
     
 

 

 معلومات بشأن إعادة توطين

 في باكستان لالجئينا
 

 

 مفوضية لالجئين المقيمين في باكستان . قبل منتقدم هذه النشرة معلومات أساسية عن برنامج إعادة التوطين 

 

 ما هي إعادة التوطين ؟

 
 

 :  ةفراتوالمثالثة أنواع من الحلول الدائمة  هناك  فوضية إليجاد حلول دائمة لالجئين. على الصعيد العالميتم تكليف الم

 بلد ثالث. إلي( إعادة التوطين  3) باكستان في هذا السياق( ، ) بلداللجوء في المحلي االندماج(  2، ) الوطن( العودة الطوعية إلى  1) 

 ، آخر بلًدا في القانونية االقامةو لسفرا  له يسمح لالجئيا أن تعني "بلد ثالث  إلي" إعادة التوطين 

من ٪ 1من  عام. أقل كل في التوطين إعادة ألماكن جدا محدودا عددا تقدم التوطين إعادة بلدان  

 ضعفًامخصصة لالجئين األكثر  والتي هي التوطين إعادة من للالستفادة فرصة لديهم العالم في الالجئين

 

ن محددة من قبل بلدان إعادة التوطيو لعدد محدود جدا من الالجئين الذين يستوفون معايير دقيقة  فقطوبالتالي، إعادة التوطين كحل دائم هو خيار متاح 

 .والمفوضية

 

   .الالجئا اختيار من البلد  كونتال قد التوطين إلعادة الالجئي لقبول ةالبلدالمستعد

 

 إعادة التوطين ليست حقا:
 

 الالجئين في ظروف محددة للغاية.على إعادة التوطين هو الحل الذي  ينطبق فقط 

 

 إعادة التوطين ليست تلقائية:

 

 .ثالث بلد في التوطين إلعادة مؤهل المفوضيه قبل من لجوء وضع له من كل ليس

 

 إلعادة التوطين؟ من يمكن إعتباره

 
 

 في باكستان:إلعادة التوطين إذا كان لديهم احتياجات حماية محددة مؤهلين إعتبارهم األشخاص التالية يمكن 

 

 . فرديةالء لجو وضع تحديد اتإجرء خالل من المفوضية قبل من كالجئ به معترف باكستانيا، امواطن ليس شخص أي .1

 

 .جاريه صالحيتها مدة والتي (PORب ) المعروفة التسجيل بطاقات الحاملينالمواطنين األفغان  .2

 

مل المختلفة بما قيم العواتالتي محددة من قبل بلدان إعادة التوطين والمفوضية، وومعايير دقيقة  بناًء علىقضيه كل  فيتجري المفوضية استعراضا شامال 

 والوضع الحالي في باكستان. صلفي ذلك أسباب مغادرة بلد اال

 

 كيف تتم عملية إعادة التوطين ؟

 
 

وسيتم  احدى شركاء المفوضيه ( معPNAاحتياجات الحماية )لخضوع لتقييم يجب عليك اصالحة،  (POR) تسجيلبطاقة مل احإذا كنت  :1الخطوة 

 .الفرز لعملية ( مع المفوضيةPNA) ال نتائج  مشاركة

 



 إن كانتتك لتحدد قضيفي  تلقائيا الفحصب في إجراءات تحديد وضع الالجئ الفردي، ستقوم المفوضيةتحت تكليف المفوضيه  ك وضع الالجوءمنح إذا تم

   .ال أم قضيتك مؤهلة إلعادة التوطين

 .رساله في نطلعكسوف  تتأمل لم إذا. 2الخطوة  تتبع سوفالتوطين،  إذا كانت قضيتك مؤهلة إلعادة

 

 معايير إعادة التوطين. توفىالمفوضية لتقييم إذا  قبل من مقابلة :2الخطوة 

 

 ي بلد قدأل وستبلغك بالكتابهقضيتك إلى بلد إعادة التوطين  احالهمعايير إعادة التوطين، ستقوم المفوضية ب وفيتأنك اإذا قررت المفوضية  :3الخطوة 

 . رساله فيسوف تبلغك  معايير إعادة التوطينال تفي ب . إذا المفوضية قررت انك٤ الخطوة ذالك تتبع سوفقضيتك.   حيلت لها

 

