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تعهد به افغانستان تقویت شده است
دولت آسترالیا درجریان چهار سال حداقل  15,000جایگاه برای اتباع افغانستان ،از طریق پروگرامهای ویز ٔه
بشردوستانه و فامیلی ،ایجاد خواهد نمود .این اقدام نشانهای از تعهد پایدار ،بعد از دو دهه فعالیت آسترالیا در این کشور
است .این افزایش تخصیص بشمول  10,000جایگاه برای اتباع افغانستانی مشمول پروگرام بشردوستانه جاری آسترالیا
و حداقل  5,000ویزه در قالب جریان فامیل است.
الکس هاوک ،وزیر مهاجرت ،شهروندی ،خدمات مهاجرین و امور چندفرهنگی اظهار نمود که این تقویت چند-ساله
تعهد یک اقدام مهم برای برآورده ساختن تعهدات و رسیدگی به وضعیت بشری فعلی افغانستان است .این ضمن
تخصیص ابتدایی  3,000جایگاه در آگوست  2021است.
وزیر هاوک اظهار نمود« :جنگ افغانستان طوالنیترین عملیات جنگی برای آسترالیا بود و این حجم از کمکهای
بشردوستانه ناشی از طوالنی بودن جنگ است .تعهد ما در قبال پناهجویان افغانستانی صرفا ً از نظر مقیاس بعد از تعهد
ما به پذیرش پناهجویان سوری و عراقی قرار میگیرد.
اعالن امروز مبنی بر تخصیص  15,000جایگاه ،ضمن  3,000تخصیص ابتدایی به اتباع افغانستان در آگوست 2021
است .در آن زمان اعالن نمودیم که این مقدار را مقدار حداقل و نی حداکثر در نظر میگیریم .امروز نیز همان موضوع
صدق میکند .دولت به تفتیش احصائیه های رسیدگی ادامه میدهد و حق افزایش ظرفیت در سالهای آینده را برای خود
محفوظ میداند».
او افزود« :از زمان خروج مردم از کابل در ماه آگوست ،بیش از  4,300تن از اتباع افغانستان به آسترالیا آمدهاند و در
ماههای آینده با مستقر شدن در خانههای جدید پیگیر کسب ویز ٔه دائم خواهند شد.
تعداد بسیار زیاد و بیسابقهای از درخواست های ویزه از اتباع افغانستان به پروگرامهای ویز ٔه بشردوستانه و مهاجرتی
رسیده است .به دلیل حجم این تقاضا ،و برای برآورده کردن تعهدات مربوط به صدور ویزه ،گروپ های خاصی در
اداره امور داخلی برای رسیدگی عاجل به درخواستها تشکیل شده است».
اداره امور داخلی بیش از  32,500درخواستنامه از اتباع افغانستان برای پروگرام بشردوستانه دریافت نموده است که
این تعداد درخواستنامه از طرف بیش از  145,000نفر ارائه شده است.
دولت اعالن میکند که آسترالیا اولویت پروگرام بشردوستانه را به اشخاص ذیل خواهد داد:
•
•
•
•

کارمندان مشارکتکننده محلی ( )LEEسابق و اقارب درجه یک آنان؛
دارندگان ویزه زیرمجموعه ( 449جاری و سابق) و اقارب درجه یک آنان؛
اشخاص دارای پیوندهای پایدار با آسترالیا ،ازقبیل افغانستانیهای دارای رابطه استخدامی با سازمانهای غیردولتی
آسترالیا یا فعال در طرحهای مشمول بودیجه دولت آسترالیا ،و  LEEهمکار ائتالف و اقارب درجه یک آنان؛ و
زنان و دختران ،اقلیتهای قومی +LGBTQI ،و دیگر گروپ های اقلیت شناساییشده.

جناب آقای هاوک ،وزیر محترم ،اظهار نمود« :این اولویتها با توجه به شرایط خطرناک و متغیر افغانستان ،درک
شرایط اشخاص در معرض خطر ،و تشخیص جایگاه اختصاصی و استثنایی اشخاص و فامیلها در ماموریتهای
آسترالیا و ائتالف در افغانستان ،تعیین شده است».
آسترالیا برای شناسایی و رسیدگی به دوسیههای اشخاص دارای ضرورت جدی به اسکان ،با کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل همکاری نزدیکی دارد.
وزیر گفت« :به اداره امور داخله دستور دادهام که اولویت رسیدگی را به گروپ اتباع افغانستانی مشمول پروگرام
بشردوستانه اختصاص دهد و همه اتباع افغانستانی مشمول پروگرام فامیل را در اولویت رسیدگی قرار دهد».
اتباع افغانستان ،بسته به شرایط خود ،میتوانند از مسیرهای مهاجرتی دیگر نیز وارد آسترالیا شوند .امکان استفاده از
پروگرام حمایتی همگانی ،طرح امتحانی قرارداد کار مخصوص پناهندگان ماهر ،جریان فامیل و کتگوری ویزه
مخصوص اشخاص ماهر وجود دارد.
وزیر هاوک اظهار نمود« :آسترالیا برای مقابله با بحران بشری روزافزون در منطقه با سازمان ملل و همپیمانان کلیدی
خود همکاری میکند .ما بار دیگر از طالبان میخواهیم که به تعهدات خود مبنی بر دادن اجاز ٔه خروج امن از افغانستان
به آن عده از دارندگان ویزه آسترالیا و افغانستان که خواهان خروج از این کشور هستند ،عمل نمایند».
وزیر هاوک در هفتههای آینده نشستهایی را با اعضای جامعه افغانستان-آسترالیا برگزار خواهد نمود.
معلومات بیشتر در ویبسایت اداره امور داخله ارائه شده استhttps://www.homeaffairs.gov.au/help-and- :
support/afghanistan-update
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