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مافی تۆ و ئازادی بناخەییت

و  جیسمی  لە تەۆاۆەێتی  داۆا کەی کە  هەیە کە  مافتی ئەۆەت  تۆ 

بکرێت،  گەڵ  لە  ڕەفتارت  حورمەتەۆە  بە  بگیرێت،  ڕێز  نەفسیت 

نەکرێت.  گەڵ  لە  ڕەفتارت  جیاۆازیەۆە  بە  و  بدرێت  بێ  پەنات 

ئۆرووپادا  قانوونی  لە  کە  بناخاییانەن  مافە  لەۆ  بەشێ  ئەمانە 

ناسراۆن.

تۆ مافی ئەۆەت هەیە کە شکات بکەیت ئەگەر پێت وابێت کە مافە 

بناخەییەکانت لە چاالکیەکانی دا پێ شێل کراوە  و سنوورە ئۆرووپیەکان 

 Frontex و ڕێکخراۆەی کۆست گارد

ئۆرووپیەکان  وڵاتە  یەکیەتی  ئەندامانی  یارمەتی  ڕێکخراۆەێە  ئەم 

زۆر  ئۆرووپا.  سنوورەکانی  دەرەۆەی  بەشی  کردنی  کۆنترۆڵ  بۆ  دەکات 

کەس لەم چاالکیانەدا بەشدارە، وەکوو ئەۆ ئەفسەرانەی کە کاتێ 

ناۆ نووسیت دەکەن، ئەۆ کارمەندانەی کە پەنجە  دەگەیتە ئۆرووپا 

ئیسکۆرتانەی  مۆرت دەکەن، مۆتەرجیمان، سەگ بەدەستان، ئەۆ 

سنوورداش  خۆیان  والتی  بەرەۆ  کە  نەفەرانەی  ئەۆ  گەل  لە  کە 

ئەم  هەموو  کەلتووریەکان.  ۆاسیتە  و  دۆکتۆر  دەبن،  هاوڕێ  دەکرین 

نەفەرانە ئەبێت مافە بناخەییەکانی تۆ بپارێزن. ئەگەر نە تۆ بۆت 

هەیە کە لە کن ڕێکخراۆەکە شکاتیان لێ کەیت.

کی ئەتوانێت شکات بکات؟

مافە  کە  وایە  پێت  ئەگەر  چەنە،  تەمەنت  کە  نیە  گرنگ 

کراۆە   شێل  پێ  ڕێکخراۆەکەدا  لە  نەفەریک  الیەن  لە  بناخەییەکانت 

ئەتوانی شکاتی لێ بکەیت.
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ڕێکخراۆەێێک  یان  مەحامی  بکات،  تۆ  دیفاع لە  هەر کەسێک ئەتوانێت 

کە بتوانیت لە لەێەن تۆەۆە شکایەت نامەییک ڕێک خات.

تۆ بە بێ چاۆ لێدیری لە ۆەزعیەتی پەنابەریەکەت لە ئۆرووپا بۆت 

تۆ جوابی مانەۆەت گرتبێت،  )بۆ نموونە، چ  هەیە کە شکات بکەیت 

یان کە داۆاێ پەنابەری دەکەیت(

ئەگەر چەن نەفەرێک پێکەۆە ئەۆ مەسەلە تەئسیری لێان کردووە، 

ئیۆە ئەتوانن بە بەشداری یەک شکاتنامەێێک تەقدیم کەن

چۆن ئەتوانیت شکات نامەێێک تەقدیم 

کەیت؟

تۆ ئەبیت بە نووسین شکاتەکەت تەقدیم کەیت و ناۆ و نیشانی خوت 

بە دەسەوە بەیت. ئەگەر ئەتەۆێت کە فۆرمی شکات بە کار بینیت، 

ئەتوانی لە وێبسایتی ڕێکخراوەکەدا بە زمانی جۆراوجۆر دانێک بدۆزیتەۆە. 

تۆ هەروەها ئەتوانیت بە ئیمەیل یان نامە شکاتەکەت تەقدیم کەی.

