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 دفترِ تُرکیۀ کُمیساریای عالی مِلل 13/7/2004برگردان فارسی نامۀ رَسمى 
 مُتحد در اُمور پناهندگان

 مسئولیت این ترجمه به عهده نهاد همبستگی است

 ُکميساريای عالی ملل متحد در امور پناهندگان درترآيهآرم 

 ).Iranian Refugees Alliance, Inc( نهاد همبستگی با پناهندگان ايرانی هاى پاسخ به پرسش

نهاد همبستگی با پناهندگان ايرانی چندين پرسش از ُکميساريای پناهندگان در رابطه با وضعيت پناهندگان ايرانی در ترکيه که پيش از آن            
ورود  "ر قانون دولت ترکيه به اين پناهندگان امکانی عرضه کرده تا با تكيه ب   .  بردند کرده است برای مدتهای متفاوت در عراق بسر می    

های    موقعيت قانونی پيدا کنند، با اين شرط که هزينه اداری مربوط به صدور اجازه       )"  ۵۶٨٣قانون شماره   (و سکونت موقت خارجيان    
دولت، پناهندگان را آگاه ساخته که برطبق مندرجات مربوطه در قوانين ملى اين آشور،عدم          . اقامت را بپردازند و چند شرط ديگر  

 .تواند به اخراج آنها از کشور بيانجامد  مبالغ و دريافت اجازه اقامت میپرداخت اين 

 : پاسخ هاى ُکميساريا به قرار زير است  

 های ِاجازه ِاقامت هزينه.  ١

د   شو نمی.  های اجازه اقامت آنها را بپردازد   متاسفانه ُکميساريای عالی در موقعيتی نيست که بتواند به نيابت از طرف پناهندگان هزينه      
در  .  المللی ديگری که هم اکنون برعهده اين نهاد است  براى پرداخت اين هزينه ها مصرف آرد             های بين  وجوه الزمه را از اولويت   

هر صورت نيز، توجيه اين موضوع که بايستی منابع محدودى را که برای اقدامات اضطراری کنار گذاشته شده، برای پرداخت    
 . مشکل خواهد بود های اداری تلف کرد خيلی   هزينه

.   صرفنظر کند  شان ها از گرفتن پول هزينه  ُکميساياری عالی رسمًا از دولت ترکيه خواسته است که در طول سال اوِل اعتبار اين اقامت   
) "   ٢١٠شماره (اوراق بهادار "و قانون ) " ۴٩٢قانون شماره (ها  ُاجرت"ها از سوی قانون  دولت قبول نکرده با اين تذکر که اين هزينه

 صرفنظر کرده ولی  اند  که از زمان ورود به ترکيه پرداخت نشده ای های داده نشده  البته دولت از گرفتن هزينه .اند مجاز شناخته شده
 . شود های ديگر می های خارجی از مليت  معتقد است که هر گونه ِارفاق بيشتر باعث ايجاد سابقه بد برای گروه 

ها  درخواست اين پول.  پرداخت پول اجازه اقامت برای پناهندگان ايرانی ايجاد کرده با خبر استهايی که  ُکميساريای عالی از سختی 
زمانی مطرح شده که پناهندگان بايستی مخارج هنگفت ديگری را در رابطه با جا بجا شدن از شهر وان به شهرهای ديگر متقبل شوند،                

با در نظر داشتن اين موارد، و همچنين توجه به ياس و     . ديد زندگی شاناز جمله هزينه اجاره و اسباب و لوازم تازه برای محل ج
نااميدی و وحشت شديدی که در ميان پناهندگان گسترش پيدا کرده، ُکميساريای عالی مجددا از دولت درخواست کرد که در دريافت    

ولی اين تالشها تا حال     .  دارند استثنا قائل شود باشد و در مواردی هم که داليل انسانی به روشنى و صراحت وجود      پذير ها انعطاف   پول
 . نتيجه مثبت نداشته است
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اند تا  ، ُکميساريای عالی اين برداشت را داشته که پناهندگان دسته جمعی تصميم گرفته      ايم  پناهندگان داشته های از تماسهايی که با جمع  
ُکميساريای عالی اين عمل     .  اين پول را بپردازند توانند هستند که مى ها را پرداخت نکنند در حاليکه برخی از آنها در موقعيتی        اين پول

