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 کتاب رهنمودهدف این 

ند بین المللی در آیرل ت های حفاظتفهمیدن اصول پروسه درخواس در شما را معلومات کتاب رهنموداین 

تصمیم  و توصیه ،ارزیابیطول پروسه  و در چیست شما مسؤلیت که حقوق و کمک خواهد نمود. این

در  رهنمود کتابتوضیح خواهد نمود. این  داشته را نیزسر و کار مورد درخواست شما چه کسی  گیری در

 را تهیه خواهد نمود.  معلوماتسایر زمینه ها ی اعطای اجازه باقی ماندن  مورد

 

 توصیه های ضروری

درخواست تان به آن  طی مراحلرا نگهداری نمایید تا در جریان  معلومات کتاب رهنمودشما باید این 

 رجوع کرده بتوانید.

 

اسناد که . می شویدطرزالعمل قانونی داخل  شما دربین المللی  ارایه نمودن درخواست حفاظت در صورت

و  ،درخواست تان دارید برای تهیه نمودن برخی از که شما معلومات و آنشما نیاز به تکمیل نمودن 

این بسیار ضروری  ،ازین رو. می باشدگیری حیثیت مرکزی پروسه را دارا  و تصمیمتوصیه  ،ارزیابی

در  شما نموده تا را جستجو نیاز تانسفارشات قانونی مورد  بخوانید و کاملا ذیل را  معلوماتاست که شما 

 در صورتهمکاری نمایید. ( IPO) بین المللی دفتر حفاظتحالت حمایه درخواست تان باشید. شما باید با 

 عکس خواهد نمود.را برپیامد درخواست تان  و نتایج کوتاهی شما

 

بین المللی و  درخواست شما برای حفاظت در موردگیری  و تصمیمتوصیه  ،ارزیابیقانون حاکم پروسه 

تنظیم ( 2015قانون ) 2015بین المللی  ند در مصوبه حفاظتامت و پیوستن با خانواده در آیرلاجازه اق

احکام و مقرره ها تحت آن قرار گرفته اند. شما به این قوانین به صورت کامل در ویبسایت  ،یده استدگر

  www.ipo.gov.ieو www.inis.gov.ie انید:ذیل دسترسی داشته میتو

 

 نمیمشوره قانونِی  کتاب رهنمود. این می باشدو رهنمایی  معلوماتصرف به مقصد  کتاب رهنموداین 

 در موردشما  صورتی کهدر . نمی کندارایه  را 2015قانونی مصوبه حفاظت بین المللی  تفسیرباشد و 

شما باید مشوره قانونِی را بدست  ،بیشتری باشید معلوماتآن بر قضیه تان خواهان  و تاثیر 2015 مصوبه

 آرید.

 

صحیح باشد.  کتاب رهنموداین  محتویاتحاصل گردد که  اطمینانسعی زیادی به عمل آمده تا  در حالیکه

کتاب در این  ،آن هیچ مسؤلیت قابل قبول نمی باشد. علوه بر جاین ا اده گی آن دراز قلم افت و اشتباهبرای 

به  دیگر بخش و یا( وزیر) وزارت عدلیه و مساوات از طرفبه نماینده گی و یا به شکل تعهد  رهنمود

جراء ذمه واری الزم اال ن هیچ ارتباط قانونی ویانوو کارمندان دفتر حفاظت بین المللی ق مامورینشمول 

 ذمه واری وضع شده قانون به دوش نه دارند.هر را ماورای 
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 1بخش  

 و من چگونه به آن درخواست ارایه کرده میتوانم؟ چیستحفاظت بین المللی  
 
  ؟چیستحمایت بین المللی  1.1 
 

پناهندگی  حالتیعنی  2015قانون حفاظت  ،دو شکل حمایت بین المللی تحت پوشش بین المللی وجود دارد  1.1.1 

 .ت متممو حمای

  

  پناهندگی حالت 
 

ترس به ، به علل ذیل آزار و اذیت  کهباشید ، شما باید کسی شوید شناخته پناهندهبه عنوان  این کهبرای   1.1.2 

  :بوده جهامو

 

(i)  ،نژاد  

(ii) ،دین  

(iii) لیت،م  

(iv) عقیده سیاسی یا  

(v) ،عضویت در یک گروه اجتماعی خاص 

  

آن تمایلی به استفاده از حفاظت  و نمیتواند و یا با توجه به چنین نگرانی ها،است ملیت و در خارج از کشور خود 

ل دالی برای همان ،بوده دایمیخارج از کشور خود یا محل اقامت سابق  کشور، و یا یک شخص بدون تابعیت، که

 به آن نیست. ، قادر نه بوده و یا، با توجه به چنین ترس مایل به بازگشتفوقذکر شده 

 

  ممتمحمایت  حالت

 

واجد حفاظت  ممتم حاالت، شما ممکن است برای نیستنداین باشد که شما یک پناهنده  ربتصمیم  اگر  1.1.3 

 کشور خود بازگشت کنید در/(اصلی) به کشور مبدا اگرکه شما  باشد یدالیل قابل توجهی باور اگر باشید شرایط

  بیشتر ببینید. معلوماتبرای را  2.5.1بخش جدی وجود دارد.خطر واقعی  صورت یکین ا

 

  ؟نمایدارایه درخواستی چه کسی می تواند برای حمایت بین المللی  1.2 
بوده و یا کسانی که در ( ایرلند)  کشور سرحداتدر  آن که و تر داشته باشدبیش و یاسال  18سن  کسی که  1.2.1 

 ارایه دارد. حمایت بین المللی درخواستی براید باشد می توان( ایرلند) کشور

  

  

a)  ش یخوبه نماینده گی از طرف خود و یا 

b) حفاظت او را بردوش  مراقبت ومسئولیت  کسی کهو برای سال  18ی کمتر از دیگر به نمایندگی شخص

 .دارد

  

  اشاره شده است. 1.2.1بند در  درخواستاین موضوع به   1.2.2 

a)  و یا ،(را ببینید 3.3 بند) در ،قابل قبول دریافت شود آن که  

b)  (را ببینید 3.4 بخش) شده باشد وزیر پذیرفتهبا رضایت  ،بعدی در درخواست اگر.  
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 .شود نیز دیده 3.13بخش وابسته  اطفال در موردلطفاا  

 

  است؟ درستارایه درخواست جهت حفاظت بین المللی مسیر اقدام  ،فردی منآیا در شرایط   1.3 
 

کشور /اصلیکشور شما ترس از بازگشت به  اگر درخواست نماییدشما فقط باید برای حمایت بین المللی  1.3.1 

 داشته اید. خودملیت سابق /اقامت دایمی

  

 برای اطلعات بیشتر ،هستید در جستجو( ایرلند) کشوردر  نباقی می ماندبرای  یدیگر شما به دالیل اگر  1.3.2 

 www.inis.gov.ie  نمایید: مراجعهذیل  ب سایتیبه و

 

  ؟خود را ارایه دارم من کجا باید درخواستبرای حمایت بین المللی   1.4 
 

میدان  دردر اسرع وقت،  شما باید این کار را   .ارایه دارید به وزیر شخصا  خود را  درخواستشما باید   1.4.1 

 انجام دهید.به ادرس ذیل ( پس از ورود به این کشور) یا  ایرلند وارد بهکه در آن شما  بحری بندر درو یا  هوایی

  

International Protection Office, 

Irish Naturalisation and Immigration Service, 

79-83 Lower Mount Street, 

Dublin 2. 

 D02 ND99 

 

 

  ؟داشتخواهد  کار و سربین المللی  حفاظتمن برای  درخواستبا  چه کسی  1.5 
 

که آیا شما برای اعلم پناهندگی  ملحظه خواهد کرد وزیر بین المللی، حفاظتبا ارایه درخواست برای   1.5.1 

  .هستید واجد شرایط متممحالت یا

  

  بین المللیحفاظت به عنوان بخشی از یک روش برنامه واحد، برنامه خود را برای   1.5.2 

در دفتر حفاظت بین  المللیبنام مسووالن حفاظت بین ات مورد بررسی قرار گیرد، به طور معمول توسط مقام 

می  یبرابروزارت عدالت و  مربوط است که تابعیت ایرلند خدمات مهاجرت و ،این بخش .دنمیگرد یاد المللی

 باشند. این پروسه شاملنیز ممکن   IPOدر دیگر افراد .باشد

 

 و چگونه برای انجام آن اقدام کنم؟ چیست اقامتاجازه  1.6 

  

متمم نیستید، وزیر پس از آن   حفاظتپناهندگی و یا  حالتمستحق می کند که شما  پیشنهاد  IPOاگر  1.6.1 

یل خانواده خود و یا شرایط به دل مثال، گونهبه ) یدیگر به دلیل( ایرلند) کشورملحظه خواهد کرد که به شما در 

اطلعات شما باید  .شد خواهددر دفتر حفاظت بین المللی انجام  همچنان اقداماین یا نه  بدهداجازه اقامت  ( شخصی

گونه هر از را   IPOشما همچنین باید در بخش مناسب پرسشنامه حفاظت بین المللی تنظیم نمایید. مربوطه را

 ن شماباقی مانداقامت مربوط به تصمیم به اعطای یا رد اجازه   که می تواند دهیداطلع تان در شرایط  تبدیلی

 است. شده پرداختهمورد این  در 13بخش با جزئیات بیشتر در  .شود

 

  ؟چیستبه خانواده دوباره الحاق  1.7 
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درخواست ارایه  وزیر به ، شما ممکن است ء گردیداعطا متممشما پناهندگی یا حمایت به  اگر 1.7.1 

 در کشورتان بعضی از افراد خانواده ، برای اجازه آناعطاء از تاریخ  یک سال مدتداخل  ، درنمایید

 ایدکه در آن شما ازدواج کرده ) تنها متعلق به همسران، شرکای مدنی این داخل و زندگی کنند.( ایرلند)

 18فرزندان مجرد زیر  ،(به آن شخص در تاریخ درخواست حفاظت بودید همکاری مدنیو یا در یک 

حفاظت سال  18زیر  درخواست کننده گان رادرو بهر ، پدر و مادر و خواخوردسالیرد اسال و در مو

 .می شوداعطا 
 

که شخص  قناعت نمودنحاصل و در صورت  خواهد کردبررسی  راشما درخواست  وزیر  1.7.2 

 اعطا آن شخص اجازه اقامتبه ، شما است خانوادهدوباره تحت پوشش الحاق  و خانواده شما استاعضای 

  .خواهد کرد

  

از دالیل به  تعداد برای یک دهدنه  اعطا اجازهاده به یکی از اعضای خانو وزیر ممکن است  1.7.3 

چنین یکی از اعضای خانواده  جایی کهر د و یا عمومی شمول منافع امنیت ملی، سیاست ملی و یا امر

و یا یک فرد واجد شرایط برای حفاظت متمم تابعیت  جمله پناهندگان حذف شده استد، و یا، از موجود باش

 است.

  

ارایه  بین المللیحفاظت برای را  درخواستمهم است توجه داشته باشید که هنگامی که شما یک  1.7.4 

به  دوباره برای الحاق ا  بعد شما نیاز به ارائه تمام جزئیات از اعضای خانواده که ممکن است می کنید

 توسط وزیر به شما داده شود. متممحمایت  اعلم پناهندگی یابا خانواده واجد شرایط 

 

  مراجعه کنید. 14بخش  بهلطفاا  ی کسب اطلعات بیشتربرا  1.7.5 
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 2بخش  

 اصطالحات مفید 

 

 ؟چیست  IPOدفتر حفاظت بین المللی  2.1 

 

 2.1.1   IPO ایرلندو مهاجرت خدمات تابعیت  است کهدفتر (INIS )که مسئول بررسی و  .را ارایه میکند

حفاظت بین المللی  ارشد افسر  IPOرئیس  باشد. می بین المللی حفاظتبرای  درخواستهاهای  برنامه پروسس

 ،روزیبه نمایندگی  نیز  IPOکارمندان  .را رهنمایی میکندکه یک تیم از ماموران حفاظت بین المللی   است،

باشد  ناموفقیا اعطا  دیگر به دالیل که( ایرلند) کشور ن یا اقامت دراجازه باقی ماند این که، گیرنده میباشندتصمیم 

 .گردد اعطاء ن ناموفق جهت حفاظت بین المللیبرای درخواست کننده گا دیگر زمینه هایبنابر اجازه اقامت 

  

  

  ؟چیست( IPAT)( طلبی استیناف) حفاظت تجدید نظربین المللی  محکمه   2.2 
 

تصمیم بین المللی درخواستهای حفاظت  تجدید نظر در مورداستیناف طلبی  IPATمستقل قانونی  محکمه  2.2.1 

قوانین  دیگر و 2015المللی شده توسط قانون حفاظت بین تجدید نظر  های درخواست های عملکرد دیگر د ومیگیر

 .مربوطه تایید مینماید

 

 ؟کیستوزیر   2.3 

  

  است. مساوات وزیر برای عدالت و از عبارتوزیر   2.3.1 

 

  ؟می شودشناخته  چه کسی به عنوان یک پناهنده  2.4 
  

ترس کامل  اعمال، با توجه به کهباشید ، شما باید یک کسی شوید شناخته پناهندهبه عنوان  این کهبرای   2.4.1 

 :زیرموجه شدن به علل  مربوط آزار و اذیت

 

(i) ژاد،ن  

(ii) ،دین  

(iii) ،ملیت  

(iv)  یاعقیده سیاسی 

(v) ،عضویت در یک گروه اجتماعی خاص  

 

تمایلی به داشتن از  و نمیتواند و یا با توجه به چنین نگرانی ها، خودتابعیت  در کشور و یام در خارج از کشور 

 دایمیاز محل اقامت سابق  ودر خارج از کشور خود  حفاظت از آن کشور، و یا یک شخص بدون تابعیت، که،

 .باشدبه آن   ، قادر و یا، با توجه به چنین ترس مایل به بازگشتفوقدالیل ذکر شده  برای همان

 

  .(را ببینید 2.8 بخش) وجود داردحذف شوند حالت پناهندگی  ءاعطا دسته خاص افراد که ازدر اینجا  

 

  است؟ متممچه کسی واجد شرایط حمایت   2.5 
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فرد عطا میگردد که به حیث یک پناهنده  این حمایت برای پناهندگان است. حالت شبیه به وضعیت این  2.5.1 

در آسیب جدی  و رنج وفرد یک خطر واقعی  این باشد کهمعتقد   IPO صورت کهواجد شرایط نه باشد. اما در آن

 .دارد اصلی خودکشور

 است که: کسی متممواجد شرایط فرد برای حمایت  است کهاین تعریف دقیق  

 

(i)  که اتباع یک کشورعضو اتحادیه اروپا نباشد، شخص  

 

(ii) ،کسی که به عنوان یک پناهنده واجد شرایط نیست  

 

(iii) مبدا ور به کش بازگشتکه او،  اندرابطه با آنها به دالیل قابل توجهی برای باور نشان داده  در

، و کسی که قادر است، و است روبرو اذیت جدی آسیب خود، یک خطر واقعی دایمیمحل اقامت سابق /خود

