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 2015المللی ترتیبات انتقالی برای آغاز قانون حفاظت بین

 

XXDear XXX  

 

 .نویسمحفاظت تکمیلی در کشور می/این نامه را در خصوص درخواست فعلی شما برای وضعیت پناهندگی

 

المللی فاظت بینهای حمایلم به اطالعتان برسانم ترتیبات جدیدی برای بررسی و تعیین وضعیت درخواست

قانون ) 2015المللی در کشور در قانون حفاظت بین مجوز اقامتو ( وضعیت پناهندگی و حفاظت تکمیلی)

شروع گردیده  2016دسامبر  31در تاریخ  وزیر دادگستری ایرلندمشخص شده که اجرای آن توسط ( 2015

 "(.تاریخ شروع)"است 

 

بر اساس این رویه، متقاضی هم برای وضعیت . شده است ، یک رویه منفرد معرفی2015بر اساس قانون 

درخواست  ایرلند شهروندسازی و مهاجرت اداره ،المللیدفتر حفاظت بینپناهندگی و هم حفاظت تکمیلی به 

که منحل ( ORAC) های پناهندگیدفتر کمیسیونر درخواستجای ”( IPO)“ المللیدفتر حفاظت بین. دهدمی

 .گیردشده است را می

 

همزمان  IPOارائه شود،  2015المللی براساس قانون در صورتی که درخواست جدیدی برای حفاظت بین

اگر در . بررسی خواهد کرد که آیا باید به متقاضی وضعیت پناهندگی یا حفاظت تکمیلی نیز اعطا گردد یا خیر

کاتبات بیشتر، تصمیم خواهد رابطه با این موارد توصیه منفی صورت بگیرد، وزیر بدون انجام مراحل یا م

در ( از جمله مالحظات بشردوستانه یا شخصی)گرفته آیا باید به متقاضی اجازه داده شود تا به هر دلیل دیگر 

یک استثنا در این روند وقتی است که درخواست باید براساس مقررات دوبلین اتحادیه . کشور بماند یا خیر

 10بخش به  -ین صورت ترتیبات جایگزین دیگری اعمال خواهد شد اروپا مورد رسیدگی قرار گیرد، که در ا

این امر تغییری نسبت به . به پیوست مراجعه کنید( IPO 1)المللی کتابچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت بین
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های قبلی است که بر اساس آن اگر وزیر وضعیت پناهندگی را رد کند، سپس به متقاضی فرصتی برای رویه

خواست جهت حفاظت تکمیلی و ارائه اظهارات در این زمینه خواهد داد که چرا نباید حکم اخراج ارائه در

 .صادر گردد

 

 وضعیت درخواست شما

ه قبل کهای وضعیت پناهندگی و حفاظت تکمیلی است شامل مقررات انتقالی مربوط به درخواست 2015قانون 

دفتر حفاظت ها به  ، این درخواست2015ساس قانون بر ا. ارائه گردیده بود ORACاز شروع این قانون به 

 .یابند تا براساس این قانون مورد رسیدگی قرار گیرندانتقال می المللیبین

 

ت یادداش 4بخش در  (های پناهندگیدرخواست) 2دسته المللی تحت پوشش درخواست شما برای حفاظت بین

تاریخ  خواست پناهندگی را ارائه کرده که قبل ازپیوست است یعنی متقاضی که در( IPO 12)رسانی اطالع

تیجه نتا آن تاریخ تصمیمی را اعالم نکرده و در  RATدرحال تجدید نظر بوده است اما  RATشروع نزد 

یا مشمول اینکه آ بررسیپرونده شما فقط برای . المللی نموده استدرخواست حفاظت بین 2015براساس قانون 

دگی ست پناهنتوصیه مربوط به درخوا. منتقل شده است المللیدفتر حفاظت بینر به حفاظت تکمیلی هستید یا خی

فاظت که نباید وضعیت ح تشخیص دهد IPOاگر . و نافذ خواهد بود محفوظارائه کرده است  ORACشما که 

ه شود ور داددر کش مجوز اقامتتکمیلی به شما اعطا شود، سپس وزیر در نظر خواهد گرفت که آیا باید به شما 

 IPATو حفاظت تکمیلی به ( که قبالً داده شده است)اگر در مورد رد وضعیت پناهندگی خود . یا خیر

ی رسیدگ درخواست تجدید نظر بدهید، هر دو درخواست تجدید نظر با هم تجمیع خواهند شد و یکجا به آنها

 . شودمی

 

