
 

 توافقات اسکان منطقه ای

؟استراليا و گينه نو پاپوآ سر چه چيزی به توافق رسيده اند

 ی کهتحت قرارداد جديد موسوم به توافقات اسکان منطقه ای که توسط گينه نو پاپوآ در نوزدھم ژوئيه دو ھزارو سيزده به امضا رسيده است افراد

گينه نو پاپوآ فرستاده خواھند شد و در صورت پناھنده شناخته شدن در آنجا اسکان داده خواھند غير قانونی از راه دريا می رسند برای ارزيابی به 
.شد  

 

و اگر پناھنده واقعی شناخته شوند به طور دائم در گينه نو پاپوآ  فرستادهاز نوزدھم ژوئيه پناھجويان ھر کجا از استراليا با قايق برسند به گينه نو پاپوآ 
.داسکان داده خواھند ش  

 

و يا در مرکزی موقت جھت انتقال  عودت داده شوند افرادی که پناھنده شناخته نشوند ممکن است به کشور خود و يا به کشوری که اجازه اقامت دارند
.بعدی نگھداری شوند  

 

.ھيچ محدوديتی در مورد تعداد افرادی که ممکن است انتقال پيدا کنند و يا اسکان داده شوند وجود ندارد  

 

.که آمدن به استراليا با قايق راه گرفتن اقامت در استراليا نيستپيغامی رساست تغييرات  اين  

 

 چه زمانی اين توافقات اجرا می شوند؟

 
.بB فاصله  

 

پوآ به ساخت ھمکاری خواھد کرد تا مرکز ارزيابی در جزيره مانوس را توسعه داده و مراکز ارزيابی ديگری در گينه نو پااستراليا با گينه نو پاپوآ 
.برساند  

 

ود را در مورد گينه نو پاپوآ ھم موافقت کرد در مورد افرادی که از استراليا به گينه نو پاپوآ تحت اين قرارداد جديد انتقال می يابند، سريعا شروط خ
.کنوانسيون پناھندگان بردارد  

 

.دھد که در توافقات مشابه در آينده شرکت کننداجازه می ) شامل اياFت جزاير آرام(اين توافق ھمچنين به کشورھای ديگر   

 

 آيا بچه ھا ھم انتقال خواھند يافت؟

 

بچه ھا يا گروه ھای خانواده از . برسند بعد از ارزيابی ھای پزشکی و يافت سرپناه مناسب انتقال خواھند يافت يهاعBماين از  پستمامی افرادی که 
ساده قاچاقچيان انسان را به گذاشتن بچه ھا در قايقھايی که به سمت استراليا می آيند ، بطور ين گروهمعاف کردن ا. مستثنی نخواھند بود قاعدهاين 

.تشويق خواھد نمود  

 

ندارند چطور؟ سرپرستزير سن که  بچه ھایدر مورد   

 

مرکز ارزيابی مناسب، انتقاFت  Fزم است اما به محض وجود سرپرستزير سن بدون  بچه ھایمدت زمان بيشتری برای يافتن سرپناه مناسب برای 
در حاليکه ھيچ تبصره و معافيتی در انتقال افراد به کشور ارزيابی منطقه ای وجود ندارد، استراليا اين را به رسميت می شناسد که . انجام خواھد شد

.و امکانات رفاھی دارند ینيازمندی ھای ويژه ای از نظر سرپرست سرپرستزير سن بدون  بچه ھای  

 

زير سن بدون  بچه ھایمات استراليا به طور تنگاتنگ با ھمتايان خود در گينه نو پاپوآ جھت توسعه چھارچوب ترتيبات برای تھيه نيازمندی ھای مقا
.د کردنبه محض انتقال آنھا به گينه نو پاپوآ ھمکاری خواھ سرپرست  



 

قامت دائم داشته باشند، آيا زير سن بدون سرپرست در استراليا بوده و ا بچه ھایو اينکه اگر اقوام 
 اين فرقی به حالشان خواھد داشت؟

 

 

ھر کسی که بعد از اين اعBميه به استراليا برسد پس از . زير سن بی سرپرست در استراليا اقوامی داشته باشند ھيچ فرقی نمی کند بچه ھایاگر 
.ارزيابی پزشکی و يافتن سرپناه مناسب انتقال خواھد يافت  

 

اقدام به دور زدن مسيرھای مناسب مھاجرت نمايند و  –حتی بچه ھای زير سن بدون سرپرست يا اعضای خانواده آنھا در استراليا  –اگر ھر کس 
، بر اساس قانون مھاجرت از استراليا به کشور ارزيابی منطقه ای انتقال بجای آن به قاچاقچيان انسان برای سفر به استراليا با قايق پول پرداخت کنند

