
ایرلند
قرارافغانستاندربحرانتأثیرتحتوھستندحقوقیکمکدنبالبھکھافرادیبرایراکلیدیاطالعاتاطالعات،برگھاین

گرفتھ اند، ارائھ می کند.

این شامل افرادی می شود کھ در حال حاضر:

در ایرلند درخواست پناھندگی/حمایت نموده اند؛.1
در افغانستان (یا کشور دیگر) ھستند و می خواھند از طریق روابط خانوادگی در ایرلند بھ آنجا نقل مکان کنند..2

آوریجمعافغانستاندربحرانازناشیقانونینیازھایازحمایتبرایحقوقیبازیگرانازایمجموعھتوسطاطالعاتاین
تماسgrfpledge@pilnet.orgبالطفاًشود،شاملخواھیدمیکھداریدمنبعییارسانیروزبھگونھھراگراست.شده

بگیرید.

PILnet، APNOR، APRRN،وAMERAشمااگرامانیستند،مستقیمارجاعیاقانونیھایکمکارائھبھقادر
ھایکمکدھندگانارائھلیستلطفاًدارید،نیازحقوقیکمکبھکھھستیدتابعیتبدونفردیامھاجرپناھجو،یک

مورددررابیشترجزئیاتمی توانیدتماس،اطالعاتبرعالوهببینید.پاییندرراآنھاتماسجزئیاتومحلیحقوقی
UNHCRکشوریصفحاتپوششتحتکشورھایدرمحلیحقوقیھایکمکدھندگانارائھ Helpحقوقیا

AMERAدریابیدتبعید،در

افراد کھ از قبل در ایرلند حضور دارند

:افرادی کھ در ایرلند ھستند و می خواھند آنجا بمانند، می توانند اطالعات را در مورد گزینھ ھا در اینجا بیابند

وضعیت پناھندگی
صورتدرشود.میبررسی)IPO(المللیبینحفاظتادارهتوسطپناھندگیوضعیتبرایھادرخواستایرلند،در●

موفقیت آمیز بودن درخواست، وزیر عدلیھ وضعیت پناھندگی را اعالم می کند.
وضعیتبرایتوانیدمیبازگردید،خودکشوربھتوانیدنمیشکنجھوآزارازترسدلیلبھوھستیدایرلنددراگر●

پناھندگی درخواست دھید.
شما باید بھ محض ورود برای وضعیت پناھندگی در مرز ایرلند اقدام کنید.●
ھمچنین اگر از قبل در ایرلند ھستید می توانید درخواست دھید.●
دارد:وجودپناھندگیوضعیتدرخواستبرایمرحلھ۶معمول،طوربھ●

بھ مقامات بگویید کھ می خواھید درخواست دھید؛.1
دھید؛انجامIPOدراولیھمصاحبھیک.2
یک پرسشنامھ را تکمیل کنید؛.3
انجام یک مصاحبھ شخصی (کھ بھ آن مصاحبھ دوم نیز می گویند)؛.4
کنید؛دریافتIPOازتوصیھیک.5
یک حکم از واحد تصمیمات وزیران بگیرید..6

باشید.داشتھکندپردازشراشمادرخواستIPOکھزمانیتاراایرلنددرماندنمجوزبایدشما●

mailto:grfpledge@pilnet.org
https://help.unhcr.org/afghanistan/
https://www.amerainternational.org/legal-aid-and-mhpss-afghanistan/


درالمللیبینحمایتبرای"درخواستشھروندان،اطالعاتبھ:لطفاًپناھندگیروندمورددربیشتراطالعاتکسببرای●
مراجعھ کنید.اینجاایرلند"، در

حفاظت فرعی
نیزفرعیحفاظتنامبھوضعیتیبرایتوانیدمیکنید،میدرخواستایرلند،درپناھندگیوضعیتبرایکھزمانی●

درخواست دھید.
شدخواھدبررسیIPOتوسطفرعیحمایتبرایشمادرخواستشود،ردپناھندگیوضعیتبرایشمادرخواستاگر●
جدیآسیبخطردرزیرابازگردیدخودکشوربھتوانیدنمیکھشودمیاعطامواردیدرفرعیحمایتوضعیت●

