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 أهًال ,+م في ألمان"ا

 
 :  جئین ومعلومات عن اللجوء ومراحلهدلیل خاص لال

 
  دلیل الالجئین بین أید$ م $ساعد م في البدا$ة على التعرف واإلطالع على اللجوء ومراحله في ألمان$ا 

  . إن هذا الدلیل ط/ع /ش ل صغیر لكي $ ون من السهل عل$ م حمله في محفظتكم الیدو$ة أو في جیب المعطف 
نتمنى ان تتم نوا /عد قراءة هذا الدلیل من الحصول على المعلومات الكاف$ة المتعلقة /شؤون اللجوء واالستفسار عنه لد5 

 . الجهات المختصة 
 م التوفی'ـــــــــنتمنى لك

  .في میونخ ) (InfoBus ائ' اإلحترام من فر+' إنفو*وسف,
 E-mail:بر<د الكتروني 

muenchen.de-infobus@amnesty 
 
  .األوقات واإلستشارات المستجدة  راجع صفحتنا على اإلنترنت للحصول على*

fluechtlingsrat.de/infobus-www.muenchner 
 

 017667606378:  اب تلفون او واتس
 

 المشورة اوقات
    Biberger Straße 88, Unterhaching . لثان$ة إلى الثالثة والنصف ظهراً من ا: اإلثنین 
 )Mc Graw Kaserne(ثكنة ماك رو . من الرا/عة /عد الظهر الى السادسة مساء : اإلثنین 

Tegernseer Landstr. 239a  
 

    ,Funkkaserne( Frankfurter Ring 200( ثكنة فونك . من الخامسة الى السا/عة عصرًا  : الثلثاء 
 )Bayernkaserne, Haus18( ثكنة /فار<ا  . من الخامسة الى السادسة والنصف عصرًا : األرDعاء 

Heidemannstr. 50  
 

  Bayernkaserne, Haus 45  (Heidemannstr. 60( ثكنة /فار<ا. من السادسة والنصف الى الثامنة مساًء : األرDعاء 
 

 ) Am Moosfeld 37( أم موس فیلد . ظهرًا   الواحدةإلى   عشرة الحاد$ةمن الساعة : السبت 
 



 

3 
 

 : م+اتب المشورة في میونخ 
 
  

  األسئلة المخصصة لعمل$ة اللجوء  1
  )Infobus(س$ارة المعلومات لالجئین 

  لإلستشارات في مراكز اإلقامة األولى
  017667606378: تلفون 

 E-mail:بر<د الكتروني 
muenchen.de-infobus@amnesty  

 

  منظمة العفو الدول$ة  2
Volkartstr.76, 80636 München 

  األرDعاء من الساعة السا/عة الى الثامنة ل$الً 

  إستشارات قانون$ة لالجئین  3
EineWeltHaus 

Schwanthalerstrasse 80, 80336 München 
  الثلثاء من الخامسة عصرا الى الثامنة ل$الً 

)U4/5 Theresienwiese(  

  للسیدات وحقوق المرأة  4
JADWIGA 

Schwanthalerstrasse 79, 80336 Müchen 
 08938534455: تلفون 

 E-mail: بر<د الكتروني 
online.de-muenchen@jadwiga 

  للسیدات وحقوق المرأة  5
SOLWODI 

Dachauerstrasse 50, 80335 München 
  08927275859: تلفون 

 E-mail: بر<د الكتروني 
muenchen@solwodi.de 

 

  اإلستعداد للمقابلة  6
Arrival Aid 

  E-mail: بر<د الكتروني 
info@arrivalaid.org  

  : الموقع على االنترنت 
www.arrivalaid.org 

 
إال أنك تستط$ع الحصول على المشورة القانون$ة من . لجوء من دون مقابل مادJ  محاميل$س هناك في المان$ا /ش ل عام 

 Jمقابل ماد Jالجمع$ات والمنظمات المدّونة أعاله وذلك دون ا  
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  عناو+ن مهمة 

1  
  )AZ( مر ز إستق/ال الالجئین 

Maria – Probst- Strasse 14  
80939 München  

 

2  
  ) BAMF(الم تب اإلتحادJ للهجرة واللجوء 
Boschetriederstrasse 41  

81379 München  
 

3  

  م اتب الشؤون اإلجتماع$ة في مراكز اإلقامة األولى 
 ,Bayernkaserne, Haus 58 )60+امب (ثكنة ,فار+ا  - 

Heidemannstr. 60, 80939 München 
 ,Ankunftszentrum  مر+ز اإلستق,ال في مار+ا برو,ست - 

Maria Probst Str. 14, 80939 München  
 Frankfurter Ring 200, 80807 Münchenثكنة فونك - 

Dependance Funkkaserne  
 ,Dependance McGraw Kaserne ثكنة ماك رو - 

Tegernseer Landstr. 239a, 81539 München  
 ,Depandance Moosfeld موس فیلد - 

 Am Moosfeld 37, 81829 München        

4  

  )  Coming Home(م تب المساعدة للرجوع للوطن 
Franziskanerstrasse 6-8  

81669 München  
  08923340780: تلفون : الى امیر ا الجنوD$ة وأفر<ق$ا 

   08923340708:  تلفون : الى أس$ا 
   08923340617: تلفون : أورو/ا الشرق$ة 

   08923340776تلفون  : أورو/ا الجنوD$ة والعراق 
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  الصالح"ات المختلفة للسلطات المعن"ة ,الجوء 

  
  Regierung von Oberbayern (ROB)ح+ومة ,فار+ا العل"ا •
 ) EASYقسم (مسؤولة بتسجیل الالجئین  - 
 . تقدم بنقلك الى م ان آخر /عد انتهاء إقامتك في الها$م المؤقت  - 

