النشاطات
–
–

–البحث يف جمال اللجوء واهلجرة
–نرش مقاالت عيمل متعلقة باللجوء واهلجرة

–
–

–تقدمي املشورة يف تطوير أفاكر املشاريع اإلجمتاعية
–بناء خطط العمل

–
–

–تقدمي املشورة يف بناء معل تعاوين إجمتايع
()social cooperative
–دورات تعلميية

–
–
–

–تنظمي لقاءات ثقافية وحفالت موسيقة ومعارض وحمارضات
–مض الالجئني يف برناجم الثقايف للنادي
–نشاطات تبادل بني الثقافات اليت تجشع إندماج الالجئني

العنوان

املنظمة

Ulica Ljudevita
Farkaša Vukotinovića 2
p.p. 303, 10 000 Zagreb
+385 1 4877 460

irmo
Institut za razvoj
i međunarodne odnose
مؤسسة التطوير والعالقات العاملية
:جهة االتصال
Senada Šelo-Šabić سينادا شيلوشابيتش

Jurja Neidhardta 4
10 000 Zagreb
+385 1 3022 703

NESsT Croatia
رشكة غري راحبة و فريق االستدامة
الذاتية
:جهة االتصال
Andreja Rosandić أندريا روسانيتش

Vlaška 40
10 000 Zagreb
+385 91 1557 717

cedra
Cluster za eko-društveni
razvoj i inovacije
مجموعة التمنية والتحديث االقتصادية
واالجمتاعية
:جهة االتصال
Vera Djokaj فريا جواكي

Pierottijeva 11 (Medika club)
10 000 Zagreb
+385 1 6197 223

attack!
Autonomni kulturni centar
املركز الثقايف املستقل
:جهة االتصال
Sanja Burlović سانيا بورلوفيتش
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النشاطات
–

–حتارب منمظة زغرب برايد )كربياء زغرب( من خالل التعلمي والبحث
و الدفاع والفعل املبارش من أجل املثليني )املثليني واملثليات ومشهتي
اجلنس واملتحولني جنسيا( و املجمتع و العائالت غري املعيارية
وتعمل للقضاء عىل لك أشاكل المتيزي من اضطهاد وعىل تعزيز
واحرتام ومحاية حقوق اإلنسان

–

–يرتكز معلها عىل نظام اللجوء واهلجرة و خصوصا عىل األطفال
غري املصحوبني واملنفصلني عن ذوهيم
–التعلمي والبحث

–
–
–

–تقدمي الدمع النفيس لألطفال والشباب والبالغني
)دمع فردي ومجايع(
–توفري العالج النفيس
–العمل عىل البحث و التوصيات يف جمال املساعدة النفسية

–
–
–

–يقدم مساعدة قانونية لضحايا انهتااكت حقوق اإلنسان
–استخدام املكتبة
–استخدام قاعات لالجمتاعات والدورات التعلميية.

–

–تدمع هذه امجلعية وتعزز رفاهية ومصاحل األطفال احلاملة مبادئ
التساحم والتفهم واحرتام حقوقهم واحتياجاهتم واهلدف من ذلك
بناء جممتع حيث تكون تضمن حقوقه بطريقة فعالة حتت اتفاقية
حقوق الطفل وامليض يف يف العمل لضامن حياة نوعية للك
األطفال وخاصة املهمشني واحملرومني مهنم.

–

العنوان

املنظمة

Pierottijeva 11 (Medika club)
10 000 Zagreb
+385 95 9021 445

zagreb pride
Queer-feministička
i antifašistička udruga
مؤسسة املساواة بني
اجلنسني و ضد الفاشية
:جهة االتصال
Daniel Martinović دانييل مارتينوفيتش

Iblerov trg 9
10 000 Zagreb
+385 98 384 655

cni
Centar za nove inicijative
مركز املبادرة اجلديدة
:جهة االتصال
Lovorka Marinović لوفوراك مارينوفيتش

Ulica kneza Mislava 11
10 000 Zagreb
+385 1 4826 111
+385 1 4826 112

dpp
društvo za psihološku pomoć
مجعية املساعدة النفسية
:جهة االتصال
Martina Čarija مارتينا تشاريا

Selska cesta 112 c
10 000 Zagreb
+385 1 6413 710

KLJP
Kuća Ljudskih prava
بيت حقوق اإلنسان
:جهة االتصال
Milana Romić ميالنا روميتش

Prilaz Gjure Deželića 30
10 000 Zagreb
+385 1 4846 306

kud
Koordinacija udruga za djecu
امجلعية التنظميية لألطفال
:جهة االتصال
Krešimir Makvić كريمشري ماكفيتش
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النشاطات
–

–يقدم مشورات طبية وقانونية ونفسية ويقدم الدمع للناجني وأفراد
عائلهتم من العنف اجلنيس ومساعدهتم يف التحضري حملامكة
–تقدمي معلومات عن الصحة اجلنسية واحلقوق اجلنسية
–حلقات تدريسية تتعلق مبنع حدوث التحرش اجلنيس بني الشباب

–
–
–

–املساواة بني اجلنسني
–حماربة ومنع لك أشاكل العنف القامئ عىل نوع اجلنس
–تقدمي الدمع النفيس ومحاية وجود املرأة )حضايا العنف وأطفاهلم
يف منطقة فوكوفار(

–
–
–
–

–تقدمي الدمع لالجئني واألجانب يف معلية اإلندماج يف املجمتع
–مساعدة قانونية لالجئني واألجانب
–ورشات معل عن التواصل بني الثقافات
–الدعوة يف جمال اللجوء واهلجرة

–
–
–

–منرب للفنانني املهمتني لملشاركة يف أفالم وفيديوهات إجمتاعية.
–إنتاج أفالم و مسلسالت وثائقية
–دورات تعلميية عن صناعة أفالم إجمتاعية

–
–

العنوان

املنظمة

Maksimirska cesta 51 A
10 000 Zagreb
+385 1 6119 174

ženska soba
Centar za seksualna prava
مركز احلقوق اجلنسية
:جهة االتصال
Paula Zore باوال زوره

Selska cesta 112 a
10 000 Zagreb
+385 1 4663 666

B.a.B.e.
Budi aktivna. Budi emancipiran.
Udruga za promicanje i
zaštitu ženskih ljudskih prava
 منمظة تعزيز- وحرة
ُ كوين نشيطة
ومحاية حقوق املرأة
:جهة االتصال
Senka Sekulić-Rebić سيناك سيكوليتش ريبيتش

Selska cesta 112 a
10 000 Zagreb
+385 1 4820 098

Cms
Centar za mirovne studije
مركز الدراسات السملية
:جهة االتصال
Tea Vidović تيا فيدوفيتش

Nova Ves 18, 2. kat
10 000 Zagreb
+385 1 4667 817

fade in
Fantastično dobra institucija
:جهة االتصال
Martina Globočnik مارتينا غلوبوتشيك
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النشاطات
–

–تعلمي اليافعني الذين لدهيم فرص ضئيلة من خالل حلقات دراسية
والتدريب.
–إرشاك يافعني من لك أحناء كرواتيا يف معل املنمظات الشبابية

–
–

–إرشاك الرجال والشباب يف خلق جممتع مبين عىل املساواة.
–رفع مستوى ويع املجمتع حول أمهية دمع الدور اإلجيايب الفئة
الشابة
–التشديد عىل مزيات وإماكنيات العمل مع اليافعني وإماكنيات خالل
تطوير اإلسرتاتيجيات وخطط العمل.