  .نمی داندمحفوظ  در کشورخودش ری، یا، با توجه به چنین خط

 

(iv) اف اگر پارلطفاا  .حفاظت متمم مستثنی نیست شایستگی مشخص ازشرایط قابل  بنابر کسی که

 را ببینید. 2.8.2

 

 ؟چیستآسیب جدی   2.6 

 

  :عبارت است از آسیب جدی 2.6.1 
 

(i) ،مجازات اعدام یا اعدام 

   

(ii)  خود را از کشور خود کشور آنها مجازات یک فرد در آمیز یاانسانی یا تحقیر غیرشکنجه یا رویه 

  ، و یادایمیمحل اقامت سابق  اصلی

 

(iii) ( ون تبعیضبد) یکسرهخشونت  به دلیل شخصو یا وند هرشیک زندگی  یراب یفرد تهدید جدی

 .باشد نظامی بین المللیداخلی  ناسازگاردر یک وضعیت 

 

  ؟چیستمنع اجبار   2.7 
 

یک سرزمین که در  سرحداتبازگشت یک فرد به  معنی است که وزیر نباید اخراج و یابه این منع اجبار   2.7.1 

 وزیر:آن، در نظر 

  

(i) ،مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص  زندگی یا آزادی فردی به دلیل نژاد تهدید

  و یا تهدید می شود. سیاسینظر یا 

 

(ii)  غیر انسانی یا  ، شکنجه یا سایر بدمرگازات که فرد در معرض مج استموجود جدی  خطر

 .دارد تحقیرآمیز قرار

  

  .ودوزیر باید با این وظیفه موافقه کرده باشد یا نه برای فرد حالت پناهندگی و یا حمایت متمم داده ش

  

  ؟میتوانداز حمایت بین المللی حذف شده چه کسی   2.8 
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 :صورتی کهدر  ،می شودحذف  یدر صورتبودن  مهاجر یک فرد از  2.8.1 

 

(i) به ) سازمان ملل متحد و یا سازمان ها و اداره دریافت حمایت یا کمک از در حال که آن شخص

 ، مانند سازمان ملل متحد (UNHCR)ی عالی پناهندگانکمیسار ملل متحدعالی غیر از سازمان 

 را متوقف نکرده است. و حمایت یا کمک( UNRWA) امداد و کار

 

(ii)  بدست آوردهاقامت  در آنکه  شناخته شده است توسط مقامات صالح و شایسته کشورآنانیکه 

 دررا  کشور ا حقوق و تعهدات معادل آن، و یدارد را کشور آنتابعیت  متصلتعهدات حقوق 

  ، و یاتصرف داشته

 

(iii) :دالیل جدی برای توجه وجود دارد که او  

 

a. که در اسناد بین  همان طورانسانیت،  مرتکب جرم علیه صلح، یک جنایت جنگی یا جنایت علیه

  ،دارد در رابطه با این گونه جنایات است المللی تعریف شده

 

b.  شده است( ایرلند) خارج از دولت متعهد درسیاسی جدی غیرجرم مرتکب  

  ، و یا( ایرلند) کشورقبل از ورود او در 

 

c.   سازمان ملل است.مرتکب اعمالی که بر خلف مقاصد و اصول 

  

 وجود دارد ملحظه آن که در آن دالیل جدی برایمیکند صدق  یدر حالتوجه داشته باشید که این محرومیت لطفاا  

جرم و جنایت و یا عمل  یک فرد تحریک شده است و یا در غیر این صورت در کمیسیون شرکت اینکهبا توجه به 

  .است گردیدهاشاره به آن ( ج) که در

 

مطالعه  که در آن وجود دارد که از می شودحذف  متمماز واجد شرایط برای حمایت  یحال در یک فرد  2.8.2 

  عبارتند از:که  وجود دارددالیل جدی برای توجه به این  نمودن

(i) بشریت در اسناد بین المللی  جرم علیه صلح مرتکب شده است، یک جنایت جنگی یا جنایت علیه

 ،است شده که در رابطه با این گونه جنایات تدارکی داشته ذکر

  

(ii)  شده است،جرم جدی مرتکب 

  

(iii) سازمان ملل متحد است، یاخلف مقاصد و اصول مرتکب اعمالی که بر  

 

(iv)  باشد.( ایرلند) کشور ه و یا به امنیتری برای جامعبه منزله خط 

  

 داشته باشندوجود آن که دالیل جدی برای  قابل تطبیق استحالت  در آنتوجه داشته باشید این محرومیت لطفاا  

جرم و جنایت و یا عمل ت و یا درغیر این صورت در کمیسیون تحریک شده اسیک فرد  این کهبا ملحظه 

 ( iv) -( i) بهشود مراجعه  ،کرده  شرکت

 

 کشور، قبل از ورود در او اگر است که مستثنی یدر صورت بودنواجد شرایط برای حمایت متمم یک فرد  2.8.3 

مرتکب شده است، ( ایرلند) کشوردر  اگر این که و یااشاره شده است  2.8.2بند در نه شده ، مرتکب جرم (ایرلند)

 جلو صرفا به منظورخود را  دایمیکشور محل اقامت سابق /اصلیاو کشور این کهیا شود و به حبس مجازات  که

  .است ترک نموده آن جرم و جنایت ناشی از تحریم گیری از
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 2.9 EURODAC ؟چیست  
 

 EURODAC انگشت بین کشورهای متعاهد برای کاربرد نشانه مقایسه  ه ویک سیستم الکترونیکی برای تبادل

 10بخش در  برای اطلعات مقررات دوبلین اتحادیه اروپالطفاا  .استدوبلین تحت مقررات   مؤثر اتحادیه اروپا

 . مراجعه کنید

 

  ؟چیستسفر منطقه  مشترکاز محدوده هدف   2.10 
 

  .منو جزیره  چینل جزایر شامل ایرلند، انگلستان، در( CTA) مشترک سفرمنطقه   2.10.1 
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 3بخش  

 حفاظت بین المللی پروسه 

 

  ؟ردکچه می توانم انتظار ارایه نمایمبین المللی حفاظت برای  خود را درخواستزمانی که من   3.1 
 

  که: نماییدشما می توانید انتظار  دهیدمی درخواست وقتی که شما برای حمایت بین المللی   3.1.1 

 

(i) منزلت و انصاف بدون در نظر گرفتن سن، معلولیت، ملیت، قومیت، نژاد، جنسیت،  ،با احترام با شما

  .خواهد شدبا شما رفتار  مذهب یا عقیده گرایش جنسی،

 

(ii)   IPO  اید،تجربه آسیب زا بوده  درو شما ممکن باشد ناآشنا ممکن است به شما  پروسهکه این  داندمی 

  .یابید را دشواراین  تانخود دن اطلعات حساس در مورد کربا فاش  شما ممکن

 

(iii)  که با توجه به درخواست  به طور کامل در نظر گرفته شود شماشرایط فردی  اینکه به منظور

گذاشتن اطلعات حساس، به عنوان مثال، در  میان با در احساس امنبا  می خواهد که شما  IPO ما،ش

، یا تمایلت جنسی خود را، که آن مربوط به درخواست دیگر درفتاریبهر ، شکنجه، جنسیمورد تجاوز

رفتارخواهد قانون به مطابق  و اعتمادتباط با درخواست شما به جزئیات ارائه شده در ار همه .می شود شما

 .افشا نه خواهد شد ایرلند در شماو یا به نمایندگان کشور  شمامقامات در کشور  شد به

  

(iv) شما آسان تر برای که طوری هر است آن را که ممکن شما باید تجربه خاص خود را به طوری

 جایی که تارا  ،چنین درخواست IPO با یا یک مرد یا زن در مورد تجارب خود صحبت نمایید، باشد

 .کندچنین تقاضا  ینا باشدامکان پذیر 

 

(v) خوش هستید با اگرا خواسته خواهد شد از شم IPO   یک به شما  این کهو یا  کنیدصحبت به زبان انگلیسی

یک مترجم فراهم برای شما باشد، ممکن  الزم و صورتی کهدر هستید،  حقمستشما  د.ز داریمترجم نیا

  .گرددحاصل ارتباط مناسب  درد تا اطمینان خواهد ش

 

 ؟چیستاحل اولیه در روند درخواست ها مر  3.2 

  
حفاظت بین المللی شما درخواست ارایه نمایید شما برای  که از اینقبل توجه داشته باشید  تااین مهم است   3.2.1 

قابل قبول  درخواست شما این که اایملحظه را دربر داشته باشد این  مقدماتی را تکمیل کنید که باید یک مصاحبه

  د.وپذیرفته ش  IPO توسط توانو یا می  یا نهاست 

 

  می شود؟تعیین چگونه درخواست من  پذیرفتن  3.3 
 

مصاحبه  بمثابه بخش ازشما باید  برای حمایت بین المللی درخواست ارایه نماییدشما  این کهقبل از   3.3.1 

 قابل قبول است.است شما را قناعت بدهید که درخوحفاظت بین المللی افسر یک باید  خویش مقدماتی

 

  :اگر( نخواهید بودبرای حفاظت  مستحق ارایه درخواستو شما ) ودقبول ششما نخواهد درخواست   3.3.2 

 

(i)    های عضو اتحادیه اروپا حالت پناهندگی و یا حفاظت بین المللی اعطا کرده  از کشور دیگر یکی

 ای/. واست
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(ii)   بدون از یک کشورعضو اتحادیه اروپادیگر کشوریک ،  

 

a. و یاباشید حفاظت دارای همانما هنوز هم می توانید شما به عنوان پناهنده شناخته و ش ،  

 

b.  خروجم از جمله استفاده از اصل عد ،هستید برخوردار حفاظت کافی در آن کشور شما از آنغیر در 

  .خواهید یافتکشور  آن دردخول دوباره شما  و یاجبار

 

توصیه ارایه خواهد مصاحبه مقدماتی  از بعددرخواست شما  پذیرش در موردحفاظت بین المللی  یک افسر  3.3.3 

  .کرد

 

برای حمایت بین  درخواستکه ید دریافت نمایرا حفاظت بین المللی شما باید یک توصیه از یک افسر   3.3.4 

 .دریافت خواهید کرد یک گزارش کتبی با دالیل المللی غیر قابل قبول است، شما

  

کسب اطلعات  قانونی دارید. مدت مربوطهدر  IPATبه  نظر پیشنهاد رادرخواست تجدید  شما حق برای  3.3.5  

  .خواهد شدهی ارایه بدون استماع شفا IPATتصمیم   دریافت می شود. 5بخش تجدید نظر در  در موردبیشتر 

  

 توسطتوصیه این ، و قابل قبول نیستشما  درخواستحفاظت بین المللی توصیه می کند که  ماموراگر   3.3.6 

IPAT غیر قابل قبول است. شما درخواستد که باید تصمیم بگیر شده است، وزیر تأیید  

 

ای رباید توسط وزیر برای تحقیق و ب، IPAT و یا  IPO ، یا توسطقابل قبول پنداشته شود درخواست اگر  3.3.7 

  پذیرفته خواهد شد. IPO گیری توسط تصمیم

 

آیا ، است شده تصمیم دریافت قبال  حمایت بین المللی  جهتدرخواست قبلی  با ارایه منبرای  اگر   3.4 

 ؟ارایه نمایم( یبعددرخواست ) یدیگر درخواستمی توانم یک 

 

  

  را(  بعدیدرخواست )  دوم یا بیشتر ند درخواستنمی توا شخصیک  3.4.1 

  .ارایه نماید برای حمایت بین المللی بدون رضایت وزیر 

 

حمایت بین المللی باید به وزیر  برای بعدی درخواستیک  یهاار جهت برای رضایت وزیر درخواستیک   3.4.2 

 .شود نیز گرفته در مورد نظر یک افسر حمایت بین المللیو  شود ارایهکتبی 

 

 شوند:اضی شرایط باید ر ،بعدییک درخواست  بودن برای حقمست این که به منظور  3.4.3 

  

(i )بوجود آمده جدید های عناصر و یا یافته ، بین المللیحفاظت قبلی برای  درخواست گیری تصمیم از بعد

حمایت بین احتمال دارد که شما برای  بیشتر ارائه شده که آن را به طور قابل توجیهتوسط شما  اند و یا

 باشید،جد شرایط واالمللی 

  و  

 

هیچ تقصیر از خود نه برای اهداف درخواست قبلی خود  عناصر یا یافته هاناتوانی ارائه این  درشما  

 .داشتید

 

 یا 
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(ii ) از طریق  ،ردیدگ ج تلقیار، در زمان خروج یا ختلقی شده است خارجو یا  هج شدخارشما قبلی  درخواستاگر

  .ناتوان بودیدخود ی درخواست قبل، از پیگیری های شما نیستهیچ تقصیر از 

 

رضایت نشان  بعدی یک درخواست برای ارایه حفاظت بین المللی توصیه می کند که وزیر ماموراگر   3.4.4 

  .ارایه نمایید را درخواستاز آن ممکن  بعد شماکه  کرداعطا خواهد  برای شما رضایت ، وزیرداده

 

نه خواهد  بعدیرضایت خود را برای ارایه درخواست  بایدحفاظت بین المللی توصیه می کند که وزیر  کارمنداگر  

  .دریافت خواهید نمود با دالیلرا کتبی یک گزارش ، شما داد

 

کسب اطلعات  هستید. آندوره قانونی  دررا  IPATدرخواست تجدید نظر پیشنهاد دومی به مستحق شما   3.4.5 

 اگر  .خواهد شد ارایهبدون استماع شفاهی  IPATتصمیم  .می شود هیافت 5بخش  در مورد تجدید نظربیشتر در 

  .ورزیدهد امتناع خوا بعدیبرای درخواست  ، وزیرنمی خواهید را شما درخواست تجدید نظر

 

 ارایهنیز برای شما  رضایت خویش را به د، وزیرموفق هستیتجدید نظر خود  محکمهشما در  اگر  3.4.6 

وزیر خودداری  ،موفق نه شدید تجدید نظر خود در IPAT محکمهما در ش اگر .اعطا خواهد کرد بعدی درخواست

 .طا نمایدعارا  بعدیدرخواست یک  ارایه رضایتشما به  که خواهد کرد

 

  ؟چیست مقدماتیمصاحبه    3.5 
 

  برخی از سواالت کوتاه در مورد:، اشیا دیگر پهلوی در، شما مقدماتیهنگام تکمیل مصاحبه   3.5.1 

 

(i)  کلی که در چنین است، زمینه  اگر و هستید یبرای حمایت بین الملل درخواست ارایهآیا شما مایل به

 بر اساس، درخواستآن 

(ii) ،هویت خود را  

(iii) ،ملیت خود را 

(iv) مت سابق دایمی شما،محل اقاخود را کشور /کشور اصلی  

(v) هر و جزئیات  نموده ایداستفاده  که ، وسایل حمل و نقلنموده اید سفر( ایرلند) کشورمسیر شما به  در

  در سفر به ایرلند کمک کرده است.کسی که شما را 

(vi)  لند آمدید،چرا شما به ایر این کهدالیل 

(vii) (ایرلند) مبنای قانونی برای ورود شما را به حضور شما در دولت. 

