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پھ �وا��ت �ر�ود�ې کوم چې  ��۶٠۴/٢٠١٣ر � (EC)ری�و�ی�ن  اروپ�ی� �و��ېد  �٢٠١٣ون  ٢۶د 

د پ�ره د در�وا�ت د ک��ې ز�ھ وارئ �ر��دو�و دپ�ره ��ی�ر او طری�ھ  �ړیوال پ��هد �ړي دو�ت د 
ورکړې پھ �ړي دو�ت کې ی� ��یت �ھ �رو�ک� ��ص �ی��وي کوم چې د یو دریم ��ک ��یت �رو�ک� 

 ي
 III)ډ��ن ( 

  
 

دپ�ره در�وا�ت ورکړې دې. �و �ی� ھم د دې دا �ط�ب �ھ دې چې ����و د پ��ه ا�ی��و د پ�ره  �ړیوال ���ظت���و پھ ا��ری� کې د 
��ل �ھ پھ ا��ری� کې کیږي. د ��ې ���و�� ��ک�ې �رور�و�ھ د��ھ ، پھ ��دي ورکړي �وو ��کو�و کې �ھ یو ��ک ����و د 

 پھ �وا��ت د ک��ې ز�ھ وار کیداى ��:  IIIره در�وا�ت د ډ��ن ک�و��ن پ��ه دپ�
�ک�ی��رګ، ھ��ی�ډ، ��روے،  کرو�ی�، �ی��ی���ین، ���یم، ����ریھ، �ر���، ډ���رک، �ن �ی�ډ، �را�س، �ریس، آیر�ی�ډ، آیس �ی�ډ، ا���،

چیک ریپ��ک، ��وا�ی�، �ویس، ���، پو�ی�ډ، ��ویک ریپ��ک، پر���ل، رو���یھ، �ویډن، �پین، ا���ی�ډ، ا��و�ی�، �ی�وی�، �ی�وی�ی�، ��
 . یو��نھ��ري او 

کھ چیرې پھ دې ��کو�و کې یو ��ک ھم ����و د پ��ه ا�ی��و در�وا�ت د ک��ې د پ�ره ز�ھ وار ي او ھ�وي د �پ�ې ز�ھ وارئ  
وای� چې آ��ری� ����و د پ��ه در�وا�ت د ��ل ��یید اوکړي �و �ډرا�� پ��ه ا�ی��و د��ر �ھ یو �ی��ھ ��رده کړي کوم کې چې �ھ 

 د پ�ره ز�ھ واري �ھ �ري. او ���و �ھ پھ را��و�ک� ډول ھ�ھ ��ک �ھ �دل کړې ��. 
 ����و د در�وا�ت د ک��ې د پ�ره د �ل یو ��ک ز�ھ وارئ د ��د�� ����و د پ�ره د ا�را وړ ده:

؛ پھ ھ�ھ �ورت کې چې ���ت �� چې ���و کم ��ره �ې واده ���وم ����و د کور�� یو �ړې (����و �یړه ی� �یر�ن، ���رې،.  -
) ی� �و ���وم ی��ت: پ�ر، �ور، او ی� کوم �ل ���� ��ص چې د �ړي ھیواد د ���ون ی� ��دي کړ�و پھ ا��س ����و ���و�� و�� وي

ه در�وا�ت ورکړې ي د کو�ې دپ�ره د پ�ر �ړیوال ���ظتاو�ی�� او ی� ي د �ړیوال ���ظت �دې د ��کې �ھ پھ د�ھ یو ��ک کې د 
 چې د وړوا�� پھ ��ی�د ړو��� �ی��ھ � پ��ې ي.

او ی� د دا��ید�ې پھ و�ت در�ره د پور�ھ  ����و �ره پھ پور�ھ ورکړې �وي ��کو�و کې د یو ��ک �ھ اړ�ھ د ا��و���ې ��د ي -
 ورکړې �وي ��کو�و کې د یو ��ک د ���ر�� ���ی�د�و �ھ اړ�ھ ویزه درکړې �وي ي. 

