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 ول هذا الكتيح .1

وكالة  –TUSLAتقدموا عرب أوصياء عليهم و و أوليائهم أا من دون القصر الذين وصلو  /هذا الكتيب هو لألطفال! مرحبا
يف صاحل األطفال القصر املنفصلني عن ذويهم  أنّهTUSLAو تقّدرماية الدولية يف ايرلندا حصول على احلسرة للألطفال و اال

 مكتب احلماية الدولية. يسّمىمن طرف موظفني يف مكتب  النظر فيه، فسيتم طلب. و يف حال مت تقدمي طلب كهذاذا التقدمي ه

 أو مقدمي الرعاية أوكال الوالدين حتت سن الثامنة عشر خارج بلدهم األصلي و منفصلني عن  طفال األاألطفال املفصلينهم 
 .االوصياء القانونيني و املعارف السابقني

 ولية.احلماية الدولية و املراحل املختلفة للتقدم بطلب احلماية الدّ سيقوم هذا الكتاب بشرح ماهي 

وكالة الطفل و  ن تعلم ماذا حيدث عندما تقدمأىل الصفحة األخرية و إقراءة هذا الكتيب بأكمله من الصفحة األوىل بعليك
 طلبا للحماية الدولية بدال عنك. TUSLAاألسرة

. كما انه ايرلنداحلماية الدولية يف بطلباكمتقدم تكون فيها  اثناء الفرتة اليت  عليك إبقاء هذا الكتيب ألنه قد يكون مفيدا لك
 ها ارقام اهلواتف و عناوين الربيد االلكرتوين املفيدين و املهمني.حيتوي على صفحة ميكنك ان تسجل في

 جيب أن، أي شيء فيهمساعدة يف فهم للن احتجت إ. جيب عليك ايضا قراءة كتيب املعلومات اخلاص بطاليب احلماية الدولية.
 قانونية استشارةو أاحلصول على مساعدة  يطلبو الذي قد  TUSLAسرةوكالة الطفل و األتتواصل مع ممثلك من
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 من سيساعدني؟ .2

بل عليك القيام  .ختاذ بعض القرارات بنفسكأنت غري خمّول ال، بعد و طبقا للقانون االيرلنديالثامنة عشر سن ألنك مل تبلغ 
 .يساعدك يف اختاذ هذه القراراتبذلك مع شخص مسؤول عنك 

، و لست سنة 18حتت قاصراطالبا للحماية الدولية و كنت  إليرلنداو يف مدخل حدودي أحضرت اىل مكتب احلماية الدولية  ذاإ
 TUSLAكتب رعاية الطفل و األسرة توجيهك مل فسوف يتممر بالغأويل )حضانة( يف رعاية 

األطفال القصر يف هذا البلد. سيعني مسؤول عن رعاية  TUSLAرعاية الطفل و األسرة وكالة فريق األطفال املنفصلني فيإّن 
تم وضع خطة رعاية لك ي. سو عامل ما بعد الرعاية( ليساعدكأ)عامل اجتماعي TUSLAالطفل و األسرة وكالةلك ممثل من 

 . و ميكن مناقشة كل األمور املتعلقة ببقائك يف ايرلندا مع ممثلك.TUSLAوكالة الطفل و األسرةمن طرف

خرين املوجودين آبأفراد عائلة  مشلك الوكالة تك. و قد تلممر رعايأتتوىل سفإهناTUSLAوكالة الطفل و األسرة مبجرد توجيهك 
 ذا كان ذلك مناسبا(.إيرلندا ) إيف 

ة طلبا للحمايالوكالة تقدمي طلب للحماية الدولية. لن تقدمكان من مصلحتك إذا  ماTUSLAاألسرة وكالة الطفل و ستقرر كما 
وكالة الطفل و  ن تكون صادقا معأمن املهم ذا كانت راضية و متأكدة بأنه من مصلحتك تقدمي هذا الطلب.إال إالدولية 
املشورة  من ضمنهااحة هلم و فضل املعلومات املتأعلى  القرار بناءاختاذ  يتمكنوا منلكي  حول وضعيتك TUSLAاألسرة
 .نيةالقانو 
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 األوليةعملية تقديم الطلب  .3

 هبيئة. فإهنم سيتصلون ماية الدوليةصول على احلللح  طلبمينه من مصلحتك تقدأTUSLAوكالة الطفل و األسرة اذا رأت
خالل عملية على احلماية الدولية و يساعدك طلبك للحصول  يقدم املشورة القانونية واملساعدة بشأناملساعدة القانونية لكي 

 .احلمايةطلب 

برتتيب موعد وتاريخ مع وحدة االستقبال التابعة ملكتب احلماية الدولية لتقدمي  TUSLAالطفل و األسرةوكالة كما ستقوم
 - :العنوان يف االيرلنديةطلبك.جيب تقدمي طلب احلماية الدولية شخصيا يف مكتب احلماية الدولية التابع لدائرة اجلنسية واهلجرة 

International Protection Office, Irish Naturalisation and Immigration Service, 79-83 Lower 
Mount Street, Dublin 2.  

