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لە  کە  ناونەتەوەییە  ڕێکخراوێکی   UNHCR
و  ڕابەری  بۆ  یەکگرتوەکاندا  نەتەوە  فەرمانی  ژێر 
پەناخوازان  پاراستنی  بۆ  کارەنێودەوڵەتیەکان  یەکخستنی 
ئامانجی  دەکات.  کار  کێشەکانیان  خستنی  ڕێک  و 
تەندروستی  و  مافەکان  سەرەکی UNHCR پاراستنی 
کە  ئەوەی  بۆ  دەدات  پەناخوازەکانە UNHCR .هەوڵ 
هەر کەسێک مافی داخوازکردنی پەنابەری و دوزینەوەی 
بە  گەڕانەوە  و  دیکە  واڵتەکانی  لە  پارێزراو  پەناگایگی 
پەنابەر،  هەر  بکرێت.  دەستەبەر  بۆ  دڵخواز،  شێوەی 
دراوە  پێ  جێگری  دۆخی  کە  کەسەی  ئەو  یان  پەناخواز 

 UNHCR.مافی ئەوەی هەیە کە لە داخوازەکەی بداتە

بەڕێوەبرایەتی یارمەتی یاسایی
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یاسایی  یارمەتیی  وەرگرتنی  توانای  کە  کەسانەی  ئەو  بۆ 
لەسەر خەرجی خۆیان نەبێت، یارمەتی یاسایی دەوڵەتی 

دابین دەکات.

نووسينگەى ناوبژیوانی
Tiesībsarga birojs
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پێداچوونەوە بۆ سکااڵ تاکەکەسیەکان و داخوازنامەکان 
دەکات و ڕاوێژ سەبارەت بە کێشەکانی مافی مرۆڤ 

پێشکەش دەکات و چاودێری پڕۆسەی ناردنەوەی 
زۆرەملی دەکات.

ناوەندی مافی مرۆڤی التڤيا
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 office@humanrights.org.lv:پۆستى ئەلەكترۆنى
 www.humanrights.org.lv

ڕێکخراوی نا حوکمی سەربەخۆیە کە لە التڤیادا لەسەر 
بنەماکانی پڕۆژەی UNHCR یارمەتی یاسایی پێشکەشی 

پەناخوازان و پەنابەرانی ناڕێک دەکات 

كۆمەڵگای ” پەناگە ” خانووى سەالمەت“
NVO "Patvērums „Drošā māja"

Lāčplēša iela 75-9/10, Riga, LV-1011
تەلەفۆن:67898343 371+  )تەنها لە التڤیادا) 

25565098 371+ )بە ئنگلیزی(
پۆستى ئەلەكترۆنى:

 konsultacijas@patverums-dm.lv
www.patverums-dm.lv

سەالمەت“  خانووى   “ پەناگە   “ كۆمەڵگای 
بەرکەوتوانی  پێشکەشی  پاڵپشتی  خزموتگوزاریگەلی 
پەناخوازەکان،  یاساییەکان،  کوچبەرە  مرۆڤ،  قاچاخی 
پاراستنی  التڤیادا  لە  کە  کەسانەی  ئەو  و  پەنابەران 

جێگریان پێ دراوە دەکات.

Latvian Red Cross
خاچی سووری التڤيا

 Latvijas Sarkanais Krusts
 Šarlotes iela 1 d, Rīga, LV-1001

تەلەفۆن:67336651 371+  
فاكس:67336652 371+  

www.redcross.lv
پشتگری،  زانیاری،  ڕاوێژ،  دەکات،  کە  کارانەی  لەو 

جلوبەرگ و پەناگا بۆ ئەو کەسانەی کە پێویستیان پێیە

"Marta" ناوندی دەستپێشخەری بو ژنان
 Biedrība Resursu centrs sievietēm “Marta”

  Matīsa iela 49 – 3 Rīga, LV-1009
تەلەفۆن:67378539 371+  

فاكس:67378538 371+ 
 centrs@marta.lv:پۆستى ئەلەكترۆنى

www.marta.lv
بە زمانی التڤانیایی، ڕووسی و ئنگیزی یارمەتی یاسایی 
و دەروونی بە خۆڕایی پێشکەشی ژنان دەکات و پالپشتی 

کرێکارانی کۆمەالیەتی دەکات، 

بۆ یارمەتی دەتوانن سەردانی چ شوێنێک بکەن؟

هەر کەسێک مافی داوای پەنابەری کردنی هەیە.
نامیلكەى زانیارى بۆ داواكارى پەنابەرى

زمانی  ئەوروپا.  ڕۆژهاڵتی  هەلکەوتۆتە  کە  ئەوروپایە  یەکیەتی  ئەندامێکی  التڤیا  دان.  التڤیا  لە  ئێستا  ئێوە  پێشەکی. 
فەرمیی التڤانیە.

ئەگەر ترسی ئەوەت هەیە کە لە دوای گەڕانەوە بۆ واڵتەکەت یان واڵتی سەرچاوەوە بکەویتە تەنگانەوە و ئەگەر ناتوانی 
بەڵێن لە دەولەتەکەت وەرگری، دەتوانی داخوازی پەنابەری بکەیت.

تێبینی. هەر کەسێک مافی داوای پەنابەری کردنی هەیە. 
بە پێ یاسا نێودەولەتیەکان هەرکەسێک مافی پاراستنی لە بەرامبر نەچارکردندا هەیە.

ئەگەر  بەتایبەت  بێت  نووسراو  دەبێ هەر شتێک  هەیە.  گرینگیکی زۆری  نووسراو  بە شێوەی  پەیوەندی  التڤیادا  لە 
داخوازێکتان لە دەستهالتداران هەبێت. بۆیە تکایە ئەگەر هەر گرفتێکتان هەیە هەمیشە هەول بدەن بە شێوەی نووسراو 

دەریببڕن. دەتوانن بە زمانی دایکی یان زمانگەلی دیکە کە پیان قسە دەکەن ئەنجامی بدەن. 
پەنابەر- خوازیاری پەنابەری و دۆخی جێگر )ئەگەر بارودۆخێکی ئاوهاتان هەیە...(

تووشی  دەبێت  هێشتوە،  بەجی  ئازادیەکان، واڵتی سەرچاوەتان  و  بنەمایەکان  مافە  مەترسیدابوونی  لە  بەهۆی  ئەگەر 
چەوساندنەوە بووبن یان مەترسی چەوساندنەوە بە هۆی نەتەوە، ئایین، نەژاد، بیر و ڕاگەلی سیاسی یان ئەندام بوون 
لە نێو پارتیکی کۆمەاڵیەتی تایبەتدا لەسەرتان بێت و دەولەتەکەتان توانایی یان خوازیاری پاراستنتان نەبێت، ئەو کاتە 
دەتوانن لە التڤیادا مافی پەنابەری وەرگرن. ئەگەر هەرکام لە بارودۆخگەلی ئامەژەپێکراو لە سەرەوە جێگر بوون، 