 
 ) BAMF(اإلتحادD للهجرة واللجوء ال الم+تب  •
 .مسؤول عن المقا/الت واإلستجوا/ات حول أس/اب اللجوء  - 
 . یدرس طلب اللجوء و$قرر نتیجته  - 
 )دبلن (یتحقO من إم ان$ة عودتك الى البلد األوروDي االول  - 
 !.هو دائرة ح وم$ة ول$س /مح مة  - 

 
 Poccistrasseفي میونخ  )ABH(أو )  KVR(دائرة األجانب في البلد"ة أو القضاء  •
 . أوس فا$س وتمدیدها ) Ausweiss(إصدار هو$ة اللجوء والجوازات  - 
 . إ/الغ الشرطة بإلقاء الق/ض على الالجئ في حال تقرر الترحیل من ألمان$ا  - 

 
 Bayerstrasse ستراسه ,ایر: في میونخ ) VG(المح+مة اإلدار+ة  •
 . جوء تقوم /استق/ال طلب اإلستئناف في حال ُرفض الل - 
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  ,عض المحطات في عمل"ة اللجوء
 :  طلب اللجوء .1
 Maria-Probst-str.14)(التقدم /طلب اللجوء في مر ز الوصول الرئ$سي في میونخ  - 
لة /سبب دخولك انت/ه الى ان ذلك قد $عرضك للمسائكن لب للجوء في احد5 مراكز الشرطة ول$م نك ا$ضا التقدم /ط - 

 . ال/الد خلسة 
 /ش ل عام یجب عل$ك تقد$م المستندات التي تثبت شخصیتك  - 
 . قم بإستنساخ الوثائO والمستندات قبل تقد$مها للسلطات ثم اطلب الحصول على وصوالت االستالم لكل وث$قة  - 

 
 :  مر+ز الوصول الرئ"سي .2
 .اصدار /طاقة الدخول واجراء فحوصات طب$ة سر<عة مسؤولیتهمن  - 
/مثا/ة إقامة مؤقتة لحین إصدار األوراق الالزمة والحصول علیها $عتبر /مثا/ة تأكید أنك قمت ان /طاقة الوصول تعتبر  - 

 .بتقد$م اللجوء
 .إن /صمات األصا/ع والصورة الشمس$ة سوف یتم تخز<نها الكترون$اً : مالحظة - 

 
 EASY)( توز+ع الالجئین على مراكز اإلستق,ال االول"ة .3

 ) ها$م (ضاع الالجئین لتوز<عهم على مراكز اإلستق/ال األول$ة $قوم مر ز الوصول الرئ$سي بدراسة او  - 
 : خاص /الالجئین هي ) مر ز استق/ال اولي( األس/اب التي تؤثر في اخت$ار السلطات  - 

 )EASY(5 ر جنس$ة الالجئ وقد $ ون هذا سب/ًا لنقله الى مقاطعة أخ  - أ
 السعي لعدم تفر<O العائلة الواحدة ولذلك ننصح بتقد$م الوثائO الالزمة إلث/ات ذلك م/اشرة عند التقدم /اللجوء    -  ب
في مر ز الوصول )  Societies(أس/اب إجتماع$ة وصح$ة ، إلث/ات ذلك إتصل /الشؤون  اإلجتماع$ة     -  ت

 . الرئ$سي
 EASY)(اإلقامة في مراكز اإلستق,ال األول"ة  .4
 . في مر ز االستق/ال المخصص لك یجب ان ال تتعد5 مدة ستة أشهر  إن اإلقامة - 
والتي )   YELLOW CARD(إن مراكز االستق/ال هذه في مدینة میونخ من مسؤولیتها أ$ضًا إصدار ال/طاقة الصفراء  - 

 )مقابلة إبراز المستندات (تتضمن مواعید مهمة من بینها موعد الفحص الطبي وموعد المقابلة األولى 
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 :  عن األمراض المعد"ة كشفالفحوصات الالزمة من قبل الم+تب الطبي لل .5
 .في األ$ام االولى سوف $قوم الم تب الطبي /الكشف على الالجئین لمعرفة إم ان$ة إنتقال األمراض المعد$ة  - 
 .قد $ ون هذا الفحص سر<ر<ًا او سر<عًا او قد یتخلله صور أشعة - 
 . فق^ في حال وجود مرض معٍد $قوم الم تب الطبي بإ/الغ الالجئ خط$اً  - 
عدة من م تب الشؤون اإلجتماع$ة اذا  نت تعاني من مشاكل صح$ة $م نك التكلم مع الم تب الطبي أو طلب المسا - 

(Sozialdienst) 
 

 وء او الوصول الى ال,الد المقابلة األولى أو مقابلة إبراز المستندات أو وهي رسم"ًا تار+خ تقد"م طلب اللج .6
 .وهو الم ان المسؤول عن دراسة جلسات اللجوء ) BAMF(هذه المقابلة تكون في الم تب اإلتحادJ للهجرة واللجوء  - 

 .التا/ع لإلتحاد األوروDيبتلك الموجودة في بنك المعلومات  مقارنتهافي هذه المقابلة تتم اخد ال/صمات و  -
 

ساعة خروجه من وطنه حتى وصوله الى  الالجئ عن الطر+' الذD سلكه لأُ"ساألولى  المقابلةعلى األرجع خالل  .7
 : الجئ لسؤال عن الطر<O لمعرفة إن  ان الالمان$ا و$ ون هدف ا

 . استحصل على تأشیرة دخول الى أJ من دول اإلتحاد األوروDي  •
 . مّر او /صم في احد5 دول اإلتحاد األوروDي  •
 .ل$ه اثناء مروره في دول اإلتحاد طلب لجوء او استحصل ع •

