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استمارة مكتب الحماية الدولية )IP02 (2021

المبادئ االرشادية لملء استمارة الحماية
الدولية (الجزء أ) واالستمارة (الجزء ب)
يجب عليك اعادة هذا االستمارة مرة أخرى إلى مكتب الحماية الدولية في:
تاريخ:
لكي يتم معالجة طلبك بشكل أسرع ،تحتاج إلى قراءة وفهم هذه اإلرشادات قبل ملء االستمارة .االستمارة موجودة في الجزء ب
من هذه الوثيقة.
تهدف هذه اإلرشادات إلى مساعدتك في معرفة ما تحتاج إلى القيام به أوال وكيفية ملء االستمارة بشكل صحيح .القيام بذلك سوف
يجعل عملية تقديم الطلب أسهل بالنسبة لك ولنا .نبدأ بشرح الكلمات التي تحتاج إلى معرفتها .ثم نخبرك كيفية اإلجابة على
أسئلتنا )التعليمات( وماذا سوف يحدث بعد إرسال االستمارة و الوثائق لنا.
يجب عليك ملء و اعادة االستمارة )الجزء ب( ،أو تعطينا شرحا معقوال لماذا لم تقم بذلك  ،قبل أو مباشرة بعد التاريخ أعاله.
وهذا سوف يظهر لنا أنك تتعاون ،مما يساعدك مرة أخرى.
يرجى إعادة االستمارة الكاملة باستخدام ظرف البريد المجاني المرفق وارساله إلى:
)International Protection Office (IPO
Immigration Service Delivery
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2, D02 ND99

يجب أن ترسل لنا جميع الوثائق ذات الصلة
عند إرسال هذا االستمارة إلينا مرة أخرى ،يرجى إرسال جميع الوثائق ذات الصلة المتاحة لتقديم طلب الحصول على الحماية
الدولية واإلذن بالبقاء في الدولة )أيرلندا( .نحن اشرنا الى نوع من الوثائق التي نحتاجها في النقطة  2في الصفحة  .4وهي تشمل
الوثائق طبية .إذا كانت متوفرة ،يرجى إرسال الوثائق األصلية لنا.
إذا كنت تخطط للحصول على وثائق ذات صلة بطلب الحماية الخاص بك من بلدك األصلي  ،فيجب عليك القيام بذلك على
الفور ،ألن هذا قد يستغرق وقتا.
الرقم المرجعي:
رقم الهوية الشخصية:
اسم مقدم الطلب:
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شرح الكلمات المهمة
سترى الكلمات واألوصاف التالية في هذه الوثيقة وفي الكتيب معها .خذ وقتًا لدراستها ومن ثم سوف تصبح هذه اإلرشادات
واالستمارة )الجزء ب( أسهل في الفهم.

عديمي الجنسية
إذا لم تكن مواطنا من أي بلد ،فأنت عديم الجنسية.

بلد اإلقامة السابقة
إذا كنت عديم الجنسية ،فإن "بلد اإلقامة السابق" تعني أي بلد عشت فيه لفترة طويلة من الزمن.

الجئ
لكي يتم االعتراف بك كالجئ ،يجب أن تكون شخصا لديه الخوف من ان يتم اضطهاده لسبب واحد أو أكثر من األسباب التالية:
•

العرق

•

الدين

•

الجنسية

•

الرأي السياسي أو

•

االنتماء الى فئة اجتماعية معينة.

يجب أن تكون أيضا:
•
•

خارج بلد جنسيتك وتكون غير قادر أو ،بسبب الخوف ،تكون غير راغب في قبول حماية ذلك البلد
أو
أن تكون شخص عديم الجنسية ،الذي ،يكون خارج بلد اإلقامة السابق و يكون غير قادر أو ،بسبب الخوف ،غير راغب في
العودة إليها.

الحماية الفرعية
وتمنح الحماية الفرعية عندما ال يكون الشخص مؤهال كالجئ ولكن عندما يواجه الشخص خطرا حقيقيا بالمعاناة من "خطر حقيقي"
في بلده األصلي .الخطر الحقيقي يمكن أن يعني ثالثة أشياء مختلفة.
خطر جدي – عقوبة اإلعدام أو الموت
"خطر جدي" يعني التعرض لخطر عقوبة اإلعدام أو الموت.
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خطر جدي – سوء معاملة حقيقي
يمكن أن يعني الضرر الحقيقي أيضا أنه في بلد االم أو بلد اإلقامة السابق )موضح أعاله( ،قد يكون الشخص معرضا لخطر:
•

تعذيب

•

المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو الدونية.

خطر جدي – نزاع مسلح دولي أو داخلي
وقد يعني الضرر الجدي أيضا وجود تهديد خطير لحياة االفراد أو شخص مدني بسبب العنف العشوائي في حالة نزاع مسلح دولي أو
داخلي.
العنف العشوائي
العنف العشوائي يعني العنف العشوائي الذي ال يستهدف االشخاص على وجه الخصوص.

لم شمل األسرة
يعني لم شمل األسرة أنه اذا تم منحك تصريح لجوء أو حق حماية فرعي يمكنك التقدم بطلب في غضون  12شهرا إلى وزير العدل
للحصول على إذن لبعض أفراد عائلتك للقيام بما يلي:
•
•
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تعليمات قبل ملء االستمارة
االستمارة هو الجزء ب من هذه الوثيقة .وهو جزء أساسي من طلبك للحصول على الحماية الدولية في الدولة )أيرلندا( .يجب إكماله
بشكل كامل وصادق .و للقيام بذلك ،تحتاج إلى قراءة الصفحات التالية أوال .فهي طويلة لكنها سوف تساعدك .النقاط  15 - 1سوف
تساعدك على ملء االستمارة .بقية النقاط هي أساسا حول كيفية تعاملنا ومشاركة معلوماتك بشكل مناسب .
نحن نعلم أن اللغة اإلنجليزية قد ال تكون لغتك األولى  ،لذلك نطلب منك أن تذكر اللغة التي تستطيع ان تتحدثها في االستمارة  ،وقد
نتمكن من إجراء المقابلة معك بلغتك المفضلة.

.1

قبل إكمال هذا االستمارة
قراءة الكتيب
يرجى قراءة "كتيب المعلومات لمقدمي الطلبات على الحماية الدولية" التي قدمناها مع هذه الوثيقة .فهو يساعد على دراسة الكلمات
الهامة التي شرحناها في وقت سابق.
الحصول على المشورة القانونية
تقدم هيئة المساعدة القانونية ) (LABمساعدة مجانية لألشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على الحماية الدولية .و توجد تفاصيل
االتصال بهم في ملحق "كتيب المعلومات لمقدمي طلبات الحماية الدولية" .يقع الملحق في الجزء الخلفي من الكتيب.
يمكنك أيضا استخدام خدمات ممثل قانوني آخر ولكن سوف يكون عليك دفع ثمن ذلك بنفسك.

.2

يجب أن تعطينا جميع المعلومات ذات الصلة
يرجى التأكد من تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بطلبك في االستمارة .إعطاء أكبر قدر ممكن من التفاصيل لدعم إجاباتك .قم
بتضمين أي مستندات – يفضل ان تكون مستندات أصلية – تدعم إجاباتك بما في ذلك:
•

أوراق شخصية

•

وثائق الهوية

•

صور

•

وثائق طبية

•

وثائق أخرى.

