و کمک الاب یاه )وا یج نا( زا دیناوت یم روظنم نیا هب و  ٬دیسیونب ینانوی
:دینک سکاف هرامش نیا هب ار همان .دینک تفایرد یلمع هرواشم
] [Fax number:+357 22 676709
؛تلود زا لقتسم تاماقم هب هییاوکش لاسرا ۳ -
لقتسم تاماقم زا کی ره هب دوخ تشادزاب هراب رد یا هییاوکش دیناوت یم امش
رطاخ هب اما .دیتسرفب نیال نآ ای و  ٬تسُپ  ٬لیم یا  ٬سکاف طسوت ریز
یم هییاوکش همان تاماقم نیازا کیمادک هب هکنیا مغریلع هک دیشاب هتشاد
تاییزج مامت زین و دوخ تاصخشم هیلک رودقملا یتح دیاب امش  ٬دیتسرف
تشادزاب تلع و  ٬طیارش  ٬تدم لماش و دش رکذ الاب رد هک روطنآ ار هدنورپ
.دیسیونب لصفم عالطا تروص رد تسامش
طبریذ تاماقم تامیمصت یواح هک ار یا همان عون ره یپک دیناوت یم امش نینچمه
یتشادزاب تیعضو اب هطبار رد هک ار یسکع و کردم ره و  ٬تسامش هراب رد
هطوبرم ماقم یارب همیمض هب دنک تباث ار امش یاعدا دناوت یم و تسامش
.دیتسرفب
نیلؤسم هب تاماقم نیا تاداهنشیپ هک تسین روطنیا هک دینادب دیاب َانمض
دوجو اب اما  ٬دوش یم هتفریذپ اهنآ طسوت عقوم هب و هشیمه تارادا و یتکلمم
نیا یاه هیصوت هک اریز مینک یم داهنشیپ ار تاماقم نیا هب همان نتشون ام نیا
یرت قیقد هجوت امش تیعضو و هدنورپ هب هک دوش نیا ثعاب دناوت یم تاماقم
.دنراد لوذبم
 رشب قوقح و ییارجا روما یایراسیمک -فلا[Commissioner for administration and Human Rights(Ombudsman)] :
Tel: +357 22405500/501
Fax:+357 22 672881
E-mail:ombudsman@ombudsman.gov.cy
Website:https://goo.gl/R6W2zC
رد ات دیتسرفب)لک سرزاب( رسیمک نیا هب ار دوخ هییاوکش دیناوت یم امش
ماقم ره و امش هدنورپ هراب رد ار تاقیقحت عورش روتسد دنادب مزال هک یتروص
.دنک رداص تسا هتفرگ هدیدان ار امش ینوناق و یناسنا قوقح هک یلؤسم و
نیلؤسم یارب یشرازگ هیهت هب دناوت یم لک یسرزاب رسیمک تاقیقحت
و تاداهنشیپ  ٬قیقحت زا صخشم یاهیریگ هجیتن یواح هک دماجنیب هطوبرم
.دوب دهاوخ اهنآ هب ییاه هیصوت

