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حتقیقات در زمینه پناهندگی و مهاجرت –
 انتشار مقاالت عملی در زمینه پناهندگی و مهاجرت –

مشاوره برای توسعه ایده های کارآفرینی اجمتاعی –
 ایجاد طرح کسب و کار –

مشاوره در ایجاد تعاون های اجمتاعی –
 آموزش و پرورش –

کنرست ، منایشگاه ها، مذاکرات  – سازمانی با حمتوای فرهنگی: 
ورود پناهندگان در برنامه های فرهنگی باشگاه –
فعالیت های فرهنگی برای تشویق ادغام پناهندگان –

فعالیت



irmo
InstItut za razvoj  

I međunarodne odnose 
موسسه توسعه و روابط بین امللل

خشص برای متاس: 
Senada Šelo-Šabić سنادا شلو شابیچ

NESST CroaTia 
پروژه گروه غیر انتفاعی و خود 

توسعه پایدار
خشص برای متاس: 

Andreja Rosandić آندریا روسندیچ

CEdra
Cluster za eko-društvenI  

razvoj I InovaCIje 
دسته توسعه و نوآوری حمیط 

زیست اجمتاعی
خشص برای متاس: 

Vera Djokaj ویرا جوکای 

aTTaCk!
autonomnI kulturnI Centar 

 مرکز فرهنگی مستقل
خشص برای متاس: 

Sanja Burlović سانیا بورلویچ

Ulica Ljudevita 
Farkaša Vukotinovića 2 

p.p. 303, 10 000 Zagreb 
+385 1 4877 460

Jurja Neidhardta 4 
10 000 Zagreb 

+385 1 3022 703

Vlaška 40 
10 000 Zagreb 

+385 91 1557 717

Pierottijeva 11 (Medika club) 
10 000 Zagreb 
+385 1 6197 223
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زاگرب پراید از طریق آموزش، پژوهش، محایت، توامنندسازی و معل  –
مستقیم، برای جمهنسگرایان بر ضد خانواده های متعصب و در 
کل جامعه مبارزه می کند و می کوشد تا مهه اشکال تبعیض غیر 

اصولی در جامعه رااز بین بربد و احرتام و حفاظت از حقوق انسانی 
 را ارتقاء خبشد.

کودکان بی رسپرست در سیسمت پناهندگی و مهاجرت  – مترکز کار: 
 آموزش و پژوهش –

پشتیبانی فردی  – محایت روانی برای کودکان، جوانان و بزرگساالن - 
و گروهی

ارائه روان درمانی –
 حتقیقات و توصیه در زمینه محایت روانی –

کمک های حقوقی به قربانیان نقض حقوق برش –
استفاده از کتاخبانه –
 استفاده از سالن اچ آر سی برای جلسات و آموزش و پرورش –

مهاهنگی سازمان ها برای کودکان، از منافع و رفاه آهنا با در نظر داشت  –
محتل، درک و احرتام به حقوق و نیازهای آهنا طرفداری می کند. هدف اصلی، 
ایجاد جامعه ای است که در آن حقوق مهه کودکان مطابق با کنوانسیون حقوق 

کودکان، رعایت شود و برای مهه کودکان، به ویژه آهنایی که به هر دلیلی حمروم 
 هستند و یا به حاشیه رانده شده اند، زندگی با هبرتین کیفیت ممکن ایجاد شود.

فعالیت



zagreb pride
Queer-feministička 

i antifašistička udruga 
مفینیستی و  دگرباشان جنسی - 

سازمان ضد فاشیستی
خشص برای متاس: 

Daniel Martinović دانیال مرتینویچ

cni
Centar za nove iniCijative 

مرکز ابتکارات جدید
خشص برای متاس: 

Lovorka Marinović لورکا مرینویچ

dpp
društvo za psihološku pomoć
امجنن کمک و راهمنایی روانی

خشص برای متاس: 
Martina Čarija مرتینا چاریا

KLJp
kuća ljudskih prava 

خانه ی حقوق برش
خشص برای متاس: 

Milana Romić میالنا رومیچ

Kud
koordinaCija udruga za djeCu 
سازمان مهاهنگی برای کودکان

خشص برای متاس: 
Krešimir Makvić کرشیمیر ماکویچ

Pierottijeva 11 (Medika club) 
10 000 Zagreb 

+385 95 9021 445

Iblerov trg 9 
10 000 Zagreb 

+385 98 384 655

 

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

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

Prilaz Gjure Deželića 30
10 000 Zagreb 

+385 1 4846 306
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مشاوره های پزشکی، حقوقی و روانشناسی، پشتیبانی و آماده  –
سازی آموزشی برای بازماندگان خشونت های جنسی و اعضای 

خانواده ی شان
اطالعات در مورد هبداشت جنسی و حقوق جنسی –
پیشگیری از آزار و اذیت جنسی در میان جوانان از طریق فعالیت  –

 های آموزشی

برابری جنسیتی –
پیشگیری و مبارزه با مهه اشکال خشونت جنسی –
 فرامه کردن حفاظت و محایت روانی اجمتاعی برای  –

هشرستان  قربانیان خشونت و فرزندان شان در ووکوار –  زنان - 
 سیریم

پشتیبانی از پناهندگان و اتباع خارجی در روند ادغام –
کمک های حقوقی برای پناهندگان و خارجی ها –
فعالیت های بین فرهنگی –
 وکالت در زمینه پناهندگی و مهاجرت –

پلت فرم برای هرنمندان جوان با میل به فیمل سازی بر مبنای  –
فعالیت اجمتاعی

تولید مجموعه مستند و فیمل –
آموزش و پرورش در فیمل سازی اجمتاعی –

فعالیت



ženska soba
Centar za seksualna prava 

مرکز حقوق جنسی
خشص برای متاس:

Paula Zore پاوال زوره

b.a.b.e.
budi aktivna. budi emancipiran.

udruga za promiCanje i
 zaštitu ženskih ljudskih prava 

سازمان ترویج و محایت از حقوق 
انسانی زنان

خشص برای متاس:
Senka Sekulić-Rebić سنکا سکولیچ ربیچ

cms
Centar za mirovne studije 

مرکز مطالعات صلح
خشص برای متاس: 

Tea Vidović تیا ویدویچ

fade in
Fantastično dobra instituCija 

موسسه فوق العاده خوب
خشص برای متاس:

Martina Globočnik مارتینا گلوبچنیک

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

 

Selska cesta 112 a 
10 000 Zagreb 

+385 1 4663 666
 

Selska cesta 112 a 
10 000 Zagreb 

+385 1 4820 098 

Nova Ves 18, 2. kat 
10 000 Zagreb 

+385 1 4667 817
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 آموزش و پرورش برای جوانان با فرصت های کمرت  –
)آموزش و کارگاه های آموزشی(

مشارکت جوانان در فعالیت با سازمان های جوانان در رسارس  –
 کرواسی

مشارکت مردان و پرسان در ایجاد جامعه ای مبنا بر برابری –
باال بردن آگاهی معومی در مورد امهیت پشتیبانی و نقش مثبت  –

جوانان
تاکید بر خمتصات و امکانات کار با مردان و پتانسیل های جوان  –

 در توسعه اسرتاتژی ها و برنامه های کاری

روانی با کودکان و والدین – کار اجمتاعی - 
کودکان سنین 3-7 و 7-12، باشگاه جوانان، کارگاههای  – مجعیت: 

آموزشی برای والدین
زنان بیکار ، افراد معلول – مشاوره: 
 نظارت –

کار با جوانان و زنان –
فعالیت های آموزشی و اطالع رسانی )پیشگیری از خشونت های  –

دوستیابی نوجوانان، حقوق جنسی و باروری و سالمت(
کار برای توامنند سازی زنان برای اشتغال و مشارکت فعال در  –

