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قانون احلماية الدولية لسنة 2015
[إفادة جيب تقدميها حتت اجلزء ( )10( 70أ) من قانون احلماية الدولية لسنة ]2015
مذكرة إعالمية – تدابير انتقالية
تقدمي إلجراء طلب واحد لبحث وحتديد طلبات احلماية الدولية (وضعية الالجئ واحلماية املؤقتة) و الرتخيص بالبقاء.
هذه اإلفادة إخبارية إرشادية فقط .هي ال متثل بأي شكل من األشكال استشارة قانونية و ال هتدف لتقدمي تفسري قانوين
لقانون احلماية الدولية لسنة .2015
ال تتناول هذه املذكرة سوى فئات احلاالت الرئيسية و اليت متسها األحكام االنتقالية اخلاصة بقانون احلماية الدولية لسنة
.2015
كما ال تتناول كل احلاالت املمكنة اليت قد تنطبق عليها األحكام االنتقالية .إذا كنت حتتاج إىل معلومات أكثر تفصيال حول
قانون  2015و أحكامه ،و مدى مطابقتها لقضيتك ،فيجب عليك طلب استشارة قانونية.
جيب قراءة هذه املذكرة اإلعالمية جنبا إىل جنب مع كتيب املعلومات املنفصل اخلاص بطاليب احلماية الدولية ( )IPO 1و
استمارة طلب احلماية الدولية ( )IPO 2املرفقة.

 .1مق ّدمة
 1.1لقد مت البدء يف قانون احلماية الدولية لسنة ( 2015قانون  )2015من طرف وزير العدالة و املساواة (الوزير) بتاريخ
 31ديسمبر  .2016تتم اإلشارة إىل هذا القانون يف هذه املذكرة بـ ـ "تاريخ البدء".
 .2.1تق ّدم لك هذه املذكرة اإلعالمية تفاصيل التدابري االنتقالية اليت حتكم التحقيق و التقرير فيما خيص طلبات احلماية الدولية
(وضعية الالجئ و احلماية املؤقتة) (يف بعض مراحل العملية) حسب قانون احلماية الدولية لسنة  2015و اليت مت
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تقدميها يف الدولة (ايرلندا) قبل تاريخ البدء .كما يق ّدم بعض التفاصيل املتعلقة بالرتخيص بالبقاء.
 .3.1اهلدف منها مساعدتك على فهم تدابري التقدم بطلب حتويل:
 بعض طلبات وضعية اللجوء و احلماية املؤقتة من مكتب مفوضية طلبات اللجوء ( )ORACو

 بعض استئنافات الالجئني من حمكمة االستئناف اخلاص بالالجئني ()RAT
و اليت مت التق ّدم هبا قبل تاريخ  31ديسمرب  2016ملكتب احلماية الدولية التابع ملكتب خدمة اهلجرة و التجنيس
االيرلندي من أجل إكمال العملية حتت قانون سنة .2015
 .4.1معلومات تفصيلية أكثر حول األسس اليت حيق للشخص ،بناء عليها ،احلصول على تصريح بصفة الالجئ أو احلماية
املؤقتة و إجراءات التق ّدم بطلب ملكتب احلماية الدولية ) (IPOموضحة يف كتيب املعلومات اخلاص بطاليب احلماية
الدولية ) .(IPO 1يق ّدم الكتيب شرحا حلقوقك وواجباتك كطالب للحماية الدولية و من ستتعامل معه خالل مراحل
عملية الطلب .حي ّدد الكتيب أيضا اإلجراءات اليت تنطبق على النظر يف الرتخيص بالبقاء من طرف الوزير على أسس
أخرى غري احلاجة إىل احلماية الدولية.
 .5.1نرفق أيضا استمارة طلب احلماية الدولية (.)IPO 2
 .6.1من املهم و من مصلحتك قراءة هذه املذكرة اإلعالمية و كتيب املعلومات و االستمارة املرفقني بعناية و طلب االستشارة
القانونية كما هو مطلوب حىت تكون يف وضعية لدعم طلبك و لكي تضمن أن تفهم كيف تنطبق عليك التدابير
االنتقالية الخاصة بقانون .2015
 .2الغاية من قانون الحماية الدولية لسنة .2015
 .1.2ينص قانون  2015على تقدمي إجراء طلب واحد يسمح بتقدمي كل األسس اليت ميكن بناء عليها طلب احلماية
الدولية (صفة الالجئ و احلماية الدولية) و الرتخيص بالبقاء يف الدولة ألسباب أخرى يتم دراستها و التقرير بشأهنا يف
عملية تالية.
