
ي اتخاذ إجراءات قانونية من أجل إطالق رساحهم 
 
  1 ورقة المعلومات الخاصة باألشخاص المحتجزين الذين يفكرون ف

      
 

ي   ينحتجز الم ألشخاص الخاصة بامعلومات الورقة 
 
الذين يفكرون ف

 من أجل إطالق رساحهم ةقانوني اتإجراءاتخاذ 

 مسهبة نسخة 

 
   مقدمة: 

ي ذلك بعض التابعة لوزارة الهجرةحتجاز ال مؤخًرا إطالق رساح عدد من األشخاص من مراكز  تم  
اليا   األشخاص الذين تم  ، بما ف  نقلهم إىل أستر

ي  ي العالج الطب 
 1. نظًرا لعدم وجود حكم أو أمر من المحكمة أدى إىل هذا اإلفراج(للطبابة)المنقولي   لتلقر

 
فراج  الذي أدى لهذا اإلسبب ال ، فإن

ي كل 
ا و غتر واضح من الناحية القانونية. حالة من هذه الحالت ف 

ً
حجة  المحكمة بلدى اإلجراءات القانونية ببدء البأو ل يكون قد يكون مرتبط

وعية  ي لم ينص عليها القانونذلك  أو غتر المتواصل احتجازهم عدم مشر
 .من األحكام البر

 

 حول  تساؤلت الأثارت لديهم الكثتر من و األشخاص اآلخرين الذين ما زالوا محتجزين  لدى الكثتر من األمل بالطبع هذه القضايا  بعثت لقد 
ا رساحهم   طلقأن يمكن من الم ما إذا كان 

ً
 .وما إذا كانت هناك طريقة رسيعة وسهلة لتحقيق هذه النتيجةأيض

 
 
 
ر األسئلة الشائعة  عدد من ر ورقة المعلومات هذه بعض المعلومات األساسية حول  توف

 
 للقانون الذي قد يكون ذا  يضاحات بعض اإل كما توف

 فإ ومع ذلك،. فراج هذهاإلعمليات صلة ب
 
 هذا  ، فكل شخص عىل مشورة قانونية فردية تحل محل حصول  ورقة المعلومات هذه ل  ن

 
 
ي قد يواجهها مختلفةكل شخص ظروف    أمر بالغ األهمية ألن

 انظر أدناه للحصول عىل تفاصيل  . عن اآلخرين القانونية والمخاطر الت 
 .خطوط المشورة القانونية المجانيةالخاصة بالتصال 

 : أساسية معلومات  

حيل  عدم طلب  ج  ير  ● اليا إل إذا كنت تريد الت  اليا وحصلت عىل مشورة  دون أدن  شك أن يتم  ترحيلك من أست   من أست 
ي 
 
   خيار كون لك ال، لن يأن يتم  ترحيلكإذا طلبت  . وضعك قانونية فردية فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة للقيام بذلك ف

الية  ي تقرر بها الحكومة األستر
اليا. ل يوجد  كترحيل التعامل مع عملية بشأن الطريقة البر ي أي توثيق  من أستر

 عىل  قانون 
 
   أن

الية ستطلق رساحك من   حجز الالحكومة األستر
 
 ، كما أن

ً
ة األخرى ال ةطر اخممن عوامل ال  ا هناك عدد ا عىل  متغتر 

ً
 اعتماد

ي يجب 
ن ظروفك والبر  :تشملهي عىل أساس فردي. و النظر فيها بتمع 

 

 إىل بابوا غينيا الجديدة أو ناوروك إعادتاحتمال  ●
 األصىلي موطنك إعادتك إىل   احتمال ●
الية ترتيب ك إرسال حتمالا ●  لذلك(   ةخاص اتإىل بلد آخر )عىل سبيل المثال، إذا اتخذت الحكومة األستر
الية احتجازك بمجرد  بشكل إطالق رساحك  تم  لو  حبر و  ●  مؤقت من الحجز، من الممكن أن تعيد الحكومة األستر

حيلك مأن  الياتسمح الظروف بتر  .ن أستر

 

