
 
 
 

 (پناهندگی در کشور سوم) اسکان مجددمعلومات در مورد 
 در پاکستان پناهندگانبرای 

 
ر  معلومات ابتدائی برگهاین 

 
ان در پاکستان برای پناهندگ "ریسیتلمینت" اسکان مجددرا در مورد برنامه دفتر یو این ایچ سی ا

 . ارئه مینماید
 

                                                                                                           ؟چیست اسکان مجدد   
ر( موظف است که راه حل عالی سازمان کمیسیون 

 
در سطح  .دریافت کندبرای پناهندگان پایدار ملل متحد )یو این ایچ سی ا

در کشور  به سر بردن زندگی( ۲، )کشور مربوطهرگشت داو طلبانه به ( ب۱: )در دسترس قرار دارد، سه نوع راه حل یجهان
 . اسکان مجدد( ۳)در این زمینه پاکستان(، ) میزبان

 
ن به شکلاجازه دارد بطور قانونی در یعنی که پناهنده اسکان مجدد "ریسیتلمینت" 

 
 یکی از ممالک مسافرت نموده و در ا

 قانونی زندگی خویش را ادامه بدهد.
 

در  ناهندگانپ یک فیصد به طورعموم به تعداد کمتر از) پیشنهاد مینمایدی را تعداد محدود یکساالنه  ریسیتلمنت ممالک
اه ر حفظ میگردد. بنابراین، انتقال دادن به یک کشور سوم  پناهندگان بیشتر نیازمندبرای  ین(، که امیباشد سراسر جهان
ر و یو این یچ س مجدد کشور های اسکان معیار دقیق مطابقکه  حدودمتعداد مهاجرین یک که به  میباشدحل پایدار 

 
ی ا

 . است، میباشد
 

 انتخاب شود. خود پناهندهذیرد نمیتوان توسط می پرا پناهنده که  کشور 
 

 یک حق نیست:   اسکان مجدد
 .ردیمیگ عمل پناهندهباالی  مخصوصشرایط در تنها اه حل است که اسکان مجدد ر 

 
 )اتوماتیک( نیست:  خود کار به طور  اسکان مجدد

 . اشدمیبدر کشور سوم  اسکان مجدد این معنی را ندارد که هر یک پناهنده واجب شرایطحیث پناهنده  به سیشناباز 
 

                                                                                در نظر گرفته میشود؟برای اسکان مجدد  چه کسانی
 اظتی خاصنیازمندی های حفدر پاکستان  کهاشخاص شرح ذیل میتوان برای انتقال دادن به کشور سوم در نظر گرفته شوند  

 داشته باشند: 
ر به حیث مراحلطی از بعد  و نداشته باشد ن راپاکستا تابعیت: شخصی که ۱

 
 شناخته شده، هپناهند دفتر یو این ایچ سی ا

 وضع پناهندگی وی بررسی گردیده، و
ر باشند. کارت معتبر دارنده مدرک ثبت نام ی که: افغانها۲

 
 های پ ی او ا

ر هردفتر 
 
  مجدد معیار های دقیق که توسط کشور های اسکانرا مطابق  دوسیه یکیو این ایچ سی ا

 
ر و یو این ایچ سی ا

 پاکستان.  و حالت فعلی در یلو عوامل مختلف را ارزیابی میکند بشمول دالیل ترک گ فتن کشور اص بررسی نمودهمیباشد 
 



 
                                                                          انجام داده میشود؟ اسکان مچددچطور پروسه 

 
  :نخست مرحله

رمدار اعتبار اگر شما کارت 
 
این  توسط یکی از شرکای یو)پ ی این ای(  انیازه ی وحفاظتمراحل  که تحت دارید، باید پ ی او ا

ر بگذرید. 
 
ر نتیجه این پ ی این ای و ایچ سی ا

 
زمایش ابتدای  ی با یو این ایچ سی ا

 
 . شودمیبه اشتراک گذاشته برای ا

 
ر پس از مراحل پناهندگی فردیوضعیت پناهندگی در دستور برای شما  اگر

 
ر  ، یو این ایچاعطا شده یو این ایچ سی ا

 
به سی ا

یا دوسیه شما به طور بالقوه واجد شرایط انتقال کشور سوم را میتعین  شما را بررسی نموده دوسیه طور اتوماتیک
 
نماید که ا

 دارد. 
 

