
03. س.ب/ مكتب مفوض طلبات اللجوء 
لمقدمي طلبات الّلجوءمذكرة مهمة فيما يخص طلبات الحماية اإلضافية 

 مت ،إيرلندا و املد عي العام ،القانوندل و املساواة و إصالح وزير الع ضد   .ن .شيف ضوء احلكم الصادر عن حمكمة االحتاد األورويب يف قضية  .1
 (.2013لعام  426)س. إ رقم  2013لسنة ورويب )للحماية اإلضافية( االحتاد األ تشريعاتتعديل 

النفاذ القانوين  ( تعطي2015لسنة  137)س. إ رقم  2015( لسنة كما مت تعديلهاإن تشريعات االحتاد األورويب )احلماية اإلضافية( )  .2
 :احملكمة قرارللتعديالت التالية اليت تتوافق مع 

 م بطلب اللجوء طلب احلماية اإلضافية لكل شخص ميكن مكتب مفو ض طلبات الالجئني.  لدىتقد 

طلب احلماية اإلضافية لدى مكتب مفو ض طلبات الالجئني.ب مل يتم التقريركن لكل شخص قام بتقد م طلب وجوء و مي

االحتاد األورويب )احلماية  لوائح مبا يتوافق مع أحكام يتم حتديد هذه الطلبات املتعلقة باحلماية اإلضافية من طرف مكتب مفو ض طلبات الالجئني  .3
رفض طلب الشخص للحصول على مت  يف حال  ،)كما مت تعديلها( ويتم التحقق منها (2013لسنة  426)س. إ رقم  2013اإلضافية( لسنة 

، من طرف وزير العدل و املساواة.الجئصفة 

؟2015ما الذي تتضمنه لوائح  .4

:نت طالبا جديدا للحماية اإلضافيةإذا ك

م للحصول على احلماية اإلضافية و اليت يتم  2015تنص لوائح سنة  م للحصول على وضعية الجئ أن يتقد  على أن ه بإمكان كل شخص تقد 
خص للحصول على وضعية الجئ من طرف وزير العدل و املساواة. يف بواسطة املفو ض يف حال مت  رفض طلب الش  حقق منها و التقرير بشأهنا الت  

)كما هي معد لة( و تبعا للمقابلة مع طالب احلماية اإلضافية، بتحرير تقرير   2013هذا اإلطار، يقوم املفو ض، مبقتضى أحكام تشريعات سنة 
ض بتقد م توصية إىل وزير العدل و املساواة فيما إذا كان صاحب الطلب شخص مؤهل للحصول قوم املفو  كتايب متعل ق بالتحقيق يف الطلب. ي
 على احلماية اإلضافية أم ال.     



 : مسبقا إذا كنت قد تقّدمت بطلب الحصول على الحماية اإلضافية

م بطلب صفة الجئ و ما زال يف 2015تنص لوائح سنة  م للحصول على احلماية اإلضافية و  على أن ه بإمكان كل شخص تقد  االنتظار أن يتقد 
اليت يتم التحقق منها و التقرير بشأهنا بواسطة املفو ض يف حال مت  رفض طلب الشخص للحصول على وضعية الجئ من طرف وزير العدل و 

لة( و  2013املساواة. يف هذا اإلطار، يقوم املفو ض مبقتضى أحكام تشريعات سنة  تبعا للمقابلة مع طالب احلماية اإلضافية )كما هي معد 
ؤهل بتحرير تقرير كتايب متعل ق بالتحقيق يف الطلب. يقوم املفوض بتقد م توصية إىل وزير العدل و املساواة فيما إذا كان صاحب الطلب شخص م

 للحصول على احلماية اإلضافية أم ال. 

  
مبكتب مفو ض طلبات ، ميكن تقد م طلب للحصول على احلماية اإلضافية من خالل مأل استمارة خاصة يف حالة فئات األشخاص املذكورة أعاله  .5

لة(  2013( لسنة اخلاصة بتشريعات االحتاد األورويب )احلماية اإلضافية( 1أ ) 3طلب مبقتضى اللوائح ال [ 04الالجئني أس يب/  )كما هي معد 
 ة:، سواء بواسط]للحصول على احلماية اإلضافية

 
  :الشخص نفسه يف مكتب مفوض طلبات الالجئني الواقع يف 

                        Timberlay House, 79-83 Lower Mount Street, Dublin 2. 

 أو
 الربيد إىل مركز خدمة العمالء مبكتب مفوض طلبات الالجئني الواقع يف بواسطة: 

. Timberlay House, 79-83 Lower Mount Street, Dublin 2 
( اخلاصة بتشريعات االحتاد 1أ ) 3االنتهاء من تقد م طلب احلصول على احلماية اإلضافية، ميكنك تقد م معلومات أكثر مبقتضى اللوائح  عند .6

. ميكن تقد م هذه )كما هي معد لة( للحصول على احلماية اإلضافية و تقدميها للعنوان املذكور أعاله 2013األورويب )احلماية اإلضافية( لسنة 
ّ  وق  مند تاري  تقد م الط لب و حّ  انقضاء مهلة امل منح  إلشعار برفض يوما من تاري  إرسال الوزير 15علومات اإلضافية إىل املفو ض يف أ

 صفة طالب اللجوء.
 
 
 .http://www.ORAC.ieملفو ض طلبات الالجئني على:  كاملة على املوقع االلكرتوين  2015و  2013ميكن الولوج إىل لوائح سنيت  .7
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