–

–العمل عىل التأهيل النفيس واإلجمتايع مع األطفال اليت ترتاوح
أمعارمه بني  7 - 3سنني  ،وال  ، 14 - 7نوادي لليافعني ،ورشات
معل لألهل
–تقدمي املشورات للنساء العاطلني عن العمل ولألخشاص ذوي اإلعاقة
–اإلرشاف

–
–

–العمل مع اليافعني والنساء
–تقدمي معلومات ونشاطات تعلميية عن مواضيع تتعلق حبامية
املراهقني من العنف اجلسدي واحلقوق اإلجنابية والصحة
–العمل عىل تعزيز دور املرأة يف التوظيف ومشاركهتا الفعالة يف
املجمتع

–

–

–
–

–

العنوان

املنظمة

Vladimira Nazora 22
10 000 Zagreb
+385 1 4573 937

MMH
mreža mladih Hrvatske
شبكة الشباب الكروايت
:جهة االتصال
Monika Rajković مونياك رايكوفيتش

Petrova 69
10 000 Zagreb
+385 1 2300 447
+385 98 1838 781

status m
Centar za unapređenje
profesionalnog rada s mladima
مركز تطوير العمل اإلحرتايف
مع الشباب
:جهة االتصال
Natko Gereš ناتكو جرييش

Krešimira Kovačevića 4
10 360 Zagreb
+385 98 322 289

iskra
Centar za edukaciju i savjetovanje
مركز اإلستشار والتعلمي
:جهة االتصال
Željka Mazzi جيلاك مازي

Nova cesta 4
10 000 Zagreb
+385 1 2422 800

Cesi
Centar za edukaciju, savjetovanje
i istraživanje
مركز للتعلمي والبحث واإلستشارة
:جهة االتصال
Nataša Bijelić نتاشا بيليتش
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النشاطات
–

–يساعد يف التعلمي و رشاء الكتب والثياب واألدوية والطعام و احلصول
عىل العضوية يف املكتبة والنوادي ويقدم مساعدة يف نفقات السفر و
مستلزمات املزنل و املطبخ العام واملواصالت جمانا ..اخل
–يتعاون مع فروع الصليب األمحر يف املدن األخرى مثل كوتينا و
بيلوفار.
–احتواء األطفال والنساء

–

–املساعدة املالية املبارشة من الصندوق عىل سبيل املثال:
)دفع مبالغ اإلقامة املؤقتة(
–دمع الصليب األمحر الكروايت ،ومركز القانوين الكروايت ،ومركز
الدراسات السملية بتقدمي مساعدة قانونية وإجمتاعية نفسية
واملساعدة يف اإلندماج.

–
–

–

–

–يقدم مساعدة قانونية لطاليب اللجوء ولألخشاص حتت امحلاية
الفرعية
–مض طاليب اللجوء واألخشاص حتت امجلاية الفرعية يف برناجم
إرشاد نفيس جكزء من مرشوع "محاية حضايا التعذيب بني
املهاجرين الضعفاء"

–

–ورشات معل ونشاطات إبداعية لألطفال والنساء
)لألطفال الذين ترتواح أمعارمه بني  5و  18ولألطفال حتت سن
اخلامسة مع أهلهم ومفتوحة أيضا لملراهقني األكرب سنا(

–

املنظمة

العنوان

HCK
Hrvatski crveni križ
)(Odjel za azil i migracije
الصليب األمحر الكروايت
)مكتب الالجئني و املهاجرين(
جهة االتصال:
مايا اكدويتش Maja Kadoić

Dubravkin trg 11
+385 1 6185 444
+385 99 2496 705

UNHCR
Ured Visokog povjerenika
Ujedinjenih naroda za izbjeglice
املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني  -مكتب املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
جهة االتصال:
بوراك فولكيتش Borka Vukelić

Radnička cesta 41/7
10 000 Zagreb
+385 1 3713 555

hpc
Hrvatski pravni centar
مركز القانوين الكروايت
جهات االتصال:
النا توشكوريتش Lana Tučkorić
تاتيانا هوليفاتس Tatjana Holjevac

Andrije Hebranga 21
10 000 Zagreb
+385 1 4854 934

izazov
Udruga za promicanje prava
i socijalizacije djece i mladih
مجعية تعزيز حقوق األطفال
والشباب و إدماجهم يف املجمتع
جهة االتصال:
سبومناك أوبالك Spomenka Oblak

A. G. Matoša 64
44 320 Kutina
+385 44 681 333
+385 98 750 248
+385 98 886 283
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ميثل املجمتع احمليل من قبل املواطنني الذين يعيشون يف كرواتيا
ولدهيم اهمتامًا يف العمل اإلجمتايع .ميكن لملواطنني املشاركة
كأفراد أو مجموعات و جيمتعون عادة يف مجموعات املباردة املدنية
عندما هيمتون بنفس الظاهرة أو املشلكة اإلجمتاعية.
هناك العديد من منمظات املجمتع احمللية يف كرواتيا اليت ترتكز
حول قضايا خمتلفة ،مكشالك البيئة وحقوق اإلنسان وحقوق احليوان
وغريها .منمظات املجمتع احمللية ليست جزءًا من املؤسسات
احلكومية لكهنم يتعاونون معهم هلدفهم يف تغيري املجمتع لألفضل.
يف الكثري من األحيان تضم منمظات املجمتع احمللية متطوعني يف
معلهم ومه مواطنون يشاركون يف نشاط معني دون احلصول عىل
تعويض مايل جزاء عىل معلهم .أي نشاط يقوم به املتطوع يكون يف
وقت فراغه ومن دافع خشيص.
يف عام  ، 2011أسس مركز الدراسات السلمية ( )CMSبرناجم تنسيق
إدماج املهاجرين الذي يضم منمظات املجمتع اليت لدهيا القدرة عىل
توفري خدمات إجمتاعية خمتلفة لطاليب اللجوء والالجئني واألجانب
حتت امحلاية الفرعية واهلدف من هذا التنسيق هو إنشاء شبكة من
مقديم اخلدمات يف املستقبل لطاليب اللجوء والالجئني واألجانب
حتت امحلاية الفرعية .يشارك لك عضو من أعضاء التنسيق يف
موضوع خمتلف ومنطقة خمتلفة.
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منظمات املجتمع املدني
الناشطة في مجال إدماج
املهاجرين -
التنسيق لتحقيق االندماج
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املنصب

العنوان

مستشار أول يف قسم )إدارة
اإلسرتاتيجيات واملعايري والرباجم
اخلاصة(

+385 1 4594 472
ana-maria.pavic@mzos.hr

مساعدة يف قسم
)سوق العمل و التوظيف(

+385 1 6109 219
ivana.guberovic@mrms.hr

رئيس قسم رقابة قواعد االحتاد األورويب
يف مديرية الشؤون القانونية واملالية

+385 1 4607 630
bozica.saric@miz.hr

مستشار أول يف )مكتب البناء وكفاءة
استخدام الطاقة يف املباين(

+385 1 3782 447
andriana.pozojevic@mgipu.hr

مستشارة الوزارة
)مكتب الوزير(

+385 1 6172 567
anna-maria.radic@mrrfeu.hr

رئيسة فريق )قسم الالجئني و
سياسات اإلندماج(

+385 1 4820 094
julija.kranjec@cms.hr

قسم )محاية املهاجرين(

+385 1 6185 444
+385 99 2496 705
maja.kadoic@hck.hr

مستشارة القسم

+385 1 6172 531
maja.radocaj@duosz.hr

املنظمة

االسم والكنية

وزارة التعلمي والعلوم والرياضة

آنا ماريا بافيتش
Ana-Maria Pavić, prof.

وزارة العمل ونظام التقاعد

إيفانا غوبريفيتش
Ivana Guberović

وزارة الصحة

بوجيتسا شاريتش
Božica Šarić, dipl.iur.

وزارة اإلمعار والتخطيط العمراين

أندريانا بوزويفيتش
Andriana Pozojević,
dipl.ing.arh.