  

  شودآیا می  ،اینکه شد برای خواهد رسیدهبعضی سواالت پ از شماهمچنین   3.5.2 

  .(را ببینید 3.4و  3.3 بخش) پذیرفته شوید به روند حمایت بین المللی شما

 

 .خواهد شدبا کمک یک مترجم انجام که الزم و ممکن است، جایی ، ماتیمقدمصاحبه   3.5.3 

   

 وشده  برای شما خوانده .خواهد شد آن را نگه داشتهدهنده وسط افسر انجام ت مقدماتیاین مصاحبه  ثبت  3.5.4 

 .مهیا خواهد شدشما الزم دانید اگر  در ثبتفرصت برای اصلحات 

گونه هر درست است و  شدهداده نمایید که اطلعات امضا برای تایید را  تا اظهاراتد شد یشما خواسته خواه  

اظهارات را به دقت ن یاین بسیار مهم است که شما ا  یا تغییر الزم که ساخته شده است صحیح است.اصلحات 

این  شما ارائه شده است. از طرفکه  تمام اطلعات مربوط را شامل نموده اید در آنید تا مطمئن شوید که خوانب

نشده  و یاغلط فهمیاشتباه نقل قول  درمصاحبه شما  حاصل شود که در طولتان شما است که اطمینان  مسئولیت

  .مصاحبه به توافق رسیده داده خواهد شدثبت پی از این ایک ک شمابه از آن  بعد است.



11 

 

 

برای  رایه یک درخواستا، شما شود قبول پنداشته قابل درخواست شما اگر، مقدماتیمصاحبه  پس از  3.5.5 

  .اجازه کسب خواهید کرد رم درخواستوکردن فبا پر بین المللیحفاظت 

 

  ؟خواهد شد رفتهاطالعات بیومتریک گ سایر انگشت و اثر از منآیا   3.6 
 

 3.6.1  IPO  ین برای ا شما است.عکس انگشت و  نشانشامل گرفتن  .خواهد گرفت را تاناطلعات بیومتریک

 کنید نگاه) هد اتحادیه اروپاا یا نه شما قبل در کدام کشور متعآی این که شما استکردن  تثبیتهویت و هدف ایجاد 

 دیگر دراطلعات  .حمایت بین المللی ارایه نموده اید برای یدرخواستکدام تحت مقرره دوبلین ( 10بخش   به

اطمینان حاصل شود که ایرلند  تا( ویزه ها و EURODAC از جمله بررسی) خواهد شد( چک) دیتابیس ها دیده

 .کند بررسیدرخواست شما را  که کشور مسئول است

 

پدر یا مادر یا بزرگسال مسئول و یا گرفته، در صورت سالگی در حضور  14انگشت تنها از افراد زیر سن  اننش

پروسه  را ارایه و در دوران درخواستخانواده  وطفل اداره  - TUSLA شده توسط تعینامکان، یک فرد 

 درخواست دهندگان را نماینده گی خواهد کرد.

 

  ؟خواهم کرد کتبی دریافتاطالعات آیا من بر روند حمایت بین المللی   3.7 
 

از تکمیل  بعدکه باید به شما داده خواهد شد  بین المللیحفاظت برای پرسشنامه  کتاب رهنمودهمراه با این   3.7.1 

  .بازگردانید  IPO تاریخ و زمان مشخص شده توسط را بهباید پرسشنامه   شما .بازگردانده شود  IPO بهن دش

 

در وظیفه خود  ، شما ممکن استشوید نه شما موفق به بازگشت پرسشنامه خود را با تاریخ تعیین شده اگر 

  کنید.مراجعه  8.2و  4.4به بخش لطفاً  دراین رابطه،. موفق نه شدید شما برای همکاری در بررسی درخواست

 

  .دیآوریببه دست را  مشاوره حقوقیپرسشنامه  قبل از تکمیلتوصیه می شود که   3.7.2 

 

  ؟ورمحمایت بین المللی من برای چی نیاز دارم با خود بیا حین ارایه درخواست  3.8 
 

این  .ریدآوبی IPO را بهحین ارایه درخواست  داشته اید خود در اختیارکه گونه اسناد را هر شما باید   3.8.1 

 شامل

 

 در صورت ) وابسته گان تان در آیرلند یا/پاسپورت های زوجه و و ،پاسپورت شما –( ها) پاسپورت

شما با استفاده  اگر سن، هویت و ملیت است. شناخت درIPO  این برای کمک به .دربر میگیرد را( وجود

برای تمام یا بخشی از سفر خود به ایرلند استعمال کرده اید سپس شما همچنین  از یک پاسپورت جعلی

 رید.وخود بیا باید آن را نیز با

 

  کارت  وآنها به نام در پاسپورت  اگرحتی  ،این شامل تکت سفر و بوردنگ پاس ها -سفر  دیگر سندهر

 .دصادر نشده باش می شودای سفر استعمال رکه ب یهویت مل

 

 گونه هر نامه مکتب، کارت های عضویت و  شهادت/ازدواج/، تولدهویتشامل کارت  که – دیگر اسناد

 است. ادعا شما مربوط به دیگر اسناد
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ارائه  ازجهت حمایت  را تمام اسناد و مدارک موجود  IPO برای چه زودترر هشما باید    3.8.2

 نیستید،شما قادر به انجام این کار  گرا  یا  IPO شما باید آنها را با خود به تهیه نمایید. درخواست تان

، شما باید آنها را در اسرع وقت می کنیدارایه  بین المللیحفاظت خود را برای  درخواستزمانی که شما 

هر ی به شما قادر به پاسخگو اگر .آنها تهیه داریدمصاحبه حفاظت بین المللی  وقت در حینپیش و یا در 

 درچوکات زمانی که ممکن است در را با تمام اسناد اضافی   IPO شما باید ،نیستید تقاضا یک از این

 .تهیه نمایید ،ودبه شما داده شحفاظت بین المللی مصاحبه  هنگام

 

ناکامی در وظیفه شما ممکن است به عنوان   است، عدم ارائه اسناد و مدارکدخل ر ذیبه شرایط  مربوط  3.8.3 

 مراجعه کنید. 8.2 بخشو  4.4بخش به لطفاا  .شناخته شود روند حمایت بین المللی همکاری در

 

  ؟کرد خواهم را دریافتآن من  چی وقتو  چیست(  (TRC اقامت موقت تصدیق  3.9 
 

قابل قبول  درخواست ارایه می کنید و خود را برای حمایت بین المللی ودرخواست هنگامی که شما   3.9.1 

 .هید کرددریافت خوا(  (TRCتصدیق اقامت موقتشما یک  ثبت مقدماتیروند  ازبخشی  مثابهشناخته شد، به 

TRC ایرلند ارائه کرده اید اظت را درحف درخواستکه شما یک است  یاهدوش یکی از . 

 

3.9.2  TRC حاوی اطلعات شخصی شما که بهاما  ،استاثبات هویت  نه یک کارت شناسایی و نه 

IPO   .تهیه نموده اید، به شمول نام، تاریخ تولد و ملیت، و همچنین عکس شما است 

 

3.9.3  TRC درخواست  در صورتباید آن را و شما  است وزیر دارایی، تجدید شود، که می تواند

به عنوان یک ( ایرلند) در کشوراقامت  اجازه ورود و زمان درشما  TRC. م این کار توصل ورزیدبه انجاوزیر 

 می شود.  اعتبار آن ساقط، بی ارزش می شود حفاظت درخواست دهنده

 

 

اجازه که ید تا تاریخ آن را به نشان دهد نگه داشته اتازه خود را  TRCد که شما مینان دهیاطلطفاا   3.9.4

 . است حمایت بین المللیارایه برای درخواست خود  به منظور( ایرلند) کشوردر بودن شما 

 

  هستم چی خواهد شد؟ های ویژه من معلول و یا دارای نیاز اگر  3.10
 

 ،اطلع دهیددر اسرع وقت برای مصاحبه شما  نیازهای خاص و یا ضرورت وردم را در IPO لطفاا    3.10.1

امکان پذیر اگر  ،اطلع دهید  IPO درخواست باید روز ارایهشما در  گونه نیازهای ویژههر  در موردهمچنین 

 .میدهید مهیا سازد از آن شما به ما اطلع شما را که معقول نیازهر تلش خواهد کرد   IPO ،باشد

 

 ؟باشم در بازداشت یا حبسمن  اگر یماای حمایت بین المللی درخواست نمآیا می توانم بر  3.11
 

 کشوحبس و یا شما در بازداشت  اگرخواست دهید حتی ممکن است برای حمایت بین المللی درشما   3.11.1

که در آن شما در حال  رادفتر والی برای حفاظت از طریق را  درخواستشما فقط می توانید یک هستید. ( ایرلند)

. می کنیدارایه برای محافظت  درخواستشما  دهید کهاطلع را فورا باید دفتر والی  شما .هستید بدهیدبازداشت 

  .گرفتخواهد  درخواست شما پروسسرسیدگی  الزم برای آمادگی  IPO بادفتر والی ا  بعد

 

3.11.2 IPO   خواست فردیکه در بازداشت است خواهد کرد.دریک  و تصمیمبرای بررسی اولویت توافق 

 

  را می توان بازداشت کرد؟ بین المللیحفاظت  درخواست کنندهکه  شرایط اند آن کدام  3.12
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با دلیل گمان برند  اگرکننده را درخواست  ممکن است شیخاناگاردا  مهاجرت یا یک عضو یک افسر  3.12.1

 :رخواست دهندهد صورتی کهدر  میتوانند بدون حکم دستگیر

  

(i)  باشد( ایرلند) کشوریا نظم عمومی در  عامهتهدیدی برای امنیت ، 

(ii) باشدمرتکب شده ( ایرلند) کشورخارج از  را درسیاسی جدی  غیر جرم، 

(iii)  باشد نه کردهتلش های معقول و منطقی به ایجاد هویت خود را ، 

(iv) ی شوددیگر کشور یکقانونی وارد  اعتبارو بدون ترک  را( ایرلند) دارد کشور در نظر ، 

(v)  تضعیفعمل کند تا تا به شیوه ای باشد عمل کرده در نظر داشته و یا –  

 ، و یا (  ایرلند)  کشوردر اشخاص سیستم برای اعطای حمایت بین المللی  • 

 

 ، و یا( 2.10بخش نگاه کنید به ) مشترکمنطقه مربوط به سفر ترتیب هر  • 

 

(vi) معقول  بدون عذر-  

 ، و یا بین برده است را از خود سند سفر هویت و یا • 

 .و یاشده  تعویضو یا  داده شده جعلی، تغییرسند هویت اختیار داشتن  در • 

 

 

 شده تعینیک جای  در، ممکن است شده اید دستگیر فوق دالیل از یکهر شما جهت  اگر  3.12.2 

 ، که امکانشود آورده ولسوالی اسرع وقت ممکن، به پیش محکمه رباید داز بازداشت  بعد شخص. شوید بازداشت

مدت . و موضوع یا رها گردد ، فرد به شرایطگرددمحکوم  روز 21بازداشت برای یک دوره تا  جهت رد شخصاد

برای حمایت  درخواست تصمیمبه مربوط شود روز در انتظار تمدید  21 الیبه مدت بازداشت می توان از زمان 

یک نماینده حقوقی، و دریافت به مشورت  اجازهتحت این مقررات شده شخص بازداشت  . یکمی باشد بین المللی

 . را داردمشورت  منظور به محکمهحضور در هر برای  با نماینده قانونی ترجمانکمک یک 

 

 چه اتفاقی می افتد؟ دارم 18وابستگان کمتر از  اگر   3.13

  

 در و پنداشته شدهسال  18 کمتر از، کودک وابسته نباشد ند ایرلندوهریک شاو  این کهمشروط بر  3.13.1

در خود  درخواست شما ارایهدر زمان یا  ،آیامی شود که کودک در حال حاضر  پنداشته دهیگنجان شما درخواست

  .حضور داشت یا خیر( ایرلند) کشور

 

یک  خواهششما  پنداشته شده ازاین برای حمایت بین المللی،  درخواستشما یک اگر این، بنابر  3.13.2

 نیست و  ایرلندیوند هرش او یککه  ایداز طرف فرزند وابسته خود را ساخته  درخواست

 

a) ددار مرعسال  18 از کمترو است ( ایرلند) کشورحاضر در  در حال، درخواستاین  ارایهزمان  در، 

 

b) د، یهست درخواست دهندهدر حالی که شما  هبه دنیا آمد( ایرلند) در کشور 

 

c) درخواست دهنده هستیدی که شما در حال می شود( ایرلند) کشورسال و وارد  18سن زیر  در حالیکه . 

 

شما باید آنها  ،داشته اید و فرزندان وابسته می کنیدارایه  درخواست برای حمایت بین المللی جهتشما  اگر  3.13.3

 .بیاورید های شماارایه درخواست  حین  IPO به خودرا با 
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 ، یا کداماست شما به دنیا آمده حمایت بین المللی برایارایه درخواست کودک شما پس از  اگرمهم:   3.13.4

 به بالتاخیررا کودکان /، شما باید کودکگردیده است( ایرلند) شورکوارد پس از درخواست شما  شماوابستگان 

IPO  بیاورید.  
 