 أخذ العلم بأحكم من المحكمة. يرج  حصل عىل ، الذي AJL20قضية باستثناء  1
 
ي الداخل هي قضية احتجاز   AJL20ن

، لالستشفاء الوليست قضية نقل ف  ي  طب 
 هن

 
ي كما أن

ي قضايا النقل  اك اختالفات ف 
ا عىل قرارات المحكمة ف 

ً
ي يمكن أن تؤثر أيض

ي لالستشفاء القوانير  المطبقة، والبر  .الطب 
 

ق ن قانون الهجرة. نحن نعمل بالتعاون مع القطاع عىل نطاق أوسع فيأ ليسوا مرخصير  لتقديم المشورة بش (PIAC) ةمحامو مركز الدفاع عن المصلحة العام* 
ّ
 ما يتعل

.مسائل الحتجازب   
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  2 ورقة المعلومات الخاصة باألشخاص المحتجزين الذين يفكرون ف

ي تم  ائنتضمان تحقيق ل توجد طريقة رسيعة أو سهلة ل ●
ي هذه ال ج مماثلة لتلك الت 

 
 .األخرى قضايا تحقيقها ف

ي و  ●
 اإلفراج من قبل المحكمة، وخاصة بالنسبة لألشخاص المنقولير   األمر بل يزال القانون المتعلق بالحتجاز غتر القانون 

، لالستشفاء الط ي  ب 
ً
 .بعدم اليقير    ا محفوف

ر ل  ●
 
؛ وقائع هامة لتخاذ مثل لعديد من القضايا لن تتوف ي

 .إىل أخرى قضيةمن  ذلك ختلف وي هذا اإلجراء القانون 

ي قد تنطوي عىل رفع قضية  جسيمة  هناك بعض المخاطر ال ●
ي يجب أن تكون عىل  لدى )الموضحة أدناه( البر

المحكمة، والبر
 .دراية بها وعىل استعداد لقبولها

●  
 
ي تم   القضايا من المرجح أن

 الحتجاز قد استغرقت شهوًرا من التحضتر من أجل  مراكز فيها إطالق رساح األشخاص من    البر
 
ً
ي إطار قانون جمع جميع الوثائق ذات الصلة أوال
  والخدمات الصحية والطبية الدولية ('FOI') حرية المعلوماتف 

('IHMS') ي أحيلت المرافعات القانونية ال باإلضافة إىل المحكمة،  أمام قضية رفع  الالزمة ل ، وما إىل ذلك
 .إىل المحكمةبر

 

  المنظمات أدناه. إذا كنت بحاجة إىل مشورة أو مساعدة قانونية، يرج  التصال بإحدى  ●
 
 اتخاذ  كون بمقدورهم ه سيل تتوقع أن

 سيحتاجون  .من الحجز كإطالق رساحإجراءات فورية لطلب 
ً
 الخاصة، وقد  حول قضيتك لحصول عىل تفاصيل لأوال

ي تقد
ي تستغرق   هذه المستندات للحصول عىل نسخ من مستنداتك. بمجرد استالمالطلبات م ييساعدونك بعد ذلك ف 

 )والت 
ي ال

 
 يمكن رفعها إىل  حتملة  ، يمكن لمحاميك عندئٍذ تقييم ما إذا كانت هناك قضية م عادة ما ل يقل عن شهرين إىل ثالثة أشهر(ف

ر  . كما هو مذكور أعاله، لن إطالق رساحك من الحجز المحكمة لطلب 
 
 المحكمة إىل لتقديم طلب األسس  لكل قضية تتوف

 .فراجحصول عىل اإللل

 

 األسئلة الشائعة

 

 

حيل عليك طلب ال جب تو المخترص هي أنه يبل. اإلجابة  ج:  اليا  تر ي حال  من أستر
ي كنت تر فقط ف 

اليا غب ف     ، وفقط أدن  شك نبدو مغادرة أستر
 .المشورة القانونية الفردية حبر تكون عىل دراية بمخاطر القيام بذلكالحصول عىل بعد      

 