وزارة التمنية اإلقلميية وصندوق
االحتاد األورويب التمنوي

آنا ماريا راديتش
Anna Maria Radić

مركز الدراسات السملية CMS

يوليا كرانيتس
Julija Kranjec

الصليب األمحر الكروايت HCK

مايا اكدويتش
Maja Kadoić

املكتب احلكويم إلعادة البناء
والرعاية السكنية

مايا رادوتشاي
Maja Radočaj
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املنصب

العنوان

رئيس قسم املكتب احلكويم

+385 1 4569 358
ured@uljppnm.vlada.hr

مستشارة يف املكتب احلكويم
(قسم حظر اإلجتار بالناس
والتعاون العاملي)

+385 1 6303 092
lana.vukalovic@uljppnm.vlada.hr

املستشار األول يف قسم )مساعدة املسنني
والعجزة ،واألخشاص الذين يعانون من
مشاكل اإلدمان ،وطاليب اللجوء(

+385 1 5557 180
ivana.zivkovic@mspm.hr

مرشف عن الشؤون الداخلية ومسؤول عن
اإلندماج )قسم األجانب والالجئني(

+385 1 4570 968
lvucinic@mup.hr

جهات االتصال في إدارة
الدولة إلدماج األجانب

املنظمة

االسم والكنية

مكتب حقوق اإلنسان واألقليات
الوطنية يف كرواتيا

برانكو سوتشاناتس
Mr. sc. Branko Sočanac, National
contact-point for Integration
النا فيلميريوفيتش فواكلوفيتش
Lana Velimirović Vukalović,
prof.

وزارة الشباب والشؤون
اإلجمتاعية

إيفانا جيفكوفيتش
prof. Ivana Živković

وزارة الداخلية

النا فوتشينيتش
Lana Vučinić
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ما يه حقوقك لكاجئ أو خشص حتت امحلاية الفرعية يف
كرواتيا؟
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–ترصحي إقامة ملدة مخس سنني لالجئني وثالثة سنني لألجنيب حتت
امحلاية الفرعية يف مجهورية كرواتيا
–سكن تأمنه احلكومة الكرواتية ملدة سنتني
–حق العمل
–الرعاية الصحية
–حق التعلمي
–حرية الدين والتعلمي الديين لألطفال
–مساعدة قانونية جمانًا
–خدمة إجمتاعية
–مل مشل األرسة
–احلفاظ عىل وحدة األرسة
–املساعدة لإلندماج يف املجمتع

بأي حاالت تنهتي صفة اللجوء؟
–
–
–
–
–

–إن اكن الخشص قد تطوع فرديًا للعودة حتت محاية البلد الذي
حيمل جنسيته األصلية
–إن حصل الخشص عىل جنسية البلد احلاصل مهنا عىل امحلاية
–إن عاد الخشص طوعًا واستقر يف البلد الذي ف ُر منه أو خارجًا
حيثوا بقوا خوفا من االضطهاد
–إن تغريت الظروف )يف موطنه األصيل( اليت بسبهبا حصل
الالجئ عىل اللجوء
–إن استعاد الخشص طوعًا جنسيته األصلية اليت فقدها
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يف هناية جلسة اإلسمتاع جيب أن تقرأ األقوال من قبل طالب اللجوء
وجيب أن توقيع بتوقيعه الخشيص عىل إفاداته إذا قد نقلت بدقة .لكن
يف حالة أي التباس علهيم التوضيح له مرفقة مع التجسيل الصويت عن
لك االعرتاضات يف التجسيل الرمسي.
جيب إجراء هذه العملية بلغة يفهمها طالب اللجوء وإن اكن بالرضورة
جيب التأكيد عىل وجود املرتمج خالل اإلجراء بأمكله.
ويف الهناية  ،حبال مل حيصل طالب اللجوء عىل اللجوء ،ميكن أن يتقدم
بشكوى والرشوع بإجراء قانوين قبل احملمكة اإلدارية.
ما يه حقوقك كطالب جلوء يف كرواتيا؟
–
–
–
–
–
–
–
–

–اإلقامة وحرية التنقل يف كرواتيا
–مضان ظروف مادية مالمئة لملعيشة والسكن
–تأمني حصي
–تعلمي إبتدايئ وثانوي
–مساعدة قانونية جمانية
–املساعدات اإلنسانية
–حرية الدين والتعلمي الديين لألطفال
–اكتساب احلق يف العمل بعد انقضاء مدة سنة من يوم تقدمه طلب
اللجوء إذا مل يمت االنهتاء من إجراءات اللجوء

