
 

 

 2021يونيو  10 في عبر اإلنترنت المنعقدة جلسة المعلومات - طوابعالوضعية والالهجرة: 

 وراس ى دام ، موظفان قانونيان لدغفيونا ماكول وراشيل بيرمن

 

 نظام الهجرة عنمقدمة  •

 طلب اللجوء في أيرلندا •

 الطوابع ومستحقاتها •

 والموارد األخرىالمعلومات  •

 19-كوفيد تحديثات •

 اتصل بنا •

 

 الهجرة عنمقدمة 

  . الهجرة خدمات قسم في العدل مكتب إشراف تحت أيرلندا في الهجرة مع التعامل يتم •

فى  الهجرة خدمات قسم في دبلن في التسجيل وأذونات دبلنمدينة  خارج الهجرة أذوناتبغاردا   الوطني الهجرة مكتب يسجل •

   بر كاي.

  .السفر وثائق طباعة وكذلك السفر جوازات على الحصول طلبات مسائل الخارجيةقسم الشؤون  عالجي •

 .دبلن مطار مثل الدخول نافذم عبر الهجرة مسائل الحدود إدارة وحدة وتعالج •

 .تأشيرة بدون يوًما 90 إلى تصل لمدة البقاء الدخول تأشيرة على لحصولبا لزمينالم غير للمواطنين يمكن •

 .الدولة دخول قبل الحصول عليها الملزمين بالتأشيرة ينالمواطن على يجب •

 الرسمي. الهجرة موقع علىدوري  بشكل الملزمين بالحصول على التأشيرة المواطنين قائمةيتم تحديث  •

 .فيها اإلقامة أو أيرلندا إلى للدخول تأشيرات إلى األوروبي االتحاد مواطنو يحتاج ال •

  .أيرلندا في إقامتك سبب على بناءً  المتوفرة المختلفة األذونات من العديد هناك •

التقديم و (مرة ألول بالنسبة للمسجلين)ه سفر جواز لختم  المحلي الهجرة مكتبزيارة  الشخص على يجب ،ناإلذ منح بعد •

 .اإليرلندية اإلقامة صريحبطاقة تللحصول على 

  .ةاأليرلندي اإلقامة صريحت تبطاقا ممنحه ميت نول لالتسجي ىإل اعامً  16 نع مأعماره لتق نالذي لاألطفا جيحتا ال •

 .الهجرة إذن تجديد عند السفر جواز فيختم  وضع يتم لن ، 2020 كانون األول /ديسمبر من اعتباًرا •

 

 

 

 

 

 

وراسد  
اإلنسان حقوق وحماية تعزيز  



 

 نظام الحماية الدولي

 ماذا يعني طلب الحماية الدولية؟

 إن  .الحماية لى عللحصول  طلبيعنى تقديم  اللجوء، طلب باسم غالبًا إليه يشار الذيو الدولية الحماية على للحصول السعي

 .األصلي بلدهم من الفرار إلى ويضطرونيخشون خطر الموت  اللجوء يطلبون الذين أولئك

 

 من يمكنه التقدم بطلب؟

 الفترة طول أو دولةلا إلى دخوله كيفية عن النظر بغض أيرلندا، في الدولية الحماية على للحصول بطلب التقدم فرد ألي يمكن 

 .يهاف قضاها التي

 

 الحماية تبمك إلى أنفسهمبكيفية دخولهم إلى الدولة الذهاب  عن النظر بغض أيرلندا في اللجوء طالبي جميع على يجب •

 :العنوان التالي في المكتب يقعو .اتهمطلب لتقديم الدولية

79-83 Lower Mount St. 

