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المساعدات 
القانونیة 
 المجانیة

المساعدات 
القانونیة 
المجانیة 

لالجئین و 
األشخاص 

اللذین منحوا 
الحمایة 

 األضافیة  

/يأقرب مركز محل  
لمساعدات القانونیةلتوفیرادائرة   

مساعدات كیف یمكن الحصول على 
 قانونیة مجانیة

أقرب مركز محلي أو یمكنكم مراجعة 
   لمساعدات القانونیةلتوفیرادائرة 

الدائرة بتسجیل طلبكم سیقوم موظفو المركز/
و بتحدید  ،لمساعدات القانونیةاللحصول على 

فحوى سؤالكم و كذلك نوع المساعدة التي 
 تحتاجون الیھا 

 أذا كنتم بحاجة الى
نم قانونیةمساعدات   

،الدرجة الثانیة  
ثبت حقكم سیطلب منكم تزوید وثائق ت

و مجانا عند األتصال من داخل أوكراییناعلى مدار الساعة،  في الحصول على ھذه المساعدات 

المجانیةالمساعدات القانونیة الرقم الموحد لنظام 

 أذا كنتم بحاجة الى
من قانونیةمساعدات   

،الدرجة األولى   
و توفیر  سیتم منحكم أستشارات قانونیة 

ن، و كذلك سیتم مساعدتكم یانولقشرح ل
في كتابة أي طلب أو شكوى أو أیة 

 وثیقة أخرى ذات طابع غیر أجرائي  

في حالة ثبوت حقكم في الحصول على 
من الدرجة  المجانیة المساعدات القانونیة  

محام مجاز أو ، سیقوم المركز بتخصیص الثانیة
المساعدات القانونیة  محام عام لغرض توفیر

لكم من الدرجة الثانیة المجانیة  
  تأریخ تقدیم الوثائق) منأیام  10خالل (



 

 

 المعلوماتالحصول على 
، األستشارات و شروح قانونیةال

  یةالقانون للمسائل

كتابة الطلبات أو الشكاوي أو 
الوثائق القانونیة األخرى (عدا 
 الوثائق ذات الطابع األجرائي)

لمساعدات ا مركز محلي لتوفیر 69
من الدرجة الثانیة المجانیة القانونیة  

لمساعدات توفیر ادائرة ل 431
 القانونیة

بھذه المراكز یمكن ایجاد معلومات األتصال 
المحلیة و الدوائر على الموقع األلكتروني 

 لمركز تنسیق المساعدات القانونیة على:
   

المساعدات باألتصال بالرقم الموحد لنظام 
 القانونیة المجانیة

    
 

 (األتصاالت من داخل أوكرایینا مجانیة)

 الحمایة

 كتابة الوثائق ذات الطابع األجرائي

تمثیل مصالحھم أمام المحاكم و 
األجھزة الحكومیة األخرى، أمام 

أجھزة األدارة المحلیة و أمام أشخاص 
 آخرین 

الذین یقعون تحت سیادة القانون كل األشخاص 
ن و األشخاص الذین وفیھم الالجئاألوكرایني، بما 

منحوا صفة الحمایة األضافیة أو المؤقتة، لھم الحق في 
 المجانیة لمساعدات القانونیةالحصول على ا

،من الدرجة األولى  
التي تتضمن: و   

لمساعدات القانون األوكرایني "عن ا
یضمن المساواة في المجانیة"  القانونیة

  جمیعحق مراجعة المحاكم لل

من القانون  8وفقا للفقرة الثانیة من المادة 
األوكرایني "عن الالجئین و األشخاص 

الذین ھم بحاجة الى الحمایة األضافیة أو 
عند رغبة مقدم الطلب،المؤقتة"،   

المشاركة في التقییم األولي یمكن لمحام  
لعریضة طلب اللجوء أو صفة الحمایة 

 األضافیة.
 المساعدات القانونیةیتم توفیر محام لتوفیر  

   لطالب اللجوء وفقا للضوابط المعمول بھا

الالجئون و األشخاص الذین منحوا صفة 
 الحمایة األضافیة أو المؤقتة،

 لھم الحق في الحصول 
 المجانیة لمساعدات القانونیةعلى ا

  ،من الدرجة الثانیة
 و التي تتضمن: 

 لمساعدات القانونیةالحصول على ایمكن 
من لحظةبدءا  من الدرجة الثانیة المجانیة  

تقدیم الشخص لطلب   
لألعتراف بھ كالجئ أو كشخص بحاجة للشكل  

 األضافي من الحمایة في أوكرایینا، و
لحد أتخاذ قرار نھائي   
فیما یخص ھذا الطلب     

من  المجانیة لمساعدات القانونیةامنح 
لالجئین و لألشخاص الذین  الدرجة األولى

منحوا صفة الحمایة األضافیة أو المؤقتة 
 في كل األراضي األوكراینیة یوفرھا:

منح المساعدة في تسھیل حصول 
من األفراد على مساعدات قانونیة 

و كذلك في المواسطة الدرجة الثانیة  
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