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 لدليل المجتمعيا

 وعيطللعمل الت
 
 
 
 

 لماذا نتطوع ؟ –المقدمة 

م ونتحدث عن بدايات تأسيس ، عندما نقدم مركز دراسات السال1كتيب األول للمتطوعينالفي  ناكتب كما

تس باكرا" يطوععمل التعين حول مشروع الفراد المجتممن دوائر األ نشأتالمنظمة نفسها، نقول أنها 

Pakrac". " تس باكراكانتPakrac" مة في المنطقة التي المقس  العديدة من المدن ة في التسعينات، واحد

رواتيا في ذلك الوقت. جاءت المساعدة المقدمة كعلى أراضي  تراالحرب التي دأحداث سكانها في  عانى

 ومتطوعات كرواتي من متطوعينالصربي وقسمين الم المدينة إلى الذي قس   للمقيمين على جانبي الخط

نقسموا بسبب الحرب. امع أناس  مكوثوال تس"باكرا"جاءوا للعيش في الذين واللواتي دوليين ومحليين 

 المناهضة للحرب. تقد شارك بعض هؤالء األفراد في الحمال، فتس"باكرا"وبصرف النظر عن منطقة 

من نشيطات /عندما ذهب نشطاء  2003في عام  (الالجئينالنازحين )متطوعين للعمل مع ال نشأت فكرة جمع

تم تنظيم و. "Šašna Greda ينا غريداششا"اللجوء في  لجأ طالبيمركز دراسات السالم ألول مرة إلى م 

بوسنة لاجمهورية )من  (الالجئينالنازحين )سابقة التجهيز حيث تم إيواء ركبة( )مالملجأ داخل منازل 

وما شابه ذلك. وجد  (كوسوفو وروسيا وأفغانستان وباكستان)يليهم أناس من وفي التسعينات،  (والهرسك

ء خبرة في سياسات اللجو ملديه يسجديدة ولال تزال هؤالء األشخاص أنفسهم في مجتمع كانت جراح الحرب 

هم االنتظار حتى يتم يعرفوا كم من الوقت علياللغة الكرواتية، ولم  نيتكلمو لم الحماية الدولية. قديم )توفير(وت

حل وضعهم، وعانوا من أوضاع صعبة في البلد الذي فروا منه وتم تعليق حياتهم. وصلت أول مجموعة من  

كانوا من الشباب الذين ليس لديهم خبرة في . لقد 2004في عام "شاشينا غريدا"  إلى والمتطوعات المتطوعين

نمليئون بالتعاطف والطاقة لمساعدة الناس.  ، ولكنهم(الالجئين)النازحين مباشر مع الالعمل  المتطوعون  ودو 

واحدة من التي بقيت ممارسة هي ". يعد ملء يوميات العمل شاشينا غريدا"يوميات العمل في  ـما يسمى بفي 

 ليوم يقوم متطوعونا بتجميع مقتطفات وانطباعات من العمل التطوعي:حتى اوأساليب العمل، 

أوالً  بدأنا. اكان جيدً الوضع لكن ، غرفة صغيرة حقاً الغة. لتعلم الل   جاءوااألول مع األشخاص الذين قاء "الل

 تماًمامبتدئ الهو  .سالشخص ترحيب، وبعد العرض المتبادل بدأنا في تحليل الوضع. فقط ات الباخطب

فنا آلخرين. ا معأما زميلتي و س"و"لقد عملت واآلخرون لديهم معرفة سابقة إلى حد ما. و الفعل وصر 

 "أعطي فرض )مهمة(في التأكيد والنفي و "يكون"
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نضمام إلى مشروعنا التطوعي واستثمار جزء من وقت  لال والمواطنات من سنة إلى أخرى، ندعو المواطنين 

عبر  شخًصا  250ما يقرب من  إجتاز حتى اليوم،  2004عام  ذمنو. (الالجئينين )النازح فراغهم في دعم

كل منهم  أقصر، ولكن كانت مساهمة هم لفترة بعضولفترة أطول،  إنخرطكان البعض  .المشروع التطوعي

مة للغاية. مهمة وقي  

التأكيد من المهم و

على أنه بدون 

المتطوعين 

 والمتطوعات

ومشاركتهم، لن 

أي يكون هناك 

جهد من قبل 

السالم إلنشاء   مركز دراسات

من المهم أن يكون لديك  لفهم العمليات االجتماعيةو والتأثير على السياسات العامة في مجال اللجوء والهجرة.

هو نوع الحياة التي يعيشها الناس وما هي المشاكل  ماو -على أرض الواقع وعما يحدث في المجتمع، اط الع 

صعوبة العمل مع التحديات وهو بالضبط ما يساعدنا به المتطوعون. على الرغم من ا هذ التي يواجهونها.

فقد صعب.  تحد   المتطوعات/، فإن العمل مع المتطوعينامن  يبة غير التي نعرفها وقر مختلفة أفراد من ثقافات

وتعاملت أسئلة جديدة، وخلقت أفكاًرا وأطًرا جديدة،  طرحتديدة تحديات جديدة، وجلبت كل مجموعة ج

 وقصصهم. (الالجئينالنازحين ) بطريقتها الخاصة مع حاالت
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   ما هو العمل التطوعي؟ 
 
 
 
 
 
 
 

،   voloالتطوع نفسه مشتق من كلمتين التينيتين:  مصطلح 

velle  ،volui  =الرغبة والتطوع،  يريد ،atis  ،f  = .

عندما نتحدث عن . ، النية، اإلرادة الحرةرغبةاإلرادة ، ال

ة الستثمار وقت  حدث عن الرغبة والني  لعمل التطوعي، نت ا

الفراغ من أجل تحقيق هدف معين. في كرواتيا، دخل  

حيز التنفيذ ألول مرة في عام   يالتطوعالعمل  قانون

. 2013 ، وبعد ذلك تم تعديله للمرة الثانية في عام2007

ف القانون نفسه و بأنه "استثمار  يالتطوعالعمل يُعر  

لشخصي والجهد والمعرفة والمهارات التي  ت الوق لطوعي 

تؤدي خدمات أو أنشطة لصالح شخص آخر أو للصالح  

العام، ويقوم بها أشخاص بالطريقة المنصوص عليها في  

أو   نقدية أجور شروط دفع وجود هذا القانون، دون 

أخرى عن العمل التطوعي الُمنف ذ، ملكية  ح مصال مطالبات

 .2"خالف ذلكما لم ينص هذا القانون على 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1البند    3المادة  22/13قانون العمل التطوعي ، الصحيفة الرسمية   2



 

7  

 

 العمل التطوعي -1

 
 العمل التطوعي في مركز دراسات السالم 

 (الالجئين)النازحين مباشر مع الالذي ينظمه مركز دراسات السالم العمل  يالتطوعل العم تعلقي 

 هموالتعامل مع (الالجئينالنازحين )نساني لمساعدة اإلشكل التجنب حيث نحاول والمهاجرين اآلخرين. 

يمكن األشخاص الذين نعمل معهم قد مروا ويمرون بأهوال الحرب التي ال  ن  ا، إًً . فعليكضحايا سلبيين

والتوهان لصدمة، جهاد ما بعد ا، واإلنواألما تصورها، والقمع السياسي، والرحالت الصعبة بحثًا عن األمن

 وينشأ ميزهم كأشخاص.يي ذالوحيد ال شيءليست ال نزوحفي بيئات جديدة، ولكن تجاربهم في ال واإلرتباك

 رفتعإنسانية مختلفة حول العالم التي ال تنقدنا لألعمال اإلنسانية من االنتقادات المفصلة بالفعل لمنظمات 

بشكل  هيعرفونالذي بدًءا من الموقف  -السكان واألفراد الذين يعملون معهم جات حتيااأو تتجاهل فعليًا  على

المسألة الثانية هي اإلنسانية  قدمون لهم المساعدة وما يحتاجون إليه بالفعل.أفضل من األشخاص الذين ي

 تنظيمال ىوال حتي دور منقذ اآلخرين، الذين هم ضحايا مصيرهم وليس لديهم القدرة الذي يضعنا ف -كمنهج 

  .بأنفسهم حل مشاكلهم الخاصةل

النازحين يعتمد النهج الذي نرعاه في العمل مع 

على نهج التضامن، باعتباره نهًجا  (الالجئين)

 البعض على اآلخر، بل يرفض أفكار هيمنة

بادلة والدعم سترشد بمبادئ المساعدة المتي

والمشاركة بين األفراد والمجموعات ذات القيمة 

كمتطوعين في ووالقدرات المتساوية.  المتساوية

العمل مع الناس، نحاول زيادة الوعي ببعض 

عالقات القوة الموجودة مسبقًا عند إقامة عالقات 

لون بشرتنا، مكانتنا في المجتمع  مع الناس:

متطوعين ولدوا الكرواتي بسبب حقيقة أن معظم ال

يعرفون و، الكرواتية في كرواتيا ولديهم الجنسية

على مميزة يمنحنا مكانة و -ما شابه ذلك اللغة و

من المهم إدراك ذلك وأولئك الذين نعمل معهم. 

أهمية  شتيت، وفي نفس الوقت توالوعي به

تسلسالت الهرمية وكسر هذه االمتيازات وتغيير العالقات االجتماعية التي تساهم في مثل هذه ال مغزىو
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 التطوعي. على قدم المساواة في المجتمع من خالل عملناالحواجز الهيكلية التي تمنع البعض من المشاركة 

وتقديم الدعم  (الالجئينالنازحين ) عزيزعلى تمبني  مع الالجئين 3الذي نرعاهنهجنا الطويل األمد في العمل 

نحن ال نطلب من و كرواتي، بهدف أن يصبحوا مستقلين.حياة جديدة في المجتمع ال إلنشاء بدايةً 

على   -مسؤولية الناس والقيام ببعض األعمال من أجلهم  وا على عاتقهمت أن يأخذالمتطوعا/المتطوعين

إلى الوقوف  بل -الرغم من أن مواقف وسياقات محددة في بعض األحيان ستطلب منا القيام بهذه األشياء 

هذا النهج ب نريد وضع الحماية الدولية.ة بمكفولال ارة المؤسسات والمطالبة بحقوقهمجانبهم عندما يحتاجون لزي

 ، األمر الذي غالبًا ما يحرمهم من إنسانيتهم، وأن يمنحهم الشعور بأنهم (الالجئينالنازحين )أن نتجنب إيذاء 

 .()بشكل مستقل أيًضا أعضاء في هذا المجتمع الذين يمكنهم بدعمنا إظهار ذلك بأنفسهم

موقف الشخص الذي لديه معرفة ال نقترب من موقف األقوى الذي يساعد الضعيف، أو من  -عندما نتطوع 

لمعرفة التبادل  كان مشتركبالنسبة لنا هو م يالتطوعالعمل  بل -تجاه الشخص الذي ال يملك المعرفة 

م المعرفة والمهارات قد  كمتطوعين، نُ وومتلقي المعرفة.  قدميوهكذا يصبح كالنا م والمهارات والخبرات.