م تب اإلتحادJ للجوء والهجرة ال) BAMF(اذا  نت ممن تشملهم احد5 النقا` الثالث س$قوم :  مهمةمالحظة *
  .اإلتحاد االوروDي بدراسة اذا  نت ملزم للرجوع الحد5 هذه الدول حسب اتفاق$ة دبلن الموقعة بین أعضاء 

 
/انتقاء  ,وهو المسؤول عن إ/عاد الالجئین,) ZRS(ة $قوم م تب $الالجئین و/صورة استثنائول$س لجم$ع في /عض األح$ان  .8

 ./حتة /حث$ةلمان$ا وذلك الس/اب عشوائي ل/عض الالجئین ولسؤالهم عن الطر<O والممرات التي سلكوها قبل الوصول الى ا
 

 )Green(paper بإصدار ,طاقة اللجوء الخضراء) BAMF(هجرة وال "قوم الم+تب اإلتحادD للجوء ,عد المقابلة االولى .9
والهدف من ان تكون هذه ال/طاقة صالحة ما دامت أوراق اللجوء قید الدرس وعلى حاملها التأكد من تار<خ صالحیتها 

 .لتجدیدها في  الوقت المطلوب 
 

وهذا $حصل /عد مضي ستة اشهر على  ) Transfer(وهذا ما $سمى ترانسفیر اإلنتقال الى س ن مشترك او شقة  .10
 .لم هناك المس ن الجدیدت<ا حیث ستسعادة الى قر<ة او مدینة صغیرة في وال$ة /افار أ/عد تقدیر و$ ون ذلك 
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 اس,ا,ه الشخص"ة لتر+ه موطنه رد فیهاقابلة التي یجب على الالجئ ان "سالمقابلة الثان"ة او الم .11
 عن طر<O البر<د $حصل الالجئ على موعد هذه المقابلة - 
 )5(ترانسفیر اJ نقطة رقم من المم ن ان تجرJ هذه المقابلة قبل  - 
 هذه المقابلة مهمة جدا - 
 )BAMF(تجرJ هذه المقابلة في الم تب اإلتحادJ للجوء والهجرة  - 

 
 :  استالم بروتو+ول المقابلة الثان"ة .12

 و ذلك اجا/اته من حO الالجئ ان $حصل على صورة عن األسئلة التي طرحت عل$ه أثناء المقابلة 
  

/اإلجراءت من خالل البر<د و$ ون مرفقًا /اإلجراءات التي ) الرد النهائي ( "حصل الالجئ على نسخة طلب اللجوء .13
 .التي تقرر ان یت/عها في حال اراد إستئناف النتیجة 

 
 أJ نتیجة لجوء $حصل علیها  "ستأنف"ح' لالجئ أن  .14

 
 
او تأشیرات دخول في  /صماتإن هذا التسلسل في عمل$ة اللجوء $ ون مغایرًا في حال  نت ممن لد$ه : مالحظة مهمة*

 احد5 دول اإلتحاد األوروDي قبل دخوله الى ألمان$ا
 
 

 آمنة دوال $عتبرها االتحاد األوروDيمن المم ن ان یتم نقل الالجئین المنتمیین الى الدول التي :   مالحظة*
الى مراكز استق/ال استثنائ$ة ) السنغال وغانا  ،البوسنة ، الهرسك، ال/ان$ا،  وسوفا، الجبل األسود ، مقدون$ا، صرD$ا(مثل 

 .ساعة 48سر<عة في خالل  والحصول على إجراءات لجوء
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 :  الجدول الزمني لعمل"ة اللجوء
  

  شهور الى عدة  أشهر 6حوالي 
  حتى سنتین  شهور عدة  اساب"ع إلى عدة أشهر  سنوات

التحقی' في   الوصول الى المان"ا
  )BAMF(ال

استالم بروتكول 
  )تحقی'(المقابلة

البت ,النتیجة 
  النهائ"ة للجوء

دعوP امام المح+مة 
  )VG(اإلدار+ة 

  تسجیل وتقد$م الطلب-
  فحوصات طب$ة

ترانسفیر الى مساكن 
Oمشتر ة أو شق  

تقدم طل/ات اللجوء -
وتقی$م إحتمال اجراء 

) Dublin(اتفاق$ة دبلن 
وذلك في الم تب 

االتحادJ للهجرة واللجوء 
)BAMF(  
  

أسئلة حول /عض  -
  المعلومات الشخص$ة

تحقیO مفصل عن  $ف$ة -
تعرضك للمالحقة في 

  .وطنك 
فرصتك لتقد$م  -

المستندات المطلو/ة 
والوثائO التي تدعم وجهة 

مالحO في نظرك /أنك 
  وطنك

إقرأ ما أجبته جیدًا ثم -
صحح األخطاء، أعد 

إرسال البروتو ول 
مصححًا إلى الم تب 

اإلتحادJ للهجرة واللجوء 
)BAMF(  

في حال ُرفض طلب  -
اللجوء دون ذ ر 

األس/اب لد$ك اسبوعان 
للتقدم /الطعن 

  .المستعجل 
في حال تم رفض  -

طلب اللجوء مع ذ ر 
السبب لد$ك اسبوع 

للتقدم /الطعن واحد 
  المستعجل

اللجوء  لفي حال قبو  -
تحصل على إقامة 

حسب اللجوء المقبول 
من خالل دائرة 

  .األجانب في البلد$ة 

تقرر هذه المح مة  -
مجددًا في مصیر طلب 

اللجوء مستندًة على نتائج 
 Jالم تب اإلتحاد Oتحقی

)BAMF. (  
المحامي ل$س إلزام$ًا،  -

ولكننا ننصح /ه في  ثیر 
  .هذه الحاالت  من

 
  إلغاء حالة دبلن    في حالة دبلن

  
  تفعیل عمل$ة دبلن

  
  الترحیل إلى البلد األوروDي األول
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 : العمل بإتفاق"ة دبلن

