
  

  
 منطقه ای استراليا و پاپوآ گينه نو توافق جابجاسازی 

  2013جو�ی  19جمعه، 

 تونی محترم دادستان عمومی و -مارک دريفوس  صدراعظم  –کوين راد  رسانه ھای مشترکپخش 

  استراليا وزير مھاجرت و امور چند فرھنگی و شھروندی عضو پارلمان و -برک

  .جابجا نميشوندن ويزا به اينجا می آيند ھرگز در استراليا از امروز پناھجويان که با قايق بدو

برای ارزيابی  قانونیورود غير  - منطقه ای جابجا ساختن تنظيم  - با پاپوآ گينه نو امروز جديد  توافق امضا بر اساس
  .يددر آنجا جابجا خواھد گرديک پناھنده دريافت و شناسايی فرستاده می شود و در صورت به پاپوآ گينه نو 

  .ديگر نخواھد بود در استرالياجا بجا شدن  رسيدن در استراليا با قايق به معنای 

  .ندشمال ما بود ھای در آب مردم غرق شدن دندي شاھد استراليايی ھا به اندازه کافی

آنھا را  نغرق شد از پناھجويان و ديدن بران قاچاق )استفاده جويی(بھره برداریکشور ما تا به حال به اندازه کافی از 
  .شاھد بودن در درياھای آزاد

بخطر مياندازند  نجات در شرايط خطرناک در درياھای آزاد برایجان خود را که خدمتگزاران و زنان ما از ديدن ما 
  .بيزارم

 به زود ترين وقت بعد از تکميل منطقه ای در پاپوآ گينه نو به طور قابل توجھی گسترش يافته و مردمترتيبات بررسی 
   .دننوس فرستاده می شوبه جزيره ما محل اقامت مناسب يافتن و صحی ايناتمع

  .کنندميرا در جزيره مانوس ارزيابی  درخواست آنھا PNGمقامات 

  .ايجاد مينمايددر پاپوآ گينه نو  را امکانات بيشتر ، و ھمچنين گسترش در جزيره مانوس را دولت ما امکانات موجود

  .داردنوجود می شوند  به پاپوآ گينه نو منتقل بر تعدادی مردم کهحدی ھيچ 

، خدمات استقرار برای کسانی که با وضعيت پناھندگان حمايت می کنند، PNGدولت استراليا، در ھمکاری با دولت 
  .به عنوان محل اقامت امن و مناسب و خدمات شناسايی شده اند

    .خود را ادامه ميدھيم انسان دوستانه قویبرنامه ھای  ھمچنان ميباشيم وما يک ملت دلسوز 

تغيير قابل توجھی در تعداد از  کاھش منجر به للی در کنوانسيون نشست بين الم گردد واع9م امروز  ظرفيتاگر 
بشری را به اساس  قبول نمودن برنامه از آن دولت آماده است تا به تدريج بعد، گردد  ميشوند مردم که با قايق وارد

  . دھد افزايش تن 27000ت ھوستون تا توصيه ھي

وجود  غرق می شوند کودکان و خانواده ھا در دريا بيبنيد که مورد عمليات ھای جنايتکارانه که در ترحمیھيچ 
    .داردن

در سراسر جھان اسکان  را دسترسی به برنامه ھای انسان دوستانه ما بايد از طريق سازمان ھای بين المللی که مردم
با  نامناسب برای سفر بحریبر روی کشتی ھای را جنايی که مردم  عاملين، و نه از طريق يد انجام شودمينما مجدد

  .ميدھندعواقب فاجعه بار تحت فشار قرار

 و جلوگيری از قاچاق مند ھستند نمايدبيشتری که واقعا نياز کمک افراد برایاجازه ميدھد تا  را استراليا جديدتوافق 
  . می کنند سوء استفاده يستم ماس ازکه سانی نبران ا

پيش بينی  وو ما بايد به اندازه کافی انعطاف پذير  روش ھای عملياتی شان را تغير می دھنددائما  قاچاقبران انسان
  .سازيمو اعمال خود را ھماھنگ بوده برای جلوگيری از عواقب وحشتناک اين تجارت 

  .خواھند نمود تشويق عزم ما  آزمايشبه  را اضر پناھجوياندر حال ح  انسان ممکنبدون شک برخی از قاچاقچيان 

آنھا در حال  بر انسان می پردازند و ھزاران د�ر به يک قاچاقھزاران  اگر مردم  .ھيچ شکی وجود ندارد ايندر 
 .ميباشند از استرالياغيربه يک کشور ديگر تکت خريد يک 