ولكننا متلقين  -البيروقراطية الكرواتية األجراءات من خالل مثل المهارات اللغوية، والمناورة  -المفيدة 

من  امزيدً عرفونناقد يعلمنا األشخاص الذين نعمل معهم أيًضا لغاتهم، أو ي معرفة اآلخرين.ل بشكل متساو  

ً منها جاءواالبلدان التي عن التفاصيل   إعدادالمهارات المختلفة التي نملكها على حد سواء:  . سوف نتعلم معا

المختلفة والموسيقى والتاريخ واألنظمة السياسية.  بيةاآلداألعمال  تعلماألعمال الفنية والرقص والغناء. سن

 والمواقف والخبرات. للحوار وتبادل المعرفة كانالعمل التطوعي مكان صبح موي

 واعدأن حتى اآل (الالجئينالنازحين )مباشر مع العمل الن في ياسات السالم منخرطمركز در يمتطوع إن  

 قديمتوتعليم اللغة الكرواتية واإلنجليزية واأللمانية،  يمكننا ذكر عدة منها:و ، فيها وااركشعدد من األنشطة و

م، ومساعدة األطفال في حقوقه (الالجئونالنازحون )فيها  حققالمؤسسات التي ي ةالمعلومات القانونية، وزيار

لحصول على الجنسية امتحان في التحضير ال (الالجئينن )النازحيالمواد المدرسية، ومساعدة  وتعلم إتقان

النازحون منها  قدمالكرواتية، والمشاركة في تنظيم المحاضرات / العروض التقديمية حول البلدان التي 

التاريخ والمجتمع والسمات  التعليم عنة في كرواتيا، و، وزيارة المؤسسات السياسية والثقافي(الالجئون)

رياضية والطهي، وتنظيم ورش العمل الكتساب لمناطق، وتنظيم مختلف األنشطة الثقافية والالثقافية لهذه ا

 .مهارات جديدة، والمساعدة في التوظيف وأنشطة أخرى متنوعة
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 هل تريد التطوع ؟ 

بعض  معتباركإ، نود أن تضع في يالتطوع العمل ا النوع منقبل الشروع في هذ 

 :التالية النصائح

 

 
الخاصة   ودوافعهم   إرادتهمعلى  افي المشروع بناءً  والمتطوعات المتطوعون يشارك                                     

 الواضحة 

 
 على قدم المساواة  (الجئنازح )  كلتعامل مع  ال والمتطوعات يجب على المتطوعين                                     

 

يدخل المتطوعون والمتطوعات في عالقات حميمة مع النازحين )الالجئين( )إذا   ال

اكل " ال تتحمل مسؤولية العواقب والمش CMSحدث ذلك، فإن "مركز دراسات السالم 

 التي قد تنشأ(

 
 ملزمون باالتصال بفريق مركز دراسات السالم في حالة وجود    طوعاتوالمت المتطوعون                                 

 (الالجئينالنازحين )مع   أي حاالت غير مريحة في العمل                                 

  

 مع    عاونبالتوالمتطوعات تنفيذ اإلشراف على المتطوعين بمركز دراسات السالم  وميق                                        

 الرجوع إليهم للحصول على المساعدة في أي وقت.   همالخبراء ويمكن                                                       
 

 

ي في على التثقيف الذات والمتطوعات يشجع مركز دراسات السالم المتطوعين

 ( الالجئينالنازحين )الموضوعات المتعلقة بقضية 

 

 الحديث عن المواقف والمشكالت الصعبة  لجؤال تتردد أو ت

 

 )التغذية الراجعة(  ردود فعل والمتطوعات يتوقع مركز دراسات السالم من المتطوعين

   والمتطوعات. المتطوعينالمنخرط فيه حول المشروع  هموتقييم

 

 (الالجئينالنازحين )تي في العمل مع االختالفات الثقافية ال ونستواجه                                                   

 (الالجئينالنازحين )في العمل مع   ويةستكون هناك حواجز لغ

 

أن يكون السلوك   ويتوقع في هذا المشروع هم فريق شاركون الموالمتطوعات المتطوعون 

   البعض  كممع بعض  واوتتعاون من المشاكل واألشياء التي تزعجكالتحدث ع -وفقًا لذلك 
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 يتطوععمل الفرص ال حث عن  أين تب

 شفهية)من الفم( كلمة  

 تبادل المعلومات بين األشخاص الذين قاموا بالفعل بتجارب طوعية

 
 منصات التواصل اإلجتماعي 

الفيسبوك " مجموعات :على سبيل المثال،استخدام منصات التواصل االجتماعي
 Facebook  "لك للعثور على الفرصة المناسبة  المخصصة للمتطوعين 

 
 المراكز / المنظمات

ب في تنفيذ تجربتك إذا كنت قد حددت بالفعل المركز أو المنظمة الصحيحة التي ترغ 

نضمام إليها من أجل تلقي تحديثات بشأن الفرص الجديدة التطوعية فيها، يمكنك اإل

، يمكن تحديث المتطوعين بجميع عالوة على ذلك، وبفضلهم. يتطوععمل اللل

 أن تقدمها المنظمات األخرى. الفرص التي يمكن

 

 
 

 

 أين يمكنك القيام بالعمل التطوعي؟

الثقافات في كرواتيا، بدأ الالجئون والمهاجرون، فضالً عن المتطوعين التبادل بين  بالحديث عن ممارسات

ونماذج مختلفة للتبادل بين الثقافات على مدى  نشاطاتن الشروع في والمواطنين الكرواتيين  ويواصلو

جراءات التبادل نشاء مساحة إلإل تيةيمكن لهذه النماذج أن تكون بمثابة أمثلة حياو وات العشر الماضية.السن

 مع حقوق متساويةبنفس القدر من القيمة والثقافات بين األشخاص الذين يقتربون من بعضهم البعض  بين

ابهات المتبادلة، فضالً عن . في هذه المساحات الراسخة هناك حرية وانفتاح على االعتراف بالتشاًماتم

ً الواقع هذه  التواصل حول االختالفات المتبادلة، في االختالفات  توضيحهي المساحات التي تم فيها فعليا

عبة لصافي بعض األحيان  - وشرحها واالحتفال بها، وهي مساحة لفتح المحادثات حول مواضيع مختلفة

لتجمعات والمساحات بمساعدة نوع من ما يتم إنشاء مثل هذه ابهجة والبسيطة. غالبًا المالمعقدة، وأحيانًا و

أو الغناء أو  عزفسواء كان ذلك في الطبخ وإعداد الطعام من أجزاء مختلفة من العالم، أو ال -التبادل الثقافي 

مثل الرياضة  -عملية أكثر ذات طبيعة يان تكون األنشطة في بعض األحوالرقص أو سرد القصص. 

دون الحكم على )المكان( المشترك بينهم هو المساحة الهوائية. و ة أو إصالح الدراجاتيياضالر التمريناتو

اآلخر وتقليل اآلخر إلى مجرد صورة نمطية ثقافية، مساحة فضول ورغبة في التعلم والتعرف على اآلخر 

ات والمبادرات كل هذه التجمع . ومن الحقائق الشائعة أيًضا أن  ساني والتعرف على نفسهاإلنبنفس القدر 

تشمل السكان المحليين وأفراد المجتمع الجدد الذين يعملون معًا لخلق مساحات جديدة مشتركة المذكورة 

، ومن بإيجازفها يمكن االستشهاد ببعض هذه األمثلة ووصولإلبداع والتواصل االجتماعي والتفاهم المتبادل. 

 تطوعين واالنضمام إليها!يع المبادرات المدرجة كمالتقدم لالنضمام إلى جم مأنه يمكنكتعرفوا بالمهم أن 
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 خبرات المتطوعين وأمثلة عن مبادرات العمل 

 التطوعي

 

 هي مجموعة متطوعة تحت رعاية منظمة الهوائيةالدراجات  تصليحورشة  

 Green Action / Friends of" ة كرواتيا"النشاط األخضر/أصدقاء جمهوري

the Croatia" والمعرفة واألدوات إلصالح الدراجات نكاوالتي توفر الم 

 الهوائية تتمثل الفكرة الرئيسية وراء إجراءات إصالح الدراجاتو. الهوائية

 مجانيالجماعية المشتركة في تعزيز التضامن االجتماعي من خالل التبادل ال

قبل بضع سنوات، أطلقوا مبادرة وت وتعزيز النقل المستدام. للمعرفة والخدما

مع  الهوائية لالجئين، والتي من خاللها يقومون بإصالح الدراجات يةهوائ دراجات

هوائية  دراجة 200تطوعية، تبرعوا بأكثر من  تصليح الالجئين ولالجئين. كخدمة

إلصالح ال اعمأين تجمع ممارسة العمل الجماعي هذه بولالجئين وطالبي اللجوء. 

لقضاء الوقت الجيد  كانباإلضافة إلى توفير م الهوائية لدراجاتل ةالعملي

 واالسترخاء مع أشخاص آخرين.

   التواصل : 

https://biciklopopravljaona.zelena-akcija.hr/,  

https://www.facebook.com/Biciklopopravljaona/ 

 

 

هي منظمة متعددة "  Živi Atelje DK"معرض الفن الحي "دي ك 

مجموعة النساء إلى . 2015منذ عام  إنشأتالتخصصات تركز على دعم الفن و

لربط النساء  2016في ربيع تم إطالقه  الذي، كجزء من برنامج بال حدود النساء

رغبن في أن تصبح كرواتيا موطنهن.  اللواتي يعشن في كرواتيا بالنساء اللواتي ي

الخاصة  فعالياتالتي تجري مرة واحدة في األسبوع، وال لقاءاتجذبت الو

امرأة  200)الرحالت، الحفالت، ورش العمل، الطبخ المشترك( وربطت أكثر من 

النساء  وتكتسب وتعزز ، تتبادللقاءاتنشطة والحتى اآلن. من خالل هذه األ

 كما ويتقاسم قيم التفاهم نفس الوقت يبنون شبكة من الدعم المهارات والمعرفة، وفي

 .المشترك والتسامح وقبول التنوع في مجتمع ديناميكي شامل

  https://ziviatelje.dk/  .com/ziviateljedk/https://www.facebook التواصل :

  

https://biciklopopravljaona.zelena-akcija.hr/
https://www.facebook.com/Biciklopopravljaona/
https://ziviatelje.dk/
https://www.facebook.com/ziviateljedk/
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بين عشاق الغناء الذين قرروا المساهمة في يجمع  ، جوقة الضيوف المحليين

في  أعدتالتنوع الموسيقي في المجتمع الكرواتي عن طريق غناء األغاني التي 

"مركز   بمبادرة من 2016ست الجوقة في عام تأسومختلفة من العالم.  مناطق

ساحة للتعارف المتبادل والتقارب، وكذلك فتح مبهدف   "CMS" دراسات السالم"

الحد من كراهية األجانب والتحيز والتعصب تجاه اآلخرين ومختلف الناس من  

يساهم كل عضو في الجوقة في التعبير الموسيقي للجوقة وخالل التبادل الثقافي. 

ر األغاني المراد غنائها. بعضهم موسيقيون محترفون وبعضهم هواة. ولكن واختيا

والطاقة  اإلرادة الجيدة. الشيء الوحيد المهم هو جوقةهذا ليس مهما في هذه ال

 . من اآلخرين هوتقريب إبداع يخلقوا مع بعضهم البعضل

 /https://www.facebook.com/zbordomacigostiالتواصل : 

 

 

 

 

  األفارقة في كرواتيا( مغتربون ال –جديد كرواتيا )اآلن باسم رابطة  األفارقة في 

 Wale "ويل سونياكي هي أول منظمة مهاجرة في كرواتيا، بدأها األمير

Soniyiki ،" حق هنا حصل على و 2011الذي جاء إلى كرواتيا في نهاية عام

عددًا من منذ نشوءها  "DAH "دي أي خ الجئ. منذ تأسيسها، نظمتكاية حمال

مدرسة، وورش  50لحوارات بين الثقافات التي عقدت في أكثر من مثل ا -نشطة األ

مستديرة الموائد ال، وتنظيم العزف ورشوعمل فنية وموسيقية في رياض األطفال، 

الطهي ويات الموسيقى أمس حول مواضيع مثل الالجئين، وقراءة الشعر، وتنظيم

تجمع في المقام األول   "DAH "دي أي خ. على الرغم من أن غيرهاوالمتنوعة 

إال أنهم  -سواء كانوا الجئين أو طالب أو عمال  -المهاجرين األفارقة في كرواتيا 

يشاركون معًا  -منفتحون وسعداء الستقبال )ولديهم( أعضاء ومتطوعين كرواتيين 

   شطة المنظمة.في تصميم وتنفيذ أن

 .https://www.facebook.com/www.dah.hr, hr/http://dahالتواصل : 

 

 

 

https://www.facebook.com/zbordomacigosti/
https://www.facebook.com/www.dah.hr
http://dah.hr/
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 ،األسرة األفريقية- باللغة الماندية التي تعني "Afro Badinya "أفرو بادينيا 

