
 

Brexit 

 تا ئێستا چی رووی داوە؟
 بەریتانیا بە فەرمی لە رێکەوتی 31ی جانیوەری 2020 لە یەکیەتیی ئەروپا چووە دەرەوە.

 

 پرۆسەکانی کۆچبەری و پەنابەریی بەریتانیا نەگۆڕاوە. بەریتانیا هێشتا بەشێکە لە لە تەواوی پرۆسەکانی کۆچبەری و پەنابەریی

 یەکیەتیی ئەروپا و دەبێ تەواوی یاساکانی ئەو یەکیەتییە جێبەجێ بکا.

 

 لە داهاتوودا چی روو دەدات؟
 بەریتانیا ئێستا لە دەورەیەکی گواستنەوەیە کە قەرارە تا 31ی دیسامبەری 2020 کۆتایی پێ بێ (جگە لە حاڵەتی تایبەت).

 پرۆسەکانی کۆچبەری پێش 31ی دیسامبەری 2020 گۆڕانکاری بەسەردا نایە. بەڵام بە خۆشیەوە دوای ئەو رێکەوتە دەگۆڕێ.

 ئێمە هێشتا بە روونی نازانین چی شتانێک دەگۆڕێ.

 

 زانیاریی پەناخوازی و پەنابەری دوای 31ی دیسامبەری 2020

 لە ئێستادا دوو یاسای زاڵ بەسەر پەناخوازی و پەنابەری لە بەریتانیادا بوونی هەیە: یاساکانی نێوخۆیی کۆچبەری و سیستەمی دوبلنی

  یەکیەتیی ئەروپا.

 لە پاش 31ی دیسامبەری 2020، بەریتانیا بەشێک نیە لە سیستەمی دوبلنی یەکیەتیی ئەروپا. ئەمە دەکرێ بە مانای:

 بەریتانیا لەوانەیە نەتوانێ ئەو پەنابەرانە بگەڕێنێتەوە کە بۆ یەکەم جار داخڵی وڵاتێکی دیکەی ئەوروپی بوون.●

 بەریتانیا لەوانەیە نەتوانێ دەستی بە سیستەمی داتابەیسی پەنجەمۆری EURODAC بگات کە بە پێی ئەوە پەناخوازان●

 دەگەڕێندرێنەوە بۆ وڵاتانی دیکەی ئەوروپی.

 یاساکانی پێکگەیاندنی ئەندامانی خێزان لەوانەیە●

  بگۆڕێن.

  

(Brexit)پێکگەیاندنی ئەندامانی خێزان پاش برێگزیت 

 دوو یاسای پێکگەیاندنی ئەندامانی خێزان لە بەریتانیا بوونی هەیە:  یاساکانی کۆچبەری و سیستەمی دوبلن. دوای برێگزیت

 پێکگەیاندنی ئەندامانی خێزان تەنیا لەسەر ئەساسی یاساکانی نێوخۆیی کۆچبەری دەبێ. لە هەمان کاتدا، یاساکانی کۆچبەری

 (نێوخۆیی) سنووردارترن لە یاساکانی دوبلن.

 دەسەڵاتی بەریتانیا پاش دەورەی گواستنەوەی برێگزیت لەوانەیە بخوازێ پەیماننامەیەکی نوێ لەگەڵ یەکیەتیی ئەروپا ببەستێ.

 بەهەرحاڵ، ئەم پەیماننامەیە  سیستەمی دوبلن دووبارە ناکاتەوە. حکوومەت ئەرکدارە کە دڵنیا بێ لەوەی کە منداڵە بێسەرپەرستەکانی

 وڵاتەکانی دیکەی یەکیەتیی ئەروپا دەتوانن پەیوەستی بنەماڵەکانیان لە بەریتانیا بن. تا ئێستا بەڵێنێک بۆ پێکگەیاندنی دووبارەی

 گەورەساڵان بوونی نیە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یاساکانی کۆچبەری لە بەریتانیا سیستەمی دوبلن:

 

 منداڵانی بێسەرپەرست دەتوانن پەیوەست بە●

 یەکێک لە ئەندامانی خێزانەکانیان بن کە لە یەکێک

 لە وڵاتانی یەکیەتیی ئەروپا داوای پەنابەری کردووە یان

  مافی پەنابەری وەرگرتووە.

