کلینیک حقوقی  ASRCدر مورد افغانستان –
چه کسانی را می توانید در درخواست ویزه ی بشردوستانه خارج از کشورتان شامل کنید؟
این ورق معلوماتی به تعاریفی از واحد خانواده در قانون مهاجرت  )Cth( 1958و مقررات مهاجرت  )Cth( 1994می پردازد تا شما را در این مورد
رهنمایی کند که چه کسانی را می توانید در فورم درخواست ویزه ی  )Class XB( 842پناهندگان خارج از کشور و بشردوستانه شامل کنید .ممکن است
که شما بتوانید همه اعضای خانواده تان را در درخواست شامل کنید ،یا بعضی از اعضای خانواده ممکن است ضرورت به خانه پوری فورم درخواست 842
تان داشته باشند ،چون آنها مستقل از واحد خانواده شما تلقی می شوند.
این ورق معلوماتی به "مقررات خانواده جدا شده" ) (split family provisionsنمی پردازد که به موجب آن دارنده ویزه ی ساب کالس،202 ،201
 203یا  204که در پنج سال گذشته به آسترالیا آمده است ،می تواند اعضای نزدیک خانواده اش (منحیث مثال همسر/شریک زندگی ،طفل یا والدین در
صورتی که دارنده ویزه زیر  18سال است) را اسپانسر کند .برای معلومات بیشتر در مورد آن مقررات ،لطفا ً به ورق معلوماتی  - ASRCفورم - 842
معلومات برای متقاضیان آتی مراجعه کنید.
به منظور شامل کردن اعضای خانواده در درخواست ویزه ی بشردوستانه خارج از کشور تان ،آنها باید از تعریف "عضو واحد خانواده" برخوردار باشند.
معنای "عضو واحد خانواده" در قانون مهاجرت  )Cth( 1958در بخش  )1( 5و مقررات مهاجرت  )Cth( 1994در مقررات  1.12مشخص شده است.
مقررات  )4( 1.12حاوی تعریف گسترده تری از افرادی است که در درخواست ویزه ی حفاظتی و بشردوستانه نسبت به سایر درخواست های ویزه در واحد
خانواده بشمول شده اند .این مقررات به شرح ذیل تنظیم شده است:
( )4یک شخص وقتی عضو واحد خانواده شخص دیگر (سرپرست خانواده) است ،اگر وی یکی از اشخاص ذیل باشد:
الف) همسر یا شریک زندگی دیفکتوی سرپرست خانواده؛ یا
ب) طفل وابسته:
( )iسرپرست خانواده؛ یا
( )iiهمسر یا شریک زندگی دیفکتوی سرپرست خانواده؛ یا
ج) طفل وابسته ای از طفل وابسته:
( )iسرپرست خانواده؛ یا
( )iiهمسر یا شریک زندگی دیفکتوی سرپرست خانواده؛ یا
د) اقربای سرپرست خانواده یا همسر یا شریک زندگی دیفکتوی سرپرست خانواده که:
( )iهمسر یا شریک زندگی دیفکتو ندارد؛ و
( )iiمعموالً در خانوار سرپرست خانواده سکونت دارد ،و
( )iiiبه سرپرست خانواده وابسته است.
منحیث مثال ،یک درخواست بشمول طفالن وابسته ممکن است به این شکل باشد:
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الف (سرپرست خانواده)

ب (طفل الف ،زیر  18سال ،که در خانه خانوادگی زندگی می کند)
ج (طفل الف ،باالی  18سال ،که شوهرش کشته شده است)

د (طفل ج ،جایی که ج و د در خانوار الف زندگی می کنند)
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"طفل وابسته" نیز در مقررات تعریف شده است.
طفل وابسته یک شخص ،به معنی طفل یا طفل خوانده شخصی (غیر از طفل یا طفل خوانده ای است که برای ازدواج کردن نامزد شده است یا دارای
همسر یا شریک زندگی دیفکتو است) است که آن شخص طفل یا طفل خوانده شخصی است که:
(الف)  18ساله نشده است؛ یا
(ب)  18ساله شده است و:
( )iبه آن شخص وابسته است؛ یا
) (iiبه دلیل از دست دادن کامل یا جزئی عملکردهای فزیکی یا روحی طفل یا طفل خوانده ،قادر به کار کردن نیست.
این بدان معنی است که اگر شما پالن می کنید اطفال باالی  18سال را که مستقل زندگی می کنند یا معاش دارند یا خانواده تشکیل داده اند ،شامل کنید،
آن طفل باید فورم ساب کالس  842خودش را خانه پوری و تکمیل کند.
اطفال زیر  18سال یا اطفالی که معیوبیت دارند ،ضرورتی به نشان دادن وابستگی ندارند.
وابسته در مقررات  A1.05تعریف شده است .مثل تعریف عضو خانواده ،تعریف وابستگی برای درخواست های ویزه ی پناهندگی و بشردوستانه
گسترده تر از ساب کالس های ویزه دیگر است .منحیث مثال ،مقررات  )2( 1.05Aبیان می کند که:
( )2یک شخص (شخص اول) به منظور دادن درخواست در موارد ذیل به شخص دیگری وابسته است:
(الف) ویزه ی حفاظتی؛ یا
(ب) ویزه ی پناهندگی و بشردوستانه ()Class XB؛ یا
(ج) ویزه ی موقت پناهگاه امن ( )Class UJ؛
اگر شخص اول برای حمایت مالی ،روحی یا فزیکی به طور کامل یا قابل توجهی به شخص دیگر متکی است.
اقربا کیست؟
تعریف "اقربا" در عضوی از واحد خانواده در مقررات مهاجرت تعریف نشده است .با این حال ،این تعریف خیلی گسترده است .برای درخواست های
ویزه ی بشردوستانه خارج از کشور که برای ویزه ی بشردوستانه جهانی خاص ساب کالس  202در نظر گرفته می شود ،اقربا می تواند همسر یا
شریک زندگی دیفکتوی متقاضی اصلی ،طفل ،یکی از والدین ،خواهر و برادر ،پدرکالن و مادرکالن ،خواهرزاده ،برادرزاده عمه ،خاله ،کاکا ،ماما،
(بشمول روابط اندری) باشد ،پسر/دختر از کاکا/ماما /عمه/خاله درجه اول یا درجه دوم باشد.
برای درخواست های خارج از کشور دیگر که برای یک ساب کالس دیگری بغیر از ویزه ی پناهندگی ساب کالس  200در نظر گرفته می شوند ،اقربا
می تواند هر یک از موارد فوق بغیر از پسر/دختر از کاکا/ماما /عمه/خاله درجه اول یا درجه دوم باشد .به یاد داشته باشید ،شما باید شواهدی از رابطه
خانوادگی تان ارائه دهید و اگر شما متقاضی اصلی هستید ،اقربا باید به شما وابسته باشد .به طور کلی ،این بدان معنی است که آنها شریک زندگی
نخواهند داشت و برای حمایت مالی ،فزیکی یا روحی به شما متکی خواهند بود.
یک درخواست بشمول یک عضو خانواده "اقربا" ممکن است به این شکل باشد:
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الف (سرپرست خانواده)