ھستید،اما واجد شرایط پناھندگی نیستید.
بینحمایتبرایشھروندان،"درخواستاطالعاتبھ:لطفاًفرعی،حمایتبرایدرخواستمورددربیشتراطالعاتبرای●

موجود است مراجعھ کنید.اینجاالمللی در ایرلند"، کھ در

اجازه ماندن
اجازهدیگردالیلیابشردوستانھدالیلبھاستممکننباشید،شرایطواجدفرعیحمایتیاپناھندگیوضعیتبرایاگر●

اقامت در ایرلند بھ شما داده شود.
Permissionمیگوینداینبھ● to Remain
بھ عنوان فردی کھ دارای مجوز اقامت است، بسیاری از حقوق یک شھروند ایرلندی بھ شما داده خواھد شد.●

برای راھنمایی در مورد فرآیند درخواست، لطفاً بھ بخش "کمک حقوقی رایگان" در زیر مراجعھ کنید.

نقل مکان کنندبھ ایرلندپیوندھای خانوادگیافرادی کھ می خواھند با

مکاننقلآنجابھخواھندمیوھستندایرلنددرآنھاخانوادهاعضایوھستندکشورھا)سایر(یاافغانستاندرفعألکھ.افرادی1
:کنند

افرادی کھ در حال حاضر در افغانستان (یا سایر کشورھا) ھستند می توانند برای موارد زیر درخواست دھند:

الحاق خانواده●
حمایتوضعیتیاپناھندگیوضعیتدارایواستایرلنددرکھداریدپیوندخانوادهاعضایازیکیبااگر○

فرعی است، آن عضو خانواده قادر خواھد بود کھ برای شما درخواست دھد تا با آنھا در ایرلند بی پیوندید.
ایرلنددرزیرخانوادهاعضایعضویتبرایتواندمیفرعیحمایتوضعیتیاپناھندگیوضعیتبافردی○

درخواست دھد:
زن یا شوھر آنھا، کھ قبل از درخواست پناھندگی در ایرلند، ازدواج کرده باشند؛.1
شریک مدنی آنھا، زمانی کھ قبل از درخواست پناھندگی در ایرلند در یک مشارکت مدنی بوده باشند؛.2
باشد؛نکردهازدواجوباشدسال18زیراگرشانفرزندان.3
ووالدینبرایتواندمیباشد،نکردهازدواجوباشدسال18زیرایرلنددرخانوادهعضواگر.4

برادران یا خواھران خود درخواست دھد.
باشند).نکردهازدواجوباشندسال18زیربایدخواھرانیا(برادران

ارسال)FRU(خانوادهمجدداتحادواحدبھراخوددرخواستبایداستایرلنددرکھخانوادهاعضایازیکی○
کند.

حمایتدارندگانخانوادهمجدد"الحاقبھخانواده،الحاقبرایدرخواستمورددربیشتراطالعاتکسببرای○
مراجعھ کنید.اینجابین المللی"، در

https://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/asylum_seekers_and_refugees/the_asylum_process_in_ireland/applying_for_refugee_status_in_ireland.html
https://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/asylum_seekers_and_refugees/the_asylum_process_in_ireland/applying_for_refugee_status_in_ireland.html
https://www.irishimmigration.ie/coming-to-join-family-in-ireland/family-reunification-of-international-protection-holders/


ویزای اختیاری●
باشید.داشتھایرلنددرشرایطواجدمالی»«حامییکباخانوادگیارتباطبایداختیاری،ویزایدرخواستبرای○

این حامی باید تحت یکی از این دستھ بندی ھا قرار گیرد:
دارنده وضعیت حفاظت بین المللی.1
شھروند ایرلندی مقیم یا قصد اقامت در ایرلند.2
4مھرمجوزباقانونیمقیم.3

اینیورو).40,000درآمدبھنیاز(عمومأکندبرآوردهرامالیمعیارھایکلیطوربھبایدھمچنیناسپانسر○
معیارھا ممکن است در شرایط بشردوستانھ لغو شوند.

