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 مقدمة
  

 مجلس يصدرها نشرات سلسلة من واحد هو هذا الحقائق منشور
Immigrant Council of Ireland في المهاجرين حقوق عن 

وتشتمل هذه السلسلة على موضوعات أخرى، من . أيرلندا
 :ضمنها

 
• 'Rights to Long Term Residency and 

Citizenship in Ireland') طويلة لمدة اإلقامة حقوق 
 )األيرلنديةالمواطنة  على صولوالح

• 'Rights of International Students in Ireland' 
 )أيرلندا في الدوليين الطالب حقوق(

• 'Rights to 'leave to remain' in Ireland') حقوق 
 )أيرلندا السماح بالبقاء في

 
هذه وشئون األسرة بتمويل  الشئون االجتماعية وزارةتفضلت 

 . الحقائقالسلسلة من منشورات
 

  مجلس هو ما
Immigrant Council of Ireland؟ 

  
 منظمة هو Immigrant Council of Ireland (ICI( مجلس
وتعمل عليها  المهاجرين حقوقتطالب ب حكومية غير مستقلة
 :خالل منوذلك 

 
 )مجانية وسرية (خدمة المعلومات •
 )محدودة ولكنها مجانية (القانونية الخدمة •
 التدريبي والعمل المطبوعات •
 والجماهيري السياسي العمل •
 .والمهاجرة العرقية ةلألقلي القيادية المجموعات مع العمل •

 
 إخالء مسؤولية

  
 بديال ليسهو و فقط العلم بغرض هذا الحقائق منشور إصدار تم
 لضمان ممكن جهد أقصى بذلتم  ولقد. القانونية االستشارة عن
 وعلى . 2005آتوبرأ – للطباعة مثوله وقت حتى وتحديثه دقته
 Immigrant Council of Ireland مجلس فإن ذلك، من الرغم
 .حذف أو أخطاء من النص في يرد قد عما ولؤمس غير
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ما المعلومات التي يحتويها منشور  1
 الحقائق هذا؟

 
 :بشأن معلومات هذا الحقائق منشور يقدم
 
 األوروبي االتحاد وخارج داخل من المهاجرين حقوق •

)EU(، أفراد ضم في األيرلنديين المواطنين حق كوآذل 
  أيرلندا في لإلقامة أسرهم

للحصول  الالزمة الطلبات متابعة هذا األمر وإعداد آيفية •
 )األسرة شمل لم ('family reunification'على حق 

 .أيرلندا إلى وصولهم بمجرد األسرة أفراد حقوق •
 
  حقب المقصود ما 2

'Family Reunification'؟ 
 
  المصطلح يشير عامة، وبصفة هذا الحقائق رمنشو في

 'Family Reunification' من خاللها يتم التي العملية إلى 
 االختيارية أو اإلجبارية الهجرة فرقت التي األسرة شمل لم إعادة
 . األصلية دولتهم غير أخرى دولة في أفرادها، وذلك بين
 
 Family بحق المطالبة يمكنه الذي من 3

Reunification؟ 
 

فإنه ) قانونيا (بتصريح أيرلندا في مقيما آنت إذا بصفة عامة،
 التابعين لك مباشرة أسرتك أفراد تضم بأن بالمطالبة لك يسمح
 . أيرلندا في لإلقامة

 
 :التالية للموضوعات االنتباه عليك يجب ذلك، من الرغم وعلى

 
 family reunification حق يوجد ال الحاضر الوقت في ●

 األيرلندي نونالقا في مقرر
 تلقائي الطلب بشكل على الموافقة يتم ال ●
 إيجابي رد علىبالحصول  ضمان يوجد ال •
• The Minister for Justice, Equality and Law 

Reform  )والمساواة واإلصالح القانوني العدل وزير (
  حق منح أو لرفض آاملة) سلطة (حرية لديه

 family reunification 
ً دليال  وتتطلب عادة تاوق الطلبات تستغرق •  موارد توافر على    