مقابلة لالمقابلة الخاصة بإعادة التوطين أو رفض قضيتك. ستجرى إما يدعوك قضيتك ف في بالحث بلد إعادة التوطين سيقوم عند استالم اإلحالة،  :4الخطوة 

 من قبل بلد إعادة التوطين إذا كنت قد رفضت أو قبلت إلعادة التوطين.ادة التوطين. بعد المقابلة، سوف تبلغ كتابياً مسؤولين من بلد إع مع

 

( مساعدتك في الفحوصات الطبية، ووثائق السفر IOMستقوم المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة )قبلت من قبل بلد إعادة التوطين، إذا كنت قد  :5خطوة ال

 ه الثقافي ومغادرتك من باكستان إلى بلد إعادة التوطين.يوتصاريح الخروج والتوج

 

 البلد. سلطات الهجرة من هذاقبل مساعدة من لاتلقى توصولك إلى بلد إعادة التوطين سوف  عند :6خطوة ال

 

 قول الحقيقة فيااللتزام 

 
 

نك تفاصيل عن خلفيتك، وأسباب ترك بلدك م يطلبواسوف بلد إعادة التوطين  من المذكورة أعاله(، المفوضية و مسؤولين 4و  2خالل المقابالت )الخطوة 

سقة وكاملة ودقيقة. وستقوم المفوضية وبلد إعادة التوطين واضحة ومن معلومات التي تقدمها ال تكون ضعك الحالي في باكستان. من المهم جدا أنواألصلي و

حجب أي ت لهذا السبب، يجب قول الحقيقة والاالعتماد على هذه المعلومات عند النظر في قضيتك، وتقييم مصداقيتك وما إذا كنت مؤهال إلعادة التوطين. 

 .مقابالتكجميع إعادة التوطين خالل في  معلومات قد تكون ذات صلة  بقضيتك

 

 ؟او ال  يتخذ القرار النهائي بشأن قبولي إلعادة التوطين في بلد ثالثمن 

 
 

 .ال أم إلعادة التوطين  هقبول تم الالجئتخذ القرار النهائي سواء تبلد إعادة التوطين 

 

 عملية إعادة التوطين ؟كم من المده ستاخد  

 
 

، قد يستغرق من ستة أشهر 6-1اعتمادا على البلد الذي تمت إحالة قضيتك وغيرها من االحتياجات، وعملية إعادة التوطين، كما هو موضح في الخطوة 

فردية ال اقضايلى / المعلومات اإلضافية المطلوبة من قبل سلطات بلد إعادة التوطين عإزالة إلزامية إلى سنة واحدة أو حتى لفترة أطول. يرجى مالحظة أن 

 قد يؤدي إلى تأخير كبير في العملية.

 

 ستوفي معايير إعادة التوطين؟ماذا لو لم ا

 
 

عايير إعادة مك ال تفي بي بلد ثالث.إذا قررت المفوضية أنإلعادة التوطين ف يتأهلوا، فإن معظم الالجئين ال عالمياً  عادة التوطيناماكن ا محدوديةنظرا لعدد 

 هذا القرار.رساله تعلمك التوطين، سوف تتلقى 

 إلى بلد إعادة التوطين آخر.  ملفك ممكننا إحالة تقييم إذا كانبستقوم المفوضية من بلد إعادة التوطين،  ملفكإذا تم رفض 

 كون على علم وفقا لذلك.إلى بلد آخر، سوف ت ملفك إحالة مإذا قررت المفوضية بعد

 

ية أو حامل به تحت والية المفوض الجئ معترفانك ما ب لكنوفي تقديم استئناف.   قحاليعطيك ال من قبل المفوضية أو بلد إعادة التوطينرفض قضيتك 

 دتكفي باكستان وأنت محمي من إعا الجئكالمفوضية. وسوف تستمر في التمتع بالحقوق  باختصاص مشمول شخصتبقى  سوف، ( POR ) تسجيل بطاقة

 .قسرا إلى بلدك األصل

 

 

 

 

 

 



 دفع إلعادة التوطين؟هل يجب أن ا

 
 

ذا إعادة التوطين. يمكن اعتبار ه في. يجب أن ال تدفع أي شخص لتسهيل قضيتك  نيةتي تقدمها المفوضية وشركاؤها مجاجميع الخدمات والمساعدات ال

 الغش ويمكن أن يؤدي إلى رفض قضيتك.

