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التوطین اعادة جراءاتا  

 
جري مفوضیة شؤون الالجئین ست اذا اعتبرت مؤھال العادة التوطین,

مھ و لك مقابلھ مع بقیة افراد االسره المؤھلین لجمع المعلومات الالز
 تقدیم الملف الى دولة توطین

 
ي سیحول الالجئین المؤھلین العادة التوطین ال یمكنھم اختیار البلد الذ

ئمة آخذین مفوضیة شؤون الالجئین ستحدد البلد االكثر مال ملفھم علیھ,
كذلك  بعین االعتبار وجود أقارب من الدرجھ االولى في بالد التوطین
قرار المعاییر المطبقھ في كل من ھذه البالد. بلد اعادة التوطین لھ ال

 االخیر في من یوطن و من ال یوطن.
 

 توطین سیجرون علىفي معظم الحاالت, ممثلین عن دولة اعادة ال
عاییر اعادة االقل مقابھ واحده لتقییم طلبك و لیقرروا ھل تنطبق علیك م

ابلھ و التوطین المطلوبھ لذلك البلد. سیتم اعالمك بموعد و مكان المق
 نوع المستندات التي یجب ان تحضرھا معك لتلك المقابلھ.

 
الذي  بلدسیتم اعالمك عن نتیجة مقابلة اعادة التوطین مباشرة من ال

فھم اجرى المقابلھ او بواسطة مفوضیة شؤون الالجئین. نرجو ان تت
لیس  بان االجراءات قد تأخذ وقتا طویال وان مفوضیة شؤون الالجئین

لھا أي دور في تقریر ما اذا كنت مؤھال للتوطین في اي بلد. القرار 
 منوط فقط بدولة اعادة التوطین.

 
ن دولة اعادة التوطین ستقوم بالتحري اذا تم قبولك العادة التوطین, فا

تطلب من المنظمھ عن خلفیتك االمنیھ كجزء من االجراءات و س
اجراء الفحص الطبي لك. حتى في ھذه ) IOM( الدولیھ للھجره

المرحلھ فان دولة اعادة التوطین یمكنھا ان تقرر رفض طلبك. اذا 
فاصیل حصلت على قبول نھائي من دولة التوطین, سیتم اعالمكم بت

 المغادره بواسطة المنظمھ الدولیھ للھجره.
 

لالجئین اذا تم رفضك من قبل دولة التوطین فستقوم مفوضیة شؤون ا
ى دولةبدراسة ملفك مره اخرى لتقرر اذا كان باالمكان تحویل ملفك ال  

فیة اعادة توطین اخرى,. ھذا لیس اجراءا تلقائیا اذ انھ یعتمد على خل
طلوبھ من كل بلد اعادة توطین.قضیتك و المعاییر الم  

 
 تذكر بانك مسؤول عن ابالغ مفوضیة شؤون الالجئین اذا غیرت

تى عنوانك او باي تغییر في وضعك الشخصي و العائلي, وذلك ح
 تتمكن المفوضیھ بابالغ دولة التوطین بتلك التغییرات.

 

 
 

ص اعادة التوطین محدودهرف  
 

 
الجئین. ن مكلفھ بان تجد حلوال دائمھ للمفوضیة االمم المتحده العلیا للالجئی

لي, عالمیا, یوجد ثالث حلول رئیسیھ: العوده الطوعیھ الى البلد االص
ونیسیا, فقط االندماج في بلد اللجوء, و اعادة التوطین في بلد ثالث. في اند

 العوده الطوعیھ و اعادة التوطین متوفران حالیا للالجئین.
 

اعادة التوطین تعني ترك المھاجر بلد اللجوء لیستقر قانونیا في بلد آخر. 
 اعادة التوطین متاحھ فقط لالشخاص المعترف بھم كالجئین.  

التوطین  اعادةاعادة التوطین لیس حقا تلقائیا متوفرا لجمیع الالجئین. 
ھو حل یطبق على حاالت لھا ظروف خاصھ جدا, و االولویھ تعطى 

اسھ دا او لمن لدیھم حاجھ ملحاالت تم تصنیفھا على انھا مستضعفھ ج
لحمایھ جدیھ. اذا المھربین او آخرین اخبروك بانھ سوف یتم اعادة 

كذبون.توطینك تلقائیا من اندونیسیا قبل مجیئك ھنا, فانھم كانوا ی  
  

لھ نرجوا ان تفھم بان المعاییر المؤھلھ العادة التوطین لیس لھا اي ص
لالجئین تطبق . مفوضیة شؤون ابالمده الزمنیھ التي قضیتھا في اندونیسیا

م معاییر معینھ لتحدید الالجئین العادة توطینھم بناء على كونھ
مستضعفین او لحاجات الحمایھ. الرجاء عدم تكرار الكتابھ للمفوضیھ 

لتطلب اعادة التوطین. التحدید مبني على تقییم كل حالھ بناءا على بیانات 
لرسائل لب الالجئین. ھذه امفوضیة شؤون الالجئین, ولیس بناءا على ط

جاز تھدر كثیرا من وقت موظفي المفوضیھ وتسبب التأخیر في ان
 معامالت اعادة التوطین.