مافی پەنابەریتان پێ دەدرێت و ئزنم مانەوەی هەتاهەتاییتان لە التڤیادا پێ دەبخشرێت.
ئەگەر لەبەر لە مەترسیدانوونی ژیان، پاکی جەستەیی یان ئازادی؛ بەهۆی شەڕی چەکدااری، توندوتێژی گشتگیر لە 
واڵتدا، دەستڕێژی دەرەوەیی یان پێشلکاری گەورەی مافی مرۆڤ، یان بوونی هەر یەک لە مەترسیانەی سەرەوە لە 
ئەگەری گەڕانەوە بۆ واڵتی سەرچاوەدا واڵتتان بەجی هێشتوە ، لەوانەیە مافی پەنابەری لە التڤیادا بە ئێوەش بدرێت. 
ئاماژەپێکراو جێگر بێت، دۆخێکی جێگر یان مۆلەتی نیشتەجیبوونی کاتیتان پێشکەش  ئەگەر هەرکام لە حالەتگەلی 

دەکرێت کە هەر ساڵە پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت.
بۆ داخوازی پەنابەری دەبێ چ بکەن؟ دەبێت لە زووترین کاتی ڕەخساودا بە شێوەی نووسراو یان زارەکی داوای 
پەنابەری بکەی. ئەمە دەتوانێت لە فڕعکەخانە یان بەندەرەکان واتە ئەو جێگەیەی کە پێ دەگەن، یان هەر سنووڕێکی 
تێپەڕینەوەی دیکە بێت. هەروها دەتوانن پاش گەیشتن بە التڤیا داخواز بکەن. دەبێت داخوازێک لە هەرکام لە یەکینەی 
 ،)OCMA( نوێنەراى نووسینگەى شارومەندێتی و كاروبارى كۆچ كردن ،)SBG( هەرێمی گاردی سنووری پارێزگا

پۆلیسی پارێزگا )SP( یان بەڕێوەبرایەتی گرتووخانەکان )PA( بکەن.
لە هەر کام لەم دامەزراوانەدا دەتوانن بە زمانی دایکی یان زمانیکی دیکە کە دەتوانن پێوەندیی پێوە بکەن، داخوازی 
زمانانەوە  لەو  یەکێک  بە  کە  ئەوەیە  باشتر  دەکەن،  قسە  فەڕنسی  یان  ڕووسی  ئنگلیزی،  بە  ئەگەر  بدەن.  پەنابەری 
داخوازەکەتان بنووسن، هەروەک زۆرێک لە بەرپرسەکان بە یەکێک لەو زمانانەوە قسە دەکەن و دەتوانن بێ وەرگێڕ 
 ،OCMA ،SBG لێ تێبگەن. سەرەڕای ئەمە، دەبێت دەرفەتی هەڵبژارتنی زمانی پەیوەندیکردنت پێ بدرێت. دەبێت



SP، یان PA سەبارەت بە هەر پێداویستیکی تایبەت) وەکوو نموونە سەبارەت بە دۆخی جەستەیی یان دەروونیتان( 
ئاگادار بکەنەوە. باشتر ئەوەیە لەو ڕۆژەدا کە داخوازی پەنابەری پێشکەش دەکەن بێت.

بەرپرسەکانی  ئەرکی  دابینکردنی  هەیە.  زانیاریتان  دەستگەیشتنی  مافی  پڕۆسەکەدا  قۆناخەکانی  تواوی  لە  تێبینی. 
دەوڵەتە. تکایە بۆ ڕوونکردنەوەکان پرسیاریان لێ بکەن.

دواتر چيە؟ لەو ڕۆژەی کە داخوازی پەنابەری دەکەن یان کەمێک پاش ئەوە، چاوپێکەوتنێکیی سەرەتاییتان دەبێت، 
کە SBG سەبارەت بە زانیاری کەسی و وێنەکەتان پرسیار دەکات و پەنجەمۆرتان لێ وەردەگرێت. SBG هەروها 
بەڵگەنامانەی  ئەو  هەمووی  دەبێت  دەکات.  ێ  دیکەتان  تاکەکەسی  بارودۆخگەلی  دیارکردنی  بۆ  پرسیار  هەندێک 
بەڵگەنامە  لەناوبردنی  بەرژەوەندیەکانت  باشترین  بێت.  دەستتدا  لەبەر  بسەڵمێنێت  ڕەگەزەگەت  و  پێناسە  دەتوانێن  کە 

کەسیەکانت نیە!
تێبینی. هەموو بەڵگەنامەكانت زۆر گرنگن. تكایە پارێزراو بیانهێڵەوە.

 هە داوایکی پەنابەری لە نێو ١٠ ڕۆژی کاریدا بۆ OCMA دەنێردرێت.ئەگەر داخوازەکە لە نێو خاڵگەلی پەڕینەوی 
سنووری یان لە شوێنیکی تێپەڕیندا کرابێت، لە نێو دو هەوتەدا بە OCMA دەگات.

ڕۆژدا   ٥ لە  بن  تێپەڕین  شوێنێکی  یان  تێپەڕینەوە  سنووری  خاڵی  لە  ئەگەر  و  ڕۆژدا  نێو ١٠  لە  بن  لتڤیا  لە  ئەگەر 
OCMA بڕیار دەدات کە ئایا داخوازەکەتان تاوتوێ بکات یان نا. ئەگەر پێش ئەمە لە والتیکی دیکەی ئەورۆپا دا 
داخوازی پەنابەریتان کردبێت، ئەو کاتە OCMA دەتوانێت بڕیار بدات کە پڕۆسەی پەنابەریتان لەوێ بمینێتەوە )بەمە 
پڕۆسە دۆبلین دەگوترێت(. ئەگەر پێویست نەبێت بۆ تاوتوێکردنی داخوازی پەنابەریتان بچن بۆ واڵتێکی دیکە، ئەو 
بەڕێوەی   OCMA نوێنەری  کە  سەرەتایی(  چاوپێکەوتنت  لە  )وردبینانەتر  دەبێت  بنچینەئیت  چاوپێکەوتنێکی  کاتە 
کە  بوونە  نەچار  شێوەیک  چ  بە  و  بۆ  بۆتان،  ڕوویداوە  چی  کە  بێن  دەتوانن  چاوپێکەوتنەدا  ئەم  درێژەی  لە  دەبات. 
واڵتەکەتان بەجێ بهێڵن و هۆکارگەی ئەوەی کە بۆ ناتوانن بگەڕێنەوە، شی بکەنەوە. ئەم چاوپێکەوتنە لە نێو ٢ مانگ 
پاش بڕیاری OCMA بۆ بەدواداچوون لەسەر داخوازەکەتان، بەڕێوە دەچێت. لەبیرتاندا بێت کە بە وریاییەوە سەبارەت 

