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فردية ومعلومات القانونية. هناك سوف تتلقى مشورة  إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بأحد مراكز االستشارات
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إجراءات االستئناف  خالل الثانويةالحماية  والحاصلين علىلطالبي اللجوء  مكان السكنتقييد 

من االعالة األساسية المستفيدينو 3رقم  قانون اللجوء ة بحسبالمفتوح  
 

هناك  01.11.2017إحدى الواليات االتحادية التسع. منذ فرزك إلى ت اللجوء في النمسا، سيتم بعد أن تم قبولك في إجراءا

والتي تتلقى إليها  فرزكاالتحادية التي تم  يةالوالاإلقامة لطالبي اللجوء. وهذا يعني أنك يجب أن تعيش في مكان قيود على 

.األساسية اإلعالة خدماتفيها   

 

.األساسية اإلعالة طوعي عن خدمات يت بشكلالعيش في والية اتحادية أخرى، حتى لو تخل كال يمكن ل  

اللجوء. حتى لو  اتأخرى أثناء إجراء واليةأفراد األسرة اآلخرين في  للعيش معالنتقال اوهذا يعني أنه ال توجد حاليا إمكانية 

.األساسية هناك اإلعالة كنت ال ترغب في الحصول على خدمات  

 

لغرض جوز لك مغادرة الوالية التي تتلقى فيها اإلعالة األساسية . ومع ذلك يوال يزال حق اإلقامة قائما في جميع أنحاء النمسا

وبحسب التجربة فإن زيارة لحد ثالثة أيام مسموح بها. –الزيارة أو االلتزام بموعد ما   

 

 العقوبات:

، سوف تتلقى عقوبة إداريةمكان السكنتقييد  خرقت قانونإذا    

 العقوبة األولى •

o 100 – 1000  القدرة على الدفعحبس عند عدم يورو أو أسبوعين 

o  حبس عند عدم القدرة على الدفعثالثة أسابيع  وأيورو  5000-1000عقوبة في حالة التكرار من 

تقوم الشرطة  أخرى، يمكن لمكتب التسجيل استدعاء الشرطة. قد واليةكطالب لجوء في  قمت بتسجيل نفسكإذا كنت قد 

مكان السكن.القيود المفروضة على ك باعتقالك النتهاك  

طالبي اللجوءاإللزامي لسكن تنظيم   

وهذا يعني أن مسكن معين. باالقامة في  الذين تم قبولهم في اجراءات اللجوء في النمسا بوا اللجوءيلزم طالمن الممكن أن 

يجب أن تسكن.السلطات تستطيع أن تقرر أين   

.ال يمكنك تقديم شكوىوضد هذا األمر. وهذا يعني أنه ال يمكن محاربته بشكل منفصل. أو طلب للطعن وال يوجد استئناف   
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 (BFA)الـ إذا كان ذلك ضروريا من وجهة نظر  ,ذلكأحداُ ب يكلفأن  (BFA)ويجوز للمكتب االتحادي لألجانب واللجوء 

 .(لطلبا تحسين فعالية انجازو  تسريع انجاز المعاملة ألسبابتتعلق بالمصلحة العامة أو النظام العام أو  ألسباب)

 

  :سباب على سبيل المثاليذكر القانون بعض األ

في فعل ارتكاب  الشروع فرض الحبس االحتياطي؛؛ ضدك  تقديم دعوى عن طريق المحام العامفي حال تم  :جنحال •

 جريمة

أو هجوم خطير على الحياة  قرار بالطرد، بسبب لقواعد المنزل  مستمر خرقاألساسية بسبب اإلعالة خدمات تقييد  •

 لالخرين أو الصحة أو الحرية

  "إذا كنت قادما من "بلد آمن •

o  بلدان اآلمنةالقائمة الرابط التالي:  تحتاآلمنة بلدان للكاملة القائمة اليمكن العثور على 

 .طلب اللجوءل كقبل تقديممسبقاً هناك قراراً صدر بحقك بالعودة إذا كان  •

 

على سبيل ت بالتزامك بالتعاون. يضروريا، من المهم النظر فيما إذا كنت قد أوف اإللزامي لتقييم ما إذا كان السكنعند كل حكم 

 .المحددة إلى المواعيد مع السلطات األوقاتفي  تصلالمثال، إذا كنت 

يجب أن توازن مع الظروف الشخصية  BFAالـ دائما قرار فردي. وهذا يعني أن  يهاإللزامي  قوانين القبول في السكن

 .والعائلية

 

 العقوبات

  .عقوبات إدارية وإمکانية وضعك في االحتجاز بالحصول علىفأنت مهدد  عدم اإللتزام بهذه القواعد في حال

 العقوبة األولى •

o 100 – 1000  حبس عند عدم القدرة على الدفعيورو أو أسبوعين 

 عقوبة في حالة التكرار  •

o 5000  حبس عند عدم القدرة على الدفعثالثة أسابيع  وأيورو 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006306
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 اجراءات العائلة في النمسا