 2.2يتضمن قانون  2015الرتتيبات االنتقالية اليت تنطبق على بعض طلبات صفة الالجئ و احلماية اإلضافية و اليت مت
تقدميها قبل تاريخ البدء (انظر الجزء .)4
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سيقرر في الطلبات و االستئنافات بموجب قانون 2015؟
 .3من ّ
 1.3مبوجب قانون  ،2015مت إلغاء مكتب مفوضية طلبات اللجوء( .)ORACمت حتويل املسؤولية عن التحقيق و التقرير
يف احلماية الدولية و مسائل الرتخيص بالبقاء املتعلقة هبا و اليت تغطيها هذه املذكرة اإلعالمية ،منذ تاريخ البدء ،و
مبوجب قانون  2015إىل:
مكتب احلماية الدولية ( )IPOالتابع ملكتب خدمات اهلجرة و التجنيس االيرلندي (.)INIS
 .2.3مبوجب قانون  ،2015مت إلغاء حمكمة االستئناف يف اللجوء ( )RATو مت حتويل مسؤولية التقرير يف قضايا
االستئناف املتعلقة بطلبات احلماية الدولية مند تاريخ البدء و مبقتضى أحكام قانون  2015إىل حمكمة االستئناف يف
احلماية الدولية (.)IPAT
 .4الرتتيبات االنتقالية للطلبات املوجودة لصفة اللجوء أو طلبات احلماية املؤقتة اليت مل تنته قبل تاريخ البدء.
 .1.4مامل يتم التعامل مع الطلب مبوجب الئحة دبلن لالحتاد األورويب ،و اليت تنطبق عليها بعض التدابري (أنظر اجلزء 10
من كتيب املعلومات اخلاص احلماية الدولية) ،تنطبق التدابري االنتقالية التالية على طلبات صفة الالجئ و احلماية
اإلضافية اليت مت تقدميها قبل تاريخ البدء و اليت مل تنته بعد.
الفئة  -1طلبات اللجوء لدى مكتب مفوضية طلبات اللجوء(ORAC).
إذا كنت قد تق ّدمت بطلب صفة الجئ قبل تاريخ البدء و لكن مل يقم مكتب مفوضية طلبات اللجوء ORAC

بإصدار تقرير مبوجب اجلزء  13من قانون اللجوء لسنة  1996مع حلول هذا التاريخ (مبعىن آخر ،إذا مل يتم إصدار
أية توصية) ،سيتم اعتبار طلبك املقدم طلبا للحماية الدولية (لكل من صفة الالجئ و احلماية اإلضافية) مبوجب قانون
 .2015لقد مت حتويل ملفك إىل مكتب احلماية الدولية للتقرير بشأن ما إذا كنت مؤهال أو ال للحصول على صفة
الالجئ أو تصريح باحلماية املؤقتة.

إذا مت اعتبارك غري مؤهل للحصول على صفة اللّجوء أو احلماية املؤقتة ،سيقوم الوزير بالتقرير فيما إذا كان جيب منحك
ترخيصا بالبقاء ألسباب أخرى .هذا القرار سيكون مبنيا على كل الوثائق اليت قدمتها و لن يطلب منك تقدمي طلب
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جديد للرتخيص بالبقاء.