سوف نأخذ في االعتبار أي شيء تعطيه لنا مكتوبا طالما أنك تعطيه لنا قبل أو أثناء مقابلتك للحصول على الحماية الدولية .سننظر
أيضا في أي وثائق مكتوبة تعطى لنا نيابة عنك ،طالما أننا نتلقاها أيضا قبل أو أثناء المقابلة )انظر النقطة  – (10مقابلة الحماية
الدولية.
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يجب أن تعطينا هذه الوثائق المكتوبة في أقرب وقت ممكن ،ألننا قد نحتاج إلى ترجمتها أو قد نحتاج إلى مناقشتها في المقابلة
الخاصة بك.
إذا أرسلت لنا معلومات بعد المقابلة الرئيسية ،فقد نتمكن من النظر فيها إذا لم نكن قد تقدمنا بالفعل بتوصية إلى الوزير بشأن طلبك.

.3

من فضلك ال تترك أي أسئلة فارغة أو دون إجابة
إذا كان السؤال ال ينطبق عليك ،اكتب 'الينطبق' .ال تترك سؤاال دون إجابة.
تحتاج إلى اجابة جميع األقسام في االستمارة بالكامل .إذا لم تقم بذكر شيئًا ذو صلة ولكنك حاولت الحقًا ان تذكر معلومات او اشياء
اخرى مختلفة  ،فمن الصعب علينا تصديق أن ما تقوله في طلبك صحيح.

.4

سننظر في جميع المعلومات التي تقدمها
سوف نأخذ بنظر االعتبار جميع المعلومات التي تقدمها في االستمارة )الجزء ب( والمستندات األخرى التي تقدمها لنا أنت أو
ممثلك القانوني عند النظر في طلبك.
إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر ،قم بإرفاق صفحات إضافية
قد تحتاج إلى مساحة أكبر لشرح ما حدث لك في بلدك األصلي أو بلد اإلقامة السابق واألسباب التي تجعلك ال تستطيع العودة إلى
هناك .إذا كان األمر كذلك ،يرجى إرفاق صفحات إضافية في نهاية هذه االستمارة.
في هذه الصفحات أذكر:

.5

•

رقم الهوية الشخصية الخاص بك )مكتوب في نهاية الصفحة (1

•

التاريخ

•

توقيعك

•

رقم السؤال الذي اجبت عنه.

كيف سوف يتم استخدام معلوماتك عند النظر في طلبك
سوف يتم استخدام المعلومات التي تقدمها في االستمارة بطريقتين.
عندما يتم تقييم وتقديم توصية بشأن طلبك للحصول على الحماية الدولية
سوف نستخدم معلوماتك من اجل التقييم وتقديم توصية إلى وزير بشأن طلبك للحماية الدولية )وضع الالجئ والحماية الفرعية(.
شرحنا هذه المصطلحات في الصفحة .2
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عندما يتقرر ما إذا كان يجب عليك الحصول على إذن بالبقاء في أيرلندا
قد نوصي بعدم منحك صفة الالجئ أو الحماية الفرعية .ومع ذلك ،سوف يستخدم وزير العدل معلوماتك للنظر فيما إذا كان يجب
عليك الحصول على إذن بالبقاء في أيرلندا ألسباب أخرى.

.6

معلومات عن عائلتك
كما نقوم بجمع معلومات عن أفراد عائلتك .نحن بحاجة إلى هذه المعلومات إذا تم منحك وضع الالجئ أو الحماية الفرعية ومن ثم
يحق لك التقدم بطلب لجمع شمل األسرة.

.7

معلومات عن المعالين
عند اإلجابة على االستمارة  ،نحتاج إلى معلومات منك وعن من تعولهم .سترى هجاءين :معال و وتابع .في إيرلندا:
•

• "المعال" االسم  ،هو شخص )عادة طفل أو زوجة  -زوجة أو زوج(

•

• "التابع" الصفة  ،يعني االعتماد على )يعتمد على(.

لماذا تعتقد أن معاليك يجب أن يحصلوا على الحماية في أيرلندا
نريدك أن تخبرنا لماذا تعتقد أن معاليك لهم الحق في الحماية الدولية )وضع الالجئ أو الحماية الفرعية( .يمكن أن يكون المعالين
أطفاال أو أقارب آخرين.
لماذا تعتقد أنه يجب السماح لمعاليك بالبقاء في الدولة
إذا أوصينا بأنه ال يحق لك الحصول على الحماية الدولية ،فنحن بحاجة إلى إخبارنا باألسباب األخرى التي تعني أنه يجب علينا منح
المعالين عليك اإلذن بالبقاء في أيرلندا.

معالين
.8

أقل من  18سنة
غالبا ما يكون المعالون أقل من  18عاما  -حتى سن  17عاما أو أقل .إذا كان طفلك المعال في أيرلندا اآلن وكان عمره أقل من
 18عاما ،ولكنه ليس مواطنا إيرلنديا ،فسوف نقوم بتضمينه في طلبك .سنقوم بذلك إذا كان طفلك في أيرلندا عندما تقدمت بطلب
للحماية .تذكر ان تضمنهم في االستمارة.
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وهذا يعني أنه إذا تقدمت بطلب للحصول على الحماية الدولية ،فقد تقدمت أيضا بطلب نيابة عن طفلك المعال الذي ليس مواطنا
إيرلنديا .طفلك أو أطفالك المعالين هم أولئك الذين هم واحد أو أكثر مما يلي:
•
•
•

عندما تقوم بتقديم طلبك ،يكونون في أيرلندا و عمرهم  17سنة أو أقل
أو
يولدون في أيرلندا اثناء تقديمك للطلب
أو
عمرهم  17عا ًما أو أقل ودخلوا الى أيرلندا أثناء تقديمك للطلب.

أي توصية نقدمها بشأن طلبك سوف تنطبق عليهم أيضا.

.9

يجب أن تتضمن أسباب تقديم الطلب تفاصيل حول المعالين عليك
يجب عليك تضمين جميع األسباب التي جعلتك أنت وأطفالك وأي معالين آخرين ذوي صلة يتركون:
•
•

بلدك األصلي
أو
بلد اإلقامة السابق إذا كنت شخص عديم الجنسية )موضح في الصفحة .(2

تحتاج إلى شرح جميع األسباب التي تجعلك ال تستطيع العودة إلى هناك ولماذا تعتقد أنه يجب السماح لك بالبقاء في أيرلندا.

 .10مقابلة الحماية الدولية
بعد أن نحصل على االستمارة الكاملة الخاص بك وغيرها من الوثائق التي ترسلها لنا ،في اغلب الحاالت سوف نقوم بمقابلتك.
في المقابلة ،سوف تتيح لك الفرصة لكي تجعل االمور أكثر وضوحا لنا لماذا تتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية) .تسمى هذه
المقابلة مقابلة القسم (.35

 .11توصيتنا
بعد المقابلة الخاصة بك ،سوف نقدم توصية إلى الوزير بشأن طلبك للحماية الدولية .إذا تم رفضك للحصول على الحماية الدولية،
فإن الوزير يتخذ قرارا فيما يتعلق بإذن البقاء في الدولة.

 .12يجب أن تكون صادقا ودقيقا
وثيقة هامة
هذه وثيقة هامة جدا .إذا أعطيتنا معلومات خاطئة أو مضللة أو لم تشارك المعلومات عمدا في االستمارة )أو في أي مرحلة أخرى(،
فقد يعني ذلك أننا ال نستطيع تصديق المعلومات الواردة في طلبك باالستمارة.
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إذا كانت المعلومات التي تقدمها لنا في االستمارة وإجاباتك في المقابلة مختلفة أو متناقضة ،فقد يجعلنا هذا نتساءل عما إذا كنت
صادقا .وينطبق الشيء نفسه على أي معلومات أخرى تقدمها .وهذا قد يعني أن طلبك هذا و للمعالين عليك قد يرفض.
وبالمثل ،إذا لم تذكر في طلبك المعلومات ذات الصلة عنك أو عن معاليك ،فقد يؤثر ذلك على التوصية التي نقدمها بشأن طلبك .لذا،
يجب عليك تضمين جميع المعلومات ذات الصلة التي تعرفها ،ويجب أال تترك أي معلومات تحاول استخدامها الحقا لتعزيز قضيتك.
قد يؤدي استبعاد المعلومات ذات الصلة إلى االضرار بقضيتك.

