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 سیاست دولت آسترالیا در قبال پناه جویان از طریق کشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سترالیا از طرح ممنوعیت مادام العمر ورود آ صدراعظم« Malcolm Bligh Turnbull» "ولیرنبوم تللکوم"

گویند  یم ی ولسی جرگۀ آن کشورست که وکالا حالی این در آیند، دفاع کرد.  پناهجویانی که با کشتی به این کشور می

 می کند.طرح مذکور، کنوانسیون پناهجویان سازمان ملل متحد را نقض 

سترالیا، پناهجویانی که با کشتی به این کشور آبر قوانین مهاجرت  بنا

ینه  گآپاپو»های جزیره مانوس در زندان قانونی به مراتب آیند برای طی  می

نفر در حال حاضر  1200تقریباً  .شوند منتقل می« نائورا»و جزیره « نو

  اند.  شده گرفتاردر این جزایر 

 " صدراعظم آسترالیاولیرنبوم تلملکو"           

گویند  اند. آنها می ال بردهؤسترالیا را زیر سآوکالی حقوق بشر، قانونی بودن ممنوعیت ورود همیشگی پناهجویان به 

انونی ق کنوانسیون پناهجویان سازمان ملل، هیچ کشوری حق ندارد پناهجویان را به دلیل ورود یا حضور غیراساس  بر

 .کند سترالیا این کنوانسیون را نقض میآبه یک کشور، مجازات کند. در نتیجه طرح پیشنهادی 

ب کارگر را جلب کند. های مستقل یا حز برای تصویب این طرح مجبور است حمایت سناتور" ولیرنبوم تلملکو"

 .المللی قرار گرفته است مورد انتقاد داخلی و بین بحرنامحدود پناهجویان در  گرفتاریسترالیا برای آسیاست 
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 2از 2

از  ندازهارا که در ماه جاری به کمترین " ولیرنبوم تلملکو"پناهجویان نرخ محبوبیت  ۀتوافق برای اسکان دادن دوبار

 .دهد ( رسیده است، افزایش می2015آغاز خدمتش )سپتامبر 

 1200سترالیا برای اسکان دادن آحکم داد،  "مانوس" محابسبه بسته شدن  "پاپوآگینه  نو"عالی محکمۀ پس از اینکه 

 .پناهجوی بازداشت شده، تحت فشار قرار گرفت

های پناهجویان از یکدیگر منجر شود،  شدن اعضای خانوادهسترالیا به جدا آحامیان حقوق بشر از اینکه اقدامات اخیر 

و تالش برای اسکان دوباره پناهجویان شرایط دشواری را برای آنها رقم  محابسهراس دارند. ممکن است بسته شدن 

 ( رادیو نشاط )  .بزند

 

 


