پرکی اور یورپین ممالک کے درم نان ،یونان کے جزپروں پر  20مارچ  2016کے بعد آنے والے ی ناہ گزی نوں
کے نارے میں معاہدہ-

انک جاپزہ

 18مارج  2016کو پرکی اور یورپین یوپین کا بیان جو

یورپی ممالک کے سربراہان اور اور حکومت کی حابب سے

حاری کیا گیا تھا؛ نہ یو کوئ قایون ہے اور نہ ہی کسی
بۓے قایون کے لۓے سفارشات ہیں-

اس لی ۓے اس سے نہ یو یورپین قایون ندل سک نا ہے اور

نہ ہی آپ کے حقوق -نہ صرف انک طربقہ کہا جا سک نا
ہے-

یورپ اور برکی کے معاہدے میں انساپی حقوق کے جوالے سے سب سے بڑا مسیلہ نہ ہے کہ نہ ایک مفروضے پی مبنی ہے جو برکی کو بیاہ

گزب نوں کے لۓے ایک محقوظ ملک مابیا ہے -جب کے اس یات کا کوئی ی نوت موجود نہیں  ،اور نہ یورپین قایون کے لحاظ سے غیر قایوئی ہے-
(حاص طور پے بیاہ حاصل کرپے کے طریقہ  2013کے آرب یکل  35اور  )38اور دی نا کی انسائی حقوق کی  176ی نظیموں نے اس کی
محالفت کی ہے-
لہٰذا پرکی اور یورپ کے ی نان میں جو طربقہ ی نانا گ نا ہے  ،ہمیں ہر کیس کو اس کے مطایق ی نار کرنا ہے اور پ ھر اس کیس کو لڑنا ہے-

عام سواالت اور ان کے جوانات
سوال " :میں پرکی سے یونان کے جزپرے پر آنا نا آئئ ہوں  -میرے کیس کا ک نا ہو
گا ؟ "

جواب :سب سے پہلے آپ کو رجسٹرنشن کے کے لۓے ایک حگہ جمع کیا حاپے گا-
یا کے آپ کی شہربت اور شیاجت کا بیا لگایا حا شکے  -اس کے ذر یعے یویان میں آپ
کے بیاہ جق کا حابزہ لیا حاپے گا -

سوال " :ریجسیرنشن  Registrationمیں ک نا ہونا ہے؟ "

جواب :سب سے پہلے آپ کی شہریت معلوم کی حاپی ہے اور آپ کے ایگل نوں کے نسان لۓے حاپے ہیں -یاکہ یورپ میں آپ کے دا جلے کا ربکارڈ

یوروڈیک ) (Eurodacمیں رکھا حاپے -

آپ کی شہربت معلوم کرپے کے لۓے فرونبیکس ( )Frontexاور یولیس مل کر کام کرپے ہے -اگر آپ کے یاس ابنی شہربت یابت کرپے
کے کاغذات پہیں ہیں یو ت ھر آپ سے آپ کے ملک کی زیان ،حغرافیہ ،یاریخ ،اور رسم و رواج کے یارے میں کچھ سوال کے حاپے گے -یا کہ اس
ّ
یات کا صحیح ف یصلہ ہو شکے کہ آپ جس ملک سے ابیا یعلق بیا رہے ہیں ،وہ صحیح ہے-

جودہ سال سے کم عمر یچوں کے ابگل نوں کے نسان نہیں

ل ۓے جانے–

"اس کے بعد ک نا ہو گا"؟
جواب :اس کے یعد ) (Reception And Identification Centreاسنق نالیہ اور ش ناخت دفیر ابنی کارواپی سروع کریا
ہے -
اس کے درج ذنل مرجلے ہیں:
• آپ کے یام  ،عمراور جیس کا ریکارڈ ۔

• ریکارڈ کی درشیگی-
• آپ کی صحت کیسی ہے-
• آپ کی عمر کی درشیگی-

• اسی مفام پے آپ کے بیاہ کے درجواست کا ارادہ معلوم کیا حاپے گا-
• آپ کے حایدان یا آپ کے کیس کے شاتھ جڑے لوگوں کی رجسٹرنشن جن کا کیس اکٹھے شیا حاپے-
• وہ لوگ جن کو کسی قسم کا کوپی حطرہ ہے  ،تھی اسی حگہ پے ریکارڈ کے حانیں گے-
• اگر آپ 18سال سے کم عمر انک نا نا لغ یچۃ ہیں یو نہ نہت صروری ہے کہ آپ اینی صحیح عمر لکھواپیں-
• آپ کی شہربت یا ملک تھی اسے حگہ ریکارڈ کیا حاپے گا ٰلہذا نہ پہت ضروری ہے کہ آپ اسی حگہ ا بۓے کاغذات میں ابیا صحیح
ملک ریکارڈ یا درج کروا دیں –

