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 معلومات اسکان مجدد برای

 پناھنده گان

 
 

است محدود مجدد اسکان بھ یابی دست ھایی فرصت  
 

 
تن یاف به ظفسازمان ملل متحد برای مھاجرین موءاداره, کمیساریایی عالی 

راه ھایی بدیل برای پناھنده گان است. درسطح جھانی, سه راه حل 
انه به کشور خودشان, انطباق دادن اساسی وجود دارد: بازگشت داوطلب

خود درکشوری که پناه گزین ھستند, ویا اسکان مجدد درکشور سوم. اما 
ر دراندونیزیا, تنھا گزینه ھایی بازگشت داوطلبانه واسکان مجدد درکشو

 سوم برای پناھنده گان قابل دسترسی میباشد.

ی در آن اسکان مجدد به معنی ترک کشوری که پناھنده درایام پناه جوی
زنده گی میکند به مقصداقامت قانونی در یک کشور دیگر. اسکان مجدد 

تنھا برای کسانی میسر است که  درخواست پناھنده گی شان 
 پذیرفته شده باشد.

مام نصیب ت بصورت اتوماتیک حق مسلم نیست کهاسکان مجدد 
ی اسکان مجددتنھا یک راه حل است که به پناھده گانپناھنده گان شود. 

با شرایط ویژه وخاص اعطا می شود, وحق اولیت به کسانی داده میشود 
دی که نھایت آسیب پذیر تشخیص داده شده ویا به کسانی که بصورت ج
ه اینجا نیاز به حمایت داشته باشند. اگر قاچاقبران ودیگران قبل از آمدن تان ب

ری گزیا شما به کشور دیبه شما گفته اند که به مجرد رسیدن به اندونی
 اسکان مجدد خواھید شد, آنھا دروغ گفته اند.

ان مجدد توجه داشته باشید که دست یابی به فرصت اسک لطفا به این نکته
ھیچ ارتباطی به مدت زمانی که شما در اندونیزیا سپری کرده اید ندارد. 
ادارهء کمیساری سازمان ملل در امور مھاجرین معیار ھای خاص خودرا 

از کان مجدد دارد که برمبنای میزان آسیب پذیری ونیجھت معرفی برای اس
جدی حمایت را داشته باشند. احترامانه ازشما تقاضا به عمل می آید 

که جھت معرفی کردن شما برای اسکان مجدد بصورت تکراری 
برای کمیساریایرای عالی ملل متحد برای مھاجرین نامه ننویسید.  

ته انه پرونده ھایی انفرادی داششناسایی افراد بستگی به ارزیابی جداگ
که ثبت سازمان است, نه در اثر درخواست ھایی که از ظرف پناھده ھا 

مالحظه از تقاضا می شود. ھمچو نامه ھا باعث میشود که وقت قابل 
 مصرف آن شده باعث به تعویق انداختن روند کاریمسوءلین سازمان ملل 

    اسکان مجدد خواھد شد.
 

 
 نھات تنھا تعدادی محدودی را ساالنه می پذیرند, کهپذیراسکان  کشورھایی

تمام پناھنده ھا درسطح جھانی میتوانند از آن بھره مند شوند.  1در حد %
ور ھا با توجه به اینکه تعداد پناھنده ھا در اندونیزیا درمقایسه به دیگر کش

خیلی کم است, تعداد پرونده ھایی که برای اسکان مجدد از اندونیزیا 
آورده رتصاص داده می شود به مراتب کمتر از آن است که امید ھمه را باخ

ه تعداد پناھنده ھا به مراتب بیشتر از سھمیهء اسکان مجدد است کسازد. 
ما احتمال اینکه ش با اختصاص به اندونیزیا دارد. اینرا باید بفھمید که

ید, شه باشھیچوقت چانس استفاده از برنامهء اسکان مجدد از اندنیزیارا ندا
شور وشما باید گزینه ھایی دیگر را به شمول باز گشت داو ظلبانه تان به ک

از نظر راخود تانرا درصورتی که امکان بازگشت مصوءن وجود داشته باشد 
  دور نداشته باشید. 

 
 

)1(  

اھد ان اچ سی آر آگاه است بر اینکه وضعیت برای شما قابل تحمل نخو یو
رای عیت کاری نمیتوان کرد که مورد رضایت ھمه را باما با توجه به وضبود, 

 اسکان مجدد فراھم آوریم. 
 

