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المقدمة

التعايش مع حالة صحية مزمنة يجب أن ال يجعلك أقل استحقاقًا للحصول
على تأشيرة ،ولكن يمكن أن يجعل األمور أكثر صعوبة وتهدف هذه
المعلومات إلى المساعدة كنقطة انطالق بالنسبة لألشخاص المصابين
بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن لفهم بعض اإلجراءات المهمة أثناء عملية
طلب التأشيرة.
وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من موقع اإلدارة
الحكومية لوزارة الشئون الداخلية األسترالية .وال تحل ورقة بيان المعلومات
هذه محل المشورة القانونية المتعلقة بالهجرة.

كما أنني أوصي بشدة بطلب المشورة
والدعم من خالل العائلة أ
والصدقاء،
وطبيبك ،ووكيل الهجرة أو المحامي الذي
يمارس مهنته في مجال قانون الهجرة.

المتطلبات الصحية وعمل
االختبارات

يتم تقييم معظم المتقدمين للحصول على تأشيرة في أستراليا ،وفق الحد
األدنى من المعايير الصحية .وتطلق وزارة الشؤون الداخلية هذا على
المتطلبات الصحية المعمول بها لحماية الصحة العامة واحتواء نفقات
الرعاية الصحية .وقد تؤثر بعض الحاالت الصحية (بما في ذلك التهاب الكبد
المزمن) على هذا.
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فإذا كنت متقدما بطلب للحصول على تأشيرة دائمة ،فستطلب منك اإلدارة
القيام بعمل فحص صحي ،والذي قد يشتمل على فحص دم لاللتهاب
الكبدي .وإذا تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة ،سواء كنت
ستحتاج إلى فحص طبي أم ال ،فسيعتمد ذلك على المدة التي تريد خاللها
البقاء في أستراليا ،وما هي أنشطتك التي تقصد القيام بها ،و ما هو نوع
التأشيرة التي تتقدم بطلب للحصول عليها.

أخذت شريكي إلى ممارس عام محلي وقمت
بعمل بعض اختبارات الدم واالختبارات
المتخصصة ومسح الكبد .ولقد تبين لنا أنها
للصابة بالتهاب الكبد (ب)،
كانت إيجابية إ
ولكنها كانت في مرحلة نائمة وال تؤثر على
الكبد .ويعني هذا أنها ال تتطلب بعد
أي عالج ولم تكن تشكل مشكلة

يجب على جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة اإلفصاح عما إذا كانوا
مصابين بالتهاب كبدي أو كانوا مصابين به في السابق .فعاد ًة ما تحدث
مشكالت الهجرة والصحة فقط إذا كان أحدهم يعاني من عدوى مزمنة
مستمرة ،وليس عدوى حادة.

المتطلبات الصحية للمتقدمين
للحصول على تأشيرة مؤقتة

دائما ما يكون عمل اختبار دم اللتهاب الكبد الفيروسي مطلوبًا لكل من:
• األشخاص الذين يرغبون في العمل أو الدراسة ليصبح طبي ًبا أو طبيب
أسنان أو ممرضة أو مسعف.
• األشخاص المتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة الحماية البرية والذين
يبلغون من العمر  15عا ًما أو أكثر.
• اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن يتم تبنيهم  ،أو الطفل الذي تحت رعاية سلطة الدولة
االسترالية أو تحت رعاية هيئة خيرية حكومية لإلقليم (بالنسبة لاللتهاب
الكبد “ ”Bفقط).
• النساء الحوامل اللواتي ينوين إنجاب الرضيع في أستراليا (التهاب
الكبد  Bفقط).

إذا كنت بصدد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة وكانت اإلدارة
على علم بحالة التهاب الكبد الفيروسي المزمن ،فيمكنك اعتبارها مصدر
قلق للصحة العامة إذا كنت:
• تنوي العمل كطبيب ،أو طبيب أسنان ،أو ممرضة أو مسعف أثناء
وجودك في أستراليا.
• تنوي القيام بإجراءات حيث يكون حيث يوجد خطر من االتصال بين
دمك ودم المريض.
• لديك حمل فيروسي عالي موجود في جسمك.