ُکميساريای عالی در  . داند که بدون شك منافع درازمدت پناهندگان را به خطر خواهد انداخت  و ناعاقالنه می  را يک استراژی جسورانه 
ند، به پناهندگانی که توان مالی دارند توصيه  ک پذير و انسانی از سوی دولت دفاع می عين آن آه با شدت از يک برخورد انعطاف 

 . شان در ترکيه قانونی شود  کند تا اين هزينه را پرداخت کنند تا شرايط  می

 اقامت قانونی. ٢

 برای ورود و سکونت موقت خارجيان امكان اجازه اقامت را عرضه کرده           ۵۶٨٣دولت به پناهندگان ايرانی در چهارچوب قانون شماره     
که اين امکان عرضه شد دولت پناهندگان را از برخورداری از مقررات ملی ترکيه که در ارتباط با پناهندگان و   هنگامى . است

در اين رابطه ُکميساريای عالی توجه دارد که ترکيه در تعهداتش در قبال  .   است، صراحتًا محروم کرد ١٩۵١پناهجويان و ُکنوانسيون 
قائل شده، به نحوى که بر اساس آن پناهندگان ايرانی واجد شرايط حمايت در       " ت جغرافيايىمحدودي" يک به اصطالح ١٩۵١ُکنوانسيون 
 . باشند ترکيه نمی

با اين وجود، تصميم دولت در مورد دادن اقامت قانونی به پناهندگان ايرانی، که پيش از ورود به ترکيه در عراق اقامت داشتند بيانگر     
داد که اين افراد تحت مقررات ملی رسمًا و قانونًا بعنوان پناهنده  اريای عالی طبيعتًا ترجيح میگرچه ُکميس. تحول بسيار  مثبتی است

تر و دور از مرزها بروند، اجازه ِاقامت           توانند به مناطق َامن    شدند، با اين وجود با امکانات اعطا شده فعلی هم آنها می     حمايت می
هنگامى آه سياست دولت، بطور کامل اجرا شود در  .که اين را نبايد دست کم گرفتدريافت کنند و امکان کار کردن به دست آورند،  

 .ی ايجاد خواهد شد ميزان حمايت و کيفت زندگی اغلب پناهندگان بهبودهای جدی 

تصميم .  ندا ی مايل است تاکيد کند که اين افراد ايرانی طبق مصوبات اين نهاد به عنوان پناهنده به رسميت شناخته شده  ي عالُکميساريا
المللی  دولت ترآيه که به پناهندگان اجازه اقامت با پايه و اساس ديگری اعطا کند، در عين حال که با قوانين داخلی و تعهدات جاری بين           

 عالی   دهد، و در مسئوليتهای ُکميساريای     ترکيه همخوانی دارد، موقعيت اين پناهندگان را، آه تابعى از قوانين بين المللی است تغيير نمی       
کند که، بجز در موارد استثتائی بسيار محدودی که در ُکنوانسيون    ُکميساريای عالی همچنين تاکيد می  .  گذارد در قبال آنان تاثيری نمی

به کشوری که در آنجا در خطر     [  مندرج است، کليه پناهندگان شايستگى حمايت بنيادی مربوط به اصل عدم بازگردانده شدن    ١٩۵١
 ملزم به اند المللی ُملحق شده يا نشده المللی تمام کشورها صرفنظر از اينکه به ُمعاهدات بين    طبق قوانين ُعرفی بين  .  ددارن] باشند می

 .رعايت اين حمايت بنيادين هستند 

 کمک مالی. ٣

به . هر وان، با خبر است    که پناهندگان ايرانی دچارآن هستند، به ويژه پس از جابجا شدن آنها از ش      ی ُکميساريای عالی از مشکالت مالی    
ُکميساريای عالی همچنان در جهت      .  همين دليل اين نهاد درست پيش از جابجا شدن اين پناهندگان به آنها کمک مالی عرضه کرده است       