 .13إذا قمنا بايجاد معلومات خاطئة ،فقد نقوم بالغاء حمايتك
إذا تم منح الحماية الدولية أو اإلذن بالبقاء في أيرلندا لك أو لمعاليك  ،وفي وقت الحق نكتشف أنك قدمت معلومات غير صادقة أو
مضللة  ،خاصة حول هويتك  ،فسوف يتم الغاء حق الحماية الخاصة بك أوإذنك بالبقاء في الدولة.

" .14بلد مصنف على انه آمن"
ربما يتم ابالغك أنك قادم من بلد مصنف على انه آمن )المنصوص عليه في المادة  72من قانون الحماية الدولية لعام  .(2015وهذا
يعني أن وزير العدل يعتقد أنه يوجد في بلدكم بوجه عام ومستمر ما يلي:
•

ال اضطهاد

•

ال تعذيب أو معاملة أو عقوبة ال إنسانية أو دونية

•

ال تهديد بالعنف العشوائي في حاالت الصراع المسلح الدولي أو الداخلي في بلدكم.

من المهم أن تذكر لنا:
•

لماذا تعتقد أن البلد االصلي غير آمن في ظروفك الخاصة

•

لماذا الشروط ذات الصلة مرتبطة بطلبك للحصول على الحماية الدولية.

 .15ملخص المبادئ االرشادية لملء االستمارة
أجب على جميع األسئلة الواردة في هذا االستمارة .إذا لزم األمر ،يرجى استخدام صفحات إضافية لمزيد من المعلومات ذات الصلة.
راجع النقطة  4سابقا للحصول على كيفية تسمية هذه الصفحات .أعطنا أي وثائق إضافية في أقرب وقت ممكن.
إذا كنت ترغب في تزويدنا بالمستندات التي تدعم طلبك ،يجب عليك الحصول عليها وإرسالها إلينا في أقرب وقت ممكن بما يتماشى
مع الجداول الزمنية التي حددها مكتب الحماية الدولية.
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Arabic

األدلة الطبية
يجب أن ترسل لنا أي دليل طبي يدعم طلبك في أقرب وقت ممكن .إذا كان ذلك ممكنا ،يجب أن ترسل لنا جميع الوثائق التي كنت
تخطط لالعتماد عليها في طلبك قبل مقابتلك.
تضمين جميع المستندات ذات الصلة مع االستمارة
مع االستمارة ،يجب أن ترسل لنا:
•

جميع وثائق السفر والهوية الخاصة بك

•

أي مستندات أخرى لديك ذات الصلة بطلبك ،أو يمكنك الحصول عليها.

 .16معلوماتك سرية
سوف نتعامل مع جميع التفاصيل التي تقدمها فيما يتعلق بطلبك بما يتماشى مع القانون والحفاظ عليها خاصة .لن نشارك معلوماتك
مع:
•

السلطات في بلدك األصلي أو بلد اإلقامة السابقة

•

ممثلي بلدك في ايرلندا مثل سفارة بلدك.

 .17قد نشارك بعض معلوماتك مع المنظمات ذات الصلة
ومع ذلك ،قد نشارك المعلومات التي نتلقاها منك وفقا للقانون ،إلى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين و قد نشارك أيضا
المعلومات مع الهيئات العامة في أيرلندا التي قد تكون مرتبطة معك .ويمكن أن يشمل ذلك اإلدارات والوكاالت الحكومية األيرلندية
بما في ذلك:
•

سلطات تقديم خدمات الهجرة

•

غاردا شيوخانا )الشرطة األيرلندية(

•

السلطات المحلية

• توسال – وكيل الطفل واألسرة.
نقوم بذلك حتى تتمكن هذه المنظمات من القيام بعملها بما في ذلك  ،تطبيق القانون المتعلق بدخول غير المواطنين إلى أيرلندا
وإبعادهم منها.
قد نقدم أيضا بعض المعلومات إلى بلدان أخرى تعمل على الئحة دبلن لالتحاد األوروبي ولوائح االتحاد االوربي لبصمات األصابع
يوروداك) .تساعدنا هذه اللوائح في تحديد البلد المسؤول عن معالجة طلب اللجوء(.

 .18نستخدم معلوماتك في حاالت أخرى
قد نستخدم معلوماتك أيضا عندما نفحص الطلبات األخرى إذا كان مقدم الطلب مرتبطا بك ،أو إذا كان طلبه مرتبطا بطريقة ما
بطلبك.
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لم شمل األسرة
 .19طلبات لم شمل األسر من األشخاص الذين حصلوا على حماية دولية
سوف نستخدم معلومات التي تقدمها لنا عن أفراد عائلتك )في القسم  2من االستمارة( لفحص أي طلبات لم شمل األسرة في المستقبل.
يرجى االطالع على كتيب المعلومات الذي قدمناه لك لمزيد من التفاصيل حول لم شمل األسرة.
إذا نجح طلبك للحصول على الحماية الدولية ،يمكنك التقدم بطلب لجمع شمل األسرة .ومع ذلك ،يجب أن تعطينا كل المعلومات التي
نحتاجها للنظر في أي طلب لجمع شمل األسرة اآلن.
لديك  12شهرا للتقدم بطلب لجمع شمل األسرة
إذا كنت ترغب في التقدم بطلب إلى وزير من اجل لم شمل األسرة ،يجب عليك القيام بذلك في غضون  12شهرا من حصولك على
تصريح لجوء أو حق الحماية الفرعية.

 .20هذه االستمارة
أكمل االستمارة (يبدأ في الصفحة التالية)
يجب إكمال االستمارة بالكامل بالحبر األزرق أو األسود ،والتوقيع عليه ووضع تاريخه في النهاية .إذا كان شخص آخر يساعدك في
هذا االستمارة  ،فسيحتاج إلى ملء تفاصيله.
ارجاعه حسب التاريخ الذي أعطي لك
يجب عليك إرجاع هذا االستمارة حسب التاريخ والوقت المكتوبين على الظرف البريدي المدفوع الثمن والمكتوب عليه العنوان .إذا
فقدت الظرف البريدي .يرجى ارسال هذا االستمارة بالبريد إلى العنوان في الصفحة  1من هذه اإلرشادات.
الردود المتأخرة يمكن أن تضر قضيتك
إذا فاتك الموعد النهائي إلرسال هذا االستمارة إلينا أو لم تأت للمقابلة عندما نطلب منك ذلك ،فقد نقرر عندما ندرس طلبك أنك "ال
تتعاون"  -ال تعمل معنا .هذا يمكن أن يضر قضيتك.
يخبرك ‘كتيب المعلومات لمقدمي طلبات الحماية الدولية‘ عن العواقب المترتبة على طلبك إذا وجدنا أنك "ال تتعاون".
وأخيرا ،نأمل أن تساعدك هذه اإلرشادات على ملء االستمارة وتحديد أي وثائق ذات صلة تحتاج إلى إرسالها إلينا.
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االستمارة – الجزء ب
 .1معلومات عن مقدم الطلب الرئيسي
 1.1يرجى إكمال القسم أدناه بالكامل قدر االمكان .اكتب إجاباتك في المربعات البيضاء.
رقم الهوية الشخصية في مكتب الحماية الدولية )رقم الهوية – انظر الصفحة  1من القواعد االرشادية(:
االسم أو األسماء:
اسم العائلة:
الجنس:
ذكر
تاريخ الميالد:

أنثى
يوم

آخر
شهر

سنة

البلدة أو مدينة الميالد:
بلد الميالد:
الجنسية:
المجموعة العرقية أو العرق أو القبيلة:
الديانة:
العنوان الحالي في أيرلندا:

عنوان البريد اإللكتروني:
رقم الهاتف:
رقم الهاتف المحمول:
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 1.1يرجى إكمال القسم أدناه بالكامل قدر االمكان .اكتب إجاباتك في المربعات البيضاء.
 1.2عناوين اخرى

يرجى ذكر عنوانك الرئيسي وأي عناوين أخرى عندما كنت تعيش في بلدك األصلي ،أو بلد اإلقامة السابق .يرجى ان تذكر العناوين
الكاملة .اذكر التواريخ التي عشتها هناك .اكتب إجاباتك في المربعات البيضاء .استخدام صفحة إضافية إذا كنت بحاجة إلى ذلك.
العنوان الكامل:
من تاريخ :شهر

سنة

حتى تاريخ :شهر

سنة

العنوان الكامل:
من تاريخ :شهر

سنة

حتى تاريخ :شهر

سنة

العنوان الكامل:
من تاريخ :شهر

سنة

حتى تاريخ :شهر

سنة

العنوان الكامل:
من تاريخ :شهر

سنة

حتى تاريخ :شهر

سنة

 .2أسرة
 2.1في هذا القسم نود أن نسأل بعض األسئلة عن عائلتك .يرجى ملء إجاباتك في المربعات البيضاء.
سوف نسألك عن القرين )الزوج أو الزوجة( ،شريك أو شريك مدني.
ويصبح الناس شركاء مدنيين من خالل نظام تسجيل يعترف بوضع األزواج من نفس الجنس .ربما تكون قد ارتبطت بزوجك أو شريكك أو
شريكك المدني من خالل واحد أو أكثر مما يلي:
•

حفل زفاف ديني )حفل زفاف هو احتفال أو فعل(

•

حفل زفاف تقليدي

•

احتفال مدني )زواج( ،بما في ذلك احتفال الشراكة المدنية

•

• الزواج بالوكالة )هذا هو الزواج الذي ال يكون فيه أحد الزوجين أو كالهما موجودون جسديًا في حفل الزفاف .وعادة ما يمثله
أشخاص آخرون(.
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 2.1في هذا القسم نود أن نسأل بعض األسئلة عن عائلتك .يرجى ملء إجاباتك في المربعات البيضاء.
يرجى إعطاءنا المعلومات التالية عن زوجك/زوجتك أو شريكك أو شريكك المدني.
اسم زوجك/زوجتك أو شريكك أو شريكك المدني:
تاريخ ميالدهم:

يوم

سنة

شهر

بلد الميالد:
مدينة الميالد:
الجنسية:
ما هو نوع الزواج أو حفل الشراكة المدنية؟
متى كان آخر اتصال لك مع زوجك/زوجتك أو شريكك أو شريكك المدني؟
أين زوجك/زوجتك أو شريكك أو شريكك المدني اآلن؟
هل زوجك/زوجتك أو شريكك أو شريكك المدني ال يزال على قيد
الحياة؟

نعم

ال

هل لديك رقم مرجعي من مكتب الحماية الدولية لشريكك ,زوجك/زوجتك أو شريكك المدني؟
إذا كان "نعم" يرجى كتابة الرقم هنا:

نعم

ال

_______________________
يرجى ملء آخر عنوان معروف لزوجك/زوجتك أو شريكك أو شريكك المدني:

 2.2أفراد العائلة في أيرلندا
هل لديك أي أفراد من العائلة في أيرلندا؟ إذا كانت "نعم" ،يرجى تقديم التفاصيل أدناه.

نعم

ما هو اسمهم؟

ما هي عالقتهم بك؟

ما هي اعمارهم؟

.1

.1

.1

.2

.2

.2

.3

.3

.3

ال

ما هو عنوانهم؟
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 2.2أفراد العائلة في أيرلندا
ما هو وضعهم القانوني في الدولة )أيرلندا(؟
 2.3يرجى إعطاء تفاصيل عن جميع أطفالك
يرجى إعطاءنا معلومات حول:
•

األطفال البيولوجيين

•

أبناء الزوج/الزوجة

•

األطفال المتبنين

• أي أطفال آخرين في رعايتك.
إذا كنت قد فقدت االتصال مع أطفالك ،يجب عليك ملء التفاصيل أدناه.
الطفل 1

طفل 3

طفل 2

االسم:
الجنس:
تاريخ الميالد:

يوم

شهر

سنة

يوم

شهر

سنة

يوم

شهر

سنة

مكان وبلد الميالد:
الجنسية:
أين هم اآلن:
عالقتهم بك:
متى آخر مرة رأيتهم أو تواصلت
معهم؟
أسماء كال الوالدين البيولوجيين :

هل لديك المزيد من األطفال؟
إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر لذكر مزيد من التفاصيل عن األطفال اإلضافيين ،يرجى المتابعة على ورقة منفصلة .يرجى ان تذكر في كل
ورقة إضافية اسمك الكامل ورقم الهوية من مكتب الحماية الدولية .اذكر لنا على الورقة أنك تجيب على السؤال ) 2.3أعاله( وقم بالتوقيع
عليها.
األطفال المولودون أو الذين يصلون إلى أيرلندا بعد تقديم الطلب
يجب أن تخبر مكتب الحماية الدولية على الفور إذا:
•

ولد طفلك بعد تقديم طلب الحصول على الحماية الدولية

•

وصول طفلك المعال إلى أيرلندا بعد تقديم طلبك.
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يجب عليك أيضا إخبارنا عن أفراد العائلة البالغين اآلخرين

في حين أن جميع أفراد األسرة البالغين )الذين تزيد أعمارهم عن  18عاما(  ،بما في ذلك زوجك أو شريكك  ،يجب أن يقدموا طلباتهم
المنفصلة الخاصة بهم ،ولكن ما زال يجب عليك تقديم تفاصيلهم في هذا االستمارة.
 2.4تفاصيل االعتماد
في وقت سابق قمت بإدراج أطفالك ،من فضلك أخبرنا هنا لماذا وكيف يعتمد هؤالء األطفال عليك .يرجى استخدام صفحات إضافية إذا كنت
في حاجة إليها.
الطفل :1

الطفل :2

الطفل :3

 2.5العالقة بأيرلندا
هل أنت أو أي من معاليك ،أو كليكما ،لديك أي صلة بأيرلندا؟ على سبيل المثال ،هل أنت:
•

متزوج من مواطن أيرلندي

•

والد/والدة لطفل مولود في ايرلندا

•

متزوج من أحد رعايا االتحاد األوروبي؟
ضع عالمة مناسبة .نعم

ال

إذا كانت "نعم" ،يرجى إعطاءنا التفاصيل هنا.

والديك
 2.6يرجى إعطاء تفاصيل عن والديك
األب
اسم العائلة:
االسم:
العنوان الحالي:
تاريخ الميالد:

يوم

شهر

سنة

الجنسية:
القومية:
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 2.6يرجى إعطاء تفاصيل عن والديك
األم
اسم العائلة:
االسم:
العنوان الحالي:
تاريخ الميالد:

يوم

سنة

شهر

الجنسية:
القومية:

العرق أو المجموعة العرقية أو القبيلة:

هل والداك على قيد الحياة أم ميتان؟
والدك
هل والدك متوفى )ميت(؟

ال

نعم

إذا "نعم" ،يرجى إعطاء تاريخ وفاته
يرجى أيضا أن تعطينا شهادة وفاته إذا كانت متاحة.

يوم

هل قمت بارفاق شهادة وفاة والدك األصلية؟

نعم

ال

أمك
هل والدتك متوفية؟

نعم

ال

إذا "نعم" ،يرجى إعطاء تاريخ وفاتها
يرجى أيضا أن تعطينا شهادة وفاتها إذا كانت متاحة.

