زه یو خارجی تبع یم او اوس زه په تاسیساتو یا کمپ کې یم

اومبدسمن
د عامو حقوقو مدافع
د یو بهرني په توګه ،تاسو کوالی شي چې د مهاجرینو د پذیرش په مرکز کې اوسي ،د بهرنیانو
لپاره د استوګنې په مرکز کې ،او یا هم د بهر نیانو توقیف تاسیساتو یا کمپ کې اوسي .موږ
به توضیح کړو چې تاسو څه کوالې شي که چیرې تاسې د تاسیساتو یا کمپ موجوده
شرایطو سره یا د روغتیا پاملرنې شرایطو سره موافق نه اوسي .موږ به دا هم تشریح کړو
چې څنګه د ځینو پریکړو په وړاندې دفاع وشي او څه باید وشي کله چې چارواکي یا
ادارې په فعاله توګه عمل نه کوي .تاسو به وپوهیږي چې اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع
ستاسو سره څه مرسته کولی شي.
زه په تاسیساتو یا کمپ کې خوښ نه یم.
په تاسیساتو یا کمپ کې به تاسو ته تشریح کړي چې دستاسو حقوق او مکلفیتونه څه دي.
(دوی تاسو ته رهنمایي یا الرښوونه درکړه).
که تاسو هغه څه ترالسه نکړي چې تاسو یې مستحق یاست (د مثال په توګه ،دوی تاسو ته
په کافي توګه خواړه نه درکوي ،تاسو ته هغه څوک چې غواړي له تاسو څخه لیدنه وکړي
(پیواز) نه پریږدي  ،تاسو نشي کولی چې ډاکټر ته الړ شي) یا تاسو د هغه روش یا چلند څخه
راضي نه یاست چې تاسو سره په تاسیساتو یا کمپ کې کیږي ،پدې صورت کې تاسو کولی
شي د کډوالو تاسیساتو یا کمپ ادارې ته شکایت وکړي( .که چیرې تاسو د بهرنیانو د
توقیف په تاسیساتو یا کمپ کې یاست ،تاسو کوالې شي چې کورنیو چارو وزارت ته هم
شکایت وکړي ).تاسو کوالی شي په تحریري توګه خپل لیکل شوې شکایت ( وزارت ته
هم ) د تاسیساتو یا کمپ کارمندانو ته ورکړي او یا یې هم دې آدرس ته واستوي:


اداره  :لهوتیثکا

د پناهندګانو د تأسیسات یا کمپ
ایمایل آدرس podatelna@suz.cz

۵۵۹ / ۷

۰۱،

 ۱۴۳پراگ ،۱۲

)(Správa uprchlických zařízení: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12, podatelna@suz.cz



د کورنیو چارو وزارت  :ناد شتولو  ،۳پست بکس  ۱۷۰ ۳۴ ، ۲۱ / OAMپراگ
 ،۷ایمایل آدرس posta@mvcr.cz
)(Ministerstvo vnitra: Nad Štolou 3, P. O. BOX 21/OAM, 170 34 Praha 7, posta@mvcr.cz

که تاسو د خپل شکایت د څیړولو څخه راضي نه یاست ،تاسی کوالی شي چې اومبدسمن
یا د عامو حقوقو مدافع ته ولیکي.

[د نوامبر میاشتې  ۲۰۲۱کال]

د عامو حقوقو مدافع دفتر ،اودولنی  ۶۰۲ ۰۰ ،۳۹برنو ښار
)(Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
 - ) + ۴۲۰ ( ۵۴۲ ۵۴۲ ۸۸۸ www.ochrance.cz | podatelna@ochrance.czدمعلوماتو ورکولو خط
هره رسمی یا کاری ورځ د سهار  ۸بجو څخه تر الی د مازیګر  ۴بجو پورې
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اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع هم کله ناکله د بهرنیانو تاسیساتو یا کمپ څخه لیدنه
کوي .له همدې امله ،موږ ته ولیکي که تاسو فکر کوي چې هلته خلکو سره بد چلند کیږي،
ولې تاسې د ځان لپاره د مرستې غوښتنه نه کوي .اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع به ستاسو
پیغام یا احوال څخه د لیدنو پالن کولو په وخت کې استفاده وکړي .هغه به بیا هیچا ته ونه
وایي چې هغه دا معلومات له کوم ځای څخه ترالسه کړي (هغه به دا ښکاره نه کړي چې تاسو
هغه ته لیکلي وه) .تاسو کوالی شي چې په خپله ژبه باندې یې ولیکي.
زه په تاسیساتو یا کمپ کې د روغتیا پاملرنې څخه راضي نه یم .زه څه کوالی شم؟
تاسی کوالی شي چې د کورنیو چارو وزارت طبي تاسیساتو یا مرکز ( )ZZMVته شکایت
وکړي .تاسی کوالی شي خپل لیکل شوې یا تحریري شکایت په مستقیم ډول تاسیساتو یا مرکز
کې ورکړي (په تاسیساتو یا مرکز کې د  ZZMVڅانګې کارمندانو ته) او یا یې هم دې آدرس
ته واستوي:
لهوتیثکا ، ۵۵۹ / ۷

