پیام وزارت امور داخله به جامعه افغانی آسترالیایی
  29مارچ 2022تعهد به افغانستان تقویت شده است

صدور  31,500ویزه برای اتباع افغانستان
دولت آسترالیا اعالن نموده است که قرار است  31,500جایگاه برای اتباع افغانستان ،از طریق پروگرامهای ویزهٔ
بشردوستانه و فامیلی ،ایجاد نماید.
این اقدام نشانهای از تعهد پایدار ،بعد از دو دهه فعالیت آسترالیا در این کشور است .این تخصیص بشمول 26,500
جایگاه برای اتباع افغانستانی مشمول پروگرام بشردوستانه و حداقل  5,000ویزه در قالب جریان فامیل از پروگرام
مهاجرت است.
این تعهد چند-ساله بخشی از تعهد دولت آسترالیا به نقشآفرینی در پروگرام جهانی عکسالعمل بشردوستانه به وضعیت
بشری فعلی در افغانستان است .دولت می داند که اتباع افغانستان به تشویش اقارب و دوستان خود در افغانستان هستند .ما
همچنان از کوششهای مستمر اعضای جامعه افغانستان-آسترالیا برای هدایت و حمایت از کوششهای دولت آسترالیا در
راستای مقابله با این بحران مطلع هستیم.
پروگرام بشردوستانه

رسیدگی به درخواست ویزهٔ بشردوستانه
این وزارتخانه همچنان با درخواستهای بسیار زیاد و بیسابقهای برای دریافت ویزهٔ بشردوستانه روبروست .ما میدانیم
که رسیدگی به این درخواستها بیش از حد معمول وقتگیر است و از حوصلهمندی شما تشکر میکنیم .به دلیل حجم این
تقاضا ،و برای برآورده ساختن تعهد دولت به صدور ویزه برای اتباع افغانستان ،گروپ های خاصی در اداره امور داخلی
برای رسیدگی عاجل به درخواستهای ویزه اتباع افغانستان تشکیل شده است.
برای جوابگویی سریع وزارت خانه به اشخاص دچار مشکالت حاد ،اولویت رسیدگی به اشخاص ذیل داده میشود:
•
•
•

•
•
•

کارمندان مشارکت کننده 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 که تحت حمایت آسترالیا قرار میگیرند
زنان و اطفال آسیبپذیر
اقلیتهای قومی تحت تعقیب
فامیلهای چند-دسته

•
•

 ،LGBTQI+و
اشخاصی که از طرف ساکنان منطقه آسترالیا درخواستنامه دارند.

این اولویت ها 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.
اشخاصی که قبالً درخواست ویزهٔ آسترالیا را ارائه نمودهاند و تافعالً تصمیمی درباره درخواست آنها گرفته نشده است،
ضرورت به ارائه دوباره درخواست ندارند .به اینترتیب ،منابع به پروسه رسیدگی به درخواستیهای مشمول این
اولویتها اختصاص مییابد.

پناهجویان افغانستانی ساکن آسترالیا که ویزه زیرمجموعه  449دارند
همه پناه جویان افغانستانی ساکن آسترالیا که ویزه زیرمجموعه  449دارند از امکان اقامت دائم برخوردار خواهند شد .این
وزارتخانه دارندگان ویزه زیرمجموعه  449را کتبا ً از مراحل بعدی رسیدگی به درخواست ویزه آگاه میسازد.
این وزارتخانه به آن تعداد از درخواستهای ویزهٔ دائم که دارندگان ویزه زیرمجموعه  449قبل از ورود به آسترالیا ارائه
نموده بودند ،رسیدگی میکند .وزارتخانه در مر احل بعدی رسیدگی ،یا در صورت ضرورت به معلومات بیشتر ،با
متقاضیان به تماس میشود.
دارندگان ویزه زیرمجموعه  449ساکن آسترالیا میتوانند از طریق ارائه معلومات تماس بهروز ،با ما همکاری نمایند.
پروگرام مهاجرت
برآورد میشود که حداقل حدود  5,000فقره ویزه در قالب جریان فامیل از پروگرام مهاجرت درجریان چهار سال آینده به
اتباع افغانستان تخصیص یابد .این ظرفیت عمدتا ً به همسران شهروندان آسترالیا و ساکنان دائم اختصاص خواهد یافت.
یک تیم تخصصی برای رسیدگی به درخواستیهای جریان فامیل که از طرف اتباع افغانستان ارائه شده است ،تشکیل یافته
است .تشکیل این گروپ باعث می شود که رویکردی یکدست ،متمرکز و فشرده برای رسیدگی به درخواستیهای باقیمانده
و تسهیل رسیدگی سریعتر به دوسیههای پیچیده اتخاذ شود.
از اتباع افغانستان می خواهیم که دیگر مسیرهای مهاجرت را که ممکن است با شرایط آنها ،بطورمثال پیوندهای فامیلی با
ساکنان آسترالیا ،مهارت و فرصت های کاری ،سازگار است ،بررسی نمایند .امکان دریافت ویزه از طریق پروگرام
حمایتی همگانی ،طرح امتحانی قرارداد کار مخصوص پناهندگان ماهر ،جریان فامیل و کتگوری ویزه مخصوص اشخاص
ماهر وجود دارد .معلومات مربوط به مسیرهای دیگر در بررسی گزینههای ویزه ارائه شده است.
دراولین فرصت دریافت معلومات جدید ،وزارت خانه تغییرات احتمالی را از طریق صفحه وب راپور افغانستان به نشر
خواهد سپرد .از حوصلهمندی و درک همیشگی شما در جریان رسیدگی ما به این وضعیت تشکر میکنیم.
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•
•
•
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