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 2015نیب تظافح نوناقیللملا 

 [ ارائه شود 2015المللی، قانون حفاظت بین( a( )10) 70ای که باید بر اساس بخش بیانیه]

  

   ترتیبات انتقالی -رسانی یادداشت اطالع

  

المللی حفاظت بین دریافت ها برایمعرفی یک رویه واحد درخواست برای بررسی و تعیین وضعیت درخواست

  مجوز اقامتو ( ت پناهندگی و حفاظت تکمیلیوضعی)

  

ست و یعنی مشاوره حقوقی نی. رسانی و راهنمایی تهیه شده استاین بیانیه فقط به منظور اطالع

تنها  این یادداشت. پردازدمی 2015المللی، ادعا ندارد که به تفسیر حقوقی از قانون حفاظت بین

المللی، که تحت تأثیر مفاد انتقالی قانون حفاظت بینهایی است های اصلی پروندهخطاب به دسته

 . گیرندقرار می 2015

. ل شوداعما این بیانیه دربرگیرنده تمام شرایط احتمالی نیست که ممکن است در آنها مقررات انتقالی

دارید، باید  و نحوه تأثیر مفاد آن بر پرونده خود نیاز 2015اگر به اطالعات بیشتری در مورد قانون 

 . مشاوره حقوقی بگیرید

  

  

 و( IPO 1)المللی رسانی باید همراه با کتابچه اطالعات برای متقاضیان حفاظت بیناین یادداشت اطالع

 .  که جداگانه به پیوست آمده است، خوانده شود( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینپرسش

  

          همدقم         .1

در "( وزیر)"وزیر دادگستری ایرلند توسط ( 2015قانون ) 2015مللی، الاجرای قانون حفاظت بین  1.1

 . شوداطالق می" تاریخ شروع"در این یادداشت، به آن . آغاز شد 2016دسامبر  31

  

رسانی جزئیات مربوط به ترتیبات انتقالی حاکم بر بررسی و تعیین وضعیت این یادداشت اطالع  1.2

ظت وضعیت پناهندگی و حفا)المللی برای حفاظت بین( این رونددر مراحل خاصی از )ها درخواست

 ل از  قب( ایرلند)کند که توسط دولت ارائه می 2015المللی را براساس قانون حفاظت بین( تکمیلی

 



2  

  

 .  کندارائه می مجوز اقامتهمچنین جزئیات خاصی را در مورد  .تاریخ شروع صورت گرفته بودند

  

 ه شما برای درک ترتیبات قابل اعمال در مورد انتقال  هدف از آن کمک ب  1.3

  

 های خاص برای وضعیت پناهندگی و حفاظت تکمیلی از برخی درخواست 

 و  ( ORAC) های پناهندگیدفتر کمیسیونر درخواست

  

 یپناهندگ نافیاست محکمههای تجدید نظر پناهندگی از برخی درخواست (RAT ) 

  

دفتر حفاظت به  2015، برای اتمام بررسی و بر اساس قانون 2016ر سال دسامب 31است که قبل از 

 .  ارائه شده است المللی اداره مهاجرت و شهروندسازی ایرلند بین

  

تواند بر اساس آنها درخواست اعالم پناهندگی یا حفاظت اطالعات بیشتر در مورد دالیلی که فرد می 1.4

در کتابچه (  IPO) المللی از پناهندگاندفتر حفاظت بین  های ارائه درخواست بهتکمیلی کند و رویه

این . به پیوست آمده است( IPO 1) از پناهندگان المللیاطالعات برای متقاضیان برای حفاظت بین

المللی و اینکه در طول روند کتابچه همچنین حقوق و تعهدات شما به عنوان متقاضی حفاظت بین

هایی را این کتابچه همچنین رویه. کندواهید داشت را مشخص میدرخواست با چه کسی سر و کار خ

کند که برای در نظر گرفتن درخواست اجازه ماندن به دالیل دیگری بجز نیاز به حفاظت مطرح می

 . شودالمللی توسط وزیر اعمال میبین

  

 . ایمرا پیوست کرده( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینهمچنین پرسش 1.5

  

رسانی و کتابچه اطالعات و ته مهمی که همچنین به نفع شما است این است که این یادداشت اطالعنک 1.6

نامه پیوست آن را به دقت بخوانید و بنا به نیاز مشاوره حقوقی دریافت کنید تا در موقعیتی پرسش

انتقالی  مطمئن شوید که از این مسئله که ترتیباتقرار بگیرید که از درخواست خود دفاع کرده و 

