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 معلومات لطالبي اللجوء في اندونیسیا
INFORMATION FOR ASYLUM SEEKERS IN INDONESIA 

 ما ھي مفوضیة االمم المتحده لشؤون الالجئین؟

مھ لالجئین في جمیع و اسند الیھا مھمة حمایة و ایجاد حلول دائ 1951) انشئت سنة UNHCRمفوضیة االمم المتحده لشؤون الالجئین (
  انحاء العالم. مفوضیة شؤون الالجئین تعمل مع الحكومات لتقدیم الحمایھ للالجئین ولتجد حلول دائمھ مناسبھ لھم. 

  من ھو الالجئ؟

ھا, الدین, الجنسیھ, العضویھ في عرق\حقیقي من ان یضطھد بسبب عرقھبلدھا بسبب خوف \ھو الشخص الذي ھرب من بلده الالجئ
بلدھا الن الدولھ غیر قادره او غیر راغبھ \او آلراء سیاسیھ. الالجئ ال یستطیع او ال یرغب بالعوده الى بلده اجتماعیھ معینھمجموعھ 

  حمایتھا من االضطھاد.\على حمایتھ

  من ھو طالب اللجوء؟

  .بھا كالجئ\اعترف بھھو شخص ما قام بتقدیم طلب للحصول على صفة الجئ, ولكن لم یحصل بعد على قرار ھل طالب اللجوء 

  كیف اقدم طلب الحصول على صفة الجئ من مفوضیة شؤون الالجئین؟

ْ استمارة طلب تقریر صفة الجئ (بالحصول على صفة الجئ ترغب اذا كنت    ).RSDفي اندونیسیا, علیك ان تمال

ح بھا بشكل مختصر لماذا غادرت بلدك سنھ فما فوق) علیكم تعبئة استماره منفصلھ, توض 18انت و كل فرد بالغ من افراد عائلتك (
و لماذا تشعر بانھ ال یمكنك العوده. یجب ان تكون امینا بتقدیم ھذه المعلومات. اذا اتضح انك قدمت معلومات غیر صحیحھ في 

و آخر ضھ وال یمكن البوح بھا ْالي طرف ثالث أو ألي عیتصرح بھا تعامل بسر ن طلبك قد یرفض. كل المعلومات التياالستماره فا
ابلك قاذا كنت ال تستطیع القراءه و الكتابھ فان المفوضیھ ستساعدك على مأل االستماره. اذا كنت تشعر بارتیاح اكثر بان یمن عائلتك. 

  ان تطلب ذلك من موظفي التسجیل في المفوضیھ. شخص من نفس الجنس, بامكانك

اك وبعد ان تمأل االستماره ستجرى لك مقابلھ مع احد موظفي المفوضیھ الذي سیحصل منك على كل بیاناتك الشخصیھ و تفاصیل دع 
  بطلب اللجوء, سیأخذ لك صوره, بصمات االصابع و بصمة العینین (مسح قزحیة العینین).

مقابلھ الثانیھ التعطى كذلك قصاصة مسجل علیھا موعد بعد مقابلة التسجیل ستعطى بطاقة تعریف شخصیھ صالحھ لمدة سنتین, و س
بسبب العدد الكبیر لطالبي اللجوء الذین یفدون على مفوضیة شؤون الالجئین, فان مقابلتك تحدد فیما اذا كنت مستحقا كالجئ.  التي

  ستجرى بعد سنتین على االقل من التاریخ الذي سجلت فیھ.

 

 

 

  )RSDمقابلة تقریر صفة الجئ (

. سیجري المقابلھ ضابط مؤھل في المفوضیھ. سیتم جمیع افراد عائلتك یجب ان یحضروا للمقابلھ وسیتم مقابلتھم بشكل منفرد
ما او ان یكون الضابط الذي سیجري المقابلھ من نفس  االستعانھ بمترجم اذا كان ذلك ضروریا. اذا طلبت بان تجري المقابلھ بلغة

  الجنس, فاننا سنحاول قدر االمكان االستجابھ لطلبك.

و حتى الخمیس من الساعھ السابعھ و النصف صباحا یجري التسجیل في جاكرتا من االثنین  
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خالل المقابلھ ستعطى الفرصھ لتوضح بالتفصیل االسباب التي دعتك لتغادر بلدك و لماذا ال تستطیع العوده الى بلدك. یجب ان 
بما فیھا مستندات اثبات الشخصیھ, و كذلك المستندات التي تساعدك على اثبات  ,تحضر معك كل المستندات التى تعتقد بانھا مھمھ

  سیكون لھ تأثیر سلبي على القرار. ت. اعطاء معلومت كاذبھ او حجب المعلومایجب ان تقول الحقیقھقضیتك. 

یھ اسرع ما یمكن. المفوضیجب ان تقدم ھذه المستندات للمفوضیھ ب تدعم طلبك للحصول على صفة الجئ, اذا كان لدیك مستندات
  االصلیھ لضمھا الى ملفك. تنساخ المستنداتستقوم باس

  

كل المعلومات التي تدلي بھا لمفوضیة شؤون الالجئین تعامل بمنتھى السریھ. المعلومات لن تعطى ألي 
نشاركھا مع السسلطات االندونیسیھ  المعلومات الذاتیھ المبدئیھ التي طرف ثالث بدون موافقتك, ما عدا

  لكي نعلمھم عن وجودك في اندونیسیا. 