ا عىل أنه  
ً
ي حال تينص قانون الهجرة أيض

 م شخص ما طلًبا طوعًيا لمغادرة يقدف 
 
اليا، فإن حيل الوزارة ملزمة ب أستر      هذا الشخص من تر

ي القانون لما يعتت  " 
ي واضح منصوص عليه ف 

ي أقرب وقت "ممكن عملًيا". ل يوجد إطار زمب 
اليا ف   ."عملًياممكن أستر

 

الية   حيل، وإذا كانت الحكومة األستر تيبات ال طوات معقولة لتخاذ  تقوم بالفعل باتخاذ خإذا كان السبب المعلن لحتجاز الشخص هو التر  تر
حيل )لمن أجل ا   بشأن ترتيبات العودة أو انتظارستقبال بلد ال مع صل والشخص أو التهذا وثيقة سفر لىل  عسعي للحصول مثل التر
 عملية ، فمن المرجح أن تجد المحكمة (19-كوفيدجراء  السفر المفروضة عىل قيود تخفيف ال

 
وعةل تزال  هذه  الحتجاز بأن  . قد  مشر

 كافية لل تزال  قد مع ذلك  ، و فقط من وقت آلخر  وزارةالة من قبل تخذمتكون هذه الخطوات 
 
 ت

 
 إىل نتيجة لمحكمة ص اخل

 
 الحتجاز ل  أن

 .يزال قانونًيا
 

حيل  ي حال عدم وجود أي احتمال بتر
اليا )ف  ً نه عديم الجنسية ولن يقبله أي بلد أو إذا كان كبعىل سبيل المثال، أل الشخص من أستر ي  تر

 ا ف 
 
ً
ي لسفر إىل أي مكان(، تمنعه من ا ةدائمصورة ب  ا السن أو مريض

حت المحكمة العليا ف   بأ  2لزم قرار سابق وم  رص 
 
ة الحتجاز  ن  أو   ةطويللفتر

ا ألجل غتر مسىم يمكن أن يكون  
ً
اليا. لذأيض ي أستر

ا بموجب القانون الصعب ي  لك قانونًيا ف 
ً
 جد

 
ي إقناع المحكمة بأن

 قد  الحتجاز  نجاح ف 
 بنحن ل ندعي  ف. ةغتر قانونيبصورة أصبح 

 
 !سهلاألمر هذا  أن

 

ا معرفة أنه بمجرد أن يطلب الشخص 
ً
الية أن يتم  ترحيله من المهم أيض حيله  ملزمة بعندها ، تكون الحكومة األستر اليا. تر  من أستر
ي  (  أو ناورو  بابوا نيو غينيا الجديدة مثل) شخص إعادته إىل بلد معي    المجرد طلب  

 ل يعت 
 
 هذا هو البلد الوحيد الذي يمكن   أن

حيل بمجرد أن يطلب الشخص ال إرساله إليه.  حيل  خطوات فعالة لاتخاذ وزارة  عىل ال عندها   جبتو ي ،  تر   دولة أي الشخص إىل  ت 
ي دخول

 
 .هافي  ة م ا ق اإلو  ها قد يكون للشخص الحق ف

 

 
 
 

االيا( HCA 37( ،2004) 219 CLR 562 [2004]الكاتب مقابل جودوين  2 ، المحكمة العليا )أستر

اليا كوسيلة للخروج من  عىلي هل يجب  س:  حيل من أست  اىلي أثناء انتظار مركز طلب الت 
ي الحتجاز والدخول إىل المجتمع األست 

ي الوليات المتحدة أو ل 
 
ر عادة التوطي   ف

 
ة؟ توف  أي فرص أخرى للحصول عىل تأشت 
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  3 ورقة المعلومات الخاصة باألشخاص المحتجزين الذين يفكرون ف

ي أحد هذين البلدين ثبت إذا  بابوا نيو غينيا أو ناوروهو هذا البلد  كون يأن الممكن ن م •
 ف 

 
ئ بأن وافقت إذا ، أو بالفعلالشخص لج 

الياحصوله عىل اشخص بعد  البابوا غينيا الجديدة أو ناورو عىل استعادة  ي أستر
ي ف   .لعالج الطب 

الية ترتيبات خاصة ل وال  عالقة له بها  إرساله إىل دولة أخرى ل  أو قد يتم   ● ي اتخذت الحكومة األست 
إليها  بالدخول   ح لها سملت 

 .فيها واإلقامة

الية  ياألهم من ذلك،  أو  ● ، حت  لو موطنه إعادة الشخص إىل مكن أن تحاول الحكومة األستر  تبي    باألصىلي
 
  ه أن

ا
ئ من ذلك فعًل  لج 

 همية بمكان من األ البلد. 
 
