
 

  
 

 

  منطقه ای جابجا سازی تنظيم

  موافقت کردند؟روی چه پاپوآ گينه نو و استراليا  

 
  

ورود دريايی غير  -منطقه ای  جابجاسازیتنظيم  -رسيدبه امضا که  2013جو ی  19در ) PNG(بر اساس توافق نامه جديد با پاپوآ گينه نو 
  .در آنجا جابجا ميگردديک پناھنده  شناسايیو در صورت  ندوآ گينه نو فرستاده می شوبه پاپ  برای ارزيابی مجاز

   
يک  منحيث و اگر آنھا بوده به پاپوآ گينه نو آنھا منوط به انتقال  -که يک پناھجو در استراليا با قايق می رسد اينبدون توجه به  -جو ی 19 از 

  .ميگردند PNGور دائم مستقر در به ط ، آنھا شناسايی ميگردند پناھنده واقعی
   

و يا در يک مرکز حمل و نقل ، ند برگردندبه کشور خود و يا کشوری که در آن حق اقامت داشت ممکن است  ه شناخته نمی شوندپناھند کهمردم 
  .دنمی شو نگھداری

   
  .داردنوجود جابجا شوند و يا  گرددمکن است منتقل که م تعدادھيچ محدوديتی برای 

   
  .نمی باشدآوردن اقامت استراليا  راه برای به دست که  آمدن به استراليا با قايق ميرساند  ام را به روشن ترين شکل ممکن پي تغييرات اين

  شروع می شود؟ نظيم چه وقتاين ت 

  .ب9فاصله
   

پاپوآ  منطقه ایارزيابی از ساير مراکز ساخت و ساز مرکز منطقه ای جزيره مانوس، و ھمچنين بررسی  ارزيابیبرای گسترش  PNGاستراليا با 
  کار خواھد کردگينه نو 

.  
   

استراليا که توسط  با احترام به مردم و ، توافق نمود کنوانسيون پناھندگان ھا  حفظتن گام ھای فوری برای برداشت برداش رایبپاپوآ گينه نو ھمچنين 
  .می شوندجديد منتقل  توافقتحت اين  PNGبه 

   
  .می دھد) وس آراماز جمله کشورھای جزيره ای اقيان(برای کشورھای ديگر  رامشابه در آينده  نظيماتشرکت در ت نين اجازهاين توافق ھمچ

  آيا کودکان منتقل می شود؟

ھای و يا گروه  کودکان .منتقل خواھد شد اقامت مناسب دسترسی به محلو  تی س9م معاينه کامل يکبعد از می رسد  پس از اع9م  ھر کس که 

  .می نمايند به قرار دادن کودکان بر روی قايق به استراليا سادگی تشويقبه  قاچاقبران انسانی را معافيت آنھا .می باشندخانواده  از انتقال مستثنی ن

  افراد زير سن قانونی بدون ھمراه؟ گونه در موردچ

شناسايی  مناسب محل ارزيابی يک زمان که، اما در بر ميگرد زمان رادون ھمراه برای افراد زير سن قانونی ببرای اقامت مناسب دسترسی 

منطقه ای وجود ارزيابی ی برای انتقال به يک کشور يا معافيت ھای گسترده ا استثنا در حالی که ھيچ  .گردد يد شروعانتقال می توان گرديد 
  .به رسميت می شناسد آنھا فراھم گردد فاھی مورد نيازر که نياز سرپرستی خاص يا  افراد زير سن قانونی بدون ھمراه دارد، استراليا  ن
   

به منظور توسعه يک چارچوب ترتيبات برای تھيه نيازھای افراد زير سن قانونی بدون خود  PNGبا ھمکاری نزديک با ھمتايان مقامات استراليا 
  .منتقل شده است PNGھمراه يک بار آنھا به 

   
اگر بستگان در حال  ويا ؟باشند در حال حاضر در استراليا  اهافراد زير سن و بدون ھمراگر بستگان  

  ؟داشته باشند چه ميشود حاضر، ويزای دائم



 

دسترسی و بعد از معاينه کامل صحی  ميرسد پس از اع9م ھر کس که .داشته باشند  بدون ھمراه خانواده در استراليا افراد اگر ھيچ تفاوتی ندارد  
  .گرددمنتقل ميمحل اقامت مناسب به 

   
مسيرھای مھاجرت از متعھد برای دور زدن  -در استراليا  شانای خانواده از جمله افراد زير سن قانونی بدون ھمراه و يا اعض -کسی  اگر 

ون مھاجرت برای انتقال از استراليا يک کشور تحت قان و، پول بپردازند برای سفر با قايق به استرالياق بران انسانی قاچا در عوض به مناسب و 
  .مسئول خواھد بود خود آنھا منطقه ایارزيابی 

