
 ما هي حقوق والتزامات األشخاص الحاصلين على الحماية الدولية؟ .1

 

 

منظم بقانون الحماية الدولية والحماية المؤقتة )الجريدة الرسمية، العدد  الفرعيةواألجانب الخاضعين للحماية  الالجئينحقوق والتزامات 

70/15 ،127/17.) 

 

 :ما يلي الفرعيةيحق للشخص الحاصل على حق اللجوء واألجنبي الخاضع للحماية 

 تسجيل العمل( وثيقةالعمل )ال يلزم تصريح اإلقامة والعمل أو  •
 إلقامةمكان ل •
 الصحية الرعاية •
 التعليم •
 حرية الدين •
ارية االبتدائية في حالة الموافقة على طلب في المساعدة القانونية المجانية )المساعدة في صياغة الدعوى والتمثيل أمام المحكمة اإلد •

 أو إلغاء الحماية الدولية( انتهاءوفي حاالت  الفرعيةالجزء الذي يمنح الحماية 
 الرعاية االجتماعية •
 المساعدة في االندماج في المجتمع •
 اعادة توحيد العائلة •
 1951تملك العقارات وفقاً التفاقية  •
 وفقًا لقانون الجنسية الكرواتيةالحصول على الجنسية الكرواتية  •

 
ملزمون باحترام الدستور والقوانين واللوائح األخرى لجمهورية كرواتيا وتسجيل إقامتهم  الفرعيةواألجنبي الخاضع للحماية  ئجالال

لغة يوًما، وحمل تصريح اإلقامة وتقديمه إلى األشخاص المصرح لهم بموجب القانون، وكذلك حضور دورة في ال 15في غضون 

 .الكرواتية والتاريخ والثقافة

 
  



 ما هي مدة صالحية الحماية الدولية المعتمدة؟ .2
 

 

الحماية الدولية المعتمدة ليس لها حد زمني، لكنها تتوقف أو تلغى بموجب الشروط المنصوص عليها قانونًا. طرق وشروط إنهاء أو 
، 70/15لمؤقتة )الجريدة الرسمية، رقم لحلمية اوامن قانون الحماية الدولية  50و 49إلغاء الحماية الدولية منصوص عليها في المادتين 

  يمكن العثور عليها على الرابط:(، والتي 127/17

https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/zakon-o-medjunarodnoj-

i-privremenoj-zastiti/653 

  

https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/zakon-o-medjunarodnoj-i-privremenoj-zastiti/653
https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/zakon-o-medjunarodnoj-i-privremenoj-zastiti/653


 ما هو تصريح اإلقامة وكيف يتم الحصول عليه؟ .3
 

 

من تصريح اإلقامة )بطاقة البولي كربونات( هو وثيقة هوية يتم تعريف األشخاص الحاصلون على الحماية الدولية المعتمدة بهويتهم 
 .ويؤكدون واقع إقامتهم النظامية في كرواتياخاللها 

 
 .ن بحمل تصريح اإلقامة معهم وتقديمه إلى األشخاص المصرح لهم بموجب القانوناملزم الفرعيةلخاضع للحماية واألجنبي ا ئجالال

 
األجنبي الخاضع للحماية  /ئ جيتم تقديم طلب تصريح اإلقامة إلى إدارة الشرطة المختصة / مركز الشرطة وفقًا لمكان إقامة الال

 .الفرعية

 
)عند حماية معتمدة السم تُظهر بأمانة الشخص بدون غطاء للرأس، وشهادة  3.5×  3 بقياس صورةللطلب تقدم  النموذج المصاحبمع 

وتوقيع بخط اليد. بشكل استثنائي، يمكن إرفاق صورة لشخص بغطاء ة ألصبعين لب، ويتم أخذ بصماالطلب األول( وبطاقة الط تقديم
 ين.يغطي الغطاء الخدين والذقن والجب الأبية، بشرط للرأس إذا تم ارتداء الغطاء ألسباب دينية أو ط

 
، كمن ميزانية الدولة وهي مجانية بالنسبة ل الفرعيةاألجنبي الخاضع للحماية  /لالجئ  األوليتم توفير تكاليف إصدار تصريح اإلقامة 