-[Commissioner for children›s rights] :ناکدوک قوقح یایراسیمک  -ب
Tel:+357 22 873200,Fax:+357 22 877365
E-mail:chidcom@ccr.gov.cy
Website:https://goo.gl/laldf9
تشادزاب دنرادن هارمه و دنتسه اهنت هک یناکدوک هلمج زا و امش ناکدوک رگا
یم رارق اهنآ دننامه یطیارش رد ناشردام و ردپ تشادزاب لیلد هب ای و دنوش
نمسدابمآ( ماقم هب هک یا هییاوکش همان رب هوالع دیناوت یم امش  ٬دنریگرسیمک هب ناکدوک نیا هرابرد زین یا هناگادج همان  ٬دیا هداد )Ombudsman
هب و هدرک تلاخد هطوبرم رسیمک یدراوم نینچ رد .دیسیونب ناکدوک قوقح
.دننک تیاعر ار ناکدوک قوقح هک درک دهاوخ هیصوت تاماقم
هیلع رب هییاوکش و تاماهتا هراب رد قیقحت و یسرزاب یارب لقتسم ماقم  -پ
سیلپ[Independent Authority for the Investigationof Allegations and
Complaint against the Police]:
Tel:+357 22 872412,Fax:+357 22 872413
E-mail:iaiacap@iaiacap.gov.cy
Website:https://goo.gl/tK5TFI
ییاه سامت یط و دوخ تشاد زاب ای و یریگتسد نامز رد هک دیدقتعم امش رگا
زیمآ نیهوت و هنامرتحم ریغ یراتفر امش اب اهنآ دیا هتشاد سیلپ نارومام اب هک
هییاوکش دیناوت یم امش.دنا هدرک دروخرب تنوشخ اب امش اب ای و دنا هتشاد
سیلپ راتفر هراب رد قیقحت و یسرزاب لؤسم و لقتسم ماقم نیا هب یا
سیلپ راتفر یسرزاب لؤسم ماقم نیا .دنک قیقحت ار عوضوم ات دیسیونب
هدش عقاو امش هیلع رب سیلپ طسوت یمرج هک دهدب صیخشت هک یتروص رد
لک ناتسداد رتفد هب ییاضق یسر رب تهج ار امش هدنورپ هک تسا نکمم تسا
هب انب هک تسا ناتسداد رایتخا و هدهع رب نیا یتروص نینچ رد هک.دنک لاسرا
و دنک رداص ار مهتم سیلپ هنامرجم و ییاضق بیقعت روتسد ای دوخ صیخشت
زا یشان و راتفر ءوس یعون دح رد عوضوم هک یتروص رد ار هدنورپ هکنیا ای
سییر هب رتشیب یگدیسر و قیقحت یارب دشاب سیلپ رومام یطابضنا یب
.دهد عاجرا سیلپ
و قیقحت روتسد هک تسا فظوم و لؤسم سیلپ سییر یتروص نینچ رد
./دنک رداص دیا هدرک تیاکش وا زا امش هک ار یسیلپ زا ییوجزاب

CLAIM YOUR RIGHTS
!CHALLENGE YOUR DETENTION
Funded
by:

هک تسا یقوقح هعومجم زا یکی و رشب یساسا قوقح زا  ٬درف ره یدازآ قح
تیمسر هب و هدیدرگ ررقم اه ناسنا همه یارب یللملا نیب نیناوق هلیسو هب
.تسا هدش هتخانش
جارخا ای و تیدودحم لامعِا و داجیا  ٬هنارسدوخ تشادزاب عون ره  ٬قح نیا ساسا رب
هب و نوناق مکح بوچراهچ رد اهنت و عونمم )نابزیم( روشک زا دارفا) تروپید (
ناکما رثوم و گنرد یب ییاضق یاه یسررب زا سپ و  ٬لح هار نیرخآ ناونع
.تسا ریذپ
فرط زا هک ییاهتشادزاب هراب رد رتشیب تاعالطا بسک یارب و هطبار نیا رد
یگنوگچ نتسناد و دریگ یم ماجنا )نشیرگیام( هناگیب عابتا و ترجاهم هرادا
]:دینک یریگیپ ار نآ و هعجارم ریز کنیل[ هب نآ اب دروخرب
www.Kisa.org.cy/claim-your-rights
ره زا لبق هک مینک یم هیصوت امش هب ایوق ام  ٬دنا هدرک ریگتسد ار امش رگا
هنیمز رد یگمه هک ریز تسیل یاه ).N.G.Oوا .یج .نا ( زا یکی اب َاروف زیچ
ات دیریگب سامت دننک یم تیلاعف اهنآ ینوناق قوقح زین و یجراخ نیرجاهم
دروخ رب دوخ تشادزاب هیلع رب نکمم شور نیرتهب اب هنوگچ هکنیا دروم رد
:دننک کمک و ییامنهار ار امش دییامن ینوناق
Action for Equality,Support,Antiracism-Kisa:
tel:+357 22878181,Fax:+357 22773039,
Website:http://www.Kisa.org.cy,
E-mailinfo@kisa.org.cy
CaritasCyprus:
Tel:+357 22662606,+357 97 787830,
Fax:+35722 662656,
Website:http://caritascyprus.com
E-mail:administration@caritascyprus.org
Cyprus Red Cross Society:B
Tel:+357 22 666955,Fax:+357 22666956,
Website:http://www.redcross.org.cy,
E-mail:admin@redcross.org.cy