 جامعه

فعالیت



MMH
mreža mladih hrvatske 

شبکه جوانان کرواتی
خشص برای متاس: 

Monika Rajković مونیکا رایکویچ

status M
Centar za unapređenje

profesionalnog rada s mladima 
مرکز پیرشفت حرفه ای کار با 

جوانان
 خشص برای متاس:

Natko Gereš ناتکو گرش

iskra
Centar za edukaCiju i savjetovanje 

مرکز مشاوره و آموزش و پرورش
 خشص برای متاس: 

Željka Mazzi ژلکا مازی

Cesi
Centar za edukaCiju, savjetovanje

 i istraživanje 
مرکز آموزش ، مشاوره و حتقیقات

خشص برای متاس: 
Nataša Bijelić نتاشا بییلیچ

Vladimira Nazora 22 
10 000 Zagreb 
+385 1 4573 937

Petrova 69 
10 000 Zagreb 

+385 1 2300 447 
+385 98 1838 781

Krešimira Kovačevića 4  
10 360 Zagreb 

+385 98 322 289
 

Nova cesta 4 
10 000 Zagreb 

+385 1 2422 800
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کمک برای مطالعه، خرید کتاب، لباس،کمک پزشکی، غذایی، عضویت  –
در کتاخبانه ها، باشگاه ها، پول برای هزینه های سفر، جتهیزات 

مسکن، آشپزخانه معومی، محل و نقل رایگان و غیره
 مهکاری با امجنن های صلیب رسخ در دیگر هشرستاهنا  –

)به عنوان مثال . کوتینا ، بیلوار(
 مشول کودکان و زنان –

 کمک های مستقیم مالی از صندوق  –
)به عنوان مثال پرداخت هزینه برای اقامت موقت(

کمک های  – پشتیبانی از پروژهای اچ سی که و سی ام سی - 
 حقوقی و روانی اجمتاعی، کمک برای ادغام

کمک های حقوقی به پناجهویان و افراد حتت حفاظت موقتی، در  –
صورت لزوم، بنابه درخواست خودشان

گنجانیدن پناجهویان و افراد حتت حفاظت موقتی در برنامه های  –
مشاوره روانی، به عنوان خبشی از پروژه "محایت از قربانیان 

 شکنجه در میان مهاجران آسیب پذیر"

کارگاه های خالق و فعالیت های معومی برای کودکان و زنان  –
)کودکان زیر 5 سال با پدر و مادر، کاربران به طور منظم بین 5 و 

 18 سال، مهچنین برای نوجوانان بزرگرت(

فعالیت



HCK
Hrvatski crveni križ    

(Odjel za azil i migracije) 
صلیب رسخ کرواسی - 

شعبه پناهندگی و مهاجرت
خشص برای متاس: 

Maja Kadoić مایا کادویچ

UNHCR
Ured visOkOg pOvjerenika

 UjedinjeniH narOda za izbjeglice
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 

ملل متحد
خشص برای متاس: 

Borka Vukelić بورکا وکلیچ
 

HpC 
Hrvatski pravni centar

مرکز حقوقی کرواسی
خشص برای متاس:

Lana Tučkorić النا توچکریچ
Tatjana Holjevac تاتیانا هولیوتس

izazov
UdrUga za prOmicanje prava

 i sOcijalizacije djece i mladiH 
امجنن ترویج حقوق اجمتاعی 

کودکان و نوجوانان
خشص برای متاس:

Spomenka Oblak سپومنکا اوبالک

Dubravkin trg 11  
+385 1 6185 444  

+385 99 2496 705

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

Andrije Hebranga 21 
10 000 Zagreb 

+385 1 4854 934

A. G. Matoša 64 
44 320 Kutina 

+385 44 681 333
+385 98 750 248 
+385 98 886 283
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جامعه مدنی کرواسی توسط هشروندانی که در کرواسی زندگی 
می کنند و با عالقه در کارهای اجمتاعی فعالیت دارند، منایندگی 

می شود. هشروندان می توانند به طوراجمتاعی به صورت فردی و 
یا گروهی فعالیت داشته باشند. آهنا معموال در گروه های اجمتاعی 

که مورد عالقه شان هستند گرد مه می آیند.

در کرواسی سازمان های جامعه مدنی فراوانی وجود دارند که 
حمیط زیست، حقوق برش،  در حمور مسائل خمتلف فعالیت دارند: 

حقوق حیوانات، و غیره. سازمان های جامعه مدنی خبشی از 
هنادهای دولتی منی باشند، بلکه به خاطرایجاد تغییرات هبرت در 
جامعه با هنادهای دولتی مهکاری می کنند. سازمان های جامعه 

مدنی اغلب شامل داوطلبان هستند. این داوطلبان هشروندانی 
هستند که در قبال فعالیت های شان غرامت پولی دریافت منی کنند. 

هر کاری که داوطلبان اجنام می دهند در اوقات فراغت شان و با 
انگیزه خودشان است.

در سال 2011، مرکز مطالعات صلح )CMS( مهکاری برای ادغام را 
تاسیس کرد که در آن سازمان های جامعه مدنی خمتلف را گردمه 
آورد که دارای ظرفیت باال برای ارائه خدمات خمتلف اجمتاعی به 
پناه داده شدگان، پناجهویان و خارجی های حتت حفاظت موقتی 

هستند. هدف اصلی این مهکاری ایجاد شبکه ای است که در آینده 
ارائه کننده ی خدمات اجمتاعی به پناجهویان، پناه داده شدگان و 

خارجی های حتت حفاظت موقتی باشند.

هر عضو این موسسه در احاطه و یا موضوع خمتلفی مشغول به 
کار است.
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سازمانهای جامعه مدنی 

فعال در زمینه ادغام 

مهاجران -

هماهنگی برای ادغام



 مشاورارشد )مدیریت اسرتاتژی های 
استاندارد و برنامه های ویژه(

وابسته به 
)خبش برای بازار کار و استخدام(

مدیر شعبه ی نظارت بر مقررات احتادیه 
اروپا در اداره امور حقوقی و مالی

مشاورارشد )دفرت ساخت و سازوهبره 
برداری انرژی در ساخمتانسازی(

مشاور وزیر 
)دفرت وزیر(

رئیس تیم 'پناهندگی و کاردانی ادغام'

خدمات برای حفاظت از مهاجران

مشاور رئیس

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

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

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

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

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

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

+385 1 6185 444
+385 99 2496 705

maja.kadoic@hck.hr

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

متاسعملکرد



وزارت علوم، آموزش و
پرورش و ورزش

وزارت کار و سیسمت بازنشستگی

وزارت حصت

وزارت ساخت و ساز و برنامه
ریزی فیزیکی

وزارت توسعه منطقه ای 
رسمایه گذاری های احتادیه اروپا

مرکز مطالعات صلح

صلیب رسخ کرواسی

 دفرت امور خارجه برای بازسازی 
و مراقبت از مسکن

پروفسور آنا مرییا پاویچ
Ana-Maria Pavić, prof.

ایوانا گوبرویچ
Ivana Guberović

بوژیتسا ساریچ
Božica Šarić, dipl.iur.

آندریانا پوزویویچ
Andriana Pozojević,  

dipl.ing.arh.