تكون من األجانب والسكان المحليين، وفكرتها التوجيهية هي هي رابطة  ثقافية ت

والفنية.  يةالمشاريع اإلبداعية الموسيق ث الثقافي األفريقي من خاللتعزيز الترا

تؤكد الرابطة  على أن أهدافها هي التبادل بين الثقافات، وأن هذه الرابطة الشابة و

الفن وغيرها من المشاريع والمتنامية من خالل الموسيقى اإلبداعية والمسرح و

مجاالت النشاط ولعنصري وغيرها. تعزز المساواة بين الناس، ومكافحة التمييز ا

هي الحركة واإليقاع والصوت، " Afro Badinya "أفرو بادينيا المهيمنة لرابطة  

 وبالنسبة ألعضاء الرابطة هناك تدريبات للرقص واألغنية اإلفريقية إضافة إلى

غالبًا ما يقوم أعضاء الرابطة و. "djembe "جيمبه طبولالعزف على  دورة

المختلفة، مثل ذات المحتوى التعليمي باإلضافة إلى ورش العمل بزيارة المدارس 

 وصنع األقنعة وما شابه ذلك.والقصص األفريقية  سرد

 التواصل : 

https://africkiples.wixsite.com/mysite/samanski-bubanj-seruba 

https://www.facebook.com/AfroBadinya/ 

 

 

 

 

 

 

 

لكرة القدم تم تأسيسه في عام  هو ناد   "  Zagreb 041نادي كرة القدم "زاغرب  

جميع أنواع لمكافحة وكذلك  ، ةمحسوبيمكافحة جميع أنواع الفساد وال بهدف 2015

مع رسالة العودة إلى كرة القدم كرياضة تضامن ومنافسة  مييز والعنصريةالت

، عقد تأسيسه . منذ بدايةهاجمالو ورياضة محبوبة ببساطتهاخصم صحية واحترام ال

الملجأ في  يمكثونكانوا  الحماية الدولية الذين طالبيمع سويًا النادي تدريبات 

لمشاهدة  فقطحضر  ومنهم منبات، ، وشارك العديد من األوالد في التدريالقريبة

ر سكان الملجأ على مر السنين، يعمل . نظًرا لتغي  االجتماعي المباريات واالختالط

كما يتعاون  للناشئين، النادي اليوم بشكل أساسي مع األطفال الالجئين في فريقهم 

يضم النادي أيًضا فريقه الخاص و. أولياء األمورمباشر كثيًرا مع  بشكل غير

 .شاباتوال ابشبلل

 لتواصل :  ا 

,http://www.nkzagreb041.hr/ 

https://www.facebook.com/nkzagreb041/  

  

 

 

https://africkiples.wixsite.com/mysite/samanski-bubanj-seruba
https://www.facebook.com/AfroBadinya/
http://www.nkzagreb041.hr/
https://www.facebook.com/nkzagreb041/


 

14  

 

 

 ةعيجمهي نكهة الطعام المنزلي  –"  Okus doma "نكهة الطعام المنزلي

، والتي 2016تعاونية للتعاون بين الثقافات التي أسست شركة لتقديم الطعام في عام 

، والتي كانت توظف الالجئين والمهاجرين 2018عملت حتى منتصف عام 

التعاونية دورات الجمعية ظمت إضافة إلى تقديم الطعام، ن والمتطوعين الكرواتيين.

التعاونية من مشروع طهي الجمعية ت نشأألغة مثل اللغة العربية لبعض الوقت. 

ن على مر السنين وصفات ألطباق يجمع المتطوعومتطوع لمركز دراسات السالم 

األشخاص الذين عملوا معهم وطهوا تلك األطباق معًا وقدموها إلى المجتمعات 

، وكذلك من  ألطباق التقليديةش الطهي والعروض العامة لالمحلية. من خالل ور

" وتصوير الفيلم الوثائقي الذي يحمل نكهة الطعام المنزليالطبخ " خالل إنتاج كتاب

من خالل فن  لجوءهملتحدث عن أسباب اتيحت الفرصة لالجئين نفس االسم، أُ 

ج وعدم فقدان االندمامروًرا بإجراءات ، غربةفي ال كيفية بناء منزالً و -الطهو 

 اآلخر. ما لدى وتقبل، الهوية

 التواصل :  

 https://www.okus-doma.hr/, 

 https://www.facebook.com/okusdoma/ 

 

 

 
التنسيق من  2011م في عام ات السالأنشأ مركز دراس: الندماج من أجل االتنسيق  

لديها القدرة على تقديم  المجتمع المدني التي الذي يجمع بين منظمات ندماجأجل اإل

 االحماية الدولية، وأولئك الذين حصلو طالبي وطالباتمختلف الخدمات االجتماعية ل

في التنسيق مع بعض المجاالت  ةعليها، وغيرهم من األجانب. يتعامل كل عضو

. الهدف من التنسيق هو في بعض هامن بعضال يتداخلو خرى، أي الموضوع، األ

مات النفسية واالجتماعية المختلفة لألشخاص المذكورين نشاء شبكة من مقدمي الخدإ

عن الوضع على أرض الواقع، والتحدث إلى المتبادل أعاله، للتواصل واإلبالغ 

ينظم التنسيق وكل عام،  المؤسسات والجمهور حول مواضيع مهمة بشكل خاص. في

 ندماجيجمع التنسيق من أجل االو. من أجل االندماج أسبوع الالجئين بشكل مشترك

رد بعض المنظمات والجمعيات األكثر نشاًطا في الجدول سمنظمة، وت 25أكثر من 

.والجمعيات األكثر نشاًطا في الجدول أدناه المنظمات  أدناه

 

 

https://www.okus-doma.hr/
https://www.facebook.com/okusdoma/
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تيب األبجدي(ألعضاء األكثر نشاطاً )حسب الترا  

 

o Autonomni kulturni centar ATTACK!: Pierottijeva 11, 10 000 Zagreb, 016197223, 

akc.attack@gmail.com, https://attack.hr/ 

o 016197223زاغرب، هاتف :   10000ي ك" : بييروتيفا ، المركز الثقافي المستقل "أ ي ت ت اي س ، 

 /https://attack.hr، الموقع اإللكتروني :   akc.attack@gmail.comي : البريد اإللكترون

 

o Centar za mirovne studije (CMS): Selska cesta 112a, 10000 Zagreb, +385 1 482 00 94, 

cms@cms.hr,  https://www.cms.hr   

o  94 00 482 1 385+زاغرب، هاتف:  10000أ،    112مركز دراسات السالم )سي أم أس(، سيلسكا تسيستا 

  https://www.cms.hr:  ، الموقع اإللكتروني cms@cms.hr: البريد اإللكتروني 

 

o Croatian Baptist Aid (CBA): Radićeva 30, 10 000, Zagreb, +385 1 4813168, 

info@cbaid.org,   http://cbaid.org 

o 4813168 1 385+زاغرب، هاتف :    10000، 30ي(: راديتشيفا الكرواتية )سي بي أ المساعدة المعمدانية 

 http://cbaid.org، الموقع اإللكتروني : info@cbaid.orgالبريد اإللكتروني : 

 

o Društvo za psihološku pomoć (DPP), Ulica kneza Mislava 11¹ 10000, Zagreb, +385 1 

4826 111, spa@dpp.hr, https://dpp.hr 

o زاغرب،  10000,  1 11زا ميسالفا رابطة المساعدة النفسية )دي بي بي( : أوليتسا كني 

o   :وني : لبريد اإللكتر ا  4813168 1 385+هاتفspa@dpp.hr  ،  : الموقع اإللكترونيhttps://dpp.hr 

 

o Hrvatski crveni križ (HCK), Služba za zaštitu migranata, Voditeljica Selma Ilić, Telefon: +385 1 4655 

814 / (ext. 280) E – mail: selma.ilic@hck.hr, https://www.hck.hr/   

o  ،814 4655 1 385+هاتف: الصليب األحمر الكرواتي )أتش سي ك(، مكتب حماية المهاجرين، المديرة سيلما إيليتش / (ext. 280)   ،

 /https://www.hck.hr ، الموقع اإللكتروني: selma.ilic@hck.hrالبريد اإللكتروني: 

o  

o Hrvatski pravni centar (HPC): Andrije Hebranga 21, 10000 Zagreb, +385 (1) 4854-934, hpc@hpc.hr, 

 https://www.hpc.hr 

o  934-4854 (1) 385+زاغرب، هاتف:  10000،  21المركز القانوني الكرواتي )خ بي سي( : أندريه خيبرانغا 

  https://www.hpc.hr، الموقع اإللكتروني:  hpc@hpc.hrالبريد اإللكتروني: 

 

o Isusovačka služba za izbjeglice (JRS): Maksimirska Cesta 286, 10 000 Zagreb, info@jrs.hr, 

http://www.jrs.hr 

o زاغرب،   10000،  286تسيستا  مكتب اليسوعيين لالجئين )جي أر أس(: ماكسيميرسكا 

 http://www.jrs.hr، الموقع اإللكتروني :  info@jrs.hrالبريد اإللكتروني :  

 

o Liječnici svijeta Belgija: Pavla Hatza 11 (MDM), 10000 Zagreb, fieldco.croatia@medecinsdumonde.be, 

http://www.medecinsdumonde.be 

o  لبريد اإللكتروني :  زاغرب، ا  10000دي أم(،  )أم 11أطباء العالم بلجيكا : بافال هاتزا

fieldco.croatia@medecinsdumonde.be 

 http://www.medecinsdumonde.beالموقع اإللكتروني : 

 

o Međunarodna organizacija za migracije (IOM): Račkoga 3, 10000 Zagreb,  + 385 1 4816 884, 

iomzagreb@iom.int, https://croatia.iom.int/ 

o  )884 4816 1 385 + زاغرب، هاتف :  10000، 3: راتشكوغ المنظمة الدولية للمهاجرين )اي أو أم 

 / https://croatia.iom.int، الموقع اإللكتروني: iomzagreb@iom.int البريد اإللكتروني :

 

mailto:akc.attack@gmail.com
https://attack.hr/kontakt/
mailto:akc.attack@gmail.com
https://attack.hr/kontakt/
mailto:cms@cms.hr
https://www.cms.hr/
mailto:cms@cms.hr
https://www.cms.hr/
mailto:info@cbaid.org
http://cbaid.org/
mailto:info@cbaid.org
http://cbaid.org/
mailto:spa@dpp.hr
https://dpp.hr/
mailto:spa@dpp.hr
https://dpp.hr/
mailto:selma.ilic@hck.hr
https://www.hck.hr/
mailto:selma.ilic@hck.hr
https://www.hck.hr/
mailto:hpc@hpc.hr
https://www.hpc.hr/
mailto:hpc@hpc.hr
https://www.hpc.hr/
mailto:info@jrs.hr
http://www.jrs.hr/
mailto:info@jrs.hr
http://www.jrs.hr/
mailto:fieldco.croatia@medecinsdumonde.be
http://www.medecinsdumonde.be/?fbclid=IwAR0tZS7qgN95nwuMi_1kPv8KPUojTo9DWhHvakY7LwuGfR28wAtjSuxNN8U
mailto:fieldco.croatia@medecinsdumonde.be
http://www.medecinsdumonde.be/?fbclid=IwAR0tZS7qgN95nwuMi_1kPv8KPUojTo9DWhHvakY7LwuGfR28wAtjSuxNN8U
https://croatia.iom.int/
mailto:iomzagreb@iom.int
https://croatia.iom.int/
https://croatia.iom.int/
https://croatia.iom.int/
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o Projekt građanskih prava  Sisak (PGP Sisak), Stjepana i Antuna Radića 6/5, 44000 Sisak, +385 44 571 

752, pgp-sisak@crpsisak.hr,  https://www.crpsisak.hr/ 

o  752 571 44 385+ سيساك، هاتف: 00044،   6/5مشروع الحقوق المدنية )ب غ ب سيساك(: ستيبان راديتش 

o  وني:اإللكترالبريد sisak@crpsisak.hr-pgp :الموقع اإللكتروني ،https://www.crpsisak.hr/  

o  

o Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb (RCT): Kvaternikov trg 12, 10000 Zagreb, +385 1 4641 

342, mediji@rctzg.hr, http://www.rctzg.hr 

o  زاغرب،    10000، 12مركز إعادة التأهيل لإلجهاد والصدمات زاغرب )ر تس ت( : كفاترينيكوف ترغ 

 http://www.rctzg.hr، الموقع اإللكتروني: mediji@rctzg.hr: ، البريد اإللكتروني342 4641 1 385+هاتف: 

 

o Udruga “MI”: Sinjska 7, 21 000 Split, 021/329-130, info@udruga-mi.hr, https://www.udruga-mi.hr  

o  رابطة "ميMI البريد اإللكتروني:  021/329-130سبليت، هاتف: 21000،  7" : سينسكا ،mi.hr-info@udruga 

   mi.hr-tps://www.udrugaht الموقع اإللكتروني: 

 

o Udruga Zemljani - Are You Syrious? (AYS): Brune Bušića 42, 10000 Zagreb, +385996600688, 

areyousyrious@gmail.com,  https://www.facebook.com/pg/areyousyrious/ 

o  هل انت جد ي )إي واي أس(؟ -رضعوب األرابطة شAre You Syrious?   زاغرب،   10000، 42": بارونه بوشيتشا 

 ،  areyousyrious@gmail.com، البريد اإللكتروني: 385996600688+هاتف :  

 / https://www.facebook.com/pg/areyousyriousروني: الموقع اإللكت

 

o Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Vjekoslava Heinzela 44 /II 

10000 Zagreb, +385 (0)1 3713 555, hrvza@unhcr.org, https://www.unhcr.org/hr 

o  زاغرب،   10000، 44/1مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )يو أن أتش سي أر( ، فيكوسالفا خاينسال 

 https://www.unhcr.org/hr، الموقع اإللكتروني:   hrvza@unhcr.org، البريد اإللكتروني:555 3713 1(0) 385+هاتف: 

 

o Zelena akcija: Frankopanska 1, 10 000 Zagreb, 01/4813-096, za@zelena-akcija.hr, https://zelena-

akcija.hr/hr 

o البريد اإللكتروني:   ،01/4813-096زاغرب، هاتف:   10000، 1األخضر : فرانكوبانسكا   النشاطakcija.hr-za@zelena 

  akcija.hr/hr-https://zelena الموقع اإللكتروني:

 

o Živi atelje DK: Ilica 110, 10000 Zagreb, projekti@ziviatelje.dk, https://ziviatelje.dk  

o  معرض الفن الحي "دي كDK زاغرب، البريد اإللكتروني :   10000،  110": إيليتساprojekti@ziviatelje.dk  ، 

 https://ziviatelje.dkالموقع اإللكتروني : 
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Sadou Diagne, Senegal 
 سادو دياغنه ، سنغال 

عندما جئت إلى كرواتيا ألول مرة، لم تكن تجربة سهلة بالنسبة لي. واجهت 

ي ي اللغة وسوء الفهم، واالختالفات الثقافية، واالختالفات فصعوبات ف

المعايير، والسلوكيات وما شابه ذلك. وبسبب ذلك كنت أشعر بالضياع وعدم 

بالعالم  تغلقًا تماًما ولم يكن لدي الكثير من االتصاالناالرتياح وعشت م

الخارجي. في الواقع، بطريقة ما تجنبت االتصال بسبب نقص المعرفة 

فيه اآلن،  لمجتمع وعدم وجود فكرة عن كيفية عمل هذا المجتمع الذي أنابا

. توتر بسبب ذلككثيرا ما شعرت بالو وكيف يعيش الناس هنا بالضبط ...

  - "بورين"كان المتطوعون الذين التقيت بهم آنذاك وعملت معهم في 

ف لتعرتجاه امفيدين للغاية وكانوا بمثابة رابط –لغة المعظمهم في دورة 

وشجعونا على  والدافع والمعرفة عزاءعلى المجتمع. لقد جلبوا األمل وال

عمل معهم الكان ومواجهة الجو الجديد الذي وجدنا أنفسنا فيه حيث نعيش 

 في كرواتيا. ستمرار العيشإعدادًا جيدًا إل

 

طاقم الطهي  أوالً في -في العمل مع المتطوعين، بدأت التطوع بنفسي 

، حيث عملت كطاه  "Taste of Homeلطعام المنزلي نكهة ا" –الجماعي 

شاركت في عدد من فعاليات الطهي، وعقدت ورش عمل، لمدة عام و

 Taste ofنكهة الطعام المنزلي "إضافة إلى  .للطهي وصفاتقدمت و

Home"  ،رابطة تطوعت أيًضا في و، حيث حصلت الحقًا على وظيفة 

"  041لكرة القدم  غرباز"ي نادي األفارقة في كرواتيا، ولعبت كرة القدم ف

في   ."Afro Badinya "أفروا بادينيا في رابطة  تطوعأوحاليًا 

شارك غالبًا في التدريبات في المدارس، كنت ااألفارقة في كرواتيا، رابطة

وما شابه ذلك. حاليا  "جيمبانيا"ورش عمل  -وكذلك في المناسبات الثقافية 

 مناسبات والفعالياتللعديد من ال "Afro Badinya "أفروا بادينيا في هوأط

 عزف علىرواية القصص، أة وليد األفريقياللناس التق وأشرح ، التي ننظمها

بالنسبة لي، العمل التطوعي في جميع هذه  ... "djembe "جيمبه

المجموعات مهم ألنه أتاح لي الفرصة لمقابلة ممثلين مختلفين من مختلف 

 معرفتي.إثراء وساهم التواصل معهم في  المجتمع التي أعيش فيها،  طيافأ

 

 –تخدمت هذا االتصال لمشاركة المعرفة التي أمتلكها إضافة إلى ذلك، اس

بالنسبة لي هو قناة أشارك من خاللها خبرتي وثقافتي  يالتطوعالعمل و

من الطبيعي بالنسبة لي أن . ونتمي إليهأ ومعايير المجتمع الذي تيوحضار

لديه اآلن فكرة عن هويتي ومن أين أتيت وهذا  المجتمع الذي أعيش فيه

ة المطاف تعايًشا أفضل وأكثر صحة، ألننا نعيش اآلن في نفس يخلق في نهاي

من خلفيات مختلفة.  جئنا نا، على الرغم من أن  ساحةالمكان ونتشارك نفس الم

ي للتطوع في هذه تهذه هي األشياء التي حفزتني على إعطاء وقتي ومعرف

 .مذكورة أعالهمات الالمنظ
 

 

 خبرات المتطوعين  
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Natalija Fabić, Croatia 

 كرواتيا نتاليا فابيتش،

 

 

إلى التعليقات  النصوص، إضافةً  متنوعة من قرأت لفترة طويلة أنواع

ذكيًا(، حول الالجئين في  اكون إجراءً يا ما المصاحبة )التي نادرً 

الطريقة التي ينظر بها الناس إلى  تكونغالبًا ما والصحف اليومية. 

ا التي لم تكن أي منه جئين تثير في داخلي مزيًجا من المشاعرالال

هم في المناطق المجاورة أو البعيدة، موالحظت ممن المؤكد أنكة. وإيجابي

" على محادثة ينتنصتمالقهوة " تحتسونربما أثناء الجلوس في مكان ما 

: "إذا كانت هناك حرب في بالدهم، فدعهم المجاورة على الطاولة

و فقط، يريدون بالتأكيد غز نقاتلنا. لماذا يأتي الشبا نحن ايقاتلون كم

بالطبع،  هم مسلمون، دعهم يذهبون إلى البلدان اإلسالمية.”هذهأوروبا. إن  

نسخ ميسرة للغاية لما كنت أقرأه وأسمعه، سواء داخل عائلتي أو من 

 غرباء.الالجيران والمعارف أو من 

 

لنا في دروس  أظهروهلزمني الذي اآلن للحظة الخط ا ونتتخيل موإذا كنت

حساب  واتذكرتالمدرسة االبتدائية، و التاريخ في الصف الخامس من

أو ها المسيح وما بعدالسيد الوقت حيث كان ينتمي إلى الفترة التي سبقت 

العصر الجديد،  ونحن فيالقديم، العصر ما يخص ، أي بدالً من ذلك

نقطة التحول  أيأسي، سنصل إلى حالة حدثت فيها نقطة الصفر في ر

دد من اللحظات "الصغيرة" )بتعبير أدق، كانت مجموعة تراكمية لع

اإلنسان عرق  هم ال ينتمون إلىالتي تم فيها تصوير الالجئين على أن  

بشكل عام( اخترت االنتقال من النظرية إلى الممارسة: من المناقشة 

غير به ما أعتبره العمل الذي سأ فيوالتفكير البناء نسبًيا  غير البناءة

 .عليه لحد الذي أستطيعلسيئًا 
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 متطوعاً؟ تكون عندما تتصرف  كيف
التطوعي من أجل الحصول على تجربة  ه/ها عملائح قبل البدء في يعرف بعض النص من المهم للمتطوع أن 

 تاليا ...ونا نقرأ مًعا كيف تتعامل معهم ن دع مهمة.  عناصر هي إيجابية. التواصل وااللتزام والتركيز 

  

هناك العديد من الطرق إلشراك المتطوعين في عمل المنظمات التي تركز في المقام األول على حقوق واحتياجات "

وتقديم المساعدة القانونية، وما إلى  ورشات عمل، إجتماعات / لقاءاتجئين: من الممكن المشاركة في تنظيم الال

من خاللها استخدام  ة" أو إنشاء "مكانة" جديدة يمكنه/هاكل من لديه اإلرادة يمكنه العثور على "مكانو. ذلك

 بالطريقة التي يرونها مناسبة. ها/اتهيإمكان

 

 التواصل 
مواد المدرسة االبتدائية.  وتعلم تقانإلمع األطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة  ةتطوعي كمتطوععملي ال بدأ 

الذي توقعته عندما ذهبت ألول مرة إلى شقة  توترإلى حد ما، فوجئت بأنني لم أشعر بحجم ال خًصا منطو  ي شكونو

ى حقيقة أنه لم يكن هذا الحقًا إل نسبتشخاص لم أكن أعرفهم ولم أتحدث لغتهم. وأل

 أفعل ما هو صواب أننيلدي شك في 

 أم ال. 

 

 )صفوف( بتدائية، إلى فصولدرسة االإلى الم نذهبويكان لهذه العائلة ثالثة أطفال 

 تعرفت علىال تتوافق مع أعمارهم، نسبيًا وفقًا لمستوى معرفة اللغة الكرواتية. 

سن الضيافة، القهوة والشاي والديهم الذين قدموا لي على الفور، كعالمة على ح

بما أن البعض منهم يتحدثون اإلنجليزية بشكل جيد، كان التواصل أسهل ووالكعك. 

لماذا هم في كرواتيا اآلن. لم أسألهم إن كانوا  و ير مما كنت أخشى أنه سيكون صعًبا. لم أسألهم من أين هم. بكث

  أم ال. ةً وما إذا كنت مؤمنأنا من أين و ء كمامن غير ذي صلة على حد سوا مسيحيين أم مسلمين. كان األمر
 

 

 اإللتزام 
لمحاولة  اإلرادةمساعدة، ولدي هم ولي: األطفال يحتاجون إلى كان واضحا على قدم المساواة لو، امهمً  كانما  

المساعدة، لذا من األفضل أن نبدأ في أقرب وقت ممكن. حددنا الصف الذي يذهب إليه كل واحد من األطفال 

فقنا على جدول التعلم. اتثالثة وأي المواد التي تمثل لهم مشكلة أصغر أو أكبر، وال

االتصال بهم، ثم من  ألتمكنالصفوف  )معلمي(ي ربطلبت منهم كتابة أسماء مو

الذي يعبرون عن المعلمون لكي يتمكن  دفاتر )مدونة المالحظات(قمنا بشراء 

 المادة وتعلم ف تحسين عملية إتقانرغبتهم في ذلك التواصل معي بسهولة أكبر، بهد

  .المدرسية

دراتي، انضم أن مادة الرياضيات للصف الثامن تفوق ق تدركأبعد فترة وجيزة و

ما مبسهولة  هاوشرح في حل المسائل ا مع األطفالإلي  متطوع كان صبوًرا جدً 

الذي على رأسي. تعلمنا المواد المدرسية  متبقيال يشعر شدجعلني أرغب في 

مباشر وغير مباشر حول االختالفات بين عاداتنا ولغاتنا وخبراتنا التي  بشكل

 ةً جالس تُ ألول مرة في حياتي أكل   د والنوروز )رأس السنة الجديدة(.اد الميالوكذلك أعيعالمة . احتفلنا بكل ناشكلت

ً بأشخاص  أصدقائهم، الذين  تعرفت عليهم وعلىعلى السجادة، بينما كان كل الطعام على مفرش المائدة، محاطا
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اسين وجودي. على تحدث بلغتهم، متنالرأيتهم للمرة األولى في حياتي. ولم أشعر بالحرج عندما حملتهم األجواء 

ألنني أدركت أننا كنا قريبين بما يكفي لتجاوز المجاملة والبقاء مسترخين في نفس  ةالعكس من ذلك، جعلني سعيدً

