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 طلبات اللجوء االنساني و اعادة التوطين 

 برنامج اللجوء االنساني الخاص ) الطلبات المقدمة في استراليا من قبل كفيل استرالي(

 

 اللجوء االنساني لألشخاص ذوي الصلة العائلية األقرب الى استراليا) قرابة درجة أولى(.تعطى األفضلية في برنامج 

 

بما أن كل مقدمي هذه الطلبات قد تعرضوا لظروف قاهرة مماثلة, فال يمكن اعطاء األفضلية  ألي طلب على حساب 
 الطلبات األخرى.

 

طلب من فئة الدرجة االولى اال اذا توفرت الشروط المطلوبة يجدر بالذكر أن ال ضمانة لقبول هذه الطلبات حتى ولو كان ال
 و من ضمنها شروط الظروف القاهرة 

 

ستقوم دائرة الهجرة  باالتصال بأصحاب الطلبات عند اتمام دراستها أو عند الحاجة لطلب أوراق أو معلومات اضافية.  
لدراسة هذه الطلبات ألن مدة الدراسة تعتمد على تتطلب دراسة هذه الطلبات عدة أشهر و ال يمكن اعطاء مهلة محددة 

 الحالة الخاصة لكل طلب.

 

 طلبات اللجوء المقدمة الى السفارة في بيروت  من غير كفيل

 (UNHCR).تعطى األفضلية في هذه الطلبات الى تلك التي تم تحويلها من قبل هيئة االمم  المتحدة لشؤون الالجئين

 

محدودة , و حجم الطلب الكبير و المتزايد على هذا النوع من الطلبات يعني أن نسبة القبول سوف ان عدد األماكن المتوفرة 
تكون ضئيلة. لقد تلقى مكتبنا في بيروت آالف طلبات اللجوء الى أستراليا  حتى اآلن, مما يعني أن عدد الطلبات أكبر بكثير 

 له الى السفارة تكون ضئيلة جدا.من األماكن المتوفرة. ان نسبة نجاح أي طلب جديد يتم تحوي

 

تتم دراسة الطلبات الموجودة حاليا بناء على قوانين استراليا للجوء االنساني و سياستها المبنة على األهلية.  سيتم قبول 
نسبة ضئيلة من هذه الطلبات فقط , لذلك على مقدمي الطلبات النظر في أي خيارات أخرى ممكنة من ضمنها اعادة 

 بلدان أخرى. التوطين في

 

ال يستطيع  مكتبنا االجابة على أي استفسارات متعلقة بدراسة هذة الطلبات . سيتم االتصال بكم عند اتمام الطلبات أو عند 
 الحاجة لطلب معلومات أو وثائق اضافية.

 

 .يمنع الدخول الى دائرة الهجرة و التأشيرات  اال بناء على دعوة مسبقة من قبل السفارة

ريد اضافة أو تعديل أي معلومات في طلبك , يرجى ارسال هذه المعلومات عبر البريد االلكتروني التالي: اذا كنت ت
immigration.beirut@dfat.gov.au 
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