Dublin 2 

D02ND99 

 .قصيرة مقابلة في اللجوء طلب التقديم على أسباب عن الطلب مقدم سيُسألو •

  (Eurodac system). يوروداك نظام باستعمال وفحصها أصابعهم بصمات أخذ أيًضا سيتم هنا •

 الخدمة وفرها ت دولة محاميخدمة التمثيل القانوني مجانا من قبل  إمكانية الحصول على  أيًضا الطلب مقدم على سيُعرض •

 .منهما أي من االستفادة في رغب إذاالمباشر  التزويد برنامج عبر، كذلك الحصول على مسكن  لالجئين القانونية

 .اللجوء يطالب نهمتنص على أ زرقاء بطاقة وهي المؤقتة اإلقامة شهادة إلصدار صورهم التقاط أيًضا سيتم •

 استبيان

عبئة هذه االستمارة عند ت .إلى عنوانهم الدولية الحماية طلب استبيان إرسال سيتم اللجوء، نظام في الطلب مقدم قبول بمجرد •

 لذلك. الداعمة الوثائقوتقديم  اللجوء لطلب أسبابهميجب على طالبي اللجوء ذكر 

 للحصول الطلب ساسأ سيشكل االستبيان هذا ألن نظًراو .الطلب مقدم بلغة أو اإلنجليزية باللغة إما االستبيان إرسال يمكنو •

 .لمأله القانونية المشورة مقدم اللجوء ىيتلق أن جدًا المهم فمن اللجوء، على

 مقابلة

على  يجبو .األقل ىعل واحدة لمقابلة استدعاؤه سيتم ،الدولية الحماية لمكتب ويقدمه االستبيان الطلب مقدم يستكمل أن بعد •

 .مترجمونخدمة  عليه وسيُعرض للمقابلة التحضير فيالمحامي مساعدة صاحب الطلب 

 الجئ

 بسبب شديد لخطر بهم الخاصة اإلنسان حقوق أو / و حياتهم تتعرض والذين األصلي وطنهم خارج أشخاص هم الالجئون •

 .به يؤمنون ما أو هويتهم

 حكوماتهم لن تحميهم أو ال تستطيع حمايتهم. •
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 :يتصف ب شخص هو الالجئ أن على (جنيف اتفاقية) 1951 لعام الالجئين اتفاقية تنص •

ية فئة اجتماع اء إلى"الخوف الذي له ما يبرره من التعرض لالضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو االنتم •
ستفيد من ي لى انفهو غير قادر ع هذا الخوفنتيجة لكون خارج البلد الذي يحمل جنسيته، ويومعينة أو الرأي السياسي ، 

 حماية ذلك البلد ".

 الفرعيةالحماية 

 .هداخل بها معترف األوروبي االتحاد مستوى على حماية وضعية هي الفرعية الحماية •

 المعاملة أو يبالتعذ أو اإلعدام أو الموت عقوبة ثلم جسيم ألذى التعرض يخشون فرعية حماية على حصلوا الذين أولئكإن  •

 .المهينة أو الالإنسانية

 في ائيالعشو العنف بسببلشخص للحياة أو  وخطير شخصي تهديد أواألصل  بلد في شخص من قبلالعقوبة  يخشون إنهمو •

 .داخلي أو دولي مسلح نزاعوجود  حالة

 

 إذن بالبقاء

 .دولةال في البقاء تصريح طلب في الوزير سينظر الفرعية، الحمايةطلب  أو الالجئ يةوضع رفض حالة في •

ة حيا احترام يف الحق إلى باإلضافة لمقدم الطلب ،  والشخصية العائلية الظروف إلى ويستند االعتبار بعين هذا سيأخذو •

 .األسرية والحياة الخاصة الشخص

 ، الخاصة اجاتاالحتي ، المرض) اإلنسانية االعتبارات أيرلندا؛ مع التي كونها صاحب الطلب العالقة :في الوزير سينظر •

 .العام لصالحل أخرى اعتبارات وأي العام والنظام القومي األمن اعتبارات أيرلندا؛ وخارج داخل والسلوك الشخصية(،إلخ

 القرار أو االستئناف

ً  النهائي قرارال يصدر مكتب الحماية الدولية. و توصيةمع  كتابيًا رسميًا إشعاًرا الطلب مقدم سيتلقى المقابلة، بعد •  من خطيا

