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 أسئلة واجوبة بشأن برنامج تنظیم الحمایة الدولیة

 

 . تفاصیل عامة1القسم 

 ما ھي طبیعة ھذا البرنامج؟ 1.1 

 لماذا أعلنت الحكومة ھذا البرنامج؟  2.1

 
 . من المؤھل لھذا البرنامج؟2القسم 

 كیف یمكنني التأھل لإلندراج في ھذا البرنامج؟  1.2

 ھل یتعین على أفراد عائلتي اآلخرین التقدیم بشكل منفصل؟ 2.2

 لقد استوفیت بعض معاییر األھلیة المذكورة أعاله ولیس كلھا. ھل سوف ینجح طلبي؟  3.2

أنا مقدم طلب حالي للحمایة الدولیة یستوفي جمیع المعاییر ولكن لدي أطفاًال لم یتم تسجیلھم في عملیة الحمایة الدولیة.   4.2
 النضمام إلى ھذا البرنامج؟ھل یمكن لطفلي (أطفالي) التأھل ل

أنا مقدم طلب الحمایة الدولیة الحالي الذي یستوفي جمیع المعاییر ولكن زوجي / شریكي ال یفي بالمعاییر. ھل یمكن   5.2
 للزوج / الزوجة / الشریك التأھل لإلدراج في ھذا البرنامج؟

 ل ما زلت مؤھالً إذا غادرت الدولة بینما كنت مقدم طلب للحصول على الحمایة الدولیة؟ھ  6.2

 ھل یمكنني التقدیم إذا كان لدي أمر ترحیل مباشر؟ 7.2

 ؟1999) من قانون الھجرة ، 6( 3ھل یمكنني التقدیم إذا صدر لي نیة الترحیل بموجب القسم  8.2

 ھل یمكنني التقدیم إذا تلقیت قراًرا سلبیًا في طلب الحمایة الدولیة الخاص بي ولدي أیًضا أمر ترحیل ساري المفعول؟ 9.2

  باإلضافة إلى ھذا البرنامج؟ھل یمكنني أیًضا التقدیم بموجب برنامج نظام المھاجرین غیر الموثقین طویل األجل  10.2

معلق وأنا حالیًا أمتلك إذنًا للعمل بموجب إذن  محكمة استئناف الحمایة الدولیة طلب االستئناف الذي قدمتھ إلى 11.2
لقد تقدمت أیًضا بطلب للحصول على إذن للبقاء تحت بند الحمایة الدولیة لخطة  )LMAP .(الوصول إلى سوق العمل

وأكدت التوصیة  محكمة استئناف الحمایة الدولیة الشرعیین. إذا تم البت في االستئناف الذي قدمتھ إلىالمھاجرین غیر 
، فھل سأفقد إذني للعمل بینما أنتظر قراًرا بشأن طلبي بموجب  )IPO (السلبیة التي تلقیتھا سابقًا من مكتب الحمایة الدولیة

 لموثقین ؟غیر االمھاجرین   لبرنامج تشریع الحمایة الدولیة
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 . عملیة تقدیم الطلب3القسم 

 متى یمكنني تقدیم طلب؟ 1.3

 كیف یمكنني تقدیم طلب؟  2.3

 ھل ھناك رسوم على الطلب؟ 3.3

 أحصل على إقرار عند تقدیم طلبي؟وف ھل س  4.3

 كم من الوقت سوف یستغرق معالجة الطلب؟  5.3

 كیف یمكنني االتصال بمكتب الحمایة الدولیة بخصوص حالة طلبي؟  6.3

 لماذا أحتاج إلى تقدیم عنوان بریدي اإللكتروني الشخصي كجزء من ھذا الطلب؟  7.3

 ھل یمكنني استخدام عنوان البرید اإللكتروني لشخص آخر في ھذا الطلب؟ 8.3

 لخضوع للتدقیق اإللكتروني؟لماذا یجب علي ا  9.3

  ما ھي عملیة التدقیق االلكتروني؟  10.3

 ھل یمكنني تقدیم شھادة بحث الحالة الجنائیة ، بدالً من القیام بعملیة الفحص اإللكتروني؟ 11.3

 ھل یمكنني تتبع طلب الفحص االلكتروني الخاص بي؟ 12.3

 كجزء من نموذج اإلعالن الجنائي في طلبي ، ھل یجب أن أخبرك عن اإلدانات التي قضیتھا؟ 13.3

 عاًما ، ھل یمكنھ الموافقة على فحصھ؟ 18طفلي أقل من  14.3

 عن التدقیق الصادر عن مكتب الفحص الوطني. ماذا افعل؟ النتائج الصادرةفق على التفاصیل الواردة في تال أ 15.3

 ما ھي المستندات التي أحتاج إلى تقدیمھا كجزء من نموذج الطلب الخاص بي؟ 16.3

 واحد؟ PDF كیف أقوم بتجمیع المستندات في ملف  17.3

ھل أحتاج إلى تقدیم طلبي لوحدة برنامج تنظیم الحمایة الدولیة من خالل محاٍم أو وكالة غیر حكومیة (منظمة غیر   18.3
 حكومیة) ؟

 

 . تمت الموافقة على الطلب4القسم 

 ماذا یحدث إذا تم قبول طلبي؟  1.4
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 بفعلھ؟ 4ما الذي یسمح لي الختم  2.4

 ماذا أفعل؟عندما یوشك اإلذن الذي مدتھ سنتان على االنتھاء ،  3.4

 عندما أجدد اإلذن ، ما ھي مدة تجدیده؟ 4.4

 ما ھي الشروط المتعلقة باذني؟ 5.4

أحصل على تجدید لھذا وف فھل سإذا ُمنحت إذنًا بموجب ھذا البرنامج ولم أسجل إذني مع مسؤول الھجرة المحلي ،  6.4
 اإلذن عند انتھاء صالحیتھ؟

 ، فھل یمكن ألفراد عائلتي أیًضا الحصول على إذن؟ 4إذا حصلت على إذن بشروط الختم   7.4

 حضار عائلتي إلى أیرلندا للعیش معي؟البرنامج ، ھل یمكنني إ ھذا بعد حصولي على اإلذن بموجب  8.4

 لقد حصلت على إذن للبقاء في الدولة ھل یمكن إلغاء ھذا اإلذن؟  9.4

 ماذا یحدث لطلب الحمایة الدولیة الخاص بي إذا ُمنحت إذنًا بالبقاء في الدولة؟  10.4

 . رفض الطلب5القسم 

 ماذا یحدث إذا تم رفض طلبي؟  1.5

 إذا طعنت في قرار الرفض ، ما ھي المستندات التي أحتاج إلى تقدیمھا كجزء من طلب االستئناف؟  2.5

 ماذا یحدث إذا لم ینجح االستئناف الذي قدمتھ؟  3.5

 ماذا یحدث لطلب الحمایة الدولیة الخاص بي إذا تم رفض طلبي؟  4.5

 . معلومات إضافیة6القسم 

 لقد تمت إدانتي بارتكاب جریمة جنائیة في الدولة ، فھل أنا مؤھل للتقدم لبرنامج التسویة؟   61.