 هنا تواجدهم أثناء األسرة أفراد إلعالة آافية مالية
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 معلنة بصورة متاحة إرشادات توجد الحاضرال الوقت في •
 . يمكن اعتبارها موارد مالية آافية التي األموال قدر عن

 
 طلب إلعداد مساعدة على الحصول في وقت أي في رغبت إذا

بخدمة  االتصال يمكنك ،family reunification بحق للمطالبة
 ).الغالفظهر  على العملأوقات  (ICI معلومات مجلس

 
م      ◄ الزم له رة ال راد األس ى أف ة عل ود المفروض                                                                   القي

                   الحصول على تأشيرة
 
 فإن ،أيرلندا إلى للسفر تأشيرة إلى حاجة في أسرتك أفراد آان إذا

. محدودةتكون  أيرلندا في معك لإلقامة ينضموا أن في حقوقك
 دخول تأشيرة إلى مواطنيها يحتاج ال التي الدول قائمة لمعرفة
 Department of Foreign Affairs موقع نظرا أليرلندا،

 www.foreignaffairs.gov.ie ): الخارجية الشئون وزارة(
  .على شبكة اإلنترنت

 
 إليها تنتمي التي الدولة على وتتوقف السارية، القيود تختلف
 سبيل على). أيرلندا في بالفعل المقيم الشخص بصفتك( أصال
 فيما مختلفة حقوق لهم األشخاص من التالية المجموعات المثال،
 : أيرلندا في معهم لإلقامة أسرهم أفراد بانضمام يتعلق

 
  األيرلنديون المواطنون 3.1
 )EU( األوروبي االتحاد مواطنو 3.2
  األوروبي االتحاد خارج من المواطنون 3.3
 

 

 من األشخاص إلى هذا الحقائق منشور فيأية إشارة : ةملحوظ[
 دول جميع من األشخاص إلى بالفعل تشير األوروبي االتحاد
 تتضمن. وسويسرا )EEA( األوروبية االقتصادية المنطقة
 وآذلك األوروبي االتحاد دول األوروبية االقتصادية المنطقة
 لألشخاص ةإشار أية وبالمثل. ليشتينشتاينو وأيسلندا النرويج،

 خارج من األشخاص إلى تشير األوروبي االتحاد خارج من
 .]األوروبية االقتصادية المنطقة

 
 للفئات الممنوحة الحقوق عن عامة نظرة التالية األجزاء تقدم

 أسرهم إليهم بخصوص انضمام أفراد األشخاص من المختلفة
 ولللحص حاجة في األسرة أفراد يكون عندما (أيرلندا في لإلقامة
  ).أيرلندا إلى للسفر تأشيرة على
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 أيرلندي مواطن أنا 3.1
 
 يعيش بأن المطالبة تستطيع أيرلنديا، مواطنا آنت إذا

 بأن العدل وزارة تقتنع ما بمجرد أيرلندا في معك الزوجة/الزوج
 طلبك على فالموافقة ذلك، من الرغم على. وقائم صحيح الزواج
 ظروف في تصريحال منح الوزير يرفض وقد مضمونة، غير
 . معينة

 
. زواج دون اآلخر الطرف بك يلحق أن في الحق لك ليس حاليا،
 اآلخر الطرف لك ينضم بأن المطالبة يمكن ذلك من الرغم وعلى
 .أيرلندا في لإلقامة

 
 لهم يسمح فسوف ،)أطفالك(طفلك  أيضا وآذلك أيرلنديا آنت إذا

 إذا ذلك، من الرغم لىع. أيرلندا في لإلقامة إليك باالنضمام تلقائيا
 إليك أوروبيا، فسوف تحتاج للمطالبة بضمه/أيرلنديا ليس طفلك آان
 يوافق أن الصالحية له) العدل وزير (Minister for Justice و هنا
 . family reunification حق طلبمنحك  يرفض أو على
 

