
إبعاد الطفل من ِقبل أحد
الوالدين اىل الخارج

نحن ندرك أن العديد من عمالئنا (المستفيدين من خدماتنا) قد يكونون قلقين بشأن قيام الوالد اآلخر بإخذ أطفالهم وإخراجهم

من أستراليا بعد االنفصال. أن التفكير في هذا االمر هو شيء مقلق. إال أن هناك خطوات يمكن اتخاذها إليقاف ذلك.

ماذا يمكن ان تفعله إذا كنت قلًقا من أن طفلك قد يبعد إىل خارج البالد بدون موافقتك:

                       Child Passport Alert  تنبيه عند إخراج جواز سفر لطفل

جواز السفر 

يمكن للوالدين تقدبم طلب للحصول عىل "Child Passport Alert" من مكتب الجوازات األسترالي. سيؤدي هذا الطلب إىل

تنبيه مكتب الجوازات األسترالي لتوجيه اهتمام خاص وكبير إذا تم تقديم طلب جواز سفر لطفل. سيبقى التنبيه ساري

المفعول لمدة 12 شهرًا ما لم يتم إصدار أمر من المحكمة بهذا الشأن أو اىل ان يبلغ الطفل 18 عاًما. 

 

من المهم معرفة أن التنبيه ال يمنع إصدار جواز السفر. كما أنه ال يمنع أخذ الطفل اىل خارج أستراليا إذا تم إصدار جواز سفر

ساري المفعول بالفعل. يمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات حول هذا األمر عن طريق االتصال بمكتب الجوازات

األسترالي عىل الرقم 131232.

 

في أستراليا،  عادًة ما يُطلب من كال الوالدين التوقيع عىل طلب للحصول عىل جواز سفر الطفل. انظر صفحة المعلومات الخاصة

حول جوازات السفر والسفر لألطفال هنا.

 Airport Watch List Order  أمر من المحكمة بوضع االسم في قائمة المراقبة في المطار

يمكن للوالدين أيًضا التقدم بطلب للحصول عىل Airport Watch List Order لمنع سفر الطفل خارج أستراليا. للحصول عىل

هذا األمر، سُيطلب منك تقديم طلب إىل الدائرة الفيدرالية ومحكمة األسرة في أستراليا (FCFCOA) للحصول عىل أمر تقييد

السفر إىل الخارج أو منعه. يقوم هذا األمر بتنبيه الشرطة الفيدرالية األسترالية حتى تتمكن من إيقاف اإلبعاد غير القانوني

لألطفال من أستراليا.

 

بمجرد وضع الطفل في قائمة المراقبة، لن يُسمح بالسفر خارج أستراليا مع الطفل. هذا يعني أنه سيتم منعك أيًضا من السفر

إىل الخارج مع طفلك. إذا كنت ترغب في السفر إىل الخارج مع طفلك، فستحتاج إىل أمر محكمة يسمح بذلك. إذا لم تكن متأكًدا

مما إذا كان طفلك موجوًدا بالفعل في قائمة مراقبة المطار، فيمكنك إكمال نموذج االستفسار للتحقق.



Recovery Orders  أوامر االستعادة

إذا تم إبعاد طفلك من أستراليا دون موافقتك، فقد تتمكن من التقدم بطلب إىل FCFCOA للحصول عىل أمر ينص بإعادة

الطفل إىل أستراليا. هذه العملية ممكنة فقط مع بعض البلدان وليس كلهم. 

 

إذا تم إخراج طفلك بالفعل من أستراليا، نوصيك بالحصول عىل إستشارة قانونية عاجلة.

تقديم طلب للحصول عىل Child Passport Alert (تنبيه عند إخراج جواز سفر لطفل) في حالة تقديم جو طلًبا للحصول

عىل جواز سفر أسترالي لـ ِميا؛ و 

تقديم طلب إىل FCFCOA للحصول عىل أمر يمنع ِميا من مغادرة البالد.

التقى ماري وجو في أستراليا عام 2015.  ماري ُولَدت في أستراليا. جو ُولِد في لبنان ووصل إىل أستراليا عام 2013. يحمل

جو تأشيرة عمل سارية المفعول في أستراليا. انفصلت ماري وجو في عام 2021 ولديهما ابنة عمرها أربع سنوات اسمها

ِميا. ال توجد اية أوامر من المحكمة خاصة باألبوة واألمومة لميا. هناك اتفاق غير رسمي لـ جو عىل قضاء بعض الوقت مع

ميا في عطالت نهاية األسبوع بالتناوب. اكتشفت ماري مؤخرًا أن جو قد استقال من وظيفته، وباع ممتلكاته، وكان

يتواصل مع عائلته في لبنان بشأن السفر إىل لبنان مع ميا. لم تتمكن ماري من التواصل مع عائلة جو في لبنان منذ انهيار

العالقة.

لجأت ماري إىل NCLC ألن لديها مخاوف من أن جو قد يبعد ِميا من أستراليا. ِميا ال تحمل جواز سفر أسترالي. ماري غير

متأكدة مما إذا كان جو قد تقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر لبناني بالنيابة عن ِميا. طلبت ماري نصيحتنا بشأن اإلجراء

الذي يمكنها اتخاذه لمنع إخراج ِميا من أستراليا.

يمكن لـ NCLC تقديم المشورة لماري من أجل:

.1

.2

مثال: 

إذا كنت احد الوالدين و لديك مخاوف بشأن إبعاد األطفال من أستراليا أو كنت تريد
المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ NCLC عىل الرقم 

.(03) 4376 9310