لی در تکمیلی براساس مقررات انتقا یا حفاظت/از آنجا که درخواست فعلی شما برای وضعیت پناهندگی و

المللی ارائه در نظر گرفته خواهد شد، نیازی نیست درخواست دیگری را برای حفاظت بین 2015قانون 

ه این قرار دهید و ب المللیدفتر حفاظت بینرا در اختیار   ملزم هستید اطالعات بیشتریبا این حال،   .نمایید

 .نیدبه پیوست را تکمیل ک( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینهای مربوطه پرسشمنظور باید بخش

 

 رسانی و سایر اسناد پیوستیادداشت اطالع

 -رسانی عیادداشت اطال"در سندی با عنوان  2015جزئیات بیشتری در مورد تأثیر مفاد انتقالی قانون 

رسانی مذکور اه با یادداشت اطالعاین نامه باید همر  .درج شده است ("IPO 12)ترتیبات انتقالی 

 .خوانده شود

 

 :اسناد زیر به پیوست هستند

 

 ترتیبات انتقالی  -رسانی یادداشت اطالع(IPO 12) 

 

 المللی کتابچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت بین(IPO 1)و ،  

 

 المللی نامه درخواست حفاظت بینپرسش(IPO 2.)  
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 المللی را تکمیل کنید؟خواست حفاظت بیننامه درهای پرسشباید کدام بخش

 .ستاارائه شده ( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینراهنمای زیر در مورد نحوه تکمیل پرسش

 

ش به پیوست را بجز بخ( IPO 2)المللی نامه حفاظت درخواست بینهای پرسششما باید تمام قسمت

 .تکمیل کنید (63bو  63aسؤاالت )مربوط به وضعیت پناهندگی 

 

در  ، سپستأیید نشودالمللی که باید درخواست شما برای حفاظت بین تشخیص دهد IPOدر صورتی که 

ود یا اده شددر کشور  مجوز اقامتاین مورد تصمیم گرفته خواهد شد که آیا باید به دلیلی دیگر به شما 

 . خیر

 

ر طی وزیر دیگ. ها تغییر کرده استه، روی2015توجه داشته باشید که با شروع اجرای قانون  باید

ا ده شود تزه داای از شما دعوت نخواهد کرد تا اظهارات خود را در مورد اینکه چرا باید به شما اجانامه

تان باید المللیکه درخواست حفاظت بین تشخیص دهد IPOدر عوض، اگر  .در کشور بمانید، ارائه کنید

 . گیری خواهد شدشما تصمیم مجوز اقامتگونه تأخیری در مورد ، بدون هیچتأیید نشود

 

 ود را دراده شد مجوز اقامتبنابراین، الزم است هر گونه دالیلی که به نظرتان براساس آنها باید به شما 

به  .پیوست مکتوب نمایید( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینهنگام تکمیل بخش مناسب پرسش

ما تار شوان مثال، شرایط خانواده شما و وضعیت داخلی، ماهیت ارتباط شما با کشور، شخصیت و رفعن

ین اط در در داخل و خارج از کشور و همچنین مالحظات بشردوستانه همگی از جمله مسائل بالقوه مرتب

المللی نبی برای توضیح کامل مسائل مرتبط، به کتابچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت. زمینه هستند

(IPO 1 )مراجعه کنید. 

  

 ،مثال به عنوان)شما همچنین موظف هستید هرگونه تغییر در وضعیتتان که ممکن است مرتبط باشد 

اطالع ( به نمایندگی از وزیر) IPOرا به ( وضعیت خانواده یا شرایط داخلی یا وضعیت کشور مبدأ خود

 .دهید

 

 اکنون باید چه کاری انجام دهم؟

ا همراه را تکمیل و امضا کردید، باید آن ر (IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینکه پرسش هنگامی

ائه ار ORACبا هر گونه اطالعات اضافی و اسنادی که مایل هستید در نظر گرفته شوند و قبالً به 

اقل مه باید حدنادر صورت امکان، این پرسش. اید در پاکت پست رایگان به پیوست به ما برگردانیدنکرده

 .روز کاری از تاریخ این نامه به ما برگردانده شود 20ظرف مدت 

 

 IPOبه  کمیلیتیا وکیلتان بعد از اینکه اطالعات فوق را ارائه کردید نیاز به ارائه اطالعات /اگر شما و

حداقل ید با د،داشتید، باید این کار را در اسرع وقت انجام دهید و اگر در موقعیت انجام چنین کاری هستی

نیاز  ر صورتبندی کار ترجمه اسناد را داین زمان. قبل از تاریخ مصاحبه خود آن را انجام دهید دو هفته