 . شود آگاهی داشته باشیدچطور در موردتان اعمال می 2015قانون 

  

  2015 یللملانیب تظافح نوناق فده  .2

دهد همه دالیل مربوط به کند که امکان مییک رویه درخواست واحد را معرفی می 2015قانون   2.1

در کشور به دالیل  جوزاقامتمو ( وضعیت پناهندگی و حفاظت تکمیلی)المللی درخواست حفاظت بین

 .  دیگر در روندی متوالی بررسی و تعیین شوند
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های وضعیت پناهندگی و شود که در مورد برخی درخواستشامل ترتیبات انتقالی می 2015قانون   2.2

اعمال ( مراجعه کنید 4به بخش )حفاظت تکمیلی که قبل از تاریخ شروع صورت گرفته بودند 

 . شودمی

  

 کند؟  گیری میها و تجدید نظر تصمیمچه کسی در مورد درخواست 2015قانون  براساس .3

گیری در مورد مسئولیت بررسی و تصمیم. منحل شده است ORAC، 2015بر اساس قانون  3.1

این  به موجب مجوز اقامتو مسائل مربوط به  از پناهندگان المللیهای حفاظت بیندرخواست

 ، به 2015شروع و براساس مفاد قانون  رسانی از تاریخیادداشت اطالع

منتقل ( INIS) اداره مهاجرت و شهروندسازی ایرلنددر ( IPO) المللی از پناهندگاندفتر حفاظت بین

 .  شودمی

  

گیری در خصوص تجدید نظر در مسئولیت تصمیم. منحل شده است RAT، 2015براساس قانون  3.2

، به 2015س از تاریخ شروع و منوط به مفاد قانون المللی پهای حفاظت بینرابطه با درخواست

 .  منتقل شده است( IPAT)المللی از پناهندگان محکمه درخواست حفاظت بین

  

  

تساوخرد تهج یلاقتنا تابیترت یاهدوجوم  زا لبق هک یلیمکت تظافح و یگدنهانپ تیعضو یارب  .4

  تسا هدشن ییاهن عورش خیرات

  

درخواست باید براساس مقررات دوبلین اتحادیه اروپا مورد رسیدگی قرار  بجز در مواردی که  4.1

کتابچه اطالعات  10بخش به )گیرد، که در این صورت ترتیبات جایگزین دیگری اعمال خواهد شد 

، ترتیبات انتقالی زیر در مورد وضعیت (المللی به پیوست مراجعه کنیدبرای متقاضیان حفاظت بین

از تاریخ شروع صورت گرفته و تا آن تاریخ نهایی نشده باشد  قبلکمیلی که پناهندگی و حفاظت ت

 . شوداعمال می

  

  ORAC رد یگدنهانپ یاهتساوخرد - 1 هتسد

  

براساس  ORACکرده باشید اما گزارش  تسلیماگر درخواست پناهندگی را قبل از تاریخ شروع 

ای صورت به عبارت دیگر، توصیه)باشد  نشده تنظیمتا آن تاریخ  1996قانون پناهندگی  13بخش 

المللی حفاظت بیندریافت درخواست به عنوان درخواست شما  ،2015براساس قانون ( نگرفته باشد

اینکه آیا  بررسیبرای پرونده شما . شودتلقی می( حفاظت تکمیلیهم هم وضعیت پناهندگی و )
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المللی از دفتر حفاظت بینبه  ا خیرمشمول اعالمیه وضعیت پناهندگی یا حفاظت تکمیلی هستید ی

 . منتقل شده است پناهندگان 

  

و نه حفاظت تکمیلی، وزیر بالفاصله  هستید اگر مشخص شود که نه مشمول وضعیت پناهندگی

این تصمیم . اعطا گردد یا خیرمجوز اقامت به شما که آیا باید به دالیل دیگر  بررسی خواهد کرد

گردد و از شما خواسته نخواهد شد درخواست اید اتخاذ میکرده تسلیم براساس تمام اوراقی که قبالا 

 . ارائه نمایید مجوز اقامتجدیدی را برای 

  

  یگدنهانپ رظن دیدجت یاهتساوخرد - 2 هتسد

  

مورد تجدید نظر  RATپناهندگی قبل از تاریخ شروع توسط  دریافت اگر درخواست شما برای

آن تاریخ تصمیمی اتخاذ نکرده باشد، این طور تلقی خواهد شد که تا  RATقرار گرفته باشد اما 

پرونده شما فقط برای . ایددرخواست داده 2015المللی بر اساس قانون شما برای حفاظت بین