اس نات کا اطمی نان کر لیں کہ م نعلقہ حکام آپ کے نارے میں جو معلومات ربکارڈ کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں  -انسی کسی خیز پر دشیحط مت
س
کریں جس کا مطلب آپ نہیں مج ھ ۓے-
اگر آپ 18شال سے کم عمر ایک یا یا لغ یچۃ ہیں یو نہ پہت ضروری ہے کہ آپ ابنی صحیح عمر لکھوانیں -اور اس بر اضرار کریں کہ آپ کے
ل
کاغذات میں پہلے ہی مرحلے میں آپ کی صحیح عمر کھی حاۓ ک نویکہ یعد میں اس کی درشیگی یفربیا" یا ممکن ہے-
اگر آپ کی رجسٹرنشن کی معلومات غلط ہیں یو آپ کے کیس میں دبر ہو شکۓے ہے -اور اس سے آپ کو کافی مشکالت ہو شکنی ہیں  -اگر
آپ کو ابنی زیان یو لۓے والے مٹرجم کی ضرورت ہے یو آپ اس کی درجواست دے شکۓے ہیں-
آپ کو میرجم مہ نا ک نا جانا جا ہ ۓے-
رجسٹرنشن انٹرویو انسی کسی زیان میں نہ دیں جو آپ کو نہ آپی ہو-
اسی جگہ نے آپ کو یولیس سے ریجسیرنشن کے کاعذات دے جاپیں گے -ان کاعذات کو سمی ھال کے رک ھیں  -نہ کسی صورت
ک
گم نہی ہونے جاہ ییں -ان کی کای ناں ی نا لیں  ،بصوپر ھییچ لیں اور ا ی ۓے آپ کو ای م نل کر لیں نا کہ اگر کاعذات کہیں گم ہو جاپیں یو کم
از کم ای م نل میں اس کی کائی ہو -اور آپ وہاں سے اس کو پریٹ کر سک ۓے ہیں-
سوال" :مجھے ) )Registration Centreنا اسنق نالیہ اور ش ناخت مرکز میں ک نوں رکھا جا رہا ہے ؟"
ّ
جواب :برکی اور یوربنی ممالک کے درمیان ایک بیا طریقہ وضع کیا گیا ہے جس کے مطایق اگر پہت سے بیاہ گزین کہیں آ حانیں یو حکام کی
مدد کے لۓے درج ذیل مرحلوں سے گزریا ہوگا -

 .١ا نسے لوگوں کی نسایدہی جو بیاہ گزین نہ نبیا حا ہۓے ہوں اور ایکو وانس ا یکے ملک تھیجا حا شکے -
 -٢ا نسے لوگ جن کے لۓے برکی ایک محقوظ ملک ہے ،اتھیں وہاں زبردشنی وانس تھیجا حا شکے-

 -٣نہ ف یصلہ کیا حا شکے کہ آپ کا کیس یویان میں غام طر یقے سے یا نٹز طر یقے سے آگے بڑھایا حاپے گا-
سوال ":ک نا مج ھے اسنق نالیہ اور ش ناخت مرکز میں رک نا ہو گا؟ "

جواب :یویاپی اور نبیاالقوامی قایون کے مطایق وہ تمام افراد جن کو ) (Detention Centreاسنق نالیہ اور ش ناخت مرکز میں روکا گیا
ہو ،جن میں غام یارکین وطن اور بیاہ گزین شامل ہیں ،ایکو ان کی اینی زنان میں اپ ھیں وہاں رو ک ۓے کی وجہ  ،ا نکے حقوق نشمول انکو وہاں
رو ک ۓے کے جالف قایوئی جارا جوئ  ،اور اس کے ل ۓے قایوئی مدد کے نارے میں بیایا حاپے گا-

آپ کو نہ جق حاصل ہے کہ اس یطر بیدی کے ف یصلے کے حالف صدر یا مطعلقہ غدالت کے پہلے درجے کے اس غالقے کے جج کی

غدالت میں  ،درجواست دیں ،جہاں آپ کو یطربید کیا گیا ہے-

اسنق نالیہ اور ش ناخت مرکز میں رو ک ۓے کی چ ند وجوہات:
• درجواست گزار کی شہربت یا اصل شیاجت معلوم کی حاۓ-
• کہیں درجواست گزار سے ملک کی شیکورپی یا یقص امن کا یو کوپی حطرہ پہیں؟
• اگر کسی کو ڈنبییشن سنٹر میں روکیا ضروری ہو یو اشکے کیس کا حلد سے حلد ف یصلہ کیا حاپے-
• یاکہ آپ وہاں سے گم نہ ہو شکیں-

سوال" :مجھے اسنق نالیہ اور ش ناخت مرکز میں کینی دپر روکا جانے گا؟ "

جواب :آپ کو میں رو کۓے کا دورابیہ درج ذیل عیاضر پے میحصر ہے:

آپ کو اس وجہ سے زیادہ وفت لگ شکیا ہے اگر جزبروں میں پہت زیادہ لوگ ہوں ،یا ان کی رجسٹرنشن میں دبر لگ رہی ہو یا اسنق نالیہ

اور ش ناخت مرکز کے یاہر لوگوں کے رکھۓے کے لۓے حگہ کا اب یطام نہ ہو -

آپ کو وہاں  45دن سے لے کر  18مہبۓے یک رکھا حا شکیا ہے ،جس کا ایحصار آپ کی یطر بیدی کی وجوہات اور جزبروں پے صورت حال