 األوروبي االتحاد من أنا 3.2
 
 أخرى دولة  إلىلتوانتق األوروبي االتحاد من مواطنا آنت إذا

 االتحاد قانون لنطاق تخضع فإنك ،للعمل االتحاد في عضوة
 من أو/و الزوجة/الزوج يستطيع االنتقال، لهذا ونتيجة. األوروبي
 أيرلندا في لإلقامة إليك االنضمام القصر األطفال من تعولهم
 . التأشيرة لمتطلبات الخاضعة واألحقيات، الحقوق بنفس والتمتع

 
 األوروبيين العمال/مالاألع رجال ◄
  
 المنطقة يشمل (األوروبي االتحاد ضمن دولة من آنت إذا

 حر عمل لديك أو بالعمل وتقوم) وسويسرا األوروبية االقتصادية
 :أيرلندا في اإلقامة في يصاحبك أن يمكن أيرلندا، في
 
 الزوجة/الزوج •
 سنة 18 سن تحت األطفال •
 سنة 18 عن رهمعم يزيد الذين المعالون األطفال اآلخرون •

  أزواجهم وآذلك
 المعالون األحفاد •
 .المعالون واألجداد الوالدان •
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  األوروبيون الطالب ◄
  
 أيرلندا، في وتدرس األوروبي االتحاد ضمن دولة من آنت إذا

. أيرلندا إلى القصر واألطفال الزوجة/الزوج يرافقك أن فيمكن
 آذلكو ماليا نفسك تدعم أن لك يسمح وضع في تكون أن يجب
 قادرا تكون أن يجب آما تعول، ممن وغيرهم الزوجة/الزوج
 وفي الوقت الحالي،. الكامل الصحي التأمين لهم توفر أن على
 .زواج دون اآلخر الطرف بك يلحق أن في الحق لك ليس
 
 العاملين غير األوربيون ◄
 
 يمكن، )مثال المعاش على(وال تتكسب من عمل  أوروبيا آنت إذا
 :أيرلندا إلى يرافقك أن
 
 الزوجة/الزوج •
 سنة 18 سن تحت األطفال •
 سنة 18 عن عمرهم يزيد الذين المعالون اآلخرون األطفال •
 المعالون األحفاد •
 .المعالون واألجداد الوالدان •
 
 تأمين على     ً حائزا  تكون أن فيجب أيرلندا، في تعمل ال آنت إذا

 أو ،)الموطن دولة من (آافية اجتماعية وإعانات آاف، صحي
 ممن وغيرهم الزوجة/الزوج من المال ما يكفي إلعالة متلكت

 .أيرلندا في تعول
 

 األوروبي االتحاد خارج من ناأ 3.3
 
  لديهم الذين المهاجرون ◄

 Authorisations  Work  
  

  ولديك األوروبي االتحاد خارج من مواطنا آنت إذا
 'work authorisation') فيمكن ،)بالعمل أحد أشكال التصريح 

 إلى مرافقتك القصر األطفال من تعولهم من أو/و لزوجةا/للزوج
 من يما يكف لديك أنتثبت  أن شريطة ،يوما 90 لمدة أيرلندا

 .  أيرلندا في تواجدهم أثناء المال إلعالتهم
 
 يوما، تسعين من ألآثر البقاء يعتزمون األسرة أفراد آان إذا

 Garda  مكتب لدى الدولة في إقامتهم تسجيل عليهم فيجب
National Immigration Bureau ) مكتب شرطة الهجرة

 الشرطة مرآز لدى أو ،)دبلن في يعيشون آانوا إذا) (القومي
  ). بالدولة آخر مكان في يعيشون آانوا إذا (له التابعين المحلي
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  بحق الخاصة الطلبات أن مراعاة يرجىولكن 
family reunification لسلطة وتخضع مضمونة النجاح غير 
Minister for Justice. 