 

 سياسة مكافحة الغش

 
 

نهائيا من إعادة التوطين. أمثلة على االحتيال تشمل: تقديم معلومات كاذبة  هيتم استبعادقد عادة التوطين إل طلبها أو بطلبه متعلقاً حتيال الجئ يرتكب اأي 

المال  من عائلتك؛ تقديم وثائق مزورة، ودفع حقيقيًاعن خلفيتك. تدعي هوية مزورة لنفسك أو أفراد األسرة. محاولة إضافة شخص إلى قضيتك ليس عضوا 

 الجئين آخرين مقابل خدمات إعادة التوطين.فرض المال على مقابل خدمات إعادة التوطين أو 

 

عن  إما فورا  المفوضية ابالغ  ، يجب من موظفي المفوضية أو موظفى شركاءها أو أحدخرين آالجئين  قبل من يرتكبحتيال ا عن درايةإذا كنت على 

فوضية في مكتب المفتش العام في مقر المب مباشرة االتصال اوجميع مكاتب المفوضية والشركاء  ورقة في صناديق الشكوى التي تتوفر في طريق إسقاط 

اسمك ع م جنيف )انظر أدناه تفاصيل االتصال(. سيتم التعامل مع شكواك بطريقة سرية ومنفصلة. إذا كنت ترغب في تقديم شكوى، تحتاج إلى تعريف نفسك

 شكاوى مجهولة. ان تتابع المفوضية ال يمكن ، كما ان  بك الخاصة والجنسية وتفاصيل االتصال

 

واقب وبموجب ؤدي إلى عالملفقة قد ت. يرجى العلم أنه يجب أن تكون صادقا في تسجيل شكوى. االتهامات الكيدية أو ملفكتقديم شكوى ال يؤثر سلبا على 

 .القوانين المحلية

 

 مكتب المفتش العام للمفوضية

 :  inspector@unhcr.org     بريد االلكتروني

 ديبو 2جنيف  CH-1211، 2500 صندوق بريد المفوضية، : العنوان البريدي

 22-41+7398844خط ساخن: 

 السرية

 
 

توقيع  نهمم إلى بلد إعادة التوطين مطلوبة  ملفهم. الالجئين الذين ستقدم جداً  عملية إعادة التوطين في سريةجميع المعلومات المقدمة إلى المفوضية خالل 

 من بلد إعادة التوطين جميع المعلومات والوثائق المتعلقة قضيتهم.لمشاركة مع المسؤولين الحكومة باعلى إعالن المفوضية يجيز 

 

 معلومات اضافية

 
 

 على النحو التالي: موظفي المفوضية إلعادة التوطين يمكن االتصالية إعادة التوطين أو وضع قضيتك، إذا كان لديك أي أسئلة حول عمل

 

 المفوضية اسالم اباد

 

 (16: ---30-9:00: كل آخرين األربعاء )ليوم التحقيق

 

 F-10/1الدين الطريق،  ناظم، A-279مكتب، منزل رقم  SHARPالعنوان: 

 

 03005018568الخط الساخن: 

 

 المفوضية بيشاور

 

 (  (8:00 - 16:30ليوم التحقيق: كل يوم أربعاء

 

 ر لين، جامعة تاونجول مه 1العنوان: 

 

  : 5842375/6-091       هاتف



 -5704257091 ساخن:الخط ال

 

 المفوضية كويتا

 

 0333  7833834الخط الساخن:

 

 .، والتي يمكنك الحصول عليها من خالل الخط الساخنموعدمن فضلك ال زيارة المكتب دون 

 

 المفوضية كراتشي

 

 13:0)   0: 9-00: )كل االثنين -35290019021-الهاتف. اليوم التحقيق:

 

 -81536970300-الخط الساخن: 

 

المفوضية،  اه أصدرت التي ئالمفوضية ، بطاقة هوية الالجقضيتك  ، فمن المهم أن عليك أن تحضر رقمأو شركاء المفوضية إذا قمت بزيارة المفوضية

ور للموظف حضورقم القضية المفوضية . عندما تدعو المفوضية، يرجى تقديم اسمك الهويه أخرى متوفرة ( أو أي وثائقإذا كانت متوفرة) PORبطاقة 

 مكالمتك. وهذا سوف يسمح له / لها للتحقق من هويتك.

 