پیوندد. اگر نه، توسط نامه برای شما اطالع داده اگر دوسیه شما واجب شرایط اسکان مجدد باشد، مرحله دوم به وقوع می 
 میشود

 
ئیاسکان مجمعیار  داخل درشود که شما بررسی مصاحبه شما به دفتر یو این ایچ سی برگزار میگردد تا  دوم: مرحله

 
 د.دد میا

 
ر  اگر سوم: مرحله

 
 یو نمود که شما در معیار انتقال کشور سوم داخل هستید،  مشخصیو این ایچ سی ا

 
ر کیس این ایچ سی ا

ای دوسیه شما به کدام یکی از کشور ه را توسط نامه اطالع مینماید کهو شما  ارسال نموده مجدد ناشما را به یک کشور اسک
ر تعین نمود که دوسیه شما در معیار  مرحلهاست.  شده  معرفیمجدد اسکان 

 
چهارم تعقیب خواهد شد. اگر ایو این ایچ سی ا

گاه میشویدهم شما  در این صورتداخل نیست،  ریسیتلمنت
 
 . توسط نامه ا

 
ن مجدد اسکانکشور دوسیه تان، با اخذ  :چهارم مرحله

 
شما را  ویا دوسیهمینماید شما را به مصاحبه دعوت ، را مرور نمودها

 طالعابرگزار خواهد شد. بعد از مصاحبه، برای شما رسمًا  ریسیتلمنتصاحبه توسط مقامات کشور های مکرد.  درد خواه
یا شما توسط  میشودداده 

 
نمجدد رد و یا برای پناهندگی به  اسکانکشور که ا

 
 . کشور قبول شده اید ا

 
ی او ایکشور ریسیتلمنت پذیرفته شوید شما توسط اگر پنجم:مرحله 

 
ر و سازمان بین المللی مهاجرت )ا

 
م( ، یو این ایچ سی ا

شنامعلومات در مورد خروجی،  از، مجیرک سفر اشما را برای معاینات صحی، مد
 
ن  با فرهنگ ئیا

 
 و خروج شما از پاکستانا

ن به کشور 
 
 کمک خواهم نمود.مجدد  اسکانا

 
واهم خ همکاری شما توسط مقامات اداره مهاجرت همان کشور دریافت و  کشور اسکان مجددبه محض ورود در  ششم: مرحله
 شد. 
 

                                                                                                                          تعهد به گ فتن حقیقت:
ر و مقامات کشور اسکان مرحلهدر جریان مصاحبه )

 
یالت را تفص مجدد دوم و چهارم که باال ذکر گردیده(، یو این ایچ سی ا

. معلومات را در پاکستان تان و حالت فعلی یلفتن کشور اصگ ترک  علت اصلیبه شمول ، پرسش میکندر مورد زمینه تان د
ر و کشور های اسک زیرا بسیار مهم است که واضح، سازگار، تکمیل و درست باشد. دداریه میئاکه شما ار 

 
 انیو این ایچ سی ا

رید. شما واجد شرایط انتقال را دا نماید کهارزیابی  تا، خواهم نمودتکیه  باالی این معلوماتدر جریان بررسی دوسیه تان 
یان تمام در جرشما میباشد  دوسیه ریسیتلمنتبخاطر همین دلیل، شما باید حقیقت را بگویید و معلومات که مربوط 

 مصاحبه پنهان نکنید. 



 
یا من برای  میگیردی را ئنها تصمیمکی 

 
                                                 قبول شده ام؟ کشور سوماسکان مجدد به  مسافرتکه ا

یا  مجدد کشور اسکانهمان ی را ئتصمیم نها
 
ن مملکت پناهندهمیگیرد که ا

 
 یر.یا خ شودقبول  برای پناهندگی در ا

 
                                                                                           مدت را در بر خواهد گرفت؟ وسسه اسکان مجدد یا ریسیتلمنت چندپر 

اول الی  رحلهم، طوریکه در پروسسه ریسیتلمنتمنحصر به کشور که دوسیه شما مراجعه گردیده و دیگر موارد مورد نیاز، 
نشش ماه الی یک سال یا  امکان دارد مدت ،است گردید شرحششم 