   
/ال/حث عن /صمات الید في بنك معلومات اإلتحاد ) BAMF(یبدأ الم تب اإلتحادJ , /عد التقدم /طلب اللجوء رسم$اً 

  . او<روداك ) EURODAC(األوروDي 
اذا  نت قد أعطیت /صماتك، حتى ولو مرغمًا في دولة تا/عة الى اإلتحاد األوروDي أو إنك قد حصلت على تأشیرة دخول 

 ان بوسعه إعادتك لهذه الدولة ن َمن سی/حث الم تب اإلتحادJ إذا إلحد5 تلك الدول او تقدمت /طلب لجوء فیها، ستكون مِ 
  . األوروD$ة

 . في هذه الحالة ننصحك /طلب المشورة العاجلة في هذا المجال
  

 عن المشورة /أسرع وقٍت مم ن الرسم الب$اني في الصفحة التال$ة یوضح عمل$ة دبلن والمهل الزمن$ة فیها لمعلومات أكثر إ/حثوا 
  

  :  معلومات مهمة تا,عة للرسم الب"اني التالي
 . ة أشهر /ح م الالغ$ة او قد تبدأ من جدید /عد النطO /الح م إذا تقدم الالجئ بدعو5 ستص/ح فترة الست - 
 . شهرًا  18أشهر الى  6في حال تخفى الالجئ وعدم قدرة السلطات /الوصول إل$ه، تمدد المهلة من  - 
في حال  ان قد طلب اللجوء في بلد أوروDي آخر، یتم إعت/ار فترات ومهل زمن$ة مغایرة عن اولئك الذJ ُوجدت لهم  - 

 .أید فق^  /صمات
  

  
 



 

 

 

11 
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  )اإلستجواب لدP الم+تب اإلتحادD للهجرة واللجوء) ((BAMFالمقابلة او التحقی' من قبل 
  . سیرسل إل$ك الم تب اإلتحادJ رسالة تدعوك لإلستجواب وسماع أقوالك

إذا  نت ال تستط$ع ان تحضر إلى ذلك الموعد ألس/اب صح$ة مثًال یجب عل$ك  .مهم جدًا ان تكون منض/طًا في الوقت
 Jإخ/ار الم تب اإلتحاد)BAMF (في حالة عدم ق$امك بهذا األمر سیؤثر سل/ًا على وضعك  ./األمر وٕاحضار شهادة طبی/ة

  . القانوني
بنى عل$ه امورًا اخر5 وس$ ون من أساس تُ  $عتبر هذا اإلستجواب اللحظة الحاسمة في عمل$ة اللجوء حیث إن أقوالك ستكون 

  . الصعب جدًا تصح$حها او تغییرها الحقاَ 
  . الحصول على مشورة تساعدك على التدرب وفهم  $ف$ة  حصول هذه المقابلة /ننصحك 

 . خط$ًا ) BAMF($حO لك ان تصطحب أحد المقرDین و<لزمك لهذا أن ُتعلم إدارة ال
  

  : ما قبل المقابلة 
على سرد قصة لجوئك الشخص$ة أثناء المقابلة ، تدرب /مراجعتها بینك وDین نفسك وانت/ه الى التسلسل الزمنى حتى تقدر  - 

 . فیها
اذا  نت تعاني من مشاكل صح$ة خطیرة تؤثر على ح$اتك، س$ ون ذلك سب/ًا مانعًا لترحیلك الى وطنك ـ لذلك یلزمك  - 

قبل أو /عد المقابلة أو تقد$مها لهم خاللها وهنا نصحك ) BAMF( أوراق طب$ة موثقة تثبت خطورة الحالة إلرسالها الى
 . /الحصول على المشورة الالزمة لتقیی$م هذه األوراق قبل تقد$مها 

بذلك فهو الم لف بإیجاد مترجم متخصص ) BAMF(قم بإخ/ار الم تب اإلتحادJ  .من حقك أن تكون المقابلة بلغتك األم - 
 . $م نك أ$ضًا إحضار مترجم محلف خاص /ك إن  نت ترتاح له وتثO /ه أكثر . ودفع تكال$فه

 . تستط$عین  إمراة أن تطلبي من الم تب اإلتحادJ ان تحصلي خالل المقابلة على مترجمة ومحققة : للنساء  - 
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       ) : اإلستجواب(خالل المقابلة 
سوف $سألك المحقO إن  نت تفهم لغة المترجم جیدًا إذا  انت لد$ك أJ مش لة معه عل$ك /اإلخ/ار الفورJ عن ذلك  - 

إعلم أن ل$س جم$ع المترجمین لدیهم األهل$ة الكاف$ة وعل$ه مم ن أن تطلب تأجیل المقابلة إلى یوم . وأطلب مترجمًا آخر
 . ان ال تخضع في هذا المجال ألJ ضغ^ فإنها فرصتك األخیرة وٕانه حقك  ننصحك. اخر

أعلمه فورًا اذا . سوف $سألك المحقO إذا  نت صح$ًا مؤهل للق$ام /المقابلة وٕاذا  نت تفهم جم$ع األسئلة الموجهة إل$ك  - 
 .  ان لد$ك أJ مش لة أو إعتراض 