آنا مریا رادیچ
Anna Maria Radić

یولیا کرانیتس
Julija Kranjec

مایا کادویچ
Maja Kadoić

مایا رادوچای
Maja Radočaj
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رئیس دفرت دولت

مشاور دفرت دولتی )واحد برای جلوگیری 
از قاچاق انساهنا و مهکاری های بین 

املللی(

مشاور ارشد )خدمات برای افراد مسن 
و ناتوان، افراد با مشکالت اعتیاد 

وپناجهویان(

رسپرست داخلی و رسگروه برای ادغام 
)گروه آموزشی برای خارجی ها و 

پناهندگی، وزارت پناهندگی(

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

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

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

+385 1 4570 968
lvucinic@mup.hr

متاسعملکرد



دفرت حقوق برش و حقوق
ملی اقلیت های دولت کرواسی - 

مهاهنگی

 

وزارت امور اجمتاعی و
جوانان

وزارت داخله

آقای برانکو سوچانتس نقطه 
متاس ملی برای ادغام

Mr. sc. Branko Sočanac

پروفسور النا ولیمیرویچ ووکالویچ
Lana Velimirović Vukalović, 

prof.

پروفسور ایوانا ژیوکویچ
prof. Ivana Živković

النا ووچینیچ
Lana Vučinić
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افراد برای متاس با اداره 

دولتی برای ادغام خارجی ها

نام و نام خانوادگیموسسه
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به عنوان یک پناه داده شده یا خشص حتت حفاظت موقتی 
درکرواسی دارای چه حقوقی هستید ؟

سال برای پناه داده  – اجازه اقامت در مجهوری کرواسی به مدت 5 
شدگان و 3 سال برای افراد حتت حفاظت موقتی،

ارائه ی مسکن توسط دولت مجهوری کرواسی برای مدت دو سال، –
کار –
مراقبت های هبداشتی، –
آموزش و پرورش، –
آزادی مذهب و آموزش مذهبی کودکان، –
کمک های حقوقی رایگان، –
رفاه اجمتاعی، –
احلاق به خانواده، –
تعمیر و نگهداری از وحدت خانواده، –
کمک به ادغام در جامعه. –

در چه رشایطی مدرک به پایان می رسد؟

اگر فردی به طور داوطلبانه حتت محایت کشور اصلی اش قرار  –
گیرد،

اگر خشصی درخواست تابعیت کشوری را کند که در آجنا به رس  –
می برد،

اگر خشصی به طور داوطلبانه می خواهد به کشور اصلی اش که  –
از آن فرار کرده بود بر گردد،

در صورتی که رشایط کشور مبدا که بر اساس آن پناهندگی  –
گرفته است تغییر کند،

اگر فردی به طور داوطلبانه دوباره تابعیتی که آن را از دست داده  –
بود، به دست آورد.
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به عنوان یک پناجهو در کرواسی چه حقوقی به مشا داده می 
شود؟

اقامت و آزادی سفر در داخل کرواسی، –
تضمین رشایط مالی مناسب برای زندگی و حمل اقامت، –
مراقبت های هبداشتی، –
آموزش ابتدایی و متوسطه، –
کمک های حقوقی رایگان، –
کمک های برش دوستانه، –
آزادی مذهب و آموزش مذهبی کودکان، –
حق کار پس از گذشت یک سال از تاریخ درخواست پناهندگی در  –

صورتی که این روند به پایان نرسیده باشد.

در چه رشایطی درخواست پناهندگی مورد تایید قرار منی 
گیرد؟

اگر خشص مرتکب جرم علیه صلح، جنایات جنگی، جنایت علیه  –
برشیت، جنایت جدی و یا امعالی که خالف اهداف و اصول 

سازمان ملل متحد هستند، شده باشد.
اگر خشص برای قانون و امنیت ملی مجهوری کرواسی خطر  –

حمصوب شود.
اگر فردی پناهندگی دریافت کرده باشد ولی اطالعات نادرست و  –

اشتباه به اداره ی مسوئل ارائه داده باشد و یا حقیقت رشایط را 
خمفی نگه داشته باشد و یا اسناد جعلی حتویل داده باشد.

35



این روند چگونه به نظر می رسد؟

این روند به مدت 6 ماه از تاریخ درخواست پناهندگی طول می کشد. در 
این مدت باید وزارت داخله کشور در مورد درخواست پناهندگی تصمیم 
گیری کند، و اگر قادر به این کار نبود، باید به پناجهو اطالع داده شود 

که این کار تا کی طول خواهد کشید.

در طول این شش ماه پناجهو چندین بار )معموال دو بار( مصاحبه 
خواهد شد و اگر پناجهو اسنادی دارد باید آهنا را حتویل دهد تا به 

آهنا در مورد مشکلش امطینان دهد.

در پایان مصاحبه باید برای پناجهو مهه ی حرف های ثبت شده خوانده 
شود و او باید با امضای خودش هشادت بدهد که اظهارات وی به دقت 
و درستی ثبت شده اند. به هر حال، در صورت وجود هر گونه اهبامات 
باید به پناجهو توضیح داده شود و مهه ی اعرتاضات باید به صورت 

رمسی ثبت شوند.

این روند باید با زبانی که پناجهو آن را درک می کند اجنام شود و در 
صورت لزوم، باید امطینان حاصل شود که در طول این روند ترمجان 
حارض است. پناجهو می تواند درخواست کند تا برایش ترمجان از 

جنس مشابه فرامه کنند. ترمجان هرگز نباید اطالعات به دست آمده در 
طول روند پناهندگی را فاش کند. وزارت داخلی کشور نباید به کشور 

مبدا و یا کس دیگری که در این پرونده دخالت دارند اطالع بدهد.

اگر در پایان، پناهندگی به پناجهو داده نشود، او می تواند اقدام به 
شکایت قانونی در دادگاه اداری کند.
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روند دادن پناهندگی راه خاصی برای حفاظت بین املللی از فردی 
است که دولت وی منی تواند و یا منی خواهد از او حمافظت کند. 

سیسمت پناهندگی در کرواسی باید تضمین کند که پناهنده به کشور 
اصلی اش برگردانده منی شود زیرا در آجنا زندگی یا آزادی وی 
به دلیل نژاد، مذهب، ملیت و یا به دلیل عضویت در گروه اجمتاعی 

خاص یا عقیده سیاسی هتدید می شود و ممکن است مورد شکنجه، 
رفتار غیر انسانی، سوءقسط و یا جمازات قرار گیرد. در کرواسی، 

به مهاجران پناهندگی و یا حفاظت کمکی داده می شود.

پناهندگی می تواند مهچنان به فردی تعلق گیرد که در خارج از 
کشور خویش به رس می برد و از ترس این که به دالیل نژاد، مذهب، 
ملیت، عضویت در گروه اجمتاعی خاص یا عقاید سیاسی حتت آزار 

و اذیت قرار نگیرد، در کشور دیگری درخواست مهایت می کند. 
این خشص منی تواند یا منی خواهد از کشور اصلی اش به دلیل 

هتدیدات نام برده شده درخواست کمک کند.

اگر فردی هیچ یک از رشایط نام برده شده برای دریافت پناهندگی 
را نداشته باشد، اما دالیل قابل قبولی برای اینکه به کشورش منی 

تواند بازگردد، داشته باشد، زیرا در آجنا مورد آذار و اذیت قرار می 
گیرد و منی خواهد یا منی تواند از کشور اصلی اش کمک بطلبد، به 

وی حفاظت از نوع کمکی داده می شود.

حال چه می شود؟ مشا درخواست پناهندگی کرده اید - 

وزارت داخله کشور قدرت تصمیم گیری برای اعطای پناهندگی را 
دارا می باشد ولی این تصمیم می تواند در دادگاه اداری مورد 

سوال قرار گیرد.