 ذلك املكتب أيضا بدراسة طلبك.سيقوم 

 

 (IPO املدخل الرئيسي ملكتب احلماية الدولية)
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 بتقدمي الطلب بدال عنك  الكالةو ستقوم TUSLAوكالة الطفل و األسرة سريافقك اىل املكتب ممثلك من 

 احتجت اىل مرتجم لكي تتواصل معنا ، فإنه سيتم توفري واحد لك.ذا إ

 ماذا يفعل المترجم؟ .4

يستطيع املرتجم التحدث  .، يقوم املرتجم برتمجة كل ما تقولهلعاملني يف مكتب احلماية الدوليةلكي تستطيع التفاهم مع ا
. من خالل املرتجم تستطيع التحدث مع هباجالسا نت تكونأيف العادة يف نفس الغرفة اليت  جيلسو  و اللغة اليت تتحدثها باإلجنليزية

مورك الشخصية مع أي شخص أناقشة حالتك و مبمسموح للمرتجم ال. قوله فقطبرتمجة ما متاملرتجم م يقو س. موظفي االستقبال
 مان و ثقة أن تروي قصتك بكل أ. بإمكانك آخر

 

 (مدخل االستقبال) 
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 المقابلة األولية: .5

مقابلة أولية خاصة  سيتم عقداملتقدمني للحماية الدولية. طلبات اية الدولية مسؤولة عن استقبال وحدة االستقبال يف مكتب احلم
 ن جتيب خالهلا على األسئلة أمع عمال وحدة االستقبال حيث ميكنك 

 ما امسك -
 تاريخ و مكان ميالدك -
 عائلتك -
 عنوان والديك و تفاصيل  -
 نتكانأميأمن  -
 غات اليت تتحدثهااللّ  -
 كيف سافرت اىل ايرلندا -
 ملاذا تركت بلدك األصلي -

ستكشف املقابلة األولية أيضا ما إذا كان بإمكان مكتب احلماية الدويل أن يأخذ طلب احلماية اخلاص بك. وهذا ما يعرف 
 بعملية القبول.

 

 (االستقبال الرئيسي )مكان
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 قاعدة بيانات مكتب احلماية الدولية. علوماتك إىلدخاملإيستطيعوا تلك األسئلة كيعمال وحدة االستقبال سيطرح

 

 (مكتب المقابلة األولية)

 ىل ايرلنداإبب وراء تركك لبدلك و كيف تشعر منذ وصولك من املهم ملكتب احلماية الدولية معرفة السّ 

ذا كان إطلب للحماية الدولية بدال عنك  بتقدميTUSLAوكالة الطفل و األسرة بعد املقابلة األولية ستقوم  ،كما ذكر سابقا
 هذا يف مصلحتك 
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 الصور و البصمات .6

 سنة. 14ذا ما كنت فوقإخذ بصماتك أ، و سيطلب منك صورتك احلصول على، سيطلب منك عملية الفحص كجزء من
شهادة  أنّ  بالرغم منو . ستتضمن معلوماتك الشخصية و صورتكو اليت ( TRCسيتم إصدار شهادة اإلقامة املؤقتة لك )

يف فرتة النظر بالبقاء يف ايرلندا هذه البطاقة تسمح لك . يةليست بطاقة تعريف رمسهنا أال إ، اإلقامة املؤقتة تبدو بطاقة هوية
 .عليك إبقاء هذه البطاقة سليمة فيطلبك.

