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AN OIFIG UM CHOSAINT IDIRNÁISIÚNTA 

INTERNATIONAL PROTECTION OFFICE 

 مكتب الحماية الدولية
IPO (SP) 05 

 معلوماتمذكرة 
 2017لسنة لحماية الفرعية( ل) التنظيمية األوروبي االتحادلوائح 

 تفسري قانوين هلذه اللوائح. دف منها تقدمي أي  اهلفقط. و ليس  اتشادعلومات و اإلر امل لتقدميذكرة هذه املدف هت
 

 هذه اللوائح؟ما هي  .1
املتعلقة بتقدمي طلبات  ،(2017)لوائح سنة  20171حماية الفرعية( لسنة لللوائح االحتاد األورويب )سيبدأ العمل ب 1.1

. و يتم تقدمي هذه اللوائح 2017أكتوبر  تشرين األول/ 2 تاريخ يف ،احلماية الفرعية من قبل فئات معينة من األشخاص
ضد  C-429/15 E.Dيف القضية (CJEU) راعاة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويبمل

ضد  وزير العدل  E.D،نفسها و حمكمة االستئناف يف القضية ECLI:EU:C:2016:789وزير العدل واملساواة  
 .IECA 20[ 2017( ]2)رقم واملساواة

  2017مبوجب لوائح سنة  طلباتالمعاجلة أمر  (IPOمكتب احلماية الدولية ) سيتول   1.2
 
 .2017على من تنطبق اللوائح التنظيمية لسنة  .2

لحماية( لسنة لالجئ يف الدولة منذ تطبيق الئحة االحتاد األورويب )األهلية  صفة همت رفض منحقد ذا كنت شخصا إ 2.1
للتقد م بطلب للحصول ، مث متت دعوتك 2006أكتوبر  تشرين األول/ 10يف 2(2006)الالئحة التنفيذية لسنة  2006

)اللوائح التنفيذية لسنة  2013لحماية الفرعية( لسنة لأو لوائح االحتاد األورويب ) 2006ماية الفرعية مبوجب لوائح احل على
 و:3(2013

a) يوم عمل، أو 15لقيام بذلك على أساس انتهاء املهلة احملددة ب ل كلست مؤهال   تقدم طلبا العتقادك بأنمل 
b) ،ومل يتم التحقق من هذا الطلب أو أخذه بعني االعتبار، بناء  قمت بتقدمي طلب متأخر للحصول على احلماية الفرعية

 يوما احملددة 15على انتهاء مهلة الـ 

                                                           
1S.I. No. 409 of 2017  
2S.I. No. 518 of 2006  
3I. No. 426 of 2013S.  

Arabic  
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حلصول على احلماية ا، فإنك اآلن مؤهل مبوجب هذه اللوائح لتقدمي طلب 2017 لسنةالتنفيذية  اللوائحطبقا ألحكام 

 الفرعية.
 

 ؟2017 سنة حسب لوائح ألقوم بالتقّدمبأية شروط  اإليفاءهل يتعين علي  .3
 ، جيب أن تستويف املعايري التالية:2017 لسنةلالستفادة من هذه العملية مبوجب اللوائح التنظيمية  3.1

i. 2017أكتوبر  تشرين األول/ 2يف الدولة يوم  موجودان تكون أجيب. 
ii. احلماية الدولية يف مكتب شخصي الط لب تقدم نأعليك جيب 

من و أي دولة أخرى من دول االحتاد األورويب أاحلماية الفرعية يف هذه الدولة حصلت على  وجئ أال   صفةمنحك  ذا متإ 3.2
 فإنك غري مؤهل هلذه العملية.قبل،

 

وما  2017 لوائح سنةكيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على الحماية الفرعية بموجب .  4
 مها؟هي المعلومات التي ينبغي أن أقدّ 

 ، جيب أن يكون2017 لسنةوائح التنظيمية احلماية الفرعية مبوجب الل   صفة طلب بالتقدم للحصول علىالليتم قبول  4.1
 متماشيا مع ما يلي:

i.  يوم عمل  30يف غضون احلماية الدولية  مكتبكبري موظفي احلماية الدولية يف   إل شخصياتقديم الطلب جيب
تشرين  13وحىت  2017أكتوبر تشرين األول/ 2من )أي  2017أكتوبر تشرين األول/ 2 تاريخ منابتداء 
 (.2017نوفمرب الثاين/

ii.  شكلفي  في استمارة الطلبجيب تقدمي الطلب ( (IPO (SP) 01  التنفيذية  اللوائحمن  1احملددة يف اجلدول
 استمارة للغرض نفسه. أو  2017 لسنة

iii. قانوني إقرارب عليك أيضا تقدمي جي (IPO (SP) 02)  2017 سنةمن لوائح  2يف النموذج احملدد يف اجلدول .
 مجلة أمور، على ما يلي: من، 4اإلعالن القانوين املنجز بنصوينبغي أن 