بر ہے-

اگر اپ پے بیاہ کی درجواست اس وفت دی ہے جب آپ کسی جرم کی وجہ سے جراست میں ہیں یو آپ کو یطربیدی میں ہی رہیا ہوگا-

• وہ لوگ جن کو کوئی حطرہ الجق ہو  ،اتھیں ڈنبییشن سنٹر میں پہی رکھا حاپے گا اور حاص طور پے زیادہ دیوں کے لۓے یو یلکل پہی
رکھا حا شکیا لیکن حق یقت میں دیکھا گیا ہے کہ ا نسے لوگوں کو معمول سے زیادہ دیوں کے لۓے رکھا گیا ہے -جس کی وجہ نہ ہے
کہ ان کے رہۓے کے لۓے میاسب حگہ کا اب یطام یا وشایل موجود پہیں ہیں-ان میں ا نسے لوگ تھی شامل ہیں جو اکیلے یچے ہوں
جن کے شاتھ کوپی بڑا شحص موجود پہیں  ،جن کو اس لۓے ڈنبییشن سنٹر میں رکھا گیا ہو کہ وہ یچوں کے لۓے محصوص حگہ حاپے
کے اب یطار میں ہوں-

•
•
•
•
•
•

اگر یایا لغ یچوں کو وہاں رکھیا ضروري ہو یو ان کو یالغوں سے غلیجدہ رکھا حایا حا ہبۓے-
نہ آپ کا جق ہے کہ آپ کو تمام یانیں آپ کی ابنی زیان میں بیائ حانیں  -اگر انسا نہ ہو رہا ہو یو اس بر اضرار کریں-
قایون کے مطایق عوریوں کو مردوں سے غلیجدہ رکھا حایا حا ہۓے-
جن عوریوں کو یّچہ ہوپے واال ہو یا جنہوں پے یچھلے نین مہبۓے میں ی ّچے کو جٹم دیا ہو ،انسی عوریوں کو ڈنبییشن سنٹر
Detention Centreمیں پہیں رکھا حا شکیا-
ّ
طنی امداد آپ کا قایوپی جق ہے-
آپ کو ا بۓے کیس کے ف یصلے کےحالف مفدمے یا درجواست کا جق ہے -اور قایوپی مدد آپ کا جق ہے-

سوال" :میں کس موقع پر ی نا سک نا نا سکنی ہوں کہ مجھے کوئی حطرہ ہے؟ "
س
جواب :اگر آپ مچھۓے ہیں کہ آپ کو کوپی حطرہ ہے یو حلد سے حلد اور رجسٹرنشن کے پہلے موقع بر ہی نہ بیا دیں -
ّ
اگر آپ کے یاس اس کا کوپی کاغذی ب نوت ہے یا آپ کے جسم پے نس ّدد کے نسان ہیں یا کوپی یفسیاپی بٹماری ہے یو حکام کو دکھا دیں
لیکن ا بۓے یاس اس کی کاپی ضرور رکھیں-
سوال :کن لوگوں کو مانا جانا ہے کہ اپ ھیں کوئی حطرہ الجق ہے؟
جواب:

• وہ یا یا لغ ی ّچے جن کے شاتھ ان کا کوپی ابیا بڑا نہ ہو-

• ا نسے افراد جن کو کوپی معذوری ہو یا کوپی حطریاک بٹماری ہو

• عمر رشیدہ لوگ جن کی عمر  65شال سے زیادہ ہو
• حاملہ عورنیں جن کو یچہ ہوپے واال ہو یا جنہوں پے یچھلے نین ماہ میں یچے کو جٹم دیا ہو
•  .ضرف ماں یا ضرف یاپ کے شاتھ  18شال سے کم عمر یچے ہوں
• ا نسے لوگ جن کے شاتھ نس ّدد کیا گیا ہو یا جن عوریوں کی عزت لوپی گنئ ہو یا کوپی یفسیاپی دیاؤ کیا گیا ہو یا جسماپی طور پے
ان سے ایکی مرضی کے حالف کوپی زیادپی کی گئ ہو –
• ا نسے افراد جو کسی حطریاک حادپے سے دوحار ہو حکے ہوں حاص طور بر جو کسی یحری جہاز کے حادپے سے گزرے ہوں -

• ا نسے افراد جن کو جٹری مش ّقت کے لۓے غالم رکھا گیا ہو
کسی کیس میں شک سیہ کے صورت میں
EASO
جود ا بۓے ماہرین کے ذر یعے اس یات کا ایدازہ لگا شکیا ہے کہ کسی کو حطرہ ہے یا پہیں –
آپ تھی  ، Medicin Sans Frontierوکال ء  ،یفسیاپی ماہرین وغٹرہ سے کارکردگی کے یارے میں یوجھ شکۓے ہیں -
اسی جگہ پر جہاں آپ کی رجسیرنشن ہو رہی ہو ،آپ نے ی نانا ہوگا کہ آپ ا ی ۓے جاندان (سوہر ،ی نوی نا اپ ھارہ سال سے کم عمر یچوں) سے دور ہیں اور ان
م
کے ساپھ رہ نا جا ہ ۓے ہیں-جو نا یو یونان میں قیم ہوں نا کسی اور یورپین ملک میں ر ہ ۓے ہوں( -جاندان کا اکی ھا ہونا)
سوال :اس کے بعد ک نا ہوگا ؟
جواب:

آپ کو یویان کی مہاجرین کی ب یظٹم کے یاس ایدراج کی یاریخ دی حاپے گی جہاں آپ ا بۓے بیاہ کے دعوے کی درجواست جمع کروانیں گے -اسی مو قعے بر آپ کو

ایدراج یا رجسٹرنشن کا کارڈ دیا حاپے گا -ہر فرد کو کسی نہ کسی مرحلے پے انٹرویو کا موقع ملے گا لیکن اس یات کا ایحصار آپ کی اصلی شہربت والے
ملک سے ہے کہ آپ کو کس انٹرویو کے لۓے موقع ملے گا ،اور نہ کہ برکی میں آپ کی قایوپی جب یت کیا ہے  ،اور کیا یورپ کے کسی ملک میں آپ
کا حایدان رہیا ہے یا آپ کو کسی قسم کا کوپی حطرہ الجق ہے ؟

اس یات کا حابیا پہت ضروری ہے کہ آپ پے کو نسے انٹرویو یا مالقات کے لۓے حایا ہے نہ کہ آپ اس کی اجھی طرح ب ّیاری کرلیں -
'دا حلے ' کا انٹرویو یا بیان اس یات کا ایدازہ لگاپے کے لۓے ہے کہ آپ برکی میں کن حاالت میں ہیں اور برکی آپ کے لۓے ایک محقوظ
ملک ک نوں پہیں ہے؟ نہ انٹرویو  EASOکرپی ہے -
دوسرا انٹرویو یا بیان آپ کے بیاہ کے دعوے کے حفداری کا بیان ہے جس میں نہ ف یصلہ کیا حاپے گا کہ آپ کو یویان میں بیاہ مل
شکنی ہے کہ پہیں -نہ بیان یویان کی مہاجرین کی ب یظٹم ریکارڈ کرے گی -
ہو شکیا ہے کے آپ کے دویو انٹرویو یا بیان یا مالقانیں ایک ہی دن میں ہوں -

ییچے دنے گ ۓے جارٹ کی مدد سے نہ ی نانا گ نا ہے کہ آپ کو کس قشم کا انیرویو مل سک نا ہے-
1.2

برکی اور یورنین یونین کے درمیان معاہدے کے بیان کے وجہ سے یویان کے جزبروں پی موجود لوگوں کو یارڈر یعنی سرحد پے جھابنی کرپے کا طریقہ
ااسنق نالیہ اور ش ناخت سینیر
میں درجواست

ی ناہ کے عام طر بقے کی کاروائ
نیز رف ناری سے ی ناہ کا حقدار معلوم کرنے کا طربقہ
ضرف شامی لوگ

غٹر شامی لوگ

اس میں عام طور پر

اس میں عام طور پر

25%

25%

سے ک م لوگ کام ناب ہونے ہیں

سے زنادہ لوگ کام ناب ہونے ہیں
کسی دوسرے محقوظ ملک یعنی برکی میں بیاہ کی
حفداری معلوم کرپے کے یعد بیاہ کے بۓے

ہوپے کا انٹرویو یا مالقات

یورپ کے بیاہ کے دفٹر سے مالقات یا انٹرویو

یورپ کے بیاہ کے دفٹر سے مالقات یا انٹرویو

پہلے انٹرویو یا بیان کی جھابنی کے یغٹر بیاہ کا حفدار

دوسری مالقات یا انٹرویو

دا جلے کے ل ۓے موزوں

ایک دن

ف نصلے کے جالف درجواست جس میں نایچ دن کی

ف نصلے کے جالف درجواست جس میں نایچ

دفیری کروائی ہو گی

دن کی دفیری کاروائی ہو گی

کاروائ رو ک ۓے کی درجواست

کاروائ رو ک ۓے کی درجواست

(ی ناہ کی عدالت کے جج کے سا م ۓے)

(ی ناہ کی عدالت کے جج کے سا م ۓے)

نہ حارٹ اس انٹرب یٹ لیک پے موجود ہے:
http://bit.ly/2nqVrPi

نہ حارٹ یویان کی ب یظٹم براۓ مہاجرین کے مئ 2017
سے لیا گیا ہے-

ایک دن

ی ناہ کے ذنلی ادارے
ّ
یحفظ کا حقدار

 25 % - ١سے زیادہ سامی اور غیر سامی لوگوں کا یورپ میں ی ناہ کا دعویٰ کام ناب ہونا ہے٭  -ا نسے لوگوں کو ایک داجلی ی نان یا انٹرویو کے ذر یعے
اس یات بر ب کرھا حایا ہے کہ کیا برکی ان کی وانسی کے لۓے ایک محقوظ ملک ہے یا پہیں  -آحکل ابریل  ٢٠١٧کے یعد سے دا حلے کا انٹرویو اور بیاہ
کے دعوے کا انٹرویو ایک ہی دن کر لیا حایا ہے  -ہمارے جیال میں اس سے کیس نٹزی سے آگے بڑھۓے میں مدد ملنی ہے -اس کا مطلب نہ
ہے کہ آپ پے ایک دن میں دو انٹرویو کی ب ّیاری کرپی ہے -پہال انٹرویو جو دا حلے کا انٹرویو ہو گا اس میں نہ دیکھا حاپے گا کہ کیا آپ کی وانسی کے
ٰ
لۓے برکی ایک محقوظ ملک ہے اور اگر نہ ف یصلہ ہو حاپے کہ آپ کا بیاہ کا دعوی شیا حا شکیا ہے یو ت ھر آپ کا دوسرا انٹرویو ہو گا جس میں نہ معلوم
کیا حاپے گا کہ آیکا کیس یویان میں بیاہ کے لۓے شیا حا شکیا ہے یا پہیں -اس میں آپ سے یوجھا حاۓ گا کہ آپ کے شاتھ آپ کے ملک میں
کیا ہوا تھا اور آپ کو نین االقوامی یح ّقظ کی ضرورت ک نوں ہے-