بەو شتەی کە لە نێو چاوپێکەوتنەکەدا دەڵن بیر بکەنەوە.
تێبینی. مافی ئەوەت هەیە کە بەو زمانەی تێدەگەی و هەروها دەتوانی لە وەرگێڕێک بپرسی، قسە بکەی و وەالمت 

دەست بکەوێت.
بۆ هەمووی کارەکانی پڕۆسەی داخوازەکەتان، ئەگەر پێویست بێت وەڕگێرێکتان بۆ دابین دەکرێت. ئەگەر لە وەرگێڕەکە 
تێنەگەیشتن یان ئەگەر هەست بەوە کردن کە وەرگێرەکە بەتواوەتی ئەوەی کە دەڵن وەڕگێڕ ناکات، دەبێ بەڕێوەبەری 

فەرمی چاوپێکەوتنەکە سەبارەت بەوە ئاگادار بکەنەوە. هەروها دەتوانن داوای گۆڕێنی وەڕگێرەکە بکەن.
ئەگەر بەدواداچوون بۆ داخوازەکەت کرا، دەبێت لە نێو ٢٠ ڕۆژ)بۆ پڕۆسەی خەیرا( یان لە نێو ٣ مانگ )بۆ پرۆسەی 
ئاسایی( پاش چاوپێکەوتنی وردبینانەکە، بڕیارت بۆ بدرێت، بەاڵم نابێت درەنگتر لە ٦ تا ١٥ مانگ پاش ڕێکەوتی 

تۆمارکردنی داخوازی پەنابەریەکەت بێت. 
 "Mucenieki" لە درێژەی بەدواداچوون بۆ داخوازەکەت زۆر لەوە دەچێت کە لە نێو ناوندی پێشوازی لە پەناخوازەکانی
)نزیک ڕیگا، پایتەختی الیڤانی( یان هەر شوێنێکی دیکە ئەگەر بێتن، نیشتەجی بکرن. ئەگەر دەستبەسەر بکری، بۆ 

ناوەندی مانەوەی دەستبەسەرکراوانی دەرەوەیی دەتگوازنەوە.
کردەوەکانی سنووردارکردنەوە. SBG دەستهاڵتی بەکارهێنانی کردەوەکانی سنوردارکردنەوەی هەیە بەاڵم هۆکاری 
 SBG پێویست بوونی ڕوون دەکاتەوە. کردەوەگەلی سنووردادرکردنەوە بریتین لە تۆمارکردن لە یەکەیکی هەرێمی
شێوەی  بە  بدەن،  بۆ  سنووردارکردنەوەتان  کردەوەگەلی  سەپاندنی  بڕیاری  بەرپرسەکان  ئەگەر  دەستبەسەرکردن.  و 
نووسراو ئاگادارتان دەکەنەوە و هەروها بەو زمانەی کە لێ تێبگەن هۆکارەکەی بۆتان ڕوون دەکەنەوە. SBG هەروها 
بە  سەبارەت  هەروها  ببنەوە،  سنووردارکردن  کردەوەی  سەپاندنی  بڕیاری  بەرنگاری  چۆن  کە  دەکاتەوە  ئاگاتارتان 
دەکەاتەوە.  ئاگادارتان  یاسایی خۆڕایی بگرن(  یارمەتی  نوێنەرایەتی )چۆن  یاسایی خۆڕایی و  یارمەتی  داوای  هەلی 
ئەگەر دەتانەوێ یارمەتی یاسایی خۆڕایی دەولەتی بگرن دەبێت داواکارییک پێشکەشی SBG بکەن. SBG داواکاری 
یارمەتی یاسایی بۆ بەڕێوەبرایەتی یارمەتی یاسایی، واتە ئەو ئۆرگانەی کە بەرپرسی دابینکردنی یارمەتی یاساییە، 
دەنێرێت. هەروها دەکرێت کە لە الیەن ڕێکخراوەکانی ناحوکمی خۆجێیەوە داوای یارمەتی یاسایی بێ پارە بکرێت 

)لیستەکە لە کۆتایی نامیکەکەدا ببینە(.
یارمەتی یاسایی. وەکوو پەناخوازێک، مافی ئەوەتان هەیە کە لەسەر خەرجی خۆتان پارێزەرێکتان هەبێت. هەر بۆیە 
گرینگە کە پێشتر لەگەل پارێزەرێکدا بە پارەی یاسایی بە ڕێکەوتنێک بگەن. ئەگەر پارەیکی کەمت هەیە یان هەر 
پارەت نیە، ڕەنگە بۆ یارمەتی داوای پەنابەریەکەت بدریتە بەڕێوەبرایەتی یاسایی خۆڕاییی دەولەت. لە یارمەتی یاسایی 

پێداچوونەوە بۆ بڕیارەکانی دادگاى كارگێڕى قەزای OCMA بکەن. ئەگەر  لە نوێ  خۆڕاییدا دەتوانی داوای سەر 
دەتانەوێ یارمەتی یاسایی خۆڕایی وەرگرن، دەبێت داواکاری پێشکەشی SBG یان OCMA بکەن.

ئەگەر  ببنەوە.   OCMA یان   SBG کردەیکی  یان  بڕیار  هەر  بەرنگاری  دەتوانن  جێگرتوودا  پڕۆسەی  لە  تێبینی. 
یارمەتی  داوای  دەتوانن  ببن  سنووردارکردنەوە  کردەوەی  بڕیاری  یان   OCMA بڕیارەکانی  بەرنگاری  بتانهەوێ 

یاسایی خۆڕایی دەولەتی بکەن.
پاش ئەوەی کە بڕیارتان وەرگرت. بڕیارەکەتان لە OCMA وەردەگرن.