 یؤثر ھذا على طلبي؟وف لقد تم اتھامي بارتكاب جریمة جنائیة وأنا في انتظار المحاكمة. ھل س  2.6
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 عامة تفاصیل. 1 القسم
 

 

 البرنامج؟ ھذا طبیعة ھي ما 1.1
 

 والذین ، أكثر أو عامین لمدة الحمایة لنظام حالیًا الخاضعین لألشخاص إقامة تصریح لتوفیر المحدود الزمني البرنامج ھذا تطویر تم
 شھادة على وحاصل 2015 قانون الدولیة الحمایة بموجب مؤقتة إقامة مع طویلة لفترة ذلك یفعلون ظلوا والذین ، أیرلندا في یعیشون
 ).TRC( المؤقتة اإلقامة

 

 

 البرنامج؟ ھذا الحكومة أعلنت لماذا  2.1
 والتي یعولونھم ومن الطویل المدى على المسجلین غیر المھاجرین أوضاع لتسویة مقترحات بتقدیم التزاًما الحكومة برنامج یتضمن
 وضعھم لتسویة محددة معاییر وتلبیة ، وعائالتھم الطویل المدى على المسجلین غیر لألشخاص جدیدة مسارات إنشاء: "إلى تھدف
 ". المشتركة السفر ومنطقة األوروبي االتحاد التزامات مراعاة مع ، الحكومة تشكیل من شھًرا 18 داخل
 بالبقاء إذن على الحصول في للنظر المباشر مراكز االسكان بشأن داي كاثرین تقریر في الواردة التوصیة مراعاة الحقًا تقرر

تشریعات  إنشاء طریق عن ینالموثق یربرنامج غ في التوصیة ھذه وتضمین ، أكثر أو عامین لمدة الفردي اإلجراء في لألشخاص
 .الدولیة الحمایة طلب مقدمي برنامج

 
 
 
 
 

 

 لبرنامج؟ھذا ل المؤھل من. 2 القسم
 

 النظام؟ ھذا في لإلدراج التأھل یمكنني كیف  1.2

 

 التالیة المعاییر جمیع تستوفي أن یجب ، البرنامج ھذا بموجب ان تكون مؤھل أجل من

 الحمایة مكتب في شخصیًا نفسھ قدم الذي الشخص ھو الحالي الطلب مقدم. الدولیة الحمایة على للحصول حالیًا متقدًما ان تكون •
 ولم اإلصدار وتاریخ ھویة برقم مؤقتة إقامة ببطاقة إصداره وتم) 2015 لعام الدولیة الحمایة قانون من 15 للمادة وفقًا( الدولیة

 فیما) 2015 لعام الدولیة الحمایة قانون من 47 للمادة وفقًا( الوزاریة القرارات وحدة من لھ او لھا نھائيال قرارال روصد بعد یتم
    .بالملفات یتعلق
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 الحمایة طلب عملیة في البدء تاریخ. البرنامج بدء تاریخ قبل األقل على عامین لمدة الدولیة الحمایة عملیة في مشارًكا ان تكون  •
 ویتم) 2015 لعام الدولیة الحمایة قانون من 15 المادة( الدولیة الحمایة مكتب في شخصیًا الطلب مقدم یقدم عندما ھو الدولیة
 في الدولیة الحمایة عملیة في عامین من أقل ملفك كان إذا. القضیة وتاریخ ھویة رقملھ وبھا ) TRC( مؤقتة إقامة بطاقة اصدار
 .ضمن ھذا البرنامج طلب للتقدیم على مؤھالً  تكون فلن ، البرنامج بدء تاریخ

 ، 2015 لعام الدولیة الحمایة قانون من) أ) (3( 16 المادة بموجب مطلوب ھو كما ، الدولة في باستمرار ان یكونوا قد اقاموا •
 60 إلى تصل الدولة عن الغیاب من قصیرة فترة تجاھل بھ ویقصد. المستمرة اإلقامة في بقطع یسمح. الدولیة للحمایة طلبھم أثناء
 .أقصى كحد یوًما

 .والسلوك السیرة حسن یكون أن •

 

 

 منفصل؟ بشكل التقدیم اآلخرین عائلتي أفراد على یتعین ھل 2.2

 بشكل التقدیم األخرى المعاییر جمیع یستوفون والذین الدولیة الحمایة على للحصول حالیًا المتقدمین األفراد جمیع على یجب. نعم
 .البرنامج ھذا بموجب منفصل

 

 طلبي؟ سینجح ھل. كلھا ولیس أعاله المذكورة األھلیة معاییر بعض استوفیت لقد  3.2

 

 .البرنامج لھذا للتأھل المعاییر جمیع تستوفي أن یجب ، ال

 

 ھل. الدولیة الحمایة عملیة في تسجیلھم یتم لم أطفاًال  لدي ولكن المعاییر جمیع یستوفي الدولیة للحمایة حالي طلب مقدم أنا 4.2
 ؟البرنامج ھذا إلى لالنضمام التأھل) أطفالي( لطفلي یمكن

 

 لقانون وفقًا الطلبات ھذه معالجة تتموف وس مسبقًا طلباتھم تقدیم یتم لم) أطفال( طفل ألي الدولیة الحمایة طلب تقدیم یجب ، ال
 .2015 لعام الدولیة الحمایة

 

 ، بالمعاییر یفي ال شریكي/  زوجي ولكن المعاییر جمیع یستوفي الذي الحالي الدولیة الحمایةللحصول على  طلب مقدم أنا  5.2
 ؟البرنامج ھذا في لإلدراج التأھل شریكي/  لزوجي یمكن ھل

 

 مؤھل غیر فھو ، أعاله المذكورة المعاییر جمیع یستوفي ال الشریك/  الزوج كان إذا. فردي أساس على الطلبات جمیع تقدیم یتم ، ال
 .لھذا البرنامج
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 الدولیة؟ الحمایة على للحصول طلب مقدم كنت بینما الدولة غادرت إذا مؤھالً  زلت ما ھل  6.2

 

 مكتب علیھا وافق التي الدولة عن الغیاب یؤثر لن. یوًما 60 أقصاھا لمدة الدولة من بھ مصرح غیر واحد بغیاب لك یُسمح. نعم
 .طلبك على الدولة مغادرة قبل الدولیة الحمایة

 

 ؟ساري المفعول ترحیل أمر لدي كان إذا التقدیم یمكنني ھل   7.2

 
 على للحصول حالي طلب مقدم تعد لم ألنك ساري المفعول ترحیل أمر لدیك كان إذا البرنامج ھذا على للحصول مؤھالً  لست. ال

 تفاصیل. للوزارة التابع" لمدة طویلة الموثقین غیر المھاجرین شؤون تنظیم" برنامج إلى لالنضمام مؤھالً  تكون قد. الدولیة الحمایة
undocumented-term-long-of-isationhttps://www.irishimmigration.ie/norm- على متاحة المخطط ھذا

scheme-migrant/  

 

 

 

 

 ؟1999 ، الھجرة قانون من) 6( 3 القسم بموجب الترحیل نیة لي صدر إذا التقدیم یمكنني ھل   8.2

 
 طلب مقدم تعد لم ألنك 1999 لعام الھجرة قانون من) 6( 3 المادة بموجب للترحیل نیة إصدار تم إذاا البرنامج لھذ مؤھل غیر أنت. ال