 . 2017 سنةمبوجب لوائح  مؤهال للتقدم بالطلب جيعلكاألساس الذي  -
 فرعية يف الدولة أو أي دولة عضو أخرى يف االحتاد األورويب، والماية حصلت على احلمل متنح صفة الجئ أو  كونك -
 .2017أكتوبر تشرين األول/ 2موجودا يف الدولة يوم  كنت -

سيتم حتديد موعد إلجراء املقابلة يف الوقت املناسب.عند احلماية الدولية، ذا مت قبول طلبك لكي تتم معاجلته يف مكتبإ 4.2
 .2013 سنة مبا يتماشى مع لوائح معلومات إضافية لدعم طلبك ةلب، ميكنك تقدمي أيتقدمي استمارة الط  

                                                           
ات قرار ص له قانونا بإصدار وتلقي اإلسالم، أو شخص مرخ، أو مفوض أداء اليمنيمام كاتب العدل أو مفوض أالقانوين  اإلقرارن يتم أجيب  4

 القانونية
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 أين يمكنني الحصول على استمارة الطلب وغيرها من الوثائق المرفقة؟. 5
وغريها من  (IPO (SP) 02) ، واإلعالن القانوين املرفق(IPO (SP) 01)ميكن احلصول على استمارة الطلب  5.1

  IPO مبكتب احلماية الدوليةاالتصال  من خاللأو  IPO  ةمكتب احلماية الدوليإل شخصيا  احلضوراملعلومات عن طريق 
مبكتب احلماية شخصيا  اتصالكعن طريق اهلاتف. يف احلالة األخرية، سيتم إرسال املعلومات إليك عن طريق الربيد. عند 

عن طريق اهلاتف، سيطلب منك تقدمي معلومات  IPO مبكتب احلماية الدوليةقمت باالتصال  يف حالأو  IPO  الدولية
 اللوائح التنظيمية لسنة  الجئ يف الدولة، منذ تطبيق صفة إعطائك رفض ه قد مت  للتحقق من هويتك والتأكيد على أنمعينة 

2006. 

 إعادة استمارة الطلب الخاص بي؟ يجب عليّ  أينإلى . 6
 13حىت  2017 أكتوبر تشرين األول/ 2من  شخصيا هباوالوثائق املرفقة  بعد ملئهااستمارة الطلب  يجب إعادة 6.1

 .ةمكتب احلماية الدوليإل  2017نوفمرب  تشرين الثاين/

 :التايلعنوان مكتب احلماية الدولية هو  6.2
International Protection Office, 
Irish Naturalisation and Immigration Service, 
79-83 Lower Mount Street, 
Dublin 2. D02 ND99 

 )مركز خدمة الزبائن( 8008 602 1 353+رقم اهلاتف:
 8122 602 1 353 +رقم الفاكس: 

 info@ipo.gov.ieالربيد اإللكرتوين: 

 ماذا سيحدث في مكتب الحماية الدولية؟. 7
حلصول على التقدمي طلب  كاملة  اخلاصة بك اليت حتتوي املعلوماتمكتب احلماية الدولية مع الوثائق إل عند حضورك  7.1

و بالفحص ن يقوموا أسيقوم املوظفون بتسجيل طلبك بعد ، 2017 اللوائح التنظيمية لسنةأحكام على  بناءاحلماية الفرعية، 
 .سابقا يف الدولة الجئوضعية ه قد مت رفض منحك ن  أمن  دوالتأك لبط  الأهليتك لتقدمي  تتضمنبعض األمور و  منلتحقق ا

الالجئ )مبا يف  يةابق للحصول على وضعطلبك الس   حولحبوزتك معلومات قد تكون  ةأي إحضار و تقدميمنك يرجى  7.2
 ذلك تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ القرار واألرقام املرجعية وما إل ذلك(.