 طنا.المكان، مع العلم أن الخير هو ما يرب

ال في العائلة ما زلت على اتصال مع أصغر عضو و ؛ الوقت غادرت األسرة المذكورة كرواتيا بعد مرور بعض   

لحظة الال زلت أتذكر و ، ألنه يحب أن يلعب لعبة معينة على هاتفه الخلوي لفترة طويلة ثرتهل يتذكر كم استيزا

 غراض أخرى تماما.أللي التي قدموها  ى اللوزبعض حلو مستخدمة العادة الشهريةحاولت أن أشرح له عندما 

 لهمكان بالنسبة أتذكر أيًضا كيف و

ة شرب القهوة يعتبر أيًضا عالم

أن لم أتمكن وعلى حسن الضيافة، 

أنه ليس من المناسب لي  اشرح لهم

شرب القهوة السوداء في المساء، 

التظاهر بشرب لذلك تدربت على 

القهوة والذهاب إلى المطبخ 

)لكن  على كوب من الماءللحصول 

 القهوة(. بسكفعلياً بني ة 

 
عملت فيما بعد مع أطفال 

مع أفراد بالغين من وآخرين، 
لتقي بأشخاص نعندما و. تهملعائ

تعرف على نجدد، كذلك 
أصدقائهم، ومعظمهم يرغبون 

التحدث باللغة وعلم ت  الفي 
الكرواتية بمستوى أعلى من 

هؤالء  المستوى الحالي. كل
 مالتعلم معه كان لجدد، الناس ا

 وبالمثل تحديًا جديًدا بالنسبة لي؛
بغض كل نجاح لهم ، كان لهم
لقد كان عالمة لي على أنني كنت أتحرك في االتجاه الصحيح الغريبون صغيراً،  صاشخمهما أعتبره األالنظر 

 وشجعني على مواصلة العمل التطوعي.
من على بعض اإلجابات  وندون طرح أسئلة( تحصلعلى بعضكم البعض، )وب مبمرور الوقت، كلما تعرفت

أنهم تركوا  ونربما تكتشف :وحميميناً قربأكثر فأصبحوا تماًما حتى وقت قريب  عنكم غريبينأشخاص كانوا 
انفجار  ، بعدهاحياتهمالذي اعتبروه منزلهم طوال  لم تسمع به حتى لو لم تقابلهم(، الذي ربمابعيد )ال همبلد

 التيتعلم، أن الحياة الكبيرة قد فارقوا الحياة. وسالعديد من أفراد عائلتهم  أن   ستلعمربما و. ر منزلهمقنبلة دم  
 ريده كل منا، وتتعلق بالصحة الجيدة لألشخاص الذين نحبهم ووظيفة تسمح بحياة جديرةي ما يلها ه واخطط

وإطعام جميع أفراد األسرة  اتيرالفوعلى دفع  عن أمور هل سنقدرحياة ال داعي للقلق فيها  - لإلنسان وكريمة
العمل في  في بدءالعليهم  كان إذا افيم والقلق حول هذا األمر،  دون التفكير من التعليم األطفالهل سيتمكن و

 ا.أقرب وقت ممكن ومساعدة بقية العائلة ماليً 
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 التركيز
 

 أن ألحد يمكن ال التي األسئلة عضب طرح في تبدأون أنفسكم، على تتعرفون ثحي الوقت،  بمرور 
 ومدى بالوضع معرفته مدى عن النظر بغض ، عنها مرضية إجابة يعطيكم
 الجانب من الناس على كان هل حقًا؟ الطريقة بهذه تكون أن يجب هل اجتهاده:
 شيئًا يعرفون ال بلد إلى ويأتون لهم حدث ما بكل وايمر أن العالم من اآلخر
 نام لكل التي الحياة تلك بناء محاولة أجل منو بالترحيب،  قوبلوا ما نادًراو عنه، 
 لم ربما التي المواقف مالحظة في وستبدأون المساواة؟؟ قدم علىفيها الحق لديه

 في جيرانهم واقابلت عندما المثال،  سبيل على :واضح بشكل سابقًا تالحظوها
 بهم، ترحيبال من بدالً  احتقار نظرة إليهم ينظرون فيه يسكنون الذي المبنى
 يقرؤوها لم همأن  ب بالفعل،  حظواال إذا أو بالفعل،  ذلك يالحظوا لم أنهم ونوتأمل

 غير الوضع هذا يعتبر مدى أي إلى والمزيد المزيد إدراك في ستبدأون ربما .إرسالها تم التي بالطريقة
 اتجاه في تغييره على للتأثير محاولة في تحملها يمكنكم التي المسؤولية من الجزء ذلك لوتحم   عادل

 إيجابي.
  

جعل الناس  ايمكنني من خاللهتلك التي ليس لدي حتى وء الحرب. نعم، ليس لدي عصا سحرية إلنها
يحترمون بعضهم البعض ويدركون أنه ال يوجد تقسيم يكون فيه شخص ما أكثر أو أقل قيمة من حيث مكان 

تصرف ال. ما لدي تحت من قريب وبعيد إلى ذلك وماوما عي عقيديته وديانته لون بشرته، ما هو والدته، و
إذا أضفت إلى تلك "المعادلة" الرغبة في القيام بشيء  -مهاراتن الوقت وكمية معينة من الهو قدر معين م

 خطوتكبحاجة إلى البدء من مكان ما. وإذا نمت  نحن على المستوى الجزئي، نعم، و. بتغييره سأقوم ما، 
لمزيد من ا مع مرور الوقت فيقد تتسبب ، ربما حركتنا مع مرور الوقت في أو خطوتيها وخطوته وخطوت

  االبتسامات على وجه األشخاص الذين بجانبنا.
  
 يالتطوعالعمل ما يمكنني قوله بالتأكيد هو أن  

الذي  تغير نظرتنا للعالم، إلى حد  التي تجربة 

كان  له.نحن على استعداد الذي سمح به ون

ني سأفعل عتقدت أن  واجدًا. ضيقًا  وليموقفي األ

لم و على التعلم.شيئًا مفيدًا لمساعدة األطفال 

ظهر  أكن أعلم حينها أنني سأتعلم أيًضا إلى حد  

المواقف  فيه ذلك عمليًا؛ سوف أقوم بتغيير

أن ة وردود الفعل وكذلك التوقعات، مدرك

القدرة على التكيف في الظروف الجديدة هي 

ي ذلك الوقت ف شرط مسبق ضروري للتقدم.

أيًضا، لم أكن أعلم أنه من خالل العمل 

أو ي سأكتسب رؤى لم أكن ألكتسبها التطوع

 ً أو على األقل ليس في  ، أحصل عليها بتاتا

أشخاص )بعضهم على  تعرفوأنني سأحينها، 

بين المتطوعين، والبعض اآلخر بين الالجئين( 

أصدقاء بالمعنى الكامل لقول بأنهم ا نييمكن

أمر ال مفر منه مثل  فراقيث أن الللكلمة. وح

وفي   –تحدث نفس اللغة أو ال ي - تعرف فيها على شخص ماندر أكثر اللحظات التي ، فقد تعلمت أن أقلقاءال

مدته، ولكن بشيء  بطولال تقاس أهميته ، في وقت نا البعضعضمن أجل مساندة أننا هنا ب تلك ةصدق الني  

 سم بالفعل هو فرصة للنمو والتغيير.دراك أن كل موباإليكملنا بشكل دائم 
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 منظومة اللجوء حول العالم وفي كرواتيا -2

 
من الخطر داخل بلد آخر هو ممارسة يعود تاريخها إلى ما قبل العصر الحديث.  األمانمالذ والالبحث عن  ً  إن

في ذلك الوقت،  أو المخبأ. مالذأو أوىوتعني الم "asylos"مصطلح اللجوء نفسه يأتي من الكلمة اليونانية و

ارسة منح اللجوء مرتبطة بالقانون اليوناني والروماني وكانت ذات أهمية سياسية، بينما في العصور كانت مم

جلب القرن التاسع عشر عددًا كبيًرا من طالبي اللجوء إلى والوسطى أصبحت مرتبطة بالقانون الكنسي. 

خالل الحربين من اليوم  تهميساًسا إلى النشاط السياسي داخل بلدانهم، واكتسب اللجوء أهالغرب، ويرجع ذلك أ

بهدف تحفيز الدول على التعاون والحفاظ  1920العالميتين األولى والثانية عندما تأسست عصبة األمم في عام 

أنشأت  1949حدة، وفي عام تم استبدال عصبة األمم باألمم المت 1945في عام  الدول. على السالم واألمان بين

، الذي تتمثل (UNHCR)تب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين الجمعية العامة لألمم المتحدة مك

العالمي لحقوق اإلنسان،  ميثاقتتبنى الجمعية العامة لألمم المتحدة الو. ينمهمته في رعاية وتنظيم وضع الالجئ

ء باللجو  لتماس والتمتعاالالحق في  هارب من اإلضطهاد ل شخصعلى أن لك 14رقم  الذي ينص في مادته

  في دول أخرى.مأوى آمن( (

  

في جنيف،  1951الوضع القانوني لالجئين المعتمد في عام  ميثاقأساس قانون الالجئين الدولي الحديث هو 

خارج الدولة التي يحمل المتواجد الالجئ كشخص  ميثاقف العر   وبُ . 1967وكذلك البروتوكول الملحق بها لعام 

جتماعية اأو االنتماء إلى مجموعة  قوميةهاد بسبب العرق أو الدين أو المن االضط مبرر   جنسيتها، بسبب خوف  

 ريد استخدام حماية ذلك البلد.يمعينة أو بسبب المعتقد السياسي ومن المستحيل استخدامه، أو بسبب الخوف ال 

في عام  يةوروبمجلس الهيئة األعتمدها اسان والحريات األساسية، التي حماية حقوق اإلن ميثاقمن المهم ذكر 

 في أوروبا. نازحين، والتي تعد أهم وثيقة قانونية تحمي طالبي اللجوء وال1950

 

حاجة لتنسيق أنظمة اللجوء لمختلف الدول ظهرت المع تزايد عدد حاالت الهجرة إلى دول االتحاد األوروبي، 

في والتحاد األوروبي. على مستوى ا "نينغيش"اتفاقية  طبيقت ميثاقعتماد ا 1990ام األعضاء، حيث تم في ع

مسؤولية حل طلبات اللجوء تقع على عاتق العضو  نص على أن  يي ذ، وال"لنبدميثاق "نفس العام، تم اعتماد 

داخل االتحاد في البلد الذي أقام فيه ألول مرة  ، أي ا.ألول مرة في أراضيهاللجوء حماية  م طلبً  قدي ذال

سي إي أي أس  نظام اللجوء األوروبي المشترك ) 1997األوروبي. أنشأت معاهدة أمستردام في عام 

CEASفيه مؤسسات االتحاد األوروبي العديد من التوجيهات واللوائح الهامة التي تحدد المعايير  قر(، الذي ت

لم وتوجيه ر أهمية هي توجيه الحماية المؤقتة، األكثوالدنيا اإللزامية التي تنطبق على جميع الدول األعضاء. 

 وائح )أورداكوتوجيه اإلجراء، ول ، دبلن، وتوجيه المؤهالت لوائحوتوجيه االستقبال، و ، شمل األسرة

Eurodac).   



 

23 

 

 

 

تشريعات الإلى االتحاد األوروبي بمواءمة التشريعات األوروبية مع  هانضمامامن خالل كرواتيا  تعهدت

اد قانون اللجوء )الذي دخل حيز عتما( من خالل CEASسي إي أ أس ) لوائحتوجيهات و تبني، وةيكرواتال

ويطلق عليه اآلن قانون الحماية  تتعديالعبر خالل عدة تغيرات و(، الذي 2004التنفيذ ألول مرة في عام 

د من البروتوكوالت التعديالت على قانون األجانب، والعديالتغيرات والدولية والمؤقتة؛ ثم العديد من 

تلبية ، بشكل أساسي ل2013و 2007/2008 -ًضا سياستين للهجرة كرواتيا أي اتخذت اإلضافية. مرسوماتوال

ج ادمإنم إنشاء لجنة دائمة لتنفيذ ثيير االنضمام إلى االتحاد األوروبي. كجزء من سياسة الهجرة الجديدة، معا

وقد اعتمدوا  تب حقوق اإلنسان وحقوق األقليات القومية.األجانب في المجتمع الكرواتي، برئاسة مدير مك

  2013ج األجانب للفترة من ادمإنعمل إلزالة العوائق التي تحول دون ممارسة حقوق معينة في مجال  خطة

إلى   2017دماج األشخاص الذين ُمنحوا الحماية الدولية للفترة من ن، باإلضافة إلى خطة عمل إل2015إلى 

2019 . 

