حول إجراء اللجوء
لقد قدمت طلب اللجوء الخاص بك وأنت ا ن في مرحلة

إجراء الدخول
وفي ھذه المرحلة سﯾتم سؤالك عن رحلتك والمعلومات الضرورﯾة ا خرى.

نظرة شاملة على ا جراء

 (.1لقد قدمت طلب لجوء في النمسا للشرطة ،أو جﮭاز أمن ،أو مركز استقبال أولي.
ك.
س اررحل ت
كو م
ن ھوﯾ ت
شأ
طة ب
شر
لال
نقب
ج وء  ،سﯾ تماستجوابكم
تط لب ًالل
ت ق دقدم
إذا ك ن
(.2
ﯾتم تقدﯾم طلبك للحصول على الحماﯾة الدولﯾة بعد إجراء المقابلة ا ولﯾة لدى الشرطة وﯾقرر المكتب الفﯾدرالي للﮭجرة
واللجوء أي إجراء مما ﯾلي:
استدعائك للحضور أمام مركز استقبال أولي في إدارة إقلﯾمﯾة )النقل بمعرفة الشرطة( أو
تعﯾﯾن مركز استقبال محدد لك.
ع اﯾةا ساسﯾة.
ع مالر
ي ب الفعلجزءٌمن د
ﯾةھ
ﯾحق لك اختﯾار مركز ا ستقبال أو المنطقة التي ﯾتم تعﯾﯾنﮭا لك.
سارﯾ اًع ق
ب
عندئذ فقط ﯾبدأ إجراء اللجوء.
إجراء المقابلة الشخصﯾة ،وتنفﯾذ عملﯾات البحث وتحدﯾد الﮭوﯾة .إذا كنت تحت سن الـ14
عندئذ فقط سﯾتم تقدﯾم الطلب عند تأكﯾده في حضور مستشار

نو ال دﯾك،
عامً او تعلممكا
رجى تقدﯾم جمﯾع

الوثائق التي أحضرتﮭا معك– قد ﯾتم تفتﯾش م بسك وأمتعتك من خ ل موظف من جنسك.
للتعرف على ھوﯾتك والتحقق مما إذا كانت النمسا مسئولة حقا عن طلب اللجوء الخاص بك ،ﯾتم أخذ بصماتك .ستحصل
على بطاقة إجراءات خضراء في غضون ث ثة أﯾام ،وما لم ﯾتم إقرار ا جراء الخاص بك قبل إصدار ھذه البطاقة،
اقامةوفقً االمادة  51من قانون اللجوء لسنة AsylG 2005 - Asylum ) 2005
) (Act 2005البطاقة البﯾضاء(.
 (.3ا ن حﯾث أنك قد قدمت طلب اللجوء ،ستستجوبك الشرطة عن ھوﯾتك ورحلة سفرك.

 (.4كجزء من إجراء الدخول -إ في حالة قبول طلبك بالفعل– سﯾجري الشخص المسئول عن اتخاذ القرار بشأن طلب
اللجوء الخاص بك مقابلة شخصﯾة معك مرة واحدة على ا قل .وﯾحق لك أن تصطحب في المقابلة الشخصﯾة التي
ستجرﯾﮭا معك السلطات طرف ثالث تثق بﮫ وممثل .في حا ت المقابلة الشخصﯾة مع طالبي اللجوء ا قل من  18عام،
ﯾجب أن ﯾتواجد ممثل قانوني.

 (.5ﯾمكن أن ﯾنتﮭي إجراء الدخول كما ﯾلي:
Seite 1 von 3

كثر آما ناً( ،أوأنﮫ
ﯾوجد دولة أخرى مسئولة عن فحص طلبك وعلى ذلك ھناك نﯾة لرفض طلب لجوئك في النمسا ،أو منعﮫ سباب أخرى،
ي .وﯾكون دور المستشار القانوني ھو تقدﯾم المشورة وسﯾحضر المقابلة
كمستشار قانو ن
صل
كمسب قاوسوفﯾُخ
ص
مإ ب غ
الشخصﯾة التالﯾة .سﯾتم اتخاذ قرار بشأن في أسرع وقت ممكن.

ي:
جراءواحداًمماﯾ ل
❖

جوء .ستحصل على إخطار الرفض أو إخطار عدم القبول.
جراء ال ل
ح اً لكبأن تبدأ فيإ
سمسمو
لﯾ

❖

جوء .وھذا ﯾعني بأنك ستحصل على تصرﯾح إقامة وﯾمكن أن ﯾحدد لك مركز
جراء ال ل
ح اً لكبأن تبدأ فيإ
مسمو
استقبال أولي  -من المحتمل أن ﯾكون في و ﯾة فﯾدرالﯾة نمساوﯾة أخرى .سﯾتم التوصل لقرار حﯾال طلب اللجوء
الخاص بك في مرحلة تالﯾة وذلك في الفرع ا قلﯾمي للمكتب الفﯾدرالي.

إذا كان من المتوقع عدم رفض طلب اللجوء الخاص بك ،عادة سﯾسمح لك بالبدء في إجراء اللجوء؛ وھذا ﯾعني أنﮫ سﯾتم
اتخاذ قرار بشأن محتوى طلبك )أسباب الﮭروب( .وھذا

ﯾحول دون اتخاذ قرار بشأن المحتوى المقدم في إجراء الدخول.