 
مجدد اسکان برنامھء کاری روند  

 
,آگر شما واجد شرایط پذیرش برای اسکان مجدد شناخته شوید  

یو ان اچ سی آر با شما واعضای مستحق خانوادهء شما مصاحبه انجام  
ده ساختن پرونده شما برای کشور تا معلومات الزم را جھت آما خواھد داد

 اسکان پذیر آماده سازد. 
 

پناھنده ھایی که برای اسکان مجدد مستحق شناخته میشوند حق 
 , اگرچهانتخاب کشوری که پرونده ھایی شان فرستاده می شود را ندارند

ود جویو ان اچ سی آر در صدد شناسایی مناسب ترین کشور با توجه به م
 نواده در کشورھایی اسکان پذیر و با درنظر داشتبودن اعضای نزدیک خا

 . تصمیممی باشد معیار ھایی تعین شده توسط کشور ھایی مربوطه
دارد  گیرندهء نھایی کشور ھایی اسکان پذیر می باشند وبه آنھا بستگی

 که کی را می پذیرند و کی را نمی پذیرند. 
 

با  د اقل یکباردربیشتر موارد نماینده ھایی کشور ھایی اسکان پذیر ح
شما مصاحبه خواھند داشت تاارزیابی پرونده شما را در روشنایی 

. از زمان , مکان انحام دھند رااسکان پذیری ھمان کشور  معیارھایی
ه و مدارکی که در ھنگام مصاحبه با خود داشته باشید ب مصاحبه و اسناد

 شما اطالع داده خواھد شد.  
 

ور تان با کشور اسکان پذیر توسط کشاز نتیچهء مصاحبه اسکان مجدد 
اسکان پذیر ویا ھم توسط ادارهء یو ان اچ سی آر مطلع خواھید شد. با 

دن این تکمیل ش به زمان قابل مالحظء نیازتوجه به این واقعیت  که احتماال
ه را درک کنید کنای احترامانه از شما تقاضا به عمل می آید که روند میرود

 قشی در تصمیم گیری که شما درکشوری خاصین ادارهء یو ان اچ سی آر
پذیرفته می شوید را ندارد. اتخاذ تصمیم منحصرا مربوط می شود به 

 کشور ھایی  اسکان پذیر.  
 

     کشور اسکان پذیر در —ن مجدددرصورت پذیرفته شدن شما برای اسکا
ا  نروند کاری در صدد رسیده گی به ملحوظات امنیتی برامده واز ادارهء بی  

ی آورد که از شما معاینات لمللی آی او ام تقاضا به عمل م
د که فته شود. دراین مرحله, کشور اسکان پذیر میتوانرگ /بھداشتیصحی

ط یک کشور اسکان توس به درخواست شما جواب رد بدھد. اگر بالخره
 مطلعخروج تان توسط ادارهء ای او ام زمان از جزیات  ,پذیرفته شدید پذیر

       د. خواھید ش
درصورت رد شدن پرونده شما توسط کشور اسکان پذیر ادارهء یو ان اچ 

دوباره سی آر پرونده شما را از سر ارزیابی مینمایید که اگر اجازه 
فرستادن آنرا داشته باشند. واین پروسس اوتوماتیک نیست, 

ن و بستگی به پس زمینه ھایی پرونده شما ومعیار ھایی تعی
  دارد . را ایی اسکان پذیر مربوطهشده توسط کشور ھ
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ت از مسوءلیت ھایی شما اس ناین را به یاد داشته باشید که ای

 که به یو ان اچ سی آر درمورد تغییرات در آدرس ویا وضعیت ھایی
, هدادگرزارش  تان را دیگر, به شمول تغیرات دروضعیت خانواده گی

ن پذیر ازاین کشور ھایی اسکا که یو ان اچ سی آر را قادر بسازد که به
.تغیرات اطالع دھند  

 
 

ھمیشه ودرتمامی مصاحبه ھایی تان دررابطه با تمام 
. ابعاد مصاحبهء تان صادق بوده وراست بگویید  

اقدام به تقلب در روند کاری اسکان مجدد احتمال بسته شدن پرونده 
ی نا . ارایهء واقیعت ھایبصورت دایمی به دنبال خواھد داشت شمارا

 که درست در رابطه با پیوند فامیلی یک نوع ازتقلب حساب شده واحتماال
.منجر به رد شدن پروندهء اسکان مجدد شما شود  