نظر  پیش از تاریخ مصاحبه در IPOشود که مصاحبه گر کند و باعث اطمینان از این امر میتسهیل می

 .گرفته شده به همه اوراق شما دسترسی داشته باشد
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 مصاحبه

IPO حبه گیرد و تاریخ مصاتان، در موعد مقرر با شما تماس مینامه تکمیل شدهپس از دریافت پرسش

د دگی خواز آنجا که تصمیمی را در مورد وضعیت پناهن. المللی را به شما اطالع خواهد دادحفاظت بین

یاد تعداد زبه دلیل . اید، این مصاحبه فقط مسئله حفاظت تکمیلی را پوشش خواهد داددریافت کرده

ه بعد مورد رسیدگی قرار گیرد، مصاحبه شما ممکن است برای چند ما IPOهایی که باید توسط درخواست

 . ریزی گرددبرنامه

 

 اقامت در کشور

رای شما که قبالً ب( TRC)گواهی اقامت موقت . شرایط مربوط به اقامت شما در کشور تغییر نخواهد کرد

نی که تلقی خواهد شد و تا زما 2015قانون  17در شده براساس بخش گواهی اقامت موقت صا ،صادر شده

 . دد مانگیری شود معتبر و قابل تمدید باقی خواهالمللی تصمیمدر مورد درخواست شما برای حفاظت بین

 

 مشاوره حقوقی

 .شود در رابطه با این نامه و اسناد پیوست، مشاوره حقوقی دریافت کنیدبه شما توصیه می

 هیئت. مند شویدبهره هیئت حمایت قضاییتوانید از خدمات با یک وکیل را دارید و می مشاوره شما حق

برای  یک سازمان مستقل است که خدمات حقوقی محرمانه را در اختیار افرادی که( LAB) قضایی حمایت

ه در و مشاوربه ارائه کمک حقوقی  LAB. دهداند قرار میالمللی در ایرلند درخواست دادهحفاظت بین

 پیوست( IPO 12)رسانی در یادداشت اطالع LABاطالعات تماس . پردازدحمایت از درخواست شما می

 .موجود است

 . توانید از خدمات وکیل خصوصی به هزینه خود استفاده کنیدهمچنین می

 المللینبی اظتحف دفتراگر قبالً اطالعات وکیل خود، و در صورت لزوم، هر گونه تغییر وکیل خود را به 

 . اید، باید در اسرع وقت این کار را انجام دهیداعالم نکرده

 

UNHCR 

ادداشت اطالعات تماس آن در یرا دارید که  کمیسیونر عالی پناهندگی ایاالت متحدهبا  مشاورهشما حق 

 .پیوست آمده است( IPO 12)رسانی اطالع

 

 بازگشت داوطلبانه

ت نه بازگشتوانید از گزیالمللی را پیگیری کنید، میحفاظت بیندریافت ای خواهید درخواست خود براگر نمی

 تالمللی مهاجرسازمان بینمشاوره و کمک در این زمینه توسط . داوطلبانه به کشور مبدأ خود بهره بگیرید

(IOM )رسانی شود که اطالعات تماس آن در یادداشت اطالعارائه می(IPO 12 )پیوست آمده است. 

 

 ره درخواست جدید شماشما

 IPPAشماره درخواست جدید شما که با . گیردشماره درخواست قدیمی شما دیگر مورد استفاده قرار نمی

 .شناسه شخصی شما همانند قبل است .شود در باالی این نامه آمده استشروع می

 

 آدرس شما

 المللیبین تحفاظ دفتر، به مکتوبطور اید باید در اسرع وقت پس از جابجایی بهاگر آدرس خود را تغییر داده

 .نمایید لطفاً فراموش نکنید که این نامه را امضا کرده و شماره ارجاع جدید خود را ذکر. اطالع دهید
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 سؤاالت

شانی اید با نالمللی یا این نامه دارید، بحفاظت بیندریافت اگر هرگونه سؤالی در مورد درخواست خود برای 

 (:شماره ارجاع جدید خود را نیز نقل کنید و)زیر تماس بگیرید 

 

Customer Service Centre 

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 - 83 Lower Mount Street 

Dublin 2, D02 ND99 

 6028008 01: تلفن

 info@ipo.gov.ie:  ایمیل

 

 

 .آن عیناً در اختیار نمایندگان حقوقی قرار گرفته استهای متن این نامه و پیوست

 
 

 

 المللیدفتر حفاظت بین

 ایرلند شهروندسازی و مهاجرت اداره

Date 

 