 لماذا يأخذ مكتب الحماية الدولية البصمات؟

  إذا. أوروبية أخرى انو يف بلدأكنت قد وضعت طلبا سابقا للحماية الدولية يف ايرلندا   إذامما يأخذ املكتب بصماتك لكي يتحقق 
 .بصماتك مكتب االستقبال سيأخذون يف سيقومفريق العمل، سنة 14ان سّنك  يتجاوزك

 خذ البصمات؟أكيف يتم 

 .البصمات يقوم بقراءةجهاز صابعك على أخذ البصمات عندما تضغط ؤ ت

 

 خذ البصماتأجهاز 
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 ؟بصماتالماذا يفعل مكتب الحماية الدولية ب

يف قاعدة البيانات هذه يستطيع املكتب معرفة ما اذا   .،ات اىل العديد من قواعد البيانات، واحدة منها يف ايرلندارسال البصمإيتم 
 .من قبلية يف ايرلندالكنت قد تقدمت بطلب للحماية الدو 

ىل إباإلضافة  28 البلغ عددهمكل دول االحتاد األورويب .بإمكان  Eurodacتدعى  ىخر ألدى االحتاد األورويب قاعدة بيانات 
 و رؤية قاعدة البيانات هذه. الولوجيسلندا إو النرويج  وسويسرا 

ذا تقدمت بطلب إ. يف دبلنمعاهدة اللجوء اليت وقعت ، و اليت مسيت هكذا بعد  "دبلنعملية "كل تلك الدول هي جزء من 
 .Eurodacنات امحاية يف أي من تلك البلدان فستظهر يف قاعدة بي

 

 لى بلد اخر ؟إهل يمكن إرسالي  .7

، فقد يكون ذلك البلد هو املسؤول في معاهدة دبلن لالحتاد األورويبالدولية  يف بلد مشاركذا قدمت طلب احلصول على احلماية إ
ىل البلد الذي إعادتك إو قد يتم  طلبك بدراسةالدولية يف ايرلندا عامل مع طلبك. يف هذه احلالة قد ال يقوم مكتب احلماية عن التّ 

 .يف صاحلكذا كان ذلك ألول مرّةإدمت بطلب احلماية الدولية به قت

. و لالنتهاكمعرضة نسان كإن حقوق  أ، و لن نقوم بإرسالك اىل بلد ثبت فيه على مصلحتكدائما  سنعملجراء هذا اإلخالل 
بناء على  ميكننا القيام بذلك. مبوجب القانونخر هو املسؤول عنك أن كان بلد إ، حىت ار أيضا دراسة طلبك يف هذا البلدقد خنت

 و ثقافية.أعائلية  و إنسانية أسباب 
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 دبلن اتفاقية .8

 دبلن؟ اتفاقيةما هي 

 و إستونيا و الدمنارك و  مجهورية التشيك  و قربص  و كرواتيا  و بلغاريا و بلجيكا والنمسا)دولة  28البالغةيف دول االحتاد األورويب 
 و بولندا  و هولندا  و مالطا  و لكسمبورغ  و ليتوانياو  التفيا و إيطاليا  و ايرلندا  و هنغاريا واليونان  و املانيا  و فرنسا  و فنلندا

و سويسرا ، هناك يسلندا وإالسويد  و اململكة املتحدة ( إضافة اىل النرويج  و سبانيا وإ سلوفينيا و سلوفاكياو  رومانيا  و الربتغال
 الطلب.هذا بلد واحد فقط يدرس وتنص القوانني على أن  .طلب احلماية اخلاص بك دراسةقواعد بشأن البلد املسؤول عن 

دبلن قبل قدومك   دول اتفاقيةمن خر أذا كنت يف بلد إ. البلدانكقوانني يف كل تلك   تنطبقدبلن و باتفاقية تلك القوانني تعرف 
 . يتم تطبيق هذا القانون يف احلاالت التالية:ىل ذلك البلدإفقد تضطر اىل العودة يرلندا إىل إ

 .خرى خاضعة للوائح دبلنأكنت قد تقدمت بطلب للحماية الدولية يف دولة إذا   •
 .دبلن التفاقيةالوصي القانوين عليك يعيشون بصفة قانونية يف دولة خاضعة والداك /إذا كان  •
 .االعتناء بك يف ذلك البلدباستطاعتهدبلن  لقانونلديك أقارب يف دولة أخرى خاضعة  •

 طلبي للحماية الدولية ؟ بالنظر فيدبلن  التفاقيةذا قام بلد أخرى خاضع إماذا يحدث 

يف مكتب احلماية  فريق العملهبذا الشأن من قبل  TUSLAوكالة الطفل و األسرة تم استشارتك و ممثلك منيعندها س
 هناأو أظر يف طلبك النّ  مسؤولية ن تتوىلأدولة أخرى  بإمكانذا كان ّماإعو دبلن اتفاقيةقرار  حولستتلقى معلومات  الدولية.
 ان يتمأعطاء أي سبب لديك لكي ال تذهب هلذه الدولة . ميكنك القول ملاذا تريد الإل.ستسنح لك عن ذلكمسؤولة أصبحت

