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 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
 

 
 لقد قدمت طلب لجوء في النمسا للشرطة، أو جھاز أمن، أو مركز استقبال أولي..) 1

 
تك..) 2 ار رحل تك ومس أن ھوی بش بل الشرطة  تم استجوابك من ق ، سی ًا للجوء لب د قدمت ط  إذا كنت ق

ة رالي للھجرب الفیدیتم تقدیم طلبك للحصول على الحمایة الدولیة بعد إجراء المقابلة ا�ولیة لدى الشرطة ویقرر المكت
 واللجوء أي إجراء مما یلي:

 أولي في إدارة إقلیمیة (النقل بمعرفة الشرطة) أواستدعائك للحضور أمام مركز استقبال  -
 تعیین مركز استقبال محدد لك. -

ایة ا م الرع دع لمجانیة ھي بالفعل جزءٌ من  لنقل ا تقبال المعین مجاني، فوسیلة ا النقل إلى مركز ا�س  ة.�ساسی
 � یحق لك اختیار مركز ا�ستقبال أو المنطقة التي یتم تعیینھا لك.

قب  جراء اللجوء.عندئذ فقط یبدأ إ اً ع لمقدم ساری اللجوء ا لي، فسیعتبر طلب  ا�ستقبال ا�و لى مركز  ا لم یتم اصطحابك إ إذ

دیك،  14إذا كنت تحت سن الـ إجراء المقابلة الشخصیة، وتنفیذ عملیات البحث وتحدید الھویة. م مكان وال ا و� تعل عامً

قبال ا�ولي. یُ عندئذ فقط سیتم تقدیم الطلب عند تأكیده في حضور مستشار انوني في مركز ا�ست لق ك ا جمیع رجى تقدیم 
   قد یتم تفتیش م�بسك وأمتعتك من خ�ل موظف من جنسك. – الوثائق التي أحضرتھا معك

ستحصل  .بصماتكللتعرف على ھویتك والتحقق مما إذا كانت النمسا مسئولة حقا عن طلب اللجوء الخاص بك، یتم أخذ 

، وما لم یتم إقرار ا�جراء الخاص بك قبل إصدار ھذه البطاقة، في غضون ث�ثة أیاماء خضرعلى بطاقة إجراءات 

ا المادة  لحق في ا�قامة وفقً قة ا ھا بطا قى حین فستتل  AsylG 2005 - Asylum( 2005من قانون اللجوء لسنة  51

Act 2005.(البطاقة البیضاء) ( 

 الشرطة عن ھویتك ورحلة سفرك.ا�ن حیث أنك قد قدمت طلب اللجوء، ستستجوبك .) 3
 
 
 

سیجري الشخص المسئول عن اتخاذ القرار بشأن طلب  –قبول طلبك بالفعل  إ� في حالة -كجزء من إجراء الدخول .) 4

لتي اویحق لك أن تصطحب في المقابلة الشخصیة  اللجوء الخاص بك مقابلة شخصیة معك مرة واحدة على ا�قل.

عام،  18ن مفي حا�ت المقابلة الشخصیة مع طالبي اللجوء ا�قل  ثالث تثق بھ وممثل.ستجریھا معك السلطات طرف 

 یجب أن یتواجد ممثل قانوني.

 

 یمكن أن ینتھي إجراء الدخول كما یلي:.) 5
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أو أن  ، (ً نا أخرى (دولة أخلى أكثر آما د في دولة  ا�ضطھا لى حمایة ضد  لك ع یة حصو تمال اح �جراء الحالي یوضح  إذا كان ا ھ 

�سباب أخرى،  منعھیوجد دولة أخرى مسئولة عن فحص طلبك وعلى ذلك ھناك نیة لرفض طلب لجوئك في النمسا، أو 

ني. قانو لك مستشار  قا وسوف یُخصص  غك مسب ب� سیتم إ ویكون دور المستشار القانوني ھو تقدیم المشورة وسیحضر المقابلة  

  قت ممكن.سیتم اتخاذ قرار بشأن في أسرع و الشخصیة التالیة.
 
 

لي: ال ا�جراء واحداً مما ی لقرار حی یكون ا  ، لشخصیة ابلة ا المق بعد إجراء ھذه   
 
 

لجوء. ❖ ال تبدأ في إجراء   ستحصل على إخطار الرفض أو إخطار عدم القبول. لیس مسموحاً لك بأن 
لجوء.  ❖ ال تبدأ في إجراء  مركز  یحدد لكوھذا یعني بأنك ستحصل على تصریح إقامة ویمكن أن  مسموحاً لك بأن 

وء سیتم التوصل لقرار حیال طلب اللج ن المحتمل أن یكون في و�یة فیدرالیة نمساویة أخرى.م -استقبال أولي 

 الخاص بك في مرحلة تالیة وذلك في الفرع ا�قلیمي للمكتب الفیدرالي.
 
 

لك بالبدء في إجراء اللجوء؛ وھذا یعني أنھ سیتم  سیسمحإذا كان من المتوقع عدم رفض طلب اللجوء الخاص بك، عادة 

 وھذا � یحول دون اتخاذ قرار بشأن المحتوى المقدم في إجراء الدخول. اتخاذ قرار بشأن محتوى طلبك (أسباب الھروب).

عیة وسیكون ھذا التصریح بمثابة دلیل على شر تصریح إقامة،بمجرد السماح لك بالبدء في إجراءات اللجوء ستحصل على 

سیتم  ومن المحتمل أن یكون في و�یة فیدرالیة أخرى. -بعد ذلك، یمكن أن یحدد لك مركز استقبال أولي  إقامتك في النمسا.