 
که  دتوجه داشته باشی لطفاً . یردگدربر  بیشتر از ا

، اطالعات اضافی توسط مقامات کشور های اسکان باالی کیس فردی مورد نیاز میباشد و شاید بطور قابل خروجی از کشور 
 شود. پروسسهتوجهی تاخیر شدن 

 
                                                                                 نباشم؟ اسکان مجددچه اگر من مطابق معیار 

در کشور سوم داده شده است، تعداد بسیاری از مهاجرین واجد  اسکان مجدددر سراسر جهان یک تعداد محدود برای 
 را نخواهم داشت.  اسکان مجددشرایط 

ر تصمیم گرفت که دوسیه 
 
ه اطالع شما بشما مطابق معیار ریسیتلمنت نمیباشد، این فیصله توسط نامه اگر یو این ایچ سی ا

  خواهد رسید.
 
ر بررسی مینماید تا مجدد دوسیه شما توسط کشور های اسکان اگر 

 
دام کشور شما را به ک دوسیهرد گردید، یو این ایچ سی ا

ر تصمیم گرفت که کنددیگر مراجعه مجدد اسکان 
 
رای شما ، بدنمای دوسیه شما را دوباره تسلیم نمی. اگر ایو این ایچ سی ا

  شد.    دمطابقًا احوال داده خواه
 

ر یا توسط کشو
 
اگر شما ما، . انمیدهده کردن اپیل را ئحق اراریسیتلمنت ر های رد شدن دوسیه شما توسط یو این ایچ سی ا

ر نظر به
 
ر میباشو یا افغان که  به حیث پناهنده شناخته شده اید واجد شرایط یو این ایچ سی ا

 
فرد ، یددارنده کارت پ ی او ا

ر نگران به
 
اری به برگشت دوباره به طور اجباز  و بردهدر پاکستان لذت از حقوق پناهندگی  . میتوانبوده یو این ایچ سی ا

 مملکت اصیل محفوظ میباشید. 
 

یا من مجبور هستم تا برای 
 
                                                                          بپردازم؟ اسکان مجددا

ر 
 
ن  وتمام خدمات و کمک های که توسط یو این ایچ سی ا

 
 چکسشما باید برای هیمیباشد. رایگان انجام داده میشود شرکای ا

میتوان منجر  دهشناخته ش فساد فریب یااین به عنوان اگر چنین صورت گیرد پول نپردازید.  بخاطر دوسیه ریسیتلمنت تان
   شما شود.  دوسیهبه رد شدن 

 
                                                                                                                                فساد-ضد و پالسی قوانین

 کان مجدداسشود ممکنه به طور دایم رد صالحیت  خویش اسکان مجددفساد مربوط به درخواستی  به هر مهاجر که مرتکب
 یشوخ نادرستتان، ادعا کردن شناخت زندگی زمینه ای  مورددر  اشتباهه کردن معلومات ئگردد. مثال های فساد شامل: ارا

یم کردن ، تسلنبودهشما  خانواده لصیکه اعضای ا خویشدر دوسیه  فردو یا به اعضای فامیل، تالش اضافه کردن یک 
  .ان مجدداسکبرای خدمات  دیگر پناهندگان زو یا گرفتن پول ا اسکان مجدداسناد های جعلی، پرداختن پول برای خدمات 

 
ر سی ایچ این یو دفترفریب توسط پناهنده دیگر و یا توسط یک کارمند از ارتکاب شدن  ر شماگا

 
ن شرکا و ا

 
 دیدار معلومات ا

ر سی ایچ این یو دفتر به که باید
 
 ایچ این یو دفاتر تمام در که شکایات صندوق در را ، میتوان نامهدیده راپور  به طور فوری ا

ر سی
 
ن شرکا و ا

 
ر  سی ایچ این یو عمومی مرکزی یا تماس مستقیم با دفتر و بیاندازید شده است نصب ا

 
)برای جزئیات  اجینیو، ا



 پیگری ضمن در .شد خواهد داشته نگاه مزشکل ر  به شما های راپور  تمام زیر را مشاهده کنید( داشته باشید.معلومات تماس 
ر سی ایچ یو این دفتر برای ها راپور  یک چنین هر از

