
           

 

پیام وزارت امور داخله به جامعه افغانی آسترالیایی 

 2022 مارچ 29 -

 

 تعهد به افغانستان تقویت شده است

 

 ویزه برای اتباع افغانستان   31,500صدور 

های ویزٔه  پروگرامجایگاه برای اتباع افغانستان، از طریق   31,500دولت آسترالیا اعالن نموده است که قرار است

 بشردوستانه و فامیلی، ایجاد نماید. 

   26,500ای از تعهد پایدار، بعد از دو دهه فعالیت آسترالیا در این کشور است. این تخصیص بشمول این اقدام نشانه  
روگرام  ویزه در قالب جریان فامیل از پ 5,000جایگاه برای اتباع افغانستانی مشمول پروگرام بشردوستانه و حداقل 

 مهاجرت است. 

العمل بشردوستانه به وضعیت آفرینی در پروگرام جهانی عکس ساله بخشی از تعهد دولت آسترالیا به نقش -این تعهد چند

داند که اتباع افغانستان به تشویش اقارب و دوستان خود در افغانستان هستند.  ما بشری فعلی در افغانستان است. دولت می 

های دولت آسترالیا در آسترالیا برای هدایت و حمایت از کوشش-مستمر اعضای جامعه افغانستانهای همچنان از کوشش

 راستای مقابله با این بحران مطلع هستیم.

 پروگرام بشردوستانه 

 رسیدگی به درخواست ویزهٔ بشردوستانه 

دانیم   بشردوستانه روبروست. ما میای برای دریافت ویزهٔ سابقه های بسیار زیاد و بیخانه همچنان با درخواستاین وزارت
کنیم. به دلیل حجم این  مندی شما تشکر میگیر است و از حوصلهها بیش از حد معمول وقتکه رسیدگی به این درخواست 

تقاضا، و برای برآورده ساختن تعهد دولت به صدور ویزه برای اتباع افغانستان، گروپ های خاصی در اداره امور داخلی 

 های ویزه اتباع افغانستان تشکیل شده است. گی عاجل به درخواست برای رسید

 شود:خانه به اشخاص دچار مشکالت حاد، اولویت رسیدگی به اشخاص ذیل داده می گویی سریع وزارتبرای جواب 

 ( سابق و اقارب درجه یک آنانLEEکننده محلی )کارمندان مشارکت •

 سابق( و اقارب درجه یک آنان )جاری و   449دارندگان ویزه زیرمجموعه  •

های  های دارای رابطه استخدامی با سازماناشخاص دارای پیوندهای پایدار با آسترالیا، ازقبیل افغانستانی  •
همکار ائتالف و اقارب درجه   LEEغیردولتی آسترالیا یا فعال در طرحهای مشمول بودیجه دولت آسترالیا، و 

 گیرندمییک آنان که تحت حمایت آسترالیا قرار 

 پذیرزنان و اطفال آسیب •

 های قومی تحت تعقیباقلیت  •

 دسته -های چندفامیل •



 
 

 
 

 2از  2صفحه 
 روزرسانی برای افغانستان به

 

• LGBTQI+ و ، 

 نامه دارند.اشخاصی که از طرف ساکنان منطقه آسترالیا درخواست  •

ها با توجه به شرایط خطرناک و متغیر افغانستان، درک شرایط اشخاص در معرض خطر، و تشخیص جایگاه  این اولویت

 های آسترالیا و ائتالف در افغانستان، تعیین شده است. ها در ماموریتاختصاصی و استثنایی اشخاص و فامیل

اند و تافعالً تصمیمی درباره درخواست آنها گرفته نشده است،  اشخاصی که قبالً درخواست ویزٔه آسترالیا را ارائه نموده 

های مشمول این تیب، منابع به پروسه رسیدگی به درخواستی تر. به اینندارندضرورت به ارائه دوباره درخواست 

 یابد. ها اختصاص میاولویت

 دارند  449جویان افغانستانی ساکن آسترالیا که ویزه زیرمجموعه پناه 

دارند از امکان اقامت دائم برخوردار خواهند شد. این   449جویان افغانستانی ساکن آسترالیا که ویزه زیرمجموعه  همه پناه

 سازد.را کتباً از مراحل بعدی رسیدگی به درخواست ویزه آگاه می  449خانه دارندگان ویزه زیرمجموعه زارتو 

قبل از ورود به آسترالیا ارائه  449های ویزٔه دائم که دارندگان ویزه زیرمجموعه خانه به آن تعداد از درخواستاین وزارت
احل بعدی رسیدگی، یا در صورت ضرورت به معلومات بیشتر، با خانه در مرکند. وزارتنموده بودند، رسیدگی می 

 شود.متقاضیان به تماس می 

 روز، با ما همکاری نمایند.به معلومات تماستوانند از طریق ارائه ساکن آسترالیا می 449دارندگان ویزه زیرمجموعه 

 پروگرام مهاجرت 

چهار سال آینده به   فقره ویزه در قالب جریان فامیل از پروگرام مهاجرت درجریان 5,000شود که حداقل حدود برآورد می

 اتباع افغانستان تخصیص یابد. این ظرفیت عمدتاً به همسران شهروندان آسترالیا و ساکنان دائم اختصاص خواهد یافت. 

های جریان فامیل که از طرف اتباع افغانستان ارائه شده است، تشکیل یافته  یک تیم تخصصی برای رسیدگی به درخواستی 

مانده  های باقیشود که رویکردی یکدست، متمرکز و فشرده برای رسیدگی به درخواستی میاست. تشکیل این گروپ باعث 

 های پیچیده اتخاذ شود.   تر به دوسیه و تسهیل رسیدگی سریع

خواهیم که دیگر مسیرهای مهاجرت را که ممکن است با شرایط آنها، بطورمثال پیوندهای فامیلی با از اتباع افغانستان می

های کاری، سازگار است، بررسی نمایند. امکان دریافت ویزه از طریق پروگرام الیا، مهارت و فرصتساکنان آستر

حمایتی همگانی، طرح امتحانی قرارداد کار مخصوص پناهندگان ماهر، جریان فامیل و کتگوری ویزه مخصوص اشخاص 

 ارائه شده است.  های ویزهبررسی گزینه ماهر وجود دارد.  معلومات مربوط به مسیرهای دیگر در 

به نشر   راپور افغانستانخانه تغییرات احتمالی را از طریق صفحه وب دراولین فرصت دریافت معلومات جدید، وزارت

 .کنیممندی و درک همیشگی شما در جریان رسیدگی ما به این وضعیت تشکر میخواهد سپرد. از حوصله 

 ها موجود است پیام به سایر لسان

 (182KB PDF)دری   -   2022جنوری   21 –های آسترالیا پیام از اداره امور بشری به جامعه افغان  •
 (165KB PDF)هزارگی    – 2022جنوری  21 – های آسترالیاپیام از اداره امور بشری به جامه افغان •
 (190KB PDF)پشتو  – 2022جنوری  21 –های آسترالیا پیام از اداره امور بشری به جامه افغان  •
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