.خواھند يافت  

 

.بچه ھای زير سن بدون سرپرست نيز از اين روند مقرر مستثنی نيستند  

 

  آيا بچه ھا در گينه نو پاپوآ اسکان داده خواھند شد؟

 

اين شامل بچه ھا و خانواده . از افراد که پناھنده شناخته شده اند حمايت خواھد کرد دولت استراليا با مشارکت دولت گينه نو پاپوآ از اسکان آن دسته
.شان می باشد  

 

.به محض شناسائی خدمات مناسب و سرپناه امن اسکان داده خواھند شدبچه ھای زير سن بدون سرپرست ھم   

 

 چه بر سر زنان باردار خواھد آمد؟

 

.استراليا ميرسد پس از معاينات پزشکی و وجود سرپناه مناسب انتقال خواھد يافتوضعيت پيش فرض اين است که ھر کس که به   

 

.شوداين شامل زنان باردار ھم می  –ھيچ تبصره ای جھت معافيت بچه ھا و گروه ھای خانواده وجود ندارد   

 

.توافقات مناسب برای بچه ھا و خانواده ھا در گينه نو پاپوآ وجود خواھد داشت  

 

ی افتد اگر پناھجويان به خاک استراليا برسند؟ آيا اين توافقات جھت انتقال به گينه نو پاپوآ چه اتفاقی م
 شامل حال آنھا ھم می شود؟

آنھايی که به محلھای جدا از خاک استراليا قايقھايی که به خاک استراليا برسند ھمانند با اصBحات اخير قانون مھاجرت اFن به اين معنی است که 
.رخورد خواھد شدمی رسند ب  

 افرادی که قبل از اين اع-ميه رسيده اند چطور؟

 

.افرادی که قبل از اين اعBميه رسيده اند بر اساس اين توافقات به گينه نو پاپوآ انتقال نخواھند يافت  

 

بی منطقه ای جھت ارزيابی ادعاھايشان با وجود اين ھر کسی که بعد از سيزده اوت دو ھزار و دوازده رسيده است ھنوز ھم می تواند به کشور ارزيا
.انتقال پيدا کند  

 

د است؟ھآيا دولت ھنوز ھم به برنامه افزايش پذيرا بودن انساندوستانه تا سقف بيست ھزار نفر متع  

 

.برنامه انساندوستانه استراليا به بيست ھزار نفر مکان در سال افزايش يافته است. بله  

 

.نساندوستانه استراليا در سی سال اخير استاين بيشترين افزايش در گيرايی ا  

 



 

آيا افرادی که به مراکز جديد انتقال می يابند به ھمان صورت که افرادی که در جزيره مانوس ھستند 
 ارزيابی خواھند شد؟

 

.تعيين وضعيت پناھندگی توسط دولت گينه نو پاپوآ تحت قوانين گينه نو پاپوآ انجام خواھد شد. بله  

 

رای کسانی که پناھنده شناخته نشود خواھد افتاد؟چه اتفاقی ب  

 

.از افرادی که پناھنده شناخته نشوند اين انتظار می رود که به کشورشان باز گردند و يا به کشوری که حق اقامت دارند بروند  

 

 چند نفر می توانند به گينه نو پاپوآ تحت توافقات جديد انتقال پيدا کنند؟

 

.دھيچ محدوديتی وجود ندار  

 

ھنوز اعمال خواھد شد؟ آيا آنھايی که انتقال نخواھند يافت ھنوز بايد " عدم وجود مزيت"آيا اصل 
 سالھا جھت اخذ ويزا صبر کنند؟

 

.را اعمال خواھد کرد" عدم وجود مزيت"دولت اصل   

 

ای . استراليا به طور اساسی از بين بروندبرای سفرھای خطرناک با قايق به اين يک عنصر مھم چھارچوب منطقه ای است که ھر نوع انگيزه ای 
.در حاليست که شانس افزايش يافته اسکان در استراليا از طرق معمولی تحت برنامه انساندوستانه استراليا پيشنھاد شده است  

 

قانونی است؟کار  آيا اين  

 

.مطابقت دارد انجام شده در اين سياست بطور کامل با قانون کارھایدولت کامB مطمئن است که تمامی   

 

 آيا اين توافقات با تعھدات بين المللی استراليا مطابقت دارد؟

 

.ما اين توافقات را به نحوی انجام خواھيم داد که با تعھدات بين المللی ما مطابقت داشته باشد  

 

.دھای حقوق بشر برخورد خواھد شدبا آنھايی که به گينه نو پاپوآ انتقال و اسکان می يابند با متانت و احترام  و بر اساس استاندار  


