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  عمليات اقتداردر مرزھا

 ب گرديد. استراليا با انتصاب تونی ابوت به نخست وزيری انتخادولت جديدی در ،2013سپتامبر  7يخ در تار
به  يرقانونیغورود  به منظور مديريت )OSB(عمليات اقتداردرمرزھا سختی را موسوم به دولت جديد سياست جديد و

 برگزيده است. راه دريا  از استراليا با لنج و
  

  چيست؟مرزھا اقتداردر  شديد اين عمليات
 ولنج ھا  کردن توقفمبرای  برنامه امنيتی مرزی نظامی جديد دولت استراليا است که ،اقتداردرمرزھاعمليات 

دريا و حفظ يکپارچگی برنامه مين و به خطر انداختن جان خود درانسانھا از سپردن خود به دست مجرجلوگيری از
  می باشد. مھاجرتی استراليا

  
  ت جديد با سياست قبلی چيست؟تفاوت سياس

ھمچنان به قوت خود باقيست و افرادی که ونارو (PNG) فته با دولت ھای گينه نو پاپوآصورت گر مشارکت توافق
سياست جديد يک روند . شونديا نارو فرستاده می  PNGطريق دريا می آيند برای بررسی به يرقانونی و ازغبصورت 

 PNGبه ورود به استراليا به نارو و يا ساعت پس از 48 در آن پناھجويان درعرضکه ی را ارائه می کندانتقال سريع
دو محل و نيز بازگرداندن لنج ھای شتمل بر توسعه مراکز بررسی در ھرممنتقل می گردند. ھمچنين سياست جديد 

  حامل پناھجويان می باشد. 
 

  چيست؟ PNGنارو و  ،توافقات بين استراليا
که ھمه افرادی که از طريق نارو اين امکان را فراھم می نمايد واستراليا و PNGاستراليا و توافقات امضا شده بين 

 و درصورت احراز وضعيت پناھندگیشوند اعزام  PNGقانونی وارد می شوند برای بررسی به نارو و يا يرغدريا و
 ھمانجا اسکان يابند. در
  

  د شد. نشوری که درآن حق اقامت دارند بازگردانده خواھافرادی که پناھنده شناخته نشوند به کشور مبدا و يا ک
  

  قوانين جديد
 

به منظور گسترش مراکز بررسی منطقه ای و نيز پيدا کردن  PNGنارو ھر دو کشور استراليا درحال ھمکاری با 
 یاھامی باشد. اين کار با ھدف افزايش ظرفيت کافی برای بررسی تقاضبيشتر مکان ھای جديد برای ساخت تسھيالت

  می باشد.ساعت  48عرض استراليا وامکان انتقال سريع در خارج از خاک
  

  شامل زنان و کودکان ھم می شود؟  PNGساعت به نارو و  48عرض در انتقال سريعآيا 
می باشد. کودکان و  PNGقابل انتقال به نارو و يا  ،قانونی به استراليا وارد شوديرغھر شخصی که به صورت 

 در آنجا اسکان داده  ،گی نيز مستثنی نيستند. ھرکسی که با لنج و بدون ويزا به استراليا بيايدگروھھای خانواد
  خواھد شد. 

 
  که در معيت سرپرست خود نيستند چطور؟  یکودکان

استثنايی درباره اعزام به مراکز بررسی منطقه ای در يک کشور ديگر وجود ندارد. کودکانی که تنھا و بدون ھمراھی 
با  می باشند. مقامات استراليا PNGقابل انتقال به نارو و  ،می آيند به استراليا قانونیيرغخود و به صورت سرپرست 

تمھيدات الزم برای رسيدگی به نيازھای ايجاد چھارچوبی از حال به شکل تنگاتنگی در PNGھمتايان خود در نارو و 
  سرپرست پس از انتقال به مرکز بررسی منطقه ای می باشند. کودکان بدون 
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  ؟گفته خواھد شد که برگردندلنج ھا به آيا 
يير کرده اند. اگر با لنج و بدون ويزا به استراليا بياييد غکرده است و قوانين نيز بر ھمين اساس تييرغدولت استراليا ت

 برای بررسی منطقه  PNGبه فوريت به کشورھای نارو يا  متوقف خواھيد شد. ممکن است شما را باز گردانند و يا
  ای اعزام گرديد. شما ھيچگاه در استراليا اسکان داده نخواھيد شد. 

  
   ؟قاچاق برھای انسان به من گفتند که من شرايط اسکان در استراليا را دارم

د. اگر با لنج و بدون ويزا به استراليا ھای قاچاقبرھای انسان را نخوريد. آنھا تنھا بدنبال پول شما ھستن غفريب درو
  بياييد در خطر ازدست دادن ھمه چيز خود از جمله جان خود خواھيد بود. 

  
  فرقی حاصل می شود؟ اگر اقوام من ويزا داشته باشنداگراقوام من در استراليا باشند چه؟ آيا 

فرقی  اقوامی دراستراليا داشته باشند نيزخانواده ھا و کودکان بدون حضور سرپرست)  ،چنانچه افراد (شامل کودکان
  منتقل خواھد شد.  PNGورود به نارو و يا پس ازساعت  48عرض در ،نمی کند. ھرکس که بيايد

 
 چه اتفاقی خواھد افتاد؟ آيا بر اساس اين  ،اگر پناھجو بتواند خود را به خاک سرزمين اصلی استراليا برساند

  وجود دارد؟  PNGنارو و يا تمھيدات ھنوز امکان اعزام آنھا به 
اعزام  PNGبه خاک سرزمين اصلی استراليا برساند به نارو و با لنج صرف نظر از اينکه پناھجو بتواند خود را 

  خواھد شد. 
  

  چه اتفاقی برای افرادی که پناھنده شناخته نشوند می افتد؟ 
  اقامت دارند بازگردانده خواھند شد. آنھايی که پناھنده شناخته نشوند به کشورخود و يا کشوری در آن حق 

  
 منتقل کرد؟   PNGبراساس تمھيدات جديد چند نفر را می توان به نارو يا

دو کشور دائما رفته نشده است. تسھيالت موجود درھرھيچ سقفی برای تعداد نفراتی را که بتوان انتقال داد در نظر گ
 PNGدوديتی برای تعداد افرادی که ممکن است به نارو و يا در حال گسترش می باشند. براساس تمھيدات جديد ھيچ مح

  اعزام شده و درآنجا اسکان داده شوند وجود نخواھد داشت. 
  

  چگونه می توانم اقامت دائم استراليا و يا کشور ديگری را بدست آورم؟ 
 يا و United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) به خود ادعای ارائه آن صحيح راه

International Organization for Migration (IOM) باشد می .  