 دریافت کنم؟از کجا  رامشاوره حقوقی   3.14
 

. شما می توانید از داریدرا  ارایه برای حمایت بین المللییک نماینده قانونی در مورد با شما حق مشورت   3.14.1

 که: استفاده نمایید(  (LAB خدمات کمک های حقوقی انجمن

 

(i)  شما. حفاظت بین المللی درخواستارائه  درکمک های حقوقی و مشاوره 

 

(ii)  شامل  با خواهد کرد که توصیهحفاظت بین المللی ست پرسشنامه درخوا نمودن تکمیلبه در رابطه را شما

به شما ( ایرلند) در کشورکه وزیر هدف هستید،  زمینه که شما ممکن مایل به تقاضای اینهر نمودن 

 . دهدبرا اجازه اقامت باقی ماندن 

  

(iii)  به کتبی  نماینده گی گونههر و کمک به شما در آماده سازی برای مصاحبه حمایت بین المللی

 . خواهد کردوزیر 

 

(iv)  تجدید نظر  ،درخواستهر ، ارائه نمایندگی برای درخواست شما یامنفی بر پیشنهاددر مورد

 .شما خواهد کرد( IPAT) بین المللیحفاظت درخواست محکمه 

 

 .تنظیم شده است این سند ضمیمه در LABجزئیات تماس برای   3.14.2

 

یک خدمات  ر جستجویاد بمتناوباید شما فاده نمی خواهید لذا است LABشما از خدمات  اگر  3.14.3

به مشورت خود یک نماینده قانونی شما  اگر. باشید با هزینه خود نماینده قانونی خصوصی

با که او به عنوان یک وکیل و یا یک وکیل  نماییدانتخاب کنید شما باید اطمینان حاصل خصوصی 

 . باشد شدهثبت نام ( ایرلند) در کشور تجربه

 

  برای حمایت بین المللی را پس بگیرم؟خود  درخواستآیا من می توانم   3.15
 

قبل از گزارش توسط زمان هر در خود را برای حمایت بین المللی  خواستردد یشما می توان  3.15.1

 به با ارسال یک اطلع خود رادرخواست وانید ت. شما می برداریدافسر حفاظت بین المللی 

IPO  داشته باشدرا  شما شماره رجعت و امضاء ،آدرس جدید ترین اطلع باید .نماییدج رخا ،

اطلع  دررا مربوط به آنها  معلوماتباید  خود درخواستدر داشته باشید وابسته شما کودکان  اگر

 . نماییدشامل خروجی 

 

 یدسترس ا قابلبرای شمخواهد بود که IPAT  شما درخواست تجدید نظر درخواستخروج  اثر 3.15.2

 حال،هر  . بهنیز نخواهد شد پناهندگی و یا حمایت تکمیلی ، و وزیر حاضر به اعلمنخواهد بود

به  یا نه دیگر به دالیلرا باقی ماندن اقامت نمی خواهد اجازه  وزیرتوجه داشته باشید که لطفاا 

زیاد  د، شما به احتمالیانمبباقی ( ایرلند) کشوردر  دیگر شما بر اساس این کهشما داده شود. مگر 

 . هستید پیشنهاد برای اخراج از کشورارایه یک  خطرمعرض  در
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باشید تا مشاوره حقوقی  در جستجوخود برای حمایت بین المللی  درخواستخروج  شما باید قبل از  3.15.3

  .درک نموده ایدکامل  خود راتصمیم اطمینان حاصل شود که شما عواقب 
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 4بخش 

 بازرسیبه و مصاح
 

  ؟انتظار داشته باشم چه می توانمصاحبه حمایت بین المللی من  در   4. 1
 

داده می  اطالعات کتبی  IPO توسطتاریخ، زمان و محل مصاحبه حمایت بین المللی  در موردشما برای   4.1.1

مرد یا  یا مترجم/و مصاحبه افسراید  شما درخواست کرده اگر. می شودخصوصی انجام  ربطو مصاحبه شما ،شود

 .خواهد نمود را تهیهآن   IPO باشد این که امکان پذیر، زن

 

کشور  چراکنید که  ذکر علت را تا دیصحبت کنروبرو   IPO واهد بود که باخ مصاحبه شما فرصت خوب  4.1.2

در  است که شما د. بسیار مهمیدارترس بازگشت  ازچرا شما  ترک نموده اید و خود رااقامت  اصلیا یقبلی /دائمی

. این بسیار مهم است خواهیم ساختحساس و اطمینان بخش عنوان  آنرا حتی االمکانما  ، کهشرکت نمایید مصاحبه

ی بازگشت م ایمیدکشور محل اقامت سابق /شما به کشور اصلی و اگر که برای شما اتفاق افتادهآنچه  کاملشما که 

 . دهید معلوماتس دارید به شیوه صادقانه ایید و کسی که شما و یا آنچه شما از آن تر

 

و در آن شما قادر به  پنداشتنی باشد برای شما درک آن منطقاا شما در یک زبان که با ما قرار است   4.1.3

و به شما در توسط افسر حفاظت بین المللی ریکارد و نوشته . مصاحبه کنیممصاحبه برقراری ارتباط هستید 

 از شما .نماییدشامل  دلیل موجه باشد اطلعاتگونه اصلحات و هر توانید شد تا شما ب خوانده خواهدمنظم،  فواصل

 که اطلعات داده شده درست است. تا تایید شود  را امضاء نماییدمصاحبه شده صفحه ثبت هر تا خواسته خواهد شد 

 

 در زمان مصاحبه خود خود بیان ای حمایتبر گونه شواهد و یا اطلعاتهر شما  مهم است که این بسیار  4.1.4

 ی که شما می خواهید پس از مصاحبه ارسالدیگر شما شواهد اگر ارائه داشته( صورت امکان در از آن و یا قبل)

 د.یانجام ده  IPO ، شما باید این کار را در مدت زمان اعلم شده توسطنمایید

  

خود و یا در طول  تسدرخواشما در  نه آسیب پذیری را کهگوهر گونه اطلعات خاص جنسیتی و هر ما   4.1.5

 . در نظرخواهیم گرفت می کنیدشما اشاره  ارزیابی پروسه

 

. شودنمی  اجازه باقی ماندن در مصاحبه حفاظت شما مستقیم به ارتباط با مسائل سواالت به طور از شما  4.1.6

 مسائل بوجود می آیند چنین این اگرحال، هر به . ردتمرکز خواهد کبر درخواست حفاظت بین المللی شما  مصاحبه

 اگر. توسط نوشتن ثبت خواهد شدبین المللی توسط افسر حفاظت ، آنها (شماشرایط خانوادگی  مثال، گونهبه )

IPO   خواهد شد این که آیا شما باید ، در نظر گرفته دوش حمایت بین المللی اعطا نهشما باید به توصیه می کند که

در طول پروسه گونه اطلعات مربوطه هر د، و ینه می توادمانباقی  یدیگر ه به اجازه برای دالیلبا توج

  .خواهد شد گرفته در نظر زمان همان حفاظت در درخواست

  

  جهتبه مصاحبه حمایت بین المللی  خودبا را کسی هر آیا من می توانم   4.2

  ؟رموبیا خویشحمایت 
 

 اگر. کرده میتواندشرکت مصاحبه  در شما. نماینده قانونی می شودخصوصی انجام  به طور مصاحبه شما  4.2.1

 ، شما باید با نماینده قانونی خود چک کنیدهستید شما در حال دریافت مشاوره حقوقی از کمک های انجمن حقوقی

این خواهد بود، مگر نه ر به حضور ی قاددیگر به طور کلی، هیچ کس .یا خیرخواهد بود و  حضورقادر به  آیا که

و خانواده  طفلاداره  - TUSLAو یا یک نماینده از شما  سرپرست زمانی که یاد سال هستی 18 از کمترشما  که

 باید شرکت کنند.
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 . نه خواهد بود گونه سوال برای شمابه هیچقادر به پاسخ  معیتی شما شخص  4.2.2

 

خواهد  در مصاحبهرا  مشاهداجازه زن /باشد، او مرد ینده قانونی با شمایک نما کهشما می خواهید  اگر  4.2.3

 فرصتی داده خواهد شد نقطه که آنها الزم می دانندهر . نماینده قانونی شما در آغاز و در پایان مصاحبه به داشت

 .پاسخ ارایه نمایند گونه سوال شماهر خواهد بود برای . آنها قادر نه روشن کند

  

 ؟نبودممصاحبه شرکت کنم و یا موفق به حضور در مصاحبه  نه توانم درن م اگر  4.3
 

، مصاحبه تنها می تواند به دارید ارزیابی پروسهاز آنجا که شما یک وظیفه به طور فعال همکاری با   4.3.1

ن به مصاحبه خود شما فکر می کنید که مشکل آمد اگر .دتعویق افتبه  استثنایی دالیلدالیل بیماری و یا سایر 

کتر ااز د مریضیهر شواهد به ارائه شما می رود انتظار . اطلع دهید در اسرع وقترا   IPO شما باید ،دارید

 .تهیه نمایید از مصاحبهقبل   IPO برای( و یا مشاور GP) خود

 

اری از روز ک 3ظرف ، داشتیده مشخص حضور نمان شما برای یک مصاحبه شخصی در تاریخ و ز اگر  4.3.2

اساس  بهرا  شما درخواستاقدام به بررسی IPO  ،ارائه نمایید منطقی یک توضیح  IPO برای، آن تاریخ

، شما این دیگر به عبارت .حفاظت ارائه کرده اید رسیده گی خواهد کرد روندالی آن نقطه در اطلعاتی که شما 

گونه هر پرسشنامه و است مورد بررسی براساس درخومصاحبه و از دست داده فرصت را برای توضیح مسائل 

 .ارائه کرده اید قرارخواهد گرفت مصاحبهشده برای  تعینزمان  قبل ازاسناد که شما 

  

  ؟خواهد شدچه عواقب ناشی  از عدم انجام این کاردارم را  آیا من وظیفه همکاری با روند درخواست  4.4
 

 . فعاالنه همکاری نمایید برای حمایت بین المللی خودواست بررسی درخ در تا شما هستاین وظیفه   4.4.1

 

 در محدوده گسترده ای است و شامل نیاز شما وظیفه همکاری    4.4.2

 

(i)  برای اثبات را منطقی عملی همه اطلعات مورد نیاز  طورو ارسال به زودی به بود صادق باید

که در اختیارشما درخواست  مهم در مورد عناصر یکه شامل بیانیه ها و اسناد) شما درخواست

 ، و (است

 

(ii)  نظر گونه درخواست تجدیدهر  تصمیمهمکاری در بررسی درخواست شما و در . 

 

 2015در قانون حمایت بین المللی سال که  دیگر مورد تمام تعهداتدر  که نیز خواهد شدخواهش  شمااز   4.4.3

 .نماییداهده مشرا  8بخش لطفاا  . در این زمینه،موافقت نماییداست 

 

 استاین نظر بهوزیر  اگر  4.4.4

  

(i) و یا درخواست خود ناموفق ایدوظیفه خود همکاری در بررسی  شما در ، 

 

(ii) بدون رضایت ( ایرلند) کشورو یا تلش برای ترک نمی کنید ترک  شما تعهد خود را نقض کرده اید که

 وزیر، و یا

   

(iii)  راآدرس  تغیرگونه هر آدرس و تغییر قت اسرع و در جهت اطلع وزیرکه شما تعهد خود را 

 ، و یا نقض کرده اید
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(iv) تقاضا شده بود تا کهشما از د که برای توافق با اطلع نقض کرده ای که شما تعهد خود را : 

 

 ( ایرلند) در کشورولسوالی یا منطقه مشخص  یک زندگی در ماندن یا اقامت و باقی  • 

 

 و 

 

 ص به یک افسر مهاجرت، و یا در یک گزارش در فواصل زمانی مشخ  • 

 ، مشخص شیخاناگاردا  مرکز

 

شما مشاهدات خود را در پاسخ  ودعوت  روز کاری 10در شما را و  را ابراز خود نظر طلع کتبیا در وزیر

 در موردتایید می کنید شما  که شما مایل به ادامه با درخواست خود هستید وارائه کند. از شما خواسته خواهد شد 

 . دوید شآوری خواه یاد همکاری وظیفه خود

 

  اگر  4.4.5

 

a)  نه دهیدشما پاسخ ، 

 

 ، پاسخ شما را زیر نظر گرفتنیا، 

 

b) می کنیدنهمکاری روند حفاظت  با وزیر تصمیم بگیرد که شما ، 

 

 . خواهد شد بررسینموده اید  تسلیم در آن زمان قبلاساس اطلعاتی که شما بر شما درخواست

 

  ؟ چیست مصاحبه شخصیروند عمده بررسی، به شمول   4.5
 

4.5.1   IPO  تا نمودوارسی خواهد درخواست شما را برای حمایت بین المللی  

 تصفیه كند که:

 

 نه،  اگر، هستید وپناهندگی مستحق حالت شما  اول، آیا  • 

 د.هستی متممحمایت  واجد شرایطشما  این که آیا  • 

 

 داشت کهبه طور معمول نیاز خواهد  فرآیند  4.5.2

 یک مصاحبه شخصی،  • 

 و یا در مصاحبه و کتبی شما جمله تمام اطلعات ارائه شده  به شمول درخواست شمابررسی   •

 این کهو توصیه به ها شامل یافته که  .این گزارش بررسیآماده سازی یک گزارش نتایج حاصل از  • 

 .واجد شرایط هستید ل حفاظت بین المللییک از اشکاهر برای آیا یا نه شما 

 

 مصاحبه شخصی،

 

 جزئیات کامل از ادعای خود برای حمایت بین المللیکردن  عبارت از برپامصاحبه شخصی  هدف از  4.5.3

 میشوند. مصاحبهبصورت جداگانه معمول  به طور شرکا/هر. زن و شواست
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 حبه، شما بایددر مصا  4.5.4

 

(i) هستیدبین المللی حفاظت  جستجوی را درچشما  کهی دلیل اینبه  ختصرمبه وضوح و  شرح نمودن ، 

(ii) بین المللی در رابطه با افراد وابسته حفاظت شما به دنبال  که یبه وضوح و اختصار به دلیل شرح نمودن

 ، در صورت امکان، هستیدبه خود 

 

(iii) انی که از و کس شمارائه تمام اطلعات، اسناد و مدارک و جزئیات مربوط شرایط خاص ا

 به کشوراصلید ینمی توان شماچرا شما و وابستگان  یکهمعلوماتخاص،  به صورتو  اند شماوابستگان 

 .دبازگشت نمایی خود یمیداکشور محل اقامت سابق /خود

  

. عدم انجام این کار ممکن است باشید راستگویو به طور کامل همکاری کنید  است تا شمااین وظیفه   4.5.5

خود  درخواست بررسیدر اگر  مقصر دانسته خواهید شد  شما  و در نتیجهرا تحت تاثیر قرار دهد  شمااعتبار 

 .(نگاه کنید فوقدر  4.4.5 و 4.4.4اف اگر پاربه ) شما همکاری نکردید  

 

 شمادر نظر خواهد گرفت که با وابسته گان موجود  درهنگام مصاحبه، کنندهیک مصاحبه امکان دارد که   4.5.6

 . هددانجام  مصاحبه درخواستدر 

 

الزم و امکان پذیر  جایی که ،انجام خواهد شد به کمک یک مترجمارتباط مناسب مصاحبه  اطمینانبرای   4.5.7

 . باشد

 

فاده، و یا افشای، بحث، است اجازهد و بگذاربه ماهیت محرمانه مصاحبه احترام که مترجم موظف است   4.5.8

 . کرده استوظایف خود عمل در حال اجرای را نه دارد عات جمع آوری شده طلای دیگر شخصهر تصویب به 

 

 در جستجویکه مصاحبه افراد و آموزش پروسه مصاحبه  در موردکه  کنندهشما توسط یک مصاحبه   4.5.9

دقیق دریافت اطلعات  شما کشور دائمی قبلی محل اقامت/شما اصلیکشور  در مورد بوده و حفاظت بین المللی

 . به شما مصاحبه صورت خواهد گرفت ،ده استکر

 

برای یک فرصت  شما براید. خواهد شنگه داشته  کنندهچاپ مصاحبه توسط مصاحبه /کتبی ریکارد  4.5.10

دقیق از  گزارشیک که این   نموده امضارا  صفحههر جهت تایید آن خواسته خواهد شد که  و شده دادهشما  تکرار

دقیق  گذرشچیزی که نوشته شده یا چاپ شده در این هر که  دباور داشته باشی ماش اگراست.  شمامصاحبه 

آن را در  تا خواهد شد، و به شما یک فرصت داده اطالع دهید مستقیمبطور کننده مصاحبهبه  نیست، شما باید

 .نمایید طول مصاحبه روشن
 

درخواست مربوط  موضوعهر رابطه با  دربه   IPO بررسی نوشته شدنمورد در را  شما نماینده کتبی  4.5.11