يف أي حاالت لن يمت املوافقة عىل طلب اجلوء؟
–
–
–

–إن اكن الخشص قد ارتكب جرمية ضد السالم ،أو جرمية حرب ،أو
جرمية ضد اإلنسانية ،أو أي انهتااكت وأفعال تتعارض مع أهداف
و معاهدات األمم املتحدة.
–إن اكن الخشص خطرًا عىل النظام القانوين واألمن الوطين
للجمهورية الكرواتية.
–إن حصل الخشص عىل امحلاية عىل أساس وقائع مهبمة وخاطئة
وتشويه األحداث واحلقائق باستخدام وثائق مزيفة
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معلية احلصول عىل اللجوء تقرر بطرق حتددها إتفاقية امحلاية
العاملية لخشص دولته ال تستطيع أو مل تقدم له امحلاية.
قانون اللجوء يف كرواتيا جيب أن يؤكد عىل عدم ترحيل أو إعادة
األجنيب إىل موطنه حيث حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه أو دينه
أو أصله أو بسبب إنتسابه ملجموعة إجمتاعية معينة أو رأيه السيايس
أو يف حال تعرضه لتعذيب أو معل غريإنساين أو مهني أو عقاب يف
بلده .يوجد نوعني للحصول عىل امحلاية يف كرواتيا  ،إما احلصول
عىل اللجوء أو امحلاية الفرعية.
اللجوء :مينح حق اللجوء للك خشص خارج بلده رشيطة وجد خوف
يربر تعرضه لالضطهاد بسبب عرقه ،أو دينه ،أو جنسيته ،أو انمتائه
إىل فئة اجمتاعية معينة أو بسبب رأيه السيايس خارج البالد اليت
حيمل جنسيهتا وال يستطيع أو ال يرغب يف محاية ذلك البلد بسبب
هذا اخلوف.
إذا اكن الخشص ال يستويف رشوط اإلعرتاف بطلب جلوء لكن لديه
أسباب أخرى تثبت تعرضه للخطر إن عاد إىل موطنه األصيل وال
يرغب بسبب هذا اخلوف وليس بإستطاعته احلصول عىل امحلاية من
ذلك البلد فسوف مينح حق امحلاية الفرعية.
ماذا بعد طلبك اللجوء؟
لدى وزارة الداخلية السلطة لتقرر نتيجة معلية منح اللجوء ويمت هذا
القرار قبل احملمكة اإلدارية .بعد مرور ثاللة أيام من تقدمي الطلب،
حيصل طالب اللجوء عىل بطاقة تعترب كترصحي إقامة يف مجهورية
كرواتيا حىت إنهتاء إجراء اللجوء.
كيف تبدو هذه العملية؟
يأخذ إجراء طلب اللجوء ستة أهشر من تارخي تقدمي طلب اللجوء
وخالل هذه املدة ،تقرر وزارة الداخلية عىل أساس الطلب وإن مل
تستطع أخذ قرار فيجب علهيا أن ت ُْعمل طالب اللجوء مىت ميكن أن
يتوقع الرد مهنم.
خالل هذه التسة أهشر سوف يمت إجراء عدة مقابالت مع طالب اللجوء
عادًا مرتني وإن اكن لدى طالب اللجوء أي وثائق جيب هيلع أن ُيرفقها
ألفضل جودة ممكنة لتقيمي قضيته.
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عملية قبول اللجوء في
كرواتيا
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باللجوء خالل ترحيلهم أو خالل بقاهئم يف مركز )جييفو(  ،فهم غالبًا
حيتجزون عىل أساس الشك بأهنم تقدموا للجوء بغية جتنب ترحيلهم.
نادرًا ما تطرح أسئلة علنًا عن معلية االحتجاز و رضورهتا
وترشيعها .فميكن احتجاز املهاجرين يف كرواتيا ملدة تصل إىل 18
هشرًا من دون ارتاكب أي جرمية جنائية .إىل جانب ذلك فاالعتقال
ليس حالة شاذة ونادرة  ،وإمنا مقدار كبري من املهاجرين يف كرواتيا
واجهوا هذه التجربة يف مرحلة معينة .ميكن أن نطرح عىل أنفسنا
هذا السؤال :هل وضع خشص يف الجسن وسلب حريته و منع أي
طريقة متكنه من التواصل مع العامل اخلاريج يربر هذا التدبري الذي
أخذ حبقه ألنه ال حيمل األوراق املناسبة؟ هل املهاجرين حبق خطرا
عىل أحد يف كرواتيا؟
آثار االعتقال عادة ما محتل آثار داخلية عىل الرمغ أهنم يشعرون أنه
ليس خطاهئم بأهنم وضعوا يف الجسن ولكن يبىق هناك شعور بأن
هؤالء الناس جمرمون وأنه يشء يشعرمه باخلجل .لذلك من املهم
رفع الصوت ضد إجراء االحتجاز حبق املهاجرين واإلشارة إليه بأنه
غري عادل وغري مربر وصارم عىل الرمغ من أنه قانوين متاما بل هو
أيضا غري رشيع متاماً.
هناك العديد من املبادرات يف مجيع أحناء أوروبا والعامل اليت ترفع
صوهتا ضد احتجاز املهاجرين.
مجموعة  No One Is Illegalكتبت No One Is Illegal Manifesto
وتعين"ال أحد قانوين" هدفها تطوير ونرش اخلطابات الناقدة عن
اخلطابات السائدة اليت تنتج وتربر املواقف القمعية جتاه املهاجرين
ومبا يف ذلك من اخلطابات احلرجة عن معلية االحتجاز.
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مركز االحتجاز( يجيفو)
ملدة طويلة يوجد مركز احتجاز واحد يف كرواتيا يمسى )جييفو( ويبعد
نص ساعة بالسيارة عن زغرب .يستوعب ما يزيد عن مئة خشص.
هناك خطط لبناء مركزي احتجاز يف عام  2015واحد فيتفورنيك
بالقرب من احلدود مع رصبيا و اآلخر يف )تريل( بالقرب من احلدود
مع البوسنة وبالقرب من البحر.
احلياة يف مركز )جييفو( يه حياة جسن فاملهاجرون ينامون يف غرف
مجاعية ولدهيم احلق يف الوصول إىل املناطق املشرتكة خالل الهنار
وقضاء بضع ساعات يف الساحة يف اهلواء الطلق لكن ليس لدهيم
احلق يف مغادرة املركز.
يمت أخذ املال واملمتلاكت اخلاصة من الناس اكهلواتف احملمولة
واألجهزة اإللكرتونية واألشياء المثينة خالل مدة جسهنم يف )جييفو(
وتعاد إلهيم حني مغادرهتم.
إن اكن ميتلك الخشص املال عند وصوله فيحمس له الوصول إىل
 300كونا )حوايل  40يورو( يف األسبوع وهبذا املبلغ يمتكن من
رشاء وجبات خفيفة أو بطاقات هاتف من متجر صغري داخل مركز
االحتجاز.
باإلضافة إىل ذلك إن اكن الخشص ميتلك املال  ،فإن املركز يفرض
هيلع رسوما قدرها  200كونا يوميا )حوايل  26يورو( إلقامهتم يف
مركز اإلحتجاز و يفرض هيلع دفع تاكليف مغادرته.
لدى احملتجزين تواصل حمدود مع العامل اخلاريج.فلدى الخشص
احلق عند وصوله إىل مركز االعتقال بإجراء ماكملة جمانية وحيدة مع
السفارة أو القنصلية اليت متثل بلده .باإلضافة إىل ذلك لدهيم احلق
مبالكمة جمانية أخرى أقصاها ثالث دقائق .يف حني يمت أخذ اهلواتف
احملمولة بعيدًا ،هناك إماكنية إلستخدام كشك اهلاتف يف املركز عىل
نفقهتم اخلاصة.
عادًا يبىق املهاجرين يف مركز )جييفو( عندما ال يتقدمون بطلب اللجوء
ويعتربون غري قانونيني  ،ولكن حىت طاليب اللجوء الذين يتقدمون
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األسباب اليت تقود إىل احتجازمه يه  :إن اكن قد حاول مغادرة
كرواتيا قبل هناية إجراءات طلب اللجوء  ،أو أذا اكنت احلاجة تديع
إحتجازه محلاية حياة أو ممتلاكت اآلخرين أو إذا اكن يشلكون
هتديدا عىل األمن القويم أو إذا اكن قد طلب اللجوء خالل إجراءات
الرتحيل هبدف جتنب ترحيله أو إذا اكن من املستحيل يف ذلك
الوقت أخذ بصامته لوجود تلف قام به معدا.
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لكمة إحتجاز أو إيواء املهاجرين يف مركز األجانب تعين وضع املهاجرين
يف الجسن وتستخدم هذه العبارات وأخرى مماثلة يف أجزاء خمتلفة من
أوروبا الغرض مهنا حلجب حقيقة واقع اإلعتقال.
عندما يقال إن خشصًا احتجز خالل معلية التعرف عىل هويته فهذا الفعل
ال يبدو قاسيا مكا لو قيل وضع يف الجسن فقط ألنه مل يمت التعرف عىل
هويته .مركز اإلحتجاز مبعىن آخر هو جسن.
هناك  600ألف مهاجر حمتجز )معتقلون يف الجسون( يف أرجاء أوروبا
لك سنة فقط لعدم امتالكهم األوراق املطلوبة.
يعيشون يق مراكز اإلحتجاز خلف أبواب مغلقة ال يستطيعون مغادرته
وغالبا لدهيم حرية حمدودة يف الوصول إىل ملرافق احلياة اخلارجية
وتواصل حمدود مع العامل اخلاريج بدون هواتف محمولة وال إنرتنت
وزيارات حمدودة جداَ.
طول فرتة اإلحتجاز يرتاوح بني بضعة أهشر إىل فرتة غري حمدودة.
القواعد القانونية لإلحتجاز
–
–

–قانون األجانب
–قانون اللجوء

ميكن أن متتد مدة اإلحتجاز ل  18هشرا حك ٍد أقىص.
وفقا لملادة  124من قانون األجانب ،ميكن إحتجاز املهاجرين ملدة ثالثة
أهشر إذا اكن وجودمه لضامن ترحيلهم من األرايض الكرواتية  ،وإذا
اكن وجودمه يشلك خطرًا عىل األمن القويم أو إذا اكنوا قد أدينوا
بإرتاكب جرمية جنائية.
وعالوة عىل ذلك  ،تحمس املادة  125بمتديد الفرتة إىل  6أهشر إذا اكنت
هنالك حاجة إىل املزيد من الوقت لتنظمي الرتحيل .وأخريًاوفقا لملادة 126
يحمس لإلطالة ب  16هشرًا يف حاالت رفض املهاجرين إعطاء بيناهتم
الخشصية  ،و إعطاء بيانات خشصية ومهية أو أي طريقة أخرى يف
حماولة لوقف أو تأخري ترحيلهم ،أو إذا اكن من املتوقع أن يمت
احلصول عىل الوثائق الالزمة لتنظمي معلية ترحيلهم.
باإلضافة إىل ذلك ميكن احتجاز املهاجرين كطاليب اللجوء  ،وفقا لملادة
 74من قانون اللجوء  ،ملدة أقصاها  6أهشر.
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ملاذا يحتجز بعض الناس في
االعتقال؟
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إذا مت استخدام الضمري ( )Viمبا معناه ،إذا خاطبنا خشصًا يف صيغة
امجلع "أنمت" فإن >املفعول به< دامئا يكون بصيغة "أنمت" للجمع املذكر.
أمثلة:
أنمت أعطيتوين الكتاب  ،أنمت قلمت احلقيقة
مجلة
مجلة
مجلة
مجلة