 يبنواألج ئجبشأن تحديد تصريح اإلقامة لال قرارل، وفقًا لكونا كرواتية 240.00يتم دفع تكاليف جميع اإلصدارات الالحقة بمبلغ بينما 

 (.102/16، 98/16)الجريدة الرسمية، العدد  الفرعيةتحت الحماية 

 
 .الفرعيةالخاضع للحماية  يسنوات لألجنب 3أو لمدة  ،ئجسنوات لال 5يتم إصدار تصريح اإلقامة لمدة 

  



 الحية تصريح إقامتي؟ماذا يجب أن أفعل إذا قمت بتغيير عنوان إقامتي أو عند انتهاء ص .4
 

 

تسجيل / إلغاء تسجيل عنوان السكن في غضون  الفرعيةواألجنبي الخاضع للحماية ئ جفي حالة تغيير عنوان السكن، يتعين على الال
 (.3اإلجابة على السؤال بتمعن يوًما من تغيير اإلقامة والحصول على تصريح إقامة جديد )انظر  15

 
لديه تصريح إقامة ال يمكن أن يخدم غرضه )بسبب تغيير البيانات  الفرعية/ األجنبي الخاضع للحماية  ئجعالوة على ذلك، إذا كان الال
(، يجب على الشخص إبالغ مركز تلفه وافقدان تصريح اإلقامة،  واتاريخ انتهاء الصالحية، او تجاوز الشخصية / عنوان اإلقامة، 

 تصريح إقامة جديد. يقوم مركز الشرطة بإلغاء تصريح اإلقامة السابق. للشرطة حسب مكان اإلقامة وتقديم طلب للحصول على
 

أو سرقة تصريح اإلقامة إلى  ،أو اختفاء ،عن فقدان جيلدون تأاإلبالغ  الفرعيةواألجنبي الخاضع للحماية  ئجأيًضا، يتعين على الال
 إدارة الشرطة / مركز الشرطة وفقًا لمكان الحدث أو المعرفة.

  



 الحصول على وثيقة سفر وكيف يمكنني الحصول عليها؟هل يحق لي  .5
 

 

الحصول على وثيقة سفر خاصة لمواطن  الفرعية، بينما يحق لألجنبي الخاضع للحماية ئينالحصول على وثيقة سفر اللج ئجيحق لال
 من دولة ثالثة.

 
إدارة الشرطة أو مركز الشرطة وفقًا لمكان أو وثيقة سفر خاصة لمواطن دولة ثالثة إلى  ئجالاليتم تقديم طلب إصدار وثيقة سفر 

 اإلقامة.
 

شخص بدون غطاء للرأس، ويتم السم، تُظهر بأمانة  4.5×  3.5إلى جانب االستمارة المرفقة، يُرفق بالطلب صورة فوتوغرافية مقاس 

ين فيجب رؤية الخدين والذقن والجبوتوقيع بخط اليد. إذا كان الشخص يرتدي غطاء الرأس ألسباب دينية أو طبية، ة اصبعين أخذ بصم
 في الصورة.

 
 :ئجسنوات، وسيتم رفض اإلصدار إذا كان الال 5لمدة  ئجيتم إصدار وثيقة سفر الال

 
 يتجنب تنفيذ حكم في إجراءات جنائية •
التزام ملكية يتجنب تنفيذ التزام الملكية المستحق من عالقة زوجية أو عالقة بين الوالدين واألطفال، أو التزام ضريبي أو  •

 آخر قائم قانونًا يوجد له سند واجب النفاذ
 ألسباب تتعلق باألمن القومي أو حماية النظام العام •

 
بموجب قرار تحديد سعر جواز السفر الصادر وفقًا لالتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين المؤرخة منظم  ئجسعر إصدار وثيقة سفر الال

 كونا كرواتية.  320.00قيمته ( و102/16، 98/16)الجريدة الرسمية  1951يوليو  28

 
يتم إصدار وثيقة سفر خاصة لمواطن دولة ثالثة لمدة عامين. يتم إصدارها وفقًا ألحكام قانون األجانب )الجريدة الرسمية، رقم 

