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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:
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StarthilfePlus: الدعم المالي في حالة العودة الطوعية
StarthilfePlus الحصول على دعم مالي إضافي مع برنامج REAG/GARP يمنكم بناء على برنامج

من يمكنه الحصول على دعم إضافي مع برنامج StarthilfePlus ؟

إذا قمتم قبل اختتام إجراءات اللجوء الخاصة بكم بتقديم طلب من أجل العودة الطوعية، فإن بإمكانكم عندها الحصول على 1,200 يورو (الدرجة 1).
800 يورو (الدرجة 2).

800 يورو (الدرجة S). إرشاد: الدرجة S تسري لكافة الجنسيات في إطار برنامج إعادة 
.(REAG) اإلدماج والهجرة لطالبي اللجوء في ألمانيا

12 عاما على نصف المبلغ.

:(D الدرجة) مالي يدفع مرة واحدة يعادل 500 يورو وعلى دعم إلعادة اإلدماج، يقدم بحسب الحاجة، على شكل الخدمات العينية التالية
-> تكاليف للسكن تصل حتى 2,000 يورو للعائالت وحتى 1,000 يورو لألفراد

-> تكاليف طبية تصل حتى 3,000 يورو للعائالت وحتى 1,500 يورو لألفراد

500 يورو (دعم للعائالت).

كيف يمكنكم تقدم طلب للحصول على StarthilfePlus؟

إذا كنتم قد اتخذتم القرار بالمغادرة الطوعية، قدموا عندها سوية مع مكتب الخدمات االستشارية طلب الحصول على دعم عبر برنامج REAG/GARP و StarthilfePlus. تجدون عنوان مكتب الخدمات 
www.ReturningfromGermany.de/ar/centres :االستشارية القريب منكم بشأن العودة على

عليكم في حالة المغادرة الطوعية التوقيع على أنكم تسحبون طلب لجوءكم وتتخلون عن اللجوء إلى وسائل قانونية.                                                                                                                       

متى تحصلون على دعم StarthilfePlus؟

إذا تم الموافقة على طلبكم للحصول على StarthilfePlus، سيدفع المبلغ لكم
على قسطين بالنسبة للدرجة 1 و الدرجة 2. ستحصلون على النصف األول من المبلغ سوية مع مساعدة البدء العادية في إطار برنامج اإلعادة إلى الوطن المدعمة حكوميا (GARP) وذلك في المطار عند 

مغادرتكم. أما النصف الثاني فستحصلون عليه بعد ستة حتى ثمانية أشهر من ذلك عبر منظمة الهجرة الدولية IOM في موطنكم األصلي.
 دفعة واحدة بالنسبة للدرجة S في المطار عند مغادرتكم.

 دفعة واحدة بالنسبة للدرجة D من منظمة الهجرة الدولية في موطنكم األصلي. يرجى االتفاق على المسائل المتعلقة بالدعم الفردي على إعادة اإلدماج مع منظمة الهجرة الدولية في موطنكم األصلي.

أين تحصلون على المزيد من المعلومات؟

يرجى التوجه إلى أحد مكاتب الخدمات االستشارية لشئون العودة القريبة منكم للحصول على مشورة فردية. تجدون المزيد من المعلومات على
www.ReturningfromGermany.de/ar/programmes/starthilfe-plus

أنتم ال تتمتعون بحق قانوني في الحصول على دعم عند العودة الطوعية.

تاريخ املعلومات كانون الثا�/يناير2018

يرسي ذلك عىل حاميل جنسيات البلدان التالية: أفعانستان، مرص، الجزائر، إثيوبيا، بنغالديش، بن ، بوركينا فاسو، الص ، كوت ديفوار (ساحل العاج)، جمهورية الكونغو الد�قراطية، إريرتيا، 
غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، الهند، العراق، إيران، الكام¦ون، كينيا، لبنان، ليبيا، مايل، املغرب، منغوليا، النيجر، نيج¦يا، باكستان، مناطق السلطة الفلسطينية، السنغال، س¦اليون، الصومال، 

رسيالنكا، السودان، سوريا، طاجيكستان، توغو، تونس وفيتنام.
عىل حاميل جنسيات أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، روسيا االتحادية، تركيا وأوكرانيا أن يكونوا قد سجلوا أنفسهم قبل تاريخ 01/12/2017 يف إجراءات اللجوء وأن يكونوا قد دخلوا أملانيا قبل تاريخ إلغاء التأش¦ة 

للدولة املعنية (جورجيا 28/03/2017، أوكرانيا 11/06/2017).

Arabisch/Arabic

Informationen zu StarthilfePlus



    

  

 
Return to  

 

Iraq 
 

 
 
 

 
 
 

Assisted voluntary return via  
ERIN 

 

 
 
 

August 2018 
 

- Information for Iraqi nationals - 

For those, who stayed in Germany for at least 6 months the reintegration program ERIN (European 

Reintegration Network) helps you to find a job, create your own business or pays for other assistances 

for social and economic reintegration in Iraq. 