  المللی از پناهندگاندفتر حفاظت بیناینکه آیا مشمول حفاظت تکمیلی هستید یا خیر به  بررسی

دی، توصیه مربوط به وضعیت درخواست پناهندگی شما که در چنین موار. منتقل شده است

ORAC  اگر . و نافذ خواهد بود محفوظارائه کرده استIPO  توصیه کند که نباید وضعیت

مجوز که آیا باید به شما  بررسی خواهد کردحفاظت تکمیلی به شما اعطا شود، وزیر بالفاصله 

 IPATحفظ و به  RATبه تسلیمی ظر قبلی درخواست تجدید ن. در کشور داده شود یا خیر اقامت

توانید در مورد توصیه ، میتأیید نشوداگر اعطای حفاظت تکمیلی به شما . جدید منتقل شده است

درخواست تجدید نظر بدهید و هر دو درخواست تجدید نظر با هم  IPATبه  IPOحفاظت تکمیلی 

 IPO از سویبه شما  مجوز اقامتای اگر اعط. شودتجمیع خواهند شد و یکجا به آنها رسیدگی می

مجوز توانید در مورد تصمیم نمی 2015، باید توجه داشته باشید که براساس قانون تأیید نشود

 . درخواست تجدید نظر بدهید IPAT اقامت

  

  یلیمکت تظافح - 3 هتسد

  

ند فرآی ORACاید و حفاظت تکمیلی درخواست داده دریافت اگر قبل از تاریخ شروع برای

درخواست شما  2015براساس قانون باشد،  نشدهبررسی درخواست شما تا آن تاریخ شروع 

 بررسیپرونده شما فقط برای .  المللی تلقی خواهد شدحفاظت بین دریافتعنوان درخواست به

در چنین وضعیتی، . منتقل شده است IPOبه  اینکه آیا مشمول حفاظت تکمیلی هستید یا خیر

یا تصمیم )ارائه کرده است  ORACوضعیت درخواست پناهندگی شما که  توصیه مربوط به

و نافذ خواهد  محفوظ( ، در صورت وجودRATمربوط به درخواست تجدید نظر ارائه شده به 

 .  بود
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  تاعالطا ریاس

(i) حفاظت تکمیلی درخواست داده باشید و دریافت برای  ،اگر قبل از تاریخ شروعORAC 

عملکردهای  IPOکه این علی رغم است را آغاز کرده باشد، بررسی درخوتا آن تاریخ 

ORAC گیردقرار نمی 2015این درخواست تحت تأثیر قانون  ،شوددار میرا عهده .

های قبلی درخواست شما را براساس رویه IPOقانون قبلی همچنان اعمال خواهد شد و 

 . کندبررسی می

  

(ii)  باشید و این درخواست قبل از تاریخ شروع اگر درخواست حفاظت تکمیلی را ارائه کرده

منتقل  IPATمورد تجدید نظر قرار گرفته باشد، درخواست تجدید نظر به  RATنزد 

 . شودگیری میخواهد شد که براساس قانون قبلی در مورد آن تصمیم

  

           تماقا زوجم         .5

المللی براساس حفاظت بین دریافت توصیه کند که باید درخواست شما برای IPOدر صورتی که   5.1

تأیید  (چه در مورد وضعیت پناهندگی و حفاظت تکمیلی یا فقط حفاظت تکمیلی) 2015قانون 

 مجوز اقامت، سپس در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد که آیا باید به دلیلی دیگر به شما نشود

 . در کشور داده شود یا خیر

  

عوض شده است، چنانکه وزیر دیگر طی  2015ها در قانون رویه توجه داشته باشید که باید  5.2

مجوز اقامت در  ای از شما دعوت نخواهد کرد تا اظهارات خود را در مورد اینکه چرا بایدنامه

درخواست شما  گیردتصمیم میاست که  IPOدر عوض، . ، ارائه کنید به شما داده شود کشور

گیرد این تصمیم بر اساس اطالعات و اوراقی صورت می. رالمللی رد شود یا خیبرای حفاظت بین

 . ایدکه قبالا برای پرونده خود ارائه کرده

  

برای  2015المللی براساس قانون به عنوان درخواست حفاظت بینبنابراین، اگر پرونده شما   5.3

نها باید منتقل شده باشد، الزم است هر گونه دالیلی که به نظرتان براساس آ IPOبه بررسی 

نامه درخواست حفاظت به شما داده شود را در هنگام تکمیل بخش مناسب پرسشمجوز اقامت 

به عنوان مثال، شرایط خانواده شما و وضعیت داخلی، ماهیت . مکتوب نمایید( IPO 2)المللی بین

