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بطاقات جديدة
كجزء من مشروع يم ّوله االتحاد االوروبي للمساعدات االنسانية ،تقوم المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتعيين موظفين جدد للتسجيل وإصدار
الوثائق وإجراء مقابالت تحديد صفة اللجوء.

سيتم قريبًا إعطاء بطاقة تعريف جديدة لألشخاص المسجّلين لدى المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في إندونيسيا – ستُعطى البطاقة نفسها
لكل من الالجئين وطالبي اللجوء .وستبقى بطاقتك الحالية صالحة إلى حين
إستالمك البطاقة الجديدة.

االماكن المتوفرة إلعادة التوطين محدودة ج ًّّدا


إعادة التوطين ليست حقًّا مكتسبًّا متوف ًّرا لجميع الالجئين.

%

يوجد حاليًا أكثر من  22مليون الجئ في العالم ،وتستقبل البلدان
أقل من  %1منهم عن طريق إعادة التوطين سنويًا.

!

أماكن إعادة التوطين المتوفرة محدودة للغاية لدرجة ّ
أن معظم
الالجئين في إندونيسيا لن تشملهم إعادة التوطين.

#

ّ
إن عدد أماكن إعادة التوطين المخصّصة إلندونيسيا تق ّرره بلدان
إعادة التوطين – وليس المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين.

خطّط لمستقبلك
بما ّ
أن االماكن المتوفرة إلعادة التوطين محدودة ج ًّّدا من إندونيسيا ،ر ّكز
طاقتك على نشاطات تُغني حياتك.

ال تؤخذ مدّة إقامة الالجئ في إندونيسيا في الحسبان عند إختيار
االشخاص إلعادة التوطين.

✓

إذا ُوجد طالب اللجوء ُعرضة للخطر وبحاجة إلى إعادة التوطين،
ستقوم المفوضية بإجراء مقابلة لتحديد إمكانية إعطائه صفة

الجئ بحسب األولوية قبل تقديم الطلب.



شارك في النشاطات الرياضية وغيرها من النشاطات الترفيهية اإليجابية.
ABC

إذا كان لديك أقارب في بلدان أخرى بإمكانهم التواصل مع
حكومتهم للحصول على معلومات حول الخيارات المتاحة لكفلك
وعائلتك .لدى معظم الدول برامج مماثلة ،لكن تختلف معايير
القبول من بلد إلى آخر .ال تشارك المفوضية في إجراءات الكفالة
الشخصية لكن يمكنها توجيهك بما يتعلّق بهذه الفرص.





بما ّ
أن أماكن إعادة التوطين محدودة ،يجب أن تُعطى األولوية
لالجئين األكثر عرضة للخطر.

استغل الفرص التعليمية ألجلك وألجل أوالدك.



سجّل في برامج التدريب المهني والدروس الجامعية المتوفّرة على االنترنت.
وسّع مهاراتك وخبرتك عبر برامج التدريب والتم ّهن.

حلول أخرى

?

تعلّم اللغة االندونيسية للتواصل مع الشعب االندونيسي الذي ر ّحب بك في بلده.
شارك في النشاطات الثقافية االندونيسية.


بما ّ
أن االماكن المتوفرة إلعادة التوطين محدودة ج ًّّدا في
إندونيسيا قد تتوفّر خيارات أخرى ،من ضمنها العودة إلى بلدك
إذا كان باستطاعتك فعل ذلك بأمان.

استغل مواهبك ومهاراتك الخاصة عبر التط ّوع لدعم غيرك من الالجئين
والمجتمع الذي يستضيفك.

يمكنك التواصل مع المفوضية للحصول على أحدث المعلومات
حول شروط العودة إلى بلدك األم ولمناقشة الخيارات المتاحة.
جميع عمليات العودة طوعية بالكامل.

يمكنك التواصل مع المفوضية لمزيد من المعلومات حول الفرص المتوفرة لك ولعائلتك في إندونيسيا.



احترم القوانين والعادات االندونيسية دو ًما وتذ ّكر أنّك ضيف في هذا البلد.

لمزيد من المعلومات رجا ًء زيارة الموقع
www.unhcr.org/idd