الية ل توفر  معرفة أن ئ إىل لألسف القوانير  األستر ،  موطنه الحماية القانونية ضد إعادة الالج   األصىلي

ي حال طلوبالتاىلي قد ي
الية ب منضطر الشخص إىل مواجهة هذا الحتمال ف  اليا ترحيله قوة الحدود األستر  .من أستر

 
 درك بنحن ن

 
ون عىل العودة، وبالتاىلي ل  قبول عودة المواطنير  الذين ي   ونرفضيهناك بعض الدول مثل إيران وأفغانستان  أن  جت 

الية إرسال الالجئير  أو غتر الالجئير  الذين ل يريدون العودة  إىل تلك البلدان. ومع ذلك، هناك دول   بسهولة ،تستطيع الحكومة األستر
حيل حبر لو ت اتسياس تمتلك أخرى ل  ه مماثلة، وقد يتعرض الشخص لخطر التر

 
ئ بير   أن  . إذا لم يكن كذلكخاصة ذا البلد وبمن هلج 

ي الحذر و لتذكت  بوجوب األسباب المهمة ل  ى حده إهذو 
ي طلب ترحيلباحتياج توج 

 
اليا إىل القيام  هأي شخص يفكر ف من أست 

 أل، للغاية  متأن  بشكل  لمخاطر التفكت  بابعد من ، و ختصةبذلك فقط عىل أساس مشورة قانونية م
 
المخاطر قد تكون   هذه ن

ا 
ً
 .من حالة إىل أخرىذلك  ختلف يكما ،  بالنسبة لهعالية جد

 

 
  ج: 

 
 يبدو  قد   ذلك من الصعب معرفة األسباب الدقيقة وراء قرار الحكومة اإلفراج عن بعض األشخاص دون البعض اآلخر. نحن ندرك أن

ي  اإلفراج أو الحصول عىل لطلب الرامية خيارات ال تعتمد يسبب الكثتر من الكرب واإلحباط. ومع ذلك، قد  و بالمرة غتر عادل 
وع ف   الشر

 عىل تحليل تفصيىلي لكل حالة عىل حدة، وبالتاىلي فإننا نحث األشخاص عىل طلب المشورة القانونية بشأن ظروفهم  رفع دعوى 
 .الخاصة

 
 
 

 

 

 تعلم من المهم أن  ج: 
ً
 بأوال

 
، بل كان ير  للعالج المنقولمن اللم يكن  AJL20 أن ي ي طلبات اللجوء إل  ير  ضعاخمن الطب 

ي  جراءات البت ف 
 ف 

اليا. بسبب الختالفات القانونية،   أستر
 
ي قضية السوابق القضائية المل يوجد ما يؤكد بأن

قة ف  ق   AJL20طب     عىل الشخص الذي تم  ستطب 
اليا ل  ي تمثل با الممؤقت الغرض لإحضاره إىل أستر  .لعالج الطب 

 
  AJL20 أمرت المحكمة باإلفراج عنلقد 

 
 ألنها خ
 
 ل

 
  معقدة للغاية من الناحية. أسباب ذلك ةغتر قانونيبصورة احتجازه أصبح  صت إىل أن

ا وتعتمد   القانونية، ً  :فيما يىلي بعض الخلفيات القانونية.  AJL20عىل الظروف الفردية لقضيةكذلك كثتر
 

 
 
ي حال عدم حيازة ه  ينص قانون الهجرة عىل أن

ة صالحة، يجب عىل  الشخص ف   منحه  إما  رهن الحتجاز حبر يتم   ؤهبقاإ احتجازه و عندها تأشتر