  
 دول اعادة التوطین تقدم اعداد محدوده من اماكن اعادة التوطین كل 

) من عدد الالجئین حول 1سنھ, التي یستفید منھا اقل من واحد بالمئھ (%
ن الالجئین ندونیسیا تستضیف نسبیا عددا ضئیال مالعالم. بما ان دولة ا

ن مقارنة بدول لجوء اخرى, لذلك فان عدد االماكن المقدمھ للتوطین م
ن اندونیسیا ھي اقل بكثیر مما أي شخص یامل. ببساطھ یوجد عدد م

الالجئین في اندونیسیا اكبر بكثیر من االماكن المتوفره العادة التوطین. 
لذلك یجب ان تفھم و ان تتقبل بانھ قد ال یمكنك ابدا االستفاده من اعادة 

التوطین من اندونیسیا, ویجب علیك ان تفكر  بجمیع الخیارات االخرى 
عل ذلك المتوفره بما فیھا العوده الى بلدك االصلي اذا كنت قادرا على ف

 بسالم.
 

ك, ولكن مفوضیة شؤون الالجئین تفھم بان ھذا الوضع قد یكون محبطا ل
لجمیع ظروف الراھنھ لیس باالمكان عمل أي شيء لتلبیة رغبة احسب ال

 بالتوطین.

 
 
 

 

 
ن   مفوضیة االمم المتحده العلیا للالجئی  

 وكالة االمم المتحده للالجئ
 

 

 
 معلومات للالجئین حول اعادة التوطین



الالجئین مجانیھ, معلومات و مستندات مفوضیة شؤون كل خدمات  الالجئین مجانیھ, معلومات و مستندات مفوضیة شؤون كل خدمات  الالجئین مجانیھ, معلومات و مستندات مفوضیة شؤون تكل خدما   

 
 
 لدي كفالھ خاصھ من شخص ما في دولة اعادة التوطین. ماذا بامكان

جئین ان تعمل لي؟مفوضیة شؤون الال  
 

مكننا ان برامج كھذه تقع خارج نطاق التفویض المعطى للمفوضیھ وال ی
ان یستفسر نتدخل بطلبات كھذه العادة التوطین. یجب ان تخبر كفیلك ب

ال من سلطات بلد اعادة التوطین الموجود فیھا. یمكنك ایضا االتص
لھ الشخصیھ ابسفارة بلد اعادة التوطین لتستفسر منھم عن خیارات الكف

 المقدمھ بالنیابھ عنك.
 

ن طلبت ان یتم اعادة توطیني في بلد معین ولكن مفوضیة شؤو
في الالجئین قدمت ملفي لبلد آخر. ال ارید الذھاب للبلد الذي قدم مل

 الیھ من قبل المفوضیھ.
 

, المفوضیھ الالجئین لیس بإمكانھم اختیار البلد الذي سیحول ملفھم الیھ
جھ ستحدد البلد االنسب آخذین بعین االعتبار وجود اقارب من الدر
ل دولة االولى في بلد اعادة التوطین و كذلك المعاییر المحدده من قبل ك
 بلد ما, اعادة توطین. لدیك الحق بان ترفض عرضا العادة التوطین في

دیم ملفك اذا فعلت ذلك فان مفوضیة شؤون الالجئین عادة, لن تعید تق
 الى بلد آخر.

 
 این بامكاني الحصول على معلومات اكثر عن فرص اعادة التوطین

 من اندونیسیا؟
 

قرھا مفوضیة شؤون الالجئین تقدم خدمة ارشاد دون موعد مسبق في م
حتى الساعھ الواحده وبجاكارتا ایام الثالثاء و االربعاء و الخمیس من 

لغتك, الرابعھ بعد الظھر. یرجى العلم بانھ قد ال یوجد مترجم مناسب ل
ھ لذلك اذا كنت غیر قادر على التكلم باللغھ االنكلیزیھ او اللغ

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

یوم  دم ایضا خدمة االرشاد بالھاتف كلمفوضیة شؤون الالجئین تق
م جمعھ من الساعھ الثانیھ حتى الساعھ الخامسھ بعد الظھر على رق
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تى عادة التوطین في بلد ما, كم علي ان انتظر حذا تم قبول طلبي الا

 المغادره؟
 

نتائج  تاریخ سفرك یعتمد على نتائج الفحوص الطبیھ و كذلك على
بولك, التحقق من خلفیتك االمنیھ من قبل دولة اعادة التوطین. اذا تم ق

ل دولة اعادة التوطین بحاجھ لتحضیر االمور الالزمھ عند وصولك مث
, سكن, دورات تعلم اللغھ و االرشاد الثقافي. عادةالكفیل, مكان ال

 المغادره خالل سنھ من القبول وقد تأخذ وقتا اطول.
 

