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 الدخول إلى أستراليا

 اتبع الخطوات أدناه للدخول إلى أستراليا.

 
 تحقّق من متطلّبات التأشيرة - 1الخطوة 

 .خيارات التأشيرةيمكنك استخدام ميزة البحث عن التأشيرة الستكشاف ال تحاول السفر إلى أستراليا بدون تأشيرة. 

 اه(.أدن 3إلى تقديم طلب والحصول على إعفاء من قيود السفر للدخول إلى أستراليا. )انظر الخطوة  أيضا  قد تحتاج 

 
 تحقّق من متطلّبات التطعيم 2الخطوة 

 ستحدد حالة التطعيم الخاصة بك ما عليك القيام به للدخول إلى أستراليا.

 لية.اتبع الخطوات التا. متطلبات التطعيم في أستراليا ألغراض السفر الدوليهناك عّدة أشياء يجب مراعاتها إذا كنت ال تلبّي 

إذا تعذّر عليك أخذ اللقاح ألسباب طبية، عندها ستخضع لترتيبات السفر نفسها التي يخضع إليها المسافرون الذين أخذوا اللقاح. 
 .التطيعمات والفحوصولكن يجب أن تتمّكن من تقديم أدلة طبية مقبولة. يُرجى مراجعة: 

 قد تُلغى تأشيرة حاملي التأشيرات الذين يصلون إلى أستراليا وقد يتّم احتجازهم وترحيلهم إذا:

 على الحدود األسترالية؛ أو لم يأخذوا اللقاح بالكامل ألغراض السفر الدولي وفقا  لمتطلبات الدخول المفروضة 
 على النحو الُمحّدد من قبل الحكومة األسترالية؛ أو 19-لم يكن لديهم موانع طبية ألخذ لقاح كوفيد 
  أو ليس لديهم إعفاء فردي من قيود السفر. فئة ُمعفاةليسوا ضمن 

 

 تقديم طلب للحصول على إعفاء من قيود السفر - 3الخطوة 

ى إلى التقّدم بطلب للحصول على إعفاء من قيود السفر للدخول إل أيضا  إذا كنت ال تلبّي متطلبات أستراليا للتطعيمات، فقد تحتاج 

 أستراليا.

 .عملية اإلعفاء لدخول أسترالياللمزيد من المعلومات ولمعرفة كيفية التقّدم بطلب، يُرجى مراجعة 
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 .راجع متطلّبات الوصول إلى الواليات واإلقليمين - 4الخطوة 

جيل الدخول عبر الحدود أو قبل حجز رحلتك، راجع متطلّبات الوصول إلى الواليات واإلقليمين. وقد يشمل ذلك استمارات تس
 الحجر الصحي.

قد تحتاج وتحقّق من جميع الواليات واإلقليمين التي ستعبر ترانزيت عبرها وتسافر إليها. وقد تتغيّر المتطلبات في وقت قصير. 
 .إلى الخضوع للحجر الصحي

ما في ه المتطلّبات، قد تواجه عقوبات خطيرة، بأنت مسؤول عن االمتثال لقيود ومتطلّبات السفر التي تنطبق عليك. إذا لم تمتثل لهذ
 .لبات الوصول إلى الواليات واإلقليمينمتطذلك عقوبة السجن والغرامات الكبيرة. راجع: 

 

 خّطط ُمسبقا   - 5الخطوة 

 يجب أن تفّكر في ما ستفعله في حال حدوث أي تأخير وعرقلة لسفرك.

ستُطبّق قواعد العدد األقصى من الرّكاب القادمين إلى قد يكون لدى شركات الطيران أيضا  متطلبات ُمحّددة يجب أن تلبّيها. 
 أستراليا على المسافرين الذين لم يأخذوا اللقاح ويجب أن يلبّوا متطلبات الوصول الخاصة بالوالية واإلقليم.

 .لمغادرة أسترالياإذا كان ذلك ينطبق عليك، تحقّق مما يتعيّن عليك القيام به 

 

 احجز رحلتك - 6الخطوة 
 

 أكمل إقرار الُمسافر الرقمي - 7الخطوة 

ك ساعة قبل مغادرت 72( قبل سبعة أيام من تاريخ رحلتك وإرساله في غضون DPDيمكنك البدء بملء إقرار الُمسافر الرقمي )
 إلى أستراليا.