المتطلبات الصحية للمتقدمين
لحصول على تأشيرة دائمة

إذا كانت بصدد التقدم للحصول على تأشيرة دائمة وإنك تعاني من
التهاب فيروس كبدي مزمن ،فمطلوب منك الحضور للقيام بعمل فحص
طبي للهجرة .يتم إجراء هذا في أستراليا ،بواسطة طبيب الفريق المعين
أو التي يتم إدارته من قبل هيئة بوبا للهجرة  BUPA Migrationبالنيابة
عن وزارة الشؤون الداخلية .سيقوم هذا الطبيب بإحالة النتائج التي تم
التوصل إليها ،شامالً نتائج فحص الدم ،إلى موظف طبي من الكومنولث
( )MOCوالذي سيقوم بدوره بتقييم هذه النتائج وتقديم الرأي حول ما
إذا كنت مستوفي المتطلبات الصحية .ويأخذ قراره واض ًعا في االعتبار ما
إذا كانت احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك ستؤدي إلى تكاليف كبيرة
و/أو إذا كانت تتطلب خدمات صحية واجتماعية محدودة.
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٩ﻓﺎن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﳌﺪة ﻣﺆﻗﺘﺔ
)اﻗﻞ ﻣﻦ او ﺗﻌﺎدل  ٥ﺳﻨﻮات( او ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ان
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ  ٤٩٠٠٠دوﻻر ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺒﺮﻴة
وﺑﺎﻫﻈﺔ ﻛﺎﻤ وﺗﻌﺘﱪ اﻻﺟﺮاءات ﻣﺜﻞ اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰرع
اﻟﻜﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﺎ درة.

أوضح المحامي الخاص بي أن القرار المتعلق
بتلبية المتطلبات الصحية يتم على نفس أ
السس
مثل أي حالة صحية سابقة .كما أن العامل
الرئيسي الذي يأخذونه في الحسبان سيكون
التكلفة على المجتمع أ
السترالي.
لمزيد من المعلومات عن التكاليف والخدمات الهامة في العرض
القصير/انظرwww.homeaffairs.gov.au/trav/visa/heal/ :
overview-of-the-health-requirement/significant-costs-andservices-in-short-supply

وإذا ما قررت المسئول الطبي بالكومنولث ( )MOCأنك ال تفي
بالمتطلبات الصحية ،فسيرسل الموظف المسئول عن الحالة باإلدارة
لك خطاب إشعار بذلك .وإذا كانت التأشيرة التي تتقدم بطلبها لها
معيار المصلحة العامة ( ،PLC) 4007فسيتم دعوتك لتقديم مزيد من
المعلومات والمطالبات من أجل تقديم دعم إعفاء صحي.

العفاءات الصحية
إ

ال تسمح لك جميع التأشيرات بالتقدم بطلب للحصول على إعفاء صحي،
ولكن الكثير منها يسمح بذلك .ويمكن العثور على قائمة بالتأشيرات التي
تتضمن توفير إعفاء صحي على المواقع:
www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/overview-of-the-healthrequirement/visas-that-have-a-health-waiver-provision
تلتزم اإلدارة باألخذ في االعتبار أي عوامل ذات طبيعة مقنعة أو رحيمة
عند اتخاذ قرار بمنح إعفاء صحي .لقيام يجب عليك عند كتابة طلب
رسمي للحصول على إعفاء صحي ،بتوضيح أن المخاطر والمصاريف
المرتبطة بحالتك الصحية سيتم تعويضها بأشياء أخرى .على سبيل المثال،
ستكون مهاراتك ذات قيمة في أستراليا (كعمل مدفوع أو بدون أجر)؛
وضعك المالي الحالي من المرجح أن تنخفض تكلفة الدواء في المستقبل
؛ أو يمكن للطبيب أن يالحظ العوامل الطبية  -على سبيل المثال ،ال يشير
الحمل الفيروسي الحالي إلى الحاجة إلى العالج المستمر ،يوصى بشدة
أن تطلب النصيحة من وكيل هجرة مسجل أو محام متخصص في قانون
الهجرة لهذه العملية.

جدا في إعداد
لقد عثرت على طبيب كان معاونًا ً
تقرير طبي إيجابي في دعم طلبي.
فإذا كان إعفاءك الصحي ناج ًحا ،فسيستمر تقديم طلب التأشيرة.
وإذا لم يتم منح إعفاء صحي ،فلن تتم الموافقة على تأشيرتك.