 طأ منه.(، الذي ينص على أنه يتم إصدارها إذا كان الشخص غير قادر على الحصول على وثيقة سفر أجنبية دون خ133/20

 
 ألجنبي:إذا كان اسيتم رفض طلب إصدار وثيقة سفر لمواطن من دولة ثالثة 

 
 موافقة الهيئة العامة التي تتولى الدعوىإذا توجد ، إال جنحيهمن تجري ضده إجراءات جنائية أو  •
 ةُحكم عليه بالسجن أو تم تغريمه في جنحة أو دعوى جنائية، حتى يقضي العقوبة، أو حتى يدفع الغرام •
 المستحقة التي يوجد سند قانوني ملزم لهاملكية من لم ينظم التزامه بال •
 إذا لزم األمر ألسباب تتعلق بحماية النظام العام أو األمن القومي أو الصحة العامة •

 
بموجب قرار تحديد أسعار نماذج المستندات لألجانب )الجريدة الرسمية، العدد منظم سعر وثيقة السفر الخاصة لمواطن دولة ثالثة 

 كونا كرواتية. 00320.وقيمتها ( 94/13

 
دون خاصة لمواطن من دولة ثالثة، يكون الشخص ملزًما  في حالة فقدان أو اختفاء أو سرقة جواز سفر لطالبي اللجوء أو وثيقة سفر

 .وفقًا لمكان الحدث أو المعرفةأو سرقة تصريح اإلقامة إلى إدارة الشرطة / مركز الشرطة  ،أو اختفاء ،اإلبالغ عن فقدان تأجيل

 

 .ال يمكن إصدار وثيقة السفر في إجراء عاجل
  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2135.html


 اإلقامة / وثيقة السفر الخاصة بي؟ماذا أفعل عندما أفقد أو يتم إتالف تصريح  .6
 

 

جواز أو سرقة تصريح اإلقامة، او  ،اختفاءأو  ،فقدانعن  جيلدون تأاإلبالغ  الفرعيةواألجنبي الخاضع للحماية  جئيتعين على الال

 .الحدث أو المعرفةوفقًا لمكان او وثائق السفر الخاصة لمواطن من دولة ثالثة إلى إدارة الشرطة / مركز الشرطة  ،سفر الالجئ

 
في حالة تصريح اإلقامة / وثيقة السفر ال تحقق غرضها )بسبب تغيير البيانات الشخصية / عنوان السكن، تاريخ انتهاء الصالحية، 

(، يجب على الشخص إبالغ مركز الشرطة وفقًا لمحل اإلقامة وتقديم طلب تصريح إقامة جديد / وثائق سفر )لمزيد من تلف، الفقدانال
 .(5و 3تفاصيل انظر اإلجابة على السؤالين ال



 كيف يمكن لألشخاص الحاصلين على الحماية الدولية أن يحقوا لم شمل األسرة؟ .7

 

 

في لم شمل األسرة تنظمه أحكام قانون الحماية الدولية والمؤقتة )الجريدة  الفرعيةللجوء واألجنبي الخاضع للحماية الحاصل على احق 
 (.133/20( وأحكام قانون األجانب )لجريدة الرسمية، العدد 127/17، 70/15الرسمية، العدد 

 
 :يعني لم شمله مع الفرعيةاللجوء / األجنبي الخاضع للحماية الحاصل على لم شمل أسرة 

 
 أو شريك الحياة غير الرسمي، ،أو شريك الحياة ،فيالشريك العرأو  ،الزوج •
اي شركاء الحياة غير الرسميين،  شركاء الحياة، أو، أو العرفيين او الشركاء ،األزواجاألبناء القاصرون المشتركون من  •

 .القاصرين المتبنين غير المتزوجينالمشتركة األطفال 
أو شريك الحياة غير الرسمي الذي  ،شريك الحياةأو  ،الشريك العرفيأو  ،لألزواجاألطفال القصر واألبناء القصر بالتبني  •

 يقدم الرعاية األبوية لطفل غير متزوج
 األبناء البالغين غير المتزوجين غير القادرين على رعاية احتياجاتهم بسبب حالتهم الصحية •
 أحد الوالدين أو أي ممثل قانوني آخر للطفل •
 منزل مشترك ويقوم برعايته. قريب من الدرجة األولى يعيش معه في •