عن معلومات صحية مهمة. وتقديم هذه المعلومات هو من المتطلّبات التي يستوجب تنفيذها. سيساعدك ذلك  DPDيسألك إقرار 
على ضمان عدم تعّرضك لحاالت التأخير غير الضرورية في المطار أو عند وصولك إلى أستراليا. للمزيد من المعلومات راجع: 

DPD 

 

 قبل المغادرة 19-إجراء فحص كوفيد - 8الخطوة 

 وكانت نتيجته سلبية. 19-يجب عليك تقديم دليل لموظفي شركة الطيران على أنك أجريت مؤخرا  فحصا  لكوفيد

 .التطعيمات والفحوصللمزيد من المعلومات حول الفحص الذي يجب إجراءه ووقت إجراء الفحص، راجع 
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 جّهز مستنداتك للمطار - 9الخطوة 

 عند تسجيل الوصول لرحلتك، سيطلب منك موظفو شركة الطيران تقديم:

 جواز السفر 
 التأشيرة 
  إذا لزم األمر اإلعفاء من قيود السفرالموافقة على 
 سلبية 19-نتيجة فحص كوفيد 
 إقرارDPD  .ُمكتمل 

 

 تلبية متطلّبات الدخول إلى أستراليا - 10الخطوة 

 . عبور الحدودوهذا يشمل تخليص الهجرة والجمارك واألمن البيولوجي. للمزيد من المعلومات راجع 

 
 .اليات واإلقليمينتلبية متطلّبات الوصول إلى الو - 11الخطوة 

 فور وصولك إلى أستراليا. 19-تطلب منك معظم الواليات واإلقليمين إجراء فحص كوفيد

ستُطبّق قواعد العدد األقصى من الرّكاب القادمين إلى أستراليا على المسافرين الذين لم يأخذوا اللقاح ويجب أن يلّبوا متطلبات 
لجميع يجب عليك التحقّق من ذلك ومن أي متطلّبات أخرى  وقد تخضع للحجر الصحي.الوصول الخاصة بالوالية واإلقليم. 

 .يمين التي ستعبر ترانزيت عبرها وتسافر إليهاالواليات واإلقل

 

 الترانزيت عبر أستراليا

 ساعة أو أقل 72الترانزيت لمّدة 

ساعة بعد  72عليك تأمين تذكرة على متن رحلة تغادر أستراليا في مّدة ال تزيد عن  يجبإذا كنت تعبر الترانزيت عبر أستراليا، 
 من عبور الترانزيت عبر أستراليا. لن تتمّكنوفي حال عدم توفّر رحلة ربط مناسبة، وصولك. 

 ساعة أو أقل. 72تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على إعفاء من قيود السفر عند الترانزيت لمدة  ال

 متطلّبات التأشيرة

شيرة للعبور )الترانزيت( بدون تأ ن من بلد مؤهلللعبور عبر أستراليا، يجب عليك إما أن تحمل تأشيرة سارية المفعول أو أن تكو
(TWOV). 

، يجب أن تقّدم طلبا  TWOVو كنت غير مؤهل لتأشيرة إذا كنت ال تحمل تأشيرة تسمح لك بالدخول إلى أستراليا بشكل قانوني أ
ساعة، يُرجى تقديم طلب  72للحصول على تأشيرة للدخول إلى أستراليا. من أجل عبور الترانزيت عبر أستراليا لمّدة تصل إلى 

 .(771تأشيرة الترانزيت )الفئة الفرعية للحصول على 
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 19-فحوص كوفيد

سلبية. للمزيد من المعلومات، يُرجى  19-لكي تتمّكن من عبور الترانزيت عبر أستراليا، يجب أن تكون نتيجة فحصك لكوفيد
 .التطعيمات والفحوصمراجعة 

 إقرار الُمسافر الرقمي

ساعة قبل مغادرتك  72( قبل سبعة أيام من تاريخ رحلتك وإرساله في غضون DPDيمكنك البدء بملء إقرار الُمسافر الرقمي )
 إلى أستراليا.

يذها. سيساعدك ذلك عن معلومات صحية مهمة. وتقديم هذه المعلومات هو من المتطلّبات التي يستوجب تنف DPDيسألك إقرار 
على ضمان عدم تعّرضك لحاالت التأخير غير الضرورية في المطار أو عند وصولك إلى أستراليا. للمزيد من المعلومات راجع: 

DPD 

 متطلّبات الواليات واإلقليمين

ن ستُطبّق قواعد العدد األقصى من الرّكاب القادمييجب عليك االلتزام بمتطلبات الترانزيت في الوالية أو اإلقليم الذي تصل إليه. 
 لبات الوصول الخاصة بالوالية واإلقليم.إلى أستراليا على المسافرين الذين لم يأخذوا اللقاح ويجب أن يلبّوا متط

وقد تضطر إلى اإلقامة في فندق وقد يُطلب منك دفع تكاليف إقامتك أثناء انتظار رحلة الربط. للمزيد من المعلومات، يُرجى 
 .متطلّبات الوصول إلى الواليات واإلقليمينمراجعة 

 ساعة 72أكثر من 

 مسافرا  عابرا  للترانزيت عبر أستراليا. فلن تُعتبرساعة قبل موعد رحلة الربط،  72إذا كنت ستبقى في أستراليا لمّدة تزيد عن 

والفحوص بما في ذلك  19-ويجب أن تلبّي جميع متطلبات الدخول األخرى إلى أستراليا، ومتطلّبات التطعيمات ضد كوفيد
التأشيرة والهجرة والتخليص الجمركي لألمن البيولوجي واإلقرارات الصحية اإللزامية. للمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة 

 .عبور الحدود

 .طلّبات الوصول إلى الواليات واإلقليمينمتيجب عليك أيضا  تلبية 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements

