
 
 

 

 
  العودة رحلة

 عودة الطوعيةة للرافقسبيل إلعطاء المعلومات والم
 

 
ه  اإلجتماعيين. مساعديهموٕالى إلى طالبي اللجوء  هذهلمعلومات صحيفة اتتوج  

 

 
 

 إتخاذ قرارًا يتعلق بمستقبلك حينهاعليك سيتوجب ، الطلب لهذا الحقاً  سلبيبلجيكا. إذا حصلت على جواب  إلىمت بطلب لجوء تقد .  
 أردت العودة طوعًا ما يمكنك اللجوء إلينا إذا 

 
 . يتابع كل"العودة "رحلةبـ ندعوه أيضًا  هذا ما، و المرافقةبالمعلومات و ب لتزويدك ) سبيالً طالبي اللجوء"فيدأزيل" (الوكالة الفدرالية لمساعدة  وضعت

 هو مساعدتك في هذه الرحلة.اإلجتماعي  كمساعددور السبيل. ويكون طالب لجوء هذا 
 

  .خالل طلبك للجوء1
ولو كانت عودة إلى بلدك األصلي في أي لحظة، حتى يمكنك اتخاذ قرار ال عن العودة الطوعية. وفي الحقيقةفور تقدمك بطلب اللجوء يتم إبالغك 

 إجراءات لجوءك غير منتهية بعد.
 

  اً سلبي اً قرار  تلقيت. 2
 هذه أحدمساعدك اإلجتماعي معك إحتماالت مستقبلك المختلفة،  يدرسحالة الجئ)،  CGRA1الـ  لم تعطك تلقيت قرارًا سلبيًا (في حالإذا ما 

  العودة الطوعية. يتم ذلك من خالل مقابالت فردية. واإلحتماالت ه
 
  تأكيد القرار السلبي. 3

مما يعني أيضًا نهاية  2CCEـتم رفض هذا اإلستئناف من قبل الالسلبي. في حال  CGRAأن تكون قد تقدمت باستئناف ضد قرار الـ  المحتملمن 
  المفتوحة.ساحات العودة  إجراءات اللجوء الخاصة بك. عليك حينها ترك مركز اللجوء الذي يستقبلك. يمكنك تمديد إقامتك فقط في

                                                 
 المفوضية العامة لالجئين وعديمي الجنسية1
 المجلس القضائي لألجانب2



 
 

  

  ساحات العودة المفتوحة
 

  المركز المفتوح

إليها الدخول  فتوحة. يمكنكم ساحات مفتوحة، في مراكزٍ  هي إذاً  ".فيدأزيل"تتواجد ساحات العودة المفتوحة في مراكز استقبال الالجئين التابعة لـ
  .بحريةوالخروج منها 

 

  يوماً  30

 ثالثة مقابالت. معك يومًا. خالل هذه الفترة ينظم مستشار العودة 30 بـفترة االستقبال في الساحات المفتوحة  دحد تُ 
 

  مستشار العودة
على تواصل مع مساعدك اإلجتماعي السابق. مهمة المستشار أن يقدم لك كافة المعلومات المفيدة سيكون عودة، الذي بدوره الك مستشار سيرافق

 .قراٍر ماعودة طوعية إلى بلدك األصلي، كما يساعدك على اتخاذ فيما يتعلق ب
 

  في المجتمعمساعدة لإلندماج مجددًا 
حالتك الشخصية. ويشرح لك عن الطريقة التي يمكننا بها مساعدتك للرجوع  العودة مستشاريدرس خالل فترة استقبالك في ساحة عودة مفتوحة، 

 لإلندماج مجددًا في مجتمع بلدك األصليهذا ما ندعوه مساعدة والعيش في بلدك. 
 

  حضور مكتب األجانب
يتواجد مكتب األجانب أيضًا في مراكز  ،جراءات اللجوء الخاصة بك. وعليه)، توضع نهاية إلCCEن الـ الصادر ع(بعد القرار السلبي النهائي 

  ساحات العودة المفتوحة لمتابعة ملفك.
 

  .30بعد األيام الـ 

رحلة عودتك الطوعية. إذا ما ن، ينتهي استقبالك في ساحات العودة. ويمكن تمديد استقبالك فقط لمساعدتك في التحضير لالثالثيبعد األيام 
 .الترحيلب حينها المضي قدماً تترك المركز، يمكن لمكتب األجانب  وأالّ  تعود طوعاً  الّ اخترت أ

 
 

 

  العودة الطوعية
في  للبحث عن حلول لمشاكلك "فيدأزيلـ"ال تتواجدلهذا تخاذ، وبما أننا نعي أن هذا القرار صعُب اإليمكنك وبأية لحظة طلب العودة الطوعية. 

 حالة العودة الطوعية إلى بلدك األصلي.
 

 .مساعدك اإلجتماعيإذا ما أردت معرفة المزيد عن العودة الطوعية، يمكنك سؤال 
 

  الظهرمن الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة بعد  745 0800/32الرقم المجاني ال على كما يمكنك اإلتص
 

في بروكسل، انتوربن، غنت، ولييج) أو لدى أحد شركائنا. يمكنك ( "فيدأزيلـ"العودة التابعة ل ُكوات (أكشاك)كذلك يمكنك االستعالم في إحدى 
 www.voluntaryreturn.beلكتروني: الحصول على عناوينهم على الرابط اإل

 

  :هام
 حتى وٕان لم تكن طالب لجوء وتقيم في بلجيكا بطريقة غير شرعية، يمكنك دائمًا العودة طوعيًا إلى بلدك.

 