 زوجتي و اطفالي وصلوا اآلن الى اندونیسیا, ماذا علي ان افعل؟
 

لتك. الرجاء الحضور الى مقر مفوضیة شؤون الالجئین لتسجیل عائ
رجى یر صفة الجئ. یالمفوضیھ ستحدد لھم موعدا الجراء مقابلة تقر

العلم بان ھذا االجراء یتطلب عدة اشھر نظرا لالعداد الكثیره من 
 المعامالت قید االنجاز.

 
 كیف یمكنني االلتحاق بأفراد عائلتي الذین تم اعادة توطینھم؟

 
سك. اذا وصلت حدیثا, الرجاء الحضور الى مقر المفوضیھ لتسجل نف

ك الجئ. جب ان یعترف بك بانلیتم اعادة توطینك و تلتحق باقاربك ی
فة الجئ یرجى العلم بان فترة االنتظار الحالیھ الجراء مقابلة تقریر ص

شھرا من تاریخ التسجیل. اذا كان لدیك صفة  24و  18ھي ما بین 
ك الجئ, الرجاء تزوید المفوضیھ بكل التفاصیل عن افراد عائلت

ع ضمان لم ستطیبالخارج. یرجى العلم بان مفوضیة شؤون الالجئین ال ت
شملك مع افراد عائلتك, الن امور كھذه تقرر من قبل دولة اعادة 

لھ من التوطین. یرجى العلم ایضا بان المفوضیھ تسھل لم شمل العائ
خوه الدرجھ االولى (االزواج, االطفال و االبوین وفي بعض الحاالت اال

 و االخوات).
 

علي ان افعل؟لقد تم رفضي من قبل دولة اعادة التوطین. ماذا   
 

ا اذا كنت مؤھال مفوضیة شؤون الالجئین ستعید النظر في ملفك لتقیم فیم
على  العادة تقدیم ملفك الى بلد آخر. ھذا قد ال یكون ممكنا النھ یعتمد  

 
 

رى. خلفیة قضیتك و المعاییر المطلوبھ من دول اعادة التوطین االخ
 یرجى العلم بان ھذا االجراء یتطلب وقتا.

 
 
 

 
 

میع جب ان تقول الحقیقة دائما بكل ما یتعلق بقضیتك في جی
د ارتكاب الغش او الخداع في اجراءات اعادة التوطین قالمقابالت. 

 یؤدي الى اغالق ملف اعادة توطینك نھائیا. اعطاء معلومات غیر
ى صحیحھ عن الصالت العائلیھ ھو نوع من الغش الذ قد یؤدي ال

 رفض طلبك العادة التوطین.
 

خدمات اعادة التوطین بما فیھا المعلومات و المستندات ھي  كل
ض . الرجاء التبلیغ عن أي شخص یعرمجانیھ بدون دفع أیة رسوم

لغ مساعده في خدمات اعادة التوطین أو اصدار وثائق سفر مقابل مب
قة مالي او خدمات عینیھ. یوجد صندوق لتلقي االقتراحات داخل منط

تضع  شؤون الالجئین حیث یمكنك اناالستقبال في مركز مفوضیة 
 التبلیغ. نحن نحترم سریة المعلومت بشكل كامل دائما.

 
سطا یرجى ان تتفھم بان اجراءات اعادة التوطین طویلھ و تتطلب ق

مكن لذلك یجب علیك ان تكون صبورا حتى تتكبیرا من الوقت. 
 مفوضیة شؤون الالجئین, المنظمھ الدولیھ للھجره و دولة اعادة

وطین من انجاز معاملتك. الرجاء عدم ارسال رسائل متكرره الت
عاملتك, لمفوضیة شؤون الالجئین تستفسر فیھا الى این وصلت م

 الننا سنتصل بك مباشرة
 

 
السئلھ التي تسأل دائماا  

 
 

 متى ستجرى لي مقابلة اعادة التوطین من قبل مفوضیة شؤون
 الالجئین؟

 
لمقابلة  ستستدعىیع الالجئین. اعادة التوطین لیس حقا تلقائیا لجم

طابقا اعادة التوطین فقط اذا كنت مطابقا لمعاییر معینھ. اذا لم تكن م
 لھذه المعاییر فانك لن تستدعى لمقابلة اعادة التوطین.

 
قابلتي اذا تم تحویل ملفي من قبل المفوضیھ الى بلد ما, متى ستتم م

 من قبل دولة اعادة التوطین؟
 

لة اعادة العادة التوطین من قبل المفوضیھ, فان دو اذا تم تحویل ملفك
توقع التوطین ستجدول مقابلتك بناءا على ظروف تواجدھم. یجب ان ت

 بانھ علیك االنتظار لفترة ستة اشھر او اكثر لكي تستدعى للمقابلھ.
 
 
 