خاطئة:
 Vi ste mi dala/dao knjiguأنمت أعطت/أعىط الكتاب
خاطئة:
 Vi ste rekla/rekao istinuأنمت قلت/قليت احلقيقة
حصيحة:
 Vi ste mi dali knjiguأنمت أعطيتوين الكتاب
>الفعل هنا بصيغة امجلع<
حصيحة:
 Vi ste rekli istinuأنمت قلمت احلقيقة

عند استخدام الضمري"أنمت" إلبداء اإلحرتام فهو يستخدم خاصا ملخاطبة
الخشص املفرد و أول حرف منه يكتب حرفا كبريا  Viعندما خناطب
خشصني أو مجموعة أكرب من األخشاص فاحلرف األول يكتب حرفًا
صغريًا (.)vi

25

 5إظهار اإلحترام

نستخدم لكمة أنمت ( )Viيف اللغة الكرواتية إلظهاراالحرتام عندما خناطب
أخشاص معينيني
تستخدم صيغة أنمت ( )Viيف عدة حاالت:
أ.
ب.
ت.

عندما نتحدث مع خشص ال نعرفه نشري إىل املساحة النفسية.
عندما نتحدث مع خشص نكن له احرتاما خاصاً.
عمنا نتحدث مع خشص أعىل مقامًا منا.
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التحيات اللفظية:
التحيات اللفظية تعمتد عىل ما هو الوقت يف اليوم وشلك املناسبة
اليت جند أنفسنا فهيا وسواء كنا واصلني أو مغادرين البالد.
فغال ًبا ما نستخدم التحية كفرصة لنسأل األخشاص اآلخرين عن
أحواهلم.
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الغربية مصاحفة قوية ووقصرية نسبيًا يف حني أن الرشق أوسطيني
يفضلون املصاحفة اللطيفة ولفرتة أطول .يف بعض البلدان مثل
تايالندا واململكة العربية السعودية من غري املقبول أن ميس الرجل
امرأة لغرض املصاحفة ولكن ميكن لإلناث يف البلدان الغربية أن
يشعرن باإلساءة من جراء عدم مصاحفهتن ملجرد كوهنن نساء.
ختتلف أشاكل التحيات باختالف الثقافات بعض الثقافات تفضل
االتصال اجلسدي أثناء التحية أما البعض اآلخر فيتجنب ذلك.
وميكن تقسمي التحيات إىل اللفظية وغري اللفظية وعىل الرمغ من أهنا
عادة ما تكون خمتلطة ،ميكن أيضًا أن تكون حتية رمسية أو غري
رمسية اعمتادا عىل من مه الذين توجه هلم التحية.
حنن حنيي أحبائنا بطريقة خمتلفة عن ما حنيي الغرباء والناس األقل
مقربة لنا.
التحيات غري اللفظية:
تعترب املصاحفة شلك شائع جدا للتحية الغري اللفظية ويه موجودة
يف العديد من الثقافات .ملاذا تعد املصاحفة من أكرث طرق إلقاء
التحية استخداما ؟ هناك تفسري يقول بأن املصاحفة يه وسيلة
إلظهار الخشص اآلخر بأننا ال خنيف سالحا يف أيدينا .يف كرواتيا
يمت استخدام يف املصاحفة يف التحيات الرمسية وغري الرمسية ومن
لكا اجلنسني.
يف كرواتيا ،يستخدم العناق يف التحية بني الناس املقربني وأثناء
التحيات الغري رمسية.
و غالبًا ما يستخدم الكروات التقبيل عىل اخلدين لتحية األحباء ولكن
يف كثري من األحيان هذا النوع من التحية يمت جتاهله عند الذكور.
وميكن أيضًا استخدام التلوحي باليد والربت عىل الكتف يف التحية
غري اللفظية.
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 4التحيات
احلادثة:
اجمتع سعد وليىل لملرة األوىل ويتعارفان بواسطة صديق مشرتك
ويعرفهم عىل بعض فتقم ليىل مبد يدها ملصاحفة سعد بيمنا الصديق
املشرتك يعرف عن امسها يف حني ميد سعد يده ليصاحف ليىل .بيمنا
اكنت قبضة ليىل قوية قبضة سعد لطيفة ونامعة .تحسب ليىل يدها بعيدًا
أوال بيمنا تفكر يف أن املصاحفة اسمترت فرتة طويلة نسبيا وتفرس قبضة
سعد النامعة عىل أهنا عالمة عىل ضعف خشصيته.
من ناحية أخرى ،تفاجأ سعد من قوة قبضة ليىل معتقدًا أن ترصفها وحق
للغاية إلهناهئا املصاحفة جفأة.
ما الذي حدث يف الواقع؟

التفسري:
يتبادل الناس يف مجيع أحناء العامل التحية بطرق خمتلفة و تعترب
املصاحفة واحدة من أكرث طرق التحية شيوعًا.
هنا مرة ثانية خيتلف هذا العرف من ثقافة إىل أخرى .تفضل الثقافات
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تعرف املساحة الخشصية عىل أهنا املنطقة اليت حتيط بخشص ما
وهذا الخشص يرى تلك املنطقة من الناحية النفسية اخلاصة به.
وميكن أن منزي أربعة مناطق يه :
املنطقة امحلمية )تصل من  18إىل  45مس( يه األكرث أمهية وعادة
ما مييل الخشص إىل احملافظة علهيا ويحمس الخشص املعين
للناس بالوصول إلهيا ،فقط إىل من مه مقربني حقا له .هؤالء الناس
مه اآلباء واألمهات واألطفال واألزواج واألصدقاء املقربني واألقارب
واألناس الذين يكون الخشص عىل عالقة مبارشة معهم.
املنطقة الخشصية )من مرت ونصف إىل  4قدم( للعائلة واألصدقاء
وزمالء العمل والرشاكء وما شابه ذلك.
املنطقة االجمتاعية )من  4قدم وحىت مرت ونصف أو من ثالثة أمتار
وعرشة خطوات( املسافة اليت نشعر بالراحة عندما يتعلق األمر
بالناس الذين ال نعرفهم معرفة جيدة عىل سبيل املثال :العامل
إلصالح شىيء معني والتجار أوالباعة والزمالء اجلدد.
املنطقة العامة )أكرث من ثالثة أمتار أو عرشة خطوات( املسافة اليت
نبقهيا وحنافظ علهيا مع الغرباء ويف حاالت اكحملارضات العامة.
واخلالصة:
من الرضوري أن نفهم أن املساحة الخشصية تأيت نتيجة لثقافتنا
الخشصية وليست اسرتاتيجية تستخدم من قبل خشص آخر فتسبب
عدم االرتياح لنا .التحدث برصاحة لآلخرين عن ما تفضله أنت
خشصياً.
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 3املساحة الشخصية
احلادثة:
يتحدثان ليىل وسعد عن الفيمل الذي شاهداه للتو .خالل تلك
احملادثة تعمل ليىل عىل االبتعاد عن سعد و بيمنا سعد يعمل عىل
التحرك باجتاهها.
ما الذي حدث يف الواقع؟