ة أو  الياترحيله تأشتر .من أستر

   همالفراج عن بعض األشخاص الذين يبدو وضع لماذا تم  س: 
ا
ي ما زلت رهن ال  لوضعي مماثًل

 ؟ حتجاز ، لكنت 

ة إطالق رساح شخص تقدم بطلب للحصول عىل  تم  حيث AJL20  لقد سمعت عن قضيةس:  ي  تأشت 
 
ئ ف  لج 

اليا 
 

ي . هل يمكنثم  أصدرت المحكمة قراًرا بإطالق رساحهأست
 تحقيق نتيجة مماثلة؟  ت 



ي اتخاذ إجراءات قانونية من أجل إطالق رساحهم 
 
  4 ورقة المعلومات الخاصة باألشخاص المحتجزين الذين يفكرون ف

ا كما ينص 
ً
 أيض

 
 :هذا الحتجاز يظل قانونًيا طالما أنه ألحد األغراض الثالثة التالية عىل أن

 

ي بشأن منح الشخص القرار الانتظار أثناء  .1
ةأو عدم منحه نهانئ  الحصول عىل  عىل سبيل المثال، إذا كان الشخص ينتظر . )تأشتر

ة من البشأن القرار   التماس  محكمة أو نتيجة من الأو قرار  داريةسلطة تقييم طلبات الهجرة/محكمة الستئناف اإل   أو  وزارةتأشتر
ي وزاري 

ةمبدنئ  .(للحصول عىل تأشتر
 

ة أو منحه يالشخص تقدبإمكان نتظار قرار الوزير بشأن ما إذا كان أثناء ا .2 ة م طلب للحصول عىل تأشتر  إمكانية  أو هذه التأشتر
 .حجز مجتمعي إىل  إطالق رساحه 

تيبات ل .3 حيل أثناء اتخاذ التر اليا التر اليا. )عىل سبيل المثال، إذا طلب شخص ما مغادرة أستر  أو إذا استنفد  طواعية شخص من أستر
اليا و كافة السبل  ي أستر

ي طور ترحيله  القانونية أو الغرض من وجوده ف 
ي المغادرة.(يكن  حبر لو لم  الوزارة ف 

 يرغب ف 

 

ي  
ي حال عدم من المحتمل أن يصبح احتجاز الشخص غتر قانون 

أساًسا قانونًيا  ذلك من هذه األسباب الثالثة، وقد يمنحه  وجود أي  فقط ف 
إىل حد  ذلك  ، ويعتمد ةقانونيالمعايت  ال  ههذيصعب للغاية استيفاء ن الحجز. إطالق رساحه مللتوجه إىل المحكمة للحصول عىل أمر ب

ي شهدتها الفردية لكل قضية، بالضافة إىل التطورات وقائع كبت  عىل الظروف وال
نظر المحاكم   يةكيفبالنسبة ل السوابق القضائيةالت 

 .لكل سيناريو عىل حدة

 
 

  مجموعة أكت  منا؟ ة عىل  د ائفن يعود ذلك بال، ألAJL20 اتخاذ قرار بخصوص قضية تم  وقد  اآلن  س:  
 

 
ي قضية تم    ج: 

 اآلن قيد الستئناف من قبل الحكومة. من المرجح أن   القضيةواحد من المحكمة التحادية و  من قبل قاض   AJL20 البت ف 
ي أوائل  يتم  

ي وقت ما ف 
ي عىل سبيل المثال، ، 2021عام الالستماع إىل الستئناف ف 

اير. إذا شباط/ ف   الحكومة الستئناف، قد  ربحت فت 
. طلب اإلذن بالستئناف أمام المحكمة ال  AJL20 يقرر ي

ي النهانئ
ا أطول حبر تقرر المحاكم الموقف القانون 

ً
 عليا. وسيستغرق هذا وقت

 
 
ي وبالتاىلي هناك عدم يقير  بشأن كيفية تطبيق  ير  للعالج الط قولالمن ليس من AJL20 باإلضافة إىل ذلك، كما هو مذكور أعاله، فإن  ب 

ي 
ت ف  ي أثتر

ي لالستشفاء عىل حالت النقل  AJL20 قضية  المبادئ البر  .الطب 
 

 