 . ال تتوتر إ/قى هادئًا وال تعرض نفسك لإلبتزازإذا  انت االسئلة ضاغطة عل$ك /عد الشيء ال تتأثر و  - 
 . إبدأ /اإلجا/ة عن السؤال فق^ عندما تفهمه  - 
 . إسرد الوقائع المهمة واألحداث والروا$ات الشخص$ة حتى ولو أن المحقO لم $سألك عنها /صورة م/اشرة  - 
 . إبرز جم$ع اإلث/اتات التي تدعم روایتك من وثائO ، قصائص جرائد وصور - 
خ/اره أ$ضًا عن األحداث األل$مة والصع/ة وحتى الفاضحة التي تعرضت لها، ان ذلك مم ن ان یلعب دورًا ایجاب$ًا قم بإ - 

جدًا في عمل$ة اللجوء، إذا  نت ال تقدر على ذلك على األقل قم بإخ/اره بوجود تلك األحداث وأنك ال تقدر على سردها 
 . ألن ذلك یؤلمك 

قبل اإلنتهاء من المقابلة س$قوم المترجم بإعادة التسج$الت وترجمتها  .ن$ة ثم تتم  تابتها الحقاً إن أجوDتك ُتسجل أوال /األلما - 
 . لك وعل$ك أنت اإلنت/اه ألJ خطأ وتصح$حه م/اشرة 

 إن هذا البروتو ول $عتبر أساسًا ألJ قرار ُیتخذ في مصیر لجوئك و ذلك هو أمام المحاكم في حال طلبَت 
 . اإلستئناف أو الطعن 
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 ) BAMF(التحقی' في الم+تب اإلتحادD للهجرة واللجوء / المقابلة 

 
 

  سؤاًال عن الهو"ة  24  1
  العائلة والبلد األم

الهدف توض$ح الهو$ة من خالل أسئلة سر<عة لذلك أجب إجا/ات 
  . م/اشرة وواضحة دون تردد 

  طر+' رحلة اللجوء  2

 .لة اللجوء حالهدف تحدید طر<O ر  - 
لنفس األسئلة التي سبO وأجبت علیها، ومع ذلك تكرار مستمر  - 

ال تجب بتناقض مع  .عل$ك معاودة اإلجا/ة الصح$حة دون ملل
  اإلجا/ات السا/قة

  أس,اب اللجوء  3

صف وحدد بوضوح و/طر<قة مقنعة جم$ع األس/اب الشخص$ة  - 
. اخر5  ةواألحداث التي أجبرتك على ترك وطنك واللجوء الى دول

 BAMFهذا الوصف س$ ون األساس الذJ $عتمد عل$ه ال
  رفضهإلعطائك اللجوء او 

األس,اب التي تمنع عودتك   4
  إلى الوطن

اشرح لهم حسب رأ$ك لماذا ال تستط$ع الرجوع الى الوطن وماهي  - 
ان ذلك  ما تم ذلك  ذاتتعرض لها شخص$ًا االمخاطر التي س

س$ ون االساس الذJ س$منع السلطات من ترحیلك في حال قد 
  رر ذلكقَ تَ 

 
 
  

  یر+د المحق' منك وعلى ماذا "عتمد لتقر+ر مصیر لجوئك ؟ ماذا
فهو $فحص أقوالك  جوء أن ما تقوله هو عین الحق$قة ین/غي عل$ك ان تقوم بإقناع الشخص الذJ سیدرس طلب الل

  . تقنعه انك صادق  یجب ان .بتعمO إذا لم $ ن لد$ك براهین موثقة لتقدمها، عل$ك إذن أن تجعله $صدق قصتك وأقواله
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 معاییر اللجوء
للمالحقة /سبب العرق، الدین ، الهو$ة، اإلنتماء  تتعرض من حقO الحصول على اللجوء إذا  نت في وطنك - 

 . اإلجتماعي أو الس$اسي
 . /الح$اة والحر<ة و/عدم تعرضك لألذ5 الجسدJ والنفسي كیجب ان تضمن جم$ع الدول حق - 

 
  :  أثناء المقابلة ، تنبیهات هامة

 . ك فلتكن نظراتك وحر ات جسدك ملتفتة إل$هرر نتیجة لجوئك ول$س المترجم، لذلإن المحقO هو الذJ $ق - 
في المان$ا $عتبر عدم النظر في عیني الشخص المقابل أثناء الحدیث قلة  .المحقO أثناء الحدیث معه انظر في عینيّ  - 

 . احترام ومحاولة للتهرب من قول الحق$قة 
عدم قول الحق$قة وسیؤثر ذلك في  یجب عل$ك سرد أس/ا/ك م/اشرة وDوضوح دون موارDة وٕاال س$عتبرك المحقO تحاول - 

 .مصداقیتك أمامه
 .وشفاف$ة اذا  نت قد أدلیت /أجو/ة متناقضة او تحتمل الل/س فبإم انك في هذه المقابلة أن توضح ذلك و/ ل وضوح  - 

 
  

 : ما ,عد المقابلة 
ت بها خالل المقابلة وذلك یأدل$حصل الالجئ على بروتو ول المقابلة وهي األجو/ة التي ) : 13نقطة (بروتو ول المقابلة  - 

في حال وجدت أJ خطأ أرسل التصح$ح  ./عد أساب$ع قلیلة من إجرائها قم بترجمتها /سرعة حتى یتسنى لك تصح$حها
 ) . BAMF(خط$ًا على عنوان ال 

 
 

 ) 14نقطة رقم ( تقر+ر مصیر اللجوء / نتیجة اللجوء 
وانت/ه جیدًا اذا  ان لجوئك قد تم قبوله او ) BAMF(هجرة إقرأ بتمعن ما  ت/ه لك الم تب اإلتحادJ للجوء وال

المهلة الزمن$ة للطعن  .)VG(في حال حصلت على رفض $م نك الطعن في الح م أمام المح مة اإلدار<ة  .رفضه
تبدأ /عد استالمك الرسالة، لذلك إحتفn /الرسالة والظرف الذJ أرسلت ف$ه جیدًا فتار<خ الختم عل$ه /الح م 