 
 Working Visas لديهم الذين المهاجرون ◄
 
 التصريح أحد أشكال (أيرلندا في 'working visa' لديك آان إذا

 أو/و الزوجة/الزوج يرافقك بأن المطالبة من تتمكن فلن) بالعمل
 قضاءك بعد إال أيرلندا في لإلقامة القصر األطفال من تعولهم من
ً حاصال  تكون أن يجب آذلك، .أيرلندا في شهور ثالثة  على    
. ماليا األسرة إعالة على قادرا وتكون الطلب تقديم عند وظيفة
 Minister for لسلطة خاضعة الطلبات أن نؤآد أخرى، مرة

Justice. 
 
 االسم (Work Permits لديهم الذين المهاجرون ◄

 )'Employment Permit' الرسمي،
 
 ،Work Permit ديكول األوروبي االتحاد خارج من آنت إذا

 األطفال من تعولهم من أو/و الزوجة/الزوج(األسرة  أفراد وآان
 فال أيرلندا، إلى للسفر تأشيرة على الحصول إلى بحاجة) القصر
 إال family reunification بحق المطالبة عامة بصفة يمكنك
 قد تكون آما سنة لمدة األقل على الدولة في أقمت قد تكون بعدما
 أخرى، مرة.  أخرى شهرا عشر أثني لمدة بالعمل عقدا منحت
 من االستفادة دون ماليا األسرة إعالة على قدرتك على هذا يتوقف
 Minister forلسلطة الطلب هذا ويخضع العامة، األموال

Justice . 
 
 رجال األعمال من خارج االتحاد األوروبي ◄
 
 لنداأير في حر عمل ولديك األوروبي االتحاد خارج من آنت إذا
 بأن المطالبة يمكنك  ،'business permit' على حصولك مع

 القصر األطفال من تعولهم من أو/و الزوجة/الزوج إليك ينضم
 Minister for لسلطة يخضع الطلب هذا أخرى، مرة. أيرلندا في

Justice. 
 
 األشخاص الذين يعيشون في الدولة دون تصريح ◄

 

 الحق لك فليس مي،رس تصريح دون أيرلندا في تعيش آنت إذا
  . family reunificationطلب في
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لديهم  الذين األوروبي االتحاد خارج من األشخاص ◄
 )السماح بالبقاء ('Leave To Remain' حق

  
ُ        آنت قد م نحت حق  إذا        'leave to remain' فيمكنك أيرلندا في 

 الزوجة/الزوج(المباشرين  أسرتك أفراد إليك ينضم بأن المطالبة
 على الطلبات في البت يتم. أيرلندا في لإلقامة) القصر واألطفال
 Minister for لسلطة تخضع وهى بذاتها حالة آل أساس

Justice. 
 
  الالجئون المعترف بهم ◄
 
 أن لك فيحق أيرلندا في قد حصلت على اعتراف آالجئ آنت إذا

 :لالجئبالنسبة  .أيرلندا في لإلقامة األسرة أفراد إليك ينضم
 
 به تلحق بأن تصريح على يحصل وفس المتزوج •

 طلب وقت قائما الزواج آان إذا (هنا إلى الزوجة/الزوج
 ) السياسي اللجوء

 على سيحصل متزوج وغير سنة 18 عن عمره يقل الذي •
 هنا إلى والديه يحضر بأن تصريح

 يقل الذين أبنائهم من أي إحضار الوالدين ألحد يحق •
 .الطلب تقديم وقت سنة 18 عن عمرهم

 
 ممن آخرين أفراد بإحضار تطلب التصريح أن أيضا مكني

 . أيرلندا إلى األسرة من تعولهم
 

 لالجئين، الممنوحة واألحقيات الحقوق عن المعلومات من لمزيد
 مجلس أو Refuge Information Serviceبخدمة  اتصل

Irish Refugee Council) مفيدة اتصال جهات نظرا.( 
 
  حق بطلب التقدم يمكن آيف 4

Family Reunification؟ 
 

 المحتاجين غير األسرة أفراد 4.1
 لتأشيرة

 
 أيرلندا، إلى للسفر تأشيرة على للحصول بحاجة األسرة أفراد يكن لم إذا

 الدولة إلى الوصول عند. مسبق طلب أي دون أيرلندا دخول فيمكنهم
 Garda Nationalمكتب لدى الدولة في وجودهم تسجيل عليهم يجب

