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ءوجللا تابلاطو يبلاطل تامولعم

العودة الطوعية

ماذا يحصل لو تم رفض طلب لجوئكم؟

سيتم بالتزامن مع رفض طلب لجوئكم إبالغكم بأجل قانوين يجب عليكم مغادرة أملانيا حتى انقضائه، ويرتاوح هذا األجل يف العادة 30 يوما، كام يرتاوح هذا األجل عند رفض

طلب اللجوء عىل أنه „غري معلل بشكل واضح“ أسبوعا واحدا، وإن مل تقوموا مبغادرة 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 وسوف متنعون قانونيا من السفر اىل أملانيا و كافة البلدان األروبية لعدة سنوات.

ال يجوز لكم البقاء يف أملانيا دون أوراق إقامة سارية، بل أن عليكم األخذ بعني االعتبار أنه سيتم القبض عليكم من قبل الرشطة وإعادتكم إىل وطنكم .

اختاروا العودة الطوعية بدعم من الدوائر الرسمية األملانية

. REAG/GARP إن مل 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 وهو عبارة عن اختصار ل „برنامج إعادة االندماج والهجرة لطالبي اللجوء يف أملانيا / برنامج العودة إىل الوطن مبساعدة الحكومة“. و ميّكنكم هذا الدعم من

مغادرة أملانيا بصفة مستقلة ومن تهيئة رحلة مغادرتكم بحرص وعناية، وسيتم تنظيم رحلة مغادرتكم وتحمل تكاليف السفر عنكم، كام أنه من املمكن أيضا الحصول عىل مساعدات

مالية إضافية يتم تقدميها عىل شكل مساعدة عىل السفر أو عىل شكل مساعدة لبداية جديدة، وبالنسبة للعائدين طواعية تتوفر عروض مساعدة مختلفة حسب بلد العودة من أجل تسهيل

البداية الجديدة يف املوطن األصيل كاملساعدة يف البحث عن عمل ومسكن مثال، وميكن التعرف عىل اإلمكانيات املختلفة املتوفرة يف إطار مشورة شخصية بشأن العودة .

 انتفعوا من املشورة املجانية بشأن العودة التي تقدم لكم هنا

إذا كنتم مهتمني بالعودة الطوعية إىل وطنكم األصيل، فإنه مبقدوركم أن تتوجهوا بكافة أسئلتكم بكل ثقة إىل مكتب استشارات

العودة، ويقدم لكم مكتب استشارات العودة الدعم يف التحضري لرحلة مغادرتكم وتقديم طلب الحصول عىل املساعدة يف إطار

برنامج REAG/GARP وتقديم طلب مساعدات أخرى للعائدين طواعية، وإن مل يكن بحوزتكم مستند سفر ساري،

فستحصلون يف هذه الحالة أيضا عىل املساعدة يف توفري أوراق بديلة عن جواز السفر، ومن املقرر أن يتواجد يف املحادثة

االستشارية مرتجم أو مرتجمة ، وذلك للتأكد من أنكم قد فهمتم كل يشء، غري أن لكم بالطبع مطلق الحرية يف إحضار شخص

من طرفكم إىل مكتب الخدمات االستشارية بشأن العودة، حتى يتوىل مهمة الرتجمة لكم .

وميكنكم حتى خالل إجراءات اللجوء التوجه إىل مكتب الخدمات االستشارية بشأن العودة، دون أن يكون لذلك أي

تأثريعىل 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 الالجئني بعد سحب طلب اللجوء بإرسال مستندات سفركم إىل دائرة األجانب املسؤولة ( الدائرة التي حصلتم منها عىل إذن اإلقامة املؤقت )       

وميكنكم استالمها من هناك .

عندما تتوفر لكم إمكانية الدخول إىل اإلنرتنت ميكنكم 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:


