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رآ ییوان اچ س  
  معلومت برای پناھجویان در اندونیزیا

 
؟ر چیستآ ییوان اچ س  

 
) در سال UNHCRدر امور پناھندگان ( ملل متحدی سازمان عال یریساكم

دایمی  پیدا نمودن راھھای حلمایت و سیس و وظیفھ حأی تمیالد 1951
یو ان اچ سی برای مھاجرین درسراسرجھان بھ آن سپرده شده است.  

ایت بھ مھاجرین و پیدا نمودن راھھای مرفراھم نمودن حد (UNHCR)آر
  حل مناسب دایمی با حکومتھا ھمکاری می نماید. 

 
  مھاجر کیست؟

  
پناھنده شخصی است کھ بخاطرتعقیب و ترس شدید ناشی از اذیت وآزار بنا 

یا بر دالیل نژادی، مذھبی، ملیتی، عضویت  بیک گروه خاص اجتماعی و 
عقیده سیاسی مجبور بھ ترک کشورش گردیده باشد.  یک پناھنده نمیتواند ویا  
نمیخواھد بھ کشورش برگردد زیرا حکومت کشورش نمیتواند و یا نمیخواھد 

 او را از تعقیب، آزار و اذیت حمایت نماید.  
 

 پناھنده/پناھجو کیست؟
 

میمی در پناھنده کسی است کھ درخواست مھاجرت نموده، اما ھنوز تص
سته احاصل نکرد ،مورد اینکھ آیا بصفت مھاجر پذیرفتھ شده است ویا نھ  

 
  نمایم ؟ مھاجرتارائھ درخواست  UNHCRچگونھ میتوانم بھ  

  
 گر خواستھ باشید در اندونیزیا درخواست مھاجرت دھید، باید فورمھ ار اسا
 بالغ (ھژده سالھ و یاضورا تکمیل نمائید. شما و ھر ع RSD)دی (  

بزرگتر) خانواده تان باید یک فورمھ جداگانھ را تکمیل نموده،  در مورد 
اینکھ چرا کشور خود را ترک نموده اید وچرا احسا س  مینمائید کھ باز 

ً بنویسید.  باید این معلومات/اطالعات را صادقانھ گشت نمیتوانید، مختصرا
ت/اطالعات ارایًھ/اظھاربدارید. اگر فھمیده شود کھ درین فورمھ معلوما

   دروغ ارائھ داشتھ اید، درخواست شما رد خواھد شد.
(1)  

  
  
 

ھمھ معلومات/اطالعاتیکھ ارائھ میدارید محرمانھ پنداشھ میشود و با ھیچ 
مرجع سومی و یا بقیھ اعضای خانوادۀ تان مطرح /شریک نمیشود. اگر 

ک در تکمیل نمودن فورمھ با شما  کم UNHCRخوانده و نوشتھ نمیتوانید، 
  خواھد کرد. 

 
اگر از مصاحبھ شدن با یک کارمند ھمجنس تان بیشتر احساس آرامش 

درآن مورد خواھش  UNHCRمیکنید، میتوانید کھ بھ کارمندان ثبت نام 
  نمائید.

  
زمانیکھ فورمھ را تکمیل نمودید مصاحبۀ ای با یک کارمند ثبت نام ادارۀ 

UNHCR  مکملھ (بیوگرافی) و خواھید داشت کھ او از شما در مورد شھرت
و  ،عکس تانرا میگیرد ،درخواست مھاجرت شما معلومات حاصل می نماید

  وعکس چشمان تانرا میگیرد. ،نشانھای انگشت تانرا میگیرد
  

بھ تعقیب مصاحبھُ ثبت نام بشما یک کارت شناسایی کھ مدت اعتبار آن دو 
ً پار ،سال است میم ایکھ آیا زمان مصاحبۀ دومی  برای اتخاذ تص چھْ و ضمنا

بدلیلی کھ تعداد زیاد از  نیز توزیع میگردد.،بصفت مھاجر شناختھ شوید یا نھ
شما حد اقل دو سال  دومی مصاحبھْ ،مراجھ مینمایند UNHCRپناھجویان بھ 

  صورت میگیرد. تانبعد از تاریخ ثبت نام 
  
  
  
  

  برای  تصمیم  گیری در مورد موقف مھاجرت (RSD)مصاحبھء  
  

ً حاضر باشد و  هی بالغ خانوادتمام اعضا شما باید در روز مصاحبھ شخصا
  بطور جداگانھ مصاحبھ میشوند.

ُ  بمصاح انجام خواھد یافت. در  UNHCRھ شما با یک کارمند ورزیده
صورت ضرورت یک ترجمان برایتان فراھم خواھد شد.  اگر خواھش نموده 

س خود مصاحبھ باشید تا بیک لسان خاص و یا بوسیلۀ یک کارمندی از جن
   شوید، ما سعی خواھیم کرد تا خواھش شما برآورده شود.

در جریان مصاحبھ این فرصت را خواھید داشت تا تمام دالیل تان را 
بصورت مفصل  در باره اینکھ چرا کشور تانرا ترک نموده اید وچرا نمی 

را  توانید و یا نمیخواھید برگردید، ارائھ نمائید. شما ضرورت دارید اسنادی
کھ فکرمیکنید مھم است و بھ درخواست پناھندگی شما کمک میکند، بشمول 

ارائھ شما  باید حقیقت را بیان نمائید.  اسناد ھویت/شناسائی با خود بیاورید.  
اظھارات نادرست و پنھان نمودن اطالعات، اثر منفی روی تصمیم گیری در 

  مورد درخواست شما خواھد گذاشت.  
  

َ طی جریان اگر نمی توانید   بھ تاریخ تعین شده در مصاحبھ حضور یابید، لطفأ
دو ھفتھ بعد از تاریخ مصاحبھ با اداره در تماس شوید درغیرآن، 

                         رونده تان بستھ شده و بھ دفتر مھاجرت گزارش داده خواھد شد.پدوسیھ/
)2(  

  
  
  

باید بزودی  ،ک نماینداگراسنادی داشتھ باشید کھ بھ موقف مھاجرت شما کم
فوتو کاپی اسناد اصلی  UNHCRارائھ نمائید.  UNHCRممکنھ آنھا را با 

  را برای دوسیھ/پروندۀ شما خواھد گرفت.
  
  
  
  
  
  
  
  

َ در ظرف/مدت  اگر بھ تاریخ تعین شده بھ مصاحبھ حاضر نمی شوید، لطفأ
ده تان درغیرآن دوسیھ/پرون،بیائید و یا تلفون نمائید UNHCRشش ھفتھ بھ  

  بستھ شده و بھ مقامات/ادارات اندونیزیائی گزارش داده خواھد شد.
  

  زمانیکھ تصمیم را دریافت میکنم چھ واقع خواھد شد؟
  

ً مورد بررسی قرار  در خواست شما برای وضعیت مھاجرت تان کامال
بصورت محتاطانھ اظھارات شما را با اطالعات  UNHCRخواھد گرفت . 

شما بزودترین فرصت از  در نظر خواھد گرفت.عمومی کشور اصلی تان 
امااین موضوع زمانیرا در بر ،آگاه ساختھ خواھید شد UNHCRتصمیم 

  خواھد گرفت.
شما را ازین  UNHCRیک کارمند  ،اگر بصفت مھاجر شناختھ شوید

ً جھ  تصمیم آگاه خواھد ساخت و بصورت تحریری توضیح می دھد کھ بعدا
  خواھد شد.

ندگی شما رد شود، شما از دالیل این تصمیم بصورت اگر درخواست پناھ
تحریری مطلع ساختھ خواھید شد و شاید شما خواھش مشاوره مفصل تر را 

بنمائید.                                                                                                                   UNHCRتوسط یک کارمند  
شما فکرمیکنید کھ این تصمیم صحیح نیست، شما حق دارید تا طی مدت  اگر

 شما یک فورمھ ھ) روز تقاضای استیناف/تجدید نظر نمائید.  ب30سی (
استیناف/تجدید نظر داده خواھد شد کھ درنوشتن دالیل استیناف تان با شما 

اگر در جریان مدت سی روز تقاضای استیناف ننمائید، .کمک شده باشد
  یھ/پرونده تان بستھ و بھ مقامات اندونیزیائی اطالع داده خواھد شد.دوس

  
 UNHCRدر صورت تقاضای استیناف/تجدید نظر، ممکن است 

با شما مصاحبھ  بوسیلھ یک کارمند دیگر خویش برای باردوم
دریافت میدارید نھائی می  UNHCRنماید.تصمیم دومی کھ شما از 

بستھ خواھد شد و  شما دوسیھ/پروندۀ باشد.  اگر برای بار دوم رد شدید،
UNHCR .قادر نخواھد بود کھ شما را بیشتر کمک نماید  

  

)3(  

ثبت نام  از روز ھای دو شنبھ تا پنجشنبھ از ساعت30 : 07 صبح در 
 جگارتاصورت میگیرد

ً محرم  UNHCRتمام اطالعات/معلوماتیرا کھ بھ  اظھار بدارید جدا
ملھً تان نگھداشتھ خواھد شد.اطالعات/معلومات بھ استثنای شھرت مک

بھ مقامات اندونیزیائی کھ ازحضور/بودن تان در اندونیزا مطلع 
ً شم ،ساختھ میشوند بھ مراجع یااشخاص ثالث/سومی  ابدون اجازه

  سپرده نمی شود.



  

  

  

  مسئولیت ھایم در اندونیزیا چیست؟وجایب ام/و حقوق
  

بھ منظور حمایت از شما با مقامات  UNHCRبعنوان یک پناھجو،
 اندونیزیائی مذاکره میکند  تا از اخراج شما بھ کشور اصلی تان جلوگیری

.  شما باید از قوانین و مقررات اندونیزیا تابعیت نموده و بھ آداب، نماید
عنعنات و فرھنگ شان احترام بگذارید. اگر دراندونیزیا مرتکب جرمی 

رار گرفتھ و طبق قوانین اندونیزیا با شما شوید، تحت تعقیب قانونی ق
ھیچ  UNHCRبرخورد و مجازات خواھید شد. اگر مرتکب جرمی شوید 

مداخلھ وکوششی برای جلوگیری از تعقیب جرم نخواھد کرد؛ مگر شما را 
 بھ منظور نمایندگی قانونی بھ مؤسسات کمکھای حقوقی معرفی می نماید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

UNHCR ا من کمک مالی خواھد کرد؟در اندونیزیا ب  
UNHCR  بودیجھ/وجھ بسیار محدودی دارد کھ بتواند برای پناھجویان و

ت دارند کمک مالی فراھم نماید. تنھا ممھاجرین تا زمانیکھ در اندو نیزیا اقا
خیلی  بھ اشخاصیکھ خیلی آسیب پذیرند شاید کمک شود. تعداد اعانھ دھندگان

  ودیجھ/وجھ دست داشتھ است.محدود بوده و مربوط /متکی بھ ب
  

  اگر مشکل صحی داشتھ باشم چھ؟
ھم پناه جویان و مھاجرین میتوانند بھ مؤسسات ارزان قیمت دولتی ( بنام 

ً برای معلومات/اطالعات بیشتر بھ  پوسکیسمس) دسترسی داشتھ باشند. لطفا
  است مراجعھ نمائید. هتھیھ دیده شد UNHCRنشریۀ کھ توسط 

  
  ؟ایمی دسترسی خواھم داشتدراه ھای حل بھ 

را برای دایمی صالحیت داده شده است تا راه ھای حل  UNHCRبرای 
جستجو کند.  سھ نوع راه حل پایدار موجود  جھاندر سرتاسر مھاجرین 

ان و است:  بازگشت داوطلبانھ بھ کشور اصلی، ادغام محلی در کشور میزب
  اسکان مجدد در یک کشور سوم.

  
)4(  

  
  
  
  
  
اسکان مجدد راه حلی  دد حق اتوماتیک/خودبخودی مھاجر نیست.اسکان مج 

است کھ بھ آن مھاجرینی کھ دارای شرایط بسیار خاص باشند با دادن حق 
بھ آن اشخاصیکھ  خیلی زیاد آسیب پذیر تشخیص شده باشند ویا بھ  ،اولیت

تطبیق میشود.مستحق بودن برای اسکان  حمایت جدی ضرورت داشتھ باشند
ھمچنان باید  ربطی بھ طول زمانیکھ در اندونیزیا بوده اید ندارد.مجدد ھیچ 

قبول نمئید کھ شاید ھیچگاه از اندونیزیا قادر بھ استفاده از اسکان مجدد 
و باید تمام امکانات دیگری را کھ بشما مساعداست در نظر داشتھ  ،نشوید
د. اکر در بشمول بازگشت محفوظ/ باامن بھ کشور اصلی تان اگر بتوانی ،باشید

