
  

  

  

  سيمه ايز ميشته کيدو بندوبست

  آستراليا او پاپوانيوګيني په څه سره په موافقه رسيدلي؟

سيمه ايز ميشته  –سره �سليک شوي  (PNG)د پاپوانيوګيني  2013جو�ی  19موافقتنامي تر سيوري چي په نوي  د

وليږل شي اوکه چيرته مھاجروپيژندل  غيرقانونۍ کشتي سره راغلي به پاپوانيوګيني ته دارزوني لپاره –کيدو بندوبست 
  .شول نو ھملته به ميشته شي

دوي به  –جو�ی نه چي پناه غوښتنکي د آستراليا ھرځاي ته په کشتي کې راځي پرته له توپيرنه  19سر د 

  PNGپاپوانيوګيني ته دانتقال ترموضوع �ندي وي او که دوي رښتيني مھاجر وپيژندل شو، دوي به په دايمي ډول په 

  .شي کې ميشته

چي د اوسيدوحق لري، يا د ھغه کسان چي مھاجرنه پيژندل کيږي ممکن بيرته خپل ھيواد ته ستون شي يا ھغه ھيواد 
  .ترانزيت آسانتياوي لري

  .دلته دشميرو محدوديت چي ممکن څه کسان ميشته يا انتقال شي نشته

راليا ته راتګ د ميشته کيدو�ره نه ده چي �س ته دغه بدلونونه به ممکن واضيحه خبرتيا وي چي په کشتي سره آست
  .راوړل شي

  کله به دغه بندوبست پيل شي؟

  .زر تر زره

 أتومرکزپراخه کړي، او ھمدا ډول په پاپواړي چي د مينس آيليند سيمه ايزاجراسره يوځاي کاروک PNGآستراليا به د 

    .کي کړياآتومرکزونود ودانۍ کارونه چټنيوګيني کي د نوروسيمه ايزواجر

شرط يا قيد د مھاجرو د کنونشن يا موافقتنامي نه، د خلکو ليږل د آستراليا ھمدا راز پاپوانيوګيني موافقه وکړه چي خپل 
  .د نوي موافقي ترسيوري وباسيته په احترام کولو PNGپواسطه 

ه راتلونکي کې عين موافقتنامو چي پ) د آرامی ټاپودولتونوپه ګډون( ھمدا رازموافقتنامه نوروھيوادونوته اجازه ورکوي
  .کې برخه واخلي

  ما شومان به ھم انتقال شي؟

يي کتني بشپړشوي اومناسبي استوګني ځاي چمتو ھرھغه څوک چي پس له دي خبرتيانه راځي او يو واري روغتيا
قاچاقبران ددوي معا ف کول په اساني سره . ماشومان اوکورني به ددی انتقال څخه معاف نه وي. شوي به وليږل شي

  .به خلک وھڅوي چي ماشومان په کشتي که د آستراليا د پاره واچوي

  کسا نوپه ھکله چي يواځي راغلي وي؟ عمر�ندي



اآتو متو شي مګرکله چي با قاعده د اجرکسانو لپاره چ ګنځي عمر�نديت وخت واخلۍ ترڅومناسبي استو دا به زيا
پراخه معافيتونه شتون ونلري چي سيمه ايز اجراآتو  پوښول يا که چيري. چمتو شوي ليږدول به پيل شيآسانتياوي 

ښه آرامتيا اړتياوي يواځي کسان مخصوصه ساتونکي او  آستراليا په دي پوھيږي چي عمر�نديھيواد ته وليږل شي، 
  .لري چي دھغي په مطابقت بايد کړنه وشي

يومھال ويش په چوکاټ کې د چي د  به کاروکړيپه نږدي سره  PNGد آستراليا دولت د خپلي ھمکاري دولت 

  .  ته وليږدول شول بندوبست وکړي PNGکسانود اړتيا وبشپړولودپاره يو ځلي چي  عمر�ندي

  کسا نو خپلوان مخکي نه په آستراليا کې وي څه به وشي؟ عمر�ندياوکه د

  لري که خپلوان ئي مخکي نه دايمي ويزه ولري؟نودا به څه توپير

ھرھغه څوک چي پس له دي خبرتيا نه راځی د  .آستراليا کې خپلوان ھم ولري توپيرنلريکه عمر�ندي کسان په 
  .روغتيايي کتنو بشپړيدو وروسته به وليږدول شي اومناسبي استوګنځي چمتو دي

د قانوني مايګريشن �ري شاته کړي او  –يا د ھغي دکورني غړي په آستراليا کې دعمر�ندي يواځي  –که ھرڅوک 
اره آستراليا ته پيسي ورکړي، دوي د مايګريشن د قانون په حکم به د انساني قاچاقبرانوته دکشتي دسفرد پپه عوض ئي 