Immigration Bureau ) مرآز لدى أو) دبلن فييعيشون  آانوا إذا 
. )بالدولة آخر مكان في يعيشون آانوا إذا (له التابعين المحلي الشرطة
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 ال فهذا أيرلندا في باإلقامة تصريح لديك آان إذا أنه مالحظة يرجى
 .بالعمل تلقائيا لك يصرح

 
 لتأشيرة المحتاجين األسرة أفراد 4.2

 
 للسفر تأشيرة على الحصول إلى جةحا في األسرة أفراد آان إذا
 آجزء الدولة إلى للدخول تأشيرة طلب عليهم فيجب أيرلندا، إلى
 . family reunification حق طلب من
 
 ُ             ت رسل الطلبات؟ أين إلى ◄
 
 أسرتك، أفراد بها المقيم الدولة في أيرلندية سفارة هناك آان إذا

 هناك تكن لم إذا. السفارة تلك إلى التأشيرة طلب إرسال فيجب
 طلب تقديم يمكن الدولة، هذه في أيرلندية قنصلية أو سفارة

 إلى مباشرة تقدم أو أيرلندية سفارة أقرب إلى التأشيرة
Passport Office لــالتابع  Irish Department of 
Foreign Affairs مفيدة اتصال جهات نظرا (دبلن في.(   

 
  ويجبيورو 60 واحد دخول تأشيرة طلب آل           ً يتكلف حاليا 
 األسرة أفراد من فرد لكل التأشيرة طلب نموذج ملء استكمال
 قبل التأشيرة بطلب التقدم المهم من. به خاص سفر بجواز يسافر
 Department of Foreign Affairsوتوصى آاف بوقت السفر
 طلب لتنفيذ األقل على أسابيع 8 – 6 حوالي فرصة بترك

  .الخارج من سيقدم آان إذا التأشيرة
 
 ماذا بعد ذلك؟ ◄
  

 مرجعي رقم بإصدار Department of Foreign Affairs ستقوم
 Family بحق المختص القسم إلى الطلب تقديم ويتم للتأشيرة

Reunification في Department of Justice) العدل وزارة(، 
  .نهائي بشكل فيه ستبت التي
 
  ما هي المستندات الالزمة للتقدم بالطلب؟ ◄
  
 في فأنت family reunification بحق خاص لبط إعداد عند
  : اآلتية المستندات لتقديم حاجة
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 يمنحك آخطاب أيرلندا، في اإلقامة في الحق لك أن إثبات •
   work permit أو green card  أو اإلقامة حق
 .business permission أو working visa أو

 مثل جبالخار الموجودة األسرة بأفراد عالقتك يوضح إثبات •
 الميالد شهادات أو الزواج وثيقة

 مثل وصولهم، عند األسرة أفراد إعالة على قادر أنك إثبات •
 الدفع استمارات أو البنك حسابات آشوف

  األسرة أفراد من فرد آل سفر جوازات من صور •
 تقوم أنك توضح آإيصاالت (األسرة أفراد تعول أنك إثبات •

 )الموطن بلد في لألسرة أموال بإرسال
 .السفر) جوازات (جواز •
 
 ؟ بالموافقة رد على حصلت إذا يحدث ماذا ◄
 
 إصدار يتم فسوف التأشيرة، طلب على الموافقة منحتم  إذا

 أن مالحظة، يرجى. ودرجتها صالحيتها تواريخ توضح تأشيرة
 إلى الدخول وطلب الحدود على التواجد من تمكنك التأشيرة
 . الدولة إلى بالدخول السماح تضمن ال ولكنها الدولة

 
 تلك من أطول مدة البقاء على وعزمت بالدخول لك السماح تم إذا

 لدى بالدولة وجودك تسجيل منك يطلب الدخول، عند لك الممنوحة
 تعيش آنت إذا (Garda National Immigration Bureau مكتب
 فيتعيش  آنت إذا (له التابع المحلي الشرطة مرآز لدى أو) دبلن في