Cyprus Stop Traffiking:
Tel:+357 22 771063,+357 99 428952,+357 99 906691
Website:http://www.cyprusstoptrafficking.com
,E-mail:cyprus.stopt.rafficking@gmail.com
Future Worlds Center-FWC:
Tel:+357 22873720,Fax:+357 22 873821,
Website:http://futureworldscenter.org,
E-mail:hau@futureworldscenter.org
Hope For Children-CRC Policy Center:
Tel:+357 22 103234,Fax+357 22 104021,
Website:http://www.uncrcpc.org,
E-mail:info@uncrcpc.org

].نوناق ساسا[
تسا هدش رداص روشک زا جارخا ای تشادزاب روتسد امش یارب هک یتروص رد
 ۷۵تدم یط و نامزمه ای و هناگادج دراوم زا کی ره هیلع رب هک دیراد قح امش ٬
لیکو کی طسوت ای و َاصخش دنا هدرک غالبا امش هب ار نآ هک یخیرات زا زور
ییاناوت رگا و.دیهاوخب هاگداد زا ار دوخ جارخا و تشادزاب فقوت یاضاقت
زا ار ینوناق یلام کمک یاضاقت هک دیراد ارنآ قح دیرادن ار لیکو هب تخادرپ
.دییامن اضاقت هاگداد
ار واامش هک ار امش لیکو هلاکولا قح هاگداد  ٬دوش هتفریذپ امش تساوخرد رگا
دهاوخ دیا هدرک باختنا تسا یریخست یالکو هب طوبرم هک یصخشم تسیل زا
.دنک عافد امش زا هاگداد رد ات تخادرپ

؟تسا رارق هچ زا امش ینوناق قوقح  ٬دیدش ریگتسد هک یتروص رد

یلمع ییامنهار و هرواشم تفایرد و دروم نیا رد یرتشیب تاییزج نتسناد یارب
زین و ] [Administrative courtیرادا هاگداد هب ییاه تساوخرد نینچ لاسرا یارب
ارنآ و هعجارم ریز کنیل[ هب یریخست لیکو نتشاد یارب یلام کمک یاضاقت
]:دینک یریگیپ

 :دنوش یم ریگتسد هک یناسک همه هراب رد

][http://Kisa.org.cy/adminstrative-court/

هچ هب هک دوش هتفگ اهنآ هب دنمهف یم بوخ ارنآ اهنآ هک ینابز هب دیاب ۱-
.دنا هدش ریگتسد یلیلد
دننک یم باختنادوخ هک لیکو کی اب ات دوش هداد هزاجا اهنآ هب دیاب ۲-
سامت دش رکذ الاب رد هک ییاه )وا یج نا ( اب ای و دنشاب هتشاد یسرتسد
.دنریگب
یم هک یرگید صخشره اب ای و اه )وا یج نا( ای و دوخ ماوقا اب هک دنراد قح ۳-
هتشاد رظن ریز ار اهتاقالم و اه سامت نیا دناوت یم سیلپ[ .دننک تاقالم دنهاوخ
].دشاب
رد هک دوش هتفگ هدش تشادزاب درف هب تصرف نیلوا رد تسیاب یم َانمض
.دوب دهاوخ ینادنز هاگتشادزاب ای و سیلپ زکرم و هاگتسیا مادک

تشادزاب نامز تدم هراب رد] [Supreme courtیلاع هاگداد هب تساوخداد لاسرا  -ب
:دوخ
تشادزاب نامز تدم هیلع رب دیناوت یم امش  ٬دش هتفگ البق هک هچنآ رب هوالع
نیدب و هدومن ار ]» [Habeas Corpus Orderهاگداد هب راضحا« یاضاقت دوخ
نوناق اب ار نآ همادا و دیکات نآ تدم و دوخ تشادزاب ندوب ینوناق ریغ رب هلیسو
نتسناد و رتشیب تاعالطا بسک یارب و دروم نیا رد ؛دیریگب شلاچ هب
ار دوخ »هاگداد هب راضحا« یاضاقت یلاع هاگداد هب هنوگچ هکنیا و  ٬تاییزج
نیا یریخست لیکو یارب یلام کمک تساوخرد یارب نینچمه و دیتسرفب
]:دینک یریگیپ ارنآ و هعجارم ریز کنیل[ هب  ٬هاگداد
][www.Kisa.org.cy/Supreme-court

