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 2015المللی ترتیبات انتقالی برای آغاز قانون حفاظت بین

 

Dear XXXXX  

 

 .نویسمحفاظت تکمیلی در کشور می/ندگیاین نامه را در خصوص درخواست فعلی شما برای وضعیت پناه

 

المللی های حفاظت بینمایلم 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  ر دادگستری ایرلندوزیمشخص شده که اجرای آن توسط ( 2015

 "(.تاریخ شروع)"است 

 

بر اساس این رویه، متقاضی هم برای . ، یک رویه منفرد جدید معرفی شده است2015بر اساس قانون 

  ایرلند شهروندسازی و مهاجرت اداره ،المللیدفتر حفاظت بینوضعیت پناهندگی و هم حفاظت تکمیلی به 

( ORAC) های پناهندگیدفتر کمیسیونر درخواستجای ”( IPO)“ المللیدفتر حفاظت بین. دهدرخواست مید

 .گیردکه منحل شده است را می

 

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

اگر در . اهندگی یا حفاظت تکمیلی نیز اعطا گردد یا خیربررسی خواهد کرد که آیا باید به متقاضی وضعیت پن

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

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 . یا خیرکشور بماند 

 10بخش به  -اروپا مورد رسیدگی قرار گیرد، که در این صورت ترتیبات جایگزین دیگری اعمال خواهد شد 
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امر تغییری نسبت به  این. به پیوست مراجعه کنید( IPO 1)المللی کتابچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت بین

های قبلی است که بر اساس آن اگر وزیر وضعیت پناهندگی را رد کند، سپس به متقاضی فرصتی برای رویه

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

 .صادر گردد

 

 وضعیت درخواست شما

ه قبل کهای وضعیت پناهندگی و حفاظت تکمیلی است ت انتقالی مربوط به درخواستشامل مقررا 2015قانون 

دفتر حفاظت ها به  ، این درخواست2015بر اساس قانون . ارائه گردیده بود ORACاز شروع این قانون به 

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

 

یادداشت  4بخش در  (المللیحفاظت بین) 3دسته المللی تحت پوشش فاظت بیندرخواست شما برای ح

واست از آنجا که شما قبل از تاریخ شروع برای حفاظت تکمیلی درخ. پیوست است( IPO 12)رسانی اطالع

عنوان بررسی درخواست شما را تا آن تاریخ شروع نکرده است، درخواست شما به ORACاید و داده

ینکه آیا ا بررسیپرونده شما برای .  تلقی خواهد شد 2015المللی براساس قانون ی حفاظت بیندرخواست برا

 درخواست توصیه مربوط به. منتقل شده است المللیدفتر حفاظت بینمشمول حفاظت تکمیلی هستید یا خیر به 

در صورت  ،RATو تصمیم مربوط به درخواست تجدید نظر ارائه شده به ) ORACپناهندگی شما توسط 

 . و به قوت خود باقی خواهد ماند محفوظ( وجود

 

ظر گرفته در ن 2015از آنجا که درخواست فعلی شما برای حفاظت تکمیلی براساس مقررات انتقالی در قانون 

ید لزم هستمبا این حال،   .المللی ارائه نماییدخواهد شد، نیازی نیست درخواست دیگری را برای حفاظت بین

 های مربوطهقرار دهید و به این منظور باید بخش المللیدفتر حفاظت بینرا در اختیار  شتریاطالعات بی

 .به پیوست را تکمیل کنید( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینپرسش

 

 رسانی و سایر اسناد پیوستیادداشت اطالع

ترتیبات  -رسانی یادداشت اطالع"نوان در سندی با ع 2015جزئیات بیشتری در مورد تأثیر مفاد انتقالی قانون 

 .ه شودرسانی مذکور خوانداین نامه باید همراه با یادداشت اطالع  .درج شده است ("IPO 12)انتقالی 

 

 :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؟نامه درخواست حفاظت بینهای پرسشباید کدام بخش

 

 .المللی ارائه شده استنامه حفاظت بینراهنمای زیر در مورد نحوه تکمیل پرسش

 

بوط به پیوست را بجز بخش مر( IPO 2)المللی نامه حفاظت درخواست بینهای پرسششما باید تمام قسمت

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

 

ین ا، سپس در تأیید نشودالمللی که باید درخواست شما برای حفاظت بین تشخیص دهد IPOدر صورتی که 

 . ریا خی ه شوددر کشور داد مجوز اقامتمورد تصمیم گرفته خواهد شد که آیا باید به دلیلی دیگر به شما 

 

ای از نامه وزیر دیگر طی. ها تغییر کرده است، رویه2015توجه داشته باشید که با شروع اجرای قانون  باید

د، ور بمانیدر کش شما دعوت نخواهد کرد تا اظهارات خود را در مورد اینکه چرا باید به شما اجازه داده شود تا

