
 

 

 

الوساطة بكل حيادية  ويقوم بدور( هو وسيط في غاية األهمية Ombudsmanديوان المظالم في لوكسمبورغ "امبودسمان" )
 .الشكاوىمجرد مكتب إليداع  وهو ليس واإلدارات الحكوميةبين المواطن 

يمكنكم التوجه لالمبودسمان في حال اعتقادكم أن إحدى اإلدارات الحكومية حصراً )مثال: إدارة الهجرة التابعة لوزارة 
( قد قامت ONA، المكتب الوطني لإلستقبال ADEM، الوكالة الوطنية للتشغيل FNSالخارجية، الصندوق الوطني للتضامن 

 لسيارات،اتصليح  وبين ورشة مبينك نزاعاتمثل الشخصية  الشكاوىسمان مع بمعاملتكم بشكل غير عادل. ال يتعامل االمبود
 .مأفراد عائلتكجيرانكم أو أحد  اوالمحامين،  وا

يمكنكم التواصل مع االمبودسمان عن طريق المراسلة )بإرسال بريد إلكتروني، رسالة بريدية أو عن طريق الفاكس( أو عن 
 طريق إتصال هاتفي لعرض مشكلتكم.

موعد قبل إعالن حالة الطوارئ الحالية )وباء فيروس الكورونا(. من الضروري أخذ  ألخذ بالهاتفكان باإلمكان اإلتصال 
 موعد قبل التوجه لمكاتب االمبودسمان لمناقشة ملفكم.

وال لمساعدة ال تحتاجون بأي حال من األح مع أي شخص تختارونه لمرافقتكم. وبإمكانكم القدومخدمات االمبودسمان مجانية 
أن تبلغوه عن أي شخص منكم  يرجواالمبودسمان  .ويدعي مساعدتكمأي شخص يدعي أن له عالقات مميزة مع االمبودسمان 

 إلى الموعد. لكم يطلب منكم أمواال لتحديد موعد معه أو لمرافقته

قديم عمله بإسم الشخص الذي يساعدكم على ت وال يتأثريعتمد تحليل االمبودسمان لشكايتكم على المعطيات الموجودة في ملفكم 
 .به اقناعكماألشخاص الملف على عكس ما قد يحاول بعض 

هناك شرط ضروري يجب تحقيقه قبل التوجه لالمبودسمان؛ يجب أن تطلبوا من اإلدارة التي تعتقدون أنها عاملتكم بشكل غير 
 استثنائيةبشهر واحد )تتمدد هذي المدة الزمنية بصفة  رة عادةوالمقدلمدة زمنية معقولة  ردها وانتظارعادل مراجعة قرارها 

 .بسبب حالة الطوارئ الحالية(

مالحظة أن االمبودسمان ال يقوم بتعويض محاميك، لذلك ال يمكنه تقديم طلب مراجعة قرار أو تقديم أول إعتراض اليرجى 
تصرفت فيها بشكل غير صحيح رغم قيامكم أو محاميكم مكانك. يقتصر تدخل االمبودسمان في الحاالت التي تكون اإلدارة قد 

 .بإرسال تذكير أو القيام بتقديم اعتراض دون الحصول على رد

أنها لم تتصرف بشكل صحيح، سيقوم  وإذا قدريرجى مالحظة أن االمبودسمان ال يقوم بتصحيح القرار المتخذ من قبل اإلدارة 
 .ملزمة بإتباعه غير ةاإلدار لكنالنزاع لتسوية  اقتراحفقط بتقديم 
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