 

What kind of assistance can you receive through ERIN? 

 

Reintegration assistance includes, i. a.: 

· arrival service, 

· vocational skill-building schemes, help with looking for a job, 

· support in setting up a business and 

· advice and support with official, medical and charitable institutions. 

 

The service-provider largely provides the support in the form of benefits in kind (no direct payments). 

 

· Voluntary return, single person:  up to 2.000,- Euro 

· Voluntary return within the family: up to 3.300,- Euro 

· Vulnerability: + 500,- Euro 

· Forced return:  up to 1.000,- Euro. 

Vulnerability criteria: people aged 60 and over, unaccompanied minors (<18 years), people with a 
disability, pregnant women, people with particular medical needs, single parents with minors and 
victims of torture, rape or other forms of severe psychological, physical or sexual violence. 

There is no legal entitlement to funding via this program. 

Can you benefit from the program? 

The same conditions as for the REAG/GARP program apply to ERIN. 

 

Where do you need to go? 

The same authorities or NGOs as mentioned for the REAG/GARP program assist you in applying for 

ERIN reintegration assistance.  

 

 

 

 
 
 
 

     

                               

For further information 

http://www.bamf.de/EN/Rueckkehr/Reintegration/ProjektERIN/projekt_erin-node.html  



www.ettc-iraq.net

AMIF: Migration in Movement

مركز التكنلوجيا و التدريب األورو 

العراق - أربيل
شارع نوروز - مجاور لبلدية رقم ٦

الهاتف: ٦٧ ٥٧ ٤٢٣ ٧٥٠ ٠٠٩٦٤
drei@ettc-iraq.net :]الربيد االلكرتو

hajaj.mustafa :عنوان السكايب

املعلومات متوفرة باللغة العربية، االنكليزية و 
الفرنسية.

تفاصيل االتصال 
بفريق االندماج

الدول املضــــيفة

النهج املشرتك للعودة املستدامة

هذا الربنامج ممولة برشاكة مع {ويل اللجوؤ، 
الهجرة و اإلندماج
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 (ERIN) األورو   االندماج  اعادة  شبكة  برنامج 
تهدف لتقديم مختلف الفرص ودعم العائدين من 
مختلف الدول األوروبية و أسرتاليا (القا�ة موجودة 

يف الجهة الخلفية).
الخدمات تقدم للعائدين الذين ليس لديهم األسس 
القانونية لبقائهم يف دول ERIN املضيفة و الذين 

يرغبون للعودة اىل وسط و جنوب العراق.

و  وسط  يف  الربنامج  هذا  تنفذ   ETTC منظمة 
يف  الطلب  عند  الخدمات  يتوفر  العراق.  جنوب 

املحافظات التالية:

دياىل
ذي قار
املثنى

األنبار
كربالء
الواسط

صالح الدين
النجف
ميسان

بغداد
بابل

القادسية
البرصة

االستقبال من املطار:  نقل العائدين من املطار اىل 
قبل  من  الربي   النقل  محطات  او  اقامتهم  مكان 

فريق االندماج.
االستشارة: التعرف عىل أنواع  دعم اعادة االندماج 

للعائدين.
سكن  ايجاد  أو  للحصول  العائد  مساعدة  إسكان: 

ليكتفي بها.
تجاري  عمل  فكرة  تطوير  تجاري:  عمل  بدء 
دراسة  و  تدريبية  دوارت  خالل  من  للعائدين 

ERIN برنامج عمل محدد

التغطية الجغرافية

أنواع الخدمات حسب معاير 
الربنامج

السوق.
للعائد  املعلومات  توف£  العمل:  عىل  التوظيف 
حول فرص العمل يف سوق العمل و كيفية التقديم 

للشواغر.
التدريب املهني:  توف£ الدورات املهنية للعائدين 

من أجل تطوير مهاراتهم.
الدعم الطبي و االجتhعي: توف£ املعلومات 
حول كيفية ايجاد او الحصول عىل الخدمات 

الصحية العامة و الخاصة اضافة اىل ذلك الرعاية 

الصحية النفسية.
الدعم القانوl:  دعم العائدين يف القضايا األدارية 

املطلوبة يف بلد األم.
خدمة  توف£  األرسة:  يف  املفقودين  عن  البحث 

البحث عن املفقودين يف األرسة للقارصين.
املتابعة: متابعة و مراقبة العائد خالل سنة. هذه 
 ERN دولة  متطلبات  حسب  استثنائية  الخدمة 

املضيفة.
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@European Technology and Training Centre”, ETTC, is 

providing reintegration services and facilities in Iraq for 

the Iraqi returnees from different European countries. 

One of the reintegration programs that ETTC facilitates is 

the ERIN program (European Reintegration Network 

program) co-funded by the European Asylum, Migration 

and Integration Fund. 

This program is being implemented through the 

coordination of the ERIN Program Management Unit in 

the Netherlands. 