 التوصل لقرار حیال طلب اللجوء الخاص بك في مرحلة تالیة وذلك في الفرع ا�قلیمي للمكتب الفیدرالي.
 
 
 
 

 على المشورة بشأن العودة للوطن في أي وقت وفي أي مرحلة من العملیة.، یمكنك الحصول وطنكإذا رغبت في العودة إلى 
ًا  ر الي قرا الفیدر لمكتب  للجوء الخاص بك أو إذا أصدر ا لب ا تم رفض ط لمرجح أن ی أنھ من ا ید ب لتي تف ومات ا عد است�م المعل ب

 بالعودة، فإنك ملزم باستغ�ل خدمة ا�ستشارة الخاصة بالعودة إلى الوطن.
 

 
 مھم� أخ�ى: معل�م�ت

 
 

تتوفر  (بمعنى تقدیم طلب إضافي بعد طلب صدر بشأنھ قرار قانوني)، یتم تطبیق أحكام خاصة. طل� �ح�في حالة تقدیمك  ⮘
 نشرة منفصلة تقدم لك معلومات بخصوص ذلك.

 
 

ا�تصال بھم إذا كانت لدیك یمكنك  یوجد مستشارون قانونیون في مركز ا�ستقبال ا�ولي �فادتك بالمشورة أثناء إجراء اللجوء. ⮘
 على الرغم من ذلك، یمكنك إشراك مستشارك القانوني الخاص (المحامي). الرغبة.

ن القانونیون وھؤ�ء المستشارو المستشار القانوني ھو شخص یتمتع بخبرة كبیرة في مجال المواطنین ا�جانب واللجوء.

تشارون القانونیون إضافة إلى ذلك، یخضع المس المساٸل القانونیة.یمثلونك بنزاھة وبشكل مستقل ویقدمون لك المشورة بشأن 

 لواجب السریة.
 

ان  ⮘ ال لضم باب، یمكن وضعك رھن ا�عتق أس عدة  اً ل  ترحیلك.إجراء نظر

و في تجاز أإذا وجدت نفسك رھن ا�عتقال، سیتصل بك موظف من موظفي المكتب الفیدرالي وسیلتقي بك إما في مركز ا�ح ⮘

 ویحق لك تلقي المشورة القانونیة داخل مركز ا�حتجاز. ا�ستقبال ا�ولي.مركز 
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ً. 18أقل من  كنت إذا ⮘ نا فورا ُرجى إخبار ھذا الوقت، ی امة والدیك في  اماً و� تعرف مكان إق ع لك مستشار قانوني أثناء حینھا سیمث 

ع المقاب�ت واجد المستشار القانوني في جمیوعلى وجھ الخصوص سیت جمیع مراحل العملیة حتى یتم تحدید مركز استقبال.
 الشخصیة.

 
 نفسیة، یرجى إع�م طبیب ومستشار قانوني على الفور.طبیة أو إذا كنت تعاني من مشاكل  ⮘

 
ثل  ⮘ یر الجنسي (م المص قك في تقریر  ات بخصوص ح تداء م على اع اد قاٸ من ا�ضطھ وفك  ذا كان خ فادتنا على الفور إ ُرجى إ ی

 إ� إذا طلبت خ�ف ذلك. –بعد ذلك سیجري المقابلة الشخصیة معك أحد موظفینا الذي ھو من نفس جنسك  ا�عتداد الجنسي).
  
 

إذا رغبت في العودة إلى وطنك بأمان وكرامة، یمكنك الحصول على المشورة بشأن العودة للوطن في أي وقت وفي أي مرحلة   ⮘
إذا قبلت العرض، یمكنك  ا�حتما�ت في النمسا وفي بلدك ا�صلي. تشمل المشورة بشأن العودة إلى الوطن توضیح من العملیة.

 أیضا الحصول على مساعدة مالیة.
تقبال ز ا�سللمزید من المعلومات عن المؤسسات التي تقدم العون بشأن العودة للوطن، تحدث إلى مستشار قانوني (مرك

 ا�ولي) أو أحد موظفینا.
 
 

Ƶǚ ƼǊǙүǡƵǚ ƻǃǓƈƵ ǛǊƶƞƵǚ ҒǊƐ ǄƨƺƵǚ� ӨҸҚƺƵǚ ƸƹǞƵ Ғƞ� ǛҚ )UNHCR:( 
 

� ӨҸҚƺƵǚ ƸƹǞƵ Ғƞ� ǛҚƵǚ ƼǊǙүǡƵǚ ƻǃǓƈƵ ǛǊƶƞƵǚ ҒǊƐ ǄƨƺƵǛ�  ƳǛƌ җǠǚ ƮƾƲƺǉ :1400 ,550ص.ب.  في أي وقت Vienna ،  رقم

  ؛ موقع الویب: mailto:ausvi@unhcr.org(القسم القانوني)؛  البرید ا�لكتروني:  5306/01/26060الھاتف:

.twww.unhcr.a 

) � تحضر إلى UNHCRعلى الرغم من ذلك، یرجى ا�نتباه إلى أن المفوضیة العلیا لشؤون ال�جئین التابعة ل�مم المتحدة (

 النمسا لتقدیم المشورة.
 
 

 وس�ٸ� ا�تص�ل ⮘
 

 ،Tuchlauben 12, A-1010 Vienna، العنوان www.rechtsanwaelte.at موقع الویب
 75 12 535 (1) 43+ ھاتف:  

 
 

 إذا كان لدیك أسئلة أخرى، سوف یسعد موظفونا بمساعدتك. ⮘
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