.موجود استاینجابرای درخواست ویزای اختیاری، افراد باید یک فرم آنالین را تکمیل کنند کھ در○
شده است، ارسال کنید.تنظیماینجاشما ھمچنین باید اسناد حمایتی را کھ در○
کمکدرخواستاینمورددرایرلندمھاجرتشوراییاایرلندپناھندگانشورایباتماسباتوانیدمیشما○

بگیرید.

برای راھنمایی در مورد فرآیند درخواست، لطفاً بھ بخش "کمک حقوقی رایگان" در زیر مراجعھ کنید.

باشد.داشتھوجودنیازموردشغلیامھارتیاحرفھیکداشتنصورتدرایرلندبھمکاننقلبرایدیگریھایراهاستممکن
کھ بھ آنھا شغلی پیشنھاد شده است کھ واجد شرایط اشتغال ھستند.برای کسانی وجود داردمجوزھای کاری مھارت ھای حیاتی

این.ببینیدرااینجابیشترجزئیاتبرایباشید.داشتھحامیمجوزباسازمانیکازکاریپیشنھادیکبایدشمادرخواست،برای
نیزھاییھزینھدرخواستبرایوھستندایحرفھھایصالحیتوانگلیسیزبانمھارتماننددرخواستیشرایطدارایمجوزھا

وجود خواھد داشت.

میمرتبطمرزھاازفراتراستعدادنامبھمختلفکشورھایدرکارفرمایانباماھرمشاغلدرراھاافغانکھداردوجودسازمانی
.را ببینیداینجاکند. برای اطالعات بیشتر

کمک حقوقی رایگان

:سازمان ھا یا ارائھ دھندگان خدمات حقوقی زیر می توانند با کمک حقوقی رایگان پشتیبانی کنند

شورای مھاجرت ایرلند●
تلفنخططریقازمھاجرتبھمربوطمسائلکلیھمورددرمشاورهواطالعات:ارائھتخصصیاخدماتانواع○

.ICIحقوقیمرکزطریقازنمایندگیوحقوقیخدماتارائھکمکی
/https://www.immigrantcouncil.ie:سایتوب○
admin@immigrantcouncil.ie:ایمیل○
0200-003531674:تماسشماره○
ظھرازبعد1تاصبح10جمعھ:پنجشنبھ،شنبھ،سھدوشنبھ،تلفنی:تماسساعات:کاریساعت○

شب9تاظھرازبعد7شنبھ:سھ
شورای پناھندگان ایرلند●

مورددرمشاورهارائھایمیل)وتلفنطریقازحاضرحال(دررایگانپذیرشمرکز:تخصصیاخدماتانواع○
.IRCحقوقیمرکزطریقازنمایندگیوحقوقیخدماتخانواده.ارائھالحاقومستقیمارائھپناھندگی،روند

/https://www.irishrefugeecouncil.ieسایت:وب○

https://www.visas.inis.gov.ie/AVATS/OnlineHome.aspx
https://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/working_in_ireland/employment_permits/green_card_permits.html#lcc97f
https://www.talentbeyondboundaries.org/afghanistan-faq#:~:text=Talent%20Beyond%20Boundaries%20(TBB)%20is,many%20Afghans%20fleeing%20the%20crisis.
https://www.immigrantcouncil.ie/
https://www.irishrefugeecouncil.ie/


info@irishrefugeecouncil.ieایمیل:○
0035317645854:تماسشماره○
ظھرازبعد4تاصبح10پنجشنبھ:شنبھ،سھدوشنبھ،پذیرش:مرکزکاریساعات:کاریساعت○

ھیئت کمک حقوقی●
برراایرلنددرحقوقیھایکمکارائھوظیفھکھاستنھادیحقوقیکمکھیئت:تخصصیاخدماتانواع○

افرادبھرامستقلیومحرمانھحقوقیخدماتکھکنندمیادارهراپناھندگانحقوقیخدماتآنھادارد.عھده
ھیئتکنید،پرداختوکیلیکبھخصوصیطوربھتوانیدنمیاگردھد.میارائھایرلنددرپناھندگیمتقاضی

