
                                                           
                                

وع تقديم اإلستشارات القانونية الخاص بمنح الحماية الدولية   2021مشر
 

 
 

.و   ي ان محتويات هذا المستند و مسؤوليته تقع  عىل عاتق هذا المستند تم اصداره بدعم  مالي من صندوق اللجوء والهجرة واالندماج التابع لالتحاد األوروب 
ي  فقط , وال يمكن بأي حال من األحوال اعتباره انعكاس آلراء صندوق اللجوء والهجرة واالندماج التابع لالتحا

ي الكرواب 
ي المركز القانوب  د األوروب  . 

 

 

ي جمهورية كرواتيا 
 
ي الحماية الدولية ف  اإلستشارات  القانونية لطالب 

 

ي الحصول عىل االستشارة القانونية؟ -1 
 
 من له الحق ف

 بمستوى الئق.  العيشمة تمكنه من يق ذات أشياءال يمتلك المال أو الذي طلب الحماية الدولية و بقدم لشخص الذي تيحق ل

 القانونية؟ الإلستشارةمن يقدم  -2

ي أن يقدم لك 
ي الكرواب 

ة تقديمالمعلومات اليمكن للمركز القانوب   .الداخلية أمام وزارةالحماية الدولية  طلب  كقانونية أو اإلستشارات خالل فت 

 القانونية؟ االستشاراتما الذي تتضمنه   -3

 : االستشارات القانونية توفتر المعلومات القانونية التاليةتشمل 

 

 كيف تبدو إجراءات الموافقة و الحصول عىل الحماية الدولية؟

ي تقديم و ذلك تبدأ اجراءات التقدم بطلب للحصول عىل الحماية الدولية, 
 
 الطلب. هذا بعد ابداء رغبتك ف

 تتم 
ً
ي البت و النظر ب ي دولةألتحديد  وذلك تقديم الطلب وفق اجراءات دبلن معالجةاوال

 
ي اال أو طلبك. مسؤولة ف

 
ا آخر ف

ً
تحاد إذا تقرر أن بلد

ي مسؤول عن طلبك ،  وي    ج أو سويشا ، مثل  األوروب  وأنه سيتم نقل  ست مسؤولة عن طلبكيتم اتخاذ قرار بأن كرواتيا ليفإنه سليختنشتاين أو الت 

فك 
َ
  الدول المدرجة، أي إحدى إل البلد المسؤول ِمل

ً
 .  آنفا

ي اإلجراءات اإلضافية مثل جلسة استماع ألقوالك و 
عقد مرة واحدة أو أكت  و من ثم تأب 

ُ
ي و ، قد ت

يع الحقائق جملشامل  مرحلة تقييم بعد ذلك تأب 

ي تقدمت بها  اإلثباتاتو 
ل عىل الفرعية( أو سلبًيا )لم تحصيتم اتخاذ قرار يمكن أن يكون إيجابًيا )إذا تم منحك حق اللجوء أو الحماية  ثم. الب 

 الحماية(. 

ي أي مرحلة 
 
 الموافقة ؟تتم  لحماية الدوليةمن مراحل طلبك لف

ي غضون ستة )
 
ي طلبك للحصول عىل الحماية الدولية ف

 
ي 6يجب أن يتم البت ف

 
غضون ( أشهر من تاري    خ تقديم الطلب. إذا تعذر اتخاذ القرار ف

 شهًرا.  21التخاذ قرار هو  و الحد االقىصالقرار. الحصول عىل  الذي يمكن أن تتوقع فيهذلك الوقت ، فسيتم إبالغك بالمدة الزمنية 

ويدك بأكت  قدر ممكن من   
ي أي مرحلة من المراحل عن طلبك للحصول عىل الحماية الدولية ، وسنبذل قصارى جهدنا لت 

 
يمكنك أن تسألنا ف

 . المعلومات

 ما أسباب رفض طلبك للحماية الدولية؟

ي بشأن طلبك.  نوضح لكو نحن ستسألنا يمكنك أن  ي القرار السلب 
 
 األسباب الواردة ف

؟ ي
 
ي الحصول عىل حل قانون

 
 هل لديك الحق ف

ي برفع دعوى قضائية أمام محكمة إدارية.  ة يمكنك رفالقرار التعليمات حول هذا و نعم ، يمكنك استئناف عىل القرار السلب  ع دعوى وضمن أي فت 

ي نهاية نص  قضائية, و تكون مدونة 
 
 . قرار الرفض  لطلب الحماية الدوليةف



 

 
 

ي الحصول عىل مساعدة قانونية مجانية؟ لديك هل
 
 يحق ف

ي حال حصولك عىل قرار الرفض لطلب الحماية الدولية
 
ي اولم يكن لديك المال ، فيحق لك الحصول عىل مساعدة قانونية مجانية  ف

 
إلجراءات ف

ي اتخاذ القرار بشأن طلبك للحصوللك قائمة بالمحامير  والقانونيير  الذين يقدمون  و ستحصل عىلأمام المحكمة اإلدارية. 
 
 المساعدة القانونية ف

 عىل الحماية الدولية. 

ي العمل؟
 
 هل لديك الحق ف

ي  طلب الحماية الدولية ولم تحصل( أشهر منذ تقديم 9أكت  من تسعة ) مىص  إذا 
، نت جيد و كأنت لم تؤثر عليه بسلوكك  و  بعد ، عىل قرار نهاب 

ي العمل. سفإنك 
 
 تحصل عىل الحق ف

ي ستصدر شهادة بأنك حصلت عىل حق  لذا 
ي يجب عليك تقديم طلب خاص إل وزارة الداخلية ، والب 

 
 العمل. ف

ي أنك ستحصل عىل وظيفة
ي العمل ال يعب 

 
  الحق ف

ً
ة ي البحث مباشر

 
 . و من ثم العمل لوحدك  عن وظيفة ، لكن لك الحق ف

 

 . بأي لغة يتم تقديم المشورة القانونية؟4

ض بها  اللها التحدث و و يمكن من خ من قبل مقدم الطلب للحصول عىل الحماية الدوليةأنها مفهومة يتم تقديم اإلستشارات  القانونية بلغة ُيفت 

 . التواصل

 القانونية؟ اإلستشارات . كيف وأين يمكنك االتصال للحصول عىل 5

ي للحصول عىل اإلستشارات القانونية ، عن طريق  االتصال بمحام ي  ،بر
ي الكرواب 

الجمعة(   و ذلك  كل يوم عمل ) من االثنير  ال  جمعية المركز القانوب 

 حب  الساعة  9,00من الساعة 
ً
  من خالل : 17,00 صباحا

ً
 مساءا

ي عىل -
 أو 490 56 3851/76+ الرقم الخط األرض 

 أو 33 88 91/405 385+محمول عىل الهاتف ال  -

 ، أو المحمولعىل نفس رقم الهاتف  فايت  أو  الواتس اب  -

ي  عنوان -
وب  يد اإللكت   أو hpc@hpc.hrالت 

ثم عىل اليمير   و من ثم ال نهاية  ، زغرب )الطابق األول ، Bednjanska 8a، عىل العنوان موعد مسبق و ذلك بعد حجز الحضور ال مكتبنا  -

 . (الممر 

 

 يتم تقديم الإلستشارات القانونية بشكل فردي بناًء عىل طلب مقدم الطلب. 

ي ، زغرب ، 
 Bednjanska 8a / Iالمركز القانون الكرواب 

+385 1/76 56 490, +385 91/405 88 33  

hpc@hpc.hr   
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