  .الدولة في تصريح إقامتك تاريخ انتهاء قبل) لدولةبا آخر مكان
 
 ؟ بالرفض رد على حصلت إذا يحدث ماذا ◄
 
 معرفة وراء تسعى بطريق آتابي أن يمكنك طلبك، رفض إذا

 الطعن عندئذ يمكنك إليك، األسباب إرسال عند. شهر خالل األسباب
 خطاب في الرفض أسباب مناقشة طريق عن آتابة المتخذ القرار في
 القرار، في الطعن آيفية عن المعلومات من لمزيد. منك المقدم طعنال

 .Immigrant Council of Ireland مجلس معلومات بخدمة اتصل
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 الذين األسرة أفراد هي حقوق ما .5
 ؟أيرلندا إلى يصلون

 
 في والعمل لإلقامة حقوقي هي ما 5.1

 ؟أيرلندا
 
 تلقائيا ال يمنحك فهذا أيرلندا في باإلقامة تصريح لديك آان إذا

 عدة على أيرلندا في العمل في حقك يتوقف. بالعملتصريح 
 ).أدناه نظرا (أيرلندا في ووضعك الموطن بلد مثل عوامل

 
 األيرلندي المواطن زوجة/زوج ◄
 
 تم أيرلندي لمواطن زوجة/آزوج أيرلندا إلى قدمت قد آنت إذا

 Department of قبل من أيرلندا في اإلقامة حق منحه
Justice) حقوق بنفس بالتمتع مخول فأنت ،)العدل وزارة 

 .للزوجة/للزوج الممنوحة العمل
 
 األوروبي االتحاد من المهاجرين زوجة/زوج ◄
 
 مواطن من ومتزوجا األوروبي االتحاد خارج من آنت إذا

 دول في والعمل بالعيش لك يسمح فسوف األوروبي، باالتحاد
 مواطن أن وطالما الزواج اراستمر فترة طوال األوروبي االتحاد
 .أيرلندا في عمل لديه األوروبي االتحاد

 
 غير واألشخاص  األوروبي االتحاد طالب أسرة أفراد ◄

 العاملين
 
 في دولة من عامل غير شخص أو طالب أسرة أفراد أحد آنت إذا

 : التالية االلتزامات وعليك الحقوق فلديك األوروبي، االتحاد
 
 العامل غير األسرة فرد أن طالما داأيرلن في العيش يمكنك •

 هنا مقيم
 االتحاد من مواطنا أيضا آنت إذا أيرلندا في العمل يمكنك •

 اتصل األوروبي، االتحاد من مواطنا تكن لم إذا. األوروبي
 المعلومات من مزيد على للحصول ICI بمجلس
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 باإلقامة تصريح على للحصول بطلب التقدم عليك يجب •

residence permit. 
 
  األوروبي االتحاد خارج من الطالب زوجة/زوج ◄
 
 األوروبي، االتحاد خارج من طالب زوجة/زوج آنت إذا

 هنا موجود الطالب أن طالما أيرلندا في البقاء لك فسيسمح
 لك مسموح غيرذلك،  من الرغم على. ماليا يعولك أن ويستطيع
 .أيرلندا إلى تأتي عندما بالعمل

 
 األوروبي االتحاد خارج نم المهاجرين أسرة أفراد ◄

  Work Permits لديهم الذين
 
 األوروبي االتحاد خارج من شخص أسرة أفراد من فرد  آنت إذا
 هنا بالعيش لك يسمح فسوف أيرلندا، في Work Permit لديه
 . ماليا إعالتك مواصلة ويستطيع أيرلندا في مقيم العامل أن طالما