 (bēglis) ئەمە ڕەنگە بڕیاریکی ئەرێنی بێت )داخوازی پەنابەریەکەتان پەسەند بکرێت و بتوان بە ڕەوشی پەنابەری
یان بە پاراستنی البەالیی (alternatīvais statuss) لێرەدا بمێننەوە(. ئەگەر ڕەوشی پەنابەریتان هەبێت ئەو کاتە ئای 
دی کارتێکتان پێ دەدترێت کە ٥ ساڵ مۆڵەتی هەیە، و ئەگەر پاراستنی البەالیی وەرگرن ئەو کاتە ئای دی کارتەکەتان 
یەک سا مۆلەتی هەیە. دەتوانن هەر وەکوو خەلکێکی التڤانیا خزمەتگوزاریگەی پزیشکی، هەلی چوون بۆ قووتابخانە 
یان زانکۆ و خزمەتگوزاریگەی کۆمەاڵیەتیتان هەبێت. هەروها مافی ئیشکردنتان هەیە. دەتوانن هەوی دۆزینەوەی 
ئەندامەکانی خێزانەکەتان و هێنانیان بۆ التڤانیا بدەن، کە بەیەک گەیشتنەوەی خێزانی پێ دەگوترێت. سەرەرای ئەمە، 

دەبێ بزانن کە پڕۆسەیکی درێژ و ئاڵۆزە.
یەکم  لە  مانگ  دو  یارمەتی  پارەی  لەگەل  مانگ  مانگ)یان ١٠  تا ١٢  مانگانە  پەنابەریتان هەیە،  بارودۆخی  ئەگەر 
مانگدا، ئەگەر تا ئەو کاتەی ئەمە دەخوێنن هەموارکردنی یاسا بەڕێوەچووبێت( ئەوەندەی ١٣٩ یورۆتان پێ دەدرێت، 
و ئەگەر دۆخی جێگرەوەتان هەیە لە درێژەی ٩ مانگدا)یان ٧ مانگ لەگەل پارەی یارمەتی دو مانگ لە یەکم مانگدا، 
یان  دوهەمین  بع  مانگانە  دارایی  یارمەتی  بەڕێوەچووبێت.  یاسا  هەموارکردنی  دەخوێنن  ئەمە  کاتەی  ئەو  تا  ئەگەر 
سێهەمین ئەندامی خێزانەکە یان بۆ ئەوانەی کە تەمەنیان لە ژێری ١٨ ساڵدای، ٩٧ یۆرۆیە. یەک هەل بۆ بەهاوواڵتی 
بوون هەیە. ئەگەر دۆخی پەنابەریتان هەیە پاش ٥ ساڵ دەتوانن لە ڕێگەی دانراو لە یاسادا داوای بەهاوواڵتی بوون 

بکەن. ئەگەر پاراستنی البەالییت دەست کەوتبێت، پاش ١٠ ساڵ دەتوانی داوای بەهاوواتی بوون بکەی.
هەروها ڕەنگە بڕیاری نەرێنی وەرگرن )داخوازەکەتان پەسەند نەکرێت(. ئەگەر داخوازەکەتان نەرێنیە و پێتان وایە 
پێداچوونەوە لەسەر  ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ واڵتی خۆتان، دەتوانن بچنە دادگا و داوای  کە بەهۆی بوونی مەترسیەوە 
بکەن.  قەزاکە  کارگێڕی  دادگای  لە   OCMA بڕیاری  پێداچوونەوەی  داوای  دەتوانن  دۆخەدا  لەم  بکەن.  بڕیارەکە 
خەیرادا  پڕۆسەی  لە  مانگ)ئەگەر  یەک  بڕیارەکەیان  قەبۆڵنەکردنی  بە  سەبارەت   OCMA ئاگادارکردنەوەی  بۆ 
بۆ بەرنگاربوونەوە بڕیاری نەرێنی،  ئەو کاتە ١٥ ڕۆژی کاری( کاتتان هەیە.  بۆ دۆخەکەتان کرابێت  پێداچوونەوە 
مافی ئەوەتان هەیە کە یارمەتیگەلی یاسایی خٶرایی دەولەتی بەکار نهێنن. زانیاریگەلی سەبارەت بە چۆنیەتی داخوای 

یارمەتی یاسایی خۆڕایی دەوڵەتی بۆ بڕیاری نەرێنی OCMA یش هەیە.
یان ١٥ ڕۆژی  مانگ  یەک  نێوان  لە  دەتوانن  نین  ڕازی  پێ  ئەگەر  نیە.  کۆتایی  بڕیاری   OCMA بڕیاری تێبینی. 
کاری بۆ پڕۆسەگەلی پێداچوونەوەی خێرا، داوای پێداچوونەوە لە دادگای کارگێڕی قەزاکە بکەن. مەرجەکان لە نێو 

بڕیارەکەدا دیاری کراون.
تکایە سەرنجی ئەم دوامۆڵەتە بدەن، پاش بەسەرچوونی OCMA وەکوو ئەوەی کە بە بڕیارە نەرێنیەکە ڕازی بووبن 
بۆ  پێداچوونەوە  خێڕادا  پڕۆسەیکی  لە   OCMA.دەبێت دیکە  داخوازیکی  نووسینی  هەلی  تاکە  و  دەکات  یتان  چاو 
داخوازی دوهم دەکات و تەنها پێداچوونەوە بۆ زانیاریگەلی نوێ یان ئەو زانیاریانەی کە لە داخوازی پێشوودا ئاماژەیان 
پێ نەکراوە، دەکات. لە داخوازی دوهەمدا دژوارتر دەبێت OCMA بەو قەناعەتە بگەینن کە پێویستتان بە پاراستنێکی 

نێودەوڵەتیە.
پێداچوونەوەکەتان پەسەند نەکرا  لە نوێ  پڕۆسەی دادگا دەتوانێت ٥ ڕۆژ بۆ ٣ مانگ بخایێنێت. ئەگەر داوای سەر 
کۆتایی بە پڕۆسی پەنابەری دێت. پڕۆسەی گەڕانەوە بۆ واتی سەرچاوە دەستی پێ دەکات و فەرمانی دەرچوونتان بۆ 

دەردەکرێت. 
لە کۆتایيدا ڕەنگە هەموو شتێک بوتواوتی وەکوو ئەوەزانیاریانەی کە لە نێو ئەم نامیلکەیەدا گوتراوە، بەڕێوە نەچێت. 
ئەگەر شتێک ڕوون نیە یان پێتان وایە ڕێز لە مافەکانتان نەگیردراوە، نابێت تۆڕە بن، تەنها بەرگری لە مافەکانتان 
پەیوەندی  لە هەموو بوارێکدا  تاوتوێ بکەن.   OCMA یان SBG بکەن و دۆخەکەتان لەگەل دەستهاڵتی بەرپرسی
بە بەرپرسانی دەوڵەتی یان ئەو ڕێکخراوە ناحوکمانەوە بکەن کە خزمەتگوزاریگەلی یاسایی بۆ وەرگرتنی یارمەتی 

یاسایی شیاو یان ڕاوێژ پێشکەش دەکەن.



SP، یان PA سەبارەت بە هەر پێداویستیکی تایبەت) وەکوو نموونە سەبارەت بە دۆخی جەستەیی یان دەروونیتان( 
ئاگادار بکەنەوە. باشتر ئەوەیە لەو ڕۆژەدا کە داخوازی پەنابەری پێشکەش دەکەن بێت.

بەرپرسەکانی  ئەرکی  دابینکردنی  هەیە.  زانیاریتان  دەستگەیشتنی  مافی  پڕۆسەکەدا  قۆناخەکانی  تواوی  لە  تێبینی. 
دەوڵەتە. تکایە بۆ ڕوونکردنەوەکان پرسیاریان لێ بکەن.