 
ارایهء تمامی خدمات, به شمول معلومات وتھیهء اسناد 

  مجانی ورایگان می باشد. 
ازشما احترامانه تقاضا می شود که درصورت مشاھدهء موردی که کسی 

خدمات اسکان مجدد ویا تھیهء اسناد سفر پول مطالبه کند را در بدل ارایهء 
ق پیشنھادات در ادارهء یو ان اچ سی آر موجود است وگذارش دھید. صند

 ارش دھید. حفظ محرمیت اسرارزیتواند موضوعات مثل آنرا در آن گوشما م
 بصورت کامل آن ھمیشه مورد نظر گرفته می شود.

 

  سوال وجواب ھایی ھمیشگی

 
حبهء اسکان مجددم با ادارهء یو ان اچ سی آر انجام اچی وقت مص
  خواھد گرت؟

  
برای ھمهء اسکان مجدد حق مسلم نیست که بصورت اتوماتیک 

دعوت به عمل می آید که  در صورتی از شمامھاجرین اعطا شود. 
د که واجد شرایط خاص باشید. اکر یکان مجدد را انجام دھاسمصاحبه 

واجد شرایط خاص نباشید به خاطر مصاحبهء اسکان مجدد با شما تماس 
 فته نخواھد شد. رگ

 
اگر پروندهء من توسط ادارهء یو ان اچ سی آر معرفی شود, کشور 

  اسکان پذیر چه وقت با من مصاحبه انجام خواھد داد؟
  

توسط یو ان اچ سی آر معرفی شود,  مجدد  جھت اسکان اگر پروندهء شما
فرصت کشور اسکان پذیر تعین وقت مصاحبهء شما را با در نظر داشت 

دست داشتهء خود ترتیب خواھند داد. شما باید حد اقل برای شش ماه 
  ویا بیشتر انتظار بکشید تا با شما  جھت مصاحبه تان تماس گرفته شود. 
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پذیرفته شود, چه  ,ندهء من توسط یک کشور اسکان پذیراگرپرو

  ا انتظار بکشم تا به آن کشور بروم؟ر مدت
 

آزمایش  تعین تاریخ سفر شما بستگی به نتایج معاینات صحی/بھداشتی و
ان در زمینه ھایی بررسی سوابق امنیتی شما که توسط کشور ھایی اسک

ذیر شما, کشور اسکان پ درصورت پیرفته شدن پذیر صورت می گیرد, دارد.
ھایی الزم را برای پذیرایی شما به  ھمچنان نیاز دارد که آماده گی

ء شمول تھیهء , مکان, کورس زبان وبرنامه ھایی معلوماتی در باره
تفاوت ھایی فرھنگی فراھم نمایید. معموال,  از زمان پذیرش تا 

 برنامهء سفر شما مدت یکسال ویا بیشتر طول می کشد.
 

وفرزندانم به تازه گی به اندنیزیا آمده اند, اقدام بعدی که ھمسر 
 می توانم انجام بدھم چه خواھد بود؟

 
ارش آنرا به دفتر یو ان اچ سی آر داده تا خانوادهء شما ثبت نام زلطفا گ

شوند. بعد ادارهء یو ان اچ سی آربرای انھا وقت مالقات خواھد داد تا به 
نرا احترامانه به ذھن داشته یگی شود. اوضعیت پناھنده گی آنھا رسیده 

که توسط یو ان ھابا توجه به حجم عظیمی از پرونده  باشید که این پروسه
  .ماه ھا طول خواھد کشید اچ سی آر به آنھا رسیده گی میشود

  
چگونه میتوانم با بقیه اعضای فامیلم که فبال اسکان پذیر شده اند 

 یکجا شوم؟
 

ش آنرا به اداره یو ان اچ سی آر بدھید تا ثبت اگر تازه وارد ھستید گزار
شوید. برای اسکان مجدد ویکجا شدن با خویش واقرب تان شما نیاز دارید 
که به عنوان پناھنده شناخته شوید. واینرا احترامانه مد نظر داشته باشید 

برای تعین وضعیت پناھنده گی  صاحبهدت زمانی که برای تعین وقت مکه م
ماه طول خواھد کشید. اگر به عنوان  24تا  18ت نام تان از شما از زمان ثب