ظرف 3 روز از تقاضای پناهندگی، پناجهو یک کارت دریافت می کند 
که به عنوان اجازه اقامت در مجهوری کرواسی تا پایان روند کارش 

حمسوب می شود.
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شرح مختصری از روند 

تقاضای پناهندگی در 

کرواسی





مهاجران معموال در یژوو به دلیل این که پناهندگی در خواست 
در  نکرده اند نگه داشته می شوند و به عنوان "افراد غیرقانونی" 
نظر گرفته می شوند. با این حال، حتی اگر پناجهویان در طول 

اقامت خود در یژوو درخواست پناهندگی نیز کرده باشند، اغلب بر 
آهنا سوء ظن دارند که به این دلیل درخواست پناهندگی کرده اند 

تا آهنا را از کشور خارج نکنند.

معل بازداشت و رضورت و مرشوعیت آن به ندرت توسط معوم 
مورد سوال قرار می گیرد. مهاجران در کرواسی تا 18 ماه 

نیز بدون ارتکاب هیچ جرمی بازداشت شده اند. عالوه بر این، 
بازداشت یک مسئله ی عادی برای مهاجران است زیرا اکرث 

مهاجران در کرواسی با این پدیده رس و کار داشته اند. ما بایداز 
آیا قرار دادن کسی در زندان، گرفنت آزادی وی و  خود بپرسیم : 

قطع بسیاری از ارتباطات وی با جهان خارج الزم است؟ آن مه به 
دلیل اینکه اسناد معتربی ندارد؟ آیا مهاجران در کرواسی واقعا 

یک هتدید برای مهه است؟

بازداشت شدن نیز برای اغلب مهاجران به مسئله ای درونی تبدیل 
گرچه اکرثا فکر می کنند که بازداشت شدن شان تقصیر  می شود: 

آهنا منی باشد ولی هنوز مه کسانی وجود دارند که بازداشت 
شدن را حق جنایتکاران می دانند و این چیزی است که باعث 

رشمندگی آهنا می شود. بنابراین در این باره حصبت کردن بسیار 
مهم است و باید اشاره کرد معل بازداشت مهاجران ناعادالنه، 

ناموجه و نامتناسب است. حتی اگر به طور کامل قانونی باشد ولی 
نامرشوع است.

چندین طرح در رسارس اروپا و جهان وجود دارند که در باره ی 
بازداشت مهاجران حصبت می کنند. گروه هیچ کسی غیر قانونی 

نیست نوشته است که هیچ کسی غیر قانونی منی باشد. هدف 
آهنا توسعه و گسرتش گفمتان در باره ی رفتار غیر انسانی نسبت 

به مهاجران است. از مجله، گفمتان در باره ی بازداشت کردن 
مهاجران است.

30



برای مدتی طوالنی، تهنا بازداشتگاه در کرواسی در یژوو بوده 
است که از زاگرب حدود نیم ساعت با ماشین دور است و بیش از 
100 جا ظرفیت دارد. برنامه هایی برای ساخت دو مرکز جدید در 
سال 2015 وجود دارند، یکی در توارنیک )نزدیک مرز رصبستان( 

و دیگری در تریل )نزدیک مرز بوسنی و نزدیک به دریا( ساخته 
خواهد شد. زندگی در یژوو مثل زندگی در زندان است. مهاجران 

در اتاق های دسته مجعی می خوابند و به جاهای مشرتک در طول 
روز دسرتسی دارند. آهنا در روز حق رصف چند ساعت در حیاط 

خارج از مزنل را دارند، اما حق ندارد مرکز را ترک کنند.

پول و وسایل خشصی )مانند تلفن مهراه، دستگاه های 
الکرتونیکی، اشیا با ارزش( از مردم در زمان حبس گرفته می 

شوند و در وقت خروج به آهنا باز گرداننده می شوند. اگر فردی 
به حمض ورود با خودش پول داشته باشد، حق دارد در هفته 

300 کونه )حدود 40 یورو( از پولش دریافت کند و با این پول می 
تواند کارت های تلفن و یا خوراکی از مغازه ی کوچکی در داخل 

بازداشتگاه خرید کنند. عالوه بر این، اگر فردی هنگام ورود به 
 مرکز با خودش پول داشته باشد از او هر روز 200 کونه 

)26 یورو( برای اقامتش در بازداشتگاه و مهچنین هزینه خروجش 
را می گیرند.

بازداشت شدگان در متاس با جهان بیرون حمدود هستند. به 
حمض ورود به بازداشتگاه، هر فرد حق یک متاس رایگان با 

سفارت و یا کنسولگری کشور خود را دارد. عالوه بر این، 
مدت متاس رایگان حداکرث 3 دقیقه می باشد. در مدتی که تلفن 
مهراهشان از آهنا گرفته شده است، می تواننداز باجه تلفن در 

بازداشتگاه استفاده کنند،البته با هزینه های خودشان. بازداشت 
شدگان از حق مالقات در بازداشتگاه بر خوردارند )حداکرث یک 

ساعت، در یک اتاقی خمصوص(، در صورتی که مالقات یک روز 
پیش برنامه ریزی شده باشد.
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وجود داشته باشند که برای آماده سازی اسناد و مدارک برای 
خروج شان وقت بیشرتی الزم است.

عالوه بر این، با توجه به ماده 74 قانون پناهندگی، مهاجران را 
می توان به عنوان پناجهو برای حداکرث مدت 6 ماه بازداشت کرد. 

اگر آهنا  مواردی که می توان آهنا را بازداشت کرد عبارتند از: 
سعی کرده باشند قبل از پایان روند پناهندگی شان کشور کرواسی 
را ترک کنند، اگر بازداشت شان الزمه ی حفاظت از زندگی و اموال 

مردم دیگر باشد، در صورتی که هتدیدی برای امنیت ملی باشند، 
اگر آهنا در طول اخراج شان از کشور اعالم پناهندگی کرده باشند 
تا آهنا را از کشوراخراج نکنند، اگر نتوان اثر انگشت شان راگرفت 

زیرا انگشتانشان را معدا خراب کرده اند.
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کمله بازداشت و یا نگه داری مهاجران در مرکز خارجی ها، به زبان 
ساده معنی قرار دادن مهاجران به زندان را می دهد. این عبارات 

و مشابه آهنا در نقاط خمتلف اروپا استفاده می شوند و هدف آهنا 
رسپوش گذاشنت بر واقعیت بازداشت کردن آهناست. اگر بگوییم 

خوبرت به  که "فالنی برای شناخته شدن هویت اش بازداشت شده" 
نظر می رسد تا اینکه بگوییم که "وی را به دلیل بی هویت ماندنش 
به زندان انداخته اند". به هر حال بازداشت کردن در واقع مهان به 

زندان انداخنت است.

در رسارس اروپا در حدود 000 600 مهاجر در بازداشت -در زندان- 
به رس می برند. آن مه فقط به خاطر اینکه برگه ی معتربی ندارند. 
آهنا اکرثا در اتاقهای بسته نگهداری می شوند و اغلب دسرتسی 
بسیار حمدودی به امکانات در خارج از آجنا دارند و ارتباطی با 

جهان بیرون ندارند )بدون تلفن مهراه،اینرتنت، بازدیدکننده و ...(. 
طول بازداشت شان چند ماه یا ناحمدود می باشد.

مبنای قانونی بازداشت کردن

بازداشت مهاجران توسط دو قانون تنظیم می شود:
قانون اتباع بیگانه –
قانون پناهندگی –

حداکرث مدت بازداشت به طور منظم می تواند 18 ماه باشد.