 ئەندامانی خێزان ئەمانە لە خۆ دەگرێ: دایک و باوک،●

 گەورەی خاوەن بەرپرسیارەتی، خوشک براو خزمانی

 دیکە، بۆیە بەربڵاوترە لە یاساکانی کۆچبەری.

 شەریکی ژیانی پێش یان پاش فڕینی پەنابەران و●

 منداڵی خوار 18 ساڵ دەتوانن پەیوەستیان بن.

 منداڵانی بێسەرپەرست کە مافی پەنابەرییان●

 وەرگرتووە دەتوانن سپۆنسەری داواکاریی پەیوەست

  بوونی ئەندامانی خێزانەکانیان بن پێیانەوە.

 داواکاریی پەیوەست بوون هیچ تێچوویەکی نیە●

 پێوانەکان کەمتر سنوور دارن(دوبلن) لە چاو

 یاساکانی کۆچبەری (نێوخۆیی بەریتانیا).

 منداڵانی ژێر 18 ساڵی پەنابەرو هاوسەری●

 (شەریکی ژیان) پێش فڕین (سەفەر)ەکەی دەتوانن

 پەیوەستی پەنابەرەکە لە بەریتانیا بن.

 شەریک یان هاوسەری پێش فڕینەکە بە مانای ئەوە●

 دێت کە پەنابەرەکە پێش تەرکی وڵاتی خۆ لەگەڵ

 ئەو کەسە لە پەیوەندی دا بووە. پەنابەران ئەرکدارن کە

 ئەوە بسەلمێنن.

 ئەو پەنابەرانەی کە منداڵ و  بێسەرپەرستن ناتوانن●

 داواکاری پەیوەست بوونی ئەندامانی بنەماڵەکانیان بۆ

 بەریتانیا پێشکەش بکەن.

 خزمەکانی دیکە (خزمی پێگەیشتووی گرێدراو، زڕ●

 منداڵ و خزمەکانی دیکەی پاش سەفەر) دەتوانن بێن

 بۆ بەریتانیا بەڵام پێوانەکانی تایبەت بە خۆی و

  تێچووی هەیە.

 

 مافەکانی مرۆڤ
 بەریتانیا وەک پێشتر پابەندە بە بەڵێننامە نێونەتەوەییەکانی مافی مرۆڤی کۆنڤانسیۆنی 1951ی پەنابەران و بە کۆنڤانسیۆنی

 مافی مرۆڤی ئەوروپاش پابەند دەبێ.  ئەمە یانی بەریتانیا درێژە بە رێزگرتن لە مافەکانی پەنابەران دەدات بە رادەست نەکردنەوەی ئەو

  کەسانەی کە لە وڵاتی خۆیاندا تووشی ئازار ئەشکەنجە دەبن و بە دانی مافی کارکردن و هەروەها مافی خوێندن و چاودێریی تەندروستی.

 

 ئەمە چی واتایەکی بۆ ئێوە هەیە؟
 هیچ شتێک تا ئێستا نەگۆڕاوە و دووریشە تا پێش 31ی دیسامبەری 2020 شتێک بگۆڕێ. ئێمە هێشتا بە روونی نازانین

 دوای دەورەی گواستنەوە پرۆسەکان چۆن دەگۆڕێن. ئەوە دیارە کە ئیتر بەریتانیا بەشێک نابێ لە سیستەمی دوبلن و لەوانەیە یاساکانی

  نێوخۆیی کۆچبەری ئاڵۆگۆڕی بەسەردا بێ.

 

 

 