 .هذه العملية خاللTUSLAوكالة الطفل و األسرة سيساعدك ممثلو ايرلندا بدال من ذلك البلدالنظر يف طلبك يف 
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  التماس بشأن قرار دبلن؟هل يمكنني تقديم 

الدولية حلماية يف اذا مل تكن راضيا عن قرار مكتب احلماية الدولية، حيق لك الطعن يف القرار لدى حمكمة االستئناف إ
(IPAT.) ي بل ستقرر فقط أي بلد ينبغي عليه النظر ف ولية.لحماية الدّ اطلب للن تنظر المحكمة في سبب تقديمك

تم الذي  ، ودبلن إجراءات اتفاقيةالمنفصل حول لمعلومات اكتيب قراءة   نرجو منكمطلب الحماية الدولية الخاص بك. 
 تقديمه لك.

 

 ماهية الهوية؟ .9

 .موركأو أولياء  والديك، و من هم أتيتين أمن  وتاريخ ميالدك و  امسك هو ما و نتأمن  يف اهلويةتتعلق

 ا ؟أنثبت منأن ألماذا علي 

املتعلقة بطلبك للحماية. من تيت لكي يستطيع اختاذ القرارات الصائبة أين أو من نت أمكتب احلماية الدويل يف معرفة من يرغب
حسن طريقة لكي تظهر هويتك هي بأن تريهم جواز سفرك و بطاقة التعريف إّن أتيت. أين أامسك و من  تعطين أمسؤوليتك 

ذا كان لك احلق يف احلصول على تقديرما إصعب على مكتب احلماية الدوليةلامن سيكون  ،نتأظهار من إذا مل تستطع إ. مثال
 م ال.أاحلماية الدولية
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  العمرتقييم .10

فريق عمل الطفل  رشدي. و غالبا ما جراء لتقييم العمرإيقوم مكتب احلماية الدولية برتتيب قد ، سّنكذا ما كان هناك شك حول إ
 .العمرمكتب احلماية الدولية يف عملية تقييم TUSLAو األسرة

 ؟ العمرما هو تقييم

ذا مل إتقدير عمرك بكتب احلماية الدوليةيقوممقد. ي حول عمر شخص مستند على معلوماترأهو  يف هذه العملية، تقييم العمر
 عمرك غري صحيح.أّن ذا بدا إو أ، ظهار عمركإتستطع 

 ظهر عمري؟أن ألماذا من المهم 

، يتوجب على موظفي صحيح غريعمرك بدا أّن ، و ظهار عمرك بأي طريقة أخرىإوثائق هوية و مل تستطع متلك أي تكن ذا مل إ
حد موظفي االستقبال أن على أهذا يعين  .عمركيبلغ كم ملعرفة  جراء مقابلة معك إوحدة االستقبال يف مكتب احلماية الدولية 

 .كعمر يتحقق منالتحدث معك لكي 

 

 مقابلة تقييم العمر .11

و الوصي عليك وأمكان والديك/  وسفرك حول ترتيبات  ساسيةاأل مقابلة تقييم العمر لتحديد بعض احلقائق و املعلوماتمت وضع 
ر قرّ تذا ما إ.18اعتبارك حتت سن كان سيتمذا  إما وحدة االستقبال  موظفيقرر س. بعدها مستوى تعليمك و مستوى نضجك

 .TUSLAىل إحتويلك  سيتم،سنة 18نك حتت أ
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 ، ما التالي؟بعد تقديم طلبي .12

 ثناء عملية تقدمي طلب احلماية.أن تتعاون مع مكتب احلماية الدولية عليك أجيب 

 ،العدل واملساواة ويقرر ما إذا كنت مؤهال للحصول على احلماية الدولية يرالدولية بتقييم طلبك نيابة عن وز سيقوم مكتب احلماية 
 .إيرلنداأسباب أخرى تسمح لك بالبقاء يف  ةأو إذا كانت هناك أي

مت يف بلد ما إذا كنت قد أقو كسفر طريق وجنسيتك و  هويتكبالتحققمن ن يقوم أ احلماية الدوليةعلى مكتب وهلذا السبب جيب 
 .إيرلنداللحصول على احلماية الدولية يف  تقّدمكآخر وأسباب 