 التابع" طویلة لمدة الموثقین غیر المھاجرین شؤون تنظیم" برنامج إلى لالنضمام مؤھالً  تكون قد. الدولیة الحمایة على للحصول حالي
term-long-of-https://www.irishimmigration.ie/normisation- على متاحة المخطط ھذا تفاصیل. للوزارة

scheme-migrant-undocumented/  

 

 المفعول؟ ساري ترحیل أمر أیًضا ولدي بي الخاص الدولیة الحمایة طلب في سلبیًا قراًرا تلقیت إذا التقدیم یمكنني ھل 9.2

 معاییر یستوفون ال ، المفعول ساري ترحیل أمر لدیھم والذین بھم الخاص الدولیة الحمایة طلب في سلبیًا قراًرا تلقوا الذین المتقدمون
 .الدولیة الحمایة تنظیم برنامج

 

 المطلوبة المعاییر یستوفون كانوا إذا ، األجل لمدة طویلة الموثقین الغیر المھاجرین نظام تسویة إلى التقدم المتقدمین لھؤالء یمكن
migrant-undocumented-term-long-of-https://www.irishimmigration.ie/uateisation- على المتوفرة

scheme / 

 .الموثقة غیر األجل طویلة الھجرة برنامج تنظیم إطار في یُحسب وال موثقًا الدولیة الحمایة عملیة في قضاؤه یتم الذي الوقت یعتبر

 في الرفض قرار یحدد الذي الطلب لمقدم الوزاري القرار وحدة من الصادر التحدید كتاب تاریخ من الموثقة غیر اإلقامة تاریخ یبدأ
 .الدولیة الحمایة إجراءات

 

 

 

https://www.irishimmigration.ie/normisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
https://www.irishimmigration.ie/normisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
https://www.irishimmigration.ie/normisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
https://www.irishimmigration.ie/normisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
https://www.irishimmigration.ie/normisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
https://www.irishimmigration.ie/normisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
https://www.irishimmigration.ie/uateisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme
https://www.irishimmigration.ie/uateisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme
https://www.irishimmigration.ie/uateisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme
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 إلى اإلعادة وحدة إلى طلب تقدیم یمكنھم ، المفعول ساري ترحیل أمر ولدیھم البرنامجین من أي معاییر یستوفون ال الذین المتقدمون
ً  ، ISD في الوطن  ،) المعدلة بصیغتھ( 1999 ، الھجرة قانون من) 11( 3 القسم بموجب إلغاؤه أو الترحیل أمر لتعدیل منھم سعیا
 .الترحیل أمر صدور منذ الظروف تغیرت إذا خاصة

 غیر المھاجرین نظام بتسویة االتصال یمكنك ، المسجلین غیر للمھاجرین الرئیسي بالمخطط المتعلقة االستفسارات من لمزید
  undocumentedhelp@justice.ie: اإللكتروني البرید عبر طویلة لفترات الموثقین

 

 ؟البرنامج ھذا إلى باإلضافة األجل طویل الموثقین غیر المھاجرین برنامج تنظیم بموجب التقدیم أیًضا یمكنني ھل 10.2

 طلبات مقدمو یقدمھا طلبات أي تكون لن. البرنامج ھذا بموجب فقط التقدیم الدولیة الحمایة على للحصول المتقدمین على یجب ، ال
 .مؤھلة" الطویل المدى على الموثقین غیر المھاجرین نظام تنظیم" بموجب الدولیة الحمایة

 

 

 

 

 إلى الوصول إذن بموجب للعمل إذنًا أمتلك حالیًا وأنا معلق إلى محكمة استئناف الحمایة الدولیة قدمتھ الذي االستئناف طلب  11.2
 غیر المھاجرین لخطة الدولیة الحمایة بند تحت للبقاء إذن على للحصول بطلب أیًضا تقدمت لقد). LMAP( العمل سوق

 سابقًا تلقیتھا التي السلبیة التوصیة وأكدت محكمة استئناف الحمایة الدولیة إلى قدمتھ الذي االستئناف في البت تم إذا. الشرعیین
 الدولیة الحمایة تشریعات بموجب طلبي بشأن قراًرا أنتظر بینما للعمل إذني فھل سوف أفقد ،) IPO( الدولیة الحمایة مكتب من

 الموثقین برنامج تنظیم المھاجرین الغیر شرعیین؟ لغیر

 بالبقاء إذن على للحصول طلبك مع یتعامل الذي الحمایة فریق مع للحمایة طلبك مع یتعامل الذي الحمایة الدولیة فریق یتشاوروف س
. فرصة أقرب في القرارات جمیع اتخاذ ضمان ھو الھدف. لمدة طویلة الموثقین غیر المھاجرین لخطة الدولیة الحمایة بند تحت

 أمكن حیثما العمل سوق إلى بالوصول یتعلق فیما الطلبات لمقدمي عیب وجود عدم ضمان على مكتب الحمایة الدولیة یعملوف س
 .ذلك

 

 

 

 : عملیة تقدیم الطلب3القسم 
 

 طلب؟ تقدیم یمكنني متى  3.1

 

 .صباًحا 10 الساعة 2022 فبرایر 7 االثنین یوم الدولیة الحمایة تنظیم لبرنامج التقدیم نافذة تفتح •
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 إلبالغھم محتملون مؤھلون أنھم على حددھم الذین الطلبات مقدمي إلى الدولیة الحمایة مكتب یكتبوف س ، البرنامج إطالق قبل •
 .بالبرنامج

 معاییر تستوفي أنك تعتقد ولكنك محتمل مؤھل أنك على ھویتك تحدد الدولیة الحمایة مكتب من مراسالت تلقیت قد تكن لم إذا •
 .فیھ للنظر طلب تقدیم بإمكانك یزال فال ، التأھیل

 11.59 الساعة في النظام إغالق قبل التقدیم علیك فیجب ،) أعاله 2.1 القسم انظر( للبرنامج التأھیل معاییر تستوفي كنت إذا •
 .2022 أغسطس 7 في مساءً 

 .التواریخ ھذه خارج الطلبات األحوال من حال بأي یقبل لن الدولیة الحمایة مكتب أن مالحظة یرجى •

 

 طلب؟ تقدیم یمكنني كیف 3.2

 

 أي إلى المرسلة الطلبات في النظر یتم لن.  IPRSU@ipo.gov.ie إلى اإللكتروني البرید طریق عن فقط الطلبات تقدیم یجب •
 .آخر إلكتروني برید عنوان

 نماذج حفظ المتقدمین على یجب.  www.ipo.gov.ie/whatsnew على للتعدیل قابل PDF كنموذج متاح الطلب نموذج •
 إلى باإلضافة كمرفق وإرسالھا بھم الخاصة األجھزة/  المحمولة الكمبیوتر أجھزة/  الكمبیوتر أجھزة على المكتملة الطلبات
  IPRSU@ipo.gov.ie إلى اإللكتروني البرید عبر المطلوبة الوثائق

 وجمیع للتعدیل والقابل المكتمل PDF طلب نموذج یتضمن أن یجب والذي اإللكتروني البرید طریق عن طلبك إرسال علیك یجب •
 .المطلوبة الوثائق

