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كرامة اإلنسان

كل الناس لهم نفس الحقوق. لكل إنسان الحق 
في أن ُيعامل ِباحترام. اليجوز ألحد أن يتعّدى 
على كرامة وحقوق اآلخرين! اليجوز التمييز 
)التفرقة( بين الناس بسبب الجنس أو العمر أو 
التحصيل العلمي او الدين أو األصل أو الشكل.

الحرية

الحرية في النمسا مهمة جدا, يحق لكل انسان 
التعبير عن رأيه, ولكن الحرية غير مطلقة ولها 

حدود واليجوز انتهاك كرامة اآلخرين.

الديمقراطية وسـيادة 
القـانون

النمسا هي جمهورية ديمقراطية ويحق 
للمواطنات والمواطنين النمساويين ممارسة حق 

االنتخاب الختيار من يحكمهم.

العنف ممنوع في جمهورية النمسا. ايضا ال 
يسمح باستخدام العنف بين افراد االسرة.

قم بالمساعدة، عندما ترى ظلماً! الشجاعة 
)المروءة( مهمة جداً في النمسا.

 ممنوع منعا باتا التحرش الجنسي بأي صيغة من 
الكلمات غير المرحب بها أو األفعال ذات الطابع 

الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو 
مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم االرتياح، 
أو التهديد، أو عدم األمان، أو الخوف، أو عدم 

االحترام، أو الترويع، أو اإلهانة، أو اإلساءة، أو 
الترهيب، أو االنتهاك فهذا ممنوع في النمسا وقد 

تصل العقوبة الي المحاكمة والحبس.  

)اآلداب العامة( مهمة عند الناس في النمسا ـ 
كذلك تطبيقها بين الرجل والمرأة على سبيل 

المثال ، عليك أن تمّد يدك لآلخرين لمصافحتهم. 

يجب عليك مراعاة مشاعر االخرين٫ على 
سبيل المثال في اوقات الراحة والسيما في الليل 

يجب التخلي عن الصوت العالي٫ الضجيج 
والضوضاء.

في النمسا لكل إنسان الحرية في اختيار دينه. 
وهذا يعني أنه يمكن لكل فرد أن يختار دينه وأن 

يعيش حياته طبقا لهذا الدين.

ولكن  قانون الدولة فقط هو من يحدد ما هو 
مسموح وما هو ممنوع , وال يوجد أي تعليم 

ديني او قاعدة فوق القوانين التي تضعها الدولة.

كل الناس متساوون في المعاملة آمام القانون, 
الدولة تمارس سلطاتها فقط طبقا لمرجعية 

القانون.

الشرطة في النمسا تعمل على ضمان األمن 
و األمان لجميع الناس. في حال وجود خطر 

يرجى االتصال بالشرطة.

المساواة بين النساء 
والرجال

النساء والرجال في النمسا يتمتعون بنفس 
الحقوق. فالنساء في النمسا يحّق لهن اتخاذ 

القرارات التي تخص حياتهن بنفسهن بالضبط 
كما يحّق للرجال.

حقوق األطفال

الدولة تحمي بشكل خاص األطفال هناك رياضة و دروس سباحة في المدرسة. 
يجب على الفتيات والفتيان المشاركة فيها.

يمكن للمرأة أن تقرر لنفسها متى و من تتزوج 
و يمكنها أن تعيش مع رجل حتى لو أنها 

ليست متزوجة منه. كل رجل هو أيضاً حر في 
اختيار زوجته أو رفيقته.

في النمسا األطفال لهم الحق في التعليم, يجب 
على جميع االطفال أن يذهبوا إلى المدرسة, 
ِادعم أطفالك في المدرسة والتدريب المهني.

مع التعليم الجيد يمكن أن يكون ألطفالك 
فرص أفضل في العثور على وظائف جيدة في 

المستقبل.

العالقات من نفس الجنس مسموحة في النمسا 
المرأة يمكن أن تعيش مع إمرأة و الرجل يمكن 

أن يعيش مع الرجل.

اليجوز ألحد مضايقة األطفال والشباب 
 )المراهقين(!

التحرش الجنسي واالعتداء على األطفال 
والمراهقين ممنوع منعاً باتاً في النمسا وُتالحق 

 )هذه الجريمة( قضائياً وعقوبتها السجن.