يوم

هل قمت بارفاق شهادة وفاة والدتك األصلية؟

نعم

سنة

شهر

سنة

شهر

ال

اخوان/اخوات (إخوة وأخوات وإخوة غير أشقاء وأخوات غير شقيقات)
 2.7اإلقامة (المعيشة) في أيرلندا
على حد علمك ،هل يعيش اخوانك/اخواتك أو والداك أو اي من أفراد عائلتك اآلخرون في أيرلندا؟
إذا كانت اإلجابة "نعم"  ،فهل يمتلك احد افراد عائلتك إذنًا بالتواجد في أيرلندا.

نعم
نعم

ال
ال

إذا كان "نعم" ،على أي أساس )أسباب(؟
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 2.8يرجى إعطاء تفاصيل عن جميع االخوان/االخوات (بما في ذلك المتوفين)

وتشمل اإلخوة واألخوات ) حتى األخوة غير االشقاء ،واألخوات غير الشقيقات  ،إن وجدوا( .يمكنك استخدم المزيد من الصفحات إذا لزم
األمر )اذكر رقم السؤال هذا [ ]2.8في كل صفحة(.
اخ 1

اخ 2

اخ 3

اسم العائلة:
االسم:
الجنس:
الديانة:
الجنسية:
القومية:
المجموعة العرقية،العرق أو القبيلة:
تاريخ الميالد:

يوم

يوم

يوم

شهر

شهر

شهر

سنة

سنة

سنة

أين هم اآلن؟

اسم األب:
اسم األم:
عالقته )ها( بك:

المعالين اآلخرين
 2.9أي تابعين إضافيين
إذا كان لديك أي تابعين آخرين ،يرجى إعطاء تفاصيلهم بالكامل وعالقتهم بك في هذا الجدول .وقد يشمل هؤالء المعالين ما يلي:
•

االجداد

•

العمات/خاالت

•

االعمام/اخوال

•

ابناء العم /ابناء الخال

•

أي شخص آخر في رعايتك.
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 2.9أي تابعين إضافيين
التابع اإلضافي 1

التابع اإلضافي 2

التابع اإلضافي 3

اسم العائلة:
االسم:
الجنس:
الديانة:
الجنسية:
القومية:
المجموعة العرقية،العرق أو القبيلة:
تاريخ الميالد:

يوم

يوم

يوم

شهر

شهر

شهر

سنة

سنة

سنة

أين هم اآلن؟
عالقته )ها( بك:
لماذا يعتمدون عليك؟
على سبيل المثال ،هم من كبار
السن أو مرضى أو لديهم إعاقة.
يرجى استخدام المزيد من الصفحات إذا لزم األمر (تضمين رقم السؤال هذا [ ]2.9على الورقة والتوقيع عليها).
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 .3التعليم وتاريخ العمل
 3.1مدة التعليم االساسي أو التدريب
يرجى إخبارنا ما هو مستوى تعليمك :على سبيل المثال ،المستوى االبتدائي )حتى  12عاما( أو الثانوي )حتى حوالي  18عاما( أو المستوى
الجامعي )أكثر من  18عاما عادة(؟
إذا كان لديك أي شهادات مدرسية أو جامعية ،يرجى ارفاقها.
اسم وعنوان المدرسة أو الكلية التي التحقت بها:

سنة

من :شهر

إلى :شهر

سنة

المؤهل العلمي المتحصل عليه:

اسم وعنوان المدرسة أو الكلية التي التحقت بها:
سنة

من :شهر

إلى :شهر

سنة

المؤهالت ال

المؤهل العلمي المتحصل عليه:

اسم وعنوان المدرسة أو الكلية التي التحقت بها:
سنة

من :شهر

إلى :شهر

سنة

المؤهالت ال

المؤهل العلمي المتحصل عليه:

هل قمت بارفاق أي من الشهادات األصلية؟
نعم.

ال

يرجى استخدام المزيد من الصفحات إذا لزم األمر (تضمين رقم السؤال هذا [ ]3.1على الصفحة).
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 3.2الوظائف والعمل الخاص

يرجى ذكر جميع الوظائف الخاصة بك  .ابدأ بأحدث وظيفة .إذا كان لديك وثائق تثبت هذه الوظائف ،أعطها لنا مع هذا االستمارة.
اسم وعنوان الشركة أو رب العمل:

سنة

من :شهر

سنة

إلى :شهر

نوع العمل:
اسم وعنوان الشركة أو رب العمل:

سنة

من :شهر

سنة

إلى :شهر

نوع العمل:
هل قمت بتضمين أي وثائق إلثبات هذه الوظائف؟
نعم

ال

يرجى استخدام المزيد من الصفحات إذا لزم األمر (تضمين رقم السؤال هذا [ ]3.2على الورقة وتوقيعها.

 .4من فضلك أخبرنا لماذا تتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في أيرلندا
 4.1أحد األسباب الخمسة
وتشترط اتفاقية الالجئين أن يكون الشخص يخشى االضطهاد بسبب سبب واحد أو أكثر من خمسة أسباب.
على أي أساس (أسباب) تدعي أنت ،أو تابعينك أو كليكما ،أن لديك خوفا مبررا من االضطهاد؟
يرجى تحديد جميع األسباب التي تنطبق عليك عن طريق وضع عالمة على المربعات أدناه حسب االقتضاء .قد تحتاج إلى وضع عالمة
على أكثر من مربع واحد.
.1العرق

 .2الدين

 .3الجنسية

 .4الرأي السياسي

 .5االنتماء الى مجموعه اجتماعية معينة

غير ذلك

يرجى أن تشرح لنا األسباب الخاصة بك على الصفحة التالية:
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 4.1أحد األسباب الخمسة

يرجى استخدام المزيد من الصفحات إذا لزم األمر .أدرج رقم السؤال هذا [ ]4.1على صفحاتك ،باالضافة إلى رقم الهوية الخاص بك
من مكتب الحماية الدولية وتوقيعك.

11

االستبيان ،الجزء باء،

Arabic

استمارة مكتب الحماية الدولية )IP02 (2021
 4.2فئة اجتماعية معينة
هل تعرف ما إذا كان طلبك يستند إلى كونه بسبب كونك من فئة اجتماعية معينة؟

نعم

ال

إذا كانت "نعم" وأنت تعرف ،يرجى كتابة التفاصيل هنا.

إذا كان "ال" ،فأنت ال تعرف ما إذا كان طلبك يستند إلى كونه بسبب كونك من مجموعة اجتماعية معينة ،فإننا سننظر في هذا األمر لك
استنادا إلى المعلومات األخرى التي يمكنك تقديمها.

 4.3أسباب خوف المعالين من االضطهاد
يرجى شرح أسباب خوف معالينك من االضطهاد إذا كانت أسبابهم مختلفة عن أسبابك )في  4.1أعاله( .يرجى استخدام المزيد من
الصفحات إذا لزم األمر )قم بتضمين رقم السؤال هذا [ ]4.3على صفحتك ،باإلضافة إلى رقم الهوية من مكتب الحماية الدولية وتوقيعك(.
اسم المعال:
سبب اعتقادك بأن لديهم خوف مبرر من االضطهاد:

اسم المعال:
سبب اعتقادك بأن لديهم خوف مبرر من االضطهاد:

 4.4أنت تخشى الخطر الحقيقي
ويحتاج الشخص إلى حماية فرعية إذا كانت هناك أدلة جيدة لالعتقاد بأنه إذا عاد إلى بلده األصلي ،فسوف يواجه خطرا جديا بالتعرض
لخطر جدي .ويجب أيضا أن يكونوا غير قادرين على الحصول على حماية ذلك البلد أو معرضين لخطر كبير جدا هناك.
يرجى منك ان تخبرنا لماذا تدعي أنك معرض لخطر جدي .قد تحتاج إلى وضع عالمة واحدة أو أكثر.
أخشى عقوبة الموت أو اإلعدام.
أخشى التعذيب أو المعاملة غير انسانية و الدونية او العقاب في بلدي األصلي.
أخشى تهديدا خطيرا وفرديا لحياتي أو لشخصي بسبب العنف العشوائي بسبب حالة نزاع مسلح دولي أو داخلي.
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 4.5المعال عليك يخشى خطرا جديا
إذا تم ذكر أي من المعالين في طلبك  ،فيرجى إخبارنا سبب المطالبة بحصول خطر جدي جسيم
اسم المعال:
السبب الذي يجعلك تعتقد أن لديهم خوف من خطر جدي:

اسم المعال:
السبب الذي يجعلك تعتقد أن لديهم خوف من خطر جدي:

يرجى استخدام المزيد من الصفحات إذا لزم األمر .أدرج رقم السؤال هذا [ ]4.5على صفحاتك ،باالضافة الى رقم الهوية من مكتب
الحماية الدولية وتوقيعك.
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 4.6أسئلة مهمة تحتاج لإلجابة عليها
األسئلة في هذا القسم هي جزء مهم جدا من طلبك للحصول على الحماية الدولية .يرجى إعطاءنا المعلومات التالية في المربعات البيضاء
أدناه عنك وعن طلب معاليك (إن وجد) للحصول على الحماية الدولية.
•

يرجى تضمين التواريخ إذا كنت تعرفهم.

•

اقرأ األسئلة أدناه بعناية وتأكد من اإلجابة على كل سؤال.

يرجى استخدام المزيد من الصفحات إذا لزم األمر )تضمين رقم السؤال هذا [ ]4.6على الورقة الخاصة بك ،باالضافة الى رقم الهوية من
مكتب الحماية الدولية وتوقيعك".
) (1ماذا تخشى أن يحدث لك إذا عدت إلى:
•

بلدك األصلي ،أو

•

بلد اإلقامة السابقة؟

) (2يرجى إخبارنا بتفاصيل األحداث المحددة التي حدثت لك أو لمعاليك أو كليكما ،في بلدك والتي تجعلك أنت أو معاليك تخشون العودة
إلى بلدكم.

) (3أخبرنا عن أي أعمال عدائية أو سلوك ضدك وضد أفراد عائلتك )إذا كان ذلك مناسبا( .أخبرنا من قام بهذه األعمال أو السلوك من
هذا القبيل.

) (4أعطنا تفاصيل ما الذي جعلك أنت أو معاليك أو كليكما تقررون المغادرة.

) (5أعطنا التفاصيل حول ما إذا كنت أنت أو معاليك أو كليكما ،أو أفراد آخرين من العائلة ،قد عانيت من االضطهاد أو الخطر الجسيم
في الماضي.
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 4.6أسئلة مهمة تحتاج لإلجابة عليها
) (6إذا كنت أنت أو معاليك أو كليكما تخشى شخصا أو منظمة أو مجموعة معينة في بلدك  ،أخبرنا باسمهم وبأكبر قدر ممكن من
التفاصيل عنهم .يجب أن تحاول أن تقول لنا ما فعلوه )إذا كان هناك اي شيء( بحيث جعلوك انت أو المعالين الخاص بك خائفون
من العودة إلى بلدكم.

) (7إعطاء تفاصيل أي شيء حدث لك ،او للمعالين الخاص بك أو كليكما ،في طريقك إلى أيرلندا.

) (8كيف سافرت أنت ومعاليك إلى أيرلندا من بلدك؟ )وسائط النقل المستخدمة والبلدان التي تم السفر عبرها(

) (9قدم تفاصيل عن أي شيء حدث منذ وصولك أنت أو معاليك أو كليكما إلى أيرلندا مما جعلك أنت أو معاليك خائفين من العودة إلى
بلدك.

)(10

اكتب أي مخاوف لديك للتابعين لك  ،والتي تختلف عن مخاوفك الخاصة.

) (11إذا كنت قادما من بلد قد صنف على انه بلد آمن  ،يرجى إخبارنا عن القلق الشديد الذي يساورك العتبار بلدك اآلمن غير آمن
لك أو لمعاليك أو كليكما.

يرجى استخدام المزيد من الصفحات إذا لزم األمر (تضمين رقم السؤال هذا [ ]4.6على الورقة الخاصة بك ،مع كتابة رقم الهوية من
مكتب الحماية الدولية وتوقيعك).
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 .5معلومات عامة لطلب الحصول على الحماية )حماية الدولة(
 5.1اإلبالغ عن الحوادث
هل قمت بابالغ السلطات في بلدك األصلي أو بلد إقامتك السابق عن اي حوادث حدثت لك أو لمن تعولهم أو لكليكما؟
يرجى اختيار احد المربعات.

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم"  ،فاكتب متى والى من قمت باالبالغ عنها؟
ما هي اإلجراءات التي اتخذتها السلطات؟
يرجى ارفاق أي مستندات إذا كانت متوفرة قد تدعم هذه القضية.

.إذا كانت اإلجابة "ال"  ،و لم تبلغ انت عن تلك الحوادث  ،فاذكر بوضوح سبب عدم قيامك بذلك.
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 5.2اإلدانة بالجرائم
هل سبق لك أن ارتكبت أو تم اتهامك أو إدانتك بأي جريمة في أي بلد.
يرجى وضع عالمة على المربع المناسب وتسمية البلد إذا قمت
باختيار نعم

ال

نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما هو البلد______________ :

إذا كانت اإلجابة "نعم"  ،فيرجى تقديم التفاصيل أدناه .امأل جدول واحد لكل جريمة .قم بتضمين جميع الجرائم  ،بما في ذلك أي جرائم تمت
تبرئتك منها )ثبت فيها انك غير مذنب(  ،أو تم اتهامك أو تم العفو عنك.
الجريمة 1
ما هي الجنحة التي وجهت اليك؟

متى تم اتهامك؟

يوم

سنة

شهر

هل تم ادانتك بارتكاب الجنحة؟

نعم

ال

هل قضيت عقوبة )سجن( لهذه الجنحة؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم"  ،يرجى ذكر تاريخ بدء واالفراج لتلك
االحكام.

تاريخ البدء:

يوم

شهر

سنة

تاريخ االفراج:

يوم

شهر

السنة أ

الجريمة 2
ما هي الجنحة التي وجهت اليك؟

متى تم اتهامك؟
هل تم ادانتك بارتكاب الجنحة؟

نعم

ال

هل قضيت عقوبة )سجن( لهذه الجنجة؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم"  ،يرجى ذكر تاريخ بدء واالفراج لتلك
االحكام.

تاريخ البدء:

يوم

شهر

سنة

تاريخ االفراج:

يوم

شهر

سنة

يرجى استخدام المزيد من الصفحات إذا لزم األمر (بما في ذلك رقم السؤال هذا [ ،]5.2إلى جانب كتابة رقم الهوية من مكتب الحماية
الدولية وقم بالتوقيع عليها.
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 .6معلومات التأشيرة واإلقامة وغيرها من معلومات السفر
 6.1تاريخ سفرك
هل سافرت خارج بلدك األصلي أو بلد اإلقامة السابق من قبل؟
يرجى اختيار احد المربعات.

نعم

ال

 6.2تاريخ سفر معاليك
هل سافر أي من معاليك خارج البلد االصلي أو بلد اإلقامة السابق من قبل؟
يرجى اختيار احد المربعات.

نعم

ال

 6.3طلب جواز السفر
هل سبق لك أو لمعاليك التقدم بطلب للحصول على جواز سفر من بلدك األصلي أو بلد اإلقامة السابق؟
يرجى اختيار احد المربعات.