 

ا من الحقوق لألشخاص الخاضعين عددً ق بموضوع االندماج، يضمن قانون الحماية الدولية والمؤقتة فيما يتعل

للحماية الدولية: اإلقامة وحرية التنقل في جمهورية كرواتيا، وتوفير ظروف المعيشة واإلقامة األساسية، 

، ةالمجاني يةالقانونالمساعدة ية، ووالثانوي، والمساعدة المال واإلعدادي والرعاية الصحية، والتعليم االبتدائي

لم شمل األسرة، باإلضافة إلى هذه والرعاية االجتماعية، والعمل، والدينية لألطفال، حرية الدين والتربية و

 تيندماج في سياسكر االتم ذُ  الحقوق، لديهم أيًضا الحق في المساعدة في اإلدماج في الحياة االجتماعية.

هج شامل لالندماج ل المذكورين، ولكن حتى اآلن لم تقم كرواتيا بالفعل بوضع نالهجرة وكذلك في خطتي العم

تدابير الجودة إلزالة العوائق التي تحول دون ممارسة وليس فقط لالجئين، ولكن أيًضا لألجانب اآلخرين؛  -

لثقافات والمتنوع االتجاه وال الرؤية التي يتخيل من خاللها مجتمعنا متعدد ا ؛ وال حتىالحقوق المذكورة أعاله

 -سفل إلى أعلى االمن يُبنى التعامل مع االندماج كنموذج  ناه يمكنبشكل عملي. ربما يمكننا أن نتذكر هنا أن

أمثلة الممارسات بين الثقافات التي نبنيها مع الالجئين والمتطوعين تلهم الذين في السلطة لوضع  وبالتالي فإن  

 نشطتنا.تدعمهم بما يتماشى مع أعامة سياسات 

 

 المؤسسات
للحصول على الحماية الدولية وكذلك األجانب  )طالبي اللجوء( دمينالمؤسسة الرئيسية المختصة بقضايا المتق

اآلخرين هي وزارة الداخلية. إضافة إلى البت في منح الحماية الدولية، فإن وزارة الداخلية مسؤولة عن إدارة 

 عبور، ومراكز استقبال ال"كوتينا"و  "غرباز"للحماية الدولية في  )طالبي اللجوء( مراكز استقبال المتقدمين

حتجاز. من  ا، وهو في الواقع مركز في "ييجيفو" ، ومركز استقبال األجانب"توفارنيك"و "تريل"في  )الترانزيت(

ن الصادرة ع األوليةقرارات الالمهم أيًضا اإلشارة إلى أن المحكمة اإلدارية مختصة بحسم االستئنافات ضد 

 وزارة الداخلية بشأن الحصول على الحماية الدولية.

 

وزارات  هناكرواتيا، يتم التعامل مع االندماج على المستوى المؤسسي بطريقة متعددة القطاعات، بحيث في ك

لذا فإن وزارة التعليم مسؤولة عن تنظيم دورات اللغة  - مسؤولة عن مجاالت نشاطهاكل واحدة منها مختلفة 

 .ة وما شابه ذلكالخدمات الصحي تعامل معلللمشاكل المتعلقة با ووزارة الصحةالكرواتية، 

 

 

 المؤسسات المعنية مسردة في الجدول التالي أدناه : 
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،   www.mup.hr الموقع اإللكتروني:  ،   1 385+6122111زاغرب، هاتف :    10000،  33 غرادا فوكوفارا  وزارة الداخلية ، أوليتسا

 pitanja@mup.hrني:  البريد اإللكترو

 

o ( وزارة العلوم والتعليمMZO دوني ، ) الموقع اإللكتروني:  ،01/4569000زاغرب هاتف:  10000،    38ه سفيتيسه  

https://mzo.gov.hr/   :البريد اإللكتروني ،ministrica@mzo.hr 

 

o ( وزارة الصحةMIZ  كسافير ، )لكتروني: ، الموقع اإل  555 01/4607زاغرب هاتف:  10000أ ،   200www.zdravlje.hr   البريد ،

 as@miz.hrpitajtenاإللكتروني:  

 

o  وزارة اإلحصاء السكاني )الديموغرافيا( واألسرة والشباب والسياسة االجتماعية(MDOMSP)  10000،   1، ترغ نيفينكه توبالوشيتش  

لكتروني:  ، البريد اإل  www.mdomsp.gov.hr، الموقع اإللكتروني:7111 01/555زاغرب هاتف: 

ministarstvo@mdomsp.hr 

 

o  اإلجتماعي )منظومة التقاعد(  وزارة العمل والضمان(MRMS)  ،  01/610زاغرب ، هاتف :  10000،   78أوليتسا غرادا فوكوفارا 

 info@mingo.hr، البريد اإللكتروني:  www.mingo.hr، الموقع اإللكتروني: 6111

 

o ( وزارة الثقافةKULTURE-MINروني ، ) كتروني: ، الموقع اإلل 666 01/4866زاغرب هاتف:   10000،   2انينوفا -www.min

kulture.hr :البريد اإللكتروني ،kulture.hr-kabinet@min 

 

o   وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية(MVEP)  زاغرب،   10000، 8-7،   8-7، ترغ ن.ش. زرينسكوغ 

 ministarstvo@mvep.hr، البريد اإللكتروني: http://www.mvep.hr، الموقع اإللكتروني:  964 4569 1(0) 385+هاتف:  

 

o  ي:  ، الموقع اإللكترون  444 3782 01زاغرب، هاتف:  10000،   20وزارة اإلشغال والتخطيط العمراني ، أوليتسا ريبوبليكا أوستريه

v.hrhttps://mgipu.go :البريد اإللكتروني ،pitanja@mgipu.hr 

 

o ( مكتب الدولة المركزي لإلعادة اإلعمار واإلسكانSDUOSZ  سافسكا تسيستا ، )زاغرب   10000،   28 

 sduosz@sduosz.hrريد اإللكتروني: ، الب /https://sduosz.gov.hr، الموقع اإللكتروني:   524 01/6172هاتف:  

 

o  قوق األقليات القومية لحكومة جمهورية كرواتيا مكتب حقوق اإلنسان وح(ULJPPNM)  زاغرب هاتف:   10000،  23، ميسنيتشكا

، مدير المكتب آلين   ured@uljppnm.vlada.hr، البريد اإللكتروني:  julnppnm.vlada.hr، الموقع اإللكتروني:358 01/4569

 ي للتكاملمسؤول االتصال الوطن -.  Alen Tahiri  ،univ.spec.polخيري تا

 

o  الموقع   :800 01/4807زاغرب،هاتف 10000،  16المحكمة اإلدارية لجمهورية كرواتيا ، فرانكوبانسكا ،

 kontakt@vusrh.pravosudje.hr، البريد اإللكتروني:  /http://vusrh.hrاإللكتروني: 

 

o ( الكرواتي، رادنيتشكا مكتب العمل والعمال )زاغرب، الموقع اإللكتروني:   10000،  6000 01/612 ، هاتف :  11التوظيف

www.hzz.hr :البريد اإللكتروني ،hzz@hzz.hr 

 

o  ي :  ، الموقع اإللكترون7979 0800زغرب ، هاتف :   10000،    3مكتب الضمان الصحي الكرواتي، مارغاريتسكا

.hrhttps://www.hzzo :البريد اإللكتروني ،glasnogovornik@hzzo.hr 

 

o  853 01/4851 855 01/4851زاغرب، هاتف:   10000,  6مكتب أمين المظالم في جمهورية كرواتيا ، ترغ خرفاتسكيخ فيليكانا   ،

 info@ombudsman.hrريد اإللكتروني: ، الب www.ombudsman.hrالموقع اإللكتروني: 

 

o الموقع اإللكتروني  278 01/4921 ،669 01/4929زاغرب هاتف:    10000،    10فع عن حقوق( لألطفال ، تسلينا أمين المظالم )المدا ،

:www.dijete.hr   :البريد اإللكتروني ،info@dijete.hr 

 

o  الموقع   100 01/4848، زاغرب, هاتف:   4/1الجنسين، برياوبراجينسكا أمين المظالم )المدافع عن حقوق( المعني بالمساواة بين ،

 ravnopravnost@prs.hr، البريد اإللكتروني:   www.prs.hrاإللتروني: 

 

o  ، 41/3زاغرب   10000أمين المظالم )المدافع عن حقوق( لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة  ، 

 ured@posi.hr ، البريد اإللكتروني:  www.posi.hr، الموقع اإللتروني: 170 6102 / 01هاتف:     

mailto:pitanja@mup.hr
mailto:ministrica@mzo.hr
mailto:pitajtenas@miz.hr
mailto:ministarstvo@mdomsp.hr
mailto:info@mingo.hr
http://www.min-kulture.hr/
http://www.min-kulture.hr/
mailto:kabinet@min-kulture.hr
http://www.mvep.hr/
mailto:ministarstvo@mvep.hr
https://mgipu.gov.hr/
mailto:pitanja@mgipu.hr
mailto:sduosz@sduosz.hr
mailto:kontakt@vusrh.pravosudje.hr
http://www.hzz.hr/
mailto:hzz@hzz.hr
https://www.hzzo.hr/
mailto:glasnogovornik@hzzo.hr
mailto:info@ombudsman.hr
mailto:info@dijete.hr
mailto:ravnopravnost@prs.hr
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 اإلندماج / تبادل الثقافات -3
أكثر تركيًزا من أي وقت مضى على قضية الهجرة في العالم، وكذلك على مسألة من  لحاليةوقات ااألقد تكون  

أخيل ". على حد تعبير الفيلسوف الكاميروني رط()ش يقرر بالضبط من له الحق في التنقل وتحت أي ظرف

قرون من تقاليد التجارة وحركة سكان العالم.  تثبث لناكما  -عبورهاأن يتم لمعنى الحقيقي للحدود هو ، ا4"مبيمبي 

. إلنتاج األشكال الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية -أمر أساسي  )الحركة( التداولإن وفقا له، 

ً  جتماعية واالقتصادية والسياسية هوإلى أن أهم دافع للتحوالت والتغيرات اال "مبيمبي " برزيو بنفس  التنقل. فعليا

تلك عليه النظرة االجتماعية والفردية لما هي  على قدم المساواة تتغيرالطريقة التي كان الناس يهاجرون بها دائًما، 

ق في  ومن له الحبحد ذاتها لتعايش. بصرف النظر عن مسألة الحركة الهجرة، ما هو مفهوم المجتمع والثقافة وا

 ن ، والذين يبدو ستقرونأولئك الذين يهاجرون وي انسجامعلى كيفية التركيز هو لعصرنا التنقل، فإن التركيز الثاني 

 هم مختلفون عنا في ما نعتبره مجتمعاتنا وثقافتنا.أن  

لمزيد من بمعنى أن المزيد وا - عمليًامن تزايد التعددية الثقافية  المجتمعات الغربية اليوم على الرغم إن    

 م ها ال تثق بشكل متزايد في فكرة األجنبي، وكذلك وجودهالمهاجرين ومجتمعات المهاجرين يشكلون سكانها، إال أن  

ا وثقافتنا وقيمنا تهديًدا ألسلوب حياتن )يبقون( . وبالتالي يظل األجانب والمهاجرون والالجئون يشكلون5في حياتهم

 لفون، بدائيون، تقليديون للغاية، غير راغبين في التغيير.وغالبًا ما يتم تصنيفهم على أنهم متخ -

غالبًا ما يُنظر إلى األشخاص الذين يهاجرون في المقام 

مهما كان معنى ذلك  -األول على أنهم حاملي ثقافاتهم 

وغير   التي تصبح ساكنة – على الثقافاتوفي الواقع  -

 ننظر إلى األغراض التي كأننا ،ية وجوهريةتاريخ

تحمل هذه النظرة و ا الناس من مكان إلى آخر.يحمله

للثقافة أيًضا افتراًضا بأن جميع أعضاء مجموعة ثقافية  

هم معينة ملتزمون على قدم المساواة بهذه الثقافة، وأن  

يفهمونها ويمارسونها على قدم المساواة، مما يؤدي إلى 

يجب النظر أوالً إلى ومتجانس جدًا للمجتمع. فهم 

يأتون كأشخاص مثلنا، والذين  األشخاص الذين

، تماماً نتشارك معهم الكثير من أوجه التشابه؛ مثلنا 

يتعاملون مع المعايير والثقافات والممارسات في و

مجتمعاتهم بطريقة فردية وحاسمة، وعندها فقط  

التي ال و -كأعضاء في ثقافات ومجموعات معينة 

 ينبغي فهمها على أنها محددة وغير قابلة للتغيير.