 ).حصرا( 2022 أغسطس 7 و 2022 فبرایر 7 بین التقدیم یمكنك •

 .البرید طریق عن الطلبات مكتب الحمایة الدولیة یقبل لن •

 أخرى طریقة أي خالل من تقدیمھا یتم التي الطلبات أو ، المكتملة غیر الطلبات نماذج بمعالجة مكتب الحمایة الدولیة یقوم لن •
 .أعاله المذكور اإللكتروني البرید عنوان غیر

 

 تقدیم؟ رسوم ھناك ھل 3.3
 

 .الدولیة الحمایة تنظیم لبرنامج طلب رسوم توجد ال

 

 طلبي؟ تقدیم عند إقرار على أحصلوف س ھل 4.3

 

 .طلبك قبول بمجرد اإللكتروني البرید عبر تأكیدًا تتلقىوف س ، نعم

 

 الطلب؟ معالجة تستغرقوف س الوقت من كم 5.3

 

 

 

 

mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
http://www.ipo.gov.ie/whatsnew
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 مكتب الحمایة الدولیة.  یتلقاھا التي للطلبات اإلجمالي والعدد الطلبات تعقید مدى على اعتمادًا المعالجة أوقات تختلف قد

 

 طلبي؟ حالة بشأن بمكتب الحمایة الدولیة االتصال یمكنني كیف  6.3

 
لمكتب الحمایة  ذلك سمحوف یس. للغایة ضروریًا ذلك كان إذا فقط بمكتب الحمایة الدولیة اتصلت إذا كثیًرا سوف یساعدنا •

 .الطلبات لمعالجة وقت أقصى بتخصیص الدولیة

  IPRSU@ipo.gov.ie إلى اإللكتروني بالبرید االستفسارات إرسال یمكنك •

 .بك االتصال وتفاصیل المرجعي ورقمك اسمك كتابة یرجى •

 وما المنزل وعنوان اإللكتروني البرید تغییر المثال سبیل على ، الظروف في تغییر بأي مكتب الحمایة الدولیة إبالغ علیك یجب •
 القرار خطاب ارسال یتموف س حیث ، الفور على المكتب ھذا إخطار علیك یجب ، منزلك عنوان بتغییر قمت إذا. ذلك إلى

 .العنوان ھذا على بك الخاص

 

 الطلب؟ نموذج من كجزء الشخصي اإللكتروني بریدي عنوان تقدیم إلى أحتاج لماذا  7.3

 
 .اإللكتروني البرید طریق عن وتقدیر شكر إرسال سیتم. المتقدمین لجمیع شخصي إلكتروني برید عنوان مطلوب

 یتمكن حتى ، شخصي إلكتروني برید عنوان إرسال علیك یجب ، بالطلب الخاصة التدقیق االلكتروني عملیة إكمال أجل من أیًضا
 .إلیك التدقیق االلكتروني للشرطة نموذج إرسال من مكتب الحمایة الدولیة

 .خارجیة جھة إلى إلكتروني فحص طلب إرسال یمكننا ال ، البیانات حمایة تشریع بموجب

 تقدیم بعد اإللكتروني بریدك عنوان بتغییر قمت إذا. الطلب تقدیم عملیة أثناء وقت أي في اإللكتروني بریدك عنوان تغییر یمكنك
 یرجى. اإللكتروني بریدك عنوان في بالتغییر إلبالغنا  IPRSU@gov.ie إلى إلكتروني برید إرسال علیك یتعینوف فس ، طلبك

 .اإللكتروني البرید ھذا في بك االتصال وتفاصیل المرجعي ورقمك اسمك تضمین

 نموذج في اإللكتروني بریدك عنوان تغییر من تتمكنوف س ، مكتب الحمایة الدولیة إلى اإللكتروني البرید عبر طلبك إرسال قبل
 .بك الخاص الطلب

 .بك الخاص الطلب نموذج محتویات من أي تغییر من تتمكن لن ، بك الخاص الطلب نموذج تقدیم بعد

 

 

 

 الطلب؟ نموذج في آخر لشخص اإللكتروني البرید عنوان استخدام یمكنني ھل  8.3

 
 البرید عنوان یُستخدم. الشخصي اإللكتروني بریدھم عنوان تقدیم عاًما 16 عن أعمارھم تزید الذین المتقدمین جمیع على یجب

 عنوان استخدام عاًما 16 عن أعمارھم تقل الذین للمتقدمین یمكن. بطلبك تتعلق إلكتروني برید رسائل على للحصول ھذا اإللكتروني
 .الوصي/  الوالدین ألحد اإللكتروني البرید
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الفحص  دعوة إرسال یمكن. للشرطة اإللكتروني للفحص الخضوع عاًما 16 عن أعمارھم تزید الذین المتقدمین جمیع على یتعین
 نتمكن فلن ، شخصي إلكتروني برید عنوان ترسل لم إذا. للمتقدمین الشخصي اإللكتروني البرید عنوان إلى فقط االلكتروني للشرطة

 .طلبك رفض یتم وقد ، طلبك معالجة من نتمكن ولن ، إلیك الفحص االلكتروني للشرطة دعوة إرسال من

 مجلد من التحقق أیًضا علیك یجب. طلبك من كجزء تقدمھ الذي اإللكتروني البرید عنوان إلى منتظم وصول لدیك یكون أن المھم من
 .منتظم بشكل العشوائي البرید

 

 اإللكتروني؟ للفحص الخضوع علي یتعین لماذا  9.3

 
 حسن تكون أن ھو ، الدولیة الحمایة تنظیم برنامج بموجب إذن على الحصول أجل من استیفاءھا یجب التي التأھیل معاییر أحد

 .إجرامي نشاط في تشارك ولم الخلق

 .اإللكتروني للتدقیق الخضوع عاًما 16 عن أعمارھم تزید الذین المتقدمین جمیع من یُطلبوف س ، التقدیم عملیة من كجزء

 تفاصیلھ إرسال یتموف س ، اإلنترنت عبر نموذج عبر العملیة تنفیذ یتم. جنائي سجل لدیك كان إذا مما للتحقق عملیة ھو الفحص
 .إلیك

 في بك یتعلق فیما عنھا الكشف یجب إجرامي سجل معلومات وجود بعدم یفید بیانًا اإللكتروني الفحص عن اإلفصاح یوفروف س
 .الحالة حسب آخر مكان أي في أو أیرلندا في الجنائي السجل بمعلومات بیان أو ، آخر مكان أي في أو أیرلندا

 

 :1 الخطوة ؟الفحص االلكتروني عملیة ھي ما 10.3

 الفحص طلب إلكمال مكتب الحمایة الدولیة من دعوة تتلقىوف س ، طلبك بشأن قراًرا نتخذ أن قبل ، عاًما 16 عن یزید عمرك كان إذا
 بموجب إذن على الحصول أجل من استیفاؤھا یجب التي المؤھلة المعاییر أحد ألن ھذا. العملیة ھذه إكمال علیك یجب. اإللكتروني

 قبل من الفحص عملیة معالجة تتم. إجرامي نشاط في تشارك ولم جیدة بشخصیة تتمتع كنت أنك ھو ، الدولیة الحمایة تنظیم برنامج
 االتصال عدم المتقدمین على یجب. ناللشرطة االیرلندیة الغاردا شیخو الوطني الفحص مكتب خالل من الدولیة الحمایة مكتب