 -٢غٹر شامی لوگوں کے دعوے کی کامیاپی تھی  25%ہے (یورنین اوسط )  -آپ سے ضرف یویان میں یح ّقظ حاصل کرپے کے دعوے کے م یعلق
سوال کے حانیں گے اور ا نسے لوگوں کا پہال انٹرویو پہیں ہو گا.
اس انٹرویو ،بیان یا مالقات کی ب ّیاری کے لۓے معلومات بیچے دے گۓے انٹرب یٹ لیک بر موجود ہیں :
www.refucomm.org

ناد رہے کہ ا ن سے لوگ جن کو کوئی حطرہ الجق ہو اور وہ ڈنلن  ٣جاندان کے مالپ کے زمرے میں آنے ہوں  ،ان لوگوں نے نہ ی نا طربقہ الگو نہی ہوگا-
ا ن سے لوگ پرانے اور عام طر بقے سے ہی د نکھے -جاپیں گے -

صاف القاظ میں ا ن سے لوگوں کے کیس کو یونان نہ کہ پرکی میں ہی ش نا جانے گا –

ڈنلن میں ہونے والے جاندان کے مالپ کا طربقہ
جاندائی مالپ والے کیس نا معامالت:
جب آپ یویان میں ایک بیاہ گزین کے طور بر یوری طرح سے رجسٹر ہو حانیں گے اور اگر آپ کے حایدان کا کوپی شحص یا رشیدار کسی دوسرے یوروپی ملک میں
قایوپی طور پی مقٹم ہو  ،یو تھر آپ کی درجواست ڈیلن  ٣کے قایون کے یحت  ،جود یچود اس ملک میں تھیج دی حاپے گی  -قلجال حایدان سے مالپ والے کیس
س
دا حلے کے لۓے موزوں مچھے حا رہے ہیں حاہے برکی ان کے لۓے ایک محقوظ ملک ہے یا پہیں  ،لیکن نہ صوریجال کسی تھی وفت یدل شکنی ہے-
ید قسمنی سے حایدان کے مالپ کا قایون کا اطالق ضرف فربنی حایدان پے ہویا ہے جیسے سوہر یا ب نوی ،ماں  ،یاپ یا  ١٨شال سے کم عمر یچے -ضرف اس صورت
میں اس حایدان کے غالوہ رسیہ داروں کو حایدان کے مالپ کے یحت ب کرھا حایا ہے جن کو کوپی حطرہ ہو اور اتھیں کسی فربنی رشہ دار کی ضرورت ہو جو ان کا
جیال رکھ شکے-

ٰ
اگر آپ کا بیاہ کا دعوی شیا حا رہا ہے اور آپ کے حایدان کا کوپی فرد کسی دوسرے یوروپی ملک میں ہے یو تھر نہ اس ملک کی ّذمداری ہے کہ وہ آپ کے بیاہ
مّ
کے دعوے کو بر کھے -نہ کہ یویان میں -اور تھر آپ کو اس ملک میں تھیج دیا حاپے گا یا کہ معا ملے کی کرواپی کمل ہو شکے-

ّ
یویان کی بیاہ کی ب یظٹم کا نہ فرض ہے کہ اگر آپ کا کیس حایداپی سے مالپ سے یعلق رکھیا ہے یو وہ آپ کا کیس اس ملک میں تھیج دے  -لیکن یاد رہے کہ
اس کا زنادہ سے زنادہ وفت آپ کی رجسیرنشن کے بعد پین مہی ۓے ہے-اس کے یعد ڈیلن  ٣کے قایون کے مطایق ،یویان جود یچود آپ کی بیاہ کی درجواست کا ّذمدار

ہو حایا ہے اور تھر آپ کوڈیلن  ٣کے حایدان کے مالپ کے یحت کسی دوسرے یوروپی ملک پہی تھیجا حا شکیا -ہو شکیا ہے کہ اس کے یعد تھی کسی دوسرے
قایوپی یکۓے کے یحت آپ کو حایدان سے مالپ ہو حاپے لیکن نہ ایک پہت مشکل اور لمیا طریقہ ہےٰ -لہذا نہ پہت ضروری ہے کہ اگر ڈیلن  ٣کے یحت آپ کا
ّ
ٰ
کسی دوسرے یوروپی ملک میں حایدان سے مالپ کا کوپی دعوی ہے یو پہلے نین مہبۓے کے ایدر ایدر آپ یویان کی مہاجرین کی ب یظٹم کو اس یات کی اطالع دے
دیں یا بیا دیں کہ آپ کا کوپی فربنی رشدادار کسی دوسرے یوروپی ملک میں قایوپی طور پی مقٹم ہے-