 القانون القديم: يجب ان يكون الزواج قد تم في الوطن األصلي حتى يتم االعتراف به في النمسا

 

القانون الجديد: يجب ان يكون الزواج قد تم قبل أن تسافر إلى النمسا حتى تعترف النمسا بزواجك. مثال في حال قمت بالزواج 

اآلن االعتراف بالزواج وهذا يعني بامكانك لم شمل زوجتك أو خالل رحلة اللجوء وخارج وطنك األصلي فسيتم اعتبارا من 

 .زوجك إلى النمسا

بهدف  هوالزواج  أن رأت إذا األسرة في عضو بشخص بصفة االعتراف قبول ترفض ذلك أن بالرغم من للسلطة يجوزانتبه: 

 .النمسا في البقاء لغرض فقط تزوجت أنك تعتقد السلطات أن يعني وهذا. إقامة الحصول على

 اإليجابي اللجوء: التالي الرابط تحت األسر شمل لم عن المفصلة المعلومات من مزيد على االطالع ويمكن

 

 حق اللجوء من الحاصلين على حق اللجوء االيجابيسحب 

أنه يمكن إلغاء حق اللجوء ألسباب معينةاجراءات سحب اللجوء تعني   

سوف  بلدك، في موجودا االضطهاد يعد لم إذا أو معينة جرائم ارتكبت قد ،كحاصل على حق اللجوء كنت، إذا القانون القديم:

 تبدأ بحقك اجراءات سحب اللجوء

 

سوف  بلدك، في موجودا االضطهاد يعد لم إذا أو معينة جرائم ارتكبت قد ،كحاصل على حق اللجوء كنت، إذا الجديد:القانون 

 تبدأ بحقك اجراءات سحب اللجوء

سحب  إجراء في الشروع يجب جنائية، جريمة الرتكاب النهائية اإلدانةأسباب اضافية أخرى لسحب حق اللجوء هي عندما تتم 

 :يلي بما اللجوء

 العامة النيابة ارفعته يالت عوىاالد• 

 االحتياطي الحبس فرض •

 جريمة ارتكاب فعل في الشروع •

http://plattform-rechtsberatung.at/videowegweiser/ar
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 للترحيل السفر وثائق جمع

في الحصول على  BFAفي حال حصولك على رفض أو قرار سلبي لطلب اللجوء كنت ملزما بمساعدة الـ  القانون القديم:

 BFAوثائق السفر. وهذا يعني يجب عليك االلتزام بالمواعيد في سفارة بلدك األم و مواعيد الـ 

 

في حال صدر بحقك قرار إلزامي بالعودة, سيتوجب عليك بشكل منفرد ومستقل أن تحصل على وثائق السفر  القانون الجديد:

  .خطي بإشعار االلتزام هذا ويفرض. وطنك سفارة في للمواعيد مستقل ترتيب المثال، سبيل على يعني، وهذاالالزمة. 

 

 العقوبات

حبس  وبين بينه الخلط ينبغي ال) الحبس التأديبي هي العقوبة. عليك عقوبة فرض إلى االلتزام بهذا االمتثال عدم يؤدي وقد

 (.الترحيل

 بالتزاماتك الوفاءب سوف تقوم أنك من السلطات حتى تتأكد. الشرطة احتجاز مركز في يتم ابقاءك  أنيعني  الحبس التأديبي

 .المفروضة

يتكرر هذا التوقيف حتى تفي عدة مرات متتالية. ومن الممكن أن ممكن أن يحدث ضمن ظروف معينة  الحبس التأديبي

 بالتزاماتك المكتوبة في القرار )الحصول بشكل مستقل على وثائق السفر(

 .ال يمكنك تقديم شكوىوهذا يعني أنه محاربته بشكل منفصل.  ال يمكن الحبس التأديبي

 

دون أن يحصلوا  لألشخاص الحاصلين على قرار نافذ بالعودة وو مكان السكن تقييد المنطقة 

 على تأجيل الترحيل المؤقت

عليك السكن في مركز معين لحين يتم تجهيز واعداد مغادرتك. تسمى هذه المراكز بمراكز العودة وهم  يتوجبمن الممكن أن 

 Steinhaus am Semmeringسيميرينغ  أم, شتاين هاوس  Fieberbrunn, فيبربرون  Althofenفي ألتهوفين 

 

 ولهذا يجب أن يكون هناك قرار بالعودة قائم صادر بحقك و

 أو الطوعي للرحيل نهائي موعد هناك يكن لم -

 السلطة بأنك لن تغادر افترضتمهلة الانتهاء  افترضت السلطة قبلفي حال  -
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. بالمغادرة بالتزامها تفي لن أنك تعتقد كانت إذا ما تقرر أن على السلطة يجبوهنا . فردي قرار اتخاذ دائما السلطة على يجب

 المثال سبيل على كنت إذا السلطة، تعتقدهس ما هذا

 العودة بخصوص مقابلةالحصول على ب تقبل لم •

 (FPG 46§في القانون  انظر) للوطن السفر شهادة على الحصول في شاركت لم أو ال •

 بذلك BFAبدون أن تعلم الـ  الطوعية للمغادرة النهائي الموعد بعد سكنك مكان بتغيير تقوم أن •

 أن تقوم خالل االجراءات بالتضليل عن هويتك أو بلدك األصلي •

 إخبار من جيدا فتأكد إقامتك، مكان غيرت إذا. بخصوص العودة ستشارةلال موعدتحصل على  أن الضروري من ولذلك

.العودة مركز إلى النتقاليتم اجبارك على ا أن جدا من المحتمل هفإن وإال. الجديد بعنوانك الشرطة  

. 