پست بکس  ۱۴۳ ۰۱ ، ۳۰پراگ ۱۲

-

کامیک ایمایل آدرس

spisovna@zzmv.cz
Lhotecká 559/7, P. O. BOX 30, 143 01 Praha 12 – Kamýk, spisovna@zzmv.cz.

که تاسو د خپل شکایت د څیړولو څخه راضي نه یاست ،تاسو کوالی شي چې اومبدسمن یا د
عامو حقوقو مدافع ته ولیکي .هغه به وګوري یا څیړنه وکړي چې ایا چارواکو یا ادارې د
شکا یتونو د څیړلو لپاره مقر رات مراعات کړي دي ،هغه پخپله نشي کوالې د صحي پاملرنې
ورکړل شوي خدمات آرزیابی کړي.
زه د تاسیساتو یا کمپ څخه بهر د روغتیا پاملرنې خدماتو څخه راضي نه یم.
تاسو کوالې شي ډاکټر او یا هم مرکز یا تاسیساتو (روغتون) ته شکایت وکړي چیرې چې
ستاسو درملنه شوې ده او یا هم د ستاسې د درملنې څخه انکار شوې دې .که چیرې تاسې موافق
نه شي ،نو بیا تاسو کوالې شي هغه ادارې ته شکایت وکړي چې هغوي ته د روغتیایي خدماتو
ور کولو لپاره یې ورته جواز صادر کړې دې ،کومه چې معموال یو سیمه ایزه اداره ده  ،ځینې
وختونه وزارت .جزیات د زموږ په بروشور کې موندلی شي د روغتیا یا صیحی پاملرنه  -شکایتونه
په روغتیا یا صیحی پاملرنې کې.
که تاسو د خپل شکایت د څیړولو څخه راضي نه یاست ،تاسی کوالی شي چې اومبدسمن یا
د عامو حقوقو مدافع ته ولیکي .هغه به وګوري یا څیړنه وکړي چې ایا چارواکو یا ادارې
د شکایتونو د څیړلو لپاره مقر رات مراعات کړي دي ،هغه پخپله ولی نشي کوالې چې د
صحي پاملرنې ورکړل شوي خدمات آرزیابی کړي.
زه د چارواکو یا ادراې له پرېکړې سره موافق نه یم .ایا زه کولی شم د خپل ځان
څخه دفاع وکړم؟
تاسی کوالې شي د ځینو پریکړو په وړاندې د استیناف یا د تجدید نظر غوښتنه وکړي .د مثال
په توګه ،تاسو کولی شي چې په اداري توګه د خارجولو او یا شړلو تصمیم یا پریکړې په
وړاندې د  ۱۰ورځو په موده کې کله چې دا تصمیم یا پریکړه تاسې ته در کړل شو یا تاسې
ته ورسول شو د استیناف یا د تجدید نظر غوښتنه وکړي .که چیرې موافق نشي  ،نو بیا تاسې
کوالې شي چې د  ۱۰ورځو په موده کې سیمه ایزې محکمې ته دعوی یا عرض وکړي .
دعوی یا عرض ورکول د تعلیق اثر لري (د اخراجیدو یا شړلو پریکړه تر هغه وخته پورې
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پلي کیدی نشي تر څو چې محکمه پریکړه نه یې کړې) خو که چیرې تاسې د دولت امنیت
ته د ګواښ له امله نه وي ایستل شوي.
د ځینو پریکړې یا تصمیم په مقابل کې د استیناف یا د تجدید نظر غوښتنه نه شي کولی ،ولی
تاسې کوالې شي دهغوي په وړاندې سیمه ایزې محکمې ته دعوا یا عرض وکړي ،او داهم
پدی موردو کې د پریکړې یا تصمیم په وړاندې


د نیولو یا توقیف کولو او یا هم د نیولو یا توقیف کولو مودې د تمدید کولو تصمیم یا
پریکړې په وړاندې تر  ۳۰ورځو پوری کله چې دا تصمیم یا پریکړه تاسی ته درکړل
شوه یا تاسې ته ورسول شوه،



چک جمهوریت ته پرته له اجازې څخه یا په غیر قانونی توګه د راتګ دتصمیم یا
پریکړې پر وړاندې تر  ۳۰ورځو پوری کله چې دا تصمیم یا پریکړه تاسی ته درکړل
شوه یا تاسې ته ورسول شوه،



دنړیوال یا بین المللی حمایت (دمثال په توګه پناهندگی) نه ورکولو تصمیم یا پریکړې
په وړاندې تر  ۱۵ورځو پوری کله چې دا تصمیم یا پریکړه تاسی ته درکړل شوه
یا تاسې ته ورسول شوه او،



د اتحادې اروپا بل هیواد ته د لیږدولو یا تحویلولو تصمیم یا پریکړې په وړاندې
تر  ۱۵ورځو پوری کله چې دا تصمیم یا پریکړه تاسی ته درکړل شوه یا تاسې ته
ورسول شوه.