 .للشرطة فحص بمكتب مباشرة

 :تقدیم منك یُطلبوف س

 اسمك

 الوالدة تاریخ

 االتصال ھاتف ورقم اإللكتروني البرید عنوان

 الحالي العنوان

 لوزارة التابعة الدولیة الحمایة تنظیم نظام وحدة بتزوید الغاردا شیخونا في للشرطة االیرلندیة لـ التابع الوطني الفحص مكتب تفویض
 السجل بمعلومات بیان أو ، آخر مكان أي في أو أیرلندا في عنھا للكشف الجنائي السجل عن معلومات وجود بعدم یفید ببیان العدل

 .الحال مقتضى حسب آخر مكان في أو أیرلندا في الجنائي

 

 

 

 



12 
 

 

 :2 الخطوة

 ،) 1 الخطوة( اإللكتروني البرید طریق عن بك الخاص الموقع الدعوة نموذج الدولیة الحمایة  برنامج تنظیم وحدة تتلقى أن بعد
 :یلي بما تقوم سوف

 

 اإلنترنت عبر الفحص طلب نموذج إلى مباشر رابط مع الوطني التدقیق مكتب من إلكتروني برید تلقي •

 

 اإلنترنت عبر الفحص طلب وتقدیم الستكمال یوًما 30 لدیك •

 

 .فیھ تقیم كنت الشمالیة إیرلندا عنوان ألي) أحرف 6( كاملة بریدیة رموز إدخال منك یُطلب •

 

 :التالیة المعلومات تقدیم إلى تحتاج سوف

 المیالد عند االسم •

 المیالد مكان •

 السفر جواز رقم •

 األوسط األم إسم •

 الوالدة منذ فیھا تعیش التي العناوین جمیع •

 لك معروفة تكون قد أخرى أسماء أي •

 ).آخر مكان أي في أو أیرلندا في( لدیك إدانات أي تفاصیل •

 

 .الكامل الفحص طلب إرسال یمكنك ، بالتفاصیل سعیدًا تكون أن وبمجرد أدخلتھا التي المعلومات لمراجعة الفرصة لك ستتاح

 

 

 

 

 :3 الخطوه

 مع مشاكل أي ھناك كانت إذا. الدولیة الحمایة تنظیم برنامج وحدة قبل من بك الخاص المكتمل الفحص طلب تقییم یتموف س
 .الوطني الفحص مكتب إلى الطلب إرسال فسیتم وإال. إلیك إعادتھا فسیتم ، الطلب
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 عملیة من كجزء ذلك مراجعة تتموف وس الدولیة الحمایة تنظیم برنامج وحدة إلى التدقیق كشف الوطني الفحص مكتب یقدموف س
 .طلبك بشأن القرار اتخاذ

 

الشرطة  من جزء ھو للتدقیق الوطني المكتب. لغاردا شیخونا الوطني الفحص مكتب قبل من اإللكتروني الفحص إجراء یتم
 . االیرلندیة الغاردا شیخونا 

 

 اإللكتروني؟ الفحص بعملیة القیام من بدالً  ، الجنائیة الحالة بحث شھادة تقدیم یمكنني ھل 11.3

 
 التي ، الشرطة شھادة على الحصول نفسھ ھو لیس الشرطة فحص. ذلك من بدالً  الجنائیة الحالة بحث شھادة تقدیم یمكنك ال ، ال

 .األسباب من لمجموعة إلیھا یحتاجون الذین أیرلندا في لألشخاص االیرلندیةالشرطة  تقدمھا

 

 بي؟ الخاص الفحص االلكتروني طلب تتبع یمكنني ھل  12.3

 
 الخاصة اإللكتروني البرید رسالة في إلیك نرسلھ الذي الرابط على النقر خالل من بك الخاص الفحص االلكتروني تتبع یمكنك

 .بخصوص طلبك التقدم من للتحقق الطلب تتبع على والنقر بالدعوة

 

 قضیتھا؟ التي اإلدانات عن أخبرك أن یجب ھل ، طلبي في الجنائي اإلعالن نموذج من كجزء 13.3

 
 علیك یجب أنھ على تنص ، 2016 لعام) معینة وإفصاحات المستنفدة اإلدانات( الجنائیة العدالة قانون من 8 المادة بموجب. نعم

 على متاح القانون ھذا. البالد في بالبقاء إذن على للحصول بطلب التقدم عند قضیتھا التي اإلدانات االفصاح عن
www.irishstatutebook.ie/eli/2016/act/4/section/8/enacted/en/html  

. اإللكتروني الفحص وطلب بك الخاص ینالموثق غیربرنامج  طلب من كل في استنفاذھا تم التي اإلدانات تفاصیل تقدیم علیك یجب
 عن مسؤول أنت". المستنفدة" اإلدانات یشمل وھذا. متى منذ أو حدوثھا مكان عن النظر بغض الجرائم جمیع معرفة إلى نحتاج

 .طلبك من كجزء اداناتك لجمیع الكاملة التفاصیل إعطائنا

 

 فحصھ؟ على اعطائھ الموافقة یمكنھ ھل ، عاًما 18 من أقل طفلي 14.3

 
 عاًما 18 و 16 بین أعمارھم تتراوح الذین لألطفال بالنسبة. اإللكتروني للفحص عاًما 16 عن عمره یزید متقدم كل یخضع أن یجب

 قبل من األوصیاء أو الوالدین إلى النموذج تسلیم تموف یس. الوصي أو الوالدین أحد قبل من وتقدیمھ الموافقة نموذج توقیع یجب ،
 .ینالموثق غیر النظام وحدة
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 افعل؟ ماذا. الوطني الفحص مكتب عن الصادر التدقیق عن الكشف الخاص بي في الواردة التفاصیل على أوافق ال 15.3

 
 إلى تحتاج. عنك نیابةً  األمر نتحرىوف وس بالسبب إخبارنا یمكنك ، التدقیق بیان في الواردة التفاصیل على توافق ال كنت إذا

 نرسل سوف. علیھا توافق ال التي باألجزاء بالتفصیل وإخبارنا  IPRSU@ipo.gov.ie على اإللكتروني البرید عبر مراسلتنا
 .منھ التحقق إعادة منھم ونطلب الوطني الفحص مكتب إلى وشرحك استفسارك

 

 بي؟ الخاص الطلب نموذج من كجزء تقدیمھا إلى أحتاج التي المستندات ھي ما 16.3
 

 TRC بطاقة رقم تقدیم المتقدمین على یجب. الدولیة الحمایة تنظیم لبرنامج أھلیتھم إلثبات األساسیة التفاصیل تقدیم المتقدمین على یجب
 الحمایة الدولیة طلب مدة خالل فیھا عاشوا التي عناوینھم تفصیل أیًضا المتقدمین على یجب. الطلب تقدیم تاریخ وتأكید بھم الخاصة
 .بھم الخاص

 
 وزارة خالل من ، ما حد إلى ، التفاصیل ھذه من التحقق یمكن ، المقدمة المباشرة اإلقامةمراكز  في مقیمین المتقدمون یكون عندما
 من یُتوقع. اإلقامة مراكز من األسبوعیة السجالت من التحقق طریق عن والشباب واالندماج واإلعاقة والمساواة األطفال شؤون

