
 

 

 

بين استراليا و گينه نو پاپوآوافقات جديد اسکان منطقه ای ت  

 جمعه نوزدھم ژوئيه دوھزار و سيزده

انتشار رسانه ای مشترک ميان نخست وزير کوين راد، دادستان کل کشور مارک دريفوس و نماينده محترم مجلس و 
 وزير امور مھاجرت و شھروندی آقای تونی بورک

اھجويانی که با قايق و بدون ويزا به استراليا بيايند به ھيچ وجه در استراليا اسکان داده نخواھند از امروز آن دسته از پن
.شد  

توافقات اسکان منطقه ای نام گزاری شده افرادی که غير  کهتحت توافقات جديد که توسط گينه نو پاپوآ امضا شد 
و در صورت پناھنده شناخته شدن در ھمان جا  ه شدهفرستادمی رسند برای ارزيابی به گينه نو پاپوآ از راه قانونی 

.اسکان داده خواھند شد  

.رسيدن به استراليا با قايق ديگر به ھيچ وجه به معنی اسکان در استراليا نيست  

.استراليايی ھا از ديدن غرق شدن انسانھا در آبھای شمالی جانشان به لبشان رسيده است  

پردازند و از ديدن غرق شدن آنھا در آبھای عميق  به استعمار پناھجويان میکشور ما از دست قاچاقچيان انسان که 
.صبرش به سر رسيده است  

ما ديگر از ديدن نظاميان زن و مرد که جانشان را در راه نجات دادن انسانھا در شرايط ھولناک آبھای عميق به خطر 
.می اندازند خسته شده ايم  

پاپوآ به طور عمده توسعه خواھد يافت و افراد به محض کامل شدن ارزيابی  توافقات ارزيابی منطقه ای در گينه نو
.پزشکی و وجود سرپناه مناسب به جزيره مانوس انتقال پيدا خواھند کرد  

.مقامات گينه نو پاپوآ به ادعاھای آنھا در جزير مانوس رسيدگی خواھند کرد  

.د کردنکانات بيشتری در گينه نو پاپوآ تاسيس خواھدولتھای ما امکانات موجود در جزيره مانوس را توسعه و ام  

.ھيچ سقفی برای تعداد افراد که به گينه نو پاپوآ انتقال خواھند يافت وجود ندارد  

دولت استراليا با مشارکت با دولت گينه نو پاپوآ برای کسانی که پناھنده شناخته ميشوند در صورت پيدا شدن خدمات و 
.از خدمات اسکانی حمايت خواھد کردسرپناه مناسب و امن   

.ادامه خواھيم داد مقتدره ارائه دادن برنامه انسان دوستانه بما ملتی مھربان ھستيم و   

منجر به  ھستاھميت  حائز اگر تصميمات اع9م شده امروز و م9قاتھای بين المللی در رابطه با کنوانسيون که
می آيند شود، بعد از آن خواھد بود که استراليا آمادگی خود را جھت تعييرات اساسی در تعداد  افرادی که با قايق 



انساندوستانه اش به بيست و ھفت ھزار نفر طبق پيشنھاد ھيات ھيوستون اع9م خواھد  بودن پذيراافزايش تدريجی 
.کرد  

.وند وجود نداردھيچ دلسوزی در مورد اعمال مجرمانه ای که منجر به غرق شدن بچه ھا و خانواده ھا در دريا می ش  

د ندسترسی به برنامه انسان دوستانه ما بايد از طريق سازمانھای بين المللی که انسانھا را در تمام دنيا اسکان می دھ
که عواقب  می کنند صورت گيرد نه از طريق جنايتکارانی که انسانھا را به زور وارد قايقھای نا امن در آب و دريا

.می آورندبار  يع بهفج  

 

قات جديد به استراليا اجازه می دھد به افراد بيشتری که واقعا نياز به کمک دارند ياری کند و از سوء استفاده تواف
.م ما جلوگيری کندتقاچاقچيان انسان از سيس  

حتی خود قاچاقچيان انسان ھم بطور مکرر راه ھای فعاليتشان را تغيير می دھند و ما بايد به طور کافی منعطف بوده 
.آنھا را پيش بينی کرده و ھماھنگ عمل کنيم تا اينکه جلوی نتايج وحشتناک اين سوداگری را بگيريم و اعمال  

.بدون شک قاچاقچيان انسانی وجود خواھند داشت که پناھجويان را به آزمون تصميمات ما تشويق کنند  

پردازند، آنھا بليط کشوری غير از اگر انسانھا ھزاران ھزار دCر به قاچاقچيان انسان می . به ھيچ عنوان شک نکنيد
.استراليا را می خرند  

 