 ق.حقبصماتك كجزء من عملية الت  إعطاء طلب منك سي   7.3

 من سيقوم بمعالجة طلب الحماية الفرعية الخاص بي؟. 8
يف مكتب احلماية  من قبل موظفسيتم معاجلة طلبك ،2017لوائح سنة ل قبول طلبك طبقا شروط كلء  استيفا يف حال 8.1

 .2013لسنة لحماية الفرعية( ل) التنظيمية الدولية مبوجب لوائح االحتاد األورويب

mailto:info@ipo.gov.ie
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جراء مقابلة الحماية إجل ترتيب أمن ، طلبكبعد قبول  في الوقت المناسبسيتصل بك مكتب الحماية الدولية  8.2
 حول طلبك. و غير مباشرأكتب الحماية الدولية بشكل مباشر التصال بملالفرعية الخاصة بك. لذا ال داعي 

 

 االستشارة القانونية. 9
 .2017قدم بطلب مبوجب لوائح سنة ذا كنت مؤهال للت  إية عما من املستحسن احلصول على استشارة قانون 9.1

 

 االستعالمات . 10
 تفاصيل كتب احلماية الدولية.مب يرجى االتصاللب، حول عملية تقدمي الط  و أسئلة أاستفسارات  ةذا كانت لديك أيإ 10.1

 .أعالهباملكتب مذكورة  االتصال

 

 معلومات حول الحماية الفرعية. 11
 .املعلومات هذهذكرة مل لحقالميف  موجودةاحلماية الفرعية حول علومات امل 11.1
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 الملحق 

 معلومات حول الحماية الفرعية

 2013 سنة الهدف من لوائح .1

يف  لتحقق و التقرير يف طلبات احلماية الفرعيةل انظام 2013لحماية الفرعية( لسنة ل)لوائح االحتاد األورويب تضع . 1.1
 أو بعده. 2013نوفمرب تشرين الثاين/ 14الدولة املقدمة بتاريخ 

 ما هي الحماية الفرعية؟ .2

 )ها( لشخص ما على أسس موضوعية إذا ثبت أن هذا الشخص و يف حال عودته الفرعية هي محاية متنح احلماية 2.1
و خشية من هذا األذى غري أهو غري قادر،  و الذي، جسيم لضرر حقيقي أو يتعر ضاألصلي سيواجه خطر  بلدالإل 

 احلماية الفرعية. األهلية يف احلصول على ستثىن منم غري و بلدتلك العلى احلماية الفرعية من  راغب بالتقدم للحصول

 :اجلسيم بالض رريقصد . 2.2

a)  عقوبة املوت أو اإلعدام أو 

b)  األصلي أو )ها( ، أو معاقبة الشخص يف بلدهأو املهينة نسانيةغري اإلالتعذيب أو املعاملة 

c)  يف حالة نزاع مسلح دويل أو  بسبب العنف العشوائي أو شخص ما يندمحقيقي حلياة فردي و هتديد
 .حملي

، فسيسمح لك بالبقاء يف الدولة إل جانب منحك حقوق و استحقاقات إذا كنت مؤهال للحماية الفرعية 2.3
 .2013هذه احلقوق و االستحقاقات يف لوائح سنة وردت معينة.

 ة الفرعية؟يمن هم المؤهلون للحصول على الحما. 3

   سنةح فرعية وفقا للوائالماية احلمؤهل للحصول على  أنتيف الدولة عند تقدمي طلبك، موجودا  يف حال كنت 3.1
 إذا: 2013
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a)  االحتاد األورويباألعضاء يف دول اليف إحدى  مواطنا لست، 
b)  ايرلندامت رفض منحك صفة الجئ يف، 
c)  خطر التعرض فإنك ستواجه  األصلي ل بلدكإتك دبأنه يف حال عو  لالعتقادتدعو جوهرية أسباب وجود

صول على احلماية الفرعية و جيعلك غري راغب يف التقدم للحأمر الذي مينعك األ ،جسيم و ضرر ذىأل إ
 و ،تلك البلديف 

d) ن تكون مؤهال.أدك من مل يتم استبعا 

تدعو لالعتقاد جدية أسباب ذا كانت هناك إ 2013ة الفرعية طبقا للوائح سنة للحماي األهليةك من ؤ قصاإسيتم  3.2
 بأنك:

a) رب أو جرمية ضد اإلنسانية كما مت تعريفهم يف الوثائق حبارتكاب جرمية ضد السالم، جرمية قمت  قد
 ،حكام تتعلق هبذه اجلرائمها لوضع أاليت مت سن   الدولية

b)  جرمية خطرية بارتكابقمت، 
c) من  2و  1و املادتني  املقد مةيف  كما هو مبنيبارتكاب أفعال خمالفة ملبادئ األمم املتحدة   متت إدانتك

