السفر من أستراليا
في هذه الصفحة:
الرعايا األجانب
حاملو التأشيرات المؤقتة
األستراليون وحاملو تأشيرات اإلقامة الدائمة
أستراليا لديها إجراءات صارمة لحماية الحدود وصحة المجتمع األسترالي .تتوفر حاليا ً رحالت محدودة ج ًدا من وإلى أستراليا وقد ال تتمكن من السفر في
الوقت الحالي .انظر :البيان اإلعالمي لمجلس الوزراء الوطني.
سيُطلب من جميع المسافرين الذين يصلون إلى أستراليا ،بمن فيهم المواطنين األستراليين ،في ميناء وصولهم الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة  14يوم
في مرفق مُحدّد (على سبيل المثال ،فندق) .راجع "نصائح للمسافرين فيما يتعلق بجائحة كورونا" .وقد يُطلب منك الدفع مقابل إقامتك في مرفق الحجر
الصحي .للحصول على معلومات حول متطلبات الحجر الصحي ،اتصل بدائرة الصحة الحكومية في واليتك أو مقاطعتك.

الرعايا األجانب
نظراً للوضع الحالي في أستراليا بسبب جائحة كورونا  ،COVID-19بما في ذلك القيود المفروضة على حدود الواليات والمقاطعتين ،وإغالق المؤسسات
التجارية ومتطلبات التباعد بين األفراد ،نشجع جميع الزوار الدوليين على العودة إلى بلدانهم متى ما كان ذلك ممكناً.
يجب على حاملي التأشيرات المؤقتة العلم بأنهم إذا كانوا يرغبون في العودة إلى أستراليا أثناء سريان قيود جائحة كورونا ،فسيحتاجون عمومًا إلى استثناء
للسفر .للمزيد من المعلومات حول االستثناء الذي يصدره المفوض ،راجع "السفر إلى أستراليا".

حاملو التأشيرات المؤقتة العائدون إلى الوطن
يمكن لحاملي التأشيرات المؤقتة المتأثرين بقيود جائحة كورونا اتخاذ الترتيبات للعودة إلى وطنهم ،إذا سمحت القيود الحدودية في ذلك البلد.
ال يحتاج حاملو التأشيرات المؤقتة إلى استثناء لمغادرة أستراليا .ويمكنهم المغادرة في أي وقت ،طالما أن القيود الحدودية في وطنهم تسمح لهم بالعودة.
تذكر أن وضع جائحة كورونا يتغير باستمرار.
تحقق كل أسبوع مما يلي:
•
•

قيود الحدود
توفر الرحالت الجوية.

تتوفر الرحالت التجارية في العديد من المطارات الرئيسية في جميع أنحاء أستراليا .تقوم هذه الخطوط الجوية حاليًا بتسيير رحالت لمغادرة أستراليا:
| Air New Zealand | China Airlines | China Southern Airlines | Emirates | Malaysia Airlines | SriLankan AirAsia
Airlines | Qatar Airways | United
قد ترغب أيضا ً في معرفة ما إذا كانت هناك أية رحالت عودة خاصة أو حكومية إلى بلدك.
تقوم الهند حاليا ً بالترتيب لرحالت عودة مواطنيها.

إذا كنت ترغب في المزيد من المساعدة للعودة إلى بلدك ،يمكنك االتصال بسفارة أو قنصلية بلدك في أستراليا.
يمكنك أيضا ً تسجيل تفاصيلك.
سنقدم معلوماتك إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ،والتي قد تقدم هذه المعلومات إلى حكومة بلدك (إما في الخارج أو ممثلة بسفارتها أو قنصليتها أو
مفوضيتها العليا في أستراليا).
هذه الخدمة متاحة فقط لحاملي التأشيرات المؤقتة.

األســتراليون وحاملو تأشيرات اإلقامة الدائمة
ال يمكن للمواطنين األستراليين والمقيمين الدائمين السفر إلى الخارج بسبب قيود جائحة كورونا ،ما لم يكن لديك استثناء .ويمكنك تقديم طلب عبر اإلنترنت
للحصول على استثناء للسفر إذا كنت تندرج تحت إحدى الفئات التالية:







يُع ُّد سفرك جزءًا من االستجابة لتفشي جائحة كورونا ،بما في ذلك توفير المساعدة
سفرك ضروري إلجراء صفقات صناعية وتجارية مهمة (بما في ذلك مجال التصدير واالستيراد)
أنت مسافر لتلقي عالج طبي عاجل غير متوفر في أستراليا
أنت مسافر في أعمال شخصية عاجلة وال يمكن تجنبها
أنت مسافر ألسباب إنسانية
سفرك في المصلحة الوطنية.