   
  .بدون استثنا نيستند افراد زير سن قانونی بدون ھمراه ابه اين فرايند تاسيس شده

  ؟جابجا ميشوند PNGآيا کودکان در 

مل کودکان و اين شا .پشتيبانی می کند ھستند ی که با وضعيت پناھندگی، خدمات استقرار برای کسانPNGدولت استراليا، در ھمکاری با دولت 
  .ميباشدخانواده ھای آنان 

   
  .به آنھا ميرسد  و خدمات جابجا  گرديده  محل اقامت امن و مناسب ير سن قانونی بدون ھمراه به افراد ز

  چه اتفاقی می افتد؟)حامله(به زنان باردار 

منتقل خواھد  محل اقامت مناسب  دسترسی به و  کامل یس9مت کامل بعد از معاينه  ميرسد پس از اع9م س که که ھر کميباشد موقعيت به طور 
  .شد

   
     .از جمله زنان باردارو  –دارد نبرای کودکان يا گروه خانواده وجود استثنايی  ھيچ معافيت  
   

  .وددر دسترس خواھد ب PNGترتيبات مناسب برای کودکان و خانواده ھا در 

 شامل و تحت اين ترتيبات  آيا آنھا ھنوز ھم ؟برسند چی اتفاقی ميفتد به سرزمين اصلی ن اگر پناھجويا  
  ؟ميشودمنتقل  PNGبه 

نقاط دور از ھمان کسانی که در مانند سرزمين اصلی  به قايق توسط اص9حات اخير قانون مھاجرت در حال حاضر به معنای که تازه واردان
  .رفتار ميگرددند ساحل جدا می رس

  در مورد کسانی که قبل از اع9م رسيدند؟ 

  .نميگردد PNGدر  جديد جابجا سازیترتيبات  در  شده اندرادی که قبل از اع9م وارد اف
   

ست درخوا ارزيابی یراب بررسی تواند به يک کشور منطقه ای ھنوز ھم می شده اند  وارد  2012اگست  13ين حال، ھر کسی که بعد از با ا
  .گردندمنتقل  شان

  ؟انه ميباشدبرنامه ھای انسان دوستبه  20000پذيريش ت ھنوز ھم متعھد به افزايش آيا دول

  .مکان در سال افزايش يافته است  20000ی بشردوستانه استراليا به برنامه ھا .یبل
   

  .سال گذشته است 30انسان دوستانه استراليا در  پذيرشاين بزرگترين افزايش 
   
   
   
   

کسانی که در  ارزيابی ميگردند مانندھمان ترتيبات   و تحت به مراکز جديد منتقل می شودکه  آيا مردم 
  ؟ميشوند جزيره مانوس

  .ساخته شده است PNGتحت قانون و  PNG توسطتعيين وضعيت پناھندگی  .یبل

  افتد؟ خواھداتفاق  ده شناخته نمی شوند چهپناھن کهآن دسته از افرادی  



 

  .دارند برگردند و يا به کشوری که در آن حق اقامت کنند گشتبازکشور خود  به که انتظار می رود  ه شناخته نمی شونده پناھندکسانی ک

  ؟نمودمنتقل  PNGاز مردم را می توان تحت ترتيبات جديد به  ی تعداد چ
   

  .داردنحداکثر تعداد وجود 

برای ويزه  ھا سال ه گرديده اند بايدنوز منتقل نآيا کسانی که ھ می شود؟ جراآيا اصل ھيچ مزيت ھنوز ا
  ؟صبر کنند

  .کندمی را اجرا " چ مزيت ھي"دولت ھنوز ھم اصل 
   

را به قايق به استراليا  خطرناک توسط سفر حاصل شود که ھر گونه انگيزه تا اطمينان  ميباشد يک چارچوب منطقه ای دراين يک عنصر مھم 
نامه ھای منظم از طريق بر مجدد از طريق مسيرھای  جابجا شدنکه ارائه فرصت ھای برای  حالی، در دھدبل توجھی کاھش اميزان ق

  .افزايش يافته استبشردوستانه استراليا 

  آيا اين کار قانونی است؟

  .ميباشددر تطابق کامل با قانون  انجام شده سياستبرای اجرای اين ت که تمام اقداماتی که اسمطمين دولت 

  ؟ميباشد ات ھا سازگار با تعھدات بين المللی استرالياآيا اين ترتيب

  .يماجرا می کنميباشد مطابق با تعھدات بين المللی ما  کها اين ترتيبات را م
  

  .گردميرفتار با  آنھا صورت با استانداردھای حقوق بشر  با عزت و احترام و در مطابق ميشوند  منتقل و جابجا PNGکسانی که در 
 