ن أن تعطي املوظفني يف مكتب احلماية الدولية مجيع الوثائق و األوراق اليت من شأهنا أ، عليكصحيححىت يتم القيام هبذا بشكل 
 صلة بطلبك.ذات  و تكون وثائق أخرى قد تكون لديك ة. يرجى تزويدنا بأيتيتأين أمن و  هويتكظهار إتساعد على 

، ل احلقيقة كاملةق  تو مل أذا كتمت املعلومات .إطلب احلماية الدولية اخلاص بك دراسةن تقول احلقيقة خالل فرتة ألك من املهم 
 يف ايرلندا. و ال يسمح لك بالبقاءأوليةاحلماية الدّ  حترم منقد ف

 حىت تلك الفرتة. كعلى املعلومات احلالية املوجودة يف ملف طلبك، فقد يتم تقرير طلبك بناء عمليةدراسة تتعاون معمل  إذا

لدى ممثلك و سيقوم ، عندما تكون يف عملية احلمايةاملساعدة القانونية  هيئةلحصول على االستشارة القانونية من مؤهاللستكون 
 هلذه اخلدمة. بالرتتيبات الالّزمةTUSLAوكالة الطفل و األسرة
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 االستمارة .13

لدى ك ممثل سيساعدك.قبل موعد حمدداىل مكتب احلماية الدولية  اهديو تع جتيب عليهان أاستمارةجيب عليكك ؤ عطاإسيتم 
لك الذي يوفره املسبق الّدفع ىل مكتب احلماية الدولية يف الظرف اإعادهتإو  االستمارةيف ملء  TUSLAوكالة الطفل و العائلة

 .املكتب

على احلماية الدولية و األسباب األخرى اليت  حصولكللتقييم طلب خاللاالستمارةتقدمها يف املعلومات اليت يف سيتم النظر 
ن تقدم كل أسباب مطالبتك باحلصول على احلماية الدولية و كل األسباب اليت أمن املهم  .ايرلنداجتعلك ترغب يف البقاء يف 
 البقاء يف ايرلندا. يف رغبتكأسباب و متنعك من العودة اىل بلدك 

لكي يتسنى لنا الحصول على  اإلجابة على جميع األسئلة بشكل كامل و صادق ب عليكمتوجّ ينرجو منكمأن تتذكروا أنّه
 .و المتاحةفضل المعلومات الممكنة أ

 

 (مكان انتظار المقابلة)
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 المقابلة الرئيسية .14

أنت و وكالة الطفل و خبارك إ. سيتم عملية احلماية الدولية عموما حضورك اىل املقابلة الرئيسيةستتطلب 
فاصيل الكاملة الغرض من املقابلة هو حتديد التّ إّن .مقابلتك اخلاصة بطلب احلمايةتاريخ و مكان  مبوعدوخطياTUSLAاألسرة

 .إيرلنداباحلماية الدولية يف  لرغبتك 

القضايا خاصة تساعدهم يف العمل على  تدريبات إضافيةيف مكتب احلماية الدولية ذوي اخلربة جمموعة من احملاورين  تقلقد تل
ب بشكل خاص درّ محماورك سيكون . و املنفصلني عنهم(أمورهم أصحوبني بأولياء املغري تشمل املتقدمني مثل )القاصرين  اليت

 سنة. 18جراء املقابالت مع األطفال حتت سن إعلى 

 

 (غرفة المقابلة الرئيسية)
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ال تستطيع البقاء يف  ذان يعرف احملاور ملاأ.من املهم ىل بلدكإال تستطيع العودة  ذان ختربنا بكل شيء حدث لك و ملاأمن املهم 
 .األصلي بلدك

سجيل مع ممثلك ستقرأ هذا التّ  .يف املقابلة صّرحت بهحول ما  خذهاأن مالحظات مت مسجيل التّ  وسيتكّونسيتم تسجيل قصتك 
 سفل كل صفحة من التسجيل.أو توافق على التسجيل مع ممثلك من خالل التوقيع يف  TUSLAوكالة الطفل و األسرة من

يف وقت ال سيكون من الصعب تصحيحهاإيف يوم مقابلتك. و  ان تقوم بتصحيحهأأخطاء فإنه من املهم  ةهناك أي تكان  إذا
 .الحق

سرتاحة ال. اذا احتجت ساعات لكي تنتهي، لكن ال تقلق ألنك ستأخذ اسرتاحات منتظمة 3إىل 2ما بني عادة تستغرق املقابلة 
 سيقوم بإعطائك كل الوقت الذي حتتاجه.هو ن خترب احملاور و أميكنك  .فال تقلقأو أحسست باالستياء ألي سبب من األسباب 

