الاجئ الكفيل املعرتف به يف أملانيا.

 -  حمـاية األســر السـورية و العـراقـيـة من التضليل واالسـتـغال الذي يـامرسـه

ســامسـرة التأشريات عدميي الضمري.

 -  متكن األســر السـورية و العـراقـيـة من خال مـعـلـومات باللـغة العـربـيـة و

الكـردية و خدمات دعم  التأشريات.

-  تسهيل معالجة التأشريات مع مكاتب القنصليات األملانية بشكل فعال.

   -  إعداد األرس السورية و العراقية بشكل جيد للوصول واإلندماج باملجتمع األملاين.

تركيا

Bestekar Şevki Bey Sokak No: 9,
Balmumcu,

Beşiktaş/İstanbul
+90 2124010250

Güvenevler Mahallesi 29069,
Sokak No:15,

Tugay Sehitkamil/Gaziantep
+90 3422110730

info.fap.tr@iom.int

العراق

Villa no. 4B & 5B, 
Italian Village 1, Erbil 
 +964 66 211 1500

info.fap.iq@iom.int

لبنان

Beit El Kekko 
Bekfaya Main road,  

Kachouh Building, floor -1, 
Metn, Mount Lebanon

Chouman Building 
Chtoura, Bekaa Valley 

+961 4929 111
info.fap.lb@iom.int