را  همچنین ممکن است این کار درخواست خودبا  به ارتباطی دیگر فردهر . میتوانید کرده معرفیشما ارایه کند 

قبل از  ها گینمایندچنین باشد. این مطلوب است که مطلوب آن  UNHCR، ممکن است به عنوان دهدانجام 

شده قبل یا در طی  تمام نمایندگی ارایه در نظر خواهد گرفت که  IPO دیگر از طرف. میتواندشده  ارایهمصاحبه 

شما باید در نظر شده  معرفینمایندگی شما در نظر گیرید  که و نیز ممکن است  ،گیرد در نظریک مصاحبه با شما 

 ایه شده است نمایندگی شمار بعدا از مصاحبه بشرطیکه ان قبل از گزارش در مورد درخواست ارکه داشته باشد 

 

  

این  بهافسر  تا می شودقرار داده  باطلیک مصاحبه شخصی ممکن است که در آن یک حمایت بین المللی   4.5.12

 که باشدنظر 
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(i)  ؛ داده شود اعلم پناهندگیبا یک فرد است که باید توجه  درخواست دهندهشواهد موجود نشان می دهد که 

 

(ii)  به مصاحبه سطح از بلوغ که بررسی  ،باشدو پایین  کمن سن چنیو   18، زیر سن درخواست دهندهاگر

 د، یاورنمی  پیش خوبی

  

(iii)  خارج از تحمل وو یا قادر به مصاحبه با توجه به شرایط که باشد نا مناسب درخواست دهنده اگر 

 است.  آنل وکنتر

 

  و آماده سازی توصیه درخواستبررسی 
 

 د؟اتفاقی می افتچه من به از مصاحبه  بعد  4.6

  

خواهد در نظربرای حمایت بین المللی  درخواست شماتمام اطلعات مربوطه را در رابطه با  IPO از  4.6.1

 . خواهد کرد تهیهپیشنهاد را بر اساس آن و گرفت 

 

  ؟چیستمن حمایت بین المللی  درخواستنتایج احتمالی   4.7
 

برای حفاظت بین المللی مورد درخواست شما در حفاظت بین المللی گزارش کتبی شامل توصیه  یک افسر  4.7.1

 :باشد یکی از موارد زیر امکان داردتوصیه  خواهد کرد. تهیه

  

(i)  داده شود اعلم پناهندگی برای شما بایدکه ، 

  

(ii)  داده شود، یا اعلم حمایت متمم شود اما نه پناهندگان داده  اعلمشما یک به که 

 

(iii)  شود داده متممده و نه حمایت یک پناهناعلم که به شما نه باید. 

 

 در ،داده شود متممدر مواردی که توصیه می شود که به شما نه یک پناهنده و نه یک اعلم حمایت   4.7.2

 :ها شامل باشد حمایت بین المللی نیز ممکن است به شرح زیر یک یا چند یافته افسرگزارش 

  

(i)  بودن  مستحقمربوط به مطرح آن و یا حداقل  دهمطرح ش ارتباط نه داردتنها مسائل که  شمادرخواست

 ، است برای حفاظت بین المللیشما 

 

(ii)  برای  مستحق شما، متناقض، غیر محتمل یا ناکافی تضمینی است که ادعای ناسازگارشما درخواست که

  ،کننده نیست قانع واضحا  بین المللی حفاظت 

 

(iii)  داشتن با به عنوان منطقی عملی  خود به زودیدرخواست ارایه که شما بدون دلیل موجه به

 ، شده ایدنه موفق ید فرصت به انجام این کار بود

 

(iv)  در بخشی از کشور حمایت شما  ، برایدارید نهحفاظت  گونهکه شما نیاز به حمایت بین المللی به

 ، دستیاب است دایمی شماکشور سابق اقامت /شما اصلی

 

(v)  اشته شده استپندکشور امن شما  دایمیمحل اقامت سابق  / کشور اصلی  اگر. 
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در یک مورد که در آن یک گزارش شامل یکی از یافته های فوق، یک دوره کوتاه برای درخواست تجدید نظر به 

IPAT شود مشاهده روند تجدید نظر برای اطلعات در مورد 5بخش د. ممکن است اعمال شو . 

 

 واجد شرایط که د یشوشما یافت  اگر، یک پروسه روشبه عنوان بخشی از   4.7.3

که دارد وجود دلیل  کدامآیا وی خواهد کرد که در نظر ملحظه ، وزیر پس از آن تیدسمتمم نیپناهندگی و یا حمایت 

 .کنید مراجعه 13بخش و  1.6بند به لطفاا  باقی بمانید.( ایرلند) کشورشما باید اجازه داده شود تا در به چرا 

 

در مورد نظریه افسر حمایت بین المللی از ( در صورت شناخت) را شماقانونی  نمایندههم شما و  وزیر  4.7.4

خواهد شد تنها از داده حالت پناهندگی به شما که باید  باشدیه این توص اگر. طریق پست ثبت شده اطلع خواهد داد

 د. یاین واقعیت مطلع شو

 

 شما ارسال خواهد شد: به ، رد شده ایددو هر متمم تابعیت پناهندگی و حفاظت  برایشما  اگر

 

(i) توصیه، برای دالیل  توضیح 

 

(ii) پی گزارش شامل توصیه، وایک ک 

  

(iii) به  مورد نحوه درخواست تجدید نظر اطلعات درIPAT  توصیهاین.  

  

خواهید کرد در  تصمیم دریافت، شما نیز یدحمایت بین المللی نمی باش شما مستحق دریافت شد کهاگر   4.7.5

 توضیح، تصمیم گرفته است( اقامت) برای دادن اجازه باقی ماندن دیگر برای شما به دالیل یا وزیرآ این کهمورد 

 . اشدبمیاین تصمیم  برای دالیل

 

دو هر پناهندگی و یا ) عطا حمایت بین المللیاعدم شما ممکن است یک توصیه درخواست تجدید نظر   4.7.6

 ارایه دارید. IPAT بهشما را ( فرعی متممپناهندگی و حمایت  حالت

شناخته  اگر) شماو نماینده قانونی  شمادوهر برای ، و دالیل آن، شماتجدید نظر  بر محکمهدر  IPATیک تصمیم 

 اطلع داده خواهد شد.( می شود

 

را  درخواست تجدید نظر ،شمابرای ( اقامت) ماندن باقیدادن اجازه نه  در موردتصمیم وزیر  علیه شما  4.7.7

  نمی توانید.ده کر رایها

 . 

توصیه را  IPATو ارایه نمایید شما حمایت بین المللی برای عدم اعطا  نظریهدرخواست تجدید نظر  اگر  4.7.8

شما کدام اطلعات جدید  اگر خواهد کرد،بررسی را اجازه دادن باقی ماندن به شما حمایت نماید، وزیر این تصمیم 

نگاه  13.5اف اگر پاربه ) از بدو اخذ تصمیم اصلی ارائه نموده اید( تصمیممربوط به این ) مربوط به تغییر شرایط

 .( کنید

 

برای درخواست حمایت بین المللی من در  ،امدریافت نکرده  امدر مورد درخواست را  ای نظریهمن  اگر  4.8

  چه اتفاقی می افتد؟ماه  6ظرف 
 

، وزیر باید در درخواست اید ماه دریافت نکرده 6ظرف  دردر مورد درخواست خود ای  نظریهشما  اگر  4.8.1

ا این . بتهیه نماید ودش ارایهباید  نظریهکه در آن یک  یشما، شما را با ارائه اطلعات در مورد مدت زمان تخمین

 . نمی کندبه توصیه آن زمان متعهد را   IPO خود ذاتبه  تخمینحال، این 

  



22 

 

 5بخش 

 ین المللیتجدید نظر و حمایت باستیناف یا 

 

 های نظریهو  بین المللیحفاظت  نه نمودنعطا ا نظریه در موردحق درخواست تجدید نظر مستمن آیا   5.1

  ؟میباشم دیگر
 

می توانید  نیستید،پناهندگان  حفاظت متمم پناهندگی و یا حالت مستحقتوصیه شود که شما  اگر ،بلی  5.1.1

 .را بدهید نظریهاین ، تجدید نظراستیناف یا درخواست 

 

 که  دارید نظریه راشما نیز حق درخواست تجدید نظر یک   5.1.2

 

(i) و یاباشدغیر قابل قبول  شماحفاظت  درخواست ، 

  

(ii)  ارایه نمایید برای حمایت بین المللی را بعدی درخواستتا  نه خواهد شدشما اجازه داده به . 

 

  کنم؟را ارایه چگونه درخواست تجدید نظر   5.2
 

 برای د. هنگامی کهیبین المللی حفاظت تجدید نظر ارسال کن محکمهبه  ا باید یک درخواست تجدید نظرشم  5.2.1

 .کنیدتکمیل آنرا که  دداریشما نیاز  .خواهد شددرخواست تجدید نظر داده فورم  کاپیبه شما یک  ،رسید نظریه تان

 

  ؟چیستدرخواست تجدید نظر  دهی تسلیم محدودیت های زمانی برای  5.3
 

 است.خواهد شد ده یشما گنجان نظریهجزئیات محدودیت زمانی مربوطه با   5.3.1

  

  ؟مهستوکیل برای درخواست تجدید نظر خود  مستحقمن آیا   5.4
 

یک نماینده قانونی شما  اگرد صحبت کنید. . شما باید درخواست تجدید نظر خود را با نماینده قانونی خوبلی  5.4.1

 کمک های اولیه حقوقی تماس بگیرید. انجمن  با وانیدد، شما می تیندار

 به شما کمک کند.  تا نمایید، شما می توانید یک وکیل خصوصی با هزینه خود استخدام دیگر گزینه

 

  ؟خواهد شد استماعچه زودی درخواست من به   5.5
 

درخواست که  ،گرفتخواهد بین المللی شما را با جزئیات با شما تماس  محکمهحفاظت از تجدید نظر   5.5.1

 خواهد شد.  استماع وقت چهشما تجدید نظر 

 

  ؟کنم تفیاخود اطالعات بیشتری در مورد روند تجدید نظر  کجا می توانم  5.6
 

بین المللی را می حفاظت برای  درخواست بهاطلعات مربوط به روند تجدید نظر در رابطه    5.6.1

 . نمایید یافتدر www.protectionappeals.ie IPATتوان در وب سایت 
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 6بخش 

 حفاظتمتمم  حالتاعالمیه پناهندگی یا 

 

  ؟نظریه را دریافت نمایم هکناز ی بعدچه اتفاقی می افتد   6.1
 

یک  IPATداده شود، یا  اعلم حفاظت تابعیتشما باید یک پناهنده و یا به توصیه می کند که  IPO اگر  6.1.1

خواهد داد  متممپناهندگان یا یک اعلم حمایت  اعلمشما یک به ، وزیر در اسرع وقت دمیده IPO از توصیه منفی

 .ارتباط داردزیر  6.1.4بند . این موضوع به که قابل اجرا است

 

 ، نه شود اظهارنامه داده شکلدو هر شما باید به که  نظریه میدهد IPO اگر  6.1.2

 و 

 

(i)  و یا، دارایه نمی کنیشما درخواست تجدید نظر را ، 

 

(ii) د، و شما ناموفق هستیرا ارایه داشتید شما درخواست تجدید نظر  اگر 

 

 . شد به شما نخواهد اعلمدو شکل هر  عطا کردناوزیر حاضر به 

 

  شد. متوقف خواهد متمماعلمیه پناهندگی و یا بیانیه حمایت  شویدشهروند ایرلند شما  وقتی که،  6.1.3

 

، دپناهنده هستیکه شما یک تصمیم می گیرد تجدید نظر  محکمه IPATدر یا  دهدنظریه  IPO اگرحتی   6.1.4

 : آنرا رد کنداعلم وزیر ممکن است 

 

(i)  و یا دارد  وجود( ایرلند) کشورمورد شما به عنوان یک خطر برای امنیت  دردالیل منطقی 

(ii)  هایی جرم و به د، توسط یک قضاوت نرا تشکیل می دهی( ایرلند) کشورشما خطری برای جامعه از

 .هستیدمحکوم ( ایرلند) کشورداخل و یا خارج از ) جدیجنایت به خصوص 

  



24 

 

 7بخش 

 

 اعطاء گرددبرای تان  حفاظت بین المللی اگرشما حقوق 

 

  ؟ چیستدریافت می کنم حقوق من را حمایت بین المللی  من اگر  7.1
 

مقررات تحت ، مشمول میرسد متممحمایت  حالتپناهندگان و یا  حالتشما یک  برای هنگامی که   7.1.1

 :می شوید مستحقشما  ،2015قانون حفاظت بین المللی، 

  

(i)  به شرکت در هر کسب و کار، تجارت یا حرفه ای و دسترسی به تعلیم و اشتغال  جستجوبه وقتیکه

ت به عنوان ، در همان شیوه ای و به همان اندازه که در تمام جهامی شویدوارد وتربیه در کشور )ایرلند(

 ؛ دسترسی دارد وند ایرلندیهریک ش

 

(ii) همان  و طبی، مراقبت های ایرلندی وندانهرشبرای  ءبرای دریافت، موضوع به همان شرایط قابل اجرا

 د؛وندان ایرلندی حق داریهرش رفاه اجتماعی بالمثل استفاده

  

(iii)  ت که مشمول سه سال اس و نه کمتر از یک دوره مشخصبرای ( ایرلند) کشوربه اقامت در

 . واستتجدید پذیر به شرایط 

  

(iv)  یک سند سفر مستحق  و میباشیدوندان ایرلندی مستحق هربه ش( ایرلند) کشور سفر بههمان حقوق

 د.هستی
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 8بخش  

 

 حفاظت بین المللی رونددر  شماحقوق و تعهدات 

  
 

  ؟چیستحقوق من در روند درخواست حمایت بین المللی   8.1
 

اتحادیه اروپا برخورد شود، که در آن مورد ترتیبات دوبلین شما تحت مقررات  دوسیهدر مواردی که جز   8.1.1

برای حمایت  درخواست دهنده به عنوان یک شما، حقوق (نگاه کنید 10بخش ) جایگزین خاصی اعمال می شود

 بین المللی به شرح زیر است:

  

(i)  برای حمایت  شمابه منظور بررسی برنامه (  ایرلند) شورک ن درو باقی ماند شدناجازه وارد برای شما

مراجعه  8.1.2بند به  شد خواهد دادهتوسط وزیر  IPATدرخواست تجدید نظر  و IPO بین المللی توسط

 .نمایید

  

(ii) اماده گرددبرای اطمینان ارتباط مناسب که مترجم  یکبرای ، هستید حقمستشما  باشد الزم و ممکن اگر . 

 

(iii)  متناوبا، شما را دارید حقوقیهیئت مدیره مشاوره حقوقی و کمک از کمک های  وجستجشما حق .