جاندان کے مالپ کے نارے میں مزند معلومات پہاں دی ہوئی ہیں -

ہر شحص (عورت نا مرد ) کو ی ناہ کا جق جاصل ہے ،جاہے اس کا بعلّق کسی پ ھی ملک سے ہو -
سوال " :اگر میرا دا جلے کی ج ھاینی نا ی ناہ کے حقدار کا دعویٰ مسیرد ہو جانے یو ک نا میں اس کے جالف درجواست دے سک نا ہوں؟ "
جواب :اگر آپ کے حالف ف یصلہ ہو حاپے یو آپ کو اس کے حالف درجواست د بنی حا ہۓے-ابنی درجواست دابر کرپے کے لۓے آپ کو
ا بۓے مفامی بیاہ کے دفٹر حا کر ایک قارم ت ھریا ہو گا  -اگر آپ کو یطر بیدی میں رکھا گیا ہے یو آپ ایک وکیل کے ذر یعے درجواست دے

شکۓے ہیں -جو آپ کی درجواست دابر کرے-

کے EASOیلکل مقت قایوپی مدد حاصل کریا آپ کا جق ہے-اس کے لۓے یویان اور یورپ کے بیاہ کے دفٹر کے بیاہ کے دفٹر کی
ی
یاس وکیلوں کے یام موجود ہیں  -اس کے غالوہ پہت سے ب ظٹمیں آپ کی مدد کر شکنی ہیں جن کی یفاصیل پہاں موجود ہیں-
جویکہ آپ کے یاس ابنی درجواست دابر کرپے کے لۓے پہت کم وفت ہویا ہے ،اور بیاہ سے م یعلق وکیل پہت کم ہیں ،اس لۓے آپ کو
وکیل ڈھویڈپے میں دسواری ہو شکنی ہے -اگر آپ کو وکیل ڈھویڈھۓے میں دبر لگ رہی ہو یو ہمارے جیال میں آپ کو قورا ابنی درجواست
جود دابر کرپی حا ہۓے -اور اس کے یعد بیاہ کے معامالت میں کسی ماہر وکیل کو ڈھویڈیا حا ہۓے-
ل
اگر آپ وکیل ملۓے سے پہلے ا بۓے ف یصلے کے حالف جود درجواست دابر کر رہے ہیں یو آپ کو قارم بر کم از کم ایک وجہ ضرور کھنی ہو گی--
آپ کی درجواست میں آپ ا بۓے ف یصلے کے حالف شدید شکوک کا اظہار لکھ شکۓے ہیں کہ آپ کا جھابنی یا دا حلے کا انٹرویو یا بیان صحیح طور
بر غٹر حابیدارانہ طر یقے سے پہی ب کرھا گیا -یا اگر آپ کو مٹرجم حاصل کرپے میں کوپی دسواری ہوپی یا آپ کو وہ فراہم پہی کیا گیا  .یا آپ

مّ
کو یعد میں اجساس ہوا کہ آپ کا بیان صحیح طور بر کمل پہی تھا -اور آپ کے یاس ا بۓے دعوے کے جق میں کوپی بیا بنوت موجود ہے -یا
اگر آپ پے کوئ پئ دشیاوبزات یا یصاوبر حاصل کی ہیں جو آپ کے بیاہ کے دعوے میں مددگار ہو شکنی ہیں-
قایوپی طور بر آپ کو ا بۓے ف یصلے کے حالف درجواست کی یاریخ ،حگہ اور آپ کے تمام حقوق آپ کی ابنی زیان میں بیاے حاپے حاہییں-

آپ کی درجواست کی کارواپی کے دوران آپ کسی تھی موقے بر ابنی درجواست وانس لے شکۓے ہیں -لیکن آپ کے جق میں نہ پہٹر ہے
کہ پہلے آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں -جو آپ کو ابنی درجواست وانس لبۓے کے شارے امور بیا دے -اور اس سے ہوپے والے تمام
یقصان سے آپ کو یقصیل سے اگاہ کر دے-
نہ آپ کا قایوپی جق ہے کہ آپ کو ا بۓے کیس کے یارے میں شاری معلومات یلکل مقت فراہم کی حانیں -اگر آپ نہ ما یگۓے ہیں یو-
غام طور پے نہ موجود پہیں ہوپی لیکن آپ کو معلوم ہویا حا ہۓے کہ نہ حاصل کریا آپ کا جق ہےٰ -لہذا نہ جب یک نہ ملیں ،آپ مسلسل
اس کے لۓے اضرار کرپے رہیں-