میتوانید  ،مورد جریان/روند بازگشت بھ کشوراصلی تان سواالتی داشتھ باشید
  در جا گارتا مراجعھ نمائید. UNHCRھر روز جمعھ بھ دفتر 

  
در مورد حالت دوسیھ/پروندۀ خویش  مچگونھ میتوان

 معلومات/اطالعات حاصل نمایم؟
علومات مفصل اپتدائی د در مورد دوسیھ/پرونۀ خود میبرای اینکھ توانستھ باش

ایجاد نموده  (آن الین داتابیس)یک سایت انترنتی UNHCRبدست آورید 
  است:

 
 
 
 

 بروز ،ای در دفتر جاگارتای خود مشورۀ رویا روئی UNHCRھمچنان 
ً  16:00تا  13:00سھ شنبھ تا پنجشنبھ از ساعت  ھای تدارک دیده است. لطفا

تضمین  ،ن را بزبان خود شمابخاطر داشتھ باشید موجودیت یکنفر ترجما
ی اندونیزیائی حرف زده الھذا اگر بھ انگلیسی ویا بھاس ،ده نمیتوانیمنمو

تان با  صحبتباید کسی را با خود بیاورید کھ شما را در  ،نمیتوانید
UNHCR .یاری دھد  

  
تا  14:00مشورۀ تلفونی را بھ ھر روز جمعھ از ساعت  UNHCRھمچنان 
تدارک دیده است. شماره تلفونیکھ تماس حاصل  بعد از ظھر 17:00ساعت 
  نمائید:
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  اگر شکایت دارم چھ کار باید بکنم؟
یا  UNHCRاگر از شیوه بررسی دوسیھ/پرونده تان توسط کارمندان 

کارمندان ھمکار شان ناراضی ھستید، می توانید شکایات کتبی خویش 
ھلیز پذیرائی دفتر ما در در قسمت د کھ را در داخل صندوق شکایات

 UNHCRقرار بدھید. میتوانید شکایات خود را بھ  ،جاگارتا واقع است
 ً بوسیلۀ ایمیل یا فکس نیز ارئھ بدارید (تفصیل رابطھ در پائین). لطفا

بتواند در مورد تامشکل است  UNHCRبرای  کھ بخاطر داشتھ باشید
  نماید. عمل ،شکایات ایکھ بدون ذکر نام شکایت کننده باشد

  

بھ   .است کامال مجانی ، ارائھ میکند UNHCRتمام خدماتی را کھ 
، و اسکان UNHCR ، مصاحبھ، اسناد  شمول دسترسی برای ثبت نام

دارید کھ بھ تمام مراحل طرزالعمل بدون ھیچگونھ  حقمجدد. شما 
تبعیض و بدون تقاضای پول نقد  یا مماثل آن، دسترسی داشتھ باشید. 

پول ویا  بمنظور/مقصد ردن باالی پناھجو و مھاجرفشار وارد ک
ً منع/ممنوع و قابل  ،التفات/احسان دیگری طبق قانون اندونیزیا جدا

یا گارد  ،کدام ترجمان ،UNHCRیکی از کارمندان  رمجازات است.اگ
رتی گارد) از شما خواھش پرداختی برای انجام خدمات ومحافظ (سکی
UNHCR این موضوع را ،بدارد ً ً بھ اطالع  لطفا  UNHCRفورا

  برسانید.
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  اطالعیۀ مھم
  نظر بھ قانون اندونیزیا شما مکلف/مجبور استید کھ خود را با مدیریت  

 Director  General of( عمومی/مدیریت کل مھاجرت
Immigration محل ایکھ سکونت دارید ثبت نام نمائید. این قانون در (

تمام اتباع اندونیزیائی و خارجی قابل تطبیق است. این کار بخاطر  مورد
بھ  ،مقامات ثبت نام ننمائید  و اگر شما خود را با ،حمایت خود شماست

ک حبس/بازداشت خواھید شد. ی ،صفت مقیم غیر قانونی در کشور
 نشریۀ معلوماتی/اطالعاتی جداگانھ برای شما در مورد این جریان

  خواھد شد. سپرده
 

http:services.unhcr.or.id 

+62 (21) 2964 3665 
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