 
اسم،  هب خویش را به شمول تماسی معلومات لطفا میباشد، دشوار ا

 .کنید ارسال یکجا راپور  باخویش  ملیت و با جزئیات تماس
 

 ادق باشید.در راجستر کردن شکایت ص لطفاً  که میشود. توصیه گذاشت دمنفی نخواه اتتاثیر  شما دوسیهطرح شکایت باالی 
 منجر به عوارض قوانین محلی شود.مخرب یا اتهامات ساختگی  ممکن است

 
 
ر سی ایچ این یو عمومی مرکزی فترد

 
 ا

 inspector@unhcr.orgایمیل: 
 +۴۱-۲۲-۷۳۹-۷۳۸۰:  رمز ی شماره فکس

درس 
 
، کیس پوستل: پوستیا

 
یچ سی ،۲۵۰۰ یو این ایچ سی ا

 
 ۲ دیپوت    ،جینیوا، ۱۲۱۱ -ا

 +۴۱-۲۲-۷۳۹۸۸۴۴ هاتالین:تماسی  شماره
 
                                                                                                     داری رمز 

ر 
 
 ده میگردد به شدت محرمانه نگاه داشته خواهئارادر جریان پروسسه اسکان مجدد تمام معلومات که به یو این ایچ سی ا

نمایند که یو  یدو تائ یک اظهار نامه را امضا باید که د شدیتسلیم خواه ان مجددشان به کشور اسک دوسیهکه  پناهندگانشد. 
ر اختیار دارد تمام معلو

 
 ریک سازد. شریسیتلمنت دوسیه ایشان را با مقامات دولت کشور  همات و مدارک مربوطاین ایچ سی ا

 
                                                                                                 بیشتر معلومات

خش کار مندان ب میتوان دارید، پرسشتان کدام  پروسسه اسکان مجدد)ریسیتلمنت( و وضعیت دوسیه ر شما در مورد گا
ر
 
 تماس بگیرید.  با معلومات ذیلرا  ریستلمنت یو این ایچ سی ا

 
باد

 
ر اسالم ا

 
  یو این ایچ سی ا
 (۴:۳۰-۹:۰۰) از ساعت بعدی، هر چهار شنبه (پرسش و پاسخروز انکوایری )

درس: دفتر شارپ، شماره خانه: 
 
 ۱۰/۱-، ایفرود ای، ناظم الدین ۲۷۹ا

 ۰۳۰۰-۵۰۱۸۵۶۸شماره تماسی هاتالین: 
 

ر پشاور 
 
 یو این ایچ سی ا
 (۴:۳۰ -۸:۰۰) از ساعت، هر چهار شنبه (پرسش و پاسخروز ایکوایری )

درس: 
 
 ل مهر لین، یونیورستی تاونگ ۱ا

 ۰۹۱-۶/۵۸۴۲۳۷۵شماره تیلیفون: 
 ۰۹۱-۵۷۰۴۲۵۷شماره تماسی هاتالین: 

ر کویته
 
 یو این ایچ سی ا

 ۰۳۳۳-۷۸۳۳۸۳۴شماره تماسی هاتالین: 
 ید. ئن بگیر الیهات شماره از طریق ید وقت مالقات را، شما میتوانننمائید گرفتن اپاینتمنت به دفتر مراجعه بدونلطفًا 

ر کراچی
 
 یو این ایچ سی ا

 (۱۳:۰۰-۹:۰۰ از ساعت )هر دو شنبه، ،(پرسش و پاسخایکوایری ) و شماره روز

mailto:inspector@unhcr.org


 ۰۳۰۰-۸۱۵۳۶۹۷شماره تماسی هاتالین: 

ر یا دفتر گا
 
ن را مالقات ر شما دفتر یو این ایچ سی ا

 
ردوسیه کنید، مهم است تا شماره میشرکای ا

 
کارت  ،یو این ایچ سی ا

ر، یو این ایچ سی پناهندگی
 
ر یکارت پ  ا

 
ته با خود داش دارید مدرک دیگرکدام ویا  خویش( در دسترس قرار دارد)اگر  او ا

ر باشید. 
 
تان ک برایخویش را  دوسیه، لطفًا اسم و شماره میگیریدتیلیفونی تماس وقتیکه با یو این ایچ سی ا ارمند که همرای

ن میتوانند شناخت شم. درین کنیده ائار همصحبت میشود 
 
 ند. کا را تشخیص صورت ا

 
 
 
    
  

 
 

 
 
  
   