دون ، بتأیید نشودتان باید المللیه درخواست حفاظت بینک تشخیص دهد IPOدر عوض، اگر  .ارائه کنید

 . گیری خواهد شدشما تصمیم مجوز اقامتگونه تأخیری در مورد هیچ

 

ام ا در هنگشود ر داده مجوز اقامتبنابراین، الزم است هر گونه دالیلی که به نظرتان براساس آنها باید به شما 

ثال، مبه عنوان . پیوست مکتوب نمایید( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینتکمیل بخش مناسب پرسش

خارج  وشرایط خانواده شما و وضعیت داخلی، ماهیت ارتباط شما با کشور، شخصیت و رفتار شما در داخل 

ی برا. دمسائل بالقوه مرتبط در این زمینه هستن از کشور و همچنین مالحظات بشردوستانه همگی از جمله

 .کنید مراجعه( IPO 1)المللی توضیح کامل مسائل مرتبط، به کتابچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت بین

  

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

 .هیداطالع د( به نمایندگی از وزیر) IPOرا به ( یا وضعیت کشور مبدأ خودخانواده یا شرایط داخلی 

 

 اکنون باید چه کاری انجام دهم؟

مراه با هرا تکمیل و امضا کردید، باید آن را  (IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینهنگامی که پرسش

اید در کردهارائه ن ORACد و قبالً به هر گونه اطالعات اضافی و اسنادی که مایل هستید در نظر گرفته شون

 20دت منامه باید حداقل ظرف در صورت امکان، این پرسش. پاکت پست رایگان به پیوست به ما برگردانید

 .روز کاری از تاریخ این نامه به ما برگردانده شود

 

یلی به تکم العاتیا وکیلتان بعد از اینکه اطالعات فوق را ارائه کردید نیاز به ارائه اط/اگر شما و

IPO تید، ی هسداشتید، باید این کار را در اسرع وقت انجام دهید و اگر در موقعیت انجام چنین کار

د را در مه اسنابندی کار ترجاین زمان. قبل از تاریخ مصاحبه خود آن را انجام دهید حداقل دو هفتهباید 

خ پیش از تاری IPOود که مصاحبه گر شکند و باعث اطمینان از این امر میصورت نیاز تسهیل می

 .مصاحبه در نظر گرفته شده به همه اوراق شما دسترسی داشته باشد
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 مصاحبه

IPO صاحبهگیرد و تاریخ متان، در موعد مقرر با شما تماس مینامه تکمیل شدهپس از دریافت پرسش 

ود هندگی خدر مورد وضعیت پنااز آنجا که تصمیمی را . المللی را به شما اطالع خواهد دادحفاظت بین

 د زیادبه دلیل تعدا. اید، این مصاحبه فقط مسئله حفاظت تکمیلی را پوشش خواهد داددریافت کرده

اه ممورد رسیدگی قرار گیرد، مصاحبه شما ممکن است برای چند  IPOهایی که باید توسط درخواست

 . ریزی گرددبعد برنامه

 

 اقامت در کشور

برای  که قبالا ( TRC)گواهی اقامت موقت . قامت شما در کشور تغییر نخواهد کردشرایط مربوط به ا

ا تلقی خواهد شد و ت 2015قانون  17شما صادر شده گواهی اقامت موقت صادر شده براساس بخش 

ی د باقگیری شود معتبر و قابل تمدیالمللی تصمیمزمانی که در مورد درخواست شما برای حفاظت بین

  .خواهد ماند

 

 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 مشاورهشما حق 

ه کر اختیار افرادی یک سازمان مستقل است که خدمات حقوقی محرمانه را د( LAB) حمایت قضایی

و  به ارائه کمک حقوقی LAB. دهداند قرار میالمللی در ایرلند درخواست دادهبرای حفاظت بین

رسانی در یادداشت اطالع LABاطالعات تماس . پردازدمشاوره در حمایت از درخواست شما می

(IPO 12 )پیوست موجود است. 

 . ینه خود استفاده کنیدتوانید از خدمات وکیل خصوصی به هزهمچنین می

 تحفاظ دفتراگر قبالا 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 المللیبین

 

UNHCR 

 ر یادداشتتماس آن داطالعات را 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 خواهید درخواست خود برای اگر نمی

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

(IOM )رسانی اطالعات تماس آن در یادداشت اطالعشود که ارائه می(IPO 12) پیوست آمده است. 
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 شماره درخواست جدید شما

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

 

 سؤاالت

نشانی  طفاا باالمللی یا این نامه دارید، لحفاظت بین دریافت سؤالی در مورد درخواست خود برایاگر هرگونه 

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

 

 

 

 .های آن عیناا در اختیار نمایندگان حقوقی قرار گرفته استمتن این نامه و پیوست

 

 

 

 

 المللیدفتر حفاظت بین

 ایرلند شهروندسازی و مهاجرت اداره

Date 

 