 
في البعثة الدبلوماسية  الفرعيةاللجوء / الشخص الخاضع للحماية  الحاصل علىيبدأ إجراء لم شمل األسرة من قبل أحد أفراد عائلة 

صريح لجمهورية كرواتيا، من خالل تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة. إذا تمت الموافقة على طلب ت عنيةالقنصلية الم
اإلقامة المؤقتة، يقدم فرد العائلة طلبًا للحصول على تأشيرة، وعند الوصول إلى جمهورية كرواتيا في إدارة الشرطة المختصة / مركز 

سيصادقها الموظف ونسخة ضوئية لوثيقة السفر الصالحة التي مرفق به صورة  ،الشرطة يقدم طلبًا للحصول على تصريح إقامة
الغرض من اإلقامة )لمزيد من التفاصيل، راجع إجابة السؤال لى الوثيقة االصلية وعلى االثبات الذي يبرر المختص بعد االطالع ع

3.) 

الذي ُمنح الحماية الدولية. ينظم أفراد األسرة  هيتبع الوضع القانوني لممثل ،الطفل القاصر الذي لم يبدأ أسرته / أسرتها -فرد األسرة 
 (.133/20فقًا ألحكام قانون األجانب )الجريدة الرسمية اآلخرون إقامتهم في كرواتيا و

معلومات لألشخاص  -"لم شمل األسرة في كرواتيا  المنشورمزيد من التفاصيل حول اإلجراءات والشروط في العلى  االطالعيمكن 
والمفوضية السامية لألمم المتحدة  ،ووزارة الداخلية ،ذوي الحماية الدولية المعتمدة"، الذي أعدته وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية

 .والمركز القانوني الكرواتي ،لشؤون الالجئين
  

http://www.hpc.hr/2019/12/19/informacije-o-postupku-spajanja-obitelji-za-osobe-s-odobrenom-medunarodnom-zastitom/
http://www.hpc.hr/2019/12/19/informacije-o-postupku-spajanja-obitelji-za-osobe-s-odobrenom-medunarodnom-zastitom/


القصر لألشخاص الحاصلين على الحماية الدولية المعتمدة الذين يصلون  ما هو اإلجراء لتنظيم الوضع الالحق لألطفال .8
 المولودين في كرواتيا؟ ، أي األطفالإلى كرواتيا على أساس الحق في لم شمل األسرة

 

 

على صل الحافي كرواتيا، يقدم الوالد  مولود عندما يصل طفل قاصر لشخص يتمتع بحماية دولية معتمدة إلى كرواتيا، أي عندما الطفل
ويجب  ،الحماية طلبًا للموافقة على الحماية الدولية للطفل. يتم تقديم الطلب كتابًيا في مالجئ للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية

موافقة الحماية الدولية لطفله القاصر في جمهورية كرواتيا، وإثباتًا على الحالة المكتسبة للب اطالمأن يحتوي على طلب موقع من الوالد 
وبيانات  ،الطلبموضوع مع الطفل  الصلة توضح عالقة اخرى ثيقةو واوشهادة ميالد الطفل  ،(الفرعية)قرار منح اللجوء أو الحماية 

 ميالد والجنسية ومكان وبلد الميالد.شخصية كاملة ودقيقة، بما في ذلك االسم الشخصي وتاريخ ال
والذي لم يبدأ بتكوين أسرته، يتبع الوضع القانوني لممثله القانوني الذي ُمنح  الفرعيةالطفل القاصر لالجئ او األجنبي الخاضع للحماية 

 .هوالدياعتماًدا على حالة  الفرعيةالحماية الدولية، ما يعني عمليًا أنه يُمنح حق اللجوء أو الحماية 
  



 تعلم اللغة الكرواتية والتاريخ والثقافة .9
 

 

واألجانب ئين جلاللزمون كل من ا(، يُ 127/17، 70/15من قانون الحماية الدولية والمؤقتة )الجريدة الرسمية، رقم  74بالمادة  توافقا