الفئة  – 2استئنافات اللجوء
إذا كان طلبك للحماية الدولية يف حالة استئناف أمام حمكمة االستئناف يف اللجوء  RATقبل تاريخ البدء و مل يتم
إصدار قرار من طرف  RATحىت هذا التاريخ ،سيتم اعتبارك قد ق ّدمت طلبا للحماية الدولية حسب قانون .2015
سيتم حتويل ملفك إىل مكتب احلماية الدولية  IPOللتقرير يف أهليتك للحماية الدولية فقط .يف مثل هذه احلاالت،
فإن التوصيات يف طلب صفة الجئ و اليت أصدرها مكتب مفوض طلبات اللجوء  ORACسيتم االحتفاظ هبا و
سيتم اإلبقاء عليها .إذا أوصى مكتب احلماية الدولية  IPOبعدم منحك احلماية املؤقتة ،سيقوم الوزير بالتقرير فورا
فيما إذا كان جيب منحك ترخيصا بالبقاء بناء على أسباب أخرى .سيتم االحتفاظ باالستئناف السابق لدى حمكمة
اللجوء  RATو حتويلة إىل احملكمة اجلديدة اخلاصة باالستئناف يف قضايا احلماية الدولية  .IPATيف حالة رفض
طلبك للحماية املؤقتة ،قد تستأنف ضد توصية احلماية املؤقتة الصادرة عن مكتب احلماية الدولية لدى حمكمة استئناف
احلماية الدولية و ستتم معاجلة االستئنافني باعتبارمها واحد فقط .يف حالة رفض الرتخيص لك بالبقاء من طرف مكتب
احلماية الدولية ،جيب عليك أن تضع يف احلسبان أنه مبوجب قانون  ،2015قد ال يكون بإمكانك االستئناف ضد
الرتخيص لك بالبقاء لدى حمكمة االستئناف يف احلماية الدولية .IPAT
الفئة  - 3الحماية المؤقتة
إذا كنت قد تقدمت بطلب احلماية املؤقتة قبل تاريخ البدء و مل يبدأ مكتب مفوضية طلبات اللجوء يف التحقيق حىت
هذا التاريخ ،سيتم اعتبار طلبك مبثابة طلب للحماية الدولية مبوجب قانون  .2015لقد مت حتويل ملفك إىل مكتب
احلماية الدولية  IPOللتقرير يف أهليتك للحماية الدولية فقط .يف مثل هذه احلاالت ،فإن التوصيات يف طلب صفة
الجئ و اليت أصدرها مكتب مفوضية طلبات اللجوء (أو القرار الصادر عن حمكمة االستئناف يف اللجوء  IPOحول
االستئناف إن وجد) سيتم االحتفاظ هبا و سيتم اإلبقاء عليها.
معلومات أخرى
) (iإذا كنت قد تقدمت بطلب للحماية املؤقتة قبل تاريخ البدء و بدأ مكتب مفوضية طلبات اللجوء  ORACيف
التحقيق يف طلبك يف هذا التاريخ ،فإن طلبك غري مشمول بقانون  ،2015و بغض النظر عن واقع أ ّن مكتب احلماية
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الدولية يتوىل وظائف مكتب مفوضية طلبات اللجوء .يستمر التشريع السابق يف السريان و سيقوم مكتب احلماية الدولية
بالنظر يف طلبك حسب االجراءات القدمية.
) (iiإذا كنت قد تق ّدمت بطلب للحماية املؤقتة و كان هذا الطلب يف حالة استئناف لدى حمكمة االستئناف RAT
يف اللجوء قبل تاريخ البدء ،سيتم حتويل االستئناف لدى حمكمة االستئناف يف احلماية الدولية  IPATو اليت ستقرر فيه
بناء على القوانني املوجودة سابقا.
 .5الترخيص بالبقاء
 .1.5يف حالة ما إذا أوصى مكتب احلماية الدولية  IPOبرفض طلبك للحماية الدولية مبوجب قانون ( 2015شواء تعلق
األمر بصفة الالجئ و احلماية الدولية أو باحلماية الدولية وحدها) سيتم إصدار قرار حول ما إذا كان جيب منحك ترخيصا
بالبقاء يف الدولة بناء على اسس و أسباب أخرى.
 .2.5من املهم االنتباه إىل التغيري الذي طرا على اإلجراءات و اليت ينطبق فيها قانون  2015طاملا لن يكتب لك الوزير جمددا
ليدعوك لتقدمي االسباب اليت جتعله مينحك الرتخيص بالبقاء يف الدولة .بدال من ذلك ،سيتم أخذ هذا األمر يف االعتبار
من طرف مكتب احلماية الدولية  IPOيف حالة توصيتها برفض طلبك للحماية الدولية .سيتم اختاذ القرار بناء على
املعلومات و الوثائق اليت مت تقدميها مسبقا فيما يتعلق بقضيتك.
