
Reiseverbote für anerkannte Flüchtlinge 

ናይ መገሻ እገዳ ንቑቡላት ስደተኛታት 

ኤርትራዉያን ስደተኛታት ንመጻኢ ንኣብነት ንሱዳን ንኸይገሹ ኩልኩላት ዲዮም ኢልኩም 
ብዙሓት ካባኹም ሓቲትኩምኒ።  
በዚ ምኽንያት ድማ ኣነ ንቤት ጽሕፈት ስደተኛታት እዚ ዝስዕብ ሕቶታት ብኢመይል 
ሰዲደሎም፡ 
 

1. ንቑቡላት ስደተኛታት ኣብ ገሊኡ ጎረባብቲ ሃገራቶም ናይ መገሻ እገዳ ክህሉ ድዩ?  
a) እወ እንተኾይኑ፣ ካብ መዓስ? 
b) ኣይፋል እንተኾይኑ ድማ፣ እቲ ናይ ምጽዳቑ መስርሕን ምምኽኻርን ኣበየናይ 
ኩነታት ብጺሑ ኣሎ? 

2. ኣየኖት ሃገራትን ጎረባብቲ ሃገራትን እየን በቲ እገዳ ክትንከፋ ዝኽእላ? 
3. እዚ ዓይነት ኣዋጅ ብዓይኒ ናይ ሃገራዊ ናይ ፍትሒ ትካልን ብቤት ጽሕፈት ናይ 

ስደተኛታትን ፈለሳን፣ ኣድላይነቱን/ ዘይኣድላይነቱ እንታይ እዩ? 
4. ካብ ናይ ፖሊቲካ ወገናት ነዚ ክትዕ ዘበገሰ መን እዩ? 
5. እቶም ቑቡላት ስደተኛታት ናይ መገሻ እገዳ እንከለዎም ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት 

እንተ ገይሾም ሳዕቤኑ እይንታይ ይመስል? 
 

ክሳብ ሕጂ ካብ ቤት ጽሕፈት ናይ ስደተኛታትን ፈለሳን መልሲ ኣይረኸብኩን። ኣብታ 
መዓልታ ግና ንናይ ስዊስ ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ትካል (Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe) ነዚ ሕቶታት ኣቅሪበ። ብተወሳኺ‘ዉን እዚ ዝስዕብ ሕቶታት ኣለኒ፡  
 

1. ኣብ ፍሉይ ኩነታት ናይ መገሻ ፍቃድ ይወሃብ‘ዶ? 
a) እወ እንተኾይኑ፣ ኣየኖት? 
b) እቶም ክገሹ ዝደልዩ ናይ መገሻ ፍቃድ ንኽረኽቡ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም? 

2. እንተ ዳኣ እዚ ዓይነት ናይ መገሻ ድሩትነት እንተሎ፡ 
a) እዚ ምስቲ ኣብ ኣህጉራዊ ሕግታት (ንኣብነት ናይ ጀነቫ ናይ ስደተኛታት 
ዉዑል) ብዛዕባ ምስቲ ንቑቡላት ስደተኛታት ዝምልከት ተጻሒፉ ዘሎ ይሰማማዕ 
ድዩ? 
b) እዚ ፍሉይ ናይ መገሻ እገዳ ክሳዕ ክንደይ ምስቲ መሰላት ናይ ማዕርነትን ኣንጻር 
ኣድልዎን ይጻረር? 
c) እቲ ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ትካል ነዚ ብዝምልከት ርኢቶ ኣቀሪቡ‘ዶ? 
እወ እንተኾይኑ፣ ኣየኖት? 
ኣይፋል እንተኾይኑስ፣ ስለምንታይ ዘይኣቅረበ? 
 

ቑሩብ ድሒራ ሓንቲ ናይ ሕጊ ሞያዊት መልሲ ሂባትኒ። ብዝሃበትኒ ሓበሬታ መሰረት ድማ 
ንናይ መገሻ እገዳ ምዝምልከት እዚ ዝስዕብ ክብለኩም እኽእል። 

ንቑቡላት ስደተኛታ (B und F-Politik) ዘለዎም ኣብ መበቆል ሃገሮም ንኽገሹ ብመሰረቱ 
ኩልኩላት እዮም። ሓደ ሰብ ካብ ግፍዒ ኣብ ስዊዝ ዑቅባ እንተረኸበ ድሒሩ ድማ „ብናይ 
ሃገሩ መንግስታዊ ትካላት ዑቅባ ዝረክብ እንተ ኾይኑ“ እዚ ብሓፈሻ ዝጻረር ጉዳይ ስለዝኾነ 
እዩ።  
ነዚ ድማ ኣብ ሕሉፍ ግዝያት ቑቡላት ስደተኛታት ስለ ዝገበርዎን ከምኡ‘ዉን ነዚ 
ብዝምልከት ካብ ኢምባሲታቶምን ቑንስላቶምን ፓስፖርት ስለ ዘዉጽኡ፣ ኣብ ዓንቀጽ 59 
AIG ሓድሽ ተወሳኺ ሕጊ ክግበሮ እዩ። 
 