  

لمحدد, الرجاء االتصال او زیارة المفوضیھ خالل ستة اسابیع واال فان ملفك سیغلق و سیتم اعالم اذا لم تحضر للمقابلھ في التارخ ا
  السلطات االندونیسیھ.

  ماذا یحصل عندما استلم القرار؟

و  اعلى صفة الجئ سیدرس بدقھ. مفوضیة شؤون الالجئین سوف تاخذ بعین االعتبار كل االقوال التي صرحت بھ طلبك للحصول
  , ولكن ذلك یتطلب بعض الوقت.كذلك كل المعلومات عن بلدك االصلي. سیتم ابالغك بقرار المفوضیھ باسرع ما یمكن 

ك بالقرار و سیزودك كتابیا بمعلومات توضح لك ما الذي سیحدث اذا تم االعتراف بك كالجئ, سیقوم احد ضباط المفوضیھ باعالم
  بعد ذلك.

ھ. اذا مع احد ضباط المفوضی, سیتم اعالمك باسباب القرار كتابة, وبامكانك ان تطلب جلسة ارشاد مفصلھ اذ تم رفض طلبك للجوء
ى استماره تساعدك في كتابة طلب االستئناف. یوما. ستعط 30كنت تعتقد بان القرار خاطئ, فلك الحق بان تقدم طلب استئناف خالل 

  فان ملفك سیغلق و سنعلم السلطات االندونیسیھ. یوما 30تقدم طلب االستئناف خالل  اذا لم

اذا قمت باستئناف القرار, فمن الممكن ان تجرى لك مقابلھ ثانیھ مع ضابط آخر من المفوضیھ. القرار الثاني الذي ستحصل علیھ من 
قرارا نھائیا. اذا تم رفضك للمره الثانیھ, فان ملفك سیقفل و مفوضیة شؤون الالجئین لن تستطیع مساعدتك بعد  المفوضیھ سیكون

  ذلك.

  ما ھي حقوقي و واجباتي في اندونیسیا؟

جب ان یكطالب لجوء, مفوضیة شؤون الالجئین ستطلب من السلطات االندونیسیھ حمایتك من االبعاد القسري الى بلدك االصلي. 
اكم حتتقید بالقوانین االندونیسیھ و ان تحترم العادات و التقالید و الثقافھ المحلیھ. اذا ارتكبت ایة مخالفھ جنائیھ في اندونیسیا فسوف ت

وتعاقب بموجب القانون االندونیسي. مفوضیة شؤون الالجئین لن تتدخل او تحاول ان تمنع محاكمتك جنائیا اذا ارتكبت اي جریمھ, 
  ك الى منظمة مساعده قانونیھ لتمثیلك قانونیا.ولكن ستحول

  

  اعالن ھام

بموجب القانون االندونیسي انت مطالب بان تسجل نفسك في المكتب المحلي لالداره العامھ لدائرة الھجره 
في المنطقھ الةي تسكن فیھا. ھذا القانون یطبق على جمیع المواطنین و االجانب في اندونیسیا. ھذا من 

واذا لم تسجل نفسك مع السلطات فقد تعرض نفسك لالعتقال بسبب اقامھ غیر شرعیھ في اجل حمایتك, 
  البلد. سنزودك بنشره منفصلھ لشرح ھذا االجراء.

  

  ھل ستساعدني مفوضیة شؤون الالجئین مادیا في اندونیسیا؟

جوء و الالجئین خالل تواجدھم في اندونیسیا. مفوضیة شؤون الالجئین لدیھا میزانیھ محدوده جدا لتقدیم المساعده المادیھ لطالبي الل
فقط من ھم باشد الحاالت ضعفا من الناس یمكن مساعدتھم. عدد المستفیدین من المساعده محدود جدا وذلك ایضا یعتمد على التمویل 

 المتاح.
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  ماذا لو كنت اعاني من مشاكل طبیھ؟

بیھ منخفضة التكالیف من مراكز طبیھ حكومیھ (تعرف باسم الحصول على خدمات طجمیع الالجئین و طالبي اللجوء بامكانھم 
  مستوصف طبي). الرجاء مراجعة كتیب مفوضیة شؤون الالجئین لمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع. –بوسكسماس 

  ھل بامكاني االستفاده من الحلول الدائمھ؟

مكلفھ بأیجاد حلول دائمھ لالجئین في جمیع انحاء العالم. ھناك ثالثة انواع من الحلول  مفوضیة االمم المتحده لشؤون الالجئین
  الدائمھ: العوده الطوعیھ للوطن االصلي, االنصھار في مجتمع البلد المضیف, و اعادة التوطین في بلد ثالث.

