
 عملية سيادة الحدود

 

وتم تعيين معالي السيد/ توني أبوت رئيساً للوزراء.وقد  3102سبتمبر  7تم انتخاب حكومة أسترالية جديدة في 

المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر إلى  تدفق دشنت الحكومة الجديدة سياسية صارمة للتحكم في

 ة بعملية سيادة الحدود.سأستراليا، وسميت هذه السيا

 

 ة الجديدة )عملية سيادة الحدود(؟ما هي السياسة الصارم

جديدة للحكومة األسترالية بقيادة القوات المسلحة لردع القوارب والحد من وصول عملية سيادة الحدود هي مبادرة 

محافظة على نزاهة برنامج أستراليا الوالمجرمين،  بمساعدة راألشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في البح

 للهجرة.

 

 كيف تختلف السياسة الجديدة عن السياسة السابقة؟

تم ترحيل المهاجرين غير يسارية، حيث يا الجديدة وناورو ال تزال االتفاقيات مع حكومة كل من بابوا غين

عن طريق البحر إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو للكشف عنهم. السياسة الجديدة تتضمن  نالشرعيين الذين يصلو

 ساعة من 84طالبي اللجوء إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو خالل  ترحيل، حيث يتم قل سريعةنإجراءات 

وصولهم إلى أستراليا. كما تتضمن السياسة الجديدة توسعة مراكز الكشف في بابوا غينيا الجديدة و ناورو 

 فة إلى إعادة قوارب طالبي اللجوء.باإلضا

 

 ما هي اإلتفاقيات بين أستراليا وكل من بابوا غينيا الجديدة وناورو؟

وبين أستراليا وناوروتنص على أن كل المهاجرين غير  أستراليا وبابوا غينيا الجديدة،الموقعة بين  اتاإلتفاقي

أو ناورو للكشف عنهم  إلى أستراليا عن طريق البحر يتم ترحيلهم إلى بابوا غينيا الجديدة نالشرعيين الذين يصلو

 الجئون، يتم توطينهم هناك.وإن تبين أنهم 

 

 األشخاص الذي يتيبن أنهم ليسوا الجئين سيتم إعادتهم لموطنهم األصلي أو إلى دولة يمتلكون فيها حق اإلقامة.

 

 ن الجديدةالقواني

 

أستراليا تعمل مع كل من بابوا غينيا الجديدة وناورو لتوسعة مراكز الكشف اإلقليمية، باإلضافة إلى البحث عن 

مما يتماشى مع إجراءات  كشف خارج أستراليالل زيادة اإلمكانيات مواقع مناسبة لبناء مراكز إضافية. هذا سيتيح

 ساعة. 84السريع خالل  الترحيل

 

 ساعة إلى بابوا غينيا الجديدة وناورو على النساء واألطفال؟ 84خالل  الترحيلهل تنطبق سياسة 

إلى بابوا غينيا الجديدة وناورو. ال يتم استثناء  للترحيلصل إلى أستراليا بطريقة غير شرعية معرض كل من ي

 .تأشيرةيصل إلى أستراليا عن طريق البحر بدون  يتم توطين أي شخص نل. الترحيلاألطفال والعائالت من 

 

 ؟ينماذا عن القّصر بدون مرافق

القّصر الذين يصلون إلى أستراليا بطريقة  الكشف.خارج أستراليا لمراكز  للترحيل إلىجد أي استثناءات وال ي

السلطات األسترالية تعمل عن  إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو. للترحيلغير شرعية بدون مرافقين معرضين 

ر بدون كثب مع السلطات في بابوا غينيا الجديدة وناورو لتطوير هيكل عمل من اإلجراءات لتلبية احتياجات القصّ 

 اإلقليمية. كشفالكز امر إحدى إلى ترحيلهممرافين حين يتم 

 

 هل سيتم إعادة القوارب؟

تراليا وكذلك تغيرت القوانين. إذا جئت إلى أستراليا عن طريق البحر بدون تأشيرة سيتم لقد تغيرت حكومة أس

وبسرعة إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو. لن  ترحيلكإعتراضك. ويمكن أن يتم إعادتك من حيث أتيت أو سيتم 

 يتم توطينك أبدا في أستراليا.

 

 أستراليا؟أنه يمكنني االستقرار في  أخبرونيمهربو البشر  

ال تصدق أكاذيب مهربو البشر. إنهم يريدون أخذ أموالك فقط. إنك تخاطر بخسارة كل شيء بما في ذلك حياتك، 

 إذا جئت ألستراليا عن طريق البحر بدون تأشيرة.

 



دّي أقارب في أستراليا؟ هل هناك أي تغيّر في السياسة إذا كان أقاربي في أستراليا حاصلين على لو كان ل ماذا

 تأشيرات؟

ر بدون مرافقين(. كل ليس هناك فرق إن كان لديكم أقارب في أستراليا )بما في ذلك األطفال، والعائالت والقصّ 

 ساعة من وصوله. 84ديدة أو ناورو خالل سيتم ترحيله إلى بابوا غينيا الجمن يصل 

 

 للترحيلما الذي سيحدث إن استطاع طالبو اللجوء الوصول إلى األراضي األسترالية؟ هل ما يزالوا معرضين 

 ؟هذه القوانينطبقا لإلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو 

 عن طريق البحر، سيتم ترحليهم إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو. يصلون ناللجوء الذي يال يهم أين يصل طالب

 

 ال يتبين أنهم الجئون؟ اص الذيما الذي سيحدث لألشخ

 ال يتبين أنهم الجئون سيتم إعادتهم لموطنهم األصلي أو إلى دولة يمتلكون حق اإلقامة فيها. األشخاص الذي

 

 كم عدد األشخاص الذي يمكن ترحيلهم إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو طبقا للقوانين الجديدة؟

ال يوجد حد  ين بشكل مستمر.ال يوجد حد أقصى لترحيل األشخاص. حيث أنه يتم توسعة المنشئآت في كلتا البلد

 في بابوا غينيا الجديدة أو ناورو طبقا للقوانين الجديدة. أو توطينها رحيلهاتالتي يمكن  لألعداد

 

 أو في دولة أخرى؟ اكيف يمكنني الحصول على إقامة دائمة في أسترالي

أو  (UNHCR)الالجئين فوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون المهناك إجراءات صحيحة تتبع لتسجيل طلب مع 

 .(IOM)مع المنظمة الدولية للهجرة 

 

  

 

 

   