نعم

ال

 6.4أسباب عدم تقدم أي من المتقدمين بطلب للحصول على جواز سفر
إذا لم تتقدم أنت أو معاليك أو كليكما بطلب للحصول على جواز سفر من السلطات في بلدك األصلي أو بلد اإلقامة السابق ،يرجى توضيح
اسباب ذلك.

 6.5اصدار جواز السفر
هل سبق لك أو لمعاليك أن صدر لكم جواز سفر من السلطات في بلدكم األصلي أو بلد االقامة السابق؟
يرجى اختيار احد المربعات
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إذا كانت "نعم" ،يرجى إكمال ما يلي .يرجى استخدام المزيد من الصفحات إذا لزم األمر )يرجى تضمين رقم السؤال هذا [ ،]6.5مع كتابة
رقم هويتك من مكتب الحماية الدولية وتوقيعك(.

الشخص 1
اسم الشخص الصادر له جواز السفر :
مكان االصدار:
تاريخ االصدار:

يوم

شهر

سنة

تاريخ انتهاء الصالحية )سيكون منتهي
الصالحية في(:

يوم

شهر

سنة

رقم جواز السفر:
أين هو جواز السفر اآلن؟
الشخص 2
اسم الشخص الصادر له جواز السفر :
مكان االصدار:
تاريخ االصدار:

يوم

شهر

سنة

تاريخ انتهاء الصالحية )سيكون منتهي
الصالحية في(:

يوم

شهر

سنة

رقم جواز السفر:
أين هو جواز السفر اآلن؟
الشخص الثالث
اسم الشخص الصادر له جواز السفر :
مكان االصدار:
تاريخ االصدار:

يوم

شهر

سنة

تاريخ انتهاء الصالحية )سيكون منتهي
الصالحية في(:

يوم

شهر

سنة

رقم جواز السفر:
أين هو جواز السفر اآلن؟
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 6.6تأشيرة أو تصريح عمل

هل سبق لك أو لمعاليك المشمولين في طلبك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أو تصريح عمل لزيارة أي بلد ،بما في ذلك أيرلندا؟
يرجى اختيار احد المربعات.

نعم

ال

إذا كانت "نعم" ،متى وأين تقدمت أنت أو هم ،أو كليكما؟

 6.7السفر أو تأشيرة الدخول أو تصريح العمل
هل سبق لك أو لمعاليك ،أو كليكما ،المشمولين في طلبك ،الحصول على تأشيرة سفر أو دخول أو تصريح عمل ألي بلد ،بما في ذلك
أيرلندا؟
يرجى اختيار احد المربعات

نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى تقديم التفاصيل الكاملة بما في ذلك متى وأين صدرت ولمن ،وكم مدتها وما هو)تاريخ انتهاء الصالحية( وأي
معلومات أخرى ذات صلة.

 6.8المستندات المستخدمة عند مغادرتك
ما هي الوثائق التي استخدمتها أنت أو معاليك ،أو كليكما ،لمغادرة بلدك األصلي ودخول أيرلندا؟
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 6.9تاريخ مغادرتك
ما هو التاريخ الذي غادرت فيه أنت أو معاليك ،أو كليكما ،آخر مرة:
•

بلدكم االصلي؟ أو

•

بلد اإلقامة السابقة؟
يوم

شهر

سنة

 6.10تاريخ وصولك إلى أيرلندا
ما هو التاريخ الذي وصلت فيه أنت أو معاليك أو كليكما إلى أيرلندا؟
يوم

شهر

سنة

 .7اإلذن بالبقاء
إذا أوصينا ،بعد تقييم طلبك للحصول على الحماية الدولية ،بعدم حقك في الحصول على وضع الالجئ أو الحماية الفرعية ،فقد يمنحك الوزير
إذنا بالبقاء في أيرلندا ألسباب )اعتبارات( أخرى ،لذلك من المهم تضمين جميع المعلومات ذات الصلة.
وستقوم وحدة التصريح بالبقاء بتقييم هذا األمر نيابة عن الوزير .سوف يأخذون بعين االعتبار ظروفك العائلية والشخصية والحق في احترام
حياتك الخاصة والعائلية.
ستأخذ وحدة اإلذن بالبقاء في االعتبار ما يلي:
•

نوع عالقتك وصلتك مع أيرلندا ،إن وجدت

•

االعتبارات اإلنسانية )مثل المسائل الصحية(

•

شخصيتك وسلوكك )تصرفاتك( في أيرلندا ،بما في ذلك اإلدانات الجنائية

•

شخصيتك وسلوكك خارج أيرلندا  ،حيثما كان ذلك مناسبا ويمكننا التحقق منه ،بما في ذلك اإلدانات الجنائية

•

اعتبارات االمن القومي والنظام العام )السلوك الطبيعي في األماكن العامة(

•

أي شيء آخر قد يؤثر على الصالح العام )الفائدة والمصالح( لجميع الناس في الدولة.

كما سينظر الوزير في مسألة "الترحيل القسري" .يُقصد بالترحيل القسري عودة األشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه االضطهاد أو األذى الجسيم.
سياخذ الوزير في االعتبار أي شيء تذكره له وله صلة بهذه المسألة .على وجه الخصوص  ،سينظر الوزير في أي مخاوف أعربت عنها فيما
يتعلق باالضطهاد أو الخطر الحقيقي الذي قد تتعرض له إذا عدت إلى بلدك األصلي.
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 7.1أسباب أخرى يجب أن يسمح لك بالبقاء
يرجى إخبارنا عن أي أسباب أخرى تدعوك أنت أو معاليك )أقل من  18عاما( أو كليكما إلى السماح لك بالبقاء في أيرلندا إذا تم رفض
طلب الحماية الخاص بك؟

إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر  ،فيرجى استخدام المزيد من الصفحات )قم بتضمين رقم السؤال هذا [ ، ]7.1ورقم الهوية من مكتب
الحماية الدولية وتوقيعك(.

 7.2أسباب أخرى تجعلك تخشى العودة إلى بلدك االصلي أو بلد اإلقامة السابق.
بصرف النظر عن القضايا المدرجة حتى اآلن  ،هل هناك أي أسباب أخرى تجعلك تخشى فيها من العودة إلى بلدك األصلي أو بلد إقامتك
سابقًا؟ يرجى التوضيح و إعطاء أكبر قدر ممكن من التفاصيل ذات الصلة.

إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر ،يرجى استخدام المزيد من الصفحات )قم بتضمين رقم السؤال هذا ) (7.2على الورقة الخاصة بك،ورقم
الهوية من مكتب الحماية الدولية وتوقيعك(.
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 .8القضايا الطبية
 8.1حاالت طبية جدية
أخبرنا عن أي حاالت طبية جدية لديك ،أو لمعاليك أو كليكما .يجب أن تعطينا أدلة حول نوع الحالة او الحاالت الطبية عند ارسال هذا
االستمارة لنا أو في أقرب وقت ممكن .من األفضل أن نحصل على هذه األدلة قبل أن نقوم بمقابلتك
يجب عليك أيضا تضمين تفاصيل أي رعاية صحية نفسية أو دعم تتلقاه أنت أو معاليك أو كليكما.

 .9مقابلة الحماية الدولية )مقابلة القسم (35
خالل مقابلة القسم  ،35سوف نسألك عن سبب تقديمك طلبا للحماية الدولية.
يجب عليك تقديم المعلومات ذات الصلة لمساعدتنا في النظر في طلبك .نحن نعلم أن بعض أجزاء تجربتك قد يكون من الصعب الحديث عنها.
قد تكون أكثر راحة في التحدث إلى رجل أو امرأة مقابلة ومترجم.
إذا كنت تفضل مقابلة ذكر أو أنثى ،أو مترجم أو كليهما ،ولم تقدم طلبا بالفعل ،فأنت بحاجة إلى إبالغنا .سوف نبذل قصارى جهدنا لترتيب هذا.
 9.1المحاور والمترجم
هل لديك أي تفضيل حول إجراء المقابلة مع رجل أو امرأة؟

نعم

ال

إذا كانت "نعم" ،يرجى وضع عالمة على أحد المربعات التالية.
نعم ،أفضل التحدث إلى رجل
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 9.2اشياء خاصة
هل تحتاج إلى أي اشياء خاصة لمقابلتك في مكتب الحماية الدولية بسبب حالة طبية أو إعاقة؟

ال

نعم

إذا "نعم" ،يرجى ان تبلغنا ما تحتاجه.