 شما می خواهید. اگربگمارید، با هزینه خود قانونی خصوصی  ممکن است نماینده

 

(iv)  شما حق برقراری ارتباط باUNHCR  .یافته  ضمیمهتماس را دریافت  معلوماترا دارید

 .میتوانید

 

(v)  باید به  اظهاراین  .خود دارید درخواست بهدر رابطه  به وزیر اطاعت راظهاارائه  در موردشما حق

 . ودش ارایهصورت کتبی 

 

(vi) پذیرش و ادغام ادارهRIA)  )ارایه ( صورت تمام هیئت مدیرهبه ) اسکان یامحل شما ارائه  برای

مربوط پیشنهاد . پذیرش این باشد طی مراحلدر حال  شماحفاظت  درخواست صورتیکهدر خوهد کرد 

جزئیات  .قابل دسترس هستند www.ria.ieقوانین مجلس در  .شدتوسط شما خواهد  خانهقوانین قبولی 

 .در یافت نمایید ضمیمه در را می توان RIAبرای 

 

(vii) برخورد خواهد شد. اطلعات ممکن  به اعتمادئیات ارائه شده در ارتباط درخواست شما تمام جز

، مانند دارندسر و کار  که ممکن است با شماخواهد شد آشکار  ادارات عام دیگر این حال، به دراست، 

و ( پولیس ایرلند شیخانا گاردا) دولت ایرلند ادارات و سازمان های از جمله مقامات اداره مهاجرت،

قانون از جمله که به وظایف خود عمل کنند که ساخت را قادر خواهد این سازمان ها مقامات محلی. 

 دیگر اطلعات به این . برخی ازمیباشد(  ایرلند)  کشوراز اتباع خارجی دولت مربوط به ورود و حذف 

  .خواهد شدارائه  عامل مقررات اتحادیه اروپا دوبلینکه کشورها 

 

(viii) از کتبیاطلع  طریقاز  شما IPO ، IPAT  مصاحبه ها، ملقات ها،  در موردیا وزیر، و

که س ادر ربرای حمایت بین المللی د شما درخواستگونه اعلمیه در ارتباط با هر تصمیم گیری و یا 

 . خواهد شویدآگاه  توسط شما ارائه شده

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=http://www.ria.ie/
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درخواست به شما  نباقی ماند الی یباشدم قابل اعتباراقامت موقت شما به طور کلی  تصدیق نامه   8.1.2

یک اعلم به شما  تاشود  ، به عنوان مثال در زمانی که وزیر حاضرمتوقف شود برای حمایت بین المللی دهنده

مطابق با انتقال مقررات اتحادیه اروپا ( ایرلند) کشورشما از  اگرو یا  نمی دهد متمم پناهنده و یا تابعه حفاظتحالت 

 .می شوید منتقل دوبلین

  

  ؟ چیستحمایت بین المللی  روند درخواستتعهدات من در   8.2
 

 برای حمایت بین المللی به شرح زیر است: درخواست دهندهتعهدات شما به عنوان یک   8.2.1

  

(i)  ودشما تحمیل ش باالیممکن  دیگر الزم مقرره هاینوع هر با (  ایرلند) کشورقوانین  پیروشما باید 

 . باشید

 

(ii) گونه هر  تصمیمو در  درخواستتمام جنبه های  بررسیهمکاری کامل در  است تا شماوظیفه  این

قرار دارد  شمادر اختیار که تمام اطلعات و اسناد  تسلیم نمودن، از جمله نظر شده درخواست تجدید

 . ارایه کنید شما درخواستحمایت  یراب

 

(iii) بهآدرس جدید خود را جزئیات  شما بایدشما آدرس خود را تغییر دهید،  اگر IPO   از طریق

اداره توسط پذیرش و ادغام  شما اگرحتی تطبیق میشود این امر . ارسال کنید بال تاخیر کتبی اطالع

(RIA) عدم انجام این کار جرم است .شوید به محل اقامت جدید منتقل. 

 

(iv) در تمام مکاتبات با IPO  یاIPAT ارهشمنام، آدرس، ملیت و  تحشما باید به وضا ID شخص 

 . نشان داده اید اقامت موقت خود را تصدیقدر طوریکه  نشان دهید

 

(v)  ی که در حال ،مبادرت ورزید( ایرلند) کشورترک و یا تالش به ترک بدون رضایت وزیر، شما نباید

  .است جرمبدون رضایت وزیر ( ایرلند) کشور کردن . ترکاست ملحظهتحت  درخواست شما

 

(vi) کسب و کار، هر در استخدام و یا شرکت برای افزایش در شدن رد ، واجستجو شما مستحق

  .است یک جرماستخدام یا کسب و کار  شرکت در نیستید. تجارت یا حرفه ای

 

(vii)  توسطکه  اسناد و مدارک نسخه هایتمام باید  شماشما یا نماینده قانونی IPO  وIPAT  به شما

 .است نگهداری نمایید داده

 

(viii) اقامت و یا در یکمنطقه مشخص  در ناحیه شود تقاضا لزوم ورتدر صممکن است  از شما 

 .است جرم. عدم انجام این کار سکونت کنید( ایرلند) کشوردر  محل

 

(ix) افسران مهاجرت، و یا یک  به در فواصل زمانی مشخص شود که تقاضاممکن است  از شما

 .است جرم این کار. عدم انجام گزارش دهید ماموریت( لیس ایرلندیوپ) مشخص شیخاناگاردا 

  

(x)  جرم . عدم انجام این کار شماباشید راستگووقت هر شما باید در ارائه اطلعات در ارتباط با درخواست 

 .است

  

(xi) وزیر در که مربوط به تصمیم را ارائه نمایید اطلعات  گونههر پرسشنامه خود  شما باید در

. شما همچنین ممکن یا نه کرد خواهد اعطا نانداجازه دسترسی باقی مشما ممکن به  ،آیا این کهمورد 
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تهیه  و باقی ماندناعطا اجازه بین  مدتدر طول  این کهوزیر در مورد تصمیم که مربوط به است 

 . شمادارید هر گونه اطلعات را ارائه شما باشدحفاظت درخواست  بررسی بهگزارش در رابطه 

این  در تصمیم وزیرشرایطی که ممکن است مربوط به  گونه تغییر درهر  در موردوزیر به همچنین باید 

را می توان اجازه دسترسی به باقی ماندن  طلعات مربوط بهااطلع دهید. تاخیر  بلرخ میدهد موضوع 

 .دریافت نمایید 13بخش در 

 

(xii)  بهخود دارید ل و یا تهیه دسترس و، کنتراختیارکه درشما باید تمام اطلعات مربوطه IPO   یا

IPAT،  باشد ارایه نمایید. منطقی عملیکه به محض 

 

  مـــــــمه
 

و  تلیفوننام، آدرس، شماره ) شمانماینده قانونی  جزئیات( مناسب به طور)  IPATیا IPO بهشما باید   8.2.2

 کهعدم انجام این کار ممکن است در صورت.ارایه نمایید گونه تغییر در نماینده قانونی، در اسرع وقتهر  و( غیره

 رهو تصمیم گیری در باارتباط  در مورد نماینده قانونی شما کمک از توصیه ورا برای دریافت  شما قابلیت

 متضرر مینماید.  برای حمایت بین المللی درخواست شما
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 9بخش 

 

 سرپرستبی  اطفال

 

اتفاقی می  یک درخواست ارایه نمایم چه سرپرست طفل بیبرای حمایت بین المللی به عنوان من  اگر  9.1

 ؟افتد
  

مراقبت  مسئول کهو با یک فرد بزرگسال گرفته شوید، در نظر( سال 18زیر ) که در آن شما یک کودک  9.1.1

  .راجع خواهید شد( TUSLA) و خانواده اداره طفل -به  . شماستنیشما همراه ، خواهد شدشما  و حفاظت

  

 شما عمرمصاحبه ارزیابی  داشته باشید. IPO انجام توسطشما ممکن نیاز به انجام مصاحبه ارزیابی سن   9.1.2

 به، شما، محل نگهداری از پدر و مادر میکندایجاد شما سفر  در مورد امادگیبرای برخی از حقایق اساسی 

  - TUSLAکمک  باانجام مصاحبه از  بعد. افسر طراحی شده است استاندارد آموزش و پرورش و سطح از بلوغ

 سال سن 18د که شما زیر هد گرفت که آیا وی در نظر بگیرتصمیم خوا ده در صورت نیازاداره طفل وخانوا

 .هستید

 

تصمیم مسئولیت  این ادارهکه شده اید؛ جع و خانواده، را اداره طفل – TUSLAبه شما  اگر   9.1.3

 دیگر گزینه های که اینو یا  باشد شمافع ن به آن کهشما حمایت بین المللی برای ارایه درخواست جهت  راگیری 

 به خانواده و یا ردیابی خانواده است.دوباره ممکن است اعمال شوند مانند الحاق 

  

برای حمایت بین المللی  اردرخواست  و خانواده یک اداره طفل  - TUSLA اگرچه است  طرزالعملن آ  9.2

 ؟ارایه کند من
 

یک برنامه که است  شمابه نفع  اینکه  رددا در نظرخانواده  و طفلیا اداره  – TUSLA اگر   9.2.1

 حقوقی در مشاورهبه آن ، بر اساس اطلعات از جمله ارایه نماید برای حمایت بین المللی از طرف شمادرخواست 

 شخصآن ، و یا مانند را نیز تدارک خواهد نمود خانواده و اداره طفل - TUSLAیک کارمند تعین، ی دارددسترس

 کمک کند. بررسی طرحو مصاحبه  دربا شما  تا نمایدارایه را  درخواستچنین  که، نماید اخذتصمیم  ممکن دیگر

 

  ؟چیست به کمک حقوقی هیئت مدیره 18زیر  طفلیک  رجعتبرای  طرزالعمل  9.3
 

9.3.1  TUSLA با داداره طفل و خانواده می توان LAB  ترتیب کند برای شماقانونی نمایندگی  تا گیردبتماس .

 . همراهی نمایدتان مصاحبه به  را شما خانواده کودک وو اداره  - TUSLAاخذ خواهد شد تا خاصی  ترتیبات
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 10بخش 

 اتحادیه اروپا مقررات دوبلین 

 

  ؟چیستاتحادیه اروپا دوبلین مقررات  10.1
 

مکانیزم برای  و یجاد معیارهاا قواعد حقوقی برای طرزالعملاتحادیه اروپا پایه و اساس و  دوبلینمقررات   10.1.1

در یکی از کشورهای  کهی برای حمایت بین المللدرخواست بررسی یک  جهت .فراهم می کندتعیین دولت مسئول 

 .می شودارایه  کشور ثالث یا یک شخص بدون تابعیتتبعه شرکت کننده توسط 

  

اطلعات بیشتر ، به شما می کنیدارایه  IPO برای حمایت بین المللی دردرخواست هنگامی که شما یک   10.1.2

 .خواهد شددوبلین ارائه  مقرره در مورد

 

 شامل این اتحادیه دیگر به یک کشورشما ممکن  ،دارید قراروبلین اتحادیه اروپا شما تحت مقررات د اگر  10.1.3

 . دهد مورد بررسی قرار در آنجا تان راحفاظت بین المللی درخواست  تامنتقل شده 

  

 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=http://www.orac.ie/website/orac/oracwebsite.nsf/page/eudublinIIIregulation-main-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=http://www.orac.ie/website/orac/oracwebsite.nsf/page/eudublinIIIregulation-main-en
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 11بخش 

 

 داوطلبانه( عودت) گزینه های بازگشت

 

 ؟را دارم دایمیکشور محل اقامت سابق /دخو اصلیطور داوطلبانه بازگشت به کشور  انتخابآیا من   11.1

  

 ردبرای حمایت بین المللی و یا پس از  درخواست شما بررسیزمان در طی هر شما در  گشت انتخاب  11.1.1

 شمادرخواست حفاظت  اگر است.  ایمیدکشور محل اقامت  / اصلی شماداوطلبانه به کشور عودت  شمادرخواست 

محل  کشور دائمی قبلی/ اصلیداوطلبانه به کشور  عودت ،دارید مرحله در آن شماخارج شده است، گزینه که 

 .استتان  اقامت

  

به طور این گزینه  دهد به شما اطلع از تصمیم خود رد درخواست شما برای حمایت بین المللی وزیر  اگر  11.1.2

. به منظور است ر داوطلبانهبه طو دایمیکشور محل اقامت سابق  / مبدا به کشور خودعودت از اطلع خاص 

اطلع  را ظرف پنج روز از تاریخ ابلغ وزیردر کتبی صورتبه از این گزینه در آن مرحله، شما باید  استفاده

را به کشور  شماداوطلبانه عودت  تانامه تصمیم شما را با جزئیات که تا شما باید با کی تماس حاصل کنید . دهید

 .سازماندهی نماید دخو یکشور سابق اقامت همیشگ / اصلی

  

 عودت خودکشور سابق  / داوطلبانه به کشور اصلی عودتشما تصمیم  اگر  11.1.3

خواهد (  IOM)  سازمان بین المللی مهاجرتبه شما وره و کمک برای به دست آوردن مش، دارید اقامت همیشگی

 .ببینید IOM اطلعات تماس با برایرا  ضمیمهلطفاا  بود.

