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محتوای این جزوه برگرفته از بروشور „حقوق اساسی برای پناهندگان
در محل اقامت عمومى .محدود کردن مداخالت ،جلوگیری از
محدودیت ها“ از رسویس مشاوره ضد تبعیض براندنبورگ است.

www.kooperation-für-flüchtlinge-in-brandenburg.de

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de
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حقوق اساسی برای پناهندگان در
محل اقامت مشرتک

افراد پناهجوی
ساکن در کمپ پناهندگی
از حقوق قانون اساسی
( )GGجمهوری فدرال
آلمان برخوردار
هستند.

حقوق اساسی
حقوق اساسی ساکنان کمپ های پناهندگی مانند مصونیت حریم
خصوصی افراد در خانه (ماده  ، )13 GGحامیت از ازدواج و
خانواده (ماده  )6 GGو آزادی عمل عمومی (ماده  2بند )1 GG
نباید توسط مسئوالن و یا کارمندان کمپ ها زیر پا گذاشته شود.
موارد زیر برای مسئوالن و كمپ هاى پناهندگی ممنوع
است یا مجاز نیست:
اطاق هاى خصوصی زندگی ساکنان
جستجو كردن
بدون اجازه یا خطر خاص وارد اطاق هاى خصوصی زندگی
ساکنان شدن
کنرتل ساکنان کمپ یا حضور و غیاب کردن ساکنان
هنگام بازدید یا مهامن داشنت
اوراق هویت یا کیف ها را گشنت
اعامل ممنوعیت یا محدودیت بازدید عمومی یا مهامن داشنت
صدور ممنوعیت ورود به خانه (هاس فربوت) بدون خطر
عینی یا اختالل قابل توجه
پست و نامه های متعلق به ساکنان
باز کردن  ،خواندن یا ثبت نام
دادن نامه ها فقط در زمان های محدود

در صورت غیبت یا عدم حضور ساکنان
به پلیس اطالع دادن
به اداره مهاجرت یا اداره سوسیال (خدمات اجتامعی)
اطالع دادن
نامه ها ی فرد مربوط را به اداره پست پس فرستادن
نظارت و کنرتل از طریق دوربین های مدار بسته در
پله ها  ،آسانسورها یا مکان های داخلی
اطاق هاى مشرتك
اطاق هاى شخىص
بررىس حضور و غياب منظم يا لغو اجازه اقامت در كمپ (آمبلدن)
ممنوعیت کلی مرصف سیگار یا الکل
ممنوعیت دریافت روزنامه و اینرتنت
مبلامن شخصی یا لوازم الکرتیکی را به طور کلی ممنوع کردن
فقط تحت رشایط خاص مسئوالن و کارمندان مجاز به
موارد زیر هستند:
جستجوی اطاق هاى خصوصی با دستور قضایی (فقط پلیس)
بررسی و کنرتل بهداشتی در صورت وجود خطر آلودگی در اتاق
ها (فقط از طریق سازمان های دولتی)
ورود به اطاق ها در صورت وجود خطر جدی
مقررات بازديد
نظارت و کنرتل از طریق دوربین های مداربسته
در محوطه ورودى
در اینجا می توانید پشتیبانی پیدا کنید:
شورای پناهندگان براندنبورگ
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