 .التالي النحو على أخرى وثائق تقدیم أیًضا المتقدمین
 

 مستمر بشكل یقیمون كانوا أنھم إثبات منھم یُطلبوف س ، المباشر مراكز االسكان في مقیمین یكونوا لم الذین المتقدمین ألولئك بالنسبة
 .طلبھم تقدیم أثناء البالد في

 
 :شاملة لیست القائمة ھذه. البرنامج ھذا بموجب المستمرة اإلقامة إثبات ألغراض التالیة الوثائق قائمة قبول یتموف س
 

 والشباب واالندماج واإلعاقة والمساواة األطفال ارةلوز التابعة الدولیة للحمایة اإلقامة خدمات من وثائق •
 االجتماعیة؛ الرعایة بیانات •
 ؛) المحمول الھاتف فواتیر/  االنترنت مزود/  كات التلفزیونشر/  الغاز/  الھاتف/  الكھرباء من أي( الخدمات فواتیر •
 ؛ RTB السكنیة اإلیجارات مجلس في التسجیل •
 یعادلھا ما أو ؛ P60 / P45 / P21s/  ضرائبال وشھادات التوظیف تفاصیل ملخص •
 ؛ أیرلندا في الثانویة وشھادة عدادیةاال شھادة امتحاني اجتاز قد المتقدم أن على دلیل •
 ؛ الماضیة الخمس السنوات في ذلك كان إذا مدرسة في الحضور یؤكد أیرلندا في مدرسة مدیر من خطاب •
 الحساب كشوفات ذلك في بما اي منظمة بنكیة اخرى /بنك كریدت یونین/  البنك من األخرى المراسالت أو البیانات •

 )مقبولة غیر الكتالوج شركات/  المتجر بطاقات من البیانات( الدولة في النشاط مع اإللكترونیة
. المثال سبیل على ، الدولة في األموال تحویل مرفق في إجراؤه یتم ، ثالث وطرف الطلب مقدم بین األموال تحویل إثبات •

 )یونین الویسترن
 أیرلندا في مستشفى/  طبیب من رسالة •
 .أیرلندا في الصادرة  19 –ید كوف التطعیم بطاقة أو لألطفال التطعیم سفر جواز •
ن  الحكومیة؛ الدوائر المثال سبیل على أیرلندیة حكومیة وائرالد من األخرى الرسمیة المراسالت • ة التنفیذیة للخدمات الهينئ

الشرطة االیرلندیة الغاردا  ؛CAO تب القبول المركزي للجامعات مك ؛ االقتراع بطاقة/  الناخبین سجل ؛ HSE الطبیة 
 الثانویة المدرسة ، الثالث المستوى من كلیة أو) RTB( السكنیة اإلیجارات مجلس ، الخاصة/  العامة المستشفیات ؛ شیخونا

 برنامج ، التلفزیون رخصة ، البرید ، بخصوص ھذا التذكیرات أو NCT فحص المركبات تقاریر ، التدریب وكالة /
 ؛و / أو  الوطني الحكومي الصحي الفحص) برامج(

 ).فقط السیارة أو المنزل على تأمین بولیصة( یة المفعولسار بولیصة بخصوص تأمین شركة من مراسالت •
 

 .فقط داعمة كوثائق المستندات ھذه تقدیم یمكن. الدولة في اإلقامة على وحید كدلیل الجیران/  األصدقاء رسائل قبول یتم لن: مالحظة

 
 

mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
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 واحد؟ PDF ملف في المستندات بتجمیع أقوم كیف 17.3
 

 .واحد PDF ملف في الملفات دمج خیار واختیار ، جدید مستند> ملف استخدام ھي طریقة أبسط

 .الملفات قائمة مربع فتح یتموف س

 .واحد PDF ملف في دمجھا ترید التي الملفات اسحب

 .القائمة في PowerPoint مستندات أو Excel أو Word أو الصور أو النصوص من مجموعة أي أو PDF ملفات إضافة یمكنك

  <  pdf.html-https://www.adobe.com/ie/acrobat/online/merge  : الرابط على االطالع یرجى

 

 غیر منظمة( حكومیة غیر وكالة أو محامٍ  خالل من الدولیة الحمایة تنظیم برنامج لوحدة طلبي تقدیم إلى أحتاج ھل 18.3
 ؟)حكومیة

 

 .حكومیة غیر منظمة أو محامٍ  خالل من الطلب لتقدیم شرط یوجد ال

 تعمل حكومیة غیر منظمة أو محامٍ  بواسطة أو بواسطتك تقدیمھا تم إذا عما النظر بغض زمني بترتیب الطلبات جمیع معالجة تتم
 .عنك نیابةً 

 

 یوقع أن یجب. تفویض خطاب إرفاق القانوني ممثلك على فیجب ، طلبك لتقدیم حكومیة غیر منظمة أو بمحام االستعانة قررت إذا
 نیابة طلب ھناك كان إذا. عنك نیابة مكتب الحمایة الدولیة مع والتواصل طلب تقدیم سلطة ویمنحھ ، الخطاب ھذا على الطلب مقدم
 .الطفل عن نیابة التفویض خطاب على التوقیع األوصیاء/  للوالدین یمكن ، قاصر طفل عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adobe.com/ie/acrobat/online/merge-pdf.html
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 الطلب الموافقة على تتم. 4 القسم
 

 طلبي؟ قبول تم إذا یحدث ماذا 4.1

 

. عامین لمدة 4 ختم أساس على اإلذن یمنحك مما ، طلبك قبول تم إذا بالبرید الدولیة الحمایة مكتب من قرار خطاب تتلقىوف س •
 .)آمن مكان في بھا االحتفاظ یرجى لذا ، جدًا مھمة رسالة ھذه(

 مطالب أنك مالحظة یرجى. إذنك لتسجیل المحلي الھجرة مكتب في الحضور علیك فیجب ، عاًما 16 عن یزید عمرك كان إذا •
 .إذنك بتسجیل قانونیًا

 والحصول إذنك لتسجیل Burgh Quay تسجیل مكتب حضور إلى فستحتاج ، دبلن مقاطعة أو دبلن مدینة في تعیش كنت إذا •
 .بك الخاص األیرلندي اإلقامة تصریح على

 .اإلنترنت عبر المواعید نظام باستخدام Burgh Quay في للتسجیل موعد الحصول على علیك یجب •

 الشرطة تسجیل مكتب في التسجیل علیك فیجب ، دبلن مقاطعة أو دبلن مدینة باستثناء البالد في مكان أي في تعیش كنت إذا •
 .المحلي

  http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration ھنا الشرطة تسجیل بمكاتب قائمة على العثور یمكنك •

 عن صادرة أخرى معادلة وثیقة أو المفعول ساري سفر وجواز بك الخاص الموافقة خطاب إحضار علیك یجب ، التسجیل عند •
 التي للظروف مرٍض  تفسیر تقدیم بإمكانك یكن لم ما ، وجنسیتك ھویتك تحدد والتي األیرلندیة الحكومة قبل من بھا معترف سلطة
 عدم یؤدي قد. 4 الختم شروط بموجب الھجرة إذن منحك فسیتم ، ناجًحا النظام ھذا بموجب طلبك كان إذا. بذلك القیام من تمنعك
 .تسجیلك الھجرة مسؤول رفض إلى المستندات ھذه تقدیم