دواتر چيە؟ لەو ڕۆژەی کە داخوازی پەنابەری دەکەن یان کەمێک پاش ئەوە، چاوپێکەوتنێکیی سەرەتاییتان دەبێت، 
کە SBG سەبارەت بە زانیاری کەسی و وێنەکەتان پرسیار دەکات و پەنجەمۆرتان لێ وەردەگرێت. SBG هەروها 
بەڵگەنامانەی  ئەو  هەمووی  دەبێت  دەکات.  ێ  دیکەتان  تاکەکەسی  بارودۆخگەلی  دیارکردنی  بۆ  پرسیار  هەندێک 
بەڵگەنامە  لەناوبردنی  بەرژەوەندیەکانت  باشترین  بێت.  دەستتدا  لەبەر  بسەڵمێنێت  ڕەگەزەگەت  و  پێناسە  دەتوانێن  کە 

کەسیەکانت نیە!
تێبینی. هەموو بەڵگەنامەكانت زۆر گرنگن. تكایە پارێزراو بیانهێڵەوە.

 هە داوایکی پەنابەری لە نێو ١٠ ڕۆژی کاریدا بۆ OCMA دەنێردرێت.ئەگەر داخوازەکە لە نێو خاڵگەلی پەڕینەوی 
سنووری یان لە شوێنیکی تێپەڕیندا کرابێت، لە نێو دو هەوتەدا بە OCMA دەگات.

ڕۆژدا   ٥ لە  بن  تێپەڕین  شوێنێکی  یان  تێپەڕینەوە  سنووری  خاڵی  لە  ئەگەر  و  ڕۆژدا  نێو ١٠  لە  بن  لتڤیا  لە  ئەگەر 
OCMA بڕیار دەدات کە ئایا داخوازەکەتان تاوتوێ بکات یان نا. ئەگەر پێش ئەمە لە والتیکی دیکەی ئەورۆپا دا 
داخوازی پەنابەریتان کردبێت، ئەو کاتە OCMA دەتوانێت بڕیار بدات کە پڕۆسەی پەنابەریتان لەوێ بمینێتەوە )بەمە 
پڕۆسە دۆبلین دەگوترێت(. ئەگەر پێویست نەبێت بۆ تاوتوێکردنی داخوازی پەنابەریتان بچن بۆ واڵتێکی دیکە، ئەو 
بەڕێوەی   OCMA نوێنەری  کە  سەرەتایی(  چاوپێکەوتنت  لە  )وردبینانەتر  دەبێت  بنچینەئیت  چاوپێکەوتنێکی  کاتە 
کە  بوونە  نەچار  شێوەیک  چ  بە  و  بۆ  بۆتان،  ڕوویداوە  چی  کە  بێن  دەتوانن  چاوپێکەوتنەدا  ئەم  درێژەی  لە  دەبات. 
واڵتەکەتان بەجێ بهێڵن و هۆکارگەی ئەوەی کە بۆ ناتوانن بگەڕێنەوە، شی بکەنەوە. ئەم چاوپێکەوتنە لە نێو ٢ مانگ 
پاش بڕیاری OCMA بۆ بەدواداچوون لەسەر داخوازەکەتان، بەڕێوە دەچێت. لەبیرتاندا بێت کە بە وریاییەوە سەبارەت 

بەو شتەی کە لە نێو چاوپێکەوتنەکەدا دەڵن بیر بکەنەوە.
تێبینی. مافی ئەوەت هەیە کە بەو زمانەی تێدەگەی و هەروها دەتوانی لە وەرگێڕێک بپرسی، قسە بکەی و وەالمت 

دەست بکەوێت.
بۆ هەمووی کارەکانی پڕۆسەی داخوازەکەتان، ئەگەر پێویست بێت وەڕگێرێکتان بۆ دابین دەکرێت. ئەگەر لە وەرگێڕەکە 
تێنەگەیشتن یان ئەگەر هەست بەوە کردن کە وەرگێرەکە بەتواوەتی ئەوەی کە دەڵن وەڕگێڕ ناکات، دەبێ بەڕێوەبەری 

فەرمی چاوپێکەوتنەکە سەبارەت بەوە ئاگادار بکەنەوە. هەروها دەتوانن داوای گۆڕێنی وەڕگێرەکە بکەن.
ئەگەر بەدواداچوون بۆ داخوازەکەت کرا، دەبێت لە نێو ٢٠ ڕۆژ)بۆ پڕۆسەی خەیرا( یان لە نێو ٣ مانگ )بۆ پرۆسەی 
ئاسایی( پاش چاوپێکەوتنی وردبینانەکە، بڕیارت بۆ بدرێت، بەاڵم نابێت درەنگتر لە ٦ تا ١٥ مانگ پاش ڕێکەوتی 

تۆمارکردنی داخوازی پەنابەریەکەت بێت. 
 "Mucenieki" لە درێژەی بەدواداچوون بۆ داخوازەکەت زۆر لەوە دەچێت کە لە نێو ناوندی پێشوازی لە پەناخوازەکانی
)نزیک ڕیگا، پایتەختی الیڤانی( یان هەر شوێنێکی دیکە ئەگەر بێتن، نیشتەجی بکرن. ئەگەر دەستبەسەر بکری، بۆ 

ناوەندی مانەوەی دەستبەسەرکراوانی دەرەوەیی دەتگوازنەوە.
کردەوەکانی سنووردارکردنەوە. SBG دەستهاڵتی بەکارهێنانی کردەوەکانی سنوردارکردنەوەی هەیە بەاڵم هۆکاری 
 SBG پێویست بوونی ڕوون دەکاتەوە. کردەوەگەلی سنووردادرکردنەوە بریتین لە تۆمارکردن لە یەکەیکی هەرێمی
شێوەی  بە  بدەن،  بۆ  سنووردارکردنەوەتان  کردەوەگەلی  سەپاندنی  بڕیاری  بەرپرسەکان  ئەگەر  دەستبەسەرکردن.  و 
نووسراو ئاگادارتان دەکەنەوە و هەروها بەو زمانەی کە لێ تێبگەن هۆکارەکەی بۆتان ڕوون دەکەنەوە. SBG هەروها 
بە  سەبارەت  هەروها  ببنەوە،  سنووردارکردن  کردەوەی  سەپاندنی  بڕیاری  بەرنگاری  چۆن  کە  دەکاتەوە  ئاگاتارتان 
دەکەاتەوە.  ئاگادارتان  یاسایی خۆڕایی بگرن(  یارمەتی  نوێنەرایەتی )چۆن  یاسایی خۆڕایی و  یارمەتی  داوای  هەلی 
ئەگەر دەتانەوێ یارمەتی یاسایی خۆڕایی دەولەتی بگرن دەبێت داواکارییک پێشکەشی SBG بکەن. SBG داواکاری 
یارمەتی یاسایی بۆ بەڕێوەبرایەتی یارمەتی یاسایی، واتە ئەو ئۆرگانەی کە بەرپرسی دابینکردنی یارمەتی یاساییە، 
دەنێرێت. هەروها دەکرێت کە لە الیەن ڕێکخراوەکانی ناحوکمی خۆجێیەوە داوای یارمەتی یاسایی بێ پارە بکرێت 