 
 Workلديه شخص زوجة/زوج آنت إذا مالحظة، يرجى

Permit  
 
 لم ما (أيرلندا في عمل منشأة تأسيس أو العمل لك يحق فال •

 منشأة تأسيس أو بالعمل بك خاص تصريح على تحصل
 ).عمل

 
 المهاجرين من خارج االتحاد زوجات /أزواج ◄

  األوروبي الذين لديهم
Working Visas/Authorisations  

 
 working visa/work لديه مهاجر عامل زوجة/زوج آنت إذا

authorisation الرعاية المثال سبيل على (معينة لقطاعات 
 من العمل سوق في الدخول يمكنك فربما أيرلندا، في) الصحية
  ).سريعة خاصة عملية خالل
بخدمة معلومات  اتصلفي هذا الشأن  المعلومات من لمزيد
 Department of Enterprise, Trade andأو ICI مجلس

Employment) والتوظيف والتجارة الشرآات ةإدار.( 
 
 الذين األوروبي االتحاد خارج من المواطنين أسرة أفراد ◄

  Business Permissionلديهم 
 
 األوروبي االتحاد خارج من شخص أسرة أفراد من فرد آنت إذا
 باإلقامة لك يسمح فسوف أيرلندا، في business permit لديه
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 في الحرموجود لالعم صاحب الشخص أن طالما أيرلندا في
  .ماليا إعالتك ويستطيع الدولة
  business permission لديه شخص زوجة/زوج آنت إذا
 
 ما (أيرلندا في عمل منشأة تأسيس أو بالعمل لك يسمح فلن ●

 منشأة تأسيس أو بالعمل بك خاص تصريح على تحصل لم
 ).عمل

 
  حق منحهم تم الذين األشخاص أسرة أفراد ◄

'Leave to Remain' 
 
  حق منحه تم شخص أسرة أفراد أحد آنت ذاإ
 'leave to remain' التمتع عامة بصفة لك فيحق أيرلندا، في 

 leave' حق على الحاصل الشخص لهذا الممنوحة الحقوق بنفس
to remain' . 

 
 الالجئين أسر أفراد ◄
 
معترف  الجئ أسرة أفراد من آفرد أيرلندا إلى قدمت قد آنت إذا
 :في األيرلندي المواطن قحقو نفس لك فإن به،
 
  بوظيفة وااللتحاق عن البحث •
 القيام بأي عمل تجاري •
 .أيرلندا وإلى من السفر •
 
 ؟ العمل في حقوقي هي ما ◄
  
حقوق  نفس له أيرلندا في بالعمل تصريح على حاصل شخص آل

عقد  في الحق له أن يعني وهذا. جنسيته عن النظر بغض العمل،
 األدنى الحد عن يقل ال  وراتبساعات عمل قانونية،و قانوني،
 اإلجازات وآذلك آاملة، عطالت على الحصول وآذلك لألجور،
 التوظيف قانون قرره لما طبقا الطفل ولرعاية المرضية
 اتصل العمل، في حقوقك عن المعلومات من لمزيد. األيرلندي

 .ICI بخدمة معلومات مجلس
 

  ؟ االجتماعية ةإلعانبشأن ا حقوقي هي ما 5.2
 

، يجب أن يجتاز أي شخص يرغب في الحصول 2004ايو منذ م
                                          ً                 على دعم اإلعانة االجتماعية في أيرلندا اختبارا  لإلقامة يعرف بـ 

'habitual residence condition' بغض النظرعن ،
  وهناك العديد من الشروط المتضمنة، ولكن بصفة عامة . جنسيته
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في أيرلندا لمدة                                           ً  يعني هذا االختبار أن الشخص الذي لم يكن مقيما  
عامين قبل التقدم بالطلب قد ال يحق له الحصول على مزايا 

 .اإلعانات اإلجتماعية
 

 التصويت؟في  يحقوق هي ما 5.3
 
 المواطنة األيرلندية؟الممنوحين األشخاص  ◄
  

 المواطنة منحهم تم الذين األشخاص أو األيرلنديون، المواطنون
المحلية  اباتاالنتخ جميع في التصويت حق لهم األيرلندية،