حضور دورة في اللغة الكرواتية والتاريخ والثقافة من أجل االندماج في المجتمع الكرواتي. في حالة عدم  الفرعيةالخاضعين للحماية 
 بتسديد تكاليف الدورة إلى الوزارة المسؤولة عن التعليم. الفرعيةواألجنبي الخاضع للحماية ئ جالوفاء بااللتزام، يقوم الال

 
علوم والتعليم ويتم تنفيذها وفقًا للقرار المتعلق ببرنامج تعلم اللغة والتاريخ والثقافة تقع مسؤولية تنفيذ الدورة على عاتق وزارة ال

( 154/14ندماج في المجتمع الكرواتي )الجريدة الرسمية بغرض اال الفرعيةالكرواتية لطالبي اللجوء واألجانب الخاضعين للحماية 

 ساعة المستوى الثاني. 210عة المستوى األول وسا 70ساعة ويتم تنفيذه على مستويين:  280يستمر البرنامج 

 
تقام الدورة بالتعاون مع جامعة زغرب المفتوحة في المدن: فينكوفسي، أوسييك، سالفونسكي برود، بوتشيغا، كوتينا، بيلوفار، فارازدين، 

يبينيك، سبليت، ميتكوفيتش كرابينا، زابريشيتش، زغرب، فيليكا جوريسا، سيساك، كارلوفاس، بوال، رييكا، جوسبيتش، زادار، ش
 .ودوبروفنيك

 
 amif@mzo.hrيمكن إرسال جميع األسئلة أو طلبات اإلدراج في دورة اللغة والتاريخ والثقافة الكرواتية إلى عنوان البريد اإللكتروني: 

الساعة  حتى 9:00الساعة  ، زغرب، كل يوم عمل منDonje Svetice 38وزارة العلوم والتعليم، الوارد في أو تسليمها في مكتب 

15:00. 

  

mailto:amif@mzo.hr


 دبلوم وكيف يمكن االعتراف بها في كرواتيا؟الشهادة / الأين وكيف يمكنني ترجمة  .10
 

 

يمارسان الحق في االعتراف بالمؤهالت التعليمية األجنبية بموجب نفس الشروط التي  الفرعيةواألجنبي الخاضعين للحماية  ئجالال
لتعليم أو اإلدماج في سوق لالستمرار بايتمتع بها المواطن الكرواتي. تقع مسؤولية اإلجراءات المتعلقة بترجمة الشهادات والدبلومات )

 العمل( على عاتق وزارة العلوم والتعليم.
 

أو إرسالها إلى  amif@mzo.hrيمكن إرسال جميع األسئلة أو طلبات ترجمة الشهادات والدبلومات إلى عنوان البريد اإللكتروني: 

تلقى ، حيث سي15:00إلى  00: 9، زغرب، كل يوم عمل من الساعة Donje Svetice 38وزارة العلوم والتعليم، الوارد في مكتب 

 موظفو الخدمة المدنية المعتمدون والموظفون المستندات التي سيتم ترجمتها إلى اللغة الكرواتية بواسطة مترجم معتمد من المحكمة.
 

 ،الكرواتيةباللغات  v.hrwww.mzo.goيتوفر المزيد من المعلومات التفصيلية على الموقع اإللكتروني لوزارة العلوم والتعليم 

 والتركية. ،والعربية ،واإلنجليزية
 

االستمرار االعتراف بالشهادات / الدبلومات في كرواتيا: بعد ترجمة الشهادة أو الدبلوم التي يرغب الشخص في استخدامها لغرض 
االعتراف بالمؤهالت التعليمية  -فترة التعليم المؤهل التعليمي األجنبي، أو  لمستوىالتعليم أو العمل، من الضروري إجراء تأكيد رسمي ب

 األجنبية.
 

 يختلف: االجراء اعتماًدا على نوع المؤهل المطلوب االعتراف به، 
 

  ،أ( االعتراف بمؤهالت المدارس االبتدائية والثانوية وفترات التعليم
 ب( االعتراف بمؤهالت التعليم العالي وفترات الدراسة.