)لیستەکە لە کۆتایی نامیکەکەدا ببینە(.
یارمەتی یاسایی. وەکوو پەناخوازێک، مافی ئەوەتان هەیە کە لەسەر خەرجی خۆتان پارێزەرێکتان هەبێت. هەر بۆیە 
گرینگە کە پێشتر لەگەل پارێزەرێکدا بە پارەی یاسایی بە ڕێکەوتنێک بگەن. ئەگەر پارەیکی کەمت هەیە یان هەر 
پارەت نیە، ڕەنگە بۆ یارمەتی داوای پەنابەریەکەت بدریتە بەڕێوەبرایەتی یاسایی خۆڕاییی دەولەت. لە یارمەتی یاسایی 

پێداچوونەوە بۆ بڕیارەکانی دادگاى كارگێڕى قەزای OCMA بکەن. ئەگەر  لە نوێ  خۆڕاییدا دەتوانی داوای سەر 
دەتانەوێ یارمەتی یاسایی خۆڕایی وەرگرن، دەبێت داواکاری پێشکەشی SBG یان OCMA بکەن.

ئەگەر  ببنەوە.   OCMA یان   SBG کردەیکی  یان  بڕیار  هەر  بەرنگاری  دەتوانن  جێگرتوودا  پڕۆسەی  لە  تێبینی. 
یارمەتی  داوای  دەتوانن  ببن  سنووردارکردنەوە  کردەوەی  بڕیاری  یان   OCMA بڕیارەکانی  بەرنگاری  بتانهەوێ 

یاسایی خۆڕایی دەولەتی بکەن.
پاش ئەوەی کە بڕیارتان وەرگرت. بڕیارەکەتان لە OCMA وەردەگرن.

 (bēglis) ئەمە ڕەنگە بڕیاریکی ئەرێنی بێت )داخوازی پەنابەریەکەتان پەسەند بکرێت و بتوان بە ڕەوشی پەنابەری
یان بە پاراستنی البەالیی (alternatīvais statuss) لێرەدا بمێننەوە(. ئەگەر ڕەوشی پەنابەریتان هەبێت ئەو کاتە ئای 
دی کارتێکتان پێ دەدترێت کە ٥ ساڵ مۆڵەتی هەیە، و ئەگەر پاراستنی البەالیی وەرگرن ئەو کاتە ئای دی کارتەکەتان 
یەک سا مۆلەتی هەیە. دەتوانن هەر وەکوو خەلکێکی التڤانیا خزمەتگوزاریگەی پزیشکی، هەلی چوون بۆ قووتابخانە 
یان زانکۆ و خزمەتگوزاریگەی کۆمەاڵیەتیتان هەبێت. هەروها مافی ئیشکردنتان هەیە. دەتوانن هەوی دۆزینەوەی 
ئەندامەکانی خێزانەکەتان و هێنانیان بۆ التڤانیا بدەن، کە بەیەک گەیشتنەوەی خێزانی پێ دەگوترێت. سەرەرای ئەمە، 

دەبێ بزانن کە پڕۆسەیکی درێژ و ئاڵۆزە.
یەکم  لە  مانگ  دو  یارمەتی  پارەی  لەگەل  مانگ  مانگ)یان ١٠  تا ١٢  مانگانە  پەنابەریتان هەیە،  بارودۆخی  ئەگەر 
مانگدا، ئەگەر تا ئەو کاتەی ئەمە دەخوێنن هەموارکردنی یاسا بەڕێوەچووبێت( ئەوەندەی ١٣٩ یورۆتان پێ دەدرێت، 
و ئەگەر دۆخی جێگرەوەتان هەیە لە درێژەی ٩ مانگدا)یان ٧ مانگ لەگەل پارەی یارمەتی دو مانگ لە یەکم مانگدا، 
یان  دوهەمین  بع  مانگانە  دارایی  یارمەتی  بەڕێوەچووبێت.  یاسا  هەموارکردنی  دەخوێنن  ئەمە  کاتەی  ئەو  تا  ئەگەر 
سێهەمین ئەندامی خێزانەکە یان بۆ ئەوانەی کە تەمەنیان لە ژێری ١٨ ساڵدای، ٩٧ یۆرۆیە. یەک هەل بۆ بەهاوواڵتی 
بوون هەیە. ئەگەر دۆخی پەنابەریتان هەیە پاش ٥ ساڵ دەتوانن لە ڕێگەی دانراو لە یاسادا داوای بەهاوواڵتی بوون 

بکەن. ئەگەر پاراستنی البەالییت دەست کەوتبێت، پاش ١٠ ساڵ دەتوانی داوای بەهاوواتی بوون بکەی.
هەروها ڕەنگە بڕیاری نەرێنی وەرگرن )داخوازەکەتان پەسەند نەکرێت(. ئەگەر داخوازەکەتان نەرێنیە و پێتان وایە 
پێداچوونەوە لەسەر  ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ واڵتی خۆتان، دەتوانن بچنە دادگا و داوای  کە بەهۆی بوونی مەترسیەوە 
بکەن.  قەزاکە  کارگێڕی  دادگای  لە   OCMA بڕیاری  پێداچوونەوەی  داوای  دەتوانن  دۆخەدا  لەم  بکەن.  بڕیارەکە 
خەیرادا  پڕۆسەی  لە  مانگ)ئەگەر  یەک  بڕیارەکەیان  قەبۆڵنەکردنی  بە  سەبارەت   OCMA ئاگادارکردنەوەی  بۆ 
بۆ بەرنگاربوونەوە بڕیاری نەرێنی،  ئەو کاتە ١٥ ڕۆژی کاری( کاتتان هەیە.  بۆ دۆخەکەتان کرابێت  پێداچوونەوە 
مافی ئەوەتان هەیە کە یارمەتیگەلی یاسایی خٶرایی دەولەتی بەکار نهێنن. زانیاریگەلی سەبارەت بە چۆنیەتی داخوای 