ارتباط شما با کشور، شخصیت و رفتار شما در داخل و خارج از کشور و همچنین مالحظات 
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برای توضیح کامل مسائل . دوستانه همگی از جمله مسائل بالقوه مرتبط در این زمینه هستندبشر

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

  

وضعیت  ،مثالبه عنوان )همچنین باید هرگونه تغییر در وضعیتتان که ممکن است مرتبط باشد   5.4

اطالع ( به نمایندگی از وزیر) IPOرا به ( انواده یا شرایط داخلی یا وضعیت کشور مبدأ خودخ

   .دهید

  

المللی ارائه ترتیبات انتقالی باشم آیا الزم است درخواست دیگری برای حفاظت بین مشمولاگر  .6

 نمایم؟ 

  

باال قرار  4بخش شده در های ذکر المللی در یکی از دستهاگر درخواست شما برای حفاظت بین  6.1

المللی به وزیر ارائه دهید اما باید گیرد، نیازی نیست درخواست جدیدی برای حفاظت بینمی

نامه درخواست حفاظت های مربوط پرسشرا در مورد تکمیل قسمت 7بخش های دستورالعمل

 . رعایت کنید( IPO 2)المللی بین

  

        لیالملنامه درخواست حفاظت بینتکمیل پرسش .7

 4بند در  3یا  2، 1های المللی براساس دستهعنوان درخواست حفاظت بیناگر درخواست شما به  7.1

 : المللی را به شرح زیر تکمیل کنیدنامه درخواست حفاظت بینمحسوب گردد، باید پرسش

  

 ( مجوز اقامتپناهندگی، حفاظت تکمیلی و ) 1های دسته پرونده  

  .تکمیل نمایید به طور کامله را ناملطفاا پرسش  

  

  (تماقا زوجم و یلیمکت تظافح) 2 هتسد یاههدنورپ

را ( 63bو  63aسؤاالت )نامه را تکمیل کنید اما بخش مربوط به وضعیت پناهندگی لطفاا پرسش

 .  تکمیل ننماید

  

  (تماقا زوجم و یلیمکت تظافح) 3 هتسد یاههدنورپ

را ( 63bو  63aسؤاالت )نید اما بخش مربوط به وضعیت پناهندگی نامه را تکمیل کلطفاا پرسش

 .  تکمیل ننماید
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المللی که به شما حق دارید هر گونه اطالعات اضافی را برای تأیید درخواست خود برای حفاظت بین  7.2

 نیازی نیست اسنادی که قبالا در مورد درخواست. ارائه نمایید طور مکتوببهنظرتان مناسب است 

 . خود ارائه کرده بودید را دوباره ارسال کنید زیرا همه این موارد در پرونده شما وجود دارد

  

خود را همراه با هر گونه اطالعات ( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینشما باید پرسش  7.3

ر صورت د) مجوز اقامتالمللی و درخواست اضافی که برای تأیید درخواست خود برای حفاظت بین

از تاریخ دریافت نامه  روز کاری 20حداکثر ظرف در صورت امکان،  به آنها متکی هستید( وجود

 :  رسانی در پاکت پست رایگان پیوست به نشانی زیر به ما برگردانیدهمراه با این یادداشت اطالع

Transitional Cases Section,  

International Protection Office,  

Irish Naturalisation and Immigration Service,  

79 - 83 Lower Mount Street,  

Dublin 2, 

D02 ND99  

      

یا وکیلتان بعد از اینکه اطالعات فوق را ارائه کردید نیاز به ارائه اطالعات تکمیلی در /اگر شما و  7.4

اگر در موقعیت انجام  داشتید، باید این کار را در اسرع وقت انجام دهید و IPOبه  7.3پاراگراف 

بندی این زمان. قبل از تاریخ مصاحبه خود آن را انجام دهید حداقل دو هفتهچنین کاری هستید، باید 

شود که کند و باعث اطمینان از این امر میکار ترجمه اسناد را در صورت نیاز تسهیل می

شما دسترسی داشته  پیش از تاریخ مصاحبه در نظر گرفته شده به همه اوراق IPOمصاحبهگر 

 . باشد

  

 چه زمانی با من مصاحبه خواهد شد؟  2015المللی براساس قانون حفاظت بین .8

را تکمیل کردید و همراه با هر گونه ( IPO 2)المللی نامه درخواست حفاظت بینهنگامی که پرسش 8.1