مت و أاملقابالت و كل الوثائق اليت قدمتها  واالستمارةومن طلبك  اليت مت مجعهاكل املعلومات خذ أسيتم اء مقابلتك ،إهنبعد 
 عداد تقرير عن طلبكإقبل نيابة عنك يف عني االعتبار  هاميقدت

 

 طلبك دراسةالتقرير عن  .15

تضمن توصية و نتائج حول اذا ما كنت مؤهال يطلبك و س دراسةسيتم اعداد تقرير من قبل مكتب احلماية الدولية حول نتائج 
 أسباب جتعلك مؤهال للبقاء يف ايرلندا. ةذا كانت هناك أيما إو أللحصول على احلماية الدولية 
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. كما خالل مقابلتكقضايا قمت بذكرها ةو أي واستمارتكصلة بطلبك مبا يف ذلك منوذج طلبك الىل املسائل ذات إسيشري التقرير 
عني بخر آو أي شخص أممثلك القانوين  أوTUSLAوكالة الطفل و األسرة بيانات مقدمة بالنيابة عنك من طرف ةأخذ أييتم س

 .االعتبار

 

 التوصيات .16

 :يليماو سيضع توصيات حول  الدولية لحصول على احلمايةلفحص طلبك باية الدولية ممكتب احلسيقوم 

 لحصول على وضعية الجئكنت مؤهال لإذا   -1
 فرعيةلحصول على حماية من حقك اإذا كان  -2
 خر يسمح لك بالبقاء في ايرلنداآهناك أي سبب  إذا كان -3

 
 :جئاللاوضعية  -1

على ، وضعية الجئصلعلى ن حيأجل أ. منالجئكن يبقى يف ايرلندا  أن عاد إيف بلده  لالضطهادقد يتعرض  الذي شخصلحيق ل
ستطيع يال  أن ن يكون/ تكون خائفا/ة جدا لدرجةألسبب من األسباب اخلمسة و  لالضطهادتعرضه من ن خيشى أالطلب  قدمم

 .رطةمحاية الشّ مثل  يف بلده طلب احلماية

 األسباب الخمسة:

 و االثين )كلون البشرة مثال(أقومي العرق )األصل(، و هو األصل ال -
 ثنيةأو ألغوية ، مثلمجموعة اجلنسية -
 الديانة  -
 البلد( حكمراء حول كيفية أ) السياسي الرأي -
امليول اجلنسية )ميول جنسية إذا كان الشخص يقع يف  أو و ذكر(أنثى أو جنس )أ، فئة اجتماعية معينة إىل االنتماء -

 معا ( الفتيات والفتيان كال من  حب الفتيات أو الفتيان أو
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ذا كانت سلطات البلد ال تستطيع ما إو أ، البلد سلطات اذا االضطهاد من طرفعما يتم تطبيق محاية الالجئني بغض النظر 
 .محايتك من االضطهاد

 

 الفرعيةن للحماية و األشخاص المؤهل -2

 :ىل بلدهمإ، و لكنهم خيشون العودة على النحو احملدد قانونياشخاص الجئني أليسوا الفرعيةاألشخاص ذوي احلاجة اىل احلماية 

 الشخص:إذا كان . األصلي عودة اىل بلدهأسباب رئيسية لتجعل الشخص حباجة حلماية فرعية و خيشى ال 3هناك 

 املوت هناك.و عقوبة أقد يتعرض للتعذيب  -
 ه األصليو مهينة اذا عاد لبلدأالإنسانيةقد يواجه معاملة  -
 و حرب يف البلدأضه اىل إصابات خطرية نتيجة لعنف خطر تعر  لوجود حيتاج اىل احلماية -

 ىل احلماية يف حال عدم متكنك من احلصول على املساعدة و احلماية من السلطات هناك.إستصبح حباجة 
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 االذن بالبقاء: -3

كمال إذن بالبقاء بعد إية أسباب خطية للحصول على ألتقدمي  TUSLAوكالة الطفل و األسرة مثلك منملمر لك و يعود األ
يف الظروف اخلاصة بك يف  دثقد حي.عليك إبقاء مكتب احلماية الدولية على علم بأي تغيري اخلاص بك الدولية احلماية استمارة

 هذا الصدد.