دامه  به آوشش خود ا اش های مالی آنونى ارزيابی و فراهم آوردن امکانات الزم برای يارى رساندن به پناهندگان، باتوجه به محدوديت  
متاسفانه منابع ُکميساريای عالی برای زير پوشش قرار دادن همه کسانی که نياز به دريافت دائمى کمک مالی دارند کافی  .  دهد مى
اند کمک درمانی عرضه    های درمانی دولتی محروم شده اما اين نهاد به پناهندگانی که طبق تصميم دولت ترکيه آشكارا از کمک . نيست
 . کند می
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بايستی بتواند بسيارى  اين اجازه می. دهد تا آنها بطور قانونی در ترکيه کار کنند دولت در قبال اين پناهندگان در اصل اجازه میسياست 
ُکميساريای عالی آوشش دارد در مورد مراحلی که برای گرفتن اجازه کار الزم است   .  از آنها را قادر به تامين و نگهداری از خود بکند

اند به دليل شرايط     البته ممکن است آاريابى در اجتماعاتى که پناهندگان برای زندگی اعزام شده     . ول توضيح بخواهد  از مقامات مسئ 
 .اقتصادی محلى محدود باشد

 ِاسکان در کشور سوم . ۴

جام برسد اجازه اقامت   ُکميساريای عالی، تا زمانى آه فعاليتهای الزم برای تامين يک راه حل درازمدت و پايدار برای پناهندگان به سران       
هايی برای   ُکميساری عالی مسئوليت خود برای پيدا کردن راه حل     . داند را که دولت ترکيه عرضه کرده، يک اقدام موقتی می     ی  قانونی

تش برای در عين حال، ُکميساريای عالی در اقداما .  پذيرد اند، می ُکليه پناهندگان، از جمله ايرانيانی که قبال در عراق اقامت داشته
 -- بازگشت داوطلبانه به کشور مبدا، ادغام در کشور فعلی و اسکان در کشور سوم           �  دستيابی به سه راه حل مرسوم برای اين پناهندگان  

 مواجه با محدوديت های اساسی و جدی است

مقامات ترکيه ابراز نگرانی  .  شوند دولت تصميم گرفته تا اجازه ندهد پناهندگان ايرانی از ترکيه به کشورهای سوم اعزام و اسکان داده   
اند که اگر مراحل ِاسکاندهی در کشور سوم از سر گرفته شود، به ويژه که اقدامى از اين دست، بطور موازی در عراق در حال               کرده

. کند مرز می  شکل گرفتن نيست، اين اقدام پناهندگان ايرانی در عراق را برای دستيابی به اسكان در آشور سوم، تشويق به عبور از       
 .موضع قاطع دولت نسبت به اين مسئله در مدرکی که برای پناهندگان صادر شده به صراحت منعکس شده است     

ُکميساريای عالی نيز به سهم خودش معتقد است نيازهای پناهندگان ايرانی در عراق و آن دسته از آنان که به کشورهای همجوار           
اين امر بدين خاطر الزم است که تساوی ميان پناهندگانی که با  .  ای پاسخ داده شود منطقه  اند بايستی بطور هماهنگ و در سطح    رفته

آميز  های مجدد مخاطره  برند به دست آيد، و موجبی برای تشويق پناهندگان به جابجايی   شرايط يکسان در کشورهای مختلف بسر می     
های ُکميساريای عالی در عراق بسيار      کنيم که در حال حاضر فعاليتاآنون که اين سخنها گفته شد، بايد اين را نيز ذکر. ايجاد نشود

 چه از طريق بازگشت      �کنند  های جامع برای پناهندگان ايرانی که در آن کشور زندگی می        محدود است، و لذا دستيابی به راه حل  
 . ى متوقف مانده است  به طور آل�داوطلبانه به کشور مبدأ، چه ادغام در کشور فعلی، و چه اسکان در کشور سوم    

چنانچه در   . هايی شود، جلو خواهد رفت     هايى آه منجر به راه حل   ُکميساريای عالی هر زمان که شرايط در عراق اجازه دهد با فعاليت          
ندگان های انتخابی موجود برای پناهندگان ايرانی و همچنين پناه آينده شرايط در عراق بهبود نيابد کميساريای عالى مجبور است راه حل 

کند از امکاناتی که  در اين فاصله، ُکميساريای عالی همه پناهندگان را تشويق می.  ای دارند را بازنگری نمايد عراقی، که شرايط مشابه 
دولت ترکيه، طبق قوانين مربوطه ملی، و مقررات و تصميمات ادُاری، به آنها اعطا کرده است استفاده نمايند، تا شرايط خود در ترکيه   

 .  به طور موقت، قانونی و تثبيت کنند را 

 ُکميساريای عالی ترکيه 
 ٢٠٠۴ ژوئيه ١٣