 عالم بال حدود، أفريقيا هي دولة ةأخيل مبيمبي، فكر 4
  https://africasacountry.com/2018/11/the-idea-of-a-borderless-world  

 . 3، صفحة   2016تعددية الثقافية، سي أم أس،  جانب ضد الترحيب باألجنبي، لوحة حول الالخوف من األ 5

https://africasacountry.com/2018/11/the-idea-of-a-borderless-world


 

26 

 

 

وبالمثل، يتم التركيز كثيًرا اليوم على األفراد أو الجماعات التي  

ا ما تشكك نادرً . ، ناهيك عن المجتمعات التي يأتون إليهاستقرت

السياسات العامة أو  الخطابات األكاديمية نفسها، ناهيك عن

كرة االندماج نفسه  الخطاب السياسي أو الرأي العام، في ف

كمفهوم نظري، أو كنموذج للتعايش، أو كفكرة وراء صنع  

بدالً من ذلك، يتم قبول إطار معين تم إنشاؤه  السياسة العامة.

 ً مدى اختالف الذين ويبرز ي الواقع ف به راقب، والذي يمسبقا

 ندماج. وهكذا، فإن مفهوم االك بالفعل هنايأتون عن الذين هم 

الذي يندمج فيه  -المتخيل لطبيعة مجتمعنا مصاغ في المفهوم 

الموجودة بالفعل للهوية  ؤشراتشخص ما، وفي مفاهيم الم

واالختالف، أي ما يجعل شخًصا مختلفًا عنا. لكن السؤال 

ً الرئيسي هو ما إذا كان مجتمعنا وثقافتنا مفهوًما  اقع أو و ساكنا

جتمعات عالمنا مصبوب داخل الحدود الوطنية أو ما إذا كانت الم

 .)قابلة للتطور( ومتغيرة مائعةوالثقافات ذات طبيعة 

وأخيًرا، فإن التركيز المفرط على االختالفات الثقافية يضع قضية الحواجز الهيكلية والتحديات التي يواجهها 

عملية  هوندماج علينا أن نسأل أنفسنا، إذا كان اال. وليها في الخلفالمهاجرون في المجتمعات الجديدة التي يأتون إ

نفتاح على التسامح والتعايش اهل هو مجرد  -ذات اتجاهين، فما الذي يتغير بالضبط في المجتمعات المستقبلة 

لقضاء على مواقفنا ومعاييرنا االجتماعية، وكذلك في السياق األوسع، ا -ه يتعلق بتغيير أنفسنا السلبي، أم أن  

  الهيكلي اآلخر.التفاوتات النظامية والعنصرية المؤسسية والقمع 

ونماذج وممارسات  عتبارها خطابات سياسية وفلسفية مختلفة،ا ناالتفكير في نماذج اندماج األجانب، والتي يمكن

المجتمعات المحلية  هاأنشت التي  "من أسفل إلى أعلى "حكومية لسياسات اندماج عامة مختلفة، ولكن أيًضا كممارسة 

الثقافية وعملية التعلم  بادليةإن الترويج لنموذج التبسات السالم مركز دراموقف وأعضاء جدد في المجتمع، 

وبالتالي،  المشترك هو النموذج األكثر عدالً إلشراك أعضاء جدد في عملية إعادة بناء المجتمع الذي يأتون إليه.

من جوانب  حاسمل أبدًا، حيث يقترب األعضاء الجدد والقدامى من المجتمع بشك فإن التبادل الثقافي عملية ال تنتهي 

إلنشاء ومحددة في المجتمع، ويعيدون فحص معايير اجتماعية  "القدامى "مختلفة من ثقافات األعضاء الجدد و

 بعض القواعد الجديدة معًا.

بين الثقافات التي تنطوي على تبادل مفتوح لآلراء الثقافية كنموذج قائم على عملية الحوار  بادليةيمكن النظر إلى الت

راد والجماعات من مختلف الخلفيات والتراث العرقي والثقافي والديني واللغوي، على أساس التفاهم بين األف

ها تسعى إلى أخالقيات أقصى قدر من التسامح مع االختيار الفردي وعدم التسامح ً  واالحترام المتبادلين. إن

 نظمة الشمولية.المطلق مع األ

بالهوية التاريخية، لكنها تراها بشكل تطوري في  اتالثقافبين  لالتباد : تعترف قصة6"بوجينكيتش" كتبتكما 

 هذا المفهوم  تعرفيويتمتع فيها جميع المواطنين من أي هوية بصوت وال يتمتع أحد بوضع مميز. التي عملية ال

 بينالتبادل تعتمد درجة قبول قصة و ًضا بما سيحدث في المجتمع.السياق الحالي وما يحدث، ولكنه يتنبأ أي على 

في الخوف  "كعب أخيل"يكمن وعلى التوازن بين اآلمال والمخاوف والنقاش العام الذي يتمحور حولهم.  اتالثقاف

ق الثقافي. من أن اآلخرين قد يغيرونا. إن فكرة أنهم يمكن أن يكونوا متساوين في خلق ثقافة مشتركة جديدة تثير القل

خرين للتكيف مع األساسيات والمعايير قبل أن يصبحوا صانعي قرار يبدو أكثر أماًنا وعقالنية بالنسبة لهؤالء اآلو

إلى أن يصبحوا مثل" "هم"  حيث يحتاجون  ندماج ينزلق هذا النهج بسهولة إلى االستيعاب كشرط لالومشاركين. 

ظمة، منالوغير  المبني ةمخاوف ال عندما تكون مدعومة من الثقة و ". عندما تنبع هذه المطالب من الخوف وعدم نحن

مطالبون" ببناء الثقة باستمرار مرة أخرى، على الرغم من وجود شك قوي في أنهم سيتمكنون من القيام  "هم" فإن

ور، )تايل اهذا، بطبيعة الحال، يقوض بشدة الديمقراطية في أساساتهوقبل أن يصبحوا أعضاء متساوين. وبذلك، 

2012.) 

 5، صفحة 2016, سي أم أس الثقافية تبادليةلخطوة أبعد من التعددية الثقافية، لوحة حول ا 6
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 مسرد المصطلحات
 

هو شخص خارج بلد الجنسية أو محل اإلقامة المعتاد. ال يستطيع / ال يريد  )الالجئ( نازح ال

 :بسبب االضطهادالخوف المبني على أسس إليه من جراء حماية هذا البلد أو ال يستطيع / ال يريد العودة 

 العرق• 

 ديانة• ال

 قومية ال •

 أو• االنتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة 

قسراً شخص اضطر "أي  نازح )الالجئ(يمكن أن نطلق على الو• الرأي السياسي خارج اإلطار القانوني، 

 ."إلى مغادرة مكان إقامته المعتاد

الشخص الذي ال يحمل  -أخرى؛ ومن منظور المواطنين الكروات هو شخص يحمل جنسية  األجنبي

 الجنسية الكرواتية.

ة(  ينظر الجمهوروالدائمة.  )اإلقامة/السكن( هو الشخص الذي يهاجر لغرض التسوية مهاجرلا   )العام 

. نستخدمه بشكل أساسي إذا كان من (الالجئالنازح )بشكل سلبي أكثر من مفهوم  مصطلحال اإلى هذ

لح المهاجر هو مصطلح شامل لجميع . مصط(الالجئالنازح ) وري إحداث فرق قانوني بين المهاجر والضر

ولكن ليس جميع  ، مهاجرون ون(الالجئالنازحون ). لذا فإن جميع اأو قسريً  ااألشخاص الذين يهاجرون طواعيً 

  (.الجئوننازحون )المهاجرين 

شخص يُجبر على هو  المضطهد )المالحق(الشخص النازح داخليًا / 

أو العنف العام أو  ةالمسلحعواقب النزاعات  تجنبلحرب أو ال أحداثمغادرة منزله أو مكان إقامته بسبب 

من صنع اإلنسان والتي لم تتجاوز حدود الدولة حوادث نتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو ا

 المعترف بها دوليًا.

 دون مرافقةموجود في بلد جديد ولثامنة عشرة هو شخص دون سن ا بدون مرافقالطفل 

 .بقي بدون مرافقالبلد  هممثل قانوني بعد دخول / أو ينوالدال

المسنون ور، ، القص  الذين ليس لديهم القدرة على العملهي: األشخاص  الفئات الضعيفة 

النساء و، حتياجات الخاصةاألشخاص ذوي االو، مستعصيةاألشخاص المصابون بأمراض ووالعجزة، 

عنف الاالغتصاب أو والتعذيب، و، بالبشراالتجار  ر وضحاياالوالد الوحيد مع األطفال القص  والحوامل، 

  .جنسيالبدني والنفسي وال
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 في البلد يوبقطلب لجوء  ت/قدموجمهورية كرواتيا  ت/دخلأجنبية  /هو أجنبي طالب/ة اللّجوء

ي المرافق الت - يةالدول حمايةال طالبيبشكل رئيسي في مالجئ أثناء النظر في الطلب. يتم إيواء طالبي اللجوء 

. إذا "غرباكوتينا وز"يوجد في كرواتيا مرفقان من هذا القبيل: في وتخدم السكن الجماعي لطالبي اللجوء. 

طالب اللجوء أموال خاصة لتمويل اإلقامة أو لديه أفراد من األسرة أو األصدقاء على استعداد دى كان ل

اللجوء.  طلب خلية المسؤولة عن إجراءاتعندئذ يمكنه البقاء هناك، مع إخطار مسبق لوزارة الدا -هم الستقبال

جمهورية  على أراضيليس لدى طالبي اللجوء قيود على حقهم في التنقل ويمكن استيعابهم في أي مكان و

 كرواتيا

ن الحماية الدولية والمؤقتة. في جوء( على أساس أحكام قانوُمنح الحماية الدولية )الل   نازحهو  الالجئ 

مترادفان. يُعتبر المصطلحان  ، على الرغم من أنالالجئو نازحني بين مصطلحي الكرواتيا، هناك تمييز قانو

هم من األجانب  يُعتبر الالجئون ا من أراضينا في التسعينيات، في حيننزحومن األشخاص الذين  نازحونال

رواتيا في  إدخال نظام اللجوء في جمهورية كأنه تم إلى  اً واتيا. ونظرفي كر  نازح )الجئ(الذين لديهم وضع 

من السابقة  "يوغوسالفيامناطق "الحرب من  نازحي، كانت هناك حاجة إلى التمييز باالسم بين 2003عام 

 "الجدد". (الالجئينالنازحين )

 ده / بلدها بسبب خوفشخص غادر بللهو توفير الحماية واللجوء لدولة معينة على أراضيها  اللجوء

اإلنسانية األساسية للخطر. وفقًا لقانون  ها/ب تعرض حقوقه، أي بسب)المالحقة( من االضطهاد ررمب

 ىخارج البلد الذي ينتمي إل يقطن( "يُمنح حق اللجوء لمقدم الطلب الذي 20الحماية الدولية والمؤقتة )المادة 

انتمائه من االضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو جنسيته أو محل إقامته المعتاد ولديه خوف مبرر 

ولهذا السبب ال يمكنه أو ال يريد قبول حماية ذلك البلد". لن يتم  ، أو رأيه السياسي معينة وعة اجتماعيةمجمل

  .اقتصادية، ولكن حصريًا ألسباب سياسية إستناداً إلى اسبابمنح اللجوء 

ال يستوفي شروط منح  التي/الذي االجنبية/حة لألجنبيهي الحماية الممنو ثانويةالحماية ال

إلى بلدهم األصلي ستواجه خطًرا حقيقيًا من المعاناة ته / ها وجد أسباب مبررة تشير إلى أن عودوي، اللجوء