کمک حقوقی با ارائھ مشاوره حقوقی و وکالت در دادگاه می تواند بھ شما کمک کند.
/http://www.legalaidboard.ie/en:اینترنتیسایت○
info@legalaidboard.ie:ایمیل○
0669471000/1890615200:تماسشماره○
ظھر.ازبعد5تاصبح9جمعھ:تادوشنبھ:کاریساعت○

سایر منابع مفید

اطالعات شھروندان●
مربوطمسائلجملھازعمومیفرآیندھایوخدماتمورددرراجامعیاطالعاتشھرونداناطالعاتسایتوب○

بھ پناھندگی ارائھ می دھد.
https://www.citizensinformation.ie/en/about_citizens_information.html:اینترنتیسایت○

FLACرایگان)حقوقیمشاوره(مراکز●
○FLACبھوکننددرکراخودقانونیحقوقتاکندمیکمکمردمبھکھاستداوطلبانھومستقلسازمانیک

میارائھمحرمانھورایگانصورتبھرااولیھحقوقیھایکمکازبرخیFLACکنند.پیدادسترسیآنھا
بگیرید:کمکFLACازروشسھبھتوانیدمیشمادھد.

FLACمشاورهمرکزجزئیاتبرایاولیھ،حقوقیمعلوماتبرایارجاع:خطوتلفنیمعلومات.1
90610-01تماسشمارهبگیرید.تماستلفنیمعلوماتخطبامناسبمعرفیبراییاخودمحلی

10
کلینیک ھای مشاوره حقوقی:  مشاوره رایگان از یک وکیل داوطلب دریافت کنید..2
اطالعات آنالین.3

/https://www.flac.ie/helpسایت:وب○

مراقبت متقابل●
○Crosscare Information & Advocacy Serviceافرادبرایبیشترزندگیکیفیتوثباتایجادبرای

ایرلندی،مھاجرانومھاجراندرآمد،بدونیاکمدرآمدباافرادجملھازشده،راندهحاشیھبھوپذیرآسیب
پناھندگان و پناھجویان ساکن در ایرلند کار می کند.

/https://crosscare.ie:سایتوب○

●NASC

mailto:info@irishrefugeecouncil.ie
http://www.legalaidboard.ie/en/
mailto:info@legalaidboard.ie
https://www.citizensinformation.ie/en/about_citizens_information.html
https://www.flac.ie/help/
https://crosscare.ie/


○Nascمبارزهوادغامترویجبشر،حقوقازحمایتطریقازراقومیھایاقلیتومھاجرانتاکندمیتالش
برایعمدتاًواستمستقرکورکدرNASCدھد.پیوندرایگان،حقوقیخدماتارائھھمچنینوتغییربرای

کسانی کھ در جنوب کشور مستقر ھستند کمک ارائھ می کند.
/http://www.nascireland.org:سایتوب○

مرکز حقوق مھاجران ایرلند●
برایبرابریوتوانمندسازیعدالت،ترویجبرایکھاستملیسازمانیکایرلندمھاجرانحقوقمرکز○

مھاجران و خانواده ھای آنھا کار می کند.
/http://www.mrci.ie:سایتوب○

Dorasدوراس●
○Dorasدرمھاجرافرادحقوقازحمایتوترویجبرایکھاستدولتیغیروغیرانتفاعیمستقل،سازمانیک

ایرلند فعالیت می کند.
/https://doras.org/about-usسایت:وب○

سلب مسئولیت

یکنداردقصدامادھد.میتوضیحراایرلندمھاجرتوپناھندگیقانونمورددرکلیدیاطالعاتاطالعاتیبرگھاین
نمای کلی جامع ارائھ دھد و نھ جایگزین مشاوره حقوقی در مورد فردی شود.

ً جنوریرسانی:روزبھآخریناست.شدهتھیھ2023جنوری3درکاکسآرتورتوسطنویسپیشکھباشیدداشتھتوجھلطفا
2023.

http://www.nascireland.org/
http://www.mrci.ie/
https://doras.org/about-us/