 .الوزارية القرارات وحدة

  .القرار استئناف له يحق ،الرفض حالة في •

 .الطلب لمقدم بالترحيل إشعار إصدار فسيتم واالستئنافات، الطلبات جميع رفض تم إذا •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الهجرة )اختام( طوابع

 .الفردية ظروفهم على بناءً  أيرلندا في اإلقامة في للراغبين  المختلفة الطوابع من العديد تتوفر  •

 . 4 من نوع  اطابع الالجئ وضعصاحب  سيمنحمثال ،   :مطابقختم  رقم هجرة إذن لكل سيُصدرو •

 فيها يمنح قد التي الحاالت بعض هناك ولكن الهجرة، اتخدم قسم إلى مباشرةً  الهجرة أذونات اتطلبإرسال  يتم ما عادةً  •

  .أذونات المحلي بغاردا  الوطني الهجرة مكتب

 

 أصدرت ل   طابعال 

 نكاديميية األ، زيارأيرلندا لغرض محدد ومؤقت ومحدود، على سبيل المثال األشخاص المسموح لهم بالبقاء في 0

 أو تصريح عطلة عمل. إدارة عمل حصلوا على تصريح عمل أو األشخاص الذين  1

1A حددةلفترة م حددة(األشخاص الذين لديهم إذن باإلقامة على أساس تدريب محاسبة مدفوع بدوام كامل )مع منظمة م 

1G 
 ن مستوىمريجين في أيرلندا ولديهم إذن للبحث عن عمل هنا في إطار مخطط الخ همالذين أنهوا دراستاألشخاص 

 .الطارئ أزواج حاملي تصاريح العملكذلك . التعليم العالى

2 

ساعة  20لمدة  العمليُسمح لهم بوة واحدة على األقل. نورة بدوام كامل معترف بها لمدة سالطالب الذين يحضرون د

 آب/سطسوأغ تموز/ويوليو حزيران/يونيوشهر في األسبوع خالل فترة الفصل الدراسي وبدوام كامل خالل 

 .كانون الثاني/يناير 15إلى  كانون األول/ديسمبر 15من فى الفترة و أيلول/وسبتمبر

2A العملبال يسمح لهم وتعليم والمهارات. الطالب الذين يحضرون دورة غير معترف بها من قبل وزارة ال. 

3 
وسة القسا؛ ةمستقللذو اإلمكانيات المالية ا؛ المتقاعدون رح لهم بالعمل. وهذا يشمل الزواراألشخاص غير المص

 .4طابع أختام حاملي والتابعين لواج والشركاء المدنيون األزووأعضاء الطوائف الدينية ؛ 

4 
لحماية ائزين على الحا؛ جئون بموجب االتفاقية والبرنامج؛ الالاأليرلنديين لمواطنينلاألزواج والشركاء المدنيون 

 أليرلنديا المواطن والداو؛ برنامج لم شمل األسرة يمتلقو؛ ذن / اإلجازة اإلنسانية للبقاءاإلالحائزين على ؛ الفرعية

 .ل وظيفةرة عمل لشغعمل أو إدا تصريح تاجون إلىال يحوهم . على هذا األساس بالبقاء إذنًاا نحاللذان م القاصر

4(EU 

FAM) 

أفراد )

األسرة من 

مواطني 

االتحاد 

 ( األوروبي

اجون ال يحتهم وفيها.  العيشأفراد األسرة من مواطني االتحاد األوروبي الذين مارسوا حقهم في االنتقال إلى أيرلندا و

 .عمل او إدارة عمل لشغل وظيفة إلى تصريح

5 
ى مفعول حتاري الس طابعسيكون الو. مدةحصلوا على إذن بالبقاء في أيرلندا دون شروط تتعلق بالاألشخاص الذين 

 .هميخ انتهاء الصالحية على جواز سفرتار

 .وجنسية أخرىاألشخاص الذين يحملون جنسية أيرلندية  6

 