التفسري:
يف لك ثقافة ،املسافة اليت جيب أن حنافظ علهيا يه دليل عىل
الهتذيب أو املسافة اليت يفرضها الخشص اآلخر حيث نشعر بالراحة
وخيتلف هذا أيضا من ثقافة إىل أخرى .فاألخشاص من الثقافات
الغربية يفضلون احملافظة عىل مسافات أطول خالل إجراء حمادثة
يف حني عىل سبيل املثال الناس من الرشق األوسط يشعرون بالراحة
عندما تكون املسافات أقرص خالل إجراء احملادثة.
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وينطبق الشيئ نفسه عىل إشارة اإلهبام املمدودة فهي عالمة عىل اإلهانة
يف غرب أفريقيا واليونان وروسيا بيمنا معظم الغربيني ينظرون إلهيا عىل
أهنا عالمة إجيابية.
اإلمياءات اليت نستخدمها لتوضيح أو تفسري رسالة لفظية معينة تعترب بال
معىن إذا استخدمت لوحدها.
االتصال أوالملس يظهراملودة والتقرب والشعور بالراحة ولكن يف بعض
األحيان يظهر نوعًا من أنواع السيطرة.
لك ثقافة لدهيا قواعد غري مكتوبة بشأن مدى مقبولية طرق معينة من
الملس .فرجالن ميساكن يدًا بيد ينظر إلهيام يف بعض البلدان كأصدقاء
جيدين ومقربني مكا يف اململكة العربية السعودية ومرص واملغرب يف حني
أنه ينظر إلهيام يف البلدان األخرى مكعشاق.
وكذلك كرثة االتصال عن طريق الملس يعمتد عىل الثقافة حيث أظهرت
مقهى يف برتوريكو أنه خالل ساعة واحدة
دراسة أجريت عام  2006يف
ً
قد تواصلوا بالملس  180مرة لكن دراسة مشاهبة للفرنسيني أظهرت
أهنم تواصلوا بالملس  110مرات ،أما دراسة لألمريكيني فقد أظهرت
تواصلومه بالملس مرتني أما اإلجنلزي فمل يتواصلوا وال مرة واحدة.
اخلالصة:
راقب وتعمل وحاول تفهم واحرتام عادات اآلخرين .من املهم خلق جو ودي
ميكن املناقشة فيه هذه االختالفات.
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التواصل غري اللفظي هو شلك من أشاكل التواصل بال لكامت إما عن
قصد أو عن غري قصد .يستخدم السلوك غري اللفظي للتعبري عن املشاعر
واملواقف فيعكس السلوك غري اللفظي مسات الخشصية ويجشع أو
يساعد عىل تواصل لفظي أفضل.
تتضمن العالمات غري اللفظية عىل:
– –تعابري الوجه
– –نربة الصوت
– –اإلمياءات
– –موقف أو حركة
– –الملس
– –النظرات
تظهر تعابري الوجه عواطفنا وجتعل التواصل اللفظي أهسل نسبيا.
مع ذلك ،علينا أن نتذكربأن هنالك اختالفات الثقافية يف هذا النوع من
التواصل أيضا ً.االبتسام أثناء احملادثة مثلًا ليس تعبريًا عن السعادة
يف لك الثقافات بل يستخدم أحيانًا كوسيلة إلخفاء اخلجل أو قد يكون
عالمة عىل أن الخشص اآلخر ال يفهمنا.
تعترب نربة الصوت أداة قوية يف التواصل اليت تمتثل يف رفع أو خفض
يف اخلطاب ،واللكام الرسيع أو البيطء والتشديد عىل بعض اللكامت أو
التوقف أحيانًا.
توجد االختالفات الثقافية هنا أيضًا .فببساطة بعض الثقافات صوت
أعىل يف التحدث والتعبريفعىل سبيل املثال وفقًا لملعايري الثقافية
البولنديني ميكن أن يعترب مستوى علو صوت االيطاليني غريمقبول أوعدم
هتذيب أو وقاحًا.
اإلمياءات أو حراكت اليد أيضًا تهسل اتصال أيضا مكا أن هنالك أنواع
خمتلفة من اإلمياءات واإلشارات:
اإلمياءات قد حتل حمل رسالة شفهية يستخدمها احملاورين وهلا معىن
معروف داخل ثقافة معينة ولكن بني ثقافات خمتلفة ميكن أن تكون سبب
لسوء تفامه.
عىل سبيل املثال ،إشارة من يربط بني اإلهبام والسبابة هو عالمة
إجيابية يف الواليات املتحدة وعىل العكس إذا استخدمت ألخشاص
أصوهلم من أملانيا أو الربازيل.
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 2التواصل غير اللفظي
حادثة:
ليىل و سعد يتبادالن احلديث عن تغري املناخ .تنظر ليىل يف عينا سعد
بيمنا ترشح وجهة نظرها لكن سعد يبىق متجنبا نظراهتا .لكا الطرفني
يف احملادثة يشعران بعدم االرتياح ويعتقدان أن اآلخر يف غاية الوقاحة.
ماذا الذي حدث يف الواقع؟

التفسري:
يعتقد أفراد الثقافات الغربية أن جتنب االتصال بالعينني خالل احملادثة
هو تعبريعن امللل وعدم الراحة أو أنه نوع من التضليل أو الكذب لذلك
ينظر إليه عىل أنه شىيء غري مهذب.
من ناحية أخرى وعىل سبيل املثال ،تعترب الثقافات اآلسيوية بأن عدم
النظر يف عيون الخشص اآلخر أثناء احملادثة تعبريًا عن االحرتام
وباألخص إذا اكن الخشص اآلخر أكرب سنًا أو يف موقع سلطة
أومبرتبة أعىل.
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اخلالصة:
إذا اكن الخشص قد تأخرعىل موعد اجمتاع متفق هيلع ،فال يعين
هبذا أنه ال حيرتم وقتك وجهدك وإمنا يعين ببساطة أن أولوياتك
خمتلفة لذلك اسمتع ألسباهبم وارشح هلم عن جدول مواعيدك.
أو
إن اكن خشص ما غاضب ألنك تأخرت عىل حضور اجمتاع اتفق
هيلع فهو ليس بخشص غري مهذب أووحق ،وإمنا مثل هذا السلوك غري
مقبول يف ثقافته لذلك ارشح هلم ملاذا تأخرت كيف يمت تفهم سلوك
مماثل يف بلدك.
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التفسري:
يف الثقافات الغربية ،يمت إدارة الزمن بطريقة دقيقة جدًا مكا أنه
يستخدمه ويقسم إىل وحدات صغرية ألمهيته .يعترب الزمن معيار
ومقياس هنايئ ،لكن ثقافات أخرى كتلك اليت يف أمرياك اجلنوبية
والرشق األوسط ترى بأن للزمن قابلية عىل املرونة.
إدراك الزمن خيتلف تبعا الختالف الثقافات.
ترى معظم الثقافات الغربية الزمن مكقياس حمددة وهنايئ جمزأ وموزع
وعىل األخشاص أن ال يكرسون أنفهسم ليشء واحد فقط يف املرة
الواحدة ألن الزمن يشء مملوس تقريبا ميكن حفظه وميكن قضائه و
متضيته وأيضا ميكن فقدانه وغالبا ما يقرن الزمن باملال لذلك فإن مهام
الوقت تعد أكرث أمهية من العالقات ألنه أكرث أمهية إلجناز العمل يف فرتة
زمنية حمددة من تطوير عالقة وثيقة مع زميل العمل .
أمثلة عن الثقافات اليت تدرك الزمن هبذا الشلك :الواليات املتحدة
االمريكية ،اململكة املتحدة  ،أملانيا ،سويرسا ،تركيا واليابان ...
من ناحية أخرى ،ترى معظم الثقافات الرشقية الزمن كفئة أكرث مرونة
واليت من املمكن أن تفعل أشياء عدة يف آن واحد.
فيف هذه الثقافات هنالك دامئا متسع من الوقت وتعترب العالقات أكرث
أمهية من إجناز املهام .لذلك وعىل سبيل املثال الخشص العادي يف
أمرياك الالتينية يستبعد أن يهني حمادثة مع صديق يف الشارع يك
اليكون متأخرا حلضور اجمتاع معني.
أمثلة عن الثقافات اليت تدرك الزمن هبذا الشلك  :اململكة العربية
السعودية ،باكستان ،اهلند ،مرص ،املكسيك وهاواي.
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1