أسمائهم  تآان إذا أيرلندا، في واالستفتاءات والوطنية واألوروبية
  .الناخبين سجلفي 
 
 األشخاص من داخل االتحاد األوربي ◄
  

 حق لهم األوروبي االتحاد ضمن أخرى دول من األشخاص
 آانوا إذا أيرلندا، في والمحلية األوروبية االنتخابات في التصويت
 البريطانيون المواطنون. الناخبين لسج في واسمهم مقيمين
 إذا أيرلندا في الوطنية االنتخابات في التصويت أيضا يمكنهم
 .الناخبين سجلأسمائهم في  تآان
 
 األشخاص من خارج االتحاد األوروبي ◄
  

 أيرلندا في والمقيمون األوروبي االتحاد خارج من األشخاص
أسمائهم  تانآ إذا المحلية، االنتخابات في بالتصويت لهم يسمح

 .الناخبين سجلفي 
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 من مزيد على الحصول في ترغب هل
 حقوق المهاجرين؟ عن المعلومات

 
 عن المعلومات من مزيد على الحصول في ترغب آنت إذا

 تلك على الحصول يمكنك أيرلندا في المهاجرين حقوق
 Immigrant Council of Irelandمجلس  من المعلومات

 : طريق عن
 

:السلسلة هذه في خرىاأل حقائقال منشورات قراءة  
 

• 'Rights to Long Term Residency and 
Citizenship in Ireland' 

• 'Rights of International Students in Ireland' 
• 'Rights to 'Leave to Remain' in Ireland' 

 

 المهاجرين عن بمعلومات الخاص الجزء قراءة
'Information for Migrants Section' 

 : شبكةال موقعنا علىب
www.immigrantcouncil.ie  

 

 :بنا الخاصة السرية المجانية بخدمة المعلومات االتصال
 

 حقوق عن وسرية مجانية معلومات خدمة ICI مجلس يقدم
 الدوليين والطلبة المهاجرين العمال مثل وأسرهم المهاجرين
 موضوعات عن متاحة المعلومات. والزائرين األعمال ورجال

 :لمث
   work permits تصاريح •
 working visas and تأشيرات وتراخيص •

authorisations  
  business permits تصاريح •
  student visas تأشيرات •
  family reunification حق •
  واإلقامة المواطنة •
  بالبقاء التصريح •
  األوضاع تقنين •
  tourist visas/visitor visas تأشيرات •
 .أخرى إحالة لخدمات •

  
بخدمة معلومات  االتصال وتفاصيل العمل عاتسا لمعرفة

 .الحقائق منشورظهر غالف  نظرا ICI مجلس
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 مفيدة أخرى اتصال جهات
 

Family Reunification Unit  
Immigration & Citizenship Division 
Department of Justice, Equality & Law Reform 
13/14 Burgh Quay, Dublin 2 
+ 353 1 616 7700 
www.justice.ie 
 
Visa Office 
Department of Foreign Affairs 
13/14 Burgh Quay, Dublin 2 
+ 353 1 663 1000 
www.foreignaffairs.gov.ie 
 
Passport office 
Setanta House,  
Molesworth Street, Dublin 2 
+ 353 1 671 1633/ Lo-Call 
 426888 1890 :(من خارج دبلن في أيرلندا)
 
Garda National Immigration Bureau 
13/14 Burgh Quay, Dublin 2 
+ 353 1 666  9100 
email: gnib@iol.ie 
 
Information Service of the Department of 
Social and Family Affairs 
Áras Mhic Dhiarmada 
Store Street, Dublin 1 
+ 353 1 704 3000 
www.welfare.ie 
 
Refugee Information Service 
27 Annamoe Terrace, Dublin 7 
+ 353 1 838 2740 
www.ris.ie 
 
Irish Refugee Council 
88 Capel Street  1 Bank Place 
Dublin 1     Ennis, Co. Clare 
+ 353 1 873 0042  + 353 65 682 2026 
www.irishrefugeecouncil.ie 
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