ب (همسر الف)  -ج (طفل الف ،زیر  18سال ،که در خانه خانوادگی زندگی می کند)  -ج (طفل الف ،زیر  18سال ،زندگی در خانه خانوادگی)

ه (پدر سالمند الف ،که همسرش فوت کرده است و اکنون در خانوار الف زندگی می کند و به الف وابسته است)

به یاد داشته باشید که متقاضی اصلی ضرورتی به یک سرپرست مرد در خانوار ندارد .برای درخواست ها از افغانستان ،همسر زن (زوجه) بعضی
مواقع ادعاهای قوی تری در مورد تبعیض ،سوء استفاده از حقوق بشر یا تفتیش خواهد داشت.
اگر عضو خانواده مورد ادعا تعریف "عضو واحد خانواده" یا "عضو خانواده نزدیک" را برآورده نمی کند ،ممکن است آن متقاضی با توجه به
درخواست از طرف نماینده وزارت که آن درخواست را بررسی می کند ،از درخواست جدا شود و دوسیه اش در مقابل معیارهای اولیه در نوع خودش
مورد بررسی قرار گیرد (یعنی میزانی که وی در معرض تفتیش ،تبعیض اساسی یا سوء استفاده شدید از حقوق بشر در افغانستان بوده است) .با این
حال ،وزارت ابتدا باید متقاضی را بر اساس معیارهای وابستگی بررسی کند که در صورت لزوم بشمول درخواست معلومات بیشتر از متقاضی اصلی
در مورد حمایت مالی ،جسمی و روحی فرد وابسته شان می باشد.
چطور می توانید شواهد ارتباط خانوادگی تان را ارائه دهید؟
فورم درخواست  842از متقاضیان می خواهد تا شواهدی مبنی بر ارتباط آنها با افراد شامل در درخواست را ارائه دهند .پالیسی بیان می کند که این
شواهد معموالً اسنادی مانند پاسپورت ،کارت هویت ،تذکره ،شهادت خط ازدواج ،راجسترهای خانواده و غیره است .اگر چنین شواهد رسمی در دسترس
نباشد یا کافی نباشد ،پالیسی پیشنهاد می کند که می توان ریکاردهای شفاخانه ،مکتب یا کلیسا را ارائه کرد.
وزارت آگاه است که در بسیاری از موارد ،متقاضی قادر نخواهد بود شواهد مستندی برای ارائه ارتباط خانوادگی در بین متقاضیان شامل در فورم 842
ارائه دهد .به همین دلیل ،پالیسی این است که با تمام متقاضیان ویزه ی بشردوستانه خارج از کشور قبل از اعطای ویزه مصاحبه شود تا هویت شان
تأیید شود و ارتباط خانوادگی بین متقاضیان ثابت شود .با این حال ،اگر از ابتدا بدیهی باشد که یک درخواست فاقد این معیارهاست ،با متقاضی /ها
مصاحبه نخواهد شد.
توجه :سعی نکنید متقاضیانی را که از اقارب شما نیستند ،شامل کنید چون این امر ممکن است درخواست را به خطر بیندازد و ممکن است تست
 DNAمورد ضرورت باشد .استثنا در این مورد وقتی است که ممکن است طفلی را به طفل خواندگی پذیرفته باشید که از نظر بیولوجیکی متعلق به
شما نیست و مراحل طفل خواندگی رسمی در کشور تان موجود نیست .اگر وضعیت شما این طور باشد ،باید از مشوره حقوقی بیرونی کمک بگیرید،
چون ممکن است اثبات طفل خواندگی سنتی تان برای شما مغلق باشد.
توجه :اگر به دنبال اسپانسر کردن همسر ،طفل یا والدین تان هستید و شهروند آسترالیا یا باشنده دائم هستید ،ممکن است با ارائه ویزه ی شریک
زندگی ،طفل یا والد ،مسیر ویزه ی مناسب تری را پیدا کنید .اگر وضعیت شما این طور باشد ،باید از مشوره حقوقی بیرونی کمک بگیرید.
قوانین مربوط به ترکیب خانواده در پروگرام مهاجرت مغلق است و اگر مطمئن نیستید ،لطفا ً از مشوره حقوقی استفاده کنید.
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