ة، لذلك رساح المحكمة طلقت ، أAJL20 بالنسبة لقضية  ج:  غتر ل زال وضعه هذا الشخص من الحجز ولكن لم تمنحه الحكومة أي تأشتر
ي المجتمع، مما  

ي ف 
ي غتر مؤكده الوضعجعل قانون 

 .قانون 
 

ي حالة األشخاص المنقولير   
ي ف   اإلخالء الطب 

 اإلفراج  ، تم  حبر اآلنإطالق رساحهم من الحجز  الذين تم   (Medevac) بموجب قوانير 
ات  بناًء عىل تدخل من الوزير ومنحهم عىل حد علمنا عنهم   حق  التمتع بمع  أشهر 6  لمدة  E من الفئة (bridging visasانتقالية )تأشتر

ي ير  ل و نقحصول الم. ل توجد حقوق قانونية لالمديكتر  الرعاية الطبيةالحصول عىل بطاقة العمل و  ات  عىل ا  للعالج الطب   ، النتقاليةلتأشتر
 حول ما قد يحدث. هذه هي  ؤكدة كل حالة عىل حدة، وبالتاىلي يصعب إعطاء إجابات م بشأن  الوزير  هقرر يعتمد ذلك عىل ما ي حيث
ي يمكننا تقديمها بناًء عىل الوضع الحاىلي والنمط الذي نشهده أفضل

 .المعلومات البر
 

ي نفس وضع هذا محكمة، قد يكون ال من الحجز نتيجة قرار ما شخص  إطالق رساح إذا تم  
 منحه أي  ، وقد ل يتم  AJL20الشخص ف 

ة ويمكن أن يكون وضع ي المجتمع، ول يحق له العمل أو ال  هتأشتر
ي أثناء إقامته ف 

 أو أي  بطاقة الرعاية الطبية المديكتر   ىلعصول حغتر قانون 
 .هب ةخاص اتمساعدة أخرى، ما لم تقرر الحكومة إجراء ترتيب

 

 

رجح    Eانتقالية من الفئة ة ه تأشتر من الحجز بسبب تدخل الوزير لمنحما شخص  إطالق رساح إذا تم   ي ي 
 )بناًء عىل الحالت السابقة البر

ة انتقالية (، فمن المرجح أن يحصل عىلفيها المحكمةبت المحكمة ولكن قبل أن تلدى  ةأن تكون بعد أن رفع الشخص قضي  من   تأشتر
سمح للشخص بموجب الما. ليس هناك ما يضمن أن   فئة ة ي   ،  الحصول عىل بطاقة الرعاية الطبية المديكتر لعمل أو اب النتقاليةتأشتر
وك لتقدير األمر هذا ف ة ال . حبر إذا كانتوزارةال متر  الحصول عىل بطاقة الرعاية الطبية و العمل  تيح إمكانية ت  Eمن الفئة  النتقاليةتأشتر

ة مع منحهم الت اإلسكان أو الدخل، ولذا فمن المرجح أن يعتمد األشخاص المفرج عنهم إعانة يحق لك الحصول عىل  ن، لالمديكتر   أشتر
ي كسب دخلهم الخاصما لم يكونوا قادرين عىل عىل دعم المجتمع  النتقالية

 يتمكنوا من ذلك. إىل أن أو  العثور عىل وظيفة والبدء ف 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي   إطالق رساجي بعد رفعي   إذا تم  س:  
 
ة؟ سيتم  منحي  المحكمة، فهل  لدى  قضية اعتقال غت  قانون  تأشت 

 



ي اتخاذ إجراءات قانونية من أجل إطالق رساحهم 
 
  5 ورقة المعلومات الخاصة باألشخاص المحتجزين الذين يفكرون ف

 
 
 

 

ي تجديد س:   
ة الهل يمكنت  ي عندما يحي   موعد انتهاء صالحيتها؟ النتقاليةتأشت    الخاصة ن 

 

ة البمجرد منح   ج:   تقديم طلب تعير    مرة أخرى. ي Eمن الفئة  النتقالية ات التأشتر هذه  ، ليس هناك ما يضمن تجديدالنتقاليةتأشتر
ة  صالحيةجديد قبل انتهاء  ا مرة أخرى و ،  Eمن الفئة النتقاليةالتأشتر