ኣብ ዓንቀጽ 59c  ፈላይ ዓንቀጽ 1 እቲ ናይ መገሻ እገዳ ብሓድሽ ተጻሒፉ ኣሎ፣ ሕጂ ግና 
ኣብ ካላኣይ መስመር እቲ ናይ መገሻ እገዳ ንዉሱናት ስደተኛታት ከምኡ‘ዉን ብሳልሳይ 
ሃገር ዝኣትዉ ማለት እቶም „ብጎረባብቲን መተሓላለፊ ሃገራትን“ ብዝብል ንከስፍሕ 



ተሓሲቡ ኣሎ። ኣብኡ ብልክዕ ከምዚ ይብል፡ „ዓንቀጽ 59c ናይ መገሻ እገዳ ንስደተኛታት“ 
 

1. ስደተኛታ ኣብ መበቆል ሃገሮም ንኽገሹ ኩልኩላት እዮም። እንተ ዳኣ እዚ ናይ 
መገሻ እገዳ ይኽበር የልን ዝብል ምኹኑይ ጥርጠራ እንተሎ ግና፣ እቲ ቤት ጽሕፈት 
ናይ ስደተኛታትን ፈለሳን ንኹሎም ነቶም ዝምልከቶም መበቆል ሃገራት፣ ተወሳኺ 
ናይ መገሻ እገዳ ብፍላይ ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ንኸይገሹ ክገብር ይኽእል እዩ። 

2. እቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ስደተኛታትን ፈለሳን ብመሰረት ፈላይ ዓንቀጽ 1 ካላኣይ 
መስመር፣ ብቑዕ ምኽንያት እንተሎ ንሓደ ሰብ ኣብተን ናይ መገሻ እገዳ ዘለወን ናይ 
መገሻ ፍቃድ ክህብ ይኽእል እዩ። 

ሓደ ሰብ ነዚ ናይ መገሻ እገዳ እንተ ዘየኽበረ ከምኡ‘ዉን ኣብ መበቆል ሃገሩ እንተ ገይሹ፣ 
ከም ስደተኛ ተቀባልነቱ ክሕደግ ይኽእል እዩ። እቲ መንግስቲ ስዊዝ ነዚ ናይ መገሻ እገዳ 
ዝብል መሰር ካብቲ ርኢቶ ናይ ፓርላማ ኣልጊስዎ ኔሩ እዩ እንተኾነ ግና እቲ ፓርላማ እዚ 
ናይ መገሻ እገዳ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ኣስሚሩሉ።  
ሕጂ ድማ ብዛዕባ ናይቲ ኣዋጅ ቅድሚ ንድፊ ከመይ ክመስል ከም ዘለዎ ይካትዑ ኣለዉ። 
እዚ ኣዋጅ እዚ ነዚን ንኻልእ ተወሳኺ ሕግታትን ኣብ ALG ብልክዕ ክገልጾ እዩ። 
 
ኣብ ዓንቀጽ 9a ፈላይ ዓንቀጽ 1 ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ትሕቲ ኣየኖት ኩነታት እዮም 
ኣብ ጎረባብትን መተሓላለፊ ሃገራትን ክገሹ ዝፍቀዶም ተወሲኑ ኣሎ። እዚ ድማ ኣድላዩ 
ናይ ቤተ-ሰብ ምኽንያት እንተሎ እዩ (ከቢድ ሕማም፣ ከቢድ ሓደጋ ወይ‘ዉን ሞት ናይ 
ቤተ-ሰብ)። 
 
ብተወሳኺ‘ዉን ፍሉይ መሰል ንናይ ቤተ-ሰብ ርክባት ንምሕላዉ ምኽንያታት እንተሎ 
ክፍቀድ ይኽእል (መርዓ፣ ሕርሲ)።  
ቤተ-ሰብ ናይ ስደተኛ ዝበሃሉ፡ ወለዲ፣ ዉላድ፣ ደቂ ደቂ፣ የሕዋት፣ በዓልቲ ቤት፣ በዓል 
ቤት፣ ዓባይን ኣቦ-ሓጎን እዚ‘ዉን ንበዓል ቤትን በዓልቲ ቤትን ይምልከት እዩ። 
እዚ ፍሉይ ናይ መገሻ መሰል 6 ሶሙን ቅድሚ ምጋሽኩም ኣብቲ ናይ ካንቶብኩም ናይ 
ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ናይ መገሻ ፍቃድ ክም እትደልዩ ክተመልክቱ ኣለኩም። እቲ 
ምልክታኹም ድሕሪ ምምርማሩ ብእኡ ኣቢሉ ንቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ፈለሳን 
ይላኣኽ። 

