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(د  VO –) ��دي �ره �م د پ��ه �و��و�کو �پ�ره ���و��ت ١( ١٨د  EURODACد 

 �ی�ې ��ھ ١١٫١٢٫٢٠٠٠د �ورا، د  ٢٧٢۵/٢٠٠٠اورپ�ی� �و��� ک�وا��یون 
 

 
ړو�د ا���و پھ اطریش کې د �ړیوال ���ظت �پ�ره �و����یک ورکړی دی. پھ دي ا��س، د اطریش (اروپ�ی� �و���) �ھ 

 و �ره �م، اوس �ھ ����و د �و�و ����و�ھ وا�ی��ل ��.���و�� ��ررا�
 

�وا ����زي ادا ک�ر �ھ د �درا�� د��ر د ���یت �رو�ک� ا���زي او ی� د ھم د ��و�� ا��ی�� �د���و د ���یت �رو�ک� 
 �ر�ره ��.

 
روپ�ی� �و��ې کوم چې د ا �ی��م د �و�و ����و�و �ھ ډی�� �ره ���ی�ھ ��، ”EURODAC“����و د �و�و د ����و�و ډی�� �ھ د 

ره �م، ��ز���و ا���و�ی ���ذه د �ړیو ھیوادو�و، او ھ�دا ر��ھ د ��روي او آی���د، �ویس او �ی��ن ���ین ��وا، د او��یو 
و د د ����ي ک�ر ���د دا دی چې دا ��ره پھ چ�ک� �ره ���و�ھ �� چې کوم �ړی ھیواد د �رکزي ډی���یس �ھ �یږل کیږي.

ړی �یر ک دو�ی� ���و�یت پھ ��ړه �ري، کھ چیري ���و ��ک� د ډو��ین ��ررا�و ���� �ل ھیواد کې و�ت پ��ه �و���� د
 وي.

 
 د����و د ���و���و ډی�� �ھ د اطریش ���و�� ���یت �رو�ک� د پ��ه �و���� او ا��یت ادارې او ھ�دا ر��ھ 

“EURODAC”  ړي �د �رکزي ډی�� ���ک پھ �ی��م کې و���ل ��. کھ �رورت وي، ����و ډی�� �ھ د اروپ�ی� �و��ې �ل
 ھیواد/ھیوادو�و �ھ ھم و�یږل ��، چیرې چې ���و ��ک� ھ���ھ و�ت �یر کړي وي.

 
طریش اوي) ک��و ��ھ پور�ھ  ١۴کھ ���و پھ اطریش کې د پ��ه �و���� �پ�ره در�وا�ت کړي وي (او کھ ����و ��ر �ھ 

 .�ک�ف دی چې د اروپ�ی� �و��� �ھ ���ون �ره �م د پور�ھ ذکر �وي ���د �پ�ره ����و د �و�و ����و�ھ وا���
 

 ئ.�ی��م کې ����و اړو�د د �و�و د ����و ډی�� پھ اړه ���و��ت �ر��ھ کړ ”EURODAC“���و دا �� �رئ چې پھ 
 

وي ����ل  ��یت کې ��ط ���و��ت ��ید ا��ح �� او ی� �یر���و��ھ�دا ر��ھ ���و کو�ی �� دا �و���ھ وکړئ چې پھ وا
 ���و��ت ��ید �ھ �ی��م ��ھ �ذف ��.

 
س و�ی��، ره ����د �ورو ���و���و �پ�ره، �ھر���� وکړئ او پھ ����ب و�ت کې د �درال د��ر ی� ا��ی�� ادارو �ھ ک�رکوو�کو 

و وزارت یو چ�ر�ھ، پھ اړو�د ��ط�وي د��ر کې د �درا�� دو�ت د کور�کوم چې ����و دو�یھ ���ی�وي. د پ��ه �و��و�ک� پھ �و
ت ���و�� و وزار���و�� او ��و�� ���ورین او ھ�دا ر��ھ پھ اړو�د �و�ړ�� ا������یھ �رکز کې د �درا�� دو�ت د کور�یو چ�ر

 او ��و�� ���ورین ����و پھ �د�ت کې دي.
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