سوال :ک نا مجھے جزپروں کو ج ھوڑ کر یونان کی سر زمین نے جانے کی اجازت ملے گی ؟
جواب :غام طور پے آپ کو جزبرے بر ہی رہیا ہو گا اور جزپرے کو بغیر اجازت نہیں ج ھوڑا حا شکیا -اگر آپ جزبرے کو جھوڑ کر یویان کی
سر زمین پے گۓے یو وہاں آپ کو 'غٹر قایوپی' ی ّ
صور کیا حاپے گا اور وہاں آپ بیاہ کے لۓے نہ یو درجواست دے شکۓے ہیں اور نہ ہی
رجسٹرنشن کروا شکۓے ہیں ،نہ حایدان سے مالپ کا طریقہ اجبیار کر شکۓے ہیں .نہ وہاں رہۓے لے لۓے حگہ کی درجواست دے شکۓے ہیں ،نہ
ّ
ہے طنی امداد یا بڑھۓے کے لۓے درجواست دے شکۓے ہیں اور نہ ہی یفد رقم کے حفدار ہو شکۓے ہیں اور وہاں آپ کو غٹر قایوپی ہوپے کے
ت
جرم میں جواالت میں بید کیا حا شکیا ہے اور ت ھر آپ کو وانس جزبروں میں ھیج دیا حاپے گا-
لیکن یعض لوگوں کے کسی حاص وجہ سے نہ احازت دی گنئ ہے جیسے کہ اگر کسی کو کوپی حطرہ ہو یا اکیلے یچوں کو جزبروں کو جھوڑ کر
یویان کی سر زمین حاپے کی احازت دی حا شکنی ہے -ا نسے لوگ جو احازت لے کر یویان کی سر زمین گۓے ہوں ،اتھیں وہاں ابیا بیان

ریکارڈ کرواپے ،انٹرویو ،حایدان سے مالپ کی درجواست ،وغٹرہ ڈیلن  ٣کے یحت حاصل ہویگی -لیکن وہاں حاپے لے لۓے نہ صروری ہے
کہ آپ احازت یامہ لے کر حانیں جس میں نہ لکھا ہوگا کہ "آپ کو کہیں تھی حاپے کی احازت ہے اور اس کے وجہ سے آپ کو

پہیں کیا حا شکیا "-اور نہ ہی آپ کے کاغذات وانس لۓے حا شکۓے ہیں  -پہت ضروری ہے کہ احازت ملۓے کہ یعد آپ ابیا بیاہ ڈ ب نورٹ
کا کارڈ شاتھ لے کر حانیں-
اگر آپ کو اجازت نہی ملنی یو آپ کے ل ۓے جزپروں نے رہ نا الزمی ہے-

انیرویو  ،نا مالقات کی ی نّاری

جب یک آپ ا بۓے انٹرویو یا مالقات کا اب یطار کر رہے

ہیں یو نہ پہت ضروری ہے کہ آپ اس مالقات کے
لۓے ب ّیاری کر لیں -اور تمام قایوپی معلومات حاصل
کرپے اور مدد کی تمام شہولییں حاصل کرپے میں ابیا
وفت اسیعمال کریں-
دا حلے کے انٹرویو یا مالقات کی ب ّیاری کے لۓے انٹرب یٹ کے ذر یعے اس
لیک بر حانیں:

ٰ
مزید معلومات کے لۓے پہاں کلک کریں -اگر جزبروں پے آپے کے یعد  ،آپ کا دا حلے کا انٹرویو ہو حکا ہے اور آپ کا بیاہ کا دعوی
تھی شیا حا شکیا ہے یو ہو سک نا ہے کہ یویان میں آپ کے بیاہ کے دعوے کی مالقات تھی اسی دن ہو حاپے-درج ذیل سے آپ کو اس

شلسلے میں مدد مل شکنی ہے –

ا ی ۓے داجلی انیرویو کے نارے میں بفص نالت:
اس کے غالوہ آپ کی مدد کے لبۓے ایک دشیاوبزی قلم پہاں دی ہوئ ہے-
اینی مدد آپ کے اصول کا نہ رہٹما کیایچہ ا ی ۓے انیرویو نا مالقات کی ی نّاری کے نارے میں ہے-
آپ ابیا پہلے سے لکھا ہوا بیان ا بۓے انٹرویو یا مالقات میں جمع کروا شکۓے ہیں  -یویان کی مہاجرین کی ب یظٹم پے انسا کوے بیان شاتھ الپے کو پہی کہا
لیکن آپ ا بۓے دعوے کے جق میں کوپی تھی ب نوت یا دشیاوبز جمع کروا شکۓے ہیں-
اگر آپ ابیا پہلے سے لکھا ہوا بیان جمع کروایا حا ہۓے ہیں یو انٹرویو کے سروع میں کروا دیں یاکہ بیان لبۓے والے اس میں سے آپ سے سوال کر
شکیں-

بیان ریکارڈ کرواپے وفت پہلے سے لکھ ہوۓ بیان میں سے دیکھ کر یا ابنی مدد کے لۓے کسی یاد دہاپی والے کاغذ سے دیکھ کر نہ بڑھیں ک نوں کہ
اس سے آپ کے کیس کی صدافت کے یارے میں غلط ابر لیا حا شکیا ہے -پہلے سے لکھا ہوا بیان ضروری پہی  ،نہ ضرف ایک اصافی عمل ہے جو