 

 :(1 طابعتصاريح العمل )

  .عمل عطلة تصريح أو أو إدارة عمل  عمل تصريح على حصلوا الذين لألشخاص العمل تصاريح تُمنح •

  .بالتوظيف مرتبط الهجرة إذن •

  .الطبية البطاقات أو االجتماعية الرعاية مدفوعات على الحصول  1 طابع علىاليحق للحائزين  •

  .والتوظيف التجارةالعمل ووزارة  قبل من العمل تصاريح مع التعامل يتم •

  محددين. وظيفةالشروط و  دخلال •

  .دولةال في لألسرةلم شمل  طلبيمكن تقديم  •

  اإليرلندية.  الجنسية على للحصوليمكن اعتباره عند تقديم طلب  •

 :(1A, 1G, 2, 2A طوابعأذونات الطالب )ال

 .المحاسبة على تدريب برنامج في هم لمن مخصص 1A طابعالإن  •

 .بالتوظيف  مرتبطهو و •

 . االجتماعية الرعاية مدفوعات ستفادة مناال يمكن ال •

 خططم إطار في هنا عمل عن للبحث إذن ولديهم أيرلندا في همدراست أنهوا الذين لألشخاص مخصص  1G طابعالإن  •

 .التعليم العالى مستوى من الخريجين

 (. التعليم مستوى حسب) عامين إلى تصل لمدةو قيود دون العملحصول على ال يمكنهم •

 .االجتماعية الرعاية مدفوعات ستفادة مناال يمكن ال •

 .األقل على واحد عام لمدةو بها معترف كامل بدوام دراسية دورة يحضرون الذين للطالب مخصص 2 طابعالإن  •

 زيران ح/يونيوشهر  خالل كامل وبدوام الدراسي الفصل فترة خالل األسبوع في ساعة 20 لمدة بالعمل لهم يُسمحو •

  .انىكانون الث/يناير 15 إلى كانون األول/ديسمبر 15 منفى الفترة و أيلول/وسبتمبر آب/وأغسطس تموز/ويوليو

 .االجتماعية الرعاية مدفوعات ستفادة مناال يمكن ال •

 .والمهارات التعليم وزارة قبل من بها معترف غير دورة يحضرون الذين للطالب خصص 2A  طابعالإن  •

  .بالعمل لهم يسمح الو •

  .الخارج في الدراسي الفصل لطالب عادةيمنح  •

 . اإليرلندية للحصول على الجنسيةم اعتبارها يتجميع أذونات الطالب ال

 ( تابعين)أفراد األسرة ال 3 طابع

 والشركاء األزواجو ة؛الديني الطوائف وأعضاء القساوسة  ؛ المستقلةذو اإلمكانيات المالية  المتقاعدون الزوار؛ يشمل وهذا •

 .4 طابعأختام لحاملى التابعين و المدنيون

  .بالعمل لهم المصرح غير ألشخاصل •

  .االجتماعية الرعاية مدفوعات ستفادة مناال يمكن ال •

  .الجنسية على للحصول هم عند التقديماعتبارتم ي •

 

 

 

 



 

 4 طابع

 األيرلنديين لمواطنينل المدنيون والشركاء األزواج •

 والبرنامج االتفاقية الجئي •

 الفرعية الحمايةالحائزين على  •

 للبقاء اإلنسانية اإلجازة / اإلذنالحائزين على  •

 األسرة شمل لم برنامج متلقو •

 األساس هذا على بناًءا بالبقاء إذنًا حامنالقاصر اللذان  األيرلندي المواطن والدا •

 (المنزلي العنف ضحايا) المستقل الوضع •

  .األيرلنديين لمواطنينتابعين لال األطفال •

 .تصريح دون عمل على الحصوليمكنهم  •

  .الطبية اتالبطاقو ،اإلسكان على المساعدة دفعةو، االجتماعية الرعاية مدفوعات ستفادة مناال طلب تقديميمكنهم  •