با توجه به ماده 124 قانون برای اتباع خارجی، مهاجران به مدت 3 
ماه در بازداشت نگه داشته می شوند، در صورتی که حضور آهنا 

الزمه ی اخراج شان از قملرو کرواسی باشدو یا اینکه حضور آهنا 
در حال حارض برای امنیت ملی خطر حمصوب شود و یا اگر آهنا به 

جرم جنایی حمکوم شده باشند. عالوه بر این، ماده 125 اجازه می 
دهد این زمان را به 6 ماه متدید کند در صورتی که برای اخراجشان 

وقت بیشرتی الزم باشد. در هنایت ، با توجه به ماده 126، این 
زمان می تواند تا 12 ماه نیز طول بکشد و این در صورتی است که 
مهاجران از دادن اطالعات خشصی خود امتناع کنند یا اطالعات 

خشصی شان جعلی باشند و یا از راه های خمتلف دیگر خبواهند 
خروجشان را متوقف یا به تاخیر بیاندازند و یا اگر دالیل منطقی 
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 چرا برخی از افراد در 

بازداشت بسر می برند؟



اگر مضیر وی به غیر از احرتام استفاده شد، یعنی مشا به صورت 
مجع، آن را مهیشه به صورت مجع مرد استفاده می کنیم.

مثال:

اشتباه:
 Vi ste mi dala/dao knjigu; Vi ste rekla/rekao istinu

)فعل به صورت فرد استفاده شده(
حصیح:

 Vi ste mi dali knjigu; Vi ste rekli istinu 
)فعل به صورت مجع استفاده شده(

وقتی فرم وی، برای احرتام استفاده شده است، منحرصا برای یک نفر 
استفاده می شود و آن را با حرف بزرگ باید نوشت. اگر از آن برای 

دو نفر و یا گروه بزرگرت مردم استفاده کنیم، آن را با حرف کوچک می 
نویسیم.
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در زبان کرواسی، برای احرتام به افراد خاص از کمله وی )مشا به 
استفاده می شود. صورت مجع( 

ما از کمله وی در چندین موقعیت استفاده می کنیم:

5

ا.

ب.

ج.

هنگام حصبت کردن با یک فرد ناشناس که با آهنا فاصله ی 
خاص روانی را رعایت می کنیم.

هنگام حصبت کردن با فردی که برای وی احرتام ویژه ای قائلیم.
هنگام حصبت کردن با کسی که از ما برتر است.
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احوالپرسی کالمی

احوالپرسی کالمی بستگی دارد به زمان روز، رمسی بودن ترشیفات 
که خود را در آن می یابیم و یا اینکه می آییم یا می رویم. مهچنین، 
ما اغلب از احوالپرسی برای جویا شدن احوال دیگران نیز استفاده 

می کنیم.

23



روش نیز از فرهنگی به فرهنگی متفاوت است. فرهنگ غربی دست 
دادن حمکم و نسبتا کوتاه را ترجیح می دهد، در حالی که مردم رشق 

میانه دست دادن طوالنی تر و ظریفرت را ترجیح می دهند. در برخی از 
کشورها مانند تایلند و عربستان سعودی دست دادن مرد و زن غیر قابل 
قبول است. از سوی دیگر زنان در کشورهای غربی خوششان منی آیند 

اگر مردی به دلیل زن بودن آهنا با آهنا دست ندهد.

اشکال اهوالپرسی در فرهنگ های خمتلف متفاوت است. برخی از 
فرهنگ ها متاس فیزیکی در جریان اهوالپرسی را ترجیح می دهند، در 

حالی که دیگران از این کار پرهیز می کنند.

احوالپرسی را می توان به صورت کالمی و غیر کالمی تقسیم کرد، هر 
چند آهنا معموال خملوط هستند. احوالپرسی می تواند رمسی یا غیر 

رمسی باشد، بستگی به طرف مقابل دارد. ما باعزیزان مان متفاوت تر 
از غریبه ها احوالپرسی می کنیم.

احوالپرسی غیر کالمی

دست دادن یک فرم بسیار رایج از احوالپرسی غیر کالمی است و در 
بسیاری از فرهنگ هاحضور دارد. چرا رایج ترین روش احوالپرسی به 
شکل دست دادن تبدیل شد؟ یکی از دالیلش این است که طرف مقابل 
نشان دهد آیادر پشتش سالح پهنان کرده است یا خیر. در کرواسی 

دست دادن برای احوالپرسی رمسی و غیر رمسی استفاده می شود و 
ربطی به جنسیت ندارد.

در کرواسی، در آغوش گرفنت در هنگام احوالپرسی بین افراد نزدیک 
و در ترشیفات غیررمسی استفاده می شود. ما مهچنین اغلب از بوسه 

زدن بر هر دو گونه برای خوش آمد گفنت عزیزان مان استفاده می کنیم، 
اما این نوع احوال پرسی اغلب در بین مردان دیده منی شود.

دست تکان دادن و دست زدن بر شانه فرد نیز می تواند در احوالپرسی 
غیر کالمی مورد استفاده قرار گیرد.
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وضعیت

بیبا و ایدی برای اولین بار مالقات می کنند. دوستی مشرتک آهنا را 
به مه معرفی می کند. بیبا به طرف ایدی دستش را دراز می کند، در 
حالی که امسش را به زبان می آورد. ایدی نیز به بیبا دست می دهد. 

بیبا دست ایدی را حمکم می فشارد در حالی که ایدی دست بیبا را 
به نرمی می فشارد. بیبا دست خود را اول می کشد در فکر این که 

دست دادن شان بیش از حد به طول اجنامید و مالیم دست دادن ایدی 
را نشانه ی خشصیت ضعیف وی می پندارد. از سوی دیگر، ایدی از 
حمکم فشار دادن دستش توسط بیبا شگفت زده می شود و دور کردن 

ناهنگام دست وی را بسیار بی ادبانه می پندارد.

در واقع چه اتفاقی افتاد؟

معنی

مردم در رسارس جهان به روش های خمتلف به یکدیگر خوش آمد می 
گویند. دست دادن یکی از راه های معمول آن است. با این حال، این 

4
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این فضا شامل چهار منطقه می باشد:

منطقه خودمانی )از 18 تا 45 سانتی مرت( مهم ترین منطقه به مشار می 
آید و معموال فرد متایل به حفظ آن را دارد و تهنا به افرادی اجازه می 
دهد که آهنا را خوب می شناسد و به آهنا واقعا نزدیک می باشد. این 
افراد پدر و مادر ، فرزند، مهرس، دوستان نزدیک، بستگان، و خشصی 

است که با وی در رابطه است.

منطقه خشصی )1.2 مرت( این منطقه برای خانواده و دوستان، مهکاران 
اداری، رشکای کسب و کار و مانند آن حمفوظ است.

منطقه اجمتاعی )از 1.2 مرت تا 3 مرت( فاصله ای است که در آن 
احساس راحتی می کنیم وقتی که با مردمی که آهنا را خوب منی 
شناسیم در ارتباط هستیم. به عنوان مثال کارگران ، بازرگانان ، 

مهکاران جدید...

فاصله ای است که ما با غریبه ها و  منطقه معومی )بیش از 3 مرت( – 
در خسرنانیهای معومی نگه می داریم.

نتیجه گیری

باید درک کنیم که فضای خشصی نتیجه ی تاثیر فرهنگی است که از 
آن آمده ایم، نه یک اسرتاتژی که توسط فرد دیگری استفاده می شود 
تا باعث ناراحتی ما شود. پس در مورد متایالت خشصی خود آذادانه 

حصبت کنید.
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وضعیت

بیبا و ایدی در مورد فیملی که قبال دیده اند حصبت می کنند. در جریان 
مکامله بیبا در حال دور شدن از ایدی است در حالی که ایدی به مست 

او نزدیک می شود.