، مع مراعاة ظروفك العائلية و الشخصية وحقك يف احرتام حياتك الوزيرية بتقييم طلبك نيابة عن سيقوم مكتب احلماية الدول
 ا يلي:اخلاصة والعائلية مع إيالء االعتبار مل

 ،ن وجدإ طبيعة اتصالك مع الدولة )إيرلندا( •
 اعتبارات إنسانية •
 اجلنائية((، )مبا يف ذلك اإلدانات إيرلنداشخصيتك وسلوكك داخل وخارج الدولة ) •
 ، وعتبارات األمن القومي والنظام العاما •
 أي اعتبارات أخرى للصاحل العام •

 اإلعادة القسرية. وقفستحرص الوزارة على النظر يف أية مسائل تطرحها بشأن 

 .للتهديدته و حريأأي شخص لبلد قد تتعرض فيه حياهت ن الدولة )ايرلندا( لن تعيدأّ : االعادة القسريةتعين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 ؟ ماذا يحدث اذا تم منحي الحماية الدولية .17

سيكون يف مقدورك البقاء يف عموما و مت منحك االذن بالبقاء ، فأ( فرعيةو محاية أذا مت منحك احلماية الدولية ) بصفة الجئ إ
 ايرلندا.

، و حقاالقيام به ال عليكمعلومات مفصلة عما ينبغي فيها ، فستصلك رسالة احلماية الفرعيةصفة و أوضعية الجئ ذا مت منحك إ
 .أيضا عن حقوقك و واجباتك

تزودك مبعلومات مفصلة عما ينبغي بك القيام به الحقا ، و أيضا عن حقوقك و رسالة  أيضا، فستتلقىاالذن بالبقاءذا مت منحك إ
 واجباتك .

 

و الحماية ألحماية الدولية ) وضعية الجئ طلبيلذا تم رفض إماذا يحدث  .18
 الفرعية(؟

 الدولية.للحماية و وضعية اللجوء، حيق لك الطعن يف حمكمة االستئناف أاحلماية الفرعية تصرحيا بمنحك ير رفض الوز ذا إ

عدم منحك  ميكنك االستئناف ضد ، اللجوءتصرحيا باحلماية اإلضافية، منحك ولكّنه قّرر  منحك تصرحيا بالّلجوءرفض الوزير ذاإ
 الدولية. للحمايةاالستئنافصفة الالجئ لدى حمكمة 
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 توصية مكتب احلماية الدولية ضمنتفاصيل املواعيد النهائية لتقدمي الطعن واملعلومات األخرى ذات الصلة  ستكون

عداد الطعن اخلاص إاملساعدة القانونية مبساعدتك يف  هيئةو  TUSLAوكالة الطفل و األسرة ستقوم تفاقم الوضع، يف حال 
 .املساعدة القانونية مبساعدتك طوال فرتة احلمايةهيئةو  TUSLAاألسرةوكالة الطفل و . ستقومبك

ب أخرى اسبةأأي يررى الوز يو ال  حمكمة االستئنافللحماية الدوليةذا مت رفض منحك احلماية الدولية بعد تقدمي طعنك لدى إ
وكالة الطفل و تناقش الوضع مع ممثلك من نأبالبقاء يف ايرلندا و عندها ستحتاج اىل  ، عندها قد ال يسمح لكلبقائك يف ايرلندا

 و مستشارك القانوين. TUSLAاألسرة

 وقع االلكرتوين املزيد من املعلومات حول الطعون متوفر يف امل

www.protectionappeals.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protectionappeals.ie/
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 منظمات تتواصل معها .19

 تلك املنظمات يف األسفل تهن تقرأ عما فعلأ. ميكنكخمتلفة منظمات ، سوف تلتقي بأشخاص منالدوليةخالل إجراءات احلماية 

 ، وزارة العدل والمساواة(INIS) االيرلنديةدائرة الجنسية والهجرة 

مسؤولية املهام اإلدارية لوزير العدل واملساواة فيما يتعلق باللجوء واهلجرة )مبا يف ذلك  االيرلنديةتوىل دائرة اجلنسية واهلجرة ت
 التأشريات( ومسائل اجلنسية.

 www.inis.gov.ieالموقع االلكتروني: 

 (IPOمكتب الحماية الدولية )

صدار توصيات و وإيف التحقيق يف الطلبات  االيرلنديةدائرة اجلنسية واهلجرة تتمثل املهمة الرئيسية ملكتب احلماية الدولية التابع 
كان ملقدم ،أو إذا و الأعما اذا كان ملقدم الطلب احلق باحلصول على احلماية الدولية  قرارات بالنيابة عن وزارة العدل و املساواة

 .24معلومات االتصال في الصفحة يف البقاء يف ايرلندا )ألسباب أخرى(. الطلب احلق 

  

http://www.inis.gov.ie/
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 (LABالقانونية ) هيئةاملساعدة

خدمات  القانونية قّدم هيئةاملساعدة.القانونية هيئةاملساعدةكما ميكنك االستفادة من خدمات   حماميلديك احلق يف استشارة 
 املساعدة القانونية املساعدة واملشورة القانونية دعما لطلب احلماية اخلاص بك. هيئةقدم تسرية لطاليب احلماية يف ايرلندا.