 .قك /أنك التزمت المهلة الزمن$ة المحددة لك للطعن واإلستئناف س$ضمن ح
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 /طلب اللجوء ، ما هي النتائج المحتملة ؟ ) BAMF(دما بت ال ع/
  

  المهل الزمن"ة/ اإلستحقاقات المترت,ة   النتیجة النهائ"ة  

1  
االعتراف أنك مستحO اللجوء  

1)Art.16a,Abs.1GG (حسب الفقرةa 16  من قانون
  اللجوء

جواز سفر خاص لالجئین /اللون + سنوات  3إقامة  -
  .االزرق 

أشهر من  3ل اذا تقدمت بذلك خالل حقك بلم الشم -
  تار<خ إستالمك رسالة قبول اللجوء 

 منحك اللجوء حسب إتفاق$ة جینیف لالجئین  2
 )§3 Abs.1 AsylG(  

سنوات  3ذات االستحقاقات السا/قة من إقامة ل  -
  . وجواز سفر أزرق وحقك بلم الشمل

  )Abs.1 AsylG 4§(منحك الحما$ة المؤقتة   3

 .سنوات  3دها إقامة سنة واحدة، في حال التجدید /ع -
 16.3.2018الحO بلم الشمل معلO حتى تار<خ  -
)  VG($حO لك الطعن /النتیجة امام المح مة اإلدار<ة  -

لإلعتراف /ك  الجئ وذلك خالل مهلة أسبوعین /عد 
  . استالمك الرسالة 

4  
 .رفض منحك صفة مستحO اللجوء واعت/ارك الجئ

 ولكن ٌ$منع ترحیلك إلى وطنك حسب
 )§60 Abs. 5      ;      7 AufenthG(  

 3تجدیدها تحصل على إقامة سنة واحدة، في حال  -
 .سنوات 

/النتیجة أمام المح مة اإلدار<ة مهلة اسبوعین للطعن  -
)VG ( للحما$ة المؤقتة Oلالعتراف /ك  مستح .  

ال مانع من + رفض طلب اللجوء دون ذ ر األس/اب   5
  الترحیل 

 .تم رفض طلب اللجوء  -
مهلة اسبوعین للتقدم /الطعن أمام المح مة اإلدار<ة  -

)VG   ( للحصول على الحما$ة المؤقتة او لمنع ترحیلك  

6  
طلب اللجوء دون توض$ح األس/اب حسب الفقرة رفض 

  ) AsylG 6 30§. (من قانون اللجوء  30
  ال مانع من الترحیل + 

یجب عل$ك التصرف /سرعة  .تم رفض طلب اللجوء  -
 ! الحلول إلیجاد 

قدم /الطعن أمام المح مة اإلدار<ة مهلة اسبوع واحد للت -
)VG ( 
-  Oین/غي عل$ك التقدم /طلب تعلی Jالترحیل حسب /التواز

حتى یتسنى للمح مة ) VwGo (5) 80§(هذه الفقرة 
  . اإلدار<ة البت /الطعن قبل إتمام ترحیلك الى الوطن 

عدم جدو5 طلب اللجوء /سبب إختصاص وأهل$ة دولة   7
  .بذلك ) إتفاق$ة دبلن (اوروD$ة أخر5 

المهلة الزمن$ة للتقدم /الطعن المعّجل هي أسبوع واحد   -
  . فق^ /عد إستالم الرسالة 

  
یلزمك إرفاق الطعن خط$ًا ) Verwaltungsgericht(في حال التقدم /الطعن أمام المح مة اإلدار<ة  :مالحظة*

  . /األس/اب الموج/ة لرفض نتیجة اللجوء 
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ولكن إعلم أن التقدم /الطلب . في هذه الحالة ، ننصحك /الحصول على إستشارة قانون$ة أو اإلستعانة /محام
مفید  محامياذ $م ن ألJ شخص ان یرفعه ووجود ال محاميال $حتاج إلى ) BAMFطلب الطعن بنتیجة ال (

 . جدا في اإلجراءات الالحقة 
  

  ماذا ,عد رفض طلب اللجوء ؟ 
عندها ستصلك  .منته$ًا بنتیجة سلب$ة غیر قابلة للجدل /عد أن تم رفض اللجوء و ذلك رفض طلب اإلستئناف$عتبر اللجوء  - 

 . $م نك أ$ضًا ترك ألمان$ا إراد$ًا . رسالة تدعوك الى ترك ألمان$ا خالل فترة زمن$ة محددة 
ر إال /عد إستشارتك إحد5 ال أحد یلزمك أن تكون وجهتك وطنك األصلي ولذلك نتمنى عل$ك عدم إتخاذ ه ذا قرا - 

 . الجمع$ات المختصة أو اإلتصال /محام 
 -  Jفي حال عدم مغادرتك لالراضي األلمان$ة من تلقاء نفسك ، $حتمل أن ترغم على الترحیل القسر. 
توجه إلى أقرب م تب استعالمات او مشورة او اتصل /محام م/اشرة /عد تلق$ك ه ذا رسالة من الم تب اإلتحادJ والتي  - 

 . وك لها على ترك ال/الد یدع
 
 

  !الى دولة اوروD$ة أخر5 
ان إخت$ارك أن تذهب إلى دولة اوروD$ة عضو في اإلتحاد األوروDي نراه غیر مجدJ في هذه الحالة، ذلك /أنه /سبب 

 . إتفاق$ة دبلن سوف یتم ترحیلك الى الدولة األوروD$ة األولى التي قد سبO وأعطیت /صمات ید$ك بها 
 . في حال تم رفض لجوئك في ألمان$ا سوف $ ون من الصعب جدًا الحصول على إقامة في دولة أوروD$ة أخر5 
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   عندما ترغب ,الرجوع طوع"ًا الى وطنك ین,غي عل"ك اإلتصال بإحدP م+اتب