در موعد ناهندگان المللی از پدفتر حفاظت بینبرگردانید،  7بخش اطالعات تکمیلی مربوطه مطابق با 

گیرد و در صورت لزوم ترتیبات مربوط به مصاحبه را به شما اطالع خواهد مقرر با شما تماس می

مورد رسیدگی قرار گیرد، مصاحبه شما  IPOهایی که باید توسط به دلیل تعداد زیاد درخواست. داد

  .ریزی گرددممکن است برای چند ماه بعد برنامه
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تماس بگیرید و   المللی از پناهندگاندفتر حفاظت بینمستقیم یا غیرمستقیم با  که نیستهیچ نیازی  8.2

 . درخواست مصاحبه نمایید

  

9. IPAT کند؟ چه زمانی به درخواست تجدید نظر من رسیدگی می 

اگر درخواست تجدید نظر پناهندگی در دست بررسی دارید که قبل از تاریخ شروع در مورد آن  9.1

منتقل خواهد  IPOپرونده شما به  ،باال مشخص شده است 4بخش چنانکه در  گیری نشده است،تصمیم

 . شد

  

کند به آن رسیدگی می IPAT، باشداگر درخواست تجدید نظر حفاظت تکمیلی شما در دست بررسی  9.2

 . به شما اطالع داده خواهد شد IPATو تاریخ جلسه رسیدگی توسط 

  

  رتشیب تاعالطا  .10

 Customerبه  طور مکتوببهرسانی باید ر مورد محتوای این یادداشت اطالعهرگونه سؤال د  10.1

Service Centre, International Protection Office, Irish Naturalisation and 

Immigration Service, 79-83 Lower Mount Street, Dublin 2  یا بهinfo@ipo.gov.ie 

  .ارائه شود

  

طور کامل در توان بهو ابزارهای قانونی همراه آن را می 2015المللی بینمتن قانون حفاظت   10.2

www.ipo.gov.ie مشاهده نمود.  

  

  .قابل دسترسی استهای مختلف به زباننیز از طریق آدرس ایمیل فوق رسانی این یادداشت اطالع  10.3

  

المللی ست خود برای حفاظت بیندر خصوص درخواهیئت حمایت قضاییتوانید از خدمات همچنین می  10.4

  . توانید با هزینه خود با یک وکیل خصوصی مشورت کنیدمی یا.  مند شویدبهره مجوز اقامتیا 

  

کمیسیونر عالی پناهندگی ایاالت با المللی در مورد درخواست خود برای حفاظت بینشما حق دارید   10.5

  .مشورت کنید   متحده

  

  .آمده است 1پیوست رسانی در های مورد اشاره در این یادداشت اطالعسازمان اطالعات تماس     10.6

  

  

 المللیدفتر حفاظت بین

 اداره مهاجرت و شهروند سازی ایرلند

  2017ژانویه 
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  1پیوست 

 برخی اطالعات تماس

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

Lower Mount Street 79-83 

Dublin 2. D02 ND99 

  6028000 01: تلفن

  8122 602 01: فکس

  www.ipo.gov.ie: سایتوب

  info@ipo.gov.ie: ایمیل

  
International Protection Appeals Tribunal 

6/7 Hanover Street, 

Dublin 2. D02 W320 

  8400 474 01: تلفن

 458 210 1890: تماس محلی

 474 01 8410: فکس

  www.protectionappeals.ie: سایتوب

  info@protectionappeals.ie: ایمیل

   
Legal Aid Board  

Legal Aid Board Law Centre – Smithfield, 

48/49 North Brunswick Street, 

Georges Lane, 

Dublin 7. D07 PE0C 

  9600 646 01:  تلفن

  www.legalaidboard.ie: سایتوب

  lawcentresmithfield@legalaidboard.ie: ایمیل

  

International Organisation for Migration. 

116 Lower Baggot Street, 

Dublin 2. D02 R252 

  406 406 1800: تلفن رایگان

 0655 676 1 353+: تلفن

  www.ireland.iom.int: سایتوب

  iomdublin@iom.int:  ایمیل

  

  
United Nations High Commissioner for Refugees )UNHCR) 

102 Pembroke Road, 

Ballsbridge, 

Dublin 4. D04 E7N6 

   6314510 01: تلفن

  iredu@unchr.org: ایمیل

http://www.protectionappeals.ie/
http://www.protectionappeals.ie/
http://www.protectionappeals.ie/
http://www.protectionappeals.ie/
http://www.ireland.iom.int/
http://www.ireland.iom.int/
http://www.ireland.iom.int/
http://www.ireland.iom.int/

