FONDO NAZIONALE 2018

المساعدة على العودة الطوعية واعادة االندماج )AVRR( -للمواطنين من خارج االتحاد األوروبي المتواجدين في
ايطاليا

ماذا يقدم البرنامج
ي هدف البر نامج الى ا تا ح وتستتتتتته يل االنت فاع من وستتتتتتي ل ال ودة
الطوعي واعادة االندماج.
يتم تنفيذ أ نشتتتتتتط البرنامج بالتنستتتتتتيق الوثيق مع مشتتتتتتروع شتتتتتتبك
( ،)REVITAال ُمموا من ق بل صتتتتتت ندوو اللجوء والهجرة واال ند ماج
( ،)AMIFمن أجل ت زيز آلي ال ودة الطوعي وللمستتاهم في االدارة
الصحيح لتدفقاة المهاجرين.
من خالا طاقم من ال املين ُمخصتتتتت من المنظم الدولي للهجرة
( ، )OIMيفمن البرنامج:
 أنشتتط لنشتتر الم لوماة ،التوعي واالستتتشتتارة قبل الستتفريتم تنفيذها من قبل  37نائظ من المنظم الدولي للهجرة
( )OIMالمنتشرين في كل االقاليم االيطالي  ،وذلك بالتنسيق
الوثيق مع ممثلي شبك ( )REVITAالبالغ عددهم 21؛
 تنظيم وتغطي تكاليف السفر والمساعدة في الحصوا علىوثائق السفر من الب ثاة القنصلي لدوا أصل المهاجرين؛
 تقديم المستتتتاعدة في مطاراة المغادرة من ايطاليا واذا لزماالمر في بلدان ال بور؛
 خدم لمرافق المهاجرين الذين لديهم مشاكل صحي ؛ تقديم دعم مالي أولي بمبلغ  400يورو نقدا عند المغادرة(يتم تقديم هذا المبلغ لكل فرد من أفراد ال ائل اذا غادروا
م ا)؛
 منح العادة االندماج يتم تقديمها في شتتتكل ستتتلع وخدماةمن خالا م كا تظ المنظ م ا لدول ي للهجرة ) )OIMفي ب لد
اةصتتتتتتتل بقي م  2000يورو لمن ي غادر بمفرده أو لرب
اة ستتتتتترة في حال مغادرة عائل بتكملها ،باالضتتتتتتاف الى
 1000يورو للبتتتالغ ال مرافق و 600يورو لأل طفتتتاا
المرافقين (فقط في حال مغادرتهم مع رب االسرة)؛
 منح اضتتتتتتافي تقدم في بلد المنشتتتتتتت لتغطي نفقاة عالجالمهتاجرين التذين ي تان ون من مشتتتتتتتاكتل صتتتتتتحيت موث ق
بشهاداة طبي ؛
 تطبيق خط اعادة االندماج ومتاب خالا  6أشتتتتتتهر منال ودة أو على أقصتتتتتتى حد قبل  31\12\2018بالت اون
مع م كا تظ المنظ م ا لدول ي للهجرة ) )OIMالمتوا جدة في
بلد اةصل؛
 ع قد اجت ما عاة ارشتتتتتتتاد ي حوا البر نامج ،بالت اون معممثلي شتتتتتتبكتتت ( ،)REVITAللجهتتتاة الم نيتتت بشتتتتتتؤون
المهاجرين (االداراة المحلي  ،المنظماة غير الحكومي ،
الجالياة االجنبي  ،عاملي مراكز االستقباا)...
 اعداد ونشتتتتتتر المنشتتتتتتوراة االعالمي حوا بديل ال ودةالطوعي .

من يمكنه االستفادة من البرنامج
البرنامج موجه الى  1500مهاجر من خارج االتحاد االوروبي
المتواجدين في ايطاليا ،سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين،
طالبي اللجوء السياسي (المرفوضين ،أو في االستئناف ،أو في
انتظار البث في طلباتهم) والمستتتفتت فين من المرضتتى وكبار
السن.
المنتف ون من البرنامج طبقا الحكام المادة  11من قرار االتحاد
االوروبي رقم  516 \2014هم:
 مواطني بلد ثالث الذين لم يحصتتتتتتلوا ب د على رد ستتتتتتلبين هائي بشتتتتتتتتن طل باة االقا م أواالقا م طويل اال مد أو
طلباة الحماي الدولي الم ترف من قبل دول عفتتتتتتو في
االتحاد االوروبي؛
 مواطني بلد ثالث الذين يتمت ون بحق االقام  ،بما في ذلكاال قتتامت طويلت االمتتد ،أو بتتالحمتتايت التتدوليت أو بتتالحمتايت
المؤقت في دول عفو في االتحاد االوروبي؛
 مواطني بلتتد ثتتالتتث المتواجتتدين في أض دول ت عفتتتتتتو فياالتحتتاد االوروبي وال تتوافر لتتديهم أو فقتتدوا الشتتتتتتروط
القتتانوني ت للتتدخوا واالقتتام ت في دول ت عفتتتتتتو ،بمتتا فيهم
مواطني بلد ثالث صتتتدر في حقهم قرار اب اد وفقا للمادة 9
والمادة  14فقرة  1من توجيه المفوضتتتتتتي اةوروبي رقم
.CE/115/2008
البرنامج ستتتتتتتارض من  1يناير الى  31ديستتتتتتمبر  2018وتتم
ادارتتته من قبتتل مكتتتظ المنظم ت التتدولي ت للهجرة( )IOMفي
روما.
لمزيد من الم لوماة:
المنظم الدولي للهجرة ()IOM
مكتظ المساعدة على ال ودة الطوعي واعادة االندماج
ال نوان في روما :
Via Nomentana 201, 00161 Roma
Tel.: 064416091; E-mail: ritorno@iom.int