 العودة مركز حي تترك ال أن يجب أخرى وبعبارة. حيال لقيود أيضا تخضع فإنك العودة، مركز إلى االنتقال توجب عليك إذا

 Bezirk Sankt Veit an der Glan غالن دير أن يتاف سانت حي -  Althofenألتهوفين •

 Bezirk Kitzbühel بولكيتس حي -  Fieberbrunnفيبربرون  •

-Bezirk Bruck الغشوتسمورز-كبرو حي -  Steinhaus am Semmeringشتاين هاوس أم سيميرينغ  •

Mürzzuschlag 

 :محددة ألغراض حيال بمغادرة فقط لك يسمح أنه يعني وهذا. استثناءات عدا الحالتين التاليتين فقط دون المنطقة تقييد ينطبق

 ( بلدك األم سفارة مع موعد المثال سبيل على) القانونية بااللتزامات الوفاء •

 .المعني الحي في ممکنا ذلك يکن لم إذا المستشفی، في العالج أو الطبيب زيارة حالة في •

 

 على للحصول المنطقة مغادرة يمكنك ال أنه يعني وهذا االستثناءات في القانونية االستشارات مواعيد تضمين يتم مل: انتبه

 القانونية لالستشارات موعد

 العقوبات

 يل.حبس الترحاذا انتهكت شروط االقامة وتقييد السكن فقد ارتكبت مخالفة ادارية وهناك امكانية أن توضع في 

 االحتجاز

" العادية" القصوى االيقاف مدة أما. شهرا 18 خالل أشهر 10 على الترحيل في سجن االيقاف مدة قتصرالقانون القديم: ت

 .أشهر 4 للبالغينأو القصوى " العادية" االيقاف مدة. شهرين فهي للمراهقين
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  الترحيل اعاقة عملية مثال تم إذا شهرا 18 إلى تصل أن الترحيل في سجن االيقاف لمدة عموما يجوزالقانون الجديد: 

 ثالثة أشهر هي للمراهقين" العادية" القصوى االيقاف مدة •

 ستة أشهر هي للبالغين" العادية" القصوى االيقاف مدة •

 

 المخالفات االدارية الجديدة

ً  هي القانونية غير اإلقامة   إدارية جريمةأنها  أيضا تم اضافة القانوني التعديل وفي. جنائية جريمة حاليا

 رحيلتبال لاللتزام فورا الشخص يمتثل لم إذا إضافية إدارية مخالفةالقانون الجديد: 

 للتنفيذ وقابال نهائيا العودة قرار يصبح أن بعد •

 العودة إلستشارة مقابلة عقد تم •

 لعدم االلتزام بالترحيلعندما يعتقد هذا الشخص أن لديه أسباب مبررة  •

 قائم دخول حظروالسفر مجدداً بالرغم من وجود  العودة •

 المخالفات

 يورو أو ستة أسابيع من السجن 15000إلى  5000من 

استشارة العودةمقابلة   

المنظمات التي تطرح استشارات العودة )الكاريتاس و منظمة حقوق االنسان( مخولة أن تقدم مواعيد الحقة بعد جلسة استشارة 

 العودة و هذه المواعيد الالحقة يجب االلتزام بها فهي الزامية.

 المخالفات

 فرض تقييد على مكان السكن •

 

القرارات التخاذ النهائية المواعيد  

 .اللجوء بإجراءات المتعلقة الشكاوى في للبت شهرا 12 اآلنالمحكمة االدارية العليا اعتبارا من  لدى
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 بحثتوسيع صالحيات ال

 خمسة عن يقل ال ما وجود في الشرطة اشتبهت إذا والمركبات والمباني األراضي إلى الدخول للشرطة يجوزالقانون القديم: 

 االتحادي اإلقليم في قانونية إقامة مقيم غير واحد شخص بينهم ومن هناك المقيمين الثالثة مواطني الدول من

 

 ثالثة عن يقل ال ما وجود في الشرطة اشتبهت إذا والمركبات والمباني األراضي إلى الدخول للشرطة يجوزالقانون الجديد: 

 االتحادي اإلقليم في قانونية إقامة مقيم غير واحد شخص بينهم ومن هناك المقيمين الثالثة مواطني الدول من

ه يقوم بتهريب األشخاص أو أن في يشتبه إما وهو ،موجود شخص هناك أن في الشك هو لتوسيع صالحيات البحث آخر سبب

 تهريبه.يتم 


