
 
 
 
 
 

 

 پارلمان  عضو هاک الیکس محترم
 فرهنگی  چند امور و مهاجرین خدمات شهروندی،  مهاجرت،  وزیر

 
 اخباری  اعالمیه

 ۲۰۲۲ جنوری ۲۱ جمعه،

 یافته  افزایش افغانستان بلده تعهد

 اتباع بلده ویزه ۱۵۰۰۰ سال چهار مدت د فامیلی ویزه و  بشردوستانه های برنامه طریق از استرالیا حکومت
 ای. استه افغانستان د عملیات دهه دو  از بعد استرالیا دوامدار تعهد دهنده نشان کار ای .مونه فراهم افغانستانی 
 ویزه ۵۰۰۰ حداقل و  استرالیا  فعلی بشردوستانه برنامه د افغانستان اتباع بلده جای ۱۰۰۰۰ شامل شده زیاد تخصیص

 .استه فامیلی جریان و  مهاجرتی برنامه د
 

 افزایش چندساله تعهد ای که گفت فرهنگی چند امور و  مهاجرین خدمات شهروندی، مهاجرت، وزیر هاک الیکس
 ادامه د کار ای همچنین، . استه مهم افغانستان د جاری انسانی وضعیت د گفتو  جواب و  مو  از تعهدات انجام بلده یافته

 .استه ۲۰۲۱ اگست ماه د ویزه ۳۰۰۰ ابتدایی اختصاص
 

 دهنده نشان اندازه  ای د بشردوستانه قبولی  و  بود استرالیا جنگ  ترین طوالنی افغانستان د جنگ " گفت، هاک وزیر

 “ .استه تعهد ومیند عراق و  سوریه از وستانهبشرد پذیرش از بعد افغانستانی مهاجرین قد مو  از تعهد. استه ازی

 
 اگست ماه د افغانستان بلده ویزه ۳۰۰۰ اولیه اختصاص ادامه د امروز ویزه ۱۵۰۰۰ اعالن” گفت، هاک وزیر

 که میدیه  نشان کار ای .نبود شی  حد زیادترین بود، شی حد کمترین فقط کیدی، اشاره مو  که رقم امو  که، استه ۲۰۲۱
 مونه نگاه محفوظ خو  بلده ره حق ای و  دیره نظر زیر ره ویزه تعداد کیدون مراحل طی حکومت. استه رقم امو  قضیه

 “ .کینه زیاد ره برنامه آینده های سال د که
 
 و  شده اورده استرالیا د و  شده تخلیه افغانستان اتباع ۴۳۰۰ از زیادتر اگست،  ماه د کابل از تخلیه  شروع از” گفت، او 

 “ .استن آینده های ماه د دایمی ویزه دریافت حال د مونن، جور خو  نو  خانه د ره خو  زندگی اونا حالیکه  د
 

 جواب بلده. بوده سابقه بی افغانستان از بشردوستانه  و  مهاجرت برنامه طریق از درخواست تعداد” گفت، هاک وزیر
 طی تا شیده جور داخله امور وزارت د مخصوص های تیم ویزه، خاص تعهد ای از حمایت بلده و  تقاضا  ای د گفتو 

 “ .بیدین قرار اولویت د ره ها درخواست کیدون مراحل
 

 از بشردوستانه برنامه بلده  نفر، ۱۴۵۰۰۰ از زیادتر طرف از ،درخواست ۳۲۵۰۰ از بیشتر داخله امور وزارت
 . کیده دریافت فغانستانا اتباع

 
 :میدیه ها گروه یا  افراد اینزی بلده اولویت بشردوستانه، برنامه د استرالیا که مونه تایید حکومت

 شی؛  نزدیک  فامیل اعضای و ( LEE) سابقه محلی کارمندان •
 شی؛  نزدیک  فامیل اعضای و ( قبالا  و  فعالا ) دیرن ۴۴۹ کالس سب ویزه کسانیکه •



 استرالیایی  غیردولتی سازمانهای توسط که افغانستان اتباع مثالا  دیرن، استرالیا د  دوامدار رابطه کسانیکه •
 شریکای محلی کارمندای موکدن، کار استرالیا حکومت توسط هشد تمویل های پروژه قد  یا شیدد استخدام 
 و  شی؛  نزدیک  فامیل اعضای و  استرالیا اتحادی

 .دیگه اقلیت گروهای و  +LGBTQI جامعه اعضای قومی، های اقلیت دخترا، و  ها زن •
 

 خطر زیادترین در کسانیکه و  افغانستان د وضعیت ناپایدار و  خطرناک ماهیت ها اولویت ای ” گفت، هاک وزیر
 د ائتالف و  استرالیا ماموریت قد شی  های خانواده و  افراد استثنایی  های کمک  از و  مونه درک ره دیره قرار

 “ .مونه قدردانی افغانستان
 

 بیشترین که  ره کسانیکه تا مونه کار مهاجرین بلده ملل سازمان عالی کمیساری قد نزدیک  از همچنین استرالیا
 .کینه مراحل طی ره شی های درخواست و  کیده شناسایی  دیرن ره شیدو  جابجای ده ضرورت

 
 و  بیدیه اولویت ستانیافغان اتباع گروه بلده بشردوستانه  برنامه  د که  دیدوم هدایت داخله امور وزارت بلده  ما” گفت، او 
 “ .بیدیه اولویت افغانستان اتباع تمام بلده  فامیلی، برنامه د

 
 برنامه شمول د شی، شرایط مطابق بیگرن، پیش د ره  استرالیا د مهاجرت دیگه های راه میتینن افغانستان اتباع

 Skilled) مهاجر ماهر کار نیروی قرارداد  امتحانی برنامه ،(Community Support Program) اجتماع حمایت
Refugee Labour Agreement Pilot)، ماهر آدمای بلده  ویزه های دیسته  و  فامیلی جریان . 

 
 منطقه د بشردوستانه جاری وضعیت د تا مونه کار خو  کلیدی متحدین و  ملل سازمان قد استرالیا ” گفت، هاک وزیر
 ویزه که ره افغانستان اتباع و  ها استرالیایی کیده وفا خو  تعهدات د که میخواهی طالبان از بازهم مو . بوگیه جواب
 “ .کینن ترک خطر بغیر بیتینن کینن،  ترک ره افغانستان میخواهند اونا اگه که بیدیه اجازه دیرن

 
 .مونه برگزار گیرد میز سلسله  یک  استرالیایی های افغانستانی  اجتماع قد هاک وزیر آینده، های هفته  د

 
and-https://www.homeaffairs.gov.au/help-: استه داخله امور وزارت سایت ویب د زیادتر معلومات
update-support/afghanistan 

 
 ۲۰۲۲ جنوری ۲۱: شده نو  بار آخرین
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