 ). Rückkehrberatug( اإلستعالمات المختصة ,منطقتك
 
  

م+تب اإلستعالمات والمشورة من اجل الرجوع الى الوطن في 
  منطقة جنوب ,فار+ا 

  00498215089632: تلفون 
 suedbayern.de-a.werner@zrb: بر+د الكتروني 

  Lange Gasse 4: العنوان 
86152 Augsburg  

  ب  4النغي غاسي 
  86152اوغسبورغ 

م+تب اإلستعالمات والمشورة من اجل الرجوع إلى الوطن غرب 
  .,فار+ا 
  004993138666782: تلفون 

  westbayern.de-info@zrbmail :-E:بر+د الكتروني 
 Franziskanergasse 3: العنوان 

97070 Würzburg 
   3نر غاسي فرنس"س+ا

  فورسبورغ  97070
م+تب االستعالمات والمشورة من اجل الرجوع الى الوطن في 

  منطقة شمال ,فار+ا 
   00499112352222: تلفون 

 mail-E :nordbayern.de-info@zrb: بر+د الكتروني 
  Marienstrasse 23/   23مار+ن ستراسة : العنوان 

  Nürnberg 90402/  نورنبرغ    90402

  م+تب المساعدة من أجل الرجوع الى الوطن في مدینة میونخ 
  00498923340708: تلفون 

:  E-mail:بر+د الكتروني 
reintegration@muenchen.de 

 میونخ, 8- 6فرانس"س+انر ستراسة : العنوان 
Franziskanerstrasse  

81669 München  
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 :  معلومات إضاف"ة هامة
 

في الشهور الثالثة األولى او خالل الم وث في مساكن اإلقامة األول$ة، سوف تكون اإلقامة  : أین $حO لي اإلقامة - 
السلطات المختصة إزالة لذلك أطلب من . ا $حO لالجئ أن $سافر على جم$ع األراضي األلمان$ةه/عد. مقیدة ومحدودة

 . راضي األلمان$ة جم$ع الع/ارات عن ورقة اإلقامة والتي  انت قد  تبت سا/قًا لتقید الحر ة والتنقل على األ
 

في االساب$ع . من مسؤولیتك التأكد من إم ان$ة وصول الرسائل والبر<د المرسلة من السلطات الى عنوانك الحالي : البر<د - 
ل لك السلطات دعوات المقا/الت ونتائج التحق$قات ، وذلك الى عنوان البر<د في محل اقامتك في والشهور األولى قد ترس

 .والموضوعة لهذا الغرض تأكد من اللوائح في مداخل المساكن .التأكد من بر<دك /ش ل یومي عل$ك ول$ة لذاالمساكن األ
لمهل الزمن$ة لإلستئناف وما شا/ه حیث ستص/ح قد $عرضك التأخر عن إستالم البر<د في الوقت المناسب الى خسارة ا 

 . جم$ع األعذار دون منفعة 

عن م ان س نك الجدید م/اشرة /عد إنقاالك إل$ه ألن ذلك  BAMFال  عل$ك إخ/ار الم تب اإلتحادJ للهجرة واللجوء - 
ألماكن الجدیدة /عد انتقالك ن$ة إستالمك للبر<د /ش ل عام في اال $حصل /ش ل تلقائي في أكثر األح$ان، ثم تأكد من إم ا

 . إلیها
 

إذ /مجرد طلب الش̀ر إظهار ما یجب عل$ك ذلك ، واال قد في جی/ك  یجب عل$ك إصطحاب /طاقة اإلقامة دائماً  - 
 ) ظ/^ مالي، إتهام من قبل المح مة أو حتى الح/س ( تتعرض الى مشاكل عدیدة 

 
. الى السلطات ثم اطلب الوصوالت الالزمة لذلك  قم بتصو<ر جم$ع األوراق من وثائO ومستندات قبل تسل$مها - 

 .احتفn بجم$ع أوراقك ووصوالتك جیدًا أثناء إقامتك في ألمان$ا 
   

 .الحما$ة من سلطات /الدك  طلبتألن ذلك $عتبر و انك  د $عرض لجوئك لإللغاءقإن اتصالك /سفارة /الدك  - 

  طلب وثائO مثالً  /أJ ش ل  ان االتصال /سفارة /الدك على$حO له ان $عرضك للضغ^ او یجبرك  احد أثناء اللجوء ال
 . و  ان ذلك أثناء إتهام أو احتجازحتى ل

 
بذلك في الوقت المناسب  BAMFأو تعرضت ألحداث قاس$ة جدًا عل$ك بإخ/ار ال  إن  نت تعاني من أزمات نفس$ة - 

 .  ي یتسنى لهم أخذها /عین اإلعت/ار
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 .ء موظفون وموظفات متخصصون /الالجئین المحتاجین لحما$ة خاصة لد5 الم تب اإلتحادJ للهجرة واللجو  - 
 

تكلمًا بإسمك لینوب عنك عین لك السلطات مُ و نت وحیدًا في المان$ا سوف تُ ) سنة  18أقل من ( في حال  نت قاصراً  - 
 . بتقد$م اللجوء مثًال ولما ف$ه مصلحتك

 
عن شخصیتك وعائلتك بل إن المحامي ال  الصح$حةقانون$ًا تعتبر مسؤوًال ومجبرًا على إعطاء المعلومات  - 

  .كون مرفقة /صور شخص$ة$ستط$ع أن $عف$ك من ذلك بل وعل$ك تقد$م إث/اتات  وثائO ومستندات $ستحسن أن ت
 