  در خارج به ادارهء  انء ت, در مورد اعضای خانوادهپناھنده شناخته شده اید
یو ان اچ سی آر معلومات تفصیلی اریهء نمایید. اینرا ھم مد نظر داشته 
امیل باشید که ادارهء یو ان اچ سی آر ضمانت اینرا که شما با بقیه اعضای ف

یکجا شوید را نمی تواند, به خاطریکه این تصمیم توسط کشور اسکان پذیر 
اتخاذ می شود. اینرا ھم مد نظر داشته باشید که ادارهء یو ان اچ سی آر 

ھمسر, اظفال,     فقط جھت یکجا شدن اعضای نردیک فامیل واقارب ( 
 . والدین, و در بعضی موارد برادران وخواھران) را وسیله می شود

 
. چه کان پذیر جواب رد گرفته اممن توسط یکی ار کشور ھایی اس

 می توانم بکنم؟
 

ده شود که ادارهء یو ان اچ سی آر پروندهء شما را باز بینی خواھد کرد تا دی
دیگر را داشته شور ه معرفی شدن به یک کاگر شما استحقاق دو بار

ء شما وتعین یاشید. امکان این ھم وجود دارد که با توجه به سابقه
  معیارھایی که توسط کشور ھایی اسکان پذیر تعین می شود عملی نشود.

روسه احترامانه از شما تقاضا می شود که توجه داشته باشید که این پ
  یاز دارد.وقت گیر است و به فرصت ن
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من دعوت نامه شخصی از یکی از کشور ھایی اسکان پذیر را 

 من چه کرده می تواند؟ یسی آر برا دارم. ادارهء یو ان اچ
 

چنینی خارچ از حیطهء کاری یو ان اچ سی آر بوده وما نپروگرام ھایی ای
برای تقاضای اسکان پذیری این افراد دخیل نیستیم. شما به کسیکه به 
شما دعوت نامه فزستاده در تماس شوید که آنھا با مسوءلین مربوطه 

ھمچنان میتوانید به سفارت  کشور اسکان پذیر در تماس شوند. شما
کشور اسکان پذبر در تماس شده تا معلومات اضافی در رابطه با دعوت 

 نامه ھایی خصوصی که به شما تعلق می گیرد را بپرسید. 
 
ور من تقاضا نموده بودم که پرونده اسکان مجددم به کش

اما ادارهء یو ان اچ سی آر پرونده من  خاصی سپرده شود
ری ی سپرده. من حاضر به رفتن به کشورا به کشور دیگر

  که یو ان اچ سی آر پروندهء من را به آن سپرده نیستم.
 

پناھنده ھا حق انتخاب کشور ھایی که پرونده ھای شان سپرده می 
شود را ندارند, با وجود اینکه ادارهء یو ان اچ سی آر در صدد شناسایی 

که اگر اعضای نزدیک  مناسبترین کشور با مد نظر قرار دادن این واقعیت
واقارب نزدیک در کشور اسکان پذیر حضور داشته باشد و معیار ھایی که 

دارید که جواب کشور مربوطه تعین کرده موجود باشد. در حالیکه شما حق 
 نرد به پیشنھاد اسکان مجدد تانرا به یک کشور خاصی را بدھید, واگر ای

 . سپرده نخواھد شد ور دیگریکار را انجام دھید معموال پرونده شما به کش
 

پذیری معلومات بیشتر را در رابطه به فرصت ھایی اسکان 
 نم بدست بیاورم؟از کجا می توا رااز اندونیزیا

 
در دفتر  واک ان تحت ناممشورتی ادارهء یو ان اچ سی آر برنامهء 

تا ساعت  1:00جاکارتا دارد از سه شنبه ھا تا پنج شنبه ھا از ساعت 
احتماال قادر به مااز ظھر. این را ھم به ذھن داشته باشید که بعد  4:00

تھیهء مترجم به زبان شما نباشیم, ازاینرو اگر به زبانھایی انگلیسی و 
در جریان را اندونیزیایی بلدیت ندارید کسی را با خود بیاورید که که شما 

  صحبت با ادارهء یو ان اچ سی آر کمک کند. 
  
  

  تیلفونی مشورهء
   

 2:00را ھر جمعه ھا بین ساعات آر ھم چنان برنامهء  یان اچ س ویهء ادار
  شماره است: نبعد از ظھر دارد که شماره تماس تیلفونی آن ای 5:00تا 

  
+62(21) 2964 3665  
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