عملية أمن وسيادة الحدود

لقد ان ُت ِخ َبت حكومة أسترالية جديدة في السابع من سبتمبر/أيلول  ،2013وعيِّن طوني آبوت رئيسا ً للبالد .وأدخلت الحكومة
تعرف بـ "عملية أمن وسيادة الحدود ) "(OSBمن أجل السيطرة على قدوم الناس إلى
الجديدة سياسة جديدة صارمة َ
بشكل مخالف للقانون.
أستراليا على متن القوارب
ٍ
ما ھي سياسة الحكومة الجديدة الصارمة "عملية أمن وسيادة الحدود"؟
"عملية أمن وسيادة الحدود" ھي مبادرة جديدة بقيادة عسكرية لحماية أمن الحدود أدخلتھا الحكومة األسترالية لوقف قدوم
قوارب ومنع الناس من المخاطرة بحياتھم في البحر على أيدي المجرمين ،ولصون برنامج الھجرة األسترالي.
كيف تختلف السياسة الجديدة عن السياسة السابقة؟
إن اتفاقية الشراكة مع حكومتي بابوا غينيا الجديدة  PNGوناورو تبقى سارية المفعول بشأن إرسال القادمين بحراً بصورة
مخالفة للقانون إلى  PNGأو ناورو للنظر في طلباتھم .تشتمل السياسة الجديدة على عملية نقل سريعة حيث ُير َسل طالبي
اللجوء إلى  PNGأو إلى ناورو خالل  48ساعة من وصولھم إلى أستراليا .وتشمل السياسة الجديدة أيضا ً توسيع مراكز
النظر في المعامالت في الموقعين إضافة إلى إرجاع قوارب طالبي اللجوء ومنعھا من دخول أستراليا.
ما ھي التدابير المتخذة بين أستراليا و  PNGوناورو؟
تنصّ االتفاقية المو ّقعة بين أستراليا وبابوا غينيا الجديدة  PNGوناورو على إرسال جميع القادمين بحراً بصورة
مخالفة للقانون ،إلى  PNGأو إلى ناورو للنظر في معامالتھم .وإذا صدر قرار بأن الشخص يعتبر الجئا ً ،عندئ ٍذ يتم
توطينه ھناك.
أما األشخاص الذين يصدر قرار بشأنھم بإنھم ليسوا الجئين ،فسوف تتم إعادتھم إلى بالدھم أو إلى بالد أخرى يتمتعون
فيھا بحق اإلقامة.
األنظمة الجديدة
تعمل أستراليا مع بابوا غينيا الجديدة  PNGوناورو على ح ٍد سواء من أجل توسيع مراكز في المنطقة للنظر في الطلبات،
إضافة إلى استكشاف مواقع لبناء مرافق إضافية إلتاحة القدرة الكافية خارج البالد ولإليفاء بعملية النقل السريع خالل
 48ساعة.
ھل ينطبق نقل األشخاص خالل  48ساعة إلى  PNGوناورو على النساء واألطفـال؟
أي شخص يصل إلى أستراليا بصورة مخالفة للقانون س ُينقل إلى بابوا غينيا الجديدة  PNGوناورو ،وال يُستثنى من ذلك
األطفال والعائالت .كل شخص يصل إلى أستراليا على متن قارب ،دون تأشيرة ،لن يتم توطينه فيھا.
ماذا عن القاصرين الذين ال يرافقھم أحد؟
ليست ھناك أي استثناءات لنقل األشخاص إلى بلد خارج أستراليا للنظر في طلباتھم .فالقاصرون القادمون إلى أستراليا
بصورة مخالفة للقانون يخضعون أيضا ً للنقل إلى بابوا غينيا الجديدة  PNGأو ناورو .وتعمل السلطات األسترالية عن
كثب مع نظيراتھا في  PNGأو ناورو لوضع إطار عمل لتدابير تلبي احتياجات القاصرين من دون ُمرافِق بمجرد نقلھم
إلى مركز إقليمي للنظر في طلباتھم.

ھل س ُيطلـَب من القوارب العـودة من حيث أتت؟

لقد تغيرت الحكومة في أستراليا وتغ ّيرت معھا األنظمة .إذا جئت إلى أستراليا على متن قارب دون تأشيرة ،سوف يتم
اعتراضك .يمكن إعادتك أو نقلك بسرعة إلى بابوا غينيا الجديدة  PNGأو ناورو للنظر في أمرك ،ولكن لن يتم توطينك
أبداً في أستراليا.
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مھربو البشر بأنه سوف يكون لي الحقّ في اإلستيطان في أستراليا؟
قال لي ِّ
ال تدع أكاذيب مھرِّ بي البشر تخدعك فھم ال يريدون إال أموالك ،وأنت تخاطر بكل شيء حتى بحياتك إذا أتيت إلى
أستراليا على متن قارب دون تأشيرة.
ماذا يحدث إذا كان لي أصالً أقارب في أستراليا؟ ھل يختلف األمر إذا كان األقارب يحملون أصالً تأشيرة؟
إذا كان للشخص )بما في ذلك األطفال والعائالت أو القاصرين بدون مرافق( عائلة في أستراليا فھذا لن يحدث أي فرق.
سيُن َقل جميع القادمين إلى  PNGأو ناورو خالل  48ساعة من وصولھم.
ماذا سيحدث إذا تم ّكن طالبو اللجوء من الوصول إلى األراضي األسترالية؟ ھل سوف يتم نقلھم إلى  PNGأو ناورو
بموجب ھذه التدابير؟
بغض النظر عن المكان الذي يصل إليه طالب اللجوء في أستراليا ،فإذا وصل على متن قارب فسوف يُن َقل إلى PNG
أو ناورو.
ماذا سيحدث ألولئك األشخاص الذين يصدر قرا ٌر بإنھم ليسوا الجئين؟
أولئك الذين يصدر قرار بإنھم ليسوا الجئين سوف يتم إرجاعھم إلى بالدھم أو إلى بالد أخرى يتمتعون فيھا بحق اإلقامة.
ما ھو عدد األشخاص الذين يمكن نقلھم إلى  PNGأو ناورو بموجب التدابير الجديدة؟
بموجب التدابير الجديدة ،ليس ھناك ح ّد أقصى لعدد األشخاص الذين يمكن نقلھم ،إذ يجري توسيع المراكز في البلدين
بشكل مستمرّ  .ليس ھناك أي ح ّد ينطبق على األعداد التي يمكن نقلھا أو التي يمكن أن تستقرّ في  PNGأو ناورو.
كيف أحصل على إقامة دائمة في أستراليا أو في بلد آخر؟
ھناك إجراءات صحيحة يمكنك اتباعھا لكي تقدم طلبك لدى المفوضية العليا لشؤون الالجئين United Nations High
 (UNHCR) Commission for Refugeesأو المنظمة العالمية للھجرة International Organization for
.(IOM) Migration

2
Arabic

