
 ؟كيف يمكن منع الترحيل أوالطرد
  في النمسا  ويعيش  فيهننا بنندون اسننس قانونيننة.  الكننثير مننن الننناسشخص متقدم بطلب اللجوء الترحيل او الطرد  يهدد أي 

 يعتقدون أنه في حال صدور قرار الطرد  ، ل يمكن أن يفعل شيئا، لن السلطة لدى الشرطة هنني القننوى. نعننم ، والشننرطة
 لديها السلطة ، ولكن هناك بعض الشياء التي يمكنك القيام بها  لمنع مثل هذه المعمال. هذه النصائح  التي نقدمها هي استنادا

معلى تجارب  واقعية  حصلت للكثير من  الناس – امثلة لمثل هذه الحال ت  :
 تهددك بالترحيل السلطا ت، ولكن حرًااذا كنت مازالت .1

 ل تتستر معلى مشكلتك ، يجب اخبارالمحامي، او مستشار قانوني و أصدقائك حول ما يحدث لك ! ان مناقشننة مننع أصنندقائك
 حيد ليكي يستطيع  مسامعدتك والقيام بما يلنني فنني  حننال امعتقالننك . وتأكنند أن لننديك أرقننام هواتننف الشننخاص الننذين يمكنننك

التصال بهم في حالة امعتقال في أي وقت.
 نضع في امعتبارنا دائما : هل أصدقائك لديهم السننتعداد لمسننامعدتك، وليننس للحصننول معلننى ترحيلهننم ، إذا كنننت انننت معلننى

استعداد أيضا لمواجهة !
 ) :Schubhaftتم القاء القبض معليك واصبخت بالسجن للترحيل ( .2

 لديك الحق في استدمعاء صديق أو محامي . يجب ان  تجعل الشرطة تفهم انك  تعرف حقوقك  هذا الطلب  حننق مننن حقوقننك
 يجب أن يسمح لكم  بالتصال بهم ! قل للمحامي او الصدقاء حننول مكننان وجننودك  وصننرح برغبتننك بننان يننأتو لزيارتننك.
 البعض بدأ بالرضراب معن الطعام في السجن أو جرح نفسه . في بعض الحال ت، قد تكون ناجحة ، لكنه  يجب ان تعلننم  انننه
 قد  يشكل تهديدا أكبر و آثار طويلة الجل معلى الصحة. إذا كنت مريضا في السجن ، اطلب طبيبا . أخبر معننن ورضننعك  فنني

السجن وايضا اخبار ورفاقك والمحامي ، و أقول لهم ، إذا كنت مريضا أو مصابا !
اذا كنت قد بلغت معلى مومعد للترحيل :.3

 بدون تأخير يجب اخبار المحامي و أصدقائك ! نقول لهم بالضبط  تاريخ ومومعد الطرد وايضا  رقم الرحلة ! قل لهم  ينبغنني
اتخاذ بعض الجراءا ت لوقف الترحيل، وقل لهم انت  معلى استعداد لمقاومة قرار البعاد !

 : حان وقت الترحيل والشرطة تريد ان تأخذك للمطار.4
 اذا كان الترحيل تحت اشراف الشرطة، هنا من الصعب جدا معلى المقاومة. لن الشرطة قد تستخدم القننوة للننذين  يقاومونهننا
 وقد تصل الى درجة الضرب في بعض الحيان. من الفضل اللننتزام بالهنندوء حننتى ينتهنني واجبننا ت الشننرطة فنني المطننار

ويمكن المقاومة وانت في طريقك الى  الطائرة !
 مقاومة في المطار (إذا كان  ترحيلك معلى متن طائرة ركاب معادية):.5

 أفضل وقت لبدء معركة مقاومة الترحيل – معندما تكون معلى متن الطائرة، سيكون لديك الفرصة للتحدث مع طاقم الطننائرة .
 يمكن أن يرفض لتسلق سلم في الطائرة ، أو يمكنك النتظار حتى كنت موجودا في الطائرة . محاولة التحدث مع اي شخص
 من الطاقم أو الركاب! لتصرح بان  الشرطة تريد ترحيل لك، و انت معتررضا لذلك  ل تريد ذلك! صرح لهننم معننن مقاومتننك
 للترحيل! وارفض الجلوس معلى مقعدك المخصص  قبل اقل ع الطائرة ! إذا كانت  الشننرطة ل تسننمح لننك بالتحنندث مننع اي

شخص  سواء من الطاقم أو الركاب ، يجب ان تصيح بصو ت معال ليعرف الجميع بحالتك .
 يجب ان تأخذ بعين المعتبار  بان طاقم الطائرة ل يريد مشاكل معلى متن طائرته اثناء الطيننران ويخنناف مننن اي مشننكلة فنني
 الطائرة وغالبا ما يكون من السهل جدا اقنامعهم بسننفرك معلننى متننن رحلتهننم ، اذا امعطيتهننم انطبننا ع وارضننح بانننك ل ترغننب

بالسفر.
 كما يجب ان تعلم  : ابتداءا من  لحظة إغلق باب الطائرة ، الشرطة ليس لها حقوق خاصة - و الطيار هو المسؤول معن منننا

يحدث داخل الطائرة !
مخرج الطوارئ .6

 في بعض الحال ت  ليس هناك رحلة مباشرة الى مكان وبلد الترحيل ، لذا هم بحاجننة الننى اجننراء اتصننال ببلنند اخننر  خننارج
 النمسا ، الشرطة النمساوية ليس لهم الحق في إجبارك معلى الترحيل. وهو ما يعني : وبالتالي اخبر الشرطة مننن البلنند الثنناني

بانك ل تريد الترحيل وتم اجبارك معليه  واطلب منهم  ان يعيدوك مرة ثانية الى النمسا! 
استطعت ايقاف الترحيل وماذا بعد!؟ .7

  ) ، ينبغي ان يطلقوا سراحك فورا بالغاء قرار الترحيل . امنناSchubhaftbescheidإذا لم يكن للشرطة اوامر بامعتقالك  ( 
 )، فإنهم مرة ثانية سوف يتم اقتيادك الى السجن للترحيل .Schubhaftbescheidإذا كان لديهم أمر لمعتقال  ( 

 الخطوة التالية : التصال مع الصدقاء أومحامي في أقرب وقت ممكن – مناقشتهم  ما يمكن القيام بننه للخننروج مننن السننجن
وايقاف قرار الطرد  !

 نضع في امعتبارنا : إذا قمت بإيقاف قرار الطرد ، والشرطة قد يحاول مننرة ثانيننة حننتى تنجننح . ولكننن اصننبح لننديك فرصننة
 !لكسب المزيد من الوقت لتخاذ خطوا ت من أجل الفراج معنك  والحصول معلى ورضع قانوني أفضل


