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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).
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Informationen zu StarthilfePlus
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