12332(*!
The European Technology and Training Centre was 

founded in 2009 in Iraq as a developing foundation to 

provide different projects. The ETTC provides capacity 

building, reintegration and humanitarian activities in 

Iraq. The projects are designed after detailed and 

professional assessments arranged by the experts in 

these fields with support by European organizations. 

ETTC has a solid experience in the fields of return and 

reintegration and runs several reintegration projects with 

different "ERIN partner countries". 

4!5(2*-!#66'(#$7!-(!3)3-#2*#,89!'9-)'*!
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The European Reintegration Network (ERIN) Program 

supports returnees from different "ERIN partner countries" 

to return to the Iraqi Kurdish Region. 

All groups of returnees, either they return voluntarily or 

non- voluntarily, are given the chance to be supported 

by the program. 

Target groups with special needs, among them families 

with underage children, elderly people and people with 

medical needs could be provided with tailor made 

components to facilitate the reintegration process. 
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European Technology 

and Training 

Centre(ETTC) 
!

1#2*!$(;6(*9*-3!(>!'92*-9&'#-2(*!

#3323-#*$9!
The ETTC Reintegration team could support 

you according to the program criteria with 

the following services 
− Airport pick-up: and arrival assistance to your 

home destination. (upon returnee’s request). 

− Counselling: Introducing the reintegration 

support to make a qualified choice. 

− Housing: Assisting returnee in finding and/or 

accessing adequate housing. 

− Business startup: Assisting the development of 

a business idea based on a business plan.  

− Job Placement: Providing information about 

job opportunities and chances on the labor 

market and how to apply for jobs. 

− Vocational Training and further education: 

Referring to training courses to enhance 

professional skills. 

− Social and medical support: Providing 

information on where and how to access 

public or private health facilities, including 

mental health care. 

− Legal support: Referral and support 

concerning the administrative requirements of 

the country.

− Finding appropriate schools: Assisting families 

with children regarding this issue. 

− Family Tracing: Providing family tracing service 

for UAM. 

− Monitoring: Following up and monitoring each 

case for one year (optional). 

These services could be offered throughout the 

Kurdish region and provinces. 

You are welcome to contact our team for further 

information and individual request before and 

after return. 
!
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Ms. Chnar Mustafa 

Phone: +964 750 457 24 85 

E-mail: erbil@ettc-iraq.net        

Skype: ETTC-Erbil-Chnar 

!
ETTC Duhok office  

Mr. Jasim Q. Ali   

Phone: +964 750 331 70 01  

E-mail: dohuk@ettc-iraq.net                

Skype: ETTC Duhok - Jasim 

!

Ms. Chnar Mustafa

Phone: +964 750 457 24 85

E-mail: erbil@ettc-iraq.net       

Skype: ETTC-Erbil-Chnar

ETTC Duhok office

Mr. Jasim Q. Ali

Phone: +964 750 331 70 01

E-mail: dohuk@ettc-iraq.net               

Skype: ETTC Duhok - Jasim

ETTC SPOC’s for ERIN-KRG Contact Details of 

Reintegration Team: 

 
 

!

Emergency Tel no. 24/7  

+964 750 727 90 95 

Mr. Nawzad M. Saeed  

Phone: +964 750 104 58 39  

E-mail: sulem@ettc-iraq.net  

Skype: ettc-suly-nawzad 

!

ETTC working days and hours (Erbil, sulaimanyia, 

and Duhok): 

From Sunday to Thursday at 8:30 to 17:30  

Iraqi local time. 

Host Country List 

!

Australia Department of Immigration and 

Border Protection 

Austria The Federal Ministry of Interior of 

Austria (MoI-Austria) 

Belgium Federal Immigration Office and 

Federal Agency for the Reception 

of Asylum Seekers 

Denmark Ministry of Foreign Affairs 

Finland Finnish Immigration Service (MIGRI) 

France French Office for Immigration and 

Integration-OFII 

Germany Federal Office for Migration and 

Refugees - BAMF 

Greece European and Development 

Programs Division (EDPD) 

Italy Ministry of Interior 

Luxembourg Ministry of European and Foreign 

Affairs 

Malta Ministry of Home Affairs and 

National Security 

Netherlands Repatriation and Departure 

Service (R&DS) – Ministry of Security 

and Justice of the Netherlands 

Norway Norwegian Directorate of 

Immigration 

Romania General Inspectorate for 

Immigration 

Spain Integration of Immigrants Migration 

Board 

Sweden The Swedish Migration Agency 

Switzerland State Secretariat for Migration 

United 

Kingdom 

Home Office-Immigration 

Enforcement 

Head of Reintegration Program, ETTC Main Office 

ETTC Erbil main office, ERIN KRG Project officer

ETTC Suleimanyia office  

Mr. Hajjaj Mustafa  

Phone: +964 750 423 57 67  

E-mail: drei@ettc-iraq.net     

Skype: hajaj.mustafa 

!