منذ خروجك من الوطن حتى الوصول الى  ا تعتبر مجبرًا عن ا$ضاح الطرق التي سلكتها أثناء رحلة اللجوءم  - 
  .في حال تفعیل إتفاق$ة دبلنإ$اها مهمة جدًا أ$ضًا الوثائO التي تثبت دخولك /عض الدول ومغادرتك   ما وتعتبر. ألمان$ا 

 
 : واج/ك إخ/ار السلطات /األمور التال$ة  لما طرأ علیها تغییر  -
 العنوان  - 
 حقوق اإلقامة  - 
 الوضع العائلي - 

  . و$ستحسن إرسال هذه المعلومات للسلطات عن طر<O الفاكس واإلحتفاs بورقة الفاكس التي تؤ د نجاح عمل$ة اإلرسال 
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  الح"اة أثناء اللجوء
 

  سوف تحصل من الح ومة األلمان$ة على مساعدات إجتماع$ة  مصادر المع"شة ؟ •
) .  Asylblg(عین$ة ومال$ة وطب$ة وذلك حسب قانون الالجئین أثناء عمل$ة اللجوء سوف تحصل على مساعدات 

سي ولكن المحدود من العنا$ة الطب$ة مثل عالج الحاالت المستعص$ة والخطیرة، $ضمن لك هذا القانون الحد األسا
 أما الحاالت التي تحتمل التأجیل فسوف ٌینظر. معالجة األوجاع الصع/ة والمساعدات في حاالت الحمل والوالدة

  ) Sozialdienst(ساعدة من م تب الشؤون اإلجتماع$ةفي أمرها في هذه الحالة سوف تحصل أ$ضًا على الم
 
 

 : +"ف"ة الع"ش ؟ لإلستفسارات عن الحقوق اإلجتماع"ة  •
في ألمان$ا الكثیر من الجمع$ات والمنظمات التي ُتعنى /الشؤون اإلجتماع$ة وتقد$م اإلستفسارات للمهاجر<ن 

،  Innere Mission، إنارJ مسیون AWO، آفو  Diakonie، د$اكوني  Caritas ار<تاس (والالجئین مثل 
ول$ة لكل األسئلة المتعلقة $م نك اعت/ارهم مصدر معلومات أ Bayerisches Rotes Kreuzالصلیب األحمر 

اللمان$ة و/عض اإلختصاصات /المساعدات اإلجتماع$ة واإلندماج و$م نك الرجوع إلیهم اذا رغبت ان تتعلم اللغة ا
  ..... أو إذا أردت معرفة  $ف$ة الحصول على إذن عمل والخ 
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    !! BAMFعنوانك الجديد  نموذج البالغ
  

  اخبار او اطالع بعنواني الجديد                                                                                       
 

  .……………………رقم الملف
 
  السيدات و الساده المحترمين                                                                                

                                                                   ديد والذي اقطن فيه هو                   عنواني الج
                                                                  .……………………االسم االول ..  ……………………االسم الثاني

                                                                                                                .……………………الشارع 
                                                                                         .……………………رقم البريد والمدينة او المنطقة 

  
  

 مع تحياتي   
 
 …………………….                                                                                                         

  التوقيع                                                                                               \التاريخ 
 
 
An das BAMF 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Boschetsriederstraße 41 
81379 München 
 
  
Mitteilung meiner Adressänderung – AZ:  ..................................  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich ab sofort unter folgender Adresse erreichbar bin: 
NAME Vorname  
Straße:   
PLZ/Ort:  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 ______________________________________ 
Datum / Unterschrift 
 
 
 نفس الشي اذا كنت قد رفعت طلب استناف الى المحكمة االدارية
An das Verwaltungsgericht München     
Bayerstraße  30   
80335 München                                                                  
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 م التوفی'ـــــــــنتمنى لك

  .في میونخ ) (InfoBus ائ' اإلحترام من فر+' إنفو*وسف,
Infobus für Flüchtlinge, c/o amnesty international  
Volkartstr. 76, 80636 München 

 E-mail: بر<د الكتروني
muenchen.de-infobus@amnesty 

 
  .األوقات واإلستشارات المستجدة  راجع صفحتنا على اإلنترنت للحصول على*
sfluechtlingsrat.de/infobu-www.muenchner 
 

 017667606378:  اب تلفون او واتس
 

 المشورة اوقات
  Biberger Straße 88, Unterhaching. من الثان$ة إلى الثالثة والنصف ظهرًا : اإلثنین 
 )Mc Graw Kaserne(ثكنة ماك رو . من الرا/عة /عد الظهر الى السادسة مساء : اإلثنین 

Tegernseer Landstr. 239a  
 

    ,Funkkaserne( Frankfurter Ring 200( ثكنة فونك . من الخامسة الى السا/عة عصرًا  : الثلثاء 
 )Bayernkaserne, Haus18( ثكنة /فار<ا  . من الخامسة الى السادسة والنصف عصرًا : األرDعاء 

Heidemannstr. 50  
 

  Bayernkaserne, Haus 45  (Heidemannstr. 60( ثكنة /فار<ا. من السادسة والنصف الى الثامنة مساًء : األرDعاء 
 

 ) Am Moosfeld 37(  أم موس فیلد. ظهرًا   الواحدةإلى   عشرة الحاد$ةمن الساعة : السبت 
 

 
 
 

 
  إذا كنت ترغب في دعم عملنا، فإننا نقدر التبرع لحساب الجمعية من أجل تعزيز العمل لالجئين

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über eine Spende auf das Konto 
des 
 

Vereins zur Förderung der Flüchtlingsarbeit: 
Kto 314 344, BLZ 701 500 00, Stadtsparkasse München, Stichwort „Infobus"  

 