 

11.1.4  IOM  پوشش به دست آوردن اسناد و مدارک ضروری سفر ، و همچنین به عنوان  رامی تواند شما

ادغام کوچک ه بر این، یک کمک مالی  . علو کمک کند اصلی شماایرلند به کشور  از هزینه های مالی سفر شما

، به گونه باشدرسی قابل دست عایدمولد که برای کمک به پوشش هزینه های یک فعالیت کنندگان  به همه عودت

 کسب و کار.تنظیم کردن یا  / حرفه ای وآموزش آموزش، مثال 

  

کشور محل اقامت  / اصلیعودت داوطلبانه به کشور خود  به طورپیروی گزینه  انتخاب ازبا شما  اگر  11.1.5

 نمودخواهد اخراج شما شما و ترتیبات  بررااخراج در بامر  ید، وزیر اقدام به صدوره اموافقه نه نمود دایمیسابق 

( ایرلند) کشور، هیچ مبنای قانونی در یدق نیستاخراج مواف نظریهشما با  اگروید. ش خارج( ایرلند) کشوراز تا 

 .شما نه خواهد بود باقی ماندنبرای 

  

داوطلبانه به کشور خود عودت نیز به طور مستقیم کمک افراد که مایل به  مساواتو  وزارت عدلیه  11.1.6

 کنند معاونتدرخواست  افرادیکهحمایت به  حمایه اداری و سایر با ارائه خود اند کشور دائمی قبلی اقامت/لیاص

 .مینماید 

 

این است که چنین ترتیب  دایمیمحل اقامت  کشور/به کشوراصلی خود داوطلبانه عودتگزینه  استفاده از  11.1.7

قادر  نمایید برای انجام این کارشما یک مبنای قانونی ایجاد  اگر در تاریخ آینده(  ایرلند)  کشوربه عودت شما برای 

 ومیباشد ( ایرلند) کشوربه ترک امر از نظر قانونی  ،اخراج است معرض در، کسی که دیگر . از سویمی سازد

 .( گردد ها لغوبعد حکم اخراج  این کهمگر ) باقی بماند(  ایرلند) از کشورخارج  باید
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 12بخش 

 

 دیگر تاطالعا

 

  ؟چیست حمایت بین المللیاولویت بندی درخواستهای  جهت طرزالعمل  12.1
 

 برای حمایت بین المللی را  درخواستهر وزیر ممکن است اولویت به   12.1.1

برخورد نیاز به با چنین درخواست برای حمایت بین المللی برای انجام این کار  .کندارایه  بداندالزم وزیر  که

 . دارد را به مؤثریت بودن رضمع و انصاف

  

 ا داشته باشد:زیر رحاالت با توجه اولویت وزیر ممکن است توجه به   12.1.2

 

(i)  اسناد نه، آیا او توضیح منطقی برای عدم وجود چنین  اگر، و است دارای اسناد هویتدرخواست دهنده آیا

  .را فراهم کرده است

 

(ii)  اولین ( ایرلند) کشورفراهم کرده است که قی برای اثبات ادعای خود درخواست دهنده یک توضیح منطآیا

 دایمیکشور محل اقامت سابق /اصلیاز کشور  از زمان خروجشده آن وارد است که  اوامن برای کشور 

 ؛ است او

 

(iii) بهو کرده سفر که او چگونه فراهم کرده است  را یک توضیح کامل و واقعی دهندهدرخواست یا آ 

 وارد شده است. ( ایرلند) کشور

 

(iv)  یک توضیح درخواست دهنده ده بود آیا که درخواست ارایه کر ،( ایرلند) مرز کشوردر آن

ارایه نه بین المللی را حفاظت برای  درخواستاو یک  دهد که چرانشان  تا منطقی را فراهم کرده است

 1996ندگان قانون از پناه 8تحت بخش درخواست ممکن است، یک قضیه  در موردو یا،  وده است،من

بر روی درخواست  این کهمگر را ارایه نه نموده است. ( ایرلند) پس از ورود در مرز کشور بل تاخیر

 .ارایه شده است( ایرلند) ان ورود خود در کشورگرفته اند از زمصورت وقایعی که 

 

(v)  ابود و یا دفع درخواست خود ن مربوط دیگر اسنادهر  و یاهویت است،  درخواست دهنده جعل کارکه

 .را دارد توضیح منطقی برای انجام این کار آیا او این که و یا ،کرده است

  

(vi) ن اغیر، و یا درفراهم کرده خود درخواستحمایت  درکاذب شواهد آشکارا درخواست دهنده یا آ

 . نموده است ارایهنادرست به صورت شفاهی یا کتبی نمایش 

 

(vii)  به اخراج پیشنهاد  پس از آگاه شدن اطلع رادرخواست ، بدون دلیل موجه، درخواست دهندهآیا

 .است ارایه نموده( ایرلند) کشورآنها از 

 

(viii)  موافقت کرده حفاظت طرزالعملبه پیروی با جهت همکاری با وظیفه خود درخواست دهنده آیا 

 . است

 

(ix)  با  مرتبطیک فرد درخواست دهنده آیاTUSLA   قبت مراآن  براي  کهخانواده است طفل واداره

 می کند. فراهم و حمایت 
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(x)   ورود و، بدون دلیل موجه، موفق به پیروی با شرایط خاصی در ارتباط با اجازه آنها درخواست دهندهآیا 

 . است نه شده( ایرلند) کشوردر ( اقامت) باقی ماندن

 

 ؟دخواهد دا چه رخ فراهم نموده بودمبین المللی  دفتر حفاظت من برایکه اطالعات   12.2
 

 که دفتروجود دارد  مسؤلیت، ارائه می کنید IPO هنگامی که شما اطلعات شخصی خود را به  12.2.1

 .نگهدارد محفوظو  را محرماین اطلعات 

 

که ممکن حقوق  است،و حذف اطلعات شخصی  صحیح نمودن، را داریدشما حق دسترسی   12.2.2

 د. می شوحفاظت  2003و  1988ارقام،  قانونتحت  شما،

 

و در توسط اداره مهاجرت و تابعیت ایرلند اخذ شده  ت شخصیاطلعاسوابق مربوط به ثبت   12.2.3

 آمده، معروض به معافیت خاص است. 2014 سال محدوده قانون آزادی اطلعات

 

 ه: ک میکند فرد ایجادهر یک حق قانونی را برای  2014لعات قانون آزادی اط  12.2.4

 

(i) های دولتی.  برگزار شده توسط نهاد دسترسی به اطلعات 

 

(ii) اشتباه داشته باشد، نادرست یا نامکملکه  اصلح نمودن اطلعات رسمی مربوط به خودش. 

  

(iii)  آمده باشد تحت تاثیرتصامیمکه به دست آوردن یک توضیح برای دالیل . 

 

ی به بیشترین برای به دست آوردن دسترسی به اطلعات رسمرا  عوامحق اعضای  2014قانون   12.2.5

دفاع  خصوصی افراد استکه حق ( استقلل پیام) محرمیتو  امعوعلقه ، سازگار با هحد ممکن

 . میکند

 

ارقام  حفاظت موردای کسب اطلعات بیشتر در بر را  IPO ب سایتیو www.ipo.gov.ieلطفاا   12.2.6

 . مشاهده نمایید
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 13بخش 

 ( اقامت) باقی ماندناجازه دسترسی به 

 

 ؟ درخواست ارایه کنم چگونه می توان یا اقامت باقی ماندنبرای اجازه به   13.1

 

میم وزیر در مورد مربوط به تص را ،می کنیدارایه  خود را برای حمایت بین المللیدرخواست هنگامی که   13.1.1

شما باید  ،ودداده نش متمممایت پناهنده و یا ح حالترا شما اگر  حالت اقامت نه دهدبه شما اجازه دسترسی به  این که

شما  که چیزی وجود داشته باشددر صورتی که . را ارایه داریداست  درهمان زمان هر گونه اطلعات که ممکن

 برسانید. IPO اطلعزودتر به ه چهر  یقیناا  یرد، شما بایددر نظر گوزیر  آنرامی خواهید 

 س

هر  شما باید عات در بخش مناسب پرسشنامه حمایت بین المللیاین اطلبه ارائه خواسته شده که  از شما  13.1.2

ها، منابع شخصیت،  تصدیقبه عنوان مثال، تولد یا ازدواج هستند ) مربوط گونه اسنادی که شما فکر می کنید

فراهم  ا  بعدید، شما می توانید آنها را به دست نداررا شما این اسناد  اگر. فراهم نمایید( نظریه ها و یا شرایط، وغیره

 تهیهشما  برای حمایت بین المللیدرخواست  در موردبرای وزیر گزارش را   IPO زمان تا زمانی کههر ، درکنید

 میسازد.

 

گونه تغییر در هر وقوع  در صورتدارید ارائه   IPO به ی راجدید معلوماتعلوه بر این، شما باید   13.1.3

باید مهیا  ،شما باشد(  اقامت)  نمورد اجازه دسترسی به باقی مانددر وزیر مربوط به تصمیم گیری  که شماشرایط 

 نمایید.

 

برای حمایت بین  درخواست شما به یافتخواهد انجام   IPO توجه داشته باشید مصاحبه که توسطلطفاا    13.1.4

خواهد ه این ب افسر مصاحبه به شما سواالت مربوط. ناجازه دسترسی به باقی ماند به نه ،می شودعطف المللی 

، ممکن است مربوط باشده ن شمابرای حفاظت درخواست مربوط به  که، دیگر به طور خاص نه به مسائل وپرسید 

 عطا کند. ا( ایرلند) شورکدر شما اجازه باقی ماندن یا اقامت را برای  این کهوزیر تصمیم به 

برای و  خواهد شد ثبت کتبیطوری کننده مصاحبه  توسطاین مسائل در مصاحبه بوجود می آیند، آنها  اگرحال، 

 دماندن اعطا کنشما اجازه باقی  برای این کهخواهد بود  یدسترس تصمیم گیری قابلدر نظر گرفتن بمنظور  وزیر

 . عطا نه شده استا متممپناهندگی و یا حمایت  برای شما حالت صورتیکهدر  .خیر یا

 

 در کشوریا اقامت را  باقی ماندناجازه  آیا این کهست ا وزیرگیری چه اطالعات مربوط به تصمیم   13.2

  ؟بدهد یا نه( ایرلند)
 

برای درخواست  در موردشما  از طرف کهمربوط  معلوماتبه شمول  معلوماتهر  در موردزیر و  13.2.1

و مصاحبه توضیح که در مورد مصاحبه مقدماتی هر ملحظه خواهد کرد و گردیده  ارایهحفاظت بین المللی 

  ملحظه خواهد کرد. برای حفاظت بین المللی ارایه گردیدهکه شما خصوصی 

 

به زندگی خصوصی و  وحق  به به احترامخانواده و شخصی شما و در شرایط  خود را وزیر باید نظر  13.2.2

 :خواهد گرفتملحظه در  حاالت زیر توجه به باو   شماخانواده 

  

(i)  در صورت وجود،( ایرلند) کشوربا  شماماهیت ارتباط  

(ii)  ،ملحظات بشردوستانه 

(iii)  از جمله محکومیت ) انجام داده اید( ایرلند) کشوردر داخل و خارج از را  و سلوک شماشخصیت

 ، (های کیفری

(iv)  و عامهملحظات امنیت ملی و نظم ، 
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(v)  از منافع مشترک.  دیگر ملحظات گونههر 

 

توجه  اند گردیدهمطرح ممنوعیت اخراج اجباری ر مورد شما د که از طرفگونه مسائل هر وزیر نیز به   13.2.3

 .( کنیدنگاه   2.7.1بند به ) ،خواهد کرد

 

  رد شود چه اتفاقی می افتد؟ من یا اقامت ناجازه دسترسی به باقی ماند اگر  13.3
 

ضر ، و وزیر حانمی خواهیدرا  محکمه تجدید نظر IPATبه  درخواست حفاظت نظریهشما تصمیم  اگر  13.3.1

 ر کشورد سکونتقادر به  دیگر سپس شما ،ن یا اقامت را رد نموده استبه شما اجازه دسترسی به باقی می ماند

تصدیقنامه مذکور  بل تاخیرو شما باید  خود را نه دارد اعتبار دیگر ازین بعدشما  TRC و. نه خواهید بود( ایرلند)

 . تسلیم نمایید ونموده  بازگشت IPO به را

 

اگر و دارید. را  دایمی خودکشور محل اقامت سابق /اصلی عودت داوطلبانه به کشوربرای  انتخابشما   13.3.2

در این  را  INIS و IPOشما باید  ،شما تصمیم به ترک نمودن کشور )ایرلند( را به طور داوطلبانه دارید

 .اطلع دهیدمورد

  

 کشور  / اصلیبه کشور داوطلبانه شما تصمیم بازگشت  اگر  13.3.3

 خارج تا  کردخواهد  تقاضا ترک ایرلند برایرا شما اخراج حکم ، وزیرنه داریدخود را  دایمیمحل اقامت سابق 

 .یدمانبباقی برای وقت نا معین  از کشور

  

 اعطا می گردد چه اتفاقی می افتد؟ مناجازه دسترسی به  اگر  13.4

  

 ودقیق  معلومات که می شودنامه ای به شما ارائه داده  ،ردداعطاء گ نشما اجازه باقی ماندبرای  اگر  13.4.1

 .خواهد داشت شما و تعهدات مستحق بودن در مورد و باید اخذ نماییدکه ورد اقدامات شما در ممفصل 

 

 کند؟میکار چگونه  اع اجازه دسترسی به باقی ماندن" امتنتجدید نظریک "  13.5
 

 د.نداری را حق درخواست تجدید نظر نزه دسترسی به باقی ماندتصمیم امتناع اجا در مورد شما  13.5.1

  

در  اطلعات را برای شما ، IPO یک توصیه در رابطه با حمایت بین المللی توسط ،شده ایدشما رد  اگر  13.5.2

 IPO  با تأکید توصیه منفی IPATبه شما  اگردریافت خواهید کرد.  IPATروند درخواست تجدید نظر به  مورد

زمان برای  کنید. دوره یپرخانه را  نظر تجدید اقامت اجازهفورم ، شما یک را ارایه نمایید خواست تجدید نظر در

 . فراهم خواهد شد رمورم به شما با ارائه فوتکمیل و بازگشت این ف

 

 شما IPATو تصمیم وزیر اجازه دسترسی به باقی ماندن اولیه تصمیم گیری بین  مدتدر  شماشرایط  اگر  13.5.3

 است اولیه وزیرتصمیم مربوط به  طریقه که، در نمایدمی تغیر  درخواست تجدید نظر حمایت بین المللی در مورد

 . دهیداطلع  شویدشما آگاه  این کهض به مح را، شما باید وزیر 

 

 ارائه کرده اید ننددسترسی به باقی مااجازه  در باره اولیه وزیر اجازهمربوط به  معلوماتکدام شما  اگر  13.5.4

را تجدید نظر  باقی ماندناجازه  در موردد را به شما تصمیم قبلی خو وزیر، تغییر شرایط را نشان می دهد که

را مورد  گونه اطلعات ارائه شده توسط شماهر  فوق 13.2.2 بنددر  موادتوجه به با . وزیر دوباره خواهد کرد

توجه خواهد  داجبار مطرح کرده ایممنوعیت  در بارهتوسط شما که به مسائل وزیر نیز توجه  د.اد خواهدتوجه قرار

 .کرد
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زمان و  مشخصشما اجازه موقت برای یک دوره  به، وزیر شما ناجازه باقی ماندتصمیم پس از بررسی  13.5.5

اطلع کتبی با  صمیمدالیل تتصمیم وزیر  در مورد شما. رد خواهد کردرا  اجازهبرای شما  و یا بدهد نیا باقی ماند

  .دریافت خواهید نمود

 

 توصیه حفاظت برتجدید نظر درخواست اما من تصمیم  دوش ارایه نمن اجازه باقی ماندبرای  اگر  13.6

IPO  به IPAT  ؟چه اتفاقی می افتدارایه نمایم  
 

 باقی ماندناجازه موثریت کنید تا  اجراخود را مهاجرت محلی ثبت نام د در دفتر یشما هنوز هم می توان  13.6.1

، چون شما هنوز را دارید تصمیم حفاظت اراده تجدید نظرا شم اگر. با این حال شود آغاز( ایرلند) کشوردر شما 

و یا در اشتغال، و یا در کسب و کار،  داخلد قادر به هستید، شما نمی توانی حمایت بین المللی درخواست دهندههم 

 شده است.نه شناخته  IPATبه  شماا نتیجه درخواست تجدید نظر تباشید، تجارت و یا یک حرفه 

 

  چه اتفاقی می افتد؟ دشورد  من باقی ماندناجازه بررسی روند از  بعد اگر  13.7
 

باقی ( ایرلند) کشورد بود در یخواهنقادر  دیگر رد شده است، شماشما  نباقی مانداجازه دسترسی به  اگر  13.7.1

 . نمایید بازگشت IPO به تصدیقنامه تانرا فاصله و شما باید بل داشتخواهد ن اعتبار یگرد شما TRC و د.یمانب

 

را دایمی خود کشور محل اقامت سابق /بازگشت داوطلبانه به کشور خود اصلیشما گزینه ای به طور   13.7.2

