كميسارياي عالي
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
ايران و جهان
ها در
اصلی ودراولوی
رسالت
جهان
تو
ايران
اولویتها
رسالت اصلی و

وظايف كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ترتيب ذيل است( :كار كميساريا كام ً
ال غيرسياسي،
بشردوستانه و اجتماعي است)
• حمايت از دولت كشورهاي پناهنده پذير با ارائه مشاوره در زمينه مسائل پناهندگان و همچنين مسائل مربوط
به پناهجويي/مهاجرت؛
• حمايت از پناهندگان از طريق حصول اطمينان از اينكه به حقوق اوليه آنان در كشور ميزبان احترام گذاشته
مي شود؛
• حصول اطمينان از اينكه دولت به اصل ( non-refoulementيعني اصل عدم بازگرداندن پناهندگان به
اجبار به كشوري كه ممكن است در آنجا تحت تعقيب و آزار و شكنجه قرار گيرند) احترام مي گذارد؛
• يافتن راه حل هاي پايدار براي حل مشكل پناهندگان از طريق بازگشت داوطلبانه ،ادغام محلي و اسكان مجدد.

فعاليتهاي اصلي در جمهوري اسالمي ايران

دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال  1950توسط مجمع عمومي سازمان ملل
متحد تأسيس گرديد .كميساريا موظف است حركت هاي بين المللي را در جهت حمايت جهاني از پناهندگان و ساير
اشخاص تحت حمايت اين آژانس و حل مشكالت آنان ،هماهنگ نموده و هدايت نمايد .وضعيت حقوقي پناهندگان در
دو سند بين المللي تعريف گرديده است؛ كنوانسيون  1951مربوط به وضعيت پناهندگان و پروتكل  .1967اين دو سند
همراه با قطع نامه ( 428 )Vمجمع عمومي سازمان ملل متحد كه سند تأسيس كميسارياي عالي سازمان ملل متحد
در امور پناهندگان و مقررات مربوط به آن است ،همگي پايه و اساس هر دو حقوق بين الملل پناهندگان و فعاليت هاي
كميساريا در جهت كمك و حمايت از پناهندگان بوده اند .نتايج ساالنه مصوب كميته اجرايي كميساريا ()ExCom
بخشي از چارچوب رژيم حمايتي بين المللي پناهندگان را تشكيل مي دهد .اين نتايج حاصل توافق بيش از  50كشور
است .كميسارياي عالي پناهندگان در دوران موجوديت خود به حدود  50ميليون پناهنده در آغاز موفقيت آميز زندگی اي
مجدد كمك نموده است .بر اساس آمار ارائه شده بر وب سايت «كنوانسيون هاي سازمان ملل متحد» ،در سال ،2010
مجموع كل  144كشور به كنوانسيون  1951پناهندگان و  145كشور به پروتكل  1967پيوسته اند .جمهوري اسالمي
ايران در  28ژوئيه  ،)1355( 1976با حق شرط بر مواد  24 ،23 ،17و  ، 26به هر دو كنوانسيون  1951و پروتكل 1967
ملحق گرديد .كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،در سال  1984دفتر خود در ايران را افتتاح كرد.
به دنبال هجوم گسترده پناهندگان عراقي در پي جنگ خليج فارس در سال  ،1991و با شروع برنامه بازگشت جمعي
داوطلبانه به افغانستان در سال  ،1992كميساريا حضور و فعاليت هاي خود در ايران را گسترش داد .اكنون عالوه بر دفتر
مركزي تهران و سه دفتر فرعي در مشهد ،كرمان و اهواز كميساريا داراي سه دفتر عملياتي در اصفهان ،شيراز و دوغارون
است كه دوغارون ايستگاه خروجي مرزي نيز می باشد ..بر اساس آمار ارائه شده توسط دولت جمهوری اسالمی ایران ،در
اول اکتبر سال  ،2010تعداد  1،029،320پناهنده ثبت شده افغان و حدود  42،854پناهنده ثبت شده عراقي در ايران
ساكن مي باشند .مهمانشهرهاي پناهندگان در ايران عبارتند از 7 :مهمانشهر براي عراقي هاي كرد 34،مهمانشهر براي
عراقي هاي عرب و  5مهمانشهر براي پناهندگان افغان .كمتر از  3درصد جمعيت پناهندگان ثبت شده در مهمانشهرها
به سر مي برند.
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بهبود وضعيت حمايتي پناهندگان در ايران و افزايش محيط هاي امن براي آنان در تطابق با حقوق بين الملل
پناهندگان و قوانين مربوطه ايران؛ حصول اطمينان از ادامه دسترسي تمامي پناهندگاني كه مجددا ً ثبت نام شده اند به