���و پھ پور�ھ ورکړې �وي ��کو�و کې یو ��ک �ھ ��ر کړې ي چې یورپ �ھ دا�ل �وي ی� او ی� ���و ھ��ھ د �پل دا��یدو �ھ پس  -
 �. د پ��ھ �ی���و دپ�ره پ��ې �وي ی

دپ�ره در�وا�ت ورکړې ي  �ړیوال ���ظتآ��ری� �ھ د دا��یدو �ھ وړا�دې ���و پھ پور�ھ ورکړي �وي ��کو�و کې پھ یو ��ک کې د  -
 پو���ھ ���و�یدې ��.   EURODACکوم چې پھ 

�ره ز�ھ واري کھ چیرې ��ې او ا��رې ي چې دا و���ې �� چې پھ پور�ھ ورکړې �وي ��کو�و کې یو ��ک ����و د کیس د ک��ې دپ
�ري، �و �ډرا�� پ��ه د��ر �ھ ����و د پ��ه د پ�ره د در�وا�ت ورکو�و �ھ پس پھ درې �ی���و کې د��ھ دا�ې ��ک �ھ د دا��یدو دپ�ره 
در�وا�ت ورکو�ې ��. کوم ��ک �ھ چې در�وا�ت ورکړې �وي ي ھ�وي �ھ پھ دوه �ی���و کې د��ھ �واب ورکول �روري دي. 

کې �واب ��ؤ �ھ �� �و دا و���ې �� چې د دا��یدو دپ�ره در�وا�ت ���ې �وې دې. کھ چیرې ���و د کھ چیرې پھ دې و�ت 
��ک� �ھ پھ پور�ھ ورکړې �وي ��کو�و کې پھ یو ��ک کې د پ��ه دپ�ره در�وا�ت ورکړې ي �و، پھ دې ���ت کې ��ډه ک��ھ او ��ل 

 ����ب ي.   
 

ً ر ره در�وا�ت ی�ی�� پ� �یدو د ا� کھ چیرې د د د پ�ره �ھ ����و در�وا�ت پھ آ��ری� کې ک��ې  �ړیوال ���ظتد کړې �وې ي، �و د 
 کیږي. 

 
کھ چیرې د دا��یدو دپ�ره در�وا�ت او���ې ��، �و ���و �ھ �ھ �ی��ھ ��و �� چې ور�ره �ھ د اپیل کو�و د طری�ې ھدای�ت ي او 

کھ ���و ړې ��ک �ھ �ی� ����و د پ��ه د در�وا�ت ک��ھ کوي. �ھ ز�ھ وار �ړي ��ک �ھ د ھ�وي د ��یید�ره �دل کړې ��. او د�ھ �
����ړي ط�� اړ�ی�وي �رئ، ا��ری� ��ید دا ���و��ت �ر �یږ�و وړا�دې، ����و د �یکل �وي ر��یت �ھ �ر��ھ کو�و ورو��ھ، اړو�د 

 �ړي ھیواد �ھ و�پ�ري.
 

�ھ پس �ھ پھ �پږو �ی���و کې د��ھ �ھ پھ ا�و�� �و�ھ د �ل ��ک �ھ اړ�ھ د �ډرا�� پ��ه د��ر د دا��یدو د در�وا�ت د ���و 
د�ھ �د�و�ھ �ر �ھ ور�و�ې ��، کھ �ھ �و �ی� د پ��ه د پ�ره د در�وا�ت  د ک��ې ز�ھ واري واپس آ��ری� �ھ و�پ�ر�ې ��. پھ 
 ��ې ����و کې د�ھ �وده اوږدیدې ��، �کھ د ���ل پھ �و�ھ، چیرې ���و د �د�و�ې �ھ د �ی��ې کو�ښ اوکړئ