پێ  ئەم  کوێدا  لە  و  کراۆە،  شێل  پێ  مافت  چۆن  کە  کەۆە  شی  تکایە 

سەبارەت  زیاتر  زانیاری  دا  کاتێک  هەر  لە  ئەتوانیت  تۆ  دا.  رووی  شێلیە 

بە شکاتەکەت بنێریت. هەروەها ڕێکخراۆەکە ئەتوانێت بۆ زانیاری زیاتر 

پەیۆەندیت پێۆە بکات.

تۆ ئەتوانی یان لە سەر ئینترنت شکاتەکەت بنێریت، یان بە ئیمەیل 

یان بە نامە: 

وێب سایت:

 http://frontex.europa.eu/complaints/
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ئیمەیل:

complaints@frontex.europa.eu

پۆست:

Frontex - European Border and Coast Guard Agency
Fundamental Rights Officer

Plac Europejski 6
00-844 Warsaw

Poland

پرۆسەی شکاتەکان چۆنن؟

بناخەییەکانی ڕێکخراۆەکە شکاتەکەت دەخۆێننەوە  کارمەندانی مافە 

نە،  ئەگەر  بکرێت.  جی  بە  جی  ئەتوانیت  ئایا  کە  دەدەن  بڕیار  و 

بۆ  تر  ڕێگەکانی  کە  ڕادەگەیەنن،  پێت  کەوت،  ڕێ  دەرفەت  کە 

شکاتەکەت چین.

لە  ئەمانە  ئەتوانیت  تۆ  کردن.  شکات  بو  هەیە  تایبەت  ئوسوولی 

بەشی یاساکانی ڕێکخراۆەکە بۆ شکات کردن، لە وێبسایتی ڕێکخراۆەکە 

بدۆزیتەۆە. هێندی  

بۆ  دەنێردرێت  پرۆسەۆە،  بکەۆێتە  توانی  شکاتەکەت  ئەگەر 

لە  کارمەندان  ئەگەر  ڕێکخراۆەکە.  ئیجرایی  بەڕێۆەبەراێەتی 

تۆدا  مەسەلەکەی  لە  ئۆرووپیەکان  وڵاتە  یەکیەتی  ئەندامانی 

دەرگیر بن، شکاتەکە هەروەها دەنێردرێت بۆ کاربەدەستانی وڵاتی ئەۆ 

ئەندامە. ئەم دەسەڵاتدارانە مەسئوول دەبن بۆ ئەۆەیکە لێکۆڵینەۆە 

لە  ئەویش  کە  ئۆ،  ئار  ئیف  بە  کەن  ڕاپۆرت  نەتیجەکەی  و  بکەن 

نەتیجەی مەسەلەکەت ئاگادارت دەکاتەۆە.  
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کاتیک کە بۆ پرۆسەی شکاتەکان پێویستە، لەۆانەیە جیاۆاز بیت، 

مەسئوولە  ڕیکخراوەکە  هەیە. ئەگەرچی  کێشەکەۆە  پەیوەندی بە 

لە سەر ئەۆەیکە بە باشی شکاتەکەت بۆ جی بە جی و پەیگیری 

بکات.  

...( بە  گرتن  بۆ پەیۆەندی  )ناۆ، وردەکاری  تۆ  زانیاریە شەخسیەکانی 

کاربەدەستە گونجاۆەکان دەدرین، بەڵام بەس ئەر خۆت ڕازی بیت، 

و جگە لە بۆ لێکۆڵینەۆە دەربارەێ شکاتەکەت بو هیچ مەبەستێکی 

تر بە کار ناهێندریت.

سەبارەت  تردا  ڕێکخراۆەکانی  گەل  لە  ئەتوانیت  کاتدا  هەمان  لە  تۆ 

کە  نەتەۆەییەکان،  دادگا  وەکوو  بکەیت،  قسە  شکاتەکەت  بە 

لەۆانەیە بتوانن بۆ پاراستنی مافەکانت یارمەتیت بەن.
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