یارمەتی یاسایی خۆڕایی دەوڵەتی بۆ بڕیاری نەرێنی OCMA یش هەیە.
یان ١٥ ڕۆژی  مانگ  یەک  نێوان  لە  دەتوانن  نین  ڕازی  پێ  ئەگەر  نیە.  کۆتایی  بڕیاری   OCMA بڕیاری تێبینی. 
کاری بۆ پڕۆسەگەلی پێداچوونەوەی خێرا، داوای پێداچوونەوە لە دادگای کارگێڕی قەزاکە بکەن. مەرجەکان لە نێو 

بڕیارەکەدا دیاری کراون.
تکایە سەرنجی ئەم دوامۆڵەتە بدەن، پاش بەسەرچوونی OCMA وەکوو ئەوەی کە بە بڕیارە نەرێنیەکە ڕازی بووبن 
بۆ  پێداچوونەوە  خێڕادا  پڕۆسەیکی  لە   OCMA.دەبێت دیکە  داخوازیکی  نووسینی  هەلی  تاکە  و  دەکات  یتان  چاو 
داخوازی دوهم دەکات و تەنها پێداچوونەوە بۆ زانیاریگەلی نوێ یان ئەو زانیاریانەی کە لە داخوازی پێشوودا ئاماژەیان 
پێ نەکراوە، دەکات. لە داخوازی دوهەمدا دژوارتر دەبێت OCMA بەو قەناعەتە بگەینن کە پێویستتان بە پاراستنێکی 

نێودەوڵەتیە.
پێداچوونەوەکەتان پەسەند نەکرا  لە نوێ  پڕۆسەی دادگا دەتوانێت ٥ ڕۆژ بۆ ٣ مانگ بخایێنێت. ئەگەر داوای سەر 
کۆتایی بە پڕۆسی پەنابەری دێت. پڕۆسەی گەڕانەوە بۆ واتی سەرچاوە دەستی پێ دەکات و فەرمانی دەرچوونتان بۆ 

دەردەکرێت. 
لە کۆتایيدا ڕەنگە هەموو شتێک بوتواوتی وەکوو ئەوەزانیاریانەی کە لە نێو ئەم نامیلکەیەدا گوتراوە، بەڕێوە نەچێت. 
ئەگەر شتێک ڕوون نیە یان پێتان وایە ڕێز لە مافەکانتان نەگیردراوە، نابێت تۆڕە بن، تەنها بەرگری لە مافەکانتان 
پەیوەندی  لە هەموو بوارێکدا  تاوتوێ بکەن.   OCMA یان SBG بکەن و دۆخەکەتان لەگەل دەستهاڵتی بەرپرسی
بە بەرپرسانی دەوڵەتی یان ئەو ڕێکخراوە ناحوکمانەوە بکەن کە خزمەتگوزاریگەلی یاسایی بۆ وەرگرتنی یارمەتی 

یاسایی شیاو یان ڕاوێژ پێشکەش دەکەن.



نوێنەرایەتی سپێردراوی بااڵی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ 
پەنابەران (UNHCR) لە باکووری ئەوروپا دا
 Ynglingagatan 14, 6th fl., SE-113 47,

 Stockholm, Sweden
تەلەفۆن:80 48 457 8 46+ 
فاكس:97 48 457 8 46 +  

پۆستى ئەلەكترۆنى:
 swest@unhcr.org

http://www.unhcr-northerneurope.org
لە  کە  ناونەتەوەییە  ڕێکخراوێکی   UNHCR
و  ڕابەری  بۆ  یەکگرتوەکاندا  نەتەوە  فەرمانی  ژێر 
پەناخوازان  پاراستنی  بۆ  کارەنێودەوڵەتیەکان  یەکخستنی 
ئامانجی  دەکات.  کار  کێشەکانیان  خستنی  ڕێک  و 
تەندروستی  و  مافەکان  سەرەکی UNHCR پاراستنی 
کە  ئەوەی  بۆ  دەدات  پەناخوازەکانە UNHCR .هەوڵ 
هەر کەسێک مافی داخوازکردنی پەنابەری و دوزینەوەی 
بە  گەڕانەوە  و  دیکە  واڵتەکانی  لە  پارێزراو  پەناگایگی 
پەنابەر،  هەر  بکرێت.  دەستەبەر  بۆ  دڵخواز،  شێوەی 
دراوە  پێ  جێگری  دۆخی  کە  کەسەی  ئەو  یان  پەناخواز 

 UNHCR.مافی ئەوەی هەیە کە لە داخوازەکەی بداتە

بەڕێوەبرایەتی یارمەتی یاسایی
 Juridiskās palīdzības administrācija

 Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
تەلەفۆن:67514208 371+ ,80001801 371+  

فاكس:67514209 371+  
 jpa@jpa.gov.lv:پۆستى ئەلەكترۆنى

 www.jpa.gov.lv
یاسایی  یارمەتیی  وەرگرتنی  توانای  کە  کەسانەی  ئەو  بۆ 
لەسەر خەرجی خۆیان نەبێت، یارمەتی یاسایی دەوڵەتی 

دابین دەکات.

نووسينگەى ناوبژیوانی
Tiesībsarga birojs

 Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
تەلەفۆن:67686768 371 +  

فاكس:67244074 371+ 
پۆستى ئەلەكترۆنى:

 tiesibsargs@tiesibsargs.lv
www.tiesibsargs.lv

پێداچوونەوە بۆ سکااڵ تاکەکەسیەکان و داخوازنامەکان 
دەکات و ڕاوێژ سەبارەت بە کێشەکانی مافی مرۆڤ 

پێشکەش دەکات و چاودێری پڕۆسەی ناردنەوەی 
زۆرەملی دەکات.

ناوەندی مافی مرۆڤی التڤيا
 Latvijas Cilvēktiesību centrs

 Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
تەلەفۆن:67039290 371+ 
فاكس:67039291 371+  

 office@humanrights.org.lv:پۆستى ئەلەكترۆنى
 www.humanrights.org.lv

ڕێکخراوی نا حوکمی سەربەخۆیە کە لە التڤیادا لەسەر 
بنەماکانی پڕۆژەی UNHCR یارمەتی یاسایی پێشکەشی 

پەناخوازان و پەنابەرانی ناڕێک دەکات 

كۆمەڵگای ” پەناگە ” خانووى سەالمەت“
NVO "Patvērums „Drošā māja"

Lāčplēša iela 75-9/10, Riga, LV-1011
تەلەفۆن:67898343 371+  )تەنها لە التڤیادا) 

25565098 371+ )بە ئنگلیزی(
پۆستى ئەلەكترۆنى:

 konsultacijas@patverums-dm.lv
www.patverums-dm.lv

سەالمەت“  خانووى   “ پەناگە   “ كۆمەڵگای 
بەرکەوتوانی  پێشکەشی  پاڵپشتی  خزموتگوزاریگەلی 
پەناخوازەکان،  یاساییەکان،  کوچبەرە  مرۆڤ،  قاچاخی 
پاراستنی  التڤیادا  لە  کە  کەسانەی  ئەو  و  پەنابەران 

جێگریان پێ دراوە دەکات.