يجب عليك تقديم أدلة لدعم ادعاءاتك والتي قد تشمل:












جواز/جوازات السفر
شهادة/شهادات الزواج
شهادات ميالد
شهادة/شهادات وفاة
إثبات العالقة (على سبيل المثال ،اتفاقية إيجار مشتركة ،حساب مصرفي مشترك...إلخ).
دليل على أنك تنتقل إلى بلد آخر على أساس طويل األمد مثل عقود إيجار وعروض عمل وأدلة على نقل مقتنياتك
دليل على تأشيرتك الحالية السارية ،بما في ذلك في أستراليا و/أو في الخارج
رسالة من طبيب أو مستشفى بشأن أي عالج/حالة طبية مع بيانات حول سبب ضرورة السفر
خطاب من جهة العمل يوضح سبب ضرورة السفر أو أن العمل الذي تقوم به أمر بالغ األهمية
بيان أو دليل الثبات متى ترغب في العودة إلى أستراليا
أي دليل آخر قد يكون لديك لدعم ادعاءاتك.

يجب تقديم ترجمة معتمدة إلى اللغة اإلنجليزية لجميع األدلة التي تدعم طلب االستثناء للسفر.
يجب عليك التقدم بطلب للحصول على استثناء بـ  4أسابيع على األقل ولكن ليس أكثر من  3أشهر قبل موعد السفر المخطط
له.
إذا لم يتم منحك استثناء ،فال يجب أن تستمر في خطط سفرك .ولكنة إذا تم منحك استثناء ،يجب عليك أخذ ما يثبت قرار
االستثناء معك إلى المطار.
أنت مستثنى إذا كنت:







تقيم عاد ًة في بل ٍد غير أستراليا
أحد منسوبي طاقم شركات الطيران والطاقم البحري وعمال السالمة المرتبطة بها
مواطنا ً نيوزيلنديا ً تحمل تأشيرة فئة خاصة (الفئة الفرعية )444
تعمل في أعمال الشحن اليومي الصادر والوارد
مرتبطا ً بالعمل األساسي في المرافق البحرية
مسافراً في مهام حكومية رسمية ،بما في ذلك أفراد قوة الدفاع األسترالية.

ُتعتبر مقيما ً اعتياديا ً في بلد غير أستراليا إذا أظهرت سجالت تنقالتك الدولية أنك قضيت وق ًتا خارج أستراليا أكثر من الوقت الذي قضيته داخلها خالل الـ
 12إلى  24شهر الماضية .وال تحتاج إلى حمل سجل ورقي يثبت تنقالتك .وإذا لزم األمر ،يستطيع ضباط قوة الحدود األسترالية في المطارات التحقق من
سجالت تنقالتك في أنظمة اإلدارات.
إذا لم تقضي وق ًتا خارج أستراليا أكثر من الوقت الذي قضيته داخلها خالل الـ  12إلى  24شهر الماضية ،ولكنك ما زلت تعتبر نفسك مقيمًا اعتياديا ً في بلد
آخر ،يمكنك تقديم طلب للحصول على استثناء للسفر.
يجب أن يتضمن طلبك دليالً ،على سبيل المثال:








وثائق تثبت أن لديك منزالً مُشيداً ومستقراً في بلد آخر
مكان تواجد أفراد عائلتك المباشرين
عقد عمل للعمل خارج أستراليا
تسجيل األطفال المعالين في المدارس
دليل على عمل تجاري مستمر/عقار
دليل على أنك مزدوج الجنسية أو لديك تأشيرة صالحة لدولة أخرى
دليل يوضح أن غيابك عن بلد آخر هو أمر مؤقت وأنك تنوي العودة إليه.

إذا كنت ال تعتقد أنك بحاجة إلى استثناء للسفر ،يمكنك تقديم هذا الدليل عند تسجيل الوصول في المطار .ومع ذلك ،إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كانت
ظروفك تقع ضمن تعريف المقيم االعتيادي ،ننصحك بتقديم طلب للتقييم قبل أربعة أسابيع على األقل من وقت مغادرتك المخطط له.