 ميثاق األمم املتحدة، أو
d) من الدولة.أخطر على اجملتمع أو  تشكل مت اعتبار أن ك 

 

 ن تكون مؤهال للحصول على احلماية الفرعية إذا:أمن أيضا كما سيتم استبعادك   3.3

i.    و يف فعل من األفعال املشار أرت أو شاركت يف جرمية بأنك قد حض   العتقادلتدعو هناك أسباب كانت
 (.ث) إل( أ( من )3.2الفقرة )ليها يف إ

ii.    ن يتم أو جرائم ارتكبتها قبل أامجة عن ارتكابك جلرمية أنك غادرت بلدك األصلي فقط لتفادي العقوبة الن
 هذه رتكبيعاقب من يو ( (ث) إل( أ( من )3.2الفقرة ) إليهامل يتم اإلشارة قبولك يف الدولة )جرائم 

 جن.بالس   يف الدولة اجلرائم
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 ؟ل على الحماية الفرعية في الدولةبطلب للحصو  قدميمكنه التّ من  .4

 :بطلب احلماية الفرعية من قبل شخصميكن التقدم . 2013طبقا للوائح سنة  4.1

i. موجود يف الدولة و 
ii.   ايرلنداجئ يف مت رفض منحه صفة ال. 

 

 الفرعية الخاص بي من طرف مكتب الحماية الدولية؟حقيق في طلب الحماية كيف سيتم التّ .  5

لحماية الدولية ل ضابطن طرف مالتقرير  أخد قرار بشأنه يف طلب احلماية الفرعية اخلاصة بك و سيتم التحقيق 5.1
 .2013للوائح سنة  اوفق

اهلدف من إن  . تعلق بطلبكتحضور مقابلة منك  ي طلبطلبات احلماية الفرعية، سوف مبوجب إجراءات معاجلة  5.2
 هو حتديد التفاصيل الكاملة حول طلبك للحماية الفرعية. املقابلة

ر ذا مل حيض  إدد للمقابلة. اريخ و الوقت احملور املقابلة يف مكتب احلماية الدولية يف الت  على مقدم الطلب حض   5.3
 .يعترب مسحوباقد  )ها( ، فإن طلبهء املقابلة املقررةإلجرا الطلب مقدم

يف  احلماية الدولية وظفيم إل كبريوثائق تدعم طلبه( تقدمي يستطيع مقدم الطلب تقدمي بيانات خطية)مبا يف ذلك 5.4
مكتب احلماية  /احلماية الدولية وظفيم كبرييتول  سو  ،مسألة ذات عالقة بالتحقيق ةيف أي مكتب احلماية الدولية

ميكن أيضا  .2013لوائح سنة  مبوجبمت تقدميها قبل أو أثناء املقابلة بيانات  ةاألخذ يف احلسبان أي مسألةالدولية 
 معين باألمر.  آخر ألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو عن طريق أي شخصالسامي لفوض املنات عن طريق تقدمي البيا

 .توفري مرتجمب الدوليةمكتب احلماية سيقوم  ،التواصل اجليد خالل املقابلةمن أجل ضمان عندما يلزم األمر، و  5.5
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 معالجة الطلبخطة  ترتيبات.6

 خطة معاجلة طلب احلماية الفرعية ترتيبات فيما يلي  6.1

i.   معك فيما رتتيبات إلجراء مقابلة ب مكتب احلماية الدولية /مكتب احلماية الدوليةكبري موظفي سيقوم
 يتعلق بطلبك.

ii. ضابطو سيتم إعداد توصية من طرف  يف الطلبحقيق سيتم إعداد تقرير كتايب عن نتائج الت   ،بعد املقابلة 
ماية حصول على احلمؤهال لل اشخص كنتإذا  ما وزير العدل و املساواة حول  إلاحلماية الدولية و إرساهلا 

 الفرعية.
iii. الدولية حلمايةيف احمكمة االستئناف وصية لدى حيق لك الطعن يف الت  كانت التوصية سلبية،   اليف ح 

 موظفطرف من السلبية  التوصيةإشعار إرسال  ابتداء من تاريخيوم عمل  15يف غضون  ("احملكمة")
 ه )ها(تقدمي ذلك عند مقدم الطلب إذا طلب يةهتعقد احملكمة جلسة استماع شفس احلماية الدولية.