 9.3اللغات
ما هي لغتك األولى؟
ما هي اللغة التي ترغب في إجراء مقابلة الحماية الدولية بها؟
هل تتحدث أي لغات أخرى؟

نعم

ال

إذا "نعم" ،يرجى ابالغنا ما هي تلك اللغات.

إذا "نعم" ،يرجى ابالغنا بمدى طالقتك في تلك اللغات .

 .10مستندات لدعم طلبك
إلى جانب هذا االستبيان  ،يجب أن تقدم لنا جميع المستندات المتاحة التي قد تكون ذات صلة بطلبك من أجل:
•

الحماية الدولية

•

إذن بالبقاء في البالد.

يرجى إعطائنا المستندات األصلية إذا استطعت .تتضمن أمثلة المستندات التي يجب أن تقدمها إلينا ما يلي.
البطاقات التي تتضمن هويتك
•

جواز سفر

•

بطاقة الهوية الوطنية

•

وثائق السفر

•

رخصة القيادة.

الشهادات والسجالت
•

شهادات الميالد

•

شهادات الوفاة أو الزواج أو الشراكة المدنية

•

سجالت المدرسة
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الشهادات التعليمية.

العضويات
المراسالت أو بطاقات العضوية لمنظمات مثل:
•

األحزاب أو المجموعات السياسية

•

االتحادات أو األندية

•

مجموعات أخرى.

مراسالت مع الشرطة
•

مراسالت وأوامر القاء القبض من سلطات الشرطة في بلدك او من أي بلد

المراسالت الطبية
•

مراسالت من طبيبك )قد تكون هذه رسائل أو تقارير طبية(

•

تقارير طبية من أيرلندا او من بلدك األصلي أو بلد إقامتك سابقًا.

اي وثائق اخرى
أي مستندات أخرى ذات صلة بطلبك مثل:
•

سجالت الهاتف أو البنك

•

أي وثائق حول تاريخ الهجرة السابق الخاص بك.

أرسل لنا أي وثائق ذات صلة اآلن
كما ذكرنا من قبل في هذا المستند  ،يجب أن تحصل على أي مستندات تستخدمها لكي تساعد طلبك وإرسالها إلينا الى مكتب الحماية الدولية
بمجرد الحصول عليها.
وهذا يشمل األدلة الطبية .إذا كنت تخطط لالعتماد على األدلة الطبية  ،فاحصل عليها دون تأخير وأرسلها إلينا في مكتب الحماية الدولية
بمجرد استالمها والحصول عليها.
إذا قمت بحجب واخفاء المستندات اآلن فقد يؤدي ذلك إلى اإلضرار بمدى تصديقنا للمعلومات الواردة في طلبك .يمكن أن يتعارض مع طلبك
ويؤدي بنا إلى رفض طلبك.
من الناحية المثالية  ،ينبغي أن نتلقى أي مستندات قبل ثالثة أيام عمل على األقل قبل تاريخ مقابلتك .يرجى ذكر جميع المستندات التي ترسلها
إلينا أدناه.
تذكر ان تكتب رقم الهوية الشخصية الخاص بك واسمك مع أي مستندات ترسلها.
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 10.1هل لديك أي وثائق ترسلها إلينا لدعم طلبك؟
يرجى اختيار احد المربعات

نعم

ال

إذا كانت "نعم" ،يرجى تقديم المعلومات التالية.
يرجى ذكر جميع الوثائق التي ترسلها إلينا والمعلومات التالية عنها .يرجى إضافة صفحات إضافية إذا كنت في حاجة إليها وذكر رقم
السؤال الذي تجيب عليه.
 .1ما هي الوثيقة.

 .2إذا كانت الوثيقة مؤرخة،
قم بذكر التاريخ.

 .3كيفية ارتباط الوثيقة
بالطلب الخاص بك.

 .4اللغة )اللغات( المكتوبة
بها .

 .11حماية البيانات
مكتب الحماية الدولية لتقديم خدمات الهجرة هو جزء من وزارة العدل .سوف يتعامل مكتب الحماية الدولية مع جميع المعلومات والمعلومات
الشخصية التي تقدمها على أنها سرية .يُلزمنا قانون الحماية الدولية لعام  2015باتخاذ جميع الخطوات العملية للتأكد من الحفاظ على سرية
هوية المتقدمين .نتبع أيضًا الالئحة العامة لحماية البيانات في االتحاد األوروبي وقانون حماية البيانات لعام .2018
سنقوم بمشاركة المعلومات المقدمة إلى وزارة العدل فقط مع المنظمات األخرى المعتمدة بما يتماشى مع القانون المناسب.
يمكنك العثور على إشعار الخصوصية الكامل للوائح حماية البيانات العامة مكتب الحماية الدولية ) ((P) 52على موقع مكتب الحماية الدولية
على.www.ipo.gov.ie :
يمكنك العثور على سياسة حماية البيانات الكاملة لوزارة العدل على الموقع االلكتروني:
.www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection
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 .12المساعدة في ملء االستمارة
 12.1هل قمت بإكمال االستمارة بنفسك؟
يرجى اختيار احد المربعات

نعم

ال

إذا كانت "ال" ،فمن الذي ساعدك في إكمال االستمارة؟ )يمكن للشخص الذي قام باكمالها في إكمال هذا الجزء( .
االسم:
العنوان:

عالقته بصاحب الطلب:

يرجى ذكر االسباب التي تمنع صاحب الطلب من اكمال االستمارة بنفسه.

 .13بيان وتوقيع الممثل القانوني
 13.1يجب على الممثل القانوني ملء هذا
اقر أنني ساعدت مقدم الطلب على إكمال هذا االستمارة.
توقيع الممثل القانوني:

التاريخ:
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 .14بيان وتوقيع مقدم الطلب
 14.1الرجاء القراءة والتوقيع أدناه
يرجى وضع عالمة على المربعات عند االقتضاء ،والتوقيع على اسمك وتاريخه في األسفل.
أنا أفهم:
•

أنا اكملت هذا االستمارة نيابة عني وعن والمعالين )التابعين(

نعم

•

كل المعالين سيكونون ضمن هذه االستمارة

ال
نعم

لقد قرأت وفهمت إشعار حماية بيانات الحماية الدولية في النقطة  11من هذا االستبيان.

ال

افهم أنني قدمت طلبًا للحصول على الحماية الدولية نيابة عن أطفالي المعالين من غير المواطنين األيرلندين .يشمل أطفالي
المعالين أولئك الذين:
•

عند تقديم الطلب  ،هم موجودون في أيرلندا وأقل من  18عا ًما

•

ولدوا في أيرلندا عندما كنت مقدم على الطلب

•

هم أقل من  18عا ًما ودخلوا الى أيرلندا عندما كنت مقدم على الطلب.

نعم
ال

وإنني أدرك أن المعلومات التي قدمتها يمكن أن تستخدم أيضا لتقييم حاالت أخرى إذا كان مقدم الطلب على صلة بي أو إذا
كانت القضية مرتبطة بطريقة أو بأخرى بحالتي.

نعم
ال

أ قر بأن المعلومات الواردة في هذه االستمارة كاملة وصحيحة ودقيقة.
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