 3.5هلذا ،إذا كانت قضيتك من بني القضايا اليت مت حتويلها إىل مكتب احلماية الدولية  IPOللنظر فيها باعتبارها طلبا للحماية
الدولية مبوجب قانون  . 2015جيب عليك ان تذكر كتابيا األسباب اليت جتعلك مؤهال للحصول على الرتخيص بالبقاء
يف املكان املناسب من استمارة طلب احلماية الدولية ( .)IPO 2إ ّن ظروفك العائلية واحمللية و طبيعة عالقتك بالدولة و
شخصيتك و سلولك داخل و خارج الدولة و االعتبارات االنسانية مثال هي كلها أمور مناسبة .من أجل شرح واف لألمور
املناسبة ،يرجى منك االطالع على كتيب املعلومات اخلاص بطاليب احلماية الدولية (.)IPO 1
 .4.5جيب عليك أن تبقي مكتب احلماية الدولية (نيابة عن الوزير) على علم بأية تغيريات يف حالتك و اليت قد تكون مناسبة
لك (مثل ظروفك العائلية و الوضع يف بلدك االصلي).
 .6إذا كانت التدابير االنتقالية تشملني ،فهل يتوجب علي القيام بتقديم طلب آخر للحماية الدولية؟
 .1.6إذا كان طلبك للحماية الدولية يشمل واحد من األصناف املذكورة يف اجلزء  4أعاله ،فأنت ال حتتاج إىل القيام بتقدمي طلب
آخر للحماية الدولية للوزير و لكن جيب عليك اتباع التعليمات املوجودة يف اجلزء  7أدناه من أجل إكمال األجزاء املناسبة
من استمارة طلب احلماية الدولية (.)IPO 2
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 .7إكمال استمارة طلب الحماية الدولية.
 .1.7إذا مت اعتبار طلبك طلبا للحماية الدولية حتت الفئات  1او  2او  3املذكورة يف اجلزء  4أعاله ،جيب عليك ملئ االستمارة
اخلاصة بطلب احلماية الدولية كما يلي:
قضايا البند( 1صفة اللجوء و الحماية المؤقتة و الترخيص بالبقاء) .يرجى ملئ االستمارة كاملة.
قضايا البند ( 2الحماية المؤقتة و الترخيص بالبقاء)
يرجى منك ملى االستمارة دون ملئ اجلزء اخلاص بصفة الالجئ (السؤال  63أ و  63ب).
قضايا البند ( 3الحماية المؤقتة و الترخيص بالبقاء)
يرجى منك ملى االستمارة دون ملئ اجلزء اخلاص بصفة الالجئ (السؤال  63أ و  63ب).
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 2.7ينتظر منك أيضا أن تقوم بتقدمي أية معلومات إضافية كتابيا لتدعيم طلبك للحماية الدولية و اليت ترى بأهنا مناسبة .أنت
ي وثائق قمت بتقدميها مسبقا على عالقة بطلبك طاملا أن كل الوثائق ستبقى يف ملفك.
ال حتتاج إىل تقدمي أ ّ
 .3.7جيب عليك إعادة استمارة طلب احلماية الدولية ) (IPO 2مع أية معلومات إضافية تعتمد أنت عليها لدعم طلبك للحماية
الدولية و للرتخيص بالبقاء (إن وجد) ،إذا كان األمر ممكنا يف زمن ال يتعدى  20يوما من تاريخ الرسالة اليت استلمتها مع
هذه املذكرة اإلعالمية بواسطة ظرف عرب الربيد اجملاين مرفق إىل
Transitional Cases Section,
International Protection Office,
Irish Naturalisation and Immigration Service,
79 - 83 Lower Mount Street,
Dublin 2,
D02 ND99

 4.7إذا كنت أنت أو مستشارك القانوني بحاجة إلى تقديم معلومات إضافية إلى مكتب الحماية الدولية  IPOبعد تقديم
المعلومات في الفقرة  3.7أعاله ،يجب عليك القيام بذلك بأسرع ما يمكن و إن كنت في وضعية للقيام بذلك،
في زمن ال يتعدى أسبوعين قبل التاريخ المحدد إلجراء المقابلة .سيسهل هذا الجدول الزمني مسالة ترجمة الوثائق

إن تطلب األمر ذلك و ضمان أن يكون الشخص الذي سيجري معك المقابلة حائزا على كل الوثائق المتوفرة حتى
يأخذها في الحسبان قبل تاريخ المقابلة.