.كما سيساعدونك يف التحضري يف ايرلنداطلب احلماية الدولية و أسباب أخرى للبقاء اإلجابة على استمارةسيساعدونك يف 
 رة نيابة عنك لدعم طلبكللوزا بياناتللمقابلة الرئيسية و بإمكاهنم تقدمي 

 www.legalaidboard.ieالربيد االلكرتوين: 

 6469600-01رقم اهلاتف: 

 TUSLAسرة األالطفل و منظمة

 

الفورية و يهتمون باالحتياجات فهم .ىل ايرلنداإوصياء أو أالذين وصلوا بدون والدين باألطفال تعتين وحدة األطفال املنفصلني  
واالحتياجات الطبية  و اإلقامة TUSLAنظمةالطفلواألسرةمسؤوليامتتشمل املستمرة لألطفال الذين يطلبون احلماية. 

 واالجتماعية باإلضافة اىل تقدمي طلبات احلماية الدولية نيابة عن الطفل.

 www.tusla.ieاملوقع االلكرتوين: 

 6477000-01 اهلاتف:رقم 

  

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.tusla.ie/
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 (IPATالدولية )للحماية محكمة االستئناف 

الدولية يف النظر يف الطعون املقدمة ضد توصية مكتب احلماية الدولية والبت للحماية تتمثل املهمة الرئيسية حملكمة االستئناف 
 .فيها

 www.protectionappeals.ie: املوقع االلكرتوين

 4748400-01 رقم اهلاتف:

 (.UNHCR) المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
.و عادة فإن إرشادات بشأن الالجئني و قوانني و سياسات اللجوء يف ايرلندا املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيتقدم

للقضايا  املشورةىل جانب الدعم و إاملساعدةتقدم ن وحدة احلماية قد أال إممثلني لطاليب اللجوء  الفرديني،  فوضية ال توفرامل
 .و متخصصة أو عدميو اجلنسية اىل مساعدة عاجلة أو الالجئني أطالبو اللجوء الفرديةاليت حيتاج فيها 

 
 و بإمكان ممثلك االتصال مبكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ان كنت ترغب يف طلب املساعدة أبإمكانك 
  Pembroke Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland 102العنوان: 

 iredu@unhcr.orgاملعلومات العامة :الربيد االلكرتوين:
 6314510-01 رقم اهلاتف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unhcr.org/ar/
http://www.unhcr.org/ar/
http://www.unhcr.org/ar/
mailto:iredu@unhcr.org
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 املزيد من املعلومات .20

 هيئةممثلك القانوين يف  أTUSLAوكالة الطفل و األسرة ، بإمكانك سؤاليك أسئلة أخرى حول عملية احلمايةلد كاناذا  
لديك شخصيا و ذلك  ن تطرح أي سؤالأأو بإمكانك التواصل مع مكتب احلماية الدولية. بإمكانك أيضا  املساعدة القانونية

 "حلماية الدوليةاكتيب معلومات ملقدمي طلبات . عليك قراءة نشرة املعلومات الرئيسية اليت حتمل عنوان "  خالل املقابلة

 ميكنك الوصول ملكتب احلماية الدولية من خالل 

 مساءا 4:30صباحا اىل  9:15من االثنني اىل اجلمعة من الساعة  6028008-01رقم اهلاتف : 

 www.ipo.gov.ieملوقع االلكرتوين:ا

 info@ipo.gov.ieالربيد اإللكرتوين: 

 International Protection Office 79 – 83 Lower Mount Street Dublin 2الرسائل : 

 عن تطورات طلبك، عليك اإلبقاء عن هذه املعلومات معكالسؤال  تريد ان كنت

 رقم امللف
 امسك الكامل

 إجراءات الشكاوي:

  معاجلة طلبك، ميكنك االتصال ب:كانت لديك الرغبة يف تقدمي شكوى حول التأخري أو سوء خدمة العمالء يف  إذا

 موظف اتصال العمالء اخلاص بنا على

International Protection Office 79-83 Lower Mount Street Dublin 2 
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