 
لتنفيذ أو الهيئات أو المنظمات المختصة األخرى المخولة بموجب لوائح خاصة  ،المنظمات المهنية المختصةالمعنية هي ما ورد أعاله 

المنظمة في نطاق اختصاصها. يمكن  ةالوزارة التي يتم تحديد المهن اياإلجراءات وتحديد شروط االعتراف بالمؤهالت المهنية، 
 لية على الرابط:العثور على مزيد من المعلومات التفصي

https://www.uljppnm.vlada.hr/UserDocsImages//dokumenti//Vodic%CC%8C%20kroz%20integraciju

_HRVATSKI.pdf 
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 اصلون على الحماية الدولية بالحق في التأمين الصحي وكيف يمارسونه؟هل يتمتع األشخاص الح .11
 

 

 15/18و 80/13والحماية الصحية لألجانب في جمهورية كرواتيا )الجريدة الرسمية، األرقام  االلزاميينص قانون التأمين الصحي 

بناء على وثيقة سارية المفعول  الرعاية الصحيةيمارسان الحق في  الفرعيةواألجنبي الخاضع للحماية ئ ج( على أن الال26/21و

صادرة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الداخلية، في مؤسسات الرعاية الصحية وعن طريق الممارسين الصحيين الخاصين في شبكة 
 .للمؤسسةخدمات الصحة العامة، وفقًا للقوانين العامة 

 
الوزارة  حسابمعتمدة من ميزانية الدولة لجمهورية كرواتيا من الحماية دولية تُدفع تكاليف الرعاية الصحية لألشخاص الحاصلين على 

 المسؤولة عن الشؤون الصحية.
تلتزم إدارة الشرطة المختصة أو مركز الشرطة بإبالغ الوزارة المسؤولة عن الصحة بحقيقة الحصول على وضع الحماية الدولية 

 لشخص ما.
 

أو الرعاية الصحية على أساس آخر )على سبيل  االلزامية معتمدة مشموالً بالتأمين الصحي إذا كان الشخص الذي لديه رعاية دولي
 المثال، إذا كان الشخص يعمل(، فلن يتم توفير أموال الرعاية الصحية من ميزانية الدولة.

 
، يثبت أيًضا هوية الشخص تصريح اإلقامة الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يثبت األشخاص بموجبه وضعهم في جمهورية كرواتيا

 الطبية أو إصدار األدوية. الرعايةالذي طلب 
  



 ما هي مدة الحق في السكن وهل يشارك األشخاص في تكاليف السكن؟ .12
 

 

(، يحق لألشخاص الحاصلين 127/17، 70/15المؤقتة )الجريدة الرسمية الحماية من قانون الحماية الدولية و 67وفقًا ألحكام المادة 

منح الحماية الدولية. بعد انقضاء فترة السنتين، يحق  قرارب هملمدة أقصاها سنتان من تاريخ تبليغ السكنعلى الحماية الدولية المعتمدة 
 التي تحكم مجال الرعاية االجتماعية.لألشخاص الحاصلين على الحماية الدولية المعتمدة في السكن وفقًا للوائح 

 
إذا قرر مركز  .يحق لألشخاص الممنوحين الحماية الدولية الحصول على سكن إذا لم يكن لديهم الوسائل أو الممتلكات إلعالة أنفسهم

أو ممتلكات يمكنه المشاركة أن الشخص الذي يتمتع بالحماية الدولية لديه أموال  ،الذي تم تقديم الطلب إليه ،الرعاية االجتماعية المختص
، فإن القرار الذي يعترف بالحق في السكن يجب أن يحدد أن الشخص الذي يتمتع بالحماية الدولية يشارك السكنبها في دفع تكاليف 

 .السكنفي دفع تكاليف 
  



 من وأين يجد السكن المناسب؟ .13
 

 

 السكنبناًء على قرار االعتراف بالحق في السكن لمركز الرعاية االجتماعية المختص، يوفر مكتب الدولة المركزي للتعمير واإلسكان 
 لألشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية المعتمدة في الوحدات السكنية المملوكة لجمهورية كرواتيا أو الوحدات السكنية التي يستخدمها

 أساس اتفاقية اإليجار مع أطراف ثالثة.ذكور على المالمكتب 
 

يعتمد مكان السكن على السعات المتاحة للوحدات السكنية في وقت االسكان، وبالنسبة لألشخاص، باستثناء زغرب، يتم توفير السكن 
 .ومدن أخرى في مدن أخرى، مثل سيساك، وكارلوفاس، وسالفونسكي برود

  



 كرواتيا؟ماذا لو غادرت جمهورية  .14
 

 

(، يجب على األشخاص الممنوحين الحماية 127/17، 70/15عمالً بأحكام قانون الحماية الدولية والمؤقتة )الجريدة الرسمية، رقم 

 أشهر إخطار وزارة الداخلية من حقيقة مغادرة كرواتيا. 6الدولية في حالة الغياب عن جمهورية كرواتيا ألكثر من 

 
في كرواتيا إذا انتقل  الفرعيةانونية الحالية، سيتم إلغاء حق اإلقامة لطالب اللجوء واألجنبي الخاضع للحماية أيًضا، وفقًا لألحكام الق

، في اشهر 6من  أكثرمتصلة إلى خارج جمهورية كرواتيا أو بقي في الخارج لمدة  الفرعيةطالب اللجوء أو األجنبي الخاضع للحماية 

 .مسبقاعن ذلك  لم تخطر وزارة الداخليةحال 
 

و / أو الحقوق األخرى السكن استخدام الحق في مدة جمهورية كرواتيا  الفرعيةإذا غادر طالب اللجوء أو األجنبي الخاضع للحماية 
عن حقيقة  )مثل المزايا النقدية(، فإنه ملزم بإبالغ الهيئات التي يمارس فيها حقوقه )على سبيل المثال. مركز الرعاية االجتماعية(

 .مغادرته جمهورية كرواتيا
 

لمدة عامين، فضالً عن المساعدة لمدة ثالث سنوات في االنضمام إلى المجتمع الكرواتي، من يوم تسليم قرار  السكنيبدأ الحق في 
 الحصول على وضع الحماية الدولية وال يتم تمديده بسبب الغياب عن جمهورية كرواتيا.

 

( EEAعضو في المنطقة االقتصادية األوروبية )اخرى  والذي يرغب في العيش في دولة الفرعيةاألجنبي الخاضع للحماية  /ئ جالال

 ملزم بتنظيم إقامته / إقامتها في الخارج وفقًا لألحكام القانونية المعمول بها في تلك الدولة العضو.
 

ن ينظم وضعه افي دولة عضو أخرى ، ورغب الفرعيةي الخاضع للحماية إذا كان الشخص في كرواتيا يتمتع بوضع اللجوء / األجنب
قبول العودة، قانون األجانب واتفاقيات  ات( في ذلك البلد، وفقًا لتوجيهالفرعيةمن خالل تقديم طلب الحماية الدولية )اللجوء / الحماية 

 .من خالل التعاون المتبادل إلى جمهورية كرواتيا تهيمكن إعاد ،عادةاإل
  



 ؟تجديدهاأنا أعيش خارج كرواتيا وتنتهي صالحية تصريح اإلقامة و / أو وثيقة السفر الخاصة بي. كيف وأين يمكنني  .15
 

 

طلب إصدار تصريح إقامة، وكذلك طلب إصدار وثيقة سفر لالجئين أو وثيقة السفر الخاصة بمواطنين الدول الثالثة، تقدم إلى إدارة 
 .لمكان االقامةالشرطة أو مركز الشرطة وفقًا 

 
المكان والعنوان في جمهورية كرواتيا حيث استقر  و( ه158/13، 144/12اإلقامة، وفقًا لقانون اإلقامة )الجريدة الرسمية، العدد مكان 

 ،واالقتصادية ،والمهنية ،الشخص بشكل دائم من أجل ممارسة حقوقه والتزاماته المتعلقة بمصالح الحياة مثل االهتمامات العائلية
 وغيرها. ،والثقافية ،واالجتماعية

 
ال يجوز لألشخاص الحاصلين على الحماية الدولية المعتمدة التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة و / أو وثيقة سفر في البعثة 

 الدبلوماسية أو القنصلية لجمهورية كرواتيا في الخارج.
 

(، األشخاص الممنوحين الحماية الدولية 127/17، 70/15أيًضا، وفقًا ألحكام قانون الحماية الدولية والمؤقتة )الجريدة الرسمية، رقم 

 كرواتيا. تهممغادرعن الشؤون الداخلية إبالغ وزارة ب ملزمينأشهر،  6في حالة الغياب عن جمهورية كرواتيا ألكثر من 

  



 ريد العودة إلى جمهورية كرواتيا. ما هي مسؤولياتي؟بعد إقامتي في الخارج، أ .16
 

 

وتسجيل  ،يُطلب من األشخاص الحاصلين على حق اللجوء المعتمد أو الحماية الفرعية عند العودة إلى كرواتيا العثور على سكن
 فقدان / اختفاء / سرقة البطاقة(.الأو  ،أو التلف ،أو انتهاء تاريخ الصالحية ،وإصدار تصريح إقامة )في حالة تغيير البيانات ،إقامتهم

 
إذا لم يتمكن الشخص من توفير السكن بمفرده أو لم تنته فترة الحق في السكن التي تبلغ عامين، يجوز للشخص االتصال بمركز الرعاية 

. في حالة انتهاء فترة السنتين للحق االسكاناالجتماعية المختص وفقًا لمكان اإلقامة، والذي، وفقًا للشروط القانونية، يصدر قرار بشأن 
 .سكنهتكاليف ويتحمل  محل للسكن بنفسه ، يجد الشخصالسكنفي السكن، أي حتى اتخاذ قرار بشأن 

 
من يوم تسليم قرار يبدا لمدة عامين، فضالً عن المساعدة لمدة ثالث سنوات في االنضمام إلى المجتمع الكرواتي،  السكنحق في ال

 ة الدولية وال يتم تمديده بسبب الغياب عن جمهورية كرواتيا.الحصول على الحماي
 

ال يمكن توفير السكن لطالبي اللجوء واألجانب الخاضعين للحماية الفرعية عند العودة إلى كرواتيا بعد غيابهم في مالجئ طالبي الحماية 
 .الدولية في زغرب وكوتينا

  



 ؟بالمجتمع ين على الحماية الدولية المعتمدةما هو دور وزارة الداخلية في دمج األشخاص الحاصل .17
 

 

(، يحق لطالب اللجوء واألجنبي الخاضع للحماية 127/17، 70/15وفقًا ألحكام قانون الحماية الدولية والمؤقتة )الجريدة الرسمية، رقم 

 .الفرعية المساعدة في االنضمام إلى المجتمع لمدة أقصاها ثالثة سنوات من تسليمه قرار الحماية

 
يتم تنفيذ أنشطة المساعدة على االندماج من قبل وزارة الداخلية مباشرة و / أو من خالل منظمة شريكة مختارة تبرم معها اتفاقيات / 

 . المساعدة في االنضمام إلى المجتمع تشمل:االندماجعقوًدا بشأن تنفيذ أنشطة 
 
 والمهارات للفرد ،والقدرات ،والمعرفة ،خطة التكامل فيما يتعلق باالحتياجات الفردية وضع• 
 المساعدة في تنفيذ الخطة الموضوعة• 
 اإلشراف على تنفيذ الخطة• 
 

يبدأ الحق في الحصول على مساعدة لمدة ثالث سنوات في االنضمام إلى المجتمع الكرواتي من يوم تسليم القرار بشأن الحصول على 
وتستغرق وقتا طويال وذات اتجاهين.  ،عملية معقدة االنضمامية كرواتيا. عملية الحماية الدولية وال يتم تمديده بسبب الغياب عن جمهور

باإلضافة إلى أنشطة الوزارة )وغيرها من الهيئات الحكومية والعامة(، يتطلب األمر مشاركة األشخاص الذين يرغبون في االندماج، 
 لألشخاص الحاصلين على الحماية الدولية المعتمدة.ولكن أيًضا يتطلب انفتاح المجتمع والوصول إلى جميع الحقوق المكفولة 

 

 :لمزيد من المعلومات التفصيلية، يمكن لألشخاص االتصال عبر البريد اإللكتروني

sluzba.za.medjunarodnu.zastitu@mup.hr 
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