آپ کی مرضی پے ہے-

ا بۓے کیس کی صدافت یابت کریا پہت ضروری ہے ٰلہذا یلکل آرام سے شارے سوالوں کے جواب کھل کر اور قورا بیانیں -ابنی کہاپی یا واقعات یلکل
صحیح طر یقے سے شچ شچ بیایا تھی آپ کی صدافت یابت کرپے کے لۓے ضروری ہے -ان یایچ رہٹما اصولوں کو یاد رکھیں -کیا؟ کب؟ کہاں؟ کس

سےشدید پے؟ ک نوں؟ بیاہ کے ہر دعوے اور ہر طلم یا شدید جوٹ کی وجہ یا میال بیایا ضروری ہے یاکہ نہ بیا حلے کہ آپ کو کیا جوف ہے یا کس
حطرہ ہے اور کس وجہ سے ہے -بیان لبۓے والے کو یلکل صحیح طور پی بیانیں کہ کیا ہوا تھا  ،کب ،کہاں ،کس پے  ،کس کو ،اور آپ ک نوں نہ
س
مچ ھۓے ہیں کہ اس پے آپ کے شاتھ انسا ک نوں کیا  ،یا آپ کے رشیدار یا دوست کے شاتھ کیا گیا -اور آپ کو کس یات کا جوف ہے -
بیان لبۓے والے سے آیکھ مال کر یات کریں جیسے آپ غام طور پی کسی تھی غام حالت میں کسی ا نسے شحص سے یات کرپے ہیں -جس پے آپ
کو اعٹماد ہے -حاہے آپ کو بیان لبۓے والے پی اعبیار نہ تھی ہو ،لیکن ت ھر تھی آپ کی پہٹری اسی میں ہے کہ آپ اس سے ا نسے یات کریں جیسے
مّ
آپ کو اس بر کمل اعبیار ہے-
آپ کوا ابیا بیان لبۓے والے کو وہ سب کچھ بیایا ہوگا جو آپ کے دا حلے اور بیاہ کے جق سے م یعلق ہو -حاہے وہ وہ آپ سے یو جھے یا نہ یو جھے -نہ
آپ کا انٹرویو ہے اور نہ آپ کے لۓے سب کچھ بیاپے اور نبیاالقوامی یح ّقظ کا حفدار یابت کرپے کا پہٹرین موقعہ ہے  -آپ جبیا وفت حاہے لے
شکۓے ہیں اور کچھ لوگوں کا بیان یو ایک سے زیادہ دن تھی حلیا ہے  -آپ جبیا زیادہ سے زیادہ حفایق پی مبنی بیان دیں گے جو دا حلے کے اصولوں پی
یورا ابریا ہو ،آپ کے دعوے کی ش ّجائ یابت ہوپے کی ابنی ہی امید ہے-

انیرویو نا مالقات کی ی نّاری ،اور کسی پ ھی نات سے نہلے  ،اینی نہلی پرچیح ی نا لیں-
سوال :اگر میں ا ی ۓے ملک وانس جانا جاہوں یو؟
جواب :کچھ ممالک کے لوگ اگر ا بۓے ملک یا برکی وانس حایا حاہیں یوابنی مرضی سے وانس حا شکۓے ہیں -لیکن نہ ف یصلہ
اجھی طرح سوچ سمچھ کر کریں ک نویکہ شکیا ہے کے آپ کی وانسی کی درجواست ابنی نٹزی سے م یظور ہو حاپے کہ اگر
آپ ابیا ف یصلہ یدلیا حاہیں یو آپ کو اس کا موقعہ ملۓے سے پہلے ہی آپ کی درجواست م یظور ہو حکی ہو گی-

اگر آپ یویان میں بیاہ حاصل کرپے کے آہسیہ طر یقے سے مایوس ہو گۓے ہیں یا اسیقیالی مرکز میں رہۓے کے شہولیات
اجھی پہیں ہیں  ،یو اس صورت میں ا جھے طرح سے ا بۓے الیچہ عمل پے عور کر لیں کہ مسیقیل میں آپ کو کیا کریا

ہے -اگر آپ کو دا حلے کی احازت پہی ملی یو  ،دل جھویا مت کریں ،یا برکی وانس حاپے کا مت سوجیں جب یک آپ
اس کے حالف درجواست نہ دے دیں اور کوپی قایوپی مدد حاصل نہ ہو حاپے -انسا پہت مربیہ ہوا ہے کہ پہلے کسی کو
دا حلے کی احازت پہی ملی لیکن اس ف یصلے کے حالف درجواست د بۓے کے یعد وہ کامیاب ہو گیا -اگر ا بۓے اجھی طرح
سوچ سمچھ کے ابنی مرضی سے وانسی کا ف یصلہ کیا ہے یو
IOM
سے مالقات کریں-
ابنی مرضی سے وانسی کی یقصیالت پہاں دی ہوئ ہیں -یا کہ آپ کی وانسی کا بیدو نست ہو شکے-

ابنی مرضی سے وانسی کا ف یصلہ کرپے سے پہلے براہ مہریاپی جوب اجھی طرح سوچ لیں اور ہر طرح کی معلومات حاصل کر لیں کہ آپ
کے یاس مسیقیل میں کیا کیا راسیہ موجود ہے
ل
آپ کو اس انٹرب یٹ لیک بر ایک دشیاوبز ملے گی جو شامی لوگوں کہ لۓے کھی گۓے