در واقع چه اتفاقی افتاد؟

معنی

در هر فرهنگی، فاصله از فرد مقابل که در آن دو طرف احساس راحتی 
کنند، متفاوت است. در فرهنگ غربی افراد ترجیح می دهند میان شان 
به اندازه ی کافی فاصله باشد، در حالی که مردم رشق میانه احساس 

راحتی می کنند وقتی در حین مکامله بین شان فاصله کم باشد.

فضای خشصی به عنوان منطقه ای تعریف شده است که اطراف یک 
فرد را احاطه می کندو او این منطقه از دید روانشناسی مال خودش 

می داند.

3
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فرهنگ خاصی می باشند، اما بین فرهنگ ها می تواند سوء تفامه به 
وجود آید. به عنوان مثال، یک ژست از اتصال انگشت شست و سبابه 

نشانه ای خوبی در ایاالت متحده آمریکا تلقی می شود، در حالی که در 
آملان یا برزیل توهین شناخته می شود. این کار مهچنان برای حرکت 

انگشت شست نیز صدق می کند. این کار در غرب آفریقا، یونان و 
روسیه نشانه توهین تلقی می شود در حالی که اکرث کشورهای غربی 

ها آن را به عنوان یک نشانه مثبت درک می کنند.

حرکاتی که برای نشان دادن و یا توضیح پیام شفاهی  تصویرگرایان - 
استفاده می شوند و اگر به تهنایی استفاده شوند هیچ معنایی ندارند.

ملس نشان دهنده ی حمبت، نزدیکی، راحتی و گاهی اوقات سلطه است.

هر فرهنگی دارای قوانین نانوشته است که در آن ملس کردن به طور 
خاصی معنی شده. دو مرد دست به دست در عربستان سعودی، مرص 

و مراکش به عنوان دوستان خوب درک می شوند، در حالی که در برخی 
کشورهای دیگر آهنا را به عنوان دو عاشق می پندارند.

مهچنین، تکرار متاهسای ملسی بستگی به فرهنگ هر منطقه دارد. 
بررسی اجنام شده در سال 2006 در یک کافه نشان می دهد که در 
طول یک دوره یک ساعته، مردم پورتوریکو 180 بار، فرانسوی ها 110 

بار، آمریکایی ها دو بار مهدیگر را ملس کردند در حالی که انگلیسی ها 
حتی یک بار مه مهدیگر را ملس نکردند.

نتیجه گیری

بنابراین، نگاه کنید، یادبگیرید و سعی کنید به آداب و رسوم دیگران 
احرتام بگذارید. مهم است تا با ایجاد یک فضای مناسب در مورد این 

تفاوت ها حبث کنید.
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چمشان دیگران درطول مکامله را بیانگر بی احرتامی می دانند. این امر 
به ویژه در مورد هشروند ارشد و یا خشصی با قدرت صدق می کند.

ارتباطات غیر لفظی شکلی از ارتباط بدون استفاده از کملات، به طور 
معدی یا غیر معدی می باشد. رفتار غیر لفظی برای ابراز احساسات 
و نگرش استفاده می شود و نشان دهنده ویژگی های خشصیتی فرد 

است و وی را به ارتباطات کالمی تشویق می کند.

نشانه غیر شفاهی عبارتند از:
حاالت صورت –
تن صدا –
حرکات –
آرامش یا جنبش –
متاس –
نگاه –

تغییرات چهره نشان دهنده ی احساسات ماست و باعث می شود 
ارتباط کالمی برای ما آسان تر شود. با این حال، باید تفاوت های 
فرهنگی در این نوع از ارتباطات را در نظر داشته باشیم. در طول 

مکامله لبخند داشنت بر لب در هر فرهنگ بیانگر شادی است، اما گاهی 
اوقات برای پهنان کردن رشم استفاده می شود و یا ممکن است نشان 

دهنده ی آن باشد که خشص دیگر مارا درک منی کند.

گفتار  تن صدا یکی از پر اثرترین ابزار مکامله است و می تواند شامل: 
رسیع یا آهسته، تاکید بر کملات خاص، مکث کردن و غیره باشد. تفاوت 

های فرهنگی در اینجا نیز دیده می شود.در برخی از فرهنگ ها بیان 
به عنوان مثال، برای استانداردهای فرهنگی  کردن مطالب بلندتر است - 

هلستانی ها، ایتالیایی ها افرادی با صدای بلند و بی ادب تلقی می 
شوند.

حرکات بدن یا حرکات دست نیز ارتباطات راآسان میکنند. انواع خمتلف 
حرکات وجود دارند:

می توان از  حرکات غیر شفاهی بیانگر یک پیام کالمی است)  منادها - 
و دارای یک معنی شناخته شده در یک  آهنا به تهنایی استفاده کرد( 
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وضعیت

بیباو ایدی در حال حصبت کردن در مورد تغییرات آب و هوا هستند. 
بیباوقتی نظرش را توضیح می دهد به چمشان ایدی نگاه می کند، اما 

ایدی از نگاه کردن به چمشان او اجتناب می کند. هر دو طرف درهنگام 
گفتگو احساس نامطلوبی دارند و فکر می کنند که طرف مقابل بی ادب 

است.

در واقع چه اتفاقی افتاده است؟

مفهوم

افراد با فرهنگ غربی بر این باورند که اجتناب از نگاه کردن به چمشان 
طرف مقابل در طول یک مکامله بیانگر خستگی، ناراحتی و حتی 

نادرستی است و بی ادبی حمسوب می شود.

از طرف دیگر فرهنگ های آسیایی، به عنوان مثال، نظاره کردن به 
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خالصه

اگر یک فرد در وقت توافق شده در جلسه حارض نشد به این معنا 
نیست که او به وقت و تالش مشا احرتام منی گذارد. این به سادگی 
بدان معنی است که اولویت های وی با مشا متفاوت است. به دالیل 

وی گوش داده و به او توضیح دهید که برنامه های مشا به زمان 
معینی حمدود است.

یا

اگر فردی بر مشا عصبانی است زیرا در جلسه ای دیر کرده اید، به 
این دلیل نیست که او بی ادب است، بلکه به این دلیل است که چنین 

رفتاری در فرهنگ وی غیر قابل قبول است. به او توضیح دهید که چرا 
دیر کرده اید و چنین رفتاری در کشور مشا چگونه تصور می شود.
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تو توضیح

در فرهنگ غربی وقت منبعی مهمی است که به دقت مدیریت می 
شود. وقت در اینجا برای این است که مورد استفاده قرار گیرد، و به 
واحدهای کوچکرت تقسیم شده است. وقت یک مسئله ی مهم و هنایی 

است. فرهنگ دیگر نقاط جهان ، از مجله آمریکا جنوبی و رشق میانه، 
درک متفاوتی از وقت دارند و بیشرت انعطاف پذیر است.

درک وقت در فرهنگ های خمتلف متفاوت است

اکرثیت فرهنگ های غربی وقت را یک مسئله ی هنایی و مهم می دانند. 
در اینجا وقت تقسیم و توزیع پذیر است و یک فرد وقت خود را تهنا به 
می توان  یک چیز اختصاص می دهد. وقت در اینجا قابل ملس است - 

آن را پس انداخت کرد، مرصف و یا از دست داد. وقت را اغلب با پول 
مقایسه می کنند. با این مفهوم وقت از روابط انسانی نیز مهم تر است. 