  .الجنسية على للحصول تم اعتبارهم ي •

  .محدد إذن على اعتمادًا أخرى أنظمة وأ أيرلندا فيالمالي  الطالب دعم على للحصولوا مؤهلين يكون قد •

 . (للمتطلبات وفقًا) األوروبي االتحاد خارجللمتواجدين  في إيرلندا  األسرةلم شمل  طلبيمكنهم تقديم  •

  6، 5، 0 طوابع

 زيارة لمثال،ا سبيل على، لفترة مؤقتة و محدد لغرض أيرلندا في بالبقاء لهم يُسمح الذين لألشخاص مخصص 0 طابعالإن  •

 .مستقل بشكل هنا يعيشون الذين المسنين المتقاعدين لألشخاص أيًضاو .األكاديميين

 بالعمل مله يسمح الو •

 . االجتماعية الرعاية ستفادة مناال يمكن ال •

 .خاص طبي تأمين هملدي يكون أن يجب •

 لوقتبا متعلق شرط بدون 5 طابعالإن  •

 بشكل طابعال تجديد إلى الحاجة دون األمد طويلة بإقامة يسمحو. 4  طابع التقديم عليه للحائزين على ختم  يمكن طابعوهو  •

  .دورى

 6 طابع

 .وجنسية دولة اخرى أيرلندية جنسية يحملون الذين ألشخاصل •

  .ة المزدوجذو الجنسية  للمواطنين بها الخاص الوطني السفر جواز في طابعختم  الدول بعض طلبت •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   األيرلندي اإلقامة تصريح

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ديداتجالت

 مراسلة قسم لىإ يحتاج قد أو به الخاص المحلي الهجرة مكتب في مباشرة التجديد للفرد يجوز الهجرة، إذن على اعتمادًا •

  .أخرى مرة ذناإل رسالة  على للحصول الهجرة خدمات

  .الخطاب في اإلذن تجديد كيفيةسيتم توضيح  •

  .الهجرة إذن على اعتمادًا سنوات 5 إلى أشهر 6 منلفترة قد تمتد  التجديدات منح يمكنو •

 سفر جواز لىع الحصول يتم لم ما) السفر جوازات في التجديدات طابع يتم لن ،2020 كانون األول  /ديسمبر من اعتباًرا •

 (. تسجيل آخر منذ جديد

 

 مصدر المعلومات

  الهجرة قسم خدمات •

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Home 

  الدولية الحماية مكتب •

http://ipo.gov.ie/ 

 (السفر جوازات طلبات) الخارجيةقسم الشؤون  •

https://www.dfa.ie/passports/ 

 والتوظيف والتجارةالعمل وزارة  •

https://enterprise.gov.ie/en/ 

 

 19-كوفيدتحديثات 

 .فقطالمواعيد  أساس على المحليبغاردا   الوطني الهجرة مكتب عملي •

 limerick.registration@garda.ie :التالي اإللكتروني البريد عبرة مراسلال، يرجى ليمريك مكتب في  لتسجيلل •

 .2021 أيلول  /سبتمبر 20 لغاية حاليًا تلقائيًا األذونات جميع تجديد يتم •

  .(المكتوبة التجديدات خاصة) اآلن وضعيةال تجديد المهم من •

 

 االسم

 سميث جون

 صالح لغاية

09/10/2027  

 تاريخ ومكان اإلصدار

23/10/2017بايليبورو في   

 نوع الجواز

1G  طابع 

 مالحظات

  التصريح بالعمل

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 دوراستصال بـ لإل

  :العنوان Doras, Central Buildings, 51a O’Connell St, Limerick 

 353 061 310 328هاتف: ال+ 

 353 0830802378 :اب(اتسالمراسلة عبر رسالة نصية أو إرسال تصال أو لالول )الهاتف المحم+ 

 لكتروني: اإلبريد الinfo@doras.org 

 لكترونياإل الموقع :www.doras.org 

 