العنف ضد االطفال ممنوع منعا باتاً.
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النمسا

أنت االن في جمهورية النمسا.

هذا هو قلب أوروبا.

أنت أالن بآمان.

في هذا الملف ستجد عدد من القواعد, التي 
تعتبر مهمة جدا في النمسا.

يرجى االلتزام بهذه القواعد!

النمسا هي دولة متوسطة الحجم.

يبلغ عدد سكانها ما يقرب 8.6. مليون.

تتكون النمسا من تسعة واليات إتحادية هي:) 
بورجنالند – كيرنتن – النمسا العليا – النمسا 
السفلى – سالزبورج – شتايرمارك – تيرول 
– فورارل برج  وفيينا(. وفيينا هي عاصمة 

النمسا.

اللغة الرسمية في النمسا هي األلمانية.

والنسبة العظمى من النمساويين هم من 
المسيحيين.

النمسا بلد آمن و مستقر.

ان غالبية الناس في النمسا يتمتعون بحياة كريمة 
وجيدة.

في النمسا الناس يتضامن الناس مع بعضها 
البعض. التضامن هو ركن أساسي في المجتمع.

الناس حريصون على أن تبقى النمسا بلد مستقر 
و آمن.

هم يدفعون الضرائب ورسوم الصحة والتعليم و 
النظام االجتماعي فضالً عن االمن العام.

حـق اللـجوء

القواعد المتبعة لمن يحصل على اللـجوء هي 
واردة في اتفاقية جنيف.

الالجئ هو شخص لديه خوف من أن يكون 
معرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو 

جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو 
آرائه السياسية.

أولئك الذين ليس لديهم خوف من أن يكونوا 
معرضين لالضطهاد و لكن حياتهم أو صحتهم 

في خطر في بلدهم األصلي سوف يتلقون 
حماية فرعية.

أجراءات اللـجوء

 لقد تقدمت بطلب اللجوء في النمسا.
المستشارون القانونيون و المترجمون سوف 

 يساعدنوك بإجراءات اللجـوء. 
 السلطة المكلفة ستقوم بالنظر في طلبك.

يجب عليك المشاركة والمساعدة لتسهيل 
وتسريع االجراءات. 

إذا تلقيت قرار إيجابي حول طلب اللجوء عندها 
يمكنك البقاء في النمسا.

يجب أن تزود السلطة المكلفة بجميع بياناتك, 
 على سبيل المثال: اسمك و تاريخ ميالدك.

 من المهم جدا أًن تقول الحقيقة.
السلطة المكلفة ستقوم بالبحث فيما إذا النمسا أو 

 بلد آخر مكلف بطلب اللجوء الخاص بك.
ِاعرض للسلطة المكلفة ما لديك من وثائق.

لن تحصل على اللجوء في النمسا، إذا كنت قد 
تركت بلدك األصلي ألسباب اقتصادية. على 
سبيل المثال: ألنك لم تكن تملك ما يكفي من 

المال في بلدك األصلي.

أذا كان هناك قرار سلبي برفض طلبك للجوء, 
فيجب عليك مغادرة النمسا على الفور. 

يجب عليك البقاء في النمسا خالل إجراءات 
اللجوء الخاصة بك.

يتعين على السلطة المختصة أن تكون قادرة 
 على الوصول إليك في أثناء إجراءات اللجوء.
يجب عليك أن تأتي إلى المواعيد في الوقت 

المحدد بدون تأخير.

حاليا هناك الكثير من إجراءات اللجوء يتم 
النظر فيها. لذلك فإن العملية قد تستغرق وقتاً 

أطول.

خطوات اجراءات طلب 
اللجوء

السلطة المكلفة ستقوم بالبحث فيما إذا النمسا أو 
بلد آخر مكلف بطلب اللجوء الخاص بك. 

لن تحصل على اللجوء في النمسا، إذا كنت 
بالفعل خالل هروبك )رحلة لجوئك( في بلد آخر 

آمن.

إذا كانت النمسا هي الدولة المختصة بإجراءات 
اللجوء الخاصة بك، فالسلطة المكلفة ستقوم 

بدراسة طلب اللجوء.