این که کار در مدت زمان معین اجنام شود مهم تر از این است که یک 
رابطه نزدیک با یک مهکار توسعه یابد.

ایاالت متحده آمریکا،  منونه هایی از فرهنگ با این نوع درک وقت: 
انگلستان ، آملان، سوئیس ، ترکیه ، ژاپن...

از سوی دیگر، بسیاری از فرهنگ های رشقی، زمان را به عنوان یک 
موضوع انعطاف پذیر می شناسند که در آن ممکن است چند چیز را در 
یک وقت اجنام دهند. در این فرهنگهاوقت مهیشه به اندازه کافی وجود 
دارد و روابط انسانی از وظایف مهم تر هستند. بنابراین، برای مثال، 
یک فرد آمریکای التین معموال مکامله با یک دوست در کوچه و خیابان 

راقطع منی کند تا به جلسه اش رس وقت معین برسد.

عربستان سعودی،  منونه هایی ازاین نوع فرهنگ با چنین درک وقت: 
پاکستان، هند، مرص، مکزیک، هاوایی.

14



وضعیت

بیبا در میدان هشر برای نیم ساعت منتظر ادی است. با گذشت زمان، 
او بیشرت و بیشرت آشفته می شود، چرا که او منی تواند تلفن مهراه 
ادی رابگیرد. در هنایت، پس از یک ساعت انتظار او کامال عصبانی 
تصمیم می گیرد تا به او پیامک ارسال کند و پس از آن خانه برود.

ادی یک ساعت بعد به حمل قرار می رسد تا بیبا را ببیند ولی او را 
آجنا منی بیند و تعجب می کند، سپس تلفن خود را چک می کند. او 
چندین متاس نا موفق و پیام عصبانی بیبا را می بیند. ادی با چنین 
رفتار بیبا کامال ناراحت می شود و خانه می رود. او با خودش فکر 

می کند که بیبا یک فرد کامال غیر منطقی است و در واقع منی خواهد 
وی را ببیند.

در واقع چه اتفاقی افتاده است؟

1
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تفاوت های فرهنگی - 

چگونه و چرا رخ می دهند؟ 



دولت، بودجه احتادیه اروپا، کمک های مالی خمتلف و حق عضویت 
تامین می شوند. انواع دیگر سازمان های جامعه مدنی در کرواسی 
شامل پایه، احتادیه های کارگری، سازماهنای کارفرمایی و جوامع 

مذهبی نیز وجود دارند.

وقتی کرواسی یک کشور مستقل شد، خنبگان سیاسی و فرانیو 
تومجن اولین رئیس مجهور کرواسی جامعه مدنی را برای توسعه 
دموکراسی مهم منی دانستند. در نتیجه، جامعه مدنی به حاشیه 
رانده شد و در اواخر دهه نود سازمان های غیر دولتی پیرشو و 

فعاالن برجسته رشوع به ایجاد کمپاین کردند. با این حال، جامعه 
مدنی نقش بسیار مهمی در طول جنگ در کمک به مراقبت از قربانیان 

جنگ داشته است. در اواسط دهه نود کار جامعه مدنی به دلیل 
حبران اقتصادی و حکومت غیر دموکراتیک ضعیف شد. فشار جامعه 

بین املللی و ورود دولت چپ جدید در سال 2000 هببود چارچوب 
قانونی تنظیم کار را برای جامعه ی مدنی به ارمغان آورد. با این 

حال، روند ایجاد یک جامعه مدنی قوی هنوز کامل نشده است. سطح 
مهبستگی مدنی و ایده تعهد فعال و مبارزه برای حقوق برش در 

کرواسی هنوز به نقطه ای که آهنابتوانند به طور مستقل از رشایط 
سیاسی و اجمتاعی فعالیت کنند توسعه نیافته است.
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دولت کرواسی متشکل از خنست وزیر، یک یا چند معاون رئیس مجهور 
و وزیران می باشد. وظیفه ی دولت طرح بودجه است و قوانین پیشهناد 

شده توسط پارملان را القا می کند. دولت مهچنان سیاست خارجی و 
داخلی دولت را اداره می کند. وظیفه ی دیگر آن نظارت بر کار دولت در 

امور اجرایی و مسوئل توسعه اقتصادی دولت می باشد.

قوه قضائیه توسط بازپرس هشری، هشرستانی، دادگاه های جتاری، 
دادگاه عالی بدوی، دادگاه جتاری باال، دادگاه اداری و دیوان عالی 

کشور که باالترین رتبه را در مجهوری کرواسی دارد، امعال می گردد. 
این اداره تضمین می مناید که برنامه هاو قوانین برای مهه هشروندان 

برابر باشد. دادگاه قانون اساسی در مورد اساسی بودن قوانین، 
نظارت بر انتخابات و حل تعارض صالحیت بین مقننه، جمریه و قوه ی 

قضایه تصمیم می گیرد.

جامعه مدنی شامل هشروندانی است که به طور فعال و آزادانه در 
متام حوزه های اجمتاعی دخالت دارند. سازمان های جامعه مدنی به 

عنوان داوطلبانه، مستقل، غیر انتفاعی، غیر دولتی و خبش سوم نامیده 
می شوند. آنچه بین آهنا مشرتک است آزادی به احتاد و معل در جهت 

منافع مشرتک جامعه می باشد. جامعه مدنی به نوعی خمالف کنرتل 
مردم توسط دولت است.

رایج ترین نوع سازمان های جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی 
)NGO( می باشند. آهنا توسط هشروندان با هدف حل برخی از مشکالت 
اجمتاعی که دولت به شیوه ای رضایت خبش حل منی کند تاسیس شده 

اند. اکرث سازمان های غیر دولتی در کرواسی امروزه سازمان های 
ورزشی و به دنبال آن سازماهنا در زمینه ی فرهنگ، اقتصاد، تکنولوژی، 
مسائل اجمتاعی، هبداشت، علل برشدوستانه، حمیط زیست و حفاظت از 
کودکان، جوانان و زندگی خانوادگی هستند. مهچنین سازماهنا محایت 
از جانبازان و قربانیان جنگ نیز وجود دارند. این سازمان ها از بودجه 
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دادگاه اداری دارای اختیارات قانونی برای رسیدگی به روند تقاضای 
پناهندگی در مورد دوم می باشد )اگر وزارت داخله در روند تقاضای 

پناهندگی جواب منفی صدور کرد(.
در کرواسی، چهار دادگاه اداری وجود دارد:

دادگاه اداری در رییکا, دادگاه اداری در زاگرب, 
دادگاه اداری در اسپلیت. دادگاه اداری در اوسییک, 



مجهوری کرواسی دارای پارملانی دموکرات قدرت را به مقننه، جمریه و 
قضاییه تقسیم کرده است.

قدرت در دست پارملان کرواسی است که مناینده ی هشروندان این 
کشور می با شد و یکی از وظایف آن تصویب عنارص اساسی 

اجمتاعی و سیاسی دولت است. این متشکل از یک خانه است که 
100 تا 160 عضو دارد که هر چهار سال انتخاب می شوند. مهمرتین 
نقش پارملان تصویب بودجه دولت، پیشهناد و تصویب قوانین، نظارت 
بر دولت، اعالم جنگ و صلح و خواستار رفراندوم می باشد. تا سال 

2014، کرواسی دارای 15 حزب پارملانی بوده است که تا به حال 
بزرگرتین آهنا SDP )حزب سوسیال دموکرات کرواسی( و HDZ )احتادیه 

دموکرات کرواسی( اداره دولت را از آغاز استقالل کرواسی به عهده 
دارند. SDP یک حزب چپگرا، در حالی که HDZ یک حزب راستگرای 

میانه است.