 .را دارید طور داوطلبانهبه ( ایرلند) کشورشما تصمیم ترک  اطلع دهید که IHISو  IPO و شما باید به دارید،

 

نه دارید، را دایمی کشور محل اقامت سابق /اصلیشما تصمیم به بازگشت داوطلبانه به کشور خود  اگر  13.7.3

برای مدت نامحدود باقی  از کشورخارج شد تا خواهد وزیر یک حکم اخراج را که از شما به ترک ایرلند تقاضا 

 بمانید.
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 14بخش 

 خانواده  بهالحاق دوباره 

 

  ؟چیستبه خانواده دوباره الحاق   14.1
 

 ، شمامی دهد متممحمایت اعلمیه پناهندگی یا  اعلموزیر به شما یک  اگر  14.1.1

  :یه داریدراااعضای خانواده خود  خاصاجازه درخواست ماه از تاریخ اعلم، به وزیر  12ظرف در ممکن است، 

 

 ؛ یا درخوستدر خارج از تاریخ  اگر، سازید وداخل  (ایرلند) کشوردر برای اقامت   • 

 

در تاریخ ارایه در حال حاضر  اگر، خواهد کرد اقامت یاباقی میمانند ( یرلندا) کشوردر   • 

 . باشند( ایرلند) کشور دردرخواست 

 

  محدودیت زمانی وجود دارد؟ آیا  14.2
 

 یاز اعطا ماه 12 مدتشما در با تسلیم نمایید تاود برای اعضای خانواده خرا درخوست شما باید یک   14.2.1

  د.نبپیوندشما  متمم تابعیتحمایت  اعلماعلم پناهندگی یا 

 

  اعضای خانواده چه کسی است؟   14.3
 

 :است تعریف شده. به این معنی صریحا   عضو خانواده  14.3.1

(i)  کشورالمللی در برای حمایت بین  تاریخ درخواستهمسر فرد، به شرطی که ازدواج در 

 .باشد اجرا شده (ایرلند)

 

(ii)  برای حمایت  درخواست، به شرطی که مشارکت مدنی در تاریخ شخصشریک زندگی مدنی از

  .باشداجرا شده ( ایرلند) کشوربین المللی در 

 

(iii) که  را ، پدر و مادر خود را و فرزندان خوداست و مجردسن دارد سال  18فرد زیر  اگر

 ستند، و یا سال و مجرد ه 18زیر 

 

(iv) سال و مجرد 18خانواده، زیر سن الحاق برای  درخواستتاریخ  بهکسی که، یعنی  طفل 

 . است

 

  شامل نمایم؟ رم پرسشنامهافو حفاظت بین المللی درخواست چه اطالعاتی را باید در   14.4
 

ارائه اطلعات  شد تا خواهدخواسته شما ازد، درخواست می دهیوقتی که شما برای حمایت بین المللی   14.4.1

ایط برای واجد شر وشما حمایت بین المللی اعطا شده استبرای ، در صورت که تهیه نماییدمربوطه اعضای خانواده 

  (.نگاه کنید 14.3بند  به)  باشیدالحاق به خانواده 

 لمللی فراهم نمایید.پرسشنامه حمایت بین امربوط به اعضای خانواده خود را در ارائه  معلوماتشما باید   14.4.2

 

شما در حال تکمیل برنامه و  زمانی کهجزئیات اعضای خانواده خود را  همهشما بسیار مهم است که   14.4.3

 را وغیره تولد تصدیق، و به ارائه اسناد و مدارک مربوطه از جمله سند ازدواج، هستید شامل نماییدپرسشنامه خود 

  .شامل نمایید نیز
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  ؟یماارایه نم درخواستمی توانم برای الحاق خانواده چگونه   14.5
 

 اعطا شده است و مایل به  متممپناهندگی و یا حمایت  حالتشما برای  اگر  14.5.1

کتبی  ، شما باید به صورت14.3 بندبا اشاره به  ،خود هستید درخواست برای الحاق به خانواده یک عضو خانواده

 : درخواست نمایید آدرس زیر هب(  (INISبه واحد الحاق خانواده

 

Family Reunification Unit 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

13/14 Burgh Quay 

Dublin 2 

D02 XK70 

 

 است یدسترسقابل  .gov.ieiniswww. دراطلعات بیشتر   14.5.2

 

متمم  ماه از اعطای پناهندگی و یا حفاظت 12در داخل  برای الحاق خانواده بایدرخواست د به یاد داشته باشید که

 . ارایه شود

  

http://www.inis.gov.ie/
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 15بخش 

 شمــامحل اقامت 

 

 اسکان  معلومات/پذیرش  15.1
 

خواهد پروسس  و حطر ، جزئیات اولیه شمامیدهید درخواست IPO شما برای حمایت بین المللی در اگر  15.1.1

مدیریت همه امور در مورد ارائه محل ( RIA) ادغام راجع خواهید شد اداره پذیرش و اداره ن شما بهاز آ بعدو  شد

 .می باشد حفاظت بین المللی استطرزالعمل در برای کسانی که  عمومیو هیئت مدیره دولت اقامت 

 

ل اقامت ممکن است به و پیشنهاد مح خواهد شد ملحظه شمامشخصات دارید شما نیاز به محل اقامت  اگر  15.1.2

مهیا خواهد شد ، حمل و نقل برای شما را به یک مرکز پذیرش نمودید شما این پیشنهاد را قبول اگرد. وش ارایهشما 

 ست. معموال بیش از سه هفته نی -انتظاربمانید که در آن شما ممکن است برای یک دوره کوتاه 

 

برای . ت منتقل خواهید شدمرکز اقامبه آن شما ممکن است از  بعدپس از مدت کوتاهی در مرکز پذیرش   15.1.3

 داده نمی شود. هیچ انتخاب محل  با توجه بهمحل مرکز که شما منتقل شده اید  ازشما 

 

یت بین برای حما شماد تا زمانی که درخواست مرکز اقامتی که شما منتقل می شوی شما ممکن است در  15.1.4

 باقی بمانید. ودمی ش المللی به طور کامل پروسس

قامت و یا متناوبا شما ممکن است در محل ا( امکان، در صورت نظر گونه درخواست تجدیدهر  بشمول) 

 .اخذ نماییدرا تصمیم زندگی خود به مصرف خصوصی 

 

، شما موظف به اطلع میگیرید برای اقامت و غیره خویش را آمادگیشما  اگرتوجه داشته باشید که لطفاا    15.1.5

 . هستید IPO به خویشمحل  از

 

همه زمان  بهمطابق و شما است مربوط اسکان موضوع مرکز یک  درارائه اقامت در مرکز پذیرش یا   15.1.6

 .باشد می قابل اجراآن مرکز  تحتکه  قوانین خانه همراه با

  

اداره ر شرایطی که آن و تنها د اماده گرددمحل اقامت  RIA رسمی از طریق شما ممکن است انتقالبرای   15.1.7

 . کند پیشکش را مسکندیگر گزینهکه به شما  باشدی در موقف

 

 :ریدوآبه دست ویب سایت زیر  درپذیرش و ادغام  سازمانمی توان از را اطلعات بیشتر   15.1.8

.www.ria.gov.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=http://www.ria.gov.ie/
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 ضمیمه

 جزئیات تماس

 

  :تماس باشید درحفاظت  درخواست شما برایبه ارتباط  درکه شما ممکن  دیگر و با سازمان های دولتی

 فعالیت سازمان

Irish Naturalisation and Immigration Service 

Department of Justice and Equality 

13-14 Burgh Quay 

Dublin 

D02 XK70 

 + 353 1 616 7700: تلیفون

 1 890 551500: تماس مصرف کم 

 www.inis.gov.ieوب سایت: 

خدمات تابعیت و مهاجرت ایرلند، مسول اداره 

به ارتباط  یبرابرفعالیت های وزارت عدلیه و 

و مسایل ( بشمول ویزه) گی، مهاجرتپناهند 

ل به مسای رسیدگی INIS وندی. هکذاهرش

مهاجرت  پناهند گی و بطور کل در راحکومت 

تهیه یک خدمت  به که قادر تسهیل می بخشد

  .می باشددرین ساحه  موثر

International Protection Office  

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79-83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

D02 ND99  

 + 8000 602 1 353: تلیفون

 + 8122 602 1 353 فکس:

 info@ipo.gov.ieایمیل: 

  www.ipo.gov.ieوب سایت: 

( IPO) فعالیت اساسی دفتر حفاظت بین المللی

قانون  استفاده ازاز جمله، توصیه به موجب 

آیا یک فرد به  که 2015حمایت بین المللی 

مللی در حمایت بین الدرخواست دهنده عنوان 

بین المللی حفاظت مستحق ( ایرلند) کشور

درخواست دهنده حمایت مستحق  اگر. است

 تحتنیز در IPO این،بنابر ،حفاظت نیست

باقی  هجازباید ا یا اوآ د کهگیرملحظه می

ها  زمینه دیگر در( ایرلند) کشوردر  ن راماند

 دارد.غیره واجبار نیز با توجه به 

International Protection Appeals Tribunal  

6/7 Hanover Street 

Dublin 2 

D02 W320  

 +  353 1 474 8400: تلیفون

 1890 210 458در حقیقت تماس: 

  + 353 1 474 8410فکس: 

  info@protectionappeals.ieایمیل: 

 www.protectionappeals.ieوب سایت: 

تجدید نظر بین المللی فعالیت عمده محکمه 

تصمیم گیری  بارت ازع( IPAT) حفاظت

 آنها برابربرتجدید نظر برای درخواستهای در 

. صورت گرفته باشد  IPO توصیه های منفی

یک برخورد  توسطدرخواست تجدید نظر یک 

 .می شودجرا ا IPATعضو 

Reception and Integration Agency 

P.O. Box 11487 

Dublin 2 

 +  353 1 418 3200: تلیفون

  + 353 1 4183271فکس: 

  RIA_Inbox@justice.ieایمیل: 

 www.ria.gov.ieوب سایت: 

(  RIA)  سازمان پذیرش و ادغام آیرلند

مسول هماهنگی اسکان وخدمات مربوط آن 

که برای درخواست دهنده گان حفاظت تهیه 

. این خدمات شامل تهیه مسکن، مینماید

مراقبت های صحی، تعلیم وتربیه و رفاه 

درخواست دهندگان حمایت  اجتماعی جهت

 حفاظت است.

United Nations High Commissioner for 

Refugees 

در (  (UNHCRکمیساری عالی پناهندگان 

برای حفاظت منافع پناهندگان  1951سال 

mailto:info@ipo.gov.ie
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102 Pembroke Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

D04 E7N6  

 016314510: تلیفون

  www.unhcr.orgوب سایت: 

 

کمیساری عالی پناهندگان به فعالیت تاسیس شد. 

و غیر سیاسی  عنوان بشر دوستی، اجتماعی

تعریف شده است. فعالیتهای عمده آن ارائه 

راه حل  جستجوبین المللی آوارگان، به حمایت 

 تهیهبرای مشکلت آنها و به دوامدار هایی 

شامل  حفاظت. است کمک های مادیکردن 

جلوگیری از اجبار یعنی بازگشت اجباری 

ممکن است دلیل پناهنده به کشوری که در آن او

ترس از پیگرد است. مراحل در محل برای نگه 

 به اطلع پروسس UNHCRداشتن هستند 

اول و درخواست  مرحلهدو هر در  درخواستها

تجدید نظر کمیساری عالی پناهندگان ممکن 

ت محکمه تجدید جلسا مصاحبه وهر در است

ارتباط  و یا نظریه کتبی را به نماید نظر شرکت

 درخواست ارایه کند.هر با 

International Organisation for Migration 

116 Lower Baggot Street 

Dublin 2  

D02 R252  

 1800 406 406رایگان:  تلیفون

 +  353 1 676 0655: تلیفون

  iomdublin@iom.intایمیل: 

  / www.ireland.iom.intب سایت: و

کمک (  ( IOMسازمان بین المللی مهاجرت 

ن نامنظم مهاجرین و و یامحرمانه به پناهج

 منطقه اقتصادی اروپا بدونمی دهد ارائه 

EEA)  ) آنها مایل به طور داوطلبانه که

یا /اناییوتو انجام  اند کشور بهبازگشت 

 .سفر ندارد مدارک به انجام

Legal Aid Board (Smithfield) 

48/49 North Brunswick Street 

Georges Lane 

Dublin 7 

D07 PE0C 

 (  01)  646 9600: تلیفون

 (  01)  671 0200فکس: 

  lawcentresmithfield@legalaidboard.ieایمیل: 

 

Legal Aid Board (Cork) 

Popes Quay Law Centre 

North Quay House  

Popes Quay  

Cork 

T23 TV0C  

 + 353 21 455 16 86تلیفون: 

 +  353 21455 1690: کساف

 lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie: ایمیل

برای حمایت بین المللی  درخواست دهنده گان

 د برای کمک های حقوقیمی توانندر ایرلند 

ای کمک با خود اعمال و مشاوره بر

درخواست هر برای محافظت و  درخواست

بین المللی مورد حفاظت به  اگرتجدید نظر، 

  .محکمه ضرورت باشدنیاز تجدید نظر 

Galway Law Centre (Seville House) 

Seville House 

برای حمایت بین المللی  درخواست دهنده گان

د برای کمک های حقوقی می توانندر ایرلند 

http://website:%20www.unhcr.org/
mailto:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie


41 

 

New Dock Road 

Galway 

H91 CKVO 

  353 91 562 480: تلیفون

  353 91 562 599فکس: 

  lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie ایمیل:

اعمال و مشاوره برای کمک با خود 

هر برای محافظت و  هادرخواست دهنده 

بین المللی حفاظت درخواست تجدید نظر، به 

جدا  متی .نمایند تجدید نظرمحکمه مورد نیاز 

 پناهندگی، تعقیب جهتبرای کودکان گانه 

Team for Separated Children Seeking  

Asylum 

TUSLA-  Child and Family Agency 

Sir Patrick Dun's Hospital  

Lower Grand Canal Street  

Dublin 2 

D02 P667 

 +  353 1 647 7000: تلیفون

 +  353 1 647 7008فکس: 

  .ieTUSLA www.وب سایت: 

TUSLA خانواده طفل اداره  و یا 

هم کودکان که مسئول فوری و نیاز مداوم از 

زمینه  دربین المللی حفاظت به دنبال و جدا 

اجتماعی نیاز و  طبی هایی مانند محل اقامت،

 . می باشد دندار

 

The Irish Red Cross Society 

16 Merrion Square North 

Dublin 2  

D02 XF85 

+  353 1 642 4600: تلیفون  

  + 353 1 661 4461فکس: 

  info@redcross.ieایمیل: 

http: / / www.redcross.ie  

 ارائه کمک هایبه ایرلند صلیب سرخ 

اختصاص داده دوستانه  بشر اضطراری و

سطح ملی به ریق شبکه داوطلبان از طشده که 

  .می باشدو بین المللی 

 

 

http://website:%20www.tusla.ie/
mailto:info@redcross.ie