 

 بفعلھ؟ 4 الختم لي یسمح الذي ما  2.4
 

 :یلي بما 4الختم  إذن لك یسمح

 ؛ الصلة ذات األخرى الھیئات أو المھنیة الھیئات لشروط تخضع مھنة وفي ، عمل تصریح بدون العمل •

 و ؛ التجاریة األعمال وتشغیل إنشاء •

 .الحكومیة الوكاالت أو اإلدارات تقرره الذي النحو على الحكومیة والخدمات األموال إلى الوصول •

 على 4 للختم العامة الشروط حول المعلومات من مزید على الحصول یمكنك
-on-permission/information-immigration-your-https://www.irishimmigration.ie/registering

stamps-ermissionp-registering/immigration/  

 

 أفعل؟ ماذا ، االنتھاء على سنتان مدتھ الذي اإلذن یوشك عندما  3.4

 

 معلومات تتوفر. اإلذن ھذا لتجدید المحلي الھجرة مكتب مع موعد تحدید علیك یجب ، عامین لمدة اإلذن ھذا صالحیة انتھاء قبل
  www.irishimmigration.ie على بك الخاص اإلذن تجدید حول

  

 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/immigration-permission-stamps/
https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/immigration-permission-stamps/
http://www.irishimmigration.ie/
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 فیھ؟ تجدیدھا یتموف س التي المدة ھي ما ، اإلذن بتجدید أقوم عندما 4.4

 

 تجدید یتموف فس ، الشروط ھذه تنتھك لم إذا. الخطاب بھذا المرفقة الشروط من عدد ھناك ، لك المنحة خطاب إصدار یتم عندما
 .4 ختم إذن على بناءً  أخرى سنوات ثالث لمدة إذنك

 بھذه تحتفظ أن المھم من لذلك ، بك الخاص اإلذن تجدید عند بك الخاص األصلي المنحة خطاب من نسخة تقدیم منك یُطلب قد
 .آمن مكان في الرسالة

 

 لتصریحي؟ المصاحبة الشروط ھي ما  5.4

 

 :الدولة في للبقاء 4 ختم شروط على إذنًا البرنامج ھذا بموجب الناجحین المتقدمین جمیع منح یتموف س

 .الھجرة سلطات أو األیرلندیة للشرطة السلبي االنتباه لفت عدم یجب •

 . *البالد في مستمر بشكل مقیًما تكون أن یجب •

 البقاء أو للدخول مشروع توقع أو حق أي ، ال أم بك مرتبًطا كان سواء ، آخر شخص أي یمنح ال إذنك أن على توافق أنت •
 .الدولة في

 المستمرة اإلقامة لك تسمح. للبقاء المؤقت اإلذن ھذا یغطیھا التي للفترة الدولة في العیش علیك یجب أنھ المستمرة اإلقامة تعني* 
 :أجل من الغیاب من معقولة لفترات الدولة بمغادرة

 العطل •

 أو ، استثنائیة عائلیة ظروف •

 .دالبال داخل تنفیذه یتم الذي العمل أو التجاریة األعمال عن الناشئة البالد خارج لدیك التي االلتزامات •

 

 اإلذن لھذا تجدید على أحصلوف س فھل ، المحلي الھجرة مسؤول مع إذني أسجل ولم البرنامج ھذا بموجب إذنًا ُمنحت إذا 6.4
 صالحیتھ؟ انتھاء عند

 

 عاًما 16 عن أعمارھم تزید الذین األوروبیة االقتصادیة المنطقة مواطني جمیع على یتعین ، األیرلندي الھجرة قانون بموجب ، ال
 .المحلي الھجرة مكتب لدى تصریحھم تسجیل

 .جریمة بك الخاص اإلذن تسجیل عدم یعتبر •

 .عامین لمدة المفعول ساري تسجیلك یكون وفس •

 ، عاًما 16 یبلغوا أن بمجرد. المحلي الھجرة مكتب في التسجیل عاًما 16 عن أعمارھم تقل الذین األطفال من یُطلب ال •
 خطاب إحضار علیھم یجب. الدالب في األول تسجیلھم إلكمال بھم الخاص المحلي الھجرة مكتب إلى التقدیم علیھم یجب

 التسجیل اكمال أجل من معھم المنحة
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 إذن؟ على الحصول أیًضا عائلتي ألفراد یمكن فھل ، 4 الختم بشروط إذن على حصلت إذا 7.4

 

 ینطبق علیھم ما یلي: ال عائلتك أفراد كان إذا

 و أعاله المبین النحو على النظام ھذا معاییر استیفاء •

 باسمھم النظام ھذا بموجب منفصل طلب تقدیم •

 .البرنامج ھذا بموجب البالد في بالبقاء إذن على یحصلوا لن

خدمة توصیل خدمات  إلى الكتابة فیمكنك ، البالد بموجب للتقدم مؤھلین یكونوا لم ، البالد في العائلة من آخرون أفراد لدیك كان إذا
 الموقع االلكتروني التالي على متوفرة الصلة ذات االتصال تفاصیل. معك البالد في بالبقاء لھم إذن على للحصول الھجرة 

www.irishimmigration.ie . 

 

 

 

 

 معي؟ للعیش أیرلندا إلى عائلتي إحضار یمكنني ھل ، البرنامج بموجب اإلذن على حصولي بعد 8.4

 
 عائلتك أفراد لجلب بطلب التقدم في ترغب كنت إذا ، ذلك ومع ، البالد في إلیك االنضمام في الحق عائلتك البرنامج ھذا یمنح ال

 خارج من األسرة شمل لم في السیاسة بموجب مؤھالً  تكون فقد ، البرنامج ھذا بموجب اإلذن منحك بعد ، البالد في معك لإلقامة
 .األوروبیة االقتصادیة المنطقة

De-EEA-content/uploads/2021/04/Non-https://www.irishimmigration.ie/wp- على متاحة السیاسة وثیقة
Nationals.pdf-Irish-of-Partners-Facto  

 

 اإلذن؟ ھذا إلغاء یمكن فھل ، الدولة في بالبقاء إذن على حصلت لقد 9.4

 

 أي أو البالد لقوانین امتثلت قد كنت إذا ما حول االستفسارات لنتیجة وفقًا لك یُمنح البالد في بالبقاء اإلذن ھذا أن مالحظة المھم من
 .إجرامي نشاط في شاركت لم وأنك جریمة بأي إدانتك تتم ولم ، أخرى قضائیة مشاكل

 وضعك في النظر إعادة للوزیر یجوز ، لك البالد في بالبقاء اإلذن بمنح الصلة ذات المعلومات ھذه إلى الوزیر انتباه لفت حالة في
 .البالد من ترحیلك الوزیر یقترح قد ، ذلك حدوث حالة في. موافقتك یلغي وقد البالد في

 :بك الخاص اإلذن الوزیر إلغاء إلى تؤدي قد التي المعلومات أنواع بعض ، شاملة قائمة لیست وھي ، یلي فیما

 

 

 

 