بازرس توسط پارملان کرواسی منصوب می شود که نقش وی حفاظت 
از حقوق اساسی و قانونی هشروندان در معامالت با دولت در امور 

اجرایی و هنادهای دولتی است. بازرس توسط پارملان برای مدت 8 سال 
انتخاب می شود.

مشا می توانید بادفرت بازرس خشصا متاس بگیرید:
Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Croatia :آدرس

+385 1 4851 855, +385 1 4851 853 متاس: 
+385 1 6431 628 فاکس: 
info@ombudsman.hr

سه شنبه تا مجعه از ساعت 09:00 تا 12:00 ساعات کاری: 

شاخه اجرایی نظام سیاسی کرواسی متشکل از دولت و رئیس مجهور 
است. رئیس مجهور در انتخابات مستقیم برای یک دوره 5 ساله انتخاب 
می شود و منی تواند بیش از دو بار انتخاب شود. رئیس مجهور دارای 
مسوئلیت بسیاری است اما در معل مسوئلیت های وی تا حد زیادی به 

نقش ترشیفاتی تبدیل می شوند که تأثیر معده ای برسیاست گذاری 
ندارد. بیشرتین قدرت رئیس مجهور در زمینه ی امنیت و سیاست 

خارجی است و در عین حال فرمانده عالی نیروهای مسلح نیز با مشار 
می آید. او مهچنین قدرت اعالم رفراندوم را دارد.
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های داخلی و یا به اصطالح جنگهای خانگی بود. جنگ در رسزمین های 
کرواسی و بوسنی و هرزگوین صورت گرفت و در اواخر دهه نود به قملرو 

کوزوو نیز رسایت کرد. مبارزه مسلحانه در کرواسی تا آوگوست سال 
1995 به طول اجنامید اما عواقب ناشی از آن تا به امروز دیده می شود.

در طول جنگ در یوگسالوی سابق که از 1991 تا 1999 به طول اجنامید، 
تعداد زیادی از مردم پناهنده و یا به زور از خانه های شان آواره 
شدند. بسیاری از آهنا سعی کردند پناهگاه خود را در غرب اروپا 
، معدتا در اتریش، آملان و کشورهای اسکاندیناوی پیدا کنند. اکرث 

آهنا هرگز به مناطق شان بر نگشتند. امروز، این منطقه از یوگسالوی 
اسلوونی، کرواسی،  سابق متشکل از هفت کشور مستقل می باشد : 
رصبستان ، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مونته نگرو و مقدونیه. این 

کشورها در جنوب رشقی اروپا واقع شده اند که از راه های خمتلف با 
مه در ارتباط هستند.

پایه ی سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی امروزی در کرواسی در 
طول جنگ های 1990 گذاشته شد. یکی از مهم ترین سازمان های غیر 

دولتی تاسیس شده در آن زمان ARK بوده است که بر ضد جنگ کمپاین 
می کرد. این سازمان غیر دولتی، به طور سیسمتاتیک برای ایجاد صلح 

و آشتی فعالیت خود را پس از جنگ نیز ادامه داده است. با تشکر از 
ARK امروز تعداد زیادی از سازمان های غیر دولتی مشغول به کار در 

زمینه ی حقوق برش و فرهنگ هستند که یکی از ایهنا سازمان مرکز 
مطالعات صلح )CMS( می باشد.

در آغاز قرن 21 سیاست کرواسی مترکز خود را بر پیوسنت به احتادیه 
اروپا و استقرار روابط خوب اقتصادی و سیاسی با کشورهای مه 

مرز بیشرت کرد. در طول این فرآیند روابط خوب خود را با رصبستان 
و بوسنی و هرزگوین توسعه داد و هدف اصلی آهنا استقرار صلح و 
محتل دو طرفه بوده است. با در نظر داشت پیوسنت به احتادیه اروپا، 

کرواسی در سال 2009 به ناتو پیوست. پس از یک دهه مذاکرات و 
مهاهنگی قانون کرواسی با استانداردهای احتادیه اروپا، در 1 ژوالی 

2013 کرواسی رمسا عضو احتادیه اروپا شد. برای ورود به شنگن باید 
کرواسی قوانین خود را با قوانین و الزامات احتادیه اروپا مهاهنگ 

کند. ازسال 2013 به بعد متام قوانین کرواسی مطابق با قوانین مشرتک 
احتادیه اروپا بوده است.
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هویت مجهوری کرواسی مرشوط به موقعیت جغرافیایی آن است. 
 کرواسی در منطقه رویارویی فرهنگ رشق و غرب، اروپای مرکزی 

)به اصطالح میتل اوروپا( و دریای مدیرتانه واقع شده است. به خاطر 
موقعیت آن، کرواسی از حلاظ تاریخی خبشی از امپراطوری های 
امپراطوری ترکیه، مجهوری ونیز، والیت الیریا  خمتلف بوده است: 

)امپراتوری فرانسه حتت سلطه ی ناپلوئن(، امپراتوری جمارستان و در 
رشوع قرن 20 خبشی از سلطنت اتریش و جمارستان.

پس از جنگ جهانی اول )1914 - 1918( امپراتوری جمارستان و 
امپراتوری عمثانی منجر به فروپاشی اتریش شد. مردم اسالویک جنوب 

که در این امپراتوری نقل مکان کرده بودند، خواستار ایجاد دولت 
مستقل شدند که در سال 1929 منجر به ایجاد پادشاهی یوگسالوی شد. 

خبش های جدایی ناپذیر پادشاهی یوگسالوی را رصبیا، کرواسی، 
اسلوونی، مونته نگرو، مسملانان بوسنی )امروز بوسنیایی( و مقدونیه 

تشکیل داده بودند. فروپاشی پادشاهی یوگسالوی با آغاز جنگ جهانی 
دوم )1941( رشوع شد. پس از جنگ )1945( کرواسی خبشی از 

مجهوری فدرال سوسیالیستی یوگسالوی )SFRY( شد. SFR یوگسالوی 
توسط حزب کمونیست و حتت رهربی یوسیپ بروز تیتو اداره می شد.

در مدت حاکمیت تیتو حتت سیاست های جنبش عدم تعهد، یوگسالوی 
خمالف بلوک غرب )ناتو( و بلوک رشق )پیامن ورشو( بوده است. جنبش 

عدم تعهد از کشورهای جهان سوم و جهان دوم تشکیل شده بود: 
کشورهای آفریقایی، آمریکای التین و آسیایی. این کشورها در دوره 

جنگ های رسد، اوج قدرت اقتصادی و سیاسی خود را جتربه کردند و 
یوگسالوی نقش برجسته ای در این جنبش ایفا کرد.

سال 1990 نقطه عطفی در تاریخ جغرافیای سیاسی کرواسی و برخی 
از تغییرات معده توسعه ای به حساب می آید. با سقوط دیوار برلین، 

نقشه ی سیاسی اروپا تغییر کرد. کمونیسم، به عنوان یک سیسمت 
اجمتاعی سیاسی برخی از کشورها، جایگزین دموکراسی پارملانی شد. 

در 19 مه سال 1991 یک مهه پرسی در کرواسی و اسلوونی برگزار 
شد و هشروندان تصمیم گرفتند تا از دولت مشرتک خارج شوند. در 8 
اکترب مهان سال جملس کرواسی به استقالل کامل این کشور رای داد 

و سپس با پایتخت یوگسالوی، بلگراد قطع رابطه کرد. جدایی اسلوونی 
و کرواسی از دولت مشرتک آغاز فروپاشی یوگسالوی و آغاز جنگ 
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