 .8متى سأجري المقابلة الشفوية بموجب قانون الحماية الدولية 2015؟
 .1.8عند انتهائك من ملئ و إعادة استمارة طلب احلماية الدولية ( )IPO 2و أية معلومات أخرى ملحقة مبا يتوافق مع
اجلزء  ، 7سيقوم مكتب احلماية الدولية باالتصال بك يف الوقت املناسب حول التدابري الالزمة من أجل املقابلة الشفوية
إذا تطلب االمر ذلك .قد ال تتم برجمة مقابلتك ملدة اشهر بسبب العدد الكبري من الطلبات اليت جيب دراستها من طرف
مكتب احلماية الدولية.
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 .2.8ليس هنالك حاجة لالتصال مباشرة مبكتب احلماية الدولية لطلب إجراء مقابلة شفوية.
 .9متى سيتم االستماع إلى استئنافي لدى محكمة االستئناف في الحماية الدولية IPO؟
 .1.9إذا كان لديك استئناف جلوء معلق مل يتم التقرير فيه قبل تاريخ البدء ،سيتم حتويل ملفك إىل مكتب احلماية الدولية
IPOكما هو مبني يف الفقرة  4أعاله.
 .2.9إذا كان لديك استئناف محاية مؤقتة معلق ،سيتم االستماع إليه من طرف حمكمة االستئناف يف احلماية الدوليةIPAT
و سيتم إبالغك عن تاريخ جلسة السماع من طرف حمكمة االستئناف يف احلماية الدولية.
 .10معلومات إضافية
 .1.10لتوجيه أية أسئلة حول حمتوى هذه املذكرة اإلعالمية ،جيب تقدمي رسائل كتابية إىل مركز خدمة الزبائن يف مكتب
احلماية الدولية لدى مكتب خدمات اهلجرة و التجنيس االيرلندي على العنوان:
Customer Service Centre, International Protection Office, Irish Naturalisation and Immigration
Service, 79-83 Lower Mount Street, Dublin 2

أو إىل
info@ipo.gov.ie

 .2.10ميكن الوصول إىل قانون احلماية الدولية لسنة  2015و الوسائل القانونية املرافقة له كاملة من خالل املوقع
االلكرتوينwww.ipo.gov.ie :
 .3.10هذه املذكرة اإلعالمية متوفرة أيضا بعدد من اللغات على الربيد اإللكرتوين أعاله.
 .4.10قد تستفيد من خدمات هيئة املساعدة القانونية فيما يتعلق بطلبك للحماية الدولية أو لإلذن لك بالبقاء .بدال من
ذلك ،ميكنك استشارة حمام خاص على نفقتك اخلاصة.
 5.10ميكنك أيضا أن تستشر املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني فيما يتعلق بطلبك للحماية الدولية.
 6.10تفاصيل االتصال باملنظمات املذكورة يف هذه املذكرة اإلعالمية موجودة يف الملحق .1
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1 امللحق
بعض تفاصيل االتصال
International Protection Office
Irish Naturalisation and Immigration Service
79-83 Lower Mount Street,
Dublin 2. D02 ND99
الهاتف: 01 6028000
الفاكس: 01 602 8122
الموقع االلكتروني: www.ipo.gov.ie
البريد االلكتروني: info@ipo.gov.ie
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street,
Dublin 2. D02 W320
الهاتف: 01 474 8400
الهاتف المحلي: 1890 210 458
الفاكس: 01 474 8410
الموقع االلكتروني: www.protectionappeals.ie
 البريد االلكتروني: info@protectionappeals.ie
Legal Aid Board
Legal Aid Board Law Centre - Smithfield,
48/49 North Brunswick Street,
Georges Lane,
Dublin 7. D07 PE0C
الهاتف: 01 646 9600.
الموقع االلكتروني: www.legalaidboard.ie
البريد االلكتروني: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie
International Organisation for Migration
116 Lower Baggot Street,
Dublin 2. D02 R252
الهاتف المجاني: 1800 406 406
الهاتف: +353 1 676 0655
الموقع االلكتروني: www.ireland.iom.int
البريد االلكتروني: iomdublin@iom.int
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
102 Pembroke Road,
Ballsbridge,
Dublin 4. D04 E7N6
الهاتف: 01 6314510
البريد االلكتروني: iredu@unchr.org
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