 .جلسة استماعاالستئناف دون  التقرير يفميكن  ، و خالفا لذلك،الطعن
iv.  ن أ، ميكن للوزير 2013ا للوائح سنة ، و وفقكمةاحملل توصية موظف احلماية الدولية أو قرار إاستنادا

 . احسب ما يراه مناسب احلماية الفرعية كو أن يرفض منحأ كمينح
 

 ايل:الت   على مبذكرة حتتوي اكتابي  كخطار إزير منحك احلماية الفرعية، سيتم يف حال رفض الو  6.2

a)  مت رفض طلب احلماية الفرعية اخلاص بك.لقد 
b) قد انتهت مدة السماح لك بالبقاء يف الدولة. 
c)  ومغادرة الدولة،  منك يقتضي ترحيلقرار  1999من قانون اهلجرة لسنة  3مبوجب املادة يقرتح الوزير 
d)  اإلقامة يف الدولة كو لخيبب الذي س  ال فيهحتدد يوم عمل  15 يف غضونلوزير ا إل بتوضيحلك خيار التقدم. 
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 معلومات أخرى. 7
فيما يتعلق بطلبك  (LABيف استشارة حمام أو االستفادة من خدمات جملس املساعدة القانونية ) لك احلق 7.1

خدمة قانونية  لتقدمي أنشئتهيئة مستقلة  ( هوLABجملس املساعدة القانونية )إن  للحصول على مساعدة فرعية.
( املساعدة و املشورة LABجملس املساعدة القانونية )سيقد م لك .ايرلندااحلماية يف  الذين يطلبونسرية لألشخاص 

دمة حمام خاص على نفقتك. كما حيق لك أيضا ميكنك االستعانة خب و بدال من ذلك،القانونية من أجل دعم طلبك. 
 لشؤون الالجئني.ألمم املتحدة ل السامي فوضاملاستشارة 

 سيقومهائي فيما يتعلق بطلب احلماية الفرعية اخلاص بك. القرار الن   ل حني إصدارإ بقاء يف الدولةلل لديك اإلذن 7.2
 برسالة حول هذا األمر. مقدمي الطلباتبتزويد الوزير 

 مل يتم تناوهلا يف يتو املسائل ال األمور اإلجرائية األخرى ملعرفة 2013اللوائح التنظيمية لسنة  االطالع علىجيب  7.3
و على من  الشخص املؤهل للحصول على محاية فرعية استحقاقاتو التفاصيل حول حقوق و  املعلومات هذهنشرة 

 يسري مفعول إعالن احلماية الفرعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب الحماية الدولية
 2017سبتمبر  22
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 بعض معلومات االتصال
International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 
79-83 Lower Mount Street 

Dublin 2. 
D02 ND99 

 8000 602 1 353+اهلاتف:
 8122 602 1 353 +الفاكس:

 info@ipo.gov.ieالربيد اإللكرتوين: 
 www.ipo.gov.ieاملوقع اإللكرتوين: 

 
International Protection Appeals Tribunal 

6/7 Hanover Street, 
Dublin 2. 

D02 W320 
 8400 474 1 353+اهلاتف: 

1890 210 458 
 8410 474 1 353+الفاكس: 

 info@protectionappeals.ieالربيد اإللكرتوين: 
 www.protectionappeals.ieاملوقع اإللكرتوين: 

 
Legal Aid Board )Smithfield) 
48/49 North Brunswick Street, 

Georges Lane, 
Dublin 7. 

D07 PE0C 
 9600 646 (01)رقم اهلاتف: 

 0200 671 (01)الفاكس: 
 lawcentresmithfield@legalaidboard.ieالربيد اإللكرتوين:

 
International Organisation for Migration 

116 Lower Baggot Street, 
Dublin 2. 

D02 R252 
 406 406 1800رقم اهلاتف اجملاين: 

 0655 676 1 353+رقم اهلاتف: 
 iomdublin@iom.intالربيد اإللكرتوين: 
 /www.ireland.iom.intاملوقع اإللكرتوين: 

 
United Nations High Commissioner for Refugees 

102 Pembroke Road, 
Ballsbridge, 

Dublin 4. 
D04 E7N6 

 4510 631 01رقم اهلاتف: 
 www.unhcr.org : املوقع اإللكرتوين

http://www.ipo.gov.ie/
http://www.protectionappeals.ie/
mailto:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie
mailto:iomdublin@iom.int
http://www.ireland.iom.int/