هک دنتسه یا هژیو دوخ و درف هب رصحنم تیعضو نانچ یاراد هک ییاه هدنورپ
راتفز اب ههجاوم رظن زا ار درف یساسا قوقح یمیاد و یدج  ٬راکشآ یرطخ نآ رد
 ٬دنک یم دیدهت تروپید تروص رد هجنکش ای و زیمآ ریقحت و یناسنا ریغ
)تروپید( جارخا قیلعت روتسد »هاگداد نیا  ۳۹دنب دافم« قبط تسا نکمم
.دنک رداص ار یدرف
یگدیسر یارب هک یتدم هاتوک ای و تدم نایم یدنب نامز الومعم یدراوم نینچ رد
.دوش یم هتفرگ رظن رد هاگداد طسوت تسا مزال تساوخداد هب
قوقح« هاگداد هب یتساوخداد نینچ ات دیتشاد رظن رد امش هک یتروص رد
سامت )وا یج نا( کی اب ادتبا هک تسا رتهب  ٬دیتسرفب »اپورارشب
.دییامن تفایرد هراب نیا رد ار مزال یاه ییامنهار و دیریگب
هنوگچ هکنیا یارب یلمع هرواشم تفایرد و رتشیب تاییزج نتسناد یارب
ارنآ و هعجارم ریز کنیل[ هب دیتسرفب و دیسیونب ار دوخ تساوخداد
]:دینک یریگیپ
][www.Kisa.org.cy/echr
رشب قوقح هاگداد« » ۳۹هدام دافم« هب طوبرم تساوخداد دیهاوخ یم هک یتروص رد
:دییامن لاسرا سکاف هرامش نیا هب ار نآ دیتسرفب اصخش ار »اپورا
Fax Nnumber: +33(0)3 8841 3900
ددجم یسررب یارب ][Minister of Interiorروشک هلخاد روما ریزو زا تساوخرد ۲ -
:روشک زا امش جارخا روتسد وغل و امش هدنورپ
قح امش هناگیب عابتا و نیرجاهم روما هب طوبرم نوناق ) (۱۸ΠΣΤهدام ساسا رب
روتسد ات دیهاوخب هطوبرم ریزو زا میقتسم و یمسر همان لاسرا اب هک دیراد
.دنک وغل و دهد رارق رظن دیدجت دروم ار امش )تروپید( جارخا

:ییاضق یسررب یارب هاگداد هب امش هدنورپ لاسرا یارب یبتک یاضاقت ۱-

 [Europeanاپورا رشب قوقح هاگداد هب یگدیسر تساوخرد همان لاسرا  -پ
و هتسخ یلحم تاماقم و نیلؤسم زا هک یتروص رد ( ]Court of Human Rights
).دیشاب هدش سویام

هیلع رب] [Administrative courtیرادا هاگداد هب تساوخرد همان لاسرا  -فلا
رب اهنآ وغل یاضاقت و روشک زا امش )تروپید( جارخا روتسد ای و و تشادزاب

و مان [ لیبق زاار دوخ تاصخشم هک تسا مزال َامتح یتروص نینچ رد َافطل
 ٬یتشادزاب هرامش  ٬تروپساپ هرامش - ARC] ٬یس رآ یا[ هرامش  ٬یگداوناخ مان
جارخا روتسد لیلد و تشادزاب تلع  ٬تشادزاب طیارش و تدم  ] ٬نفلت هرامش
ریزو صخش هب َامیقتسم ار همان باطخ و .دییامن رکذ َامامت ار دوخ )تروپید(
و هدرک ینیب شیپ امش یارب ار یقح نینچ هک قوف ینوناق هدام رکذ اب و
.دیسیونب دنک یم ریذپ هیجوت ار امش یاضاقت

و دراوم رد اهنت ] [European Court of Human Rightsاپورا رشب قوقح هاگداد

نابز هب ناکما تروص رد ای و یسیلگنا نابز هب ار همان نیا دیناوت یم امش

:دیریگب شلاچ هب ًانوناق ار دوخ تشادزاب دیناوت یم امش شور  ۳هب ًاساسا