Latvian Red Cross
خاچی سووری التڤيا

 Latvijas Sarkanais Krusts
 Šarlotes iela 1 d, Rīga, LV-1001

تەلەفۆن:67336651 371+  
فاكس:67336652 371+  

www.redcross.lv
پشتگری،  زانیاری،  ڕاوێژ،  دەکات،  کە  کارانەی  لەو 

جلوبەرگ و پەناگا بۆ ئەو کەسانەی کە پێویستیان پێیە

"Marta" ناوندی دەستپێشخەری بو ژنان
 Biedrība Resursu centrs sievietēm “Marta”

  Matīsa iela 49 – 3 Rīga, LV-1009
تەلەفۆن:67378539 371+  

فاكس:67378538 371+ 
 centrs@marta.lv:پۆستى ئەلەكترۆنى

www.marta.lv
بە زمانی التڤانیایی، ڕووسی و ئنگیزی یارمەتی یاسایی 
و دەروونی بە خۆڕایی پێشکەشی ژنان دەکات و پالپشتی 

کرێکارانی کۆمەالیەتی دەکات، 

بۆ یارمەتی دەتوانن سەردانی چ شوێنێک بکەن؟

هەر کەسێک مافی داوای پەنابەری کردنی هەیە.
نامیلكەى زانیارى بۆ داواكارى پەنابەرى

زمانی  ئەوروپا.  ڕۆژهاڵتی  هەلکەوتۆتە  کە  ئەوروپایە  یەکیەتی  ئەندامێکی  التڤیا  دان.  التڤیا  لە  ئێستا  ئێوە  پێشەکی. 
فەرمیی التڤانیە.

ئەگەر ترسی ئەوەت هەیە کە لە دوای گەڕانەوە بۆ واڵتەکەت یان واڵتی سەرچاوەوە بکەویتە تەنگانەوە و ئەگەر ناتوانی 
بەڵێن لە دەولەتەکەت وەرگری، دەتوانی داخوازی پەنابەری بکەیت.

تێبینی. هەر کەسێک مافی داوای پەنابەری کردنی هەیە. 
بە پێ یاسا نێودەولەتیەکان هەرکەسێک مافی پاراستنی لە بەرامبر نەچارکردندا هەیە.

ئەگەر  بەتایبەت  بێت  نووسراو  دەبێ هەر شتێک  هەیە.  گرینگیکی زۆری  نووسراو  بە شێوەی  پەیوەندی  التڤیادا  لە 
داخوازێکتان لە دەستهالتداران هەبێت. بۆیە تکایە ئەگەر هەر گرفتێکتان هەیە هەمیشە هەول بدەن بە شێوەی نووسراو 

دەریببڕن. دەتوانن بە زمانی دایکی یان زمانگەلی دیکە کە پیان قسە دەکەن ئەنجامی بدەن. 
پەنابەر- خوازیاری پەنابەری و دۆخی جێگر )ئەگەر بارودۆخێکی ئاوهاتان هەیە...(

تووشی  دەبێت  هێشتوە،  بەجی  ئازادیەکان، واڵتی سەرچاوەتان  و  بنەمایەکان  مافە  مەترسیدابوونی  لە  بەهۆی  ئەگەر 
چەوساندنەوە بووبن یان مەترسی چەوساندنەوە بە هۆی نەتەوە، ئایین، نەژاد، بیر و ڕاگەلی سیاسی یان ئەندام بوون 
لە نێو پارتیکی کۆمەاڵیەتی تایبەتدا لەسەرتان بێت و دەولەتەکەتان توانایی یان خوازیاری پاراستنتان نەبێت، ئەو کاتە 
دەتوانن لە التڤیادا مافی پەنابەری وەرگرن. ئەگەر هەرکام لە بارودۆخگەلی ئامەژەپێکراو لە سەرەوە جێگر بوون، 

مافی پەنابەریتان پێ دەدرێت و ئزنم مانەوەی هەتاهەتاییتان لە التڤیادا پێ دەبخشرێت.
ئەگەر لەبەر لە مەترسیدانوونی ژیان، پاکی جەستەیی یان ئازادی؛ بەهۆی شەڕی چەکدااری، توندوتێژی گشتگیر لە 
واڵتدا، دەستڕێژی دەرەوەیی یان پێشلکاری گەورەی مافی مرۆڤ، یان بوونی هەر یەک لە مەترسیانەی سەرەوە لە 
ئەگەری گەڕانەوە بۆ واڵتی سەرچاوەدا واڵتتان بەجی هێشتوە ، لەوانەیە مافی پەنابەری لە التڤیادا بە ئێوەش بدرێت. 
ئاماژەپێکراو جێگر بێت، دۆخێکی جێگر یان مۆلەتی نیشتەجیبوونی کاتیتان پێشکەش  ئەگەر هەرکام لە حالەتگەلی 

دەکرێت کە هەر ساڵە پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت.
بۆ داخوازی پەنابەری دەبێ چ بکەن؟ دەبێت لە زووترین کاتی ڕەخساودا بە شێوەی نووسراو یان زارەکی داوای 
پەنابەری بکەی. ئەمە دەتوانێت لە فڕعکەخانە یان بەندەرەکان واتە ئەو جێگەیەی کە پێ دەگەن، یان هەر سنووڕێکی 
تێپەڕینەوەی دیکە بێت. هەروها دەتوانن پاش گەیشتن بە التڤیا داخواز بکەن. دەبێت داخوازێک لە هەرکام لە یەکینەی 
 ،)OCMA( نوێنەراى نووسینگەى شارومەندێتی و كاروبارى كۆچ كردن ،)SBG( هەرێمی گاردی سنووری پارێزگا

پۆلیسی پارێزگا )SP( یان بەڕێوەبرایەتی گرتووخانەکان )PA( بکەن.
لە هەر کام لەم دامەزراوانەدا دەتوانن بە زمانی دایکی یان زمانیکی دیکە کە دەتوانن پێوەندیی پێوە بکەن، داخوازی 
زمانانەوە  لەو  یەکێک  بە  کە  ئەوەیە  باشتر  دەکەن،  قسە  فەڕنسی  یان  ڕووسی  ئنگلیزی،  بە  ئەگەر  بدەن.  پەنابەری 
داخوازەکەتان بنووسن، هەروەک زۆرێک لە بەرپرسەکان بە یەکێک لەو زمانانەوە قسە دەکەن و دەتوانن بێ وەرگێڕ 
 ،OCMA ،SBG لێ تێبگەن. سەرەڕای ئەمە، دەبێت دەرفەتی هەڵبژارتنی زمانی پەیوەندیکردنت پێ بدرێت. دەبێت


