
HİŞYARÎ 

GOTEGOT  Û AGAHİYÊN ŞAŞ  Lİ SER TORA CİVAKÎ  

 

• Bahsa  planên birêxistinî bo çûyina bervî  sînorên bakûr, bi navê “GlitterofHope’” 

“Çirûska Hêviyê”, bi daxwaza ku sînorên Yûnan derbasbikin û bi wê da bimeşin 

tên kirin.   

• Qomîseriya Bilind a Netewên  Yekgirtî  bo Penaberan ,  IOM (Saziya bo 

Penaberan a Navdewletî)  û rêxistinên  hevkariyê dikin  werekî  û piştgiriyê nadin 

çûyina bêqanûnî . Û dîsa ji kerema xwe re bizanibin ku ev çûyinên nefermî  him 

di  bejiyê  ra him jî di deryayê-bahrê  re bi xeter in. Hewldanê ku tên kirin daku 

sînoran bêqanûnî derbasbikin  bi giştî bêserkeftin in û dibe ku encamên ciddî 

wek girtin, zindankirin, ji hev veqetandina malbatê û mirinê bînin. 

• Dewlet mafê wan hene ku  sînorên xwe biparêzin û vê gavê li heremê ev sînor  

bi armanca ku çûyin û hatinên bêqanûnî werin astengkirin pirr tên kontrolkirin.  

• Ji bilî îhtimalên cezayên qanûnî ku nayên xwastin, ên ku tevlî van rêxistinan bibin 

dibe ku rastî şert û zirufên nebaş ê mirovahî bên, dibe ku bê mal-xanî, bê xwarin  

û bê xizmetên bingehîn bimînin. 

• Ev kes û malbatên ku pêdewiya  wan bi  parastinê, alîkariyê û piştgiriyê heye, em 

ji  wan re dibêjin ku bila biçin cem Rayedarên Yûnan, Qomîseriya Bilind a 

Netewên  Yekgirtî bo Penaberan , IOM (Saziya bo Penaberan a Navdewletî)  û 

rêxistinên  hevkariyê dikin.  Ev rêxistin dikarin agahiyan bidine we  û ji bo rêyeke 

qanûnî  û ewle piştgiriyê bidine we û we bişewirînin. 

• Dîsa ji kerema xwe re agahiyên ku ji çavkaniyên nefermî  tên belavkirin, gelek 

caran xapandinî nin an jî bitemamî şaş in. Em we dişewirînin ku hun van 

çavkaniyan bikar neyinin.  

• Ji bo ku hûn zanibin ku agahiyên we rast in, ji kerem xwe re bi kanalên fermî  ê 

Yûnan û ê welatên Avrûpayê ê din, Qomîseriya Bilind a Netewên  Yekgirtî bo 

Penaberan , IOM (Saziya bo Penaberan a Navdewletî)  û rêxistinên  hevkariyê 

dikin  bişewirin. 

• Ji bo zêdetir agahiyêndi derheqê maf û xizmetên li Yûnan hûn dikarin bikevin 
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