مراجعة القرار

إذا لم يتم منحك إعفا ًءا صحياً ،فيمكنك أن تستأنف على هذا القرار مع
محكمة االستئناف اإلدارية ( .)AATفهذه تسمى مراجعة االستحقاق.
فحاليا فإن تكلفة طلب المراجعة هي  1731دوالر أمريكي .وستقوم
محكمة االستئناف اإلدارية بإعادة النظر في جميع المعلومات األصلية
وأي معلومات جديدة منذ القرار المتخذ من اإلدارة ،وقد تقرر المحكمة
أنك تطابق المتطلبات الصحية وتحيل القضية إلى اإلدارة للتجهيز النهائي
لطلب التأشيرة وإلعطاء نفسك أفضل فرصة للنجاح في المحكمة ،ستحتاج
إلى وكيل هجرة مسجل أو محام متخصص في الهجرة و/أو قيام المحكمة
بعمل للمساعدة في تجهيز وإعداد قضيتك وتقديم الطلب نيابة عنك .وقد
يكون عمل المحكمة مكلفًا ويستغرق الكثير من الوقت ،ولكنها قد تكون
الطريقة الوحيدة للحصول على موافقة اإلقامة الدائمة الخاصة بك.
ولمزيد من المعلومات ،تحدث إلى وكيل الهجرة المسجل ،أو المحامي
المتخصص ،أو قم بزيارة موقع الويب :AAT
http://www.aat.gov.au/

قائمة المصطلحات

الدارية – هيئة تستعرض القرارات التي تتخذها الحكومة
محكمة االستئناف إ
األسترالية.
وزارة الشؤون الداخلية – دائرة حكومية أسترالية مسئولة عن مجاالت مثل الهجرة
والالجئين والمواطنة.
الفحص الصحي – اختبار صحي من قبل طبيب محترف
المتطلبات الصحية – مجموعة من القواعد التي تحدد الحد األدنى للمعايير
الصحية للمتقدمين للحصول على تأشيرة.
العفاء الصحي – مستند يسمح لشخص ما ممن ال يستوفي الشروط الصحية
إ
بالحصول على تأشيرة.
الموظف الطبي في الكومنولث – هو شخص يقوم باتخاذ القرار عن ما إذا كان
طالب التأشيرة يفي بمتطلبات الصحة من عدمه.
مراجعة االستحقاق – هي عملية تقوم فيها محكمة االستئناف اإلدارية بإعادة
النظر في المعلومات والقرارات التي تتخذها الحكومة األسترالية.
طبيب الفريق – هو طبيب معتمد من قبل الحكومة األسترالية إلجراء فحوصات
صحية.
وكيل الهجرة المسجل – شخص محترف في مجال طلبات التأشيرات.
الخدمات في الدعم القليل المقدم – من األمثلة على ذلك زرع األعضاء أو
منتجات بالزما الدم.
التكاليف الهامة “الكبيرة” – مبلغ المال الذي يتوقع أن يتكلفه المرض.

المعلومات والدعم

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم من محام أو وكيل الهجرة المسجل.
ويعتبر وكالء الهجرة المسجلين مؤهلين لمساعدتكم في عملية طلب
التأشيرة.
لمزيد من المعلومـات ،يرجـى االتصال بمكتب هيئة تسجيل وكالء الهجــرة
على الرقم  1300 226 272أو االتصال بما يلي:

مركز معلومات المهاجرين (ملبورن الشرقية)

جناح  ،2تاون هول هوب 27 ،شارع البنك ،بوكس هيل ،فيكتوريا.3128 .
الهاتف( 03 9285 4888 :لإلحاالت من الضواحي الشرقية لملبورن فقط)
موقع الويبwww.miceastmelb.com.au :
اللكترونيmic@miceastmelb.com.au :
البريد إ

المركز القانوني لالجئين والهجرة القانونية ()RILC

المستوى  20 ،6شارع أوتر ،كولينج وود ،فيكتوريا3066 .
الهاتف03 9413 0101 :
موقع الويبwww.rilc.org.au :
اللكترونيrilc@rilc.org.au :
البريد إ

الجمعية أ
السترالية لفيروس نقص المناعة البشرية ()ASHM

كما قامت الجمعية األسترالية لطب فيروس نقص المناعة البشرية
( )HIVبتطوير نموذج لدعم األطباء الذين لديهم مرضى يعانون من
التهاب الكبد المزمن ‘ ’Bوالذين يقدمون طل ًبا للحصول على تأشيرة
دائمة ،والتي يمكن العثور عليها هنا:
www.ashm.org.au/products/product/hepbandimmigration

تتوفر اإلصدارات المترجمة من هذا المصدر على:
www.hepvic.org.au/page/1282/Australian-visa-applicants-and .hepatitisيرجى اإلطالع على موقع  Hepatitis Victoriaعلى الويب أو
االتصال بـ على الرقم  1800 703 003إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد
من المعلومات حول التهاب الكبد  Cأو التهاب الكبد .C
شكرا ً لكالً من الشالن ريتشيس ،أوين فو ،وأي أي خاينج (Lachlan Riches
و  Uyen Voو  )Aye Aye Khaingلمساعدتهم في تطوير هذا المصدر.