 

http://www.irishimmigration.ie/
https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf
https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf
https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf
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 ؛ إذنك لشروط تمتثل لم أنك تظھر التي المعلومات •

 ؛ الجنائیة اإلدانات ذلك في بما ،) اإلذن منح بعد أو قبل سواء( سلوكك أو بشخصیتك تتعلق التي المعلومات •

 .البالد في األخرى السلطات إلى أو الوزیر إلى دقیقة غیر أو مضللة معلومات قدمت أنك إلى تشیر التي المعلومات •

 

 

 

 الدولة؟ في بالبقاء إذنًا ُمنحت إذا بي الخاص الدولیة الحمایة لطلب یحدث ماذا 10.4

 

. ذلك في رغبوا إذا الدولیة الحمایة عملیة من االنسحاب اختیار الدولیة الحمایة تنظیم برنامج إطار في الناجحین للمتقدمین یمكن
 بالحمایة الخاصة طلباتھم معالجة في یتم االستمراروف س الدولیة الحمایة عملیة من االنسحاب یختاروا لم والذین الناجحون المتقدمون

 .الدولیة

 

 

 . رفض الطلب5القسم 
 

 طلبي؟ رفض تم إذا یحدث ماذا  1.5

 

 .طلبك رفض سبب لك یشرح خطابًا إلیك مكتب الحمایة الدولیة رسلسوف  •

 .الرفض خطاب تاریخ من عمل یوم 30 خالل طلبك بشأن الرفض قرار استئناف طلب مكنكی •

  https://inisonline.jahs.ie/user/login على اإللكتروني البرید عبر االستئناف ھذا إرسال جبی •

 .طلبك رفض سبب بشأن مكتب الحمایة الدولیة حددھا التي األسباب إلى مباشرة الرجوع علیك جبی •

 .بالرفض مكتب الحمایة الدولیة قرار على موافقتك عدم سبب تذكر أنیجب  •

 .موثقة بأدلة مدعومة تكون أن یجب بك الخاص االستئناف طلب من كجزء بھا تدلي إفادات أي •

 

 االستئناف؟ طلب من كجزء تقدیمھا إلى أحتاج التي المستندات ھي ما ، الرفض قرار في طعنت إذا 2.5

 
 لمعالجة وثائق تقدیم منك یُطلب ، بك الخاص االستئناف نموذج في. طلبك رفض أسباب بك الخاص الرفض خطاب یحددوف س

 لمعاییر وفقًا تأھلك سبب لتوضیح إضافیة وثائق تقدیم یمكنك ، بك الخاص االستئناف طلب في. األصلي طلبك في الرفض أسباب
 .البرنامج ھذا

 .الملف في بالفعل لدینا التي الوثائق إرسال إعادة عدم الرجاء

 

 

https://inisonline.jahs.ie/user/login
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 قدمتھ؟ الذي االستئناف ینجح لم إذا یحدث ماذا   3.5

 .ناجح غیر یزال ال الطلب أن االستئناف فحص بعد تبین إذا البرنامج ھذا بموجب االعتبار من مزید إیالء یتم لن

 

 طلبي؟ رفض تم إذا بي الخاص الدولیة الحمایة لطلب یحدث ماذا  4.5

 بالحمایة الخاصة طلباتھم معالجة في یستمرونوف س االستئناف بعد أو األولي القرار مرحلة في إما ینجحوا لم الذین المتقدمون
 .الدولیة

 
 إضافیة أسئلة. 6 القسم

 
 التسویة؟ لبرنامج للتقدم مؤھل أنا فھل ، الدولة في جنائیة جریمة بارتكاب إدانتي تمت لقد 1.6

 

 .الطلب مقدم سلوك لحسن البرنامج بموجب األھلیة تخضع

 یعتبر إجرامیة طبیعة ذي سلوك بأي المتعلقة المعلومات ، القرار اتخاذ عملیة في ، االعتبار في مكتب الحمایة الدولیة یأخذوف س
 .األساس ھذا على متقدم ألي إقامة تصریح منح یرفض وقد العامة السیاسة أو/  و العام للصالح مخالفًا

مكتب الحمایة  نظر على ینطوي وال الطلبات لمقدمي منفعة منح إلى ، للوزیر التنفیذیة السلطة إلى یستند الذي ، البرنامج یھدف
 .بالفرد یتعلق فیما تنشأ اإلقامة في قانونیة حقوق أي في الدولیة

 ذات المعلومات جمیع في النظر یتموف وس المطلب بھذا یفي الطلب مقدم كان إذا ما لتحدید مكتب الحمایة الدولیة إلى األمر یعود
 .الطلب بمقدم الصلة

 إلى ، ذاتھا حد في ، البسیطة اإلدانات تؤدي أال المتوقع فمن ، الخاصة مزایاھا أساس على قضیة كل في النظر تموف یسی بینما
 الطلب رفض

 أو ، طلبك رفض إلى بذلك القیام عدم یؤدي قد. طلبك في إدانات أو مالحقات أي عن كاملة تفاصیلكل ال  تقدم أن جدا المھم من
 .إذن أي سحب

 

 طلبي؟ على ھذا یؤثروف س ھل. المحاكمة انتظار في وأنا جنائیة جریمة بارتكاب اتھامي تم لقد 2.6

 

 .الطلب مقدم سلوك لحسن النظام بموجب األھلیة تخضع

 یعتبر إجرامیة طبیعة ذي سلوك بأي المتعلقة المعلومات ، القرار اتخاذ عملیة في ، االعتبار في مكتب الحمایة الدولیة یأخذوف س
 .األساس ھذا على متقدم ألي إقامة تصریح منح یرفض وقد العامة السیاسة أو/  و العام للصالح مخالفًا

مكتب الحمایة  نظر على ینطوي وال الطلبات لمقدمي منفعة منح إلى ، للوزیر التنفیذیة السلطة إلى یستند الذي ، البرنامج یھدف
 .بالفرد یتعلق فیما تنشأ اإلقامة في قانونیة حقوق أي في الدولیة
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 الصلة ذات المعلومات جمیع في النظر وسیتم الشرط بھذا یفي الطلب مقدم كان إذا ما لتحدید مكتب الحمایة الدولیة إلى األمر یعود
 .الطلب بمقدم

 بافتراض ، الجنائي القانون في ، الشخص یتمتع ، الطلب مقدم ضد المعلقة الجنائیة بالتھم یتعلق فیما أنھ بھ المسلم من أنھ حین في
 بموجب للطلبات یتعلق فیما والسلوك السیرة حسن مراعاة أن إلى اإلشارة تجدر ، للشك مجاالً  یدع ال بما إدانتھ تثبت حتى البراءة

 .الجنائیة اإلجراءات على المطبق اإلثبات عبء أو معیار أو افتراضات ألي یخضع ال البرنامج

 إلى ، ذاتھا حد في ، البسیطة اإلدانات تؤدي أال المتوقع فمن ، الخاصة مزایاھا أساس على قضیة كل في النظر یتموف س حین في
 الطلب رفض

 أو ، طلبك رفض إلى بذلك القیام عدم یؤدي قد. طلبك في تواجھھا معلقة اتھامات أي عن التفاصیل الكاملة  كل تقدم أن المھم من
 .إذن أي سحب
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