كارت هاي معتبر اقامت پناهندگي (آمايش) از طريق ثبت نام هاي مجددي كه توسط مقامات دولت ايران صورت مي گيرد؛
ادامه مذاكرات از بابت صدور مستمر و پايدار مجوزهاي موقت كار و صدور قراردادهاي كاري براي پناهندگان ثبت شده اي
كه مجوز موقت كار دارند .اين امر پناهندگان ثبت شده عراقي كه هنوز به اين مجوزها دسترسي ندارند را نيز در بر خواهد
گرفت .مجوزهاي موقت كار به خوداتكايي پناهندگان ثبت شده در ايران تا زماني كه شرايط بازگشت به كشورشان براي
آنها مهیا شود ،كمك خواهند نمود؛ حصول اطمينان از اينكه ميانجي گري هايي كه در ايران صورت مي گيرد در جهت
توسعه توانمندي هاي پناهندگان باشد .كميساريا از طريق ارائه آموزش هاي حرفه اي به پناهندگان در جهت در آمدزايي
آنان ،به بهبود معاش اين جمعيت كمك مي نمايد؛ همكاري با وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت جهت تسهيل
دستيابي پناهندگان ثبت شده شهرنشين به تحصيالت ،خدمات بهداشتي ابتدايي و كمك هاي پزشكي در مواقع اورژانس؛
حصول اطمينان از دستيابي پناهندگان ثبت شده به خدمات رايگان حقوقي ،بدون هيچگونه تبعيض؛ ايجاد رفاه بيشتر
براي زنان ،كودكان ،و مردان پناهنده از طريق استراتژي جريان سازي سن ،جنس و تنوع ( .)AGDMاين امر از طريق
نشست هاي ارزيابي مشاركتي ساالنه جهت شناسايي مشكالت حمايتي اساسي در معاش ،بهداشت ،تحصيل و بازگشت
داوطلبانه پناهندگان ثبت شده صورت مي گيرد ،كه در برنامه ريزي ساليانه نيز در نظرگرفته خواهند شد .اين موضوع
افزايش مشاركت مؤثر پناهندگان در تمامي سطوح برنامه ريزي ،از طريق گرايش مبتني بر جامعه (روش مشاركت دادن
افراد تحت حمايت) و گرايش مبتني بر حقوق (روشي جهت قادر ساختن اشخاص و جامعه آنان به بهره برداري از حقوق
خود و انجام وظايف خود) ،را نيز در بر مي گيرد ؛ حصول اطمينان از حمايت از زنان ،دختران و پسران پناهنده از طريق
به اجرا گذاشتن پروتكل مبارزه با خشونت هاي مبتني بر جنسيت و آگاه سازي در زمينه اچ آي وي /ايدز؛ ايجاد همكاري
با نهادهاي مربوطه چون دولت جمهوري اسالمي ايران ،سازمان ملل ،سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي جامعه محور
جهت بسيج نمودن سازوکارهای موجود و توانايي ها جهت دسترسي بيشتر به پناهندگان و ارائه خدمات به آنها؛ تسهيل
بازگشت داوطلبانه پناهندگان ثبت نام شده افغاني و عراقي از ايران در امنيت و به گونه ای محترمانه؛ حصول اطمينان از
داوطلبانه بودن بازگشت؛ در پي از سرگيري جلسات كميسيون سه جانبه در زمينه بازگشت داوطلبانه پناهندگان ثبت
شده افغان ،احياي مجدد فعاليت هاي كميته هاي حل اختالف جهت تسهيل حل اختالفات حقوقي داوطلبان بازگشت
قبل از آنكه به وطن خود بازگردند؛ بهبود آمادگي براي مواقع اضطراري؛ ارائه «يك بار كمك مالي» به آسيب پذيرترين
پناهندگان؛ پرداخت بخشي از قبوض بيمارستاني پناهندگان بر پايه نيازهاي فوري و جهت حفظ جان آنان؛ پرداخت هزينه
هاي بيمه پناهندگاني كه مبتال به سه بيماري تاالسمي ،هموفيلي و يا نارسایی کلیه هستند؛ ادامه كمك هايي با عنوان
«رهايي از ناتواني» به پناهندگان (صندلي چرخ دار ،سمعك ،غيره).
از زمان آغاز برنامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان (افغان ها در سال  2002و عراقی ها در سال  )2003تا  30نوامبر
 873،566 ،2010پناهنده ثبت شدة افغان و  25،877پناهندة ثبت شدة عراقی با كمك كميساريا از ايران به كشور خود
بازگشتند .همچنين از سال  ،2000كميساريا به طور ميانگين به اسكان مجدد حدود  800پناهنده در سال كمك نموده
است.
بودجه كميساريا بر اساس ارزشيابي نيازهاي جامع براي سال  2010مبلغ  36،826،564دالر آمريكا است.
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