بمجرد السماح لك بالبدء في إجراءات اللجوء ستحصل على تصرﯾح إقامة ،وسﯾكون ھذا التصرﯾح بمثابة دلﯾل على شرعﯾة
إقامتك في النمسا .بعد ذلك ،ﯾمكن أن ﯾحدد لك مركز استقبال أولي -ومن المحتمل أن ﯾكون في و ﯾة فﯾدرالﯾة أخرى .سﯾتم
التوصل لقرار حﯾال طلب اللجوء الخاص بك في مرحلة تالﯾة وذلك في الفرع ا قلﯾمي للمكتب الفﯾدرالي.

إذا رغبت في العودة إلى وطنك ،ﯾمكنك الحصول على المشورة بشأن العودة للوطن في أي وقت وفي أي مرحلة من العملﯾة.
ر اً
بالعودة ،فإنك ملزم باستغ ل خدمة ا ستشارة الخاصة بالعودة إلى الوطن.

معل م ت مﮭم أخ ى:
⮘ في حالة تقدﯾمك طل

ح )بمعنى تقدﯾم طلب إضافي بعد طلب صدر بشأنﮫ قرار قانوني( ،ﯾتم تطبﯿق أحكام خاصة .تتوفر

نشرة منفصلة تقدم لك معلومات بخصوص ذلك.
⮘ ﯾوجد مستشارون قانونﯿون في مركز ا ستقبال ا ولي فادتك بالمشورة أثناء إجراء اللجوء .ﯾمكنك ا تصال بﮭم إذا كانت لدﯾك
الرغبة .على الرغم من ذلك ،ﯾمكنك إشراك مستشارك القانوني الخاص )المحامي(.
المستشار القانوني ھو شخص ﯾتمتع بخبرة كبﯿرة في مجال المواطنﯿن ا جانب واللجوء .وھؤ ء المستشارون القانونﯿون
ﯾمثلونك بنزاھة وبشكل مستقل وﯾقدمون لك المشورة بشأن المساٸل القانونﯿة .إضافة إلى ذلك ،ﯾخضع المستشارون القانونﯿون
لواجب السرﯾة.
⮘

ن إجراء ترحﯿلك.
ضم ا
لل
ن اعتق ا
كرھ
ضع
نظر اً ل عدةسأ باب،ﯾمكن و

⮘ إذا وجدت نفسك رھن ا عتقال ،سﯿتصل بك موظف من موظفي المكتب الفﯿدرالي وسﯿلتقي بك إما في مركز ا حتجاز أو في
مركز ا ستقبال ا ولي .وﯾحق لك تلقي المشورة القانونﯿة داخل مركز ا حتجاز.
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⮘ إذا كنت أقل من 18

را ً .حﯿنﮭا سﯿمثلك مستشار قانوني أثناء

جمﯿع مراحل العملﯿة حتى ﯾتم تحدﯾد مركز استقبال .وعلى وجﮫ الخصوص سﯿتواجد المستشار القانوني في جمﯿع المقاب ت
الشخصﯿة.
⮘ إذا كنت تعاني من مشاكل طبﯿة أو نفسﯿة ،ﯾرجى إع م طبﯿب ومستشار قانوني على الفور.
⮘

سي)م ث
ل
جن
صم ﯿر ا ل
كفيتقرﯾر ال
صح ق
صو
تبخ
ع تداء ا
ن اضطﮭ ادقاٸ معلى ا
نخ وفك م
ى الفورإ ذاكا
ىإ فادتناع ل
ﯾُرج
ا عتداد الجنسي( .بعد ذلك سﯿجري المقابلة الشخصﯿة معك أحد موظفﯿنا الذي ھو من نفس جنسك– إ إذا طلبت خ ف ذلك.

⮘

إذا رغبت في العودة إلى وطنك بأمان وكرامة ،ﯾمكنك الحصول على المشورة بشأن العودة للوطن في أي وقت وفي أي مرحلة
من العملﯿة .تشمل المشورة بشأن العودة إلى الوطن توضﯿح ا حتما ت في النمسا وفي بلدك ا صلي .إذا قبلت العرض ،ﯾمكنك
أﯾضا الحصول على مساعدة مالﯿة.
للمزﯾد من المعلومات عن المؤسسات التي تقدم العون بشأن العودة للوطن ،تحدث إلى مستشار قانوني )مركز ا ستقبال
ا ولي( أو أحد موظفﯿنا.

:(UNHCR) ӨҸҚƺƵǚƸƹǞƵҒƞ ǛҚƵǚƼǊ
ǙүǡƵǚƻǃ ǓƈƵǛǊ
ƶƞƵǚҒǊ
ƐǄ
ƨƺƵǚ
 ӨҸҚƺƵǚƸƹǞƵҒƞ ǛҚƵǚƼǊفي أي وقت :ص.ب ،550, 1400 Vienna .رقم
ǙүǡƵǚƻǃ ǓƈƵǛǊ
ƶƞƵǚҒǊ
ƐǄ
ƨƺƵǛƳǛƌ җ
ǠǚƮƾƲƺǉ
الﮭاتف) 01/26060/5306:القسم القانوني(؛ البرﯾد ا لكتروني mailto:ausvi@unhcr.org:؛ موقع الوﯾب:
www.unhcr.at.
على الرغم من ذلك ،ﯾرجى ا نتباه إلى أن المفوضﯿة العلﯿا لشؤون ال جئﯿن التابعة ل مم المتحدة )(UNHCR
النمسا لتقدﯾم المشورة.
⮘ وس ٸ ا تص ل
موقع الوﯾب  ،www.rechtsanwaelte.atالعنوان ،Tuchlauben 12, A-1010 Vienna
ھاتف+43 (1) 535 12 75 :
⮘ إذا كان لدﯾك أسئلة أخرى ،سوف ﯾسعد موظفونا بمساعدتك.
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تحضر إلى