إدراك الزمن

حادثة:
انتظرت ليىل سعد يف الساحة ملدة نصف ساعة ومع مرور الوقت
أصبحت ليىل عصبية أكرث فأكرث ألهنا ال تستطيع الوصول إليه عرب
هاتفه احملمول .أخريًا ،وبعد ساعة من االنتظار أصبحت ليىل غاضبة
جدا و قررت إرسال رسالة نصية إىل هاتف سعد احملمول ومن مث
عادت إىل املزنل.
وصل سعد بعد ساعة إىل منطقة احملددة للقاء ،وبدأ بالبحث عن
ليىل بصورة مضطربة وعندما مل جيدها الحظ بأن ليىل ليست هنا
فتحقق من هاتفه ووجد باإلضافة إىل العديد من املاكملات الفائتة،
رسالة نصية شديدة اللهجة من ليىل .انزجع سعد جدًا من رسالهتا
النصية وذهب لملزنل مقررًا بأنه ال حيبذ أن يراها بعد اليوم عاتبًا عىل
ترصفها الغري مقبول.
ماذا الذي حدث يف الواقع؟
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االختالفات الثقافية -
كيف وملاذا حتدث؟
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الدولة ،ومتويل االحتاد األورويب ،وخمتلف التربعات ورسوم العضويات.
أما املؤسسات والنقابات ومنمظات أرباب العمل والطوائف الدينية فتعترب
أنواعا أخرى من منمظات املجمتع املدين يف كرواتيا.
عندما أصبحت كرواتيا دولة مستقلة ،مل تعترب النخبة من السياسيني
وعىل رأهسم أول رئيس لكرواتيا فرانيو تومجان أن لملجمتع املدين
أمهية يف تطوير الدميقراطية مما أدى إىل هتميش املجمتع املدين ومن
اجلدير بالذكر أن يف أواخر التسعينات ،مت شن محالت موجهة ضد عدد
من املنمظات غري احلكومية الرائدة والنشطاء البارزين فهيا.
ً
مهام خالل احلرب ومتثل ذلك يف
دمغ ذلك ،لعب املجمتع املدين دورًا
املساعدة اليت قدمها لرعاية حضايا احلرب.
يف منتصف التسعينات ،أخذ العمل التضامين الذي قام به املجمتع
املدين يضعف بسبب األزمة االقتصادية واحلمك غري الدميقرايط يف
كرواتيا.
أدى ضغط املجمتع الدويل ووصول احلكومة اليسارية اجلديدة يف عام
 2000إىل حتسني اإلطار القانوين الذي ينظم معل املجمتع املدين .ومع
ذلك ،مل تكمتل معلية بناء املجمتع املدين القوي حىت اآلن يف كرواتيا
ألن مستويات التضامن املدين وفكرة الزتام الناشط والنضال من أجل
حقوق اإلنسان يف كرواتيا مل تصل بعد إىل درجة ميكن أن تتطور بشلك
مستقل عن الظروف واالجمتاعية و السياسية.
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حيث تقرتح احلكومة املوازنة العامة للدولة وتتطبق الترشيعات اليت يسهنا
الربملان .تعمل هذه احلكومة عىل السياسة اخلارجية والداخلية للدولة،
وتراقب معل اجلهاز اإلداري وتعترب املسؤولة عن التمنية االقتصادية
للدولة.
متارس السلطة القضائية من قبل قضاة التحقيق والبلدية واحملافظة
واحملامك التجارية وقضاة احملمكة العليا واحملمكة التجارية العليا
واحملمكة اإلدارية ،مكا تعترب احملمكة العليا السلطة األعىل يف مجهورية
كرواتيا حيث تؤمن تطبيق معايري القانون واملساواة بني مجيع املواطنني.
أما احملمكة الدستورية فهي اليت تتخذ القرارات يف دستورية القوانني،
وترشف عىل رشعية االنتخابات وحتل اخلالفات املتعلقة باختصاص
القضاء بني السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية.
يتكون املجمتع املدين من املواطنني الذين يشاركون بنشاط وبطوعية يف
مجيع جماالت العمل االجمتايع.
ويشار إىل منمظات املجمتع املدين عىل أهنا طوعية ،ومستقلة ،وغري
هادفة للرحب ،ويه منمظات غري حكومية وتنيمت للقطاع الثالث .ومن
املعروف عن هذه املنمظات حرية اختاذ التحالفات و الترصف ألجل
املصلحة العام.
املجمتع املدين هو نوع من املعارضة لتسلط الدولة عىل جمريات احلياة.
لدى احملمكة اإلدارية السلطة ملعاجلة معلية طلب اللجوء يف املرحلة الثانية
يف حال وزراة الداخلية أصدرت قرارالرفض خالل املرحلة األوىل من معلية
طلب اللجوء .لدى كرواتيا أربع حمامك إدارية "احملمكة اإلدارية يف زغرب ,
احملمكة اإلدارية يف ريياك  ,احملمكة اإلدارية يف أوسيك ,واحملمكة اإلدارية
يف سبليت".

األنواع األكرث شيوعًا من منمظات املجمتع املدين يه املنمظات غري
حكومية ) .(NGOsتأسست هذه املنمظات يف أغلب األحيان من قبل
مواطنني عاديني والغرض من إنشاهئا هو حل بعض املشالك االجمتاعية،
اليت التقوم الدولة عىل حلها بطريقة ُمرضية .
غالبية املنمظات غري احلكومية يف كرواتيا اليوم يه منمظات رياضية
تلهيا منمظات عاملة يف جماالت الثقافة واالقتصاد والتكنولوجيا
والقضايا االجمتاعية والصحية ،والقضايا اإلنسانية والبيئية ومحاية
الطفل والشباب واحلياة األرسية مكا أن لملحاربني القداىم وحضايا
احلرب منمظات خاصة .يمت متويل مجيع املنمظات املذكورة من مزيانية
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تعترب كرواتيا مجهورية دميقراطية برملانية أي أن السلطة يف الدولة
مقمسة إىل سلطة ترشيعية وسلطة تنفيذية وأخرى قضائية.
تقع السلطة الترشيعية عىل عاتق الربملان الكروايت الذي ميثل الشعب
والذي يتوجب هيلع اختاذ دستورا متبعا حيدد العنارص االجمتاعية
والسياسية األساسية للدولة .يتألف الربملان من جملس حيتوي عىل مئة
إىل مئة وستني عضوا  ،يمت انتخاهبم لك أربع سنوات.
أمه أدوار الربملان يه املوافقة عىل مزيانية الدولة ،واقرتاح وإقرار
الترشيعات ،ومراقبة احلكومة ،وإعالن احلرب والسمل  ،وكذلك الدعوة اىل
االستفتاء.
حىت العام  ، 2014لدى كرواتيا مخسة عرش حزبا برملانيا ومن مه
احلزبان األكرب واألمه ومه:
احلزب الدميقرايط اإلجمتايع الكروايت ) (SDPوهو حزب يساري وحزب
االحتاد الدميقرايط الكروايت ) (HDZوهو حزب مييين .وقد تناوب
احلزبان يف حمك الدولة الكرواتية منذ حصوهلا عىل االستقالل.
 Ombudsmanحمقق الشاكوى  :ينتخب ويعيني حمقق الشاكوى من
قبل الربملان الكروايت ملدة مثانية سنوات الذي يعمل بدوره عىل محاية
احلقوق القانونية والدستورية لملوطنني خالل تعاملهم مع الدوائر احلكومية
واخلدمية.
مكا ميكنك االتصال مبكتب حمقق الشاكوى خشصيا ً
العنوانTrg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Croatia :
اهلاتف+385 1 4851 855, +385 1 4851 853 :
فاکس+385 1 6431 628 :
إمييلinfo@ombudsman.hr :
أوقات الدوام :من الثالثاء إىل األربعاء من الساعة  09:00إىل  12:00ظهرًا