یطبق على حاالت لھا ظروف خاصھ جدا, واالولویھ تعطى  اعادة التوطین ھو حل اعادة التوطین لیس حقا تلقائیا لجمیع الالجئین.
المعاییر المؤھلھ العادة التوطین لیس لھا ایة صلھ لحاالت تم تصنیفھا على انھا مستضعفھ جدا او لمن لدیھم حاجھ لحمایھ جدیھ. 

عادة التوطین من ه من انك ابدا االستفادلذلك یجب علیك ان تفھم و ان تتقبل بأنھ قد ال یمكبالمده الزمنیھ التي قضیتھا في اندونیسیا. 
  و علیك ان تفكر بكافة الحلول االخرى المتاحھ لك, بما في ذلك العوده الطوعیھ الى بلدك االصلي اذا كان ذلك آمنا.اندونیسیا, 

ه معاملة العودبامكانك الحضور الى مقر مفوضیة شؤون الالجئین في جاكرتا كل یوم جمعھ اذا كان لدیك اي استفسار حول انجاز 
  الى بلدك االصلي.

  كیف بامكاني الحصول على معلومات عما وصلت الیھ قضیتي؟

  مفوضیة شؤون الالجئین طورت قاعدة بیانات الكترونیھ (بالكمبیوتر) تسمح لك باالطالع على تفاصیل عما وصلت الیھ معاملتك:

http://services.unhcr.or.id 

االرشاد دون موعد مسبق في مقرھا في جاكرتا ایام الثالثاء و االربعاء و الخمیس من مفوضیة شؤون الالجئین تقدم ایضا خدمة 
م باللغھ لالساعھ الواحده الى الرابعھ بعد الظھر. یرجى العلم بانھ قد ال یوجد مترجم مناسب للغتك, لذلك اذا كنت غیر قادر على التك

  االنكلیزیھ او اللغھ االندونیسیھ فمن االفضل ان تصطحب معك شخص ما لیساعدك على التفاھم مع مفوضیة شؤون الالجئین.

مفوضیة شؤون الالجئین تقدم ایضا خدمة االرشاد بالھاتف كل یوم جمعھ من الساعھ الثانیھ الى الساعھ الخامسھ بعد الظھر. رقم 
  الھاتف ھو:

62(21) 2964 3665+ 

دد الكبیر نظرا للعبامكانك الكتابھ الى مفوضیة شؤون الالجئین على العنوان المذكور ادناه لتقدیم ایة معلومات حول معاملتك, و لكن 
لمفوضیھ الن لالرجاء عدم تكرار كتابة نفس الرسائل نتلقاھا فاننا غیر قادرین على االجابھ على كل االستفسارات.  من الرسائل التي

  یھدر الوقت الالزم النجاز المعامالت.ذلك س

  ماذا لو كان لدي شكوى؟

وتضعھ  ظتعبر عن مخاوفك كتابةاذا كنت غیر راض عن الطریقھ التي تتعامل بھا مفوضیة شؤون الالجئین مع قضیتك, بامكانك ان 
خاوفك ایضا ان تكتب وتعبر عن م. بامكانك في صندوق االستفسارات الموجود في منطقة االسستقبال لمكتب المفوضیھ في جاكرتا

او بالفاكس (تفاصیل العناوین مذكوره ادناه). یرجى العلم بان مفوضیة شؤون الالجئین من الصعب علیھا   بواسطة البرید االلكتروني
  ان تتخذ أي اجرا ء على ایة شكوى مجھولة المصدر.

ھذا یشمل التسجیل, المقابالت, مستندات المفوضیھ, و  سوم.كل الخدمات التي تقدمھا مفوضیة شؤون الالجئین مجانیھ بدون ایة ر
بان تستفید من كافة مراحل االجراءات دون اي تمییز و دون ان یطلب منك دفع ایة مبالغ نقدیھ او عینیھ.  الحقالحلول الدائمھ. لدیك 

 لعقوبھ بموجب القانون االندونیسي.االبتزاز المادي او طلب خدمات من طالبي اللجوء و الالجئین ممنوع منعا باتا و عرضھ ل

ضیھ او اي مترجم او اي حارس امن اي مبلغ مالي را اذا طلب منك اي موظف في المفوالرجاء اعالم مفوضیة شؤون الالجئین فو
  لقاء اي من خدمات مفوضیة شؤون الالجئین.

  

 تفاصیل العنوان و االتصال:

 UNHCR Indonesia مفوضیة شؤون الالجئین في اندونیسیا

  Menara Ravindo مناره رافیندو

 Jl. Kebon Sirih – Kav. 75 75رقم  –شارع كیبون سیري 
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 Jakarta Pusat وسط جاكارتا 

 Telephone counselling: 021-2964 3665 3665 2964-021ھاتف االرشاد:  

 Fax: 021-2964 3601 3601 2964-021فاكس:  

  :insja@unhcr.org insja@unhcr.orgEmailالبرید االلكتروني:  

  ارقام مھمھ:  

  :Useful Numbers 110الشرطھ  

 Police 110 113المطافئ  

 Fire Brigade 113 118االسعاف  

Ambulance 118  

 

 

 