ከምዚ ዓይነት ናይ መገሻ ድሩትነት ኣጸጋሚ ክኸዉን ባህርያዊ እዩ። እቲ ናይ ስዊዝ ናይ 
ስደተኛታት ሓገዝ ትካል ኣብ ክልተ ሸነኻት ነዚ ብዛዕባ ናይቲ ሕጊ ንድፍን ድሒሩ‘ዉን 
ከም ኣዋጅ እንተ ጸደቀ ርኢቱኡ ሂቡ ኣሎ። 
ብዕለት 21 ነሓሰ ብሕጽር ዝበለ ነዚ ዝስዕብ ጽሒፎም፡ 
 
ነሶም ነቲ ናይ ስደተኛታት ናይ መገሻ እገዳን ናብ ዉሱናት ናይ ስደተኛታት ክፋልን 
ምሰፉሑ ይቃወምዎ። 
እዚ ድማ ንዉሱናት ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ሓፈሻዊ ጥርጠራ ምእታዉን በዚ መሰረት 
ድማ ናይ መገሻ ናጽነቶም ምድራት ማለት እዩ ይብሉ፡ 
 

1. ኣድልዎ፡ ኣንጻር መሰረታዊ ማዕርነት እዩ 
2. ዘይተመጣጠነ፡ እቲ ናይ ዉልቃዊ ሰብ ናጽነቱ ምሕላዉን (ንኹሎም ዝምልከቶም) 

ከምኡ‘ዉን ሓለዋ ንናብራ ናይ ቤተ ሰብ (ንነፍሲ ወከፍ) ብምኽንያት ሕጊ 
ኣየኽብሩን ዝብል ሓፈሻዊ ጥርጠራ ይድረት፣ ከምኡ‘ዉን 

3. ኣንጻር ኣድማሳዊ ሕጊ፡ እዚ ዓይነት መምርሒ ኣንጻር ናይ ጀነቫ ናይ ስደተኛታት 
ዉዑልን ኣንጻር ናይ ኤዉሮጳ ናይ መሰል ደቂ-ሰባት ዉዑልን እዩ። 

 
እቲ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት „ኣድላዩ ምኽንያታት“ ዝብል ብልክዕ ዘይተነጸረ እዩ፣ ናይቶም 
ዝብጽሑ ናይ ቤተ ሰብ ብዝሒ ድማ ብጸቢብ ዝተራእየ እዩ።  



ብዓይኒ ናይ ስዊዝ ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ትካል፣ እቲ ቅጥዕታት ግሉጽነት ክህልዎ ኣለዎ 
ይብሉ፣ እቲ ንሳልሳይ ሃገር ናይ መገሻ እገዳ ዝብል ንጹር መምርሒ ክግበር ኣለዎ። 
ብተወሳኺ እቲ ናይ ስዊዝ ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ትካል ተግባራዊ ጸገማት ከም ዘለዎ‘ዉን 
ይርኢ፡ 
 

1. እቲ ናይ ፍቃድ ምልክታ ብካንቶናዊ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ብእዋኑ ናብ 
ቤት ጽሕፈት ናይ ስደተኛታትን ፈለሳን ከም ዝተመሓላለፈ ብኸመይ ይረጋገጽ? 

2. ብተግባር ሓደ ስደተኛ ኣብቲ ኩልኩል ሳልሳይ ሃገር ከም ዝገሸ ብኸመይ ክረጋገጽ 
ይኽእል? ከምኡ‘ዉን 

3. ነቲ ናይ ምንባር ፍቃድ ግዜ ኣብ 30 መዓልቲ ምድራቱ እንታይ ትርጉም ይህብ? 
 
መንግስቲ ስዊዝ ብወርሒ የካቲት 2020 ኣየናይ ናይ ስደተኛታት ኣካላት ኣበየናይ ሳልሳይ 
ሃገር ናይ መገሻ እገዳ ክገብር ምዃኑ ክዉስን እዩ።  
ቤት ጽሕፈት ናይ ስደተኛታትን ፈለሳን ንናይ ስዊዝ ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ትካል ከምዚ 
ክብል መልሲ ጽሒፉሎም፡ እቲ ናይ መገሻ እገዳ ከምቲ ዝተመደበ ብ 1 ጥሪ ዘይኮነስ ካብ 1 
ሚያዝያ ጀሚሩ እዩ ኣብ ተግባር ዝዉዕል። 
 

 