ً
وك  ليقرر ما إذا كان سيسمح  لـلوزير سيكون األمر بعد ذلك متر

ة انتقالية   بمنح ة   Eمن الفئةإضافية تأشتر وط خاصة بها. من المهم أن تطلب   انتقاليةأم ل. لكل تأشتر  تاريــــخ انتهاء صالحية ورسر
ة الخاصة بك و  وط التأشتر  بتدرك أن المشورة بشأن رسر

 
ة  اته ل يوجد ضمانأن   انتقاليةللحصول عىل تأشتر

 
   منحعملية  جديدة وأن

ات  وري أن تسع للحصول عىل مشورة مستقلة  هذه التأشتر  .جراءاتاإل ك بشأن هذه لليست تلقائية. من الرص 

 

ة انتقالية من الفئةإذا كنت أحمل س:    ي تقدE تأشت 
ة أخرى؟طلب م ي، هل يمكنت    للحصول عىل تأشت 

 

ي من تقد  ج:  ي العالج الطب 
اليا لتلقر ة ما لم  الطلبات  م  يل. يمنع قانون الهجرة األشخاص المنقولير  إىل أستر  للحصول عىل أي تأشتر

 ذلكليس هناك ما يو يمارس الوزير سلطته الشخصية للسماح لهم بذلك عىل أساس فردي. 
 
 .سيحدث دل عىل أن

 

 
ي  عالقة د و وج عىل الرغم من عدم  ج: 

ي الوليات المتحدة وما إذا كان الشخص قيد الحتجاز أو ف 
 رسمية بير  عملية إعادة التوطير  ف 

 
 
  لذلك المجتمع، ل يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن

 
. ومع ذلك، فإن ي الوليات المتحدة   أي تأثتر

 هذا أمر غتر مسبوق وإعادة التوطير  ف 
ي كل حالة عىل حدة فيما  مرهون باإلجراءات القانونية من قبل الوليات المت

ة بشأنها ولذا يجب البت ف  ي ل نملك الخت 
 حدة، والبر

 .يتعلق بأي آثار محتملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي طالق رساجي من المحكمة ل الطلبات لدى م  يهل يمكن أن يؤثر تقدس: 
ي الوليات المتحدة؟ الحجز عىل طلب إعادة توطيت 

 
 ف

ة:   محاميك قد تإذا كان  مالحظة أخت 
 
 للمحكمة، يحق لك الحصول عىل نسخ من جميع المستندات المودعة لدى المحكمة. بطلب م قد

 عليك طلبها كتابيتعير   تزويدك بنسخة منها،   إذا لم يتم  
ً
 . عىل الفور من محاميكيا

 تفاصيل التصال للحصول عىل استشارة قانونية مجانية
 

ي اللجوءالخاص بموارد المركز    يومي   12.00و 10.30بير  الساعة ما   0478 700 605الرقم  عىل يرج  التصال  (: ASRC) طالت 
ي جميع الوليات باستثناء نيو ساوث ويلز(اإل 

 ثنير  والخميس )لألشخاص المحتجزين ف 

ي المركز 
  14.00  و  10.00بير  الساعة ما   03  9413 0100 بالرقميرج  التصال   : (Refugee Legal)الخاص بالالجئي    القانون 

ي جميع الوليات باستثناء نيو ساوث ويلز( 
 يومي األربعاء والجمعة )لألشخاص المحتجزين ف 

   1 إىلصباًحا  10الجمعة إىل ثنير  عت  الهاتف: اإل تقديم المشورة   (: RACS) لالجئي   ولدعاوى القضائية خدمة تقديم المشورة  
ي إىل ت  أو ع 02 8355 7227الرقم  مساًء عىل  4من بعد الظهر إىل  2أو ظهًرا 

ون   مع ذكر  admin@racs.org.au إرسال بريد إلكتر
ي جميع الوليات باستثناء 

 فيكتوريا(ولية اسمك ورقم هاتفك وسنعاود التصال بك )لألشخاص المحتجزين ف 
 