  .آستراليا نه سيمه ايز اجراآتو ھيواد وليږدول شي

  .عمر�ندي يواځي ددغي جوړشوي اجراآتو نه استثنا نه دي

  کې ميشته شي؟ PNGآيا ماشومان به په 

دولت سره په ھمکاري، دھغوکسانو ميشته کيدو خدمتونو مLتړکوي چي د مھاجر په صفت  PNGد آ ستراليا دولت، د 

  .دا د ماشومانواو کورنيو په ګډون دي. پيژندل کيږي

  .او خدمتونه چمتوويعمر�ندي يواځي به ميشته شي چي مصؤن وي او مناسبي استوګنځي 

  بارداري يا حامله ښځوته به څه وشي؟

ھغه څوک پس له دي خبرتيا نه راځي د روغتيايي کتنود بشپړيدونه وروسته اومناسبي قرارداد داسي دي چي ھر
  .استوګنځي چمتوشي به وليږدول شي

  .د حاملي ښځو په ګډون نشته -نويا کورنۍ ډلي  دلته به د پوښوالي معا فيت د ماشوما

  .به چمتوويکې دماشومانو او کورنيو د پاره مناسبي بندوبست  PNGپه 

دوي بيا ھم به مجبوروي چي د  که پناه غوښتونکي وکړي شي اصلي خاوري ته راشي؟ څه به وشي
  ته وليږدول شي؟ PNGدغي بندوبست په حکم 

به ھمداسي کړنه وشي لکه کوم نا ورکوي چي راغلي کشتي  ورستي اصLحات د مايګريشن په قانون کې اوس دا ما
  .کسان چي سمندر لوري ځايونوما التجاره بندروته راشي

  د ھغو کسانو په ھکله به ځه وي کوم چي ددي خبرتيا نه مخکي راغلي وي؟

کيدو په کې د ميشته کيدو د پاره د نوي ميشته  PNGي په بدلون يا خبرتيا نه مخکي راغلي د ھغه کسان چي ددي

  .بندوبست کې نه راځي



د ادعا د ارزونۍ د پاره سيمه  نه راغلي بيا ھم کيدای شي ددوي 2012اګست  13په ھرحال، ھرھغه څوک چي پس د 

  .ايز اجراآتو ھيواد ته وليږل شي

  ته زيا تي کړي؟ 20 000آ يا دولت بيا ھم متعھد دي چي د انسان دوستي پروګرام منل   

  . ځايونوته زياتي شوي 20 000د آستراليا بشردوستي پروګرام په کال کې ھو، 

  .وګرام په منلو کې لوي زياتوالي ديکلونو کې د آستراليا د بشردوستي پر 30دا په تيرو 

شي کوم ھغه کسان چي عين اجراآتو کړنه ودخلک چي نوي مرکزونوته به وليږدول شي دوي به 
  مينس آيلند کې دي؟ 

  .�ندي وشيترقانون  PNGلخوا د   PNGھو، د مھاجرت حالت معلومول به د 

  ھغه کسا نوته به څه وشي که مھاجر ونه پيژندل شي؟

ي مھاجر ونه پيژندل شي توقع کيږي چي خپل اصلي ھيواد ته ستون شي يا ھغه ھيواد ته چي دوي د ھغه کسان چ
  .اوسيدو حق لري

  وليږدول شي؟ته  PNG د نوي بندوبست تر سيوري څومره کسان کيدای شي

  .حد اکثر شميرنه ده معلومه

ول شوي نه دي بيا ھم چي � تر اوسه ليږداصول �ھم د اجرا وړ دي؟ ھغه کسان ` نه امتيا ز `د 
  مجبور دي چي ويزي لپاره کلونه انتظار وباسي؟

  .اصول تطبيقوي` نه امتياز`دولت �ھم د 

چي په مطمينه توګه ھره يوه موجبه دخطر د کشتي سفرونه آستراليا ته . دا په سيمه ايزچوکاټ کې يو مھم اصل دي
ه کيدو فرصتونه په منظمو �رو د آستراليا د بشردوستي وي، په مانا سره کموالي وموند، په داسي حال کې چي د ميشت

  .پروګرام �ندي زياتوالي وړاندي کوؤ

  دا قا نوني ده؟

  .دولت مطمين دي ټول عملونه چي ددي پاليسي د اجرا کولود پاره اخستل شوي پوره د قانون سره د قبليد و ده

  ا نتي دي؟وظيفو سره يوشآ يا دا ټول بند و بستونه د آستراليا نړيوالي 

  .مونږ دغي بندوبستونه په داسي ډول اجرا کوؤ چي زمونږ نړيوالي وظيفوسره يو شا نتي وي

کړنه  او د بشري حقونود معيا رونو په مطا بق کې په احترام اوعزت سره PNGدغو بندوبستونه او استوګنه ورکول په 

  .وشي

  

     