تتألف السلطة التنفيذية يف النظام السيايس الكروايت من احلكومة
ورئيس الدولة .يمت انتخاب رئيس الدولة يف انتخابات مبارشة لفرتة
مخس سنوات وال ميكن أن يعاد انتخابه ألكرث من مرتني .لدى رئيس
الدولة العديد من املسؤوليات ،لكن فعليًا يمت ختفيض هذه املسؤوليات
إىل حد كبري ليتحول املنصب لدور رشيف ليس له تأثري كبريعىل صياغة
القرارات .لدى الرئيس معظم السلطة يف جمال األمن والسياسة
اخلارجية مكا يعترب الرئيس القائد العام للقوات املسلحة باإلضافة إىل
قدرته عىل الدعوة اىل االستفتاءات ،مكا لديه العديد من الصالحيات
اآلخرى.
تتألف احلكومة الكرواتية من رئيس الوزراء و واحد أو أكرث من نوابه.
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كرواتيا والبوسنة واهلرسك يف أواخر التسعينات  ،تسارعت األحداث
لتمشل إقلمي كوسوفو أيضا .واسمتر الكفاح املسلح يف كرواتيا حىت آب
من العام  1995لكن التداعيات املرتتبة عىل الدجم والتصاحل مسمترة حىت
يومنا هذا.
خالل احلرب يف يوغوسالفيا السابقة واليت اسمترت منذ عام 1991
حلىت عام  ، 1999أصبح عدد كبري من الناس الجئني أو مهجرين قرسا
من منازهلم وحاول العديد مهنم إجياد ملجأ يف أوروبا الغربية ،معمظهم
يف المنسا ،وأملانيا ،والدول االسكندنافية .الغالبية مل يعودوا إىل املناطق
اليت فروا مهنا .يف يومنا هذا تتكون منطقة يوغوسالفيا السابقة من سبع
واليات مستقلة ويه سلوفينيا ،وكرواتيا ،و رصبيا ،والبوسنة واهلرسك
وكوسوفو واجلبل األسود ومقدونيا حيث تشلك هذه الدول منطقة جنوب
رشق أوروبا ،املنطقة اليت ال زالت مرتبطة ببعضها البعض بطرق شىت.
تعترب مؤسسات التمنية أي )املنمظات الغري حكومية ومنمظات املجمتع
املدين( يف كرواتيا اليت أسست خالل حرب التسعينات )آرك إحدى تلك
املنمظات غري احلكومية وأكرثها أمهية( أنشئت خالل تلك احلقبة.
معلت هذه املنمظة غري احلكومية بشلك مهنيج عىل بناء السالم
واملصاحلة حيث اسمترت أنشطهتا بعد احلرب أيضا .بفضل آرك لدينا
اليوم عدد كبريا من املنمظات غري حكومية العاملة يف جمال حقوق
اإلنسان واملنمظات الثقافية وواحدة من هذه املنمظات ،يه مركز
الدراسات السملية ).(CMS
يف بداية القرن الواحد والعرشين ركزت سياسة كرواتيا عىل االندماج
األورويب وإقامة عالقات اقتصادية وسياسية جيدة مع الدول املجاورة.
تطورت كرواتيا مهنجا مدروسا لبناء عالقات جيدة مع لكا من رصبيا
والبوسنة واهلرسك مع الرتكزي عىل قيام تمساح وسالم دامئ .بعد
اختيارها ملسار االندماج االورويب ،دخلت كرواتيا يف العام  2009حلف
المشال األطليس )الناتو(.
ويف األول من متوز من العام  2013أصبحت كرواتيا رمسيا دولة عضوة
يف االحتاد األورويب بعد مفاوضات اسمترت عقدا من الزمن .وبعد
توافق الترشيعات الكرواتية ملعايري االحتاد األورويب ،أما لدخول منطقة
الشنغن ،ما زالت كرواتيا حتتاج اىل تنسيق أطرها الترشيعية وأنمظهتا
مع متطلبات االحتاد األورويب .منذ عام  2013أصبحت مجيع القوانني
الكرواتية يف السلطة وفقا لقوانني االحتاد األورويب املشرتكة.
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هوية مجهورية كرواتيا فرضت تبعا ملوقعها اجلغرايف ،كرواتيا واقعة يف
نقطة التقاء الثقافتني الرشقية والغربية.
ونظرا ملوقعها يف أوروبا الوسىط وعىل البحر األبيض املتوسط.
واختذت كرواتيا تارخييا جزءا من عدة إمرباطوريات ،ومجهوريات ودول.
اكإلمرباطورية الرتكية ،ومجهورية البندقية ،واحملافظات اإليلريية أو )
اإلمرباطورية الفرنسية بقيادة نابليون( ،وأيضا جزءا من اإلمرباطورية
املجرية لغاية القرن العرشين حيث اعتربت كرواتيا جزءا من النظام املليك
المنساوي املجري.
يف أعقاب احلرب العاملية األوىل ) (1918 - 1914أدت األحداث إىل تفكك
لكا من اإلمرباطورية المنساوية املجرية  -واإلمرباطورية العمثانية .انتقلت
الشعوب السالفية اجلنوبية اليت أقامت يف هذه اإلمرباطوريات إىل تكوين
دولة خاصة هبم يف العام  1929حيث عرفت مبملكة يوغوسالفيا .تألفت
مملكة يوغوسالفيا من الرصب والكروات ،والسلوفينيني ،وساكن اجلبل
األسود ،ومسيمل البوسنة )أي بوسنيني يومنا احلايل( واملقدونيني.
تفككت اململكة اليوغوسالفية مع بداية احلرب العاملية الثانية عام )(1941
وبعد احلرب أي يف عام  1945أصبحت كرواتيا جزءا من مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية .حمكت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشرتاكية من قبل احلزب الشيويع وبقيادة يوسيب بروز تيتو.
خالل فرتة حمك تيتو ،معلت يوغوسالفيا حتت سياسة حركة عدم االحنياز.
احلركة اليت أنشئت من بلدان العامل الثاين والثالث أي بلدان أفريقيا
وأمرياك الالتينية وآسيا.
خالل احلرب الباردة ،عرفت دول عدم االحنياز اقتصاديا وسياسيا ذروهتا،
وليوغوسالفيا اكن دورا قياديا يف احلركة املذكورة.
هشد العام  1990نقطة حتول يف التارخي اجلغرايف السيايس لكرواتيا مكا
بدأت عامليا بعض التطورات املهمة بالظهور تزامنا مع سقوط جدار برلني.
بدأت اخلارطة السياسية يف أوروبا بالتغري .حفلت هنا الدميقراطية الربملانية
حمل الشيوعية اليت اكنت نظاما سياسيا وإجمتاعيا يف بعض بلداهنا.
يف  19آيار عام  ، 1991عقد استفتاء يف كرواتيا وسلوفينيا وقرر املواطنني
اخلروج عن الدولة الواحدة لتصبح بلدان مستقلة .ويف الثامن من ترشين
األول من العام نفسه ،صوت الربملان الكروايت من أجل االستقالل وقطعت
اكفة االتصاالت مع العامصة اليوغوسالفية بلغراد .وضع انفصال لك من
سلوفينيا وكرواتيا عن الدولة املوحدة عالمة بداية تفكك يوغوسالفيا وبداية
احلرب الداخلية أو ما يعرف باحلرب األهلية .وحدثت احلرب عىل أرايض
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