، ولكن يتم صل )موطنه(األ هبسبب هذا الخطر، ال يتم وضع األجنبي تحت حماية بلدوالظلم الخطير. و

 سنوات. 3لمدة  الحمايةمنحه هذا الشكل من 

حدث فيها وحة لألجانب الذين يأتون بأعداد كبيرة من دولة هي الحماية الممن الحماية المؤقتة

الحماية  إن   (، أو العنف العام أو النزاعات الداخلية.له حقوق اإلنسان بسبب الحرب )أو وضع مماثللانتهاك 

ي إجراء الطوارئ في حاالت التدفق الجماعي الوشيك المؤقتة هي حماية ذات طبيعة عاجلة ومؤقتة تُمنح ف

النازحين من دول ثالثة الذين ال يمكنهم العودة إلى بلدهم األصلي، خاصة إذا كان هناك خطر لألشخاص 

من أجل حماية مصالح النازحين  الفع   بشكلالحماية الدولية تنفيذ إجراء  نمكال يوالتدفق  بسبب ذلك

 يلتمسون الحماية.وغيرهم من األشخاص الذين 
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المتعلق بوضع  1951عام بميثاق  دحدالمساسي ألامبدأ الهو  مبدأ عدم اإلعادة القسرية

القسرية إلى  عادةالالجئين، والذي يحمي الالجئين الذين يجدون أنفسهم في منطقة خارج بلدهم األصلي من اإل

على ما  ميثاقمن ال 33ل. تنص المادة يحتمل أن يتعرضوا فيها لالضطهاد أو التعذيب أو القتحيث منطقة 

منطقة قد تتعرض فيها  إلى لة متعاقدة أن تطرد أو تعيد الجئ، بأي شكل من األشكاليلي: "ال يجوز ألي دو

 ةاجتماعيحتى بسبب انتمائة لجمعية حياته أو حريته للخطر بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو القومي أو 

مة بتطبيق وهي بالتالي ملز ميثاقجمهورية كرواتيا دولة موقعة على ال ة أو بسبب رأي سياسي." إنمعين

 .ميثاقمبادئ ال

ختصاص دولة عضو في إتحدد التي الئحة مجلس االتحاد األوروبي  يه دبلن الئحة إتفاقية 

أحكام اتفاقية تقدم واللجوء في دولة عضو في االتحاد األوروبي. طلب االتحاد األوروبي بشأن إجراءات 

د األوروبي، مما يعني أن طالب اللجوء اللجوء الموحد لالتحا منظومةلن مصطلح "تقاسم األعباء" في دب

أخرى. العملية برمتها مدعومة من   في إحدى الدول األعضاء ال يمكنه أن يفعل الشيء نفسه في دولة عضو

اللجوء.  بيطالقاعدة بيانات االتحاد األوروبي مع بصمات  -"EURODAC منظومة "إوروداكقبل 

وجوده في االتحاد األوروبي، يتم إدخال بصمات عندما يطلب شخص ما اللجوء، بغض النظر عن مكان 

 يظهر في أي بلد تقدم الشخص ألول مرة بطلب اللجوء. وهكذاالمركزي؛  منظومة "إوروداك"أصابعه في 

جمهورية كرواتيا، شريطة قبل مجيئه إلى  األجنبية/جنبياألهو بلد أقام فيه  مناآلثالث البلد لا

نتمائه إلى اأو  قوميتهنتهاكات حقوق اإلنسان بسبب عرقه أو دينه أو أن يكون في مأمن من االضطهاد أو ا

يمكن  تلتزم الدولة بالمبادئ الدولية المتعلقة بحماية الالجئين وومجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي، 

اللجوء دون خوف من الترحيل إلى بلد قد تتعرض فيه  طلبد ويبشكل قانوني إلى ذلك البل ةعودالألجنبي ل

 حياته أو أمنه أو حريته للخطر.

لحصول على حماية ا فيها شخص   طلبنتقال من دولة ختيار واالاإلهي عملية  إعادة التوطين

بلد ما تتم اإلجراءات في التي ها عملية لطلب الحماية دولية إلى دولة قررت قبول هذا الشخص كالجئ. إن  

 -نت الدولة التي تقوم بإجراء اللجوء تمنح نفس اللجوء إذا كاعندما ولحماية يقيم في بلد آخر. اقدم طلب وم

 ( من البلد الذي كان يقيم فيه أثناء إجراءات اللجوء.مقربةينتقل الشخص )من المحتمل أن تكون عائلته ال

ي  ت ، وال2015في عام  اتم إنشاؤهالتي  لالتحاد األوروبيالمشتركة  ءاللجو منظومة يه نتقالاإل

جوء من إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى دولة عضو أخرى في نقل طالبي الل تتضمن

 اللجوء. طلب االتحاد األوروبي، مما يجعل الدولة العضو األخرى مسؤولة عن إجراءات
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التي يطرحها  االسئلة األكثر شيوًعا

المتطوعين/المتطوعات عن منظومة 

 اللجوء
 

 مكن فقدان وضع اللجوء؟ هل ي

لن يتم منح الحماية الدولية وسيتم إلغاؤها إذا ُمنحت و. ثانويةاللجوء والحماية ال وضع ءيمكن إلغاء وإنها

أو جرائم  سانيةفي ارتكاب جرائم ضد السالم أو جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنبهم بالفعل ألشخاص يشتبه 

ريقة أخرى قبل القدوم إلى كرواتيا أو في ارتكاب أعمال أو شاركوا فيها بط اأو التحريض عليه محددة

ا على النظام القانوني واألمن القومي تتعارض مع أهداف ومبادئ األمم المتحدة، وإذا كانت تشكل خطرً 

مذكورة صول عليه على أساس الحقائق العندما يتم الح وضع، يمكن إلغاء الاأيضً ولجمهورية كرواتيا. 

، باستخدام وثائق مزورة مهمة بشكل كاذبن خالل تقديم الحقائق والظروف ال، ممزورأو  بشكل خاطئ

حصل من أجلها ووثائق أخرى. وينتهي وضع الحماية الدولية بشكل عام عندما تتوقف الظروف التي 

تحت حماية البلد الذي فر منه أو يتمتع نفسه لشخص عندما يضع ذلك اوعلى الحماية الدولية،  معي ن شخص

، على سبيل المثال من خالل الحصول على جنسية البلد الذي يتمتع بحمايته. على بطريقة أخرى بالحماية

أو إنهاؤه بعد أن تقوم السلطة المختصة بإبالغ الشخص باألسباب وتسمح له /  وضعأي حال، يمكن إلغاء ال

 لها باإلدالء ببيان.

 ؟ جوءلّ ة لطلب الا هي المرحلة األولى وما هي المرحلة الثاني م

رسميتين في جمهورية كرواتيا: في الهيئتين التحديد الظروف التي تجعل شخًصا ما الجئًا هو مهمة  إن  

في  والعامالت العاملين قانونيين/القانوني اتوزارة الداخلية، أي ال -المرحلة األولى من طلب اللجوء 

اللجوء طلب حلة الثانية من في المر. اللجوءطلب القرار في قضايا  صانعات/صانعي  ناصبم الوزارة في

توجد في جمهورية وفي المحكمة اإلدارية.  والعامالت العاملين القاضيات/المحكمة اإلدارية، أي القضاة -

 طلب الثانية منالمرحلتان األولى و ."غرباأوسييك ورييكا وسبليت وز"كرواتيا أربع محاكم إدارية: في 

ن أو يتبع كل منهما اآلخر. اإلجراء هو على النحو التالي: إذا اللجوء هما عمليتان مختلفتان غير مترابطتي

لدى اللجوء، أي رفضت طلب اللجوء، عندئذ  طلب اتخذت وزارة الداخلية قراًرا سلبيًا في إجراء

 المحكمة اإلدارية،وأمام مام المحكمة اإلدارية. هذا القرار أ )الطعن في( استئناف إمكانيةالطلب  مقدمة/مقدم

طرفان متعارضان. في هما القرار(  صانعة/اللجوء وممثل وزارة الداخلية )صانعطلب  ةمقدم/مقدم
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اللجوء الحصول على مساعدة قانونية مجانية يقدمها  ة/المرحلة الثانية من طلب اللجوء، يحق لطالب

 المجانية. محامون من قائمة المساعدة القانونية

 اللجوء؟ طالبات /ا هي الحقوق التي يتمتع بها طالبوم

ة اللجوء الحق في اإلقامة وحرية التنقل في جمهورية كرواتيا وتوفير ظروف مادية كافي طالبات/لطالبي

اللجوء أو على أي لجأ طالبي اللجوء البقاء في مطالبة  /يجوز لطالب ، أثناء اإلجراءوسكن. المعيشة ولل

اللجوء  طالبات/يحق لطالبيواخلية. في جمهورية كرواتيا على نفقته الخاصة، بموافقة وزارة الد عنوان

الحصول على الرعاية الطبية الطارئة، التي تشمل توفير اإلجراءات التشخيصية والعالجية الالزمة 

في التعليم في ظل ر الحق ص  اللجوء القُ  طالبات/لطالبيوللقضاء على الخطر المباشر على الحياة والصحة. 

 طالبات/الثاني، يحق لطالبي مستوىفي إجراء الوكرواتيون. نفس الظروف التي يتمتع بها المواطنون ال

تمثيل أمام المحكمة اإلدارية. كما أن الصياغة دعوى و عنداللجوء الحصول على مساعدة قانونية مجانية 

في تلقي المساعدة اإلنسانية وحرية الدين والتربية اللجوء الحق في المساعدة المالية، والحق  طالبات/لطالبي

اللجوء العمل بدون تصريح إقامة  طالبات/لألطفال. بعد عام واحد من يوم تقديم الطلب، يحق لطالبي الدينية

 وعمل.

 جوء؟ للّ يمكن لشخص طلب ا يفك

، وإذا كان الشخص يةالحدود تنفيذ السيطرةاللجوء عند المعبر الحدودي أثناء  طلبيمكن التعبير عن نية 

من الناحية وتيا، فقد يتم التعبير عن النية في مركز الشرطة. موجودًا بالفعل في أراضي جمهورية كروا

طلب اللجوء" أو الكتابة على أود أن أشرطة وإخباره / ها " على موظف/موظفةيعني البحث  العملية، 

اللجوء في  طالبيجوء، ويتم ذلك في ملجأ لالبعد اإلعراب عن النية، من الضروري تقديم طلب وورقة. 

 إستجوابالقرار ب صانع /صانعةالقرار. ويتبع ذلك مقابالت يقوم فيها ع /صانعة صان، أمام "غرباز"

 .مترجمة/الشخص بالتفصيل حول أسباب طلب اللجوء بمساعدة مترجم

 كيف يمكنني التواصل مع الناس إذا لم تكن لدينا لغة مشتركة؟ 

هناك العديد من فغة نفسها لل  ن أنها لن تكون األسهل، إال أن التواصل هو أكثر من مجرد اعلى الرغم م

 حاولوانفس اللغة.  كلمونال تت مالطرق للتواصل مع األشخاص الذين ستعمل معهم، حتى إذا كنت

ي استكشاف طرق جديدة للتواصل. فومحاولة الال داعي للخوف من و -الرسومات واألغاني واإليماءات ب

صبح روابط لت -د من اللغات أمًرا مفيدًا بعض األحيان، قد يكون إشراك األشخاص الذين يعرفون المزي

 وبين األشخاص الذين تعمل معهم. مبينك
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Sudwind 

(Austria)   
 ويند )النمسا( دسو 

     

      PATRIR 

(Romania) 

 بارتير )رومانيا(

 
 

Development Perspectives - DP 

(Ireland) 
 دي بي )إيرلندا(   –منظورات التنمية 

 

CPS – Center for Peace Studies 

(Croatia) 

 سي بي أس )كرواتيا( –مركز دراسات السالم  

 

Rehabilitation centre for 

stress and trauma - RCT 

(Croatia) 

 آر سي تي )كرواتيا(  –مركز إعادة التأهيل لإلجهاد والصدمات 

 

Slovene Philanthropy – SP 

(Slovenia) 
أس بي )سلوفينيا( –األعمال الخيرية السلوفينية   

 

 
CESIE 

(Italy)         )إيطاليا( أس أي إي  يإ  سي  
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