دعوا کول یا عرض ورکول پداسی حاالتو کې دتعلیق اثر نلري .دا پدې معنی ده چې صادر
شوی پریکړه یا تصمیم د اعتبار وړ دې [ دنړیوال یا بین المللی حمایت (پناه) ځینو مواردو په
استثنا سره – نور د پناهندګی قانون  ۳۲مادې ( ۲ )§ ۳۲بند] .تاسو ولی کوالی شي له
محکمې څخه وغواړي چې دعوا یا عرض ته دتعلیق لرلو اثر ورکړي (د پریکړې یا
تصمیم اغیزې وځنډوي).عمومي معلومات د اداري چارواکو په وړاندې د قضایي خوندیتوب
په بروشور کې موندلی شي .په هر صورت ،د بهرنیانو په قضیو کې ولی مختلف استثناوې
پلي کیږي (لنډه موده د دعوا یا عرض ورکولو لپاره ،د محکمو مصارفو څخه د دغو زیادترو
پروسیجرو یا روند معافیت).
که تاسې نیول شوي یا توقیف شوي یاست ،تاسی کوالې شي چې د تأسیساتو یا کمپ
څخه د خالصون لپاره د چک جمهوریت پولیسو څخه غوښتنه وکړي  -د خارجی پولیسو
خدماتو ریاست  :ولشانسکا  ۱۳۰ ۵۱،۲پراگ  ،۳ایمایل آدرس rscp.oprc@pcr.cz
(Olšanská 2, 130 51 Praha 3, rscp.oprc@pcr.cz).

که چیرې تاسې د بهرنی وګړو د نیولو یا توقیف تأسیساتو یا کمپ کې په سخت رژیم یا
شرایطو سره د ځای په ځای کیدو سره موافق نه یاست ،تاسی کولی شي چې د کورنیو چارو
وزارت ته شکایت وکړي:
ناد شتولو  ،۳پست بکس  ۱۷۰ ۳۴ ، ۲۱ / OAMپراگ  ،۷ایمایل آدرس posta@mvcr.cz
)(Ministerstvo vnitra: Nad Štolou 3, P. O. BOX 21/OAM, 170 34 Praha 7, posta@mvcr.cz
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زه بیهوده د پریکړې په انتظار یم! زه څه کوالی شم؟
که چیرې د پریکړې د صادرولو نیټه پای ته رسیدلې وي (د مثال په توګه ،د نړیوال یا بین
المللی حمایت ( پناه ) غوښتنې عریضې په اړوند د تصمیم یا د پریکړې د صادرولو نیټه د
پناهدګی قانون د  )§ ۲۷( ۲۷مادې په آساس) او د کورنیو چارو وزارت هیڅ نه کوي ،تاسې
کوالی شي د کورنیو چارو له وزیر څخه د عدم اقدام په وړاندې د تدابیرو وضع کولو
غوښتنه وکړي .د دې کار لپاره تاسی کوالی شي زموږ فورمه څخه کار واخلی ( او یا
هم دلته).
نور جزئیات کوالی شي چې دمقاماتو یا اداراتو عدم فعالیت بروشور کی پیدا کړي.
زه غواړم چې د پناهدګی د واسیدلو بل مرکز یا کمپ ته والړ شم .دا څنګه وکړم؟
د پناهندگی د واسیدلو بل مرکز یا کمپ ته د لیږدو لو لپاره کوالی شي چې دپناهندګی یا د
کډوالو تاسیساتو یا کمپ ادارې څخه غوښتنه وکړي:
لهوتیثکا  ۱۴۳ ۰۱، ۵۵۹ / ۷پراگ  ،۱۲ایمایل آدرس podatelna@suz.cz
(Správa uprchlických zařízení: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12, podatelna@suz.cz).

د چک جمهوریت څخه اخراجول یا شړل را ته په انتظار کې دي
د اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع وکیالن کولی شي ستاسو په شړلو یا خارجولو کې
برخه واخلي .دوی به بر رسی کوي چې تاسو یې په تاسیساتو یا کمپ کې د سفر لپاره
چمتو یا آماده کړي یاست او تاسی ته په هغه ژبه چې تاسو پوهیږي د بیرته ستنیدو په
هکله معلومات درکړل شوي .د سفر په جریان کې به دوی څارنه وکړي چې پولیس ستاسو
سره څنګه چلند کوي .په هر صورت ولی دوی نشي کولی په مستقیمه توګه مداخله وکړي
(د مثال په توګه به دوی دستاسو السونه خالص نکړي یا دالسو څخه مو ولچک خالص
نکړي) .د ستاسی د اخراجولو یا شړلو پرمهال د پولیسو چلند په اړوند بیا وروسته تاسې
خپله کوالی شي چې د چک جمهوریت پولیسو ته شکایت وکړي  -د خارجی پولیس خدماتو
ریاست :ولشانسکا  ۱۳۰ ۵۱ ،۲پراگ  ،۳ایمایل آدرس rscp.oprc@pcr.cz
(Olšanská 2, 130 51 Praha 3, rscp.oprc@pcr.cz).

څوک به زما سره مرسته وکړي؟ ایا زه کولی شم وکیل ترالسه کړم؟
د غیر دولتی یا غیر انتفاعي خیریه سازمانونو وکیالن ،چې په منظمه توګه تاسیساتو یا
کمپ ته در ځي ،تاسو ته به په وړیا توګه مشوره درکړي.
نور سازمانونه یا موسیسی به هم تاسو سره په وړیا توګه مرسته وکړي .تاسو کولی شي
د هغو سازمانونو یا موسیسو سره د اړیکو لپاره تماس د زموږ په بروشور کې سازمانونه
یا موسیسې چې د بهرنیو او کډوالو مسائلو کې سروکار لري پیدا کړي.
څنګه کوالې شي چې وکیل ترالسه کړي (حتی په وړیا یا لږو پیسو باندې) د حقوقي
مرستې په بروشور کې تشریح شوي دي.
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اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع زما سره څه مرسته کولې شي؟
اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع کوالی شي


بر رسی کړي چې ستاسو شکایت ته د چارواکو یا ادارو لخوا څنګه رسیدګی شوې
یا څنګه مخ ته ځي (د کور نیو چارو و زارت ،د پناهدګی و سائیلو یا تاسیساتو ( کمپ)
اداره ،د کو رنیو چار و وزارت طبي وسائیلو یا تاسیساتو مرکز ،سیمه ایزه اداره ،د
چک جمهوریت پولیس) ،په هر صورت ولی اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع نشي
کولی پخپله د سم روغتیا یي یا صیحي پاملرنې سم قضاوت وکړي،



د چارو اکو یا ادارو د پریکړو یا تصمیم د سموالي ارزیابی وکړي (د مثال په توګه،
د کور نیو چار و وزارت )؛ په هرصورت ،ولی اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع نشي
کولی پریکړه یا تصمیم لغوه یا بدل کړي ،نو دا به ښه وي که تاسو د پریکړې
یا تصمیم په وړاندې محکمې ته عرض وکړي،



شکایتو نو ته رسیدګی کولو یا مخ ته وړلو کې او یا هم د پریکړو یا تصمیم په
صادرولو کې د چارواکو یا ادارو نه اقدام کول وڅیړي،



د بهرنیانو یا خار جیانو لپاره د تاسیساتو یا کمپ څخه لیدنه وکړي او معلومه کړي
چې هلته د خلکو سره څنګه چلند کیږي،



د چک جمهوریت څخه د ستاسو د اخراجولو یا شړلو روند څخه څارنه وکړي.

د اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع د فعالیتونو په هکله او د شکایتو نو یا پیشنهاداتو په
هکله جزئیات د اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع په بروشور کې موندلی شي.
اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع
مرسته وکړي؟

زما سره په کومې برخو کې نه شي کوالې

اومبدسمن یا د عامو حقوقو مدافع نشی کوالې



تاسیساتو یا کمپ ته امر وکړي چې تاسو خوشې کړي،
د ستاسی انتقالول یا لیږدول بل کمپ یا تاسیساتو ته اجرا کړي،



د ستاسی لپاره د وکیل په ځای اوسي – هغه به تاسو ته د تجدید نظر یا استیناف او
دعوی یا عرض ورکولو عریضه نه لیکي او نشي کولی په محکمه کې ستاسو څخه
استازی توب یا نمایندګی وکړي،



د ستاسو د شړلو یا خارجولو څخه مخه ونیسي او یا هم په هغه کې په مستقیمه
توګه مداخله وکړي،



د محکمې پریکړې یا تصمیم ارزیابی وکړي.

[د نوامبر میاشتې  ۲۰۲۱کال]

د عامو حقوقو مدافع دفتر ،اودولنی  ۶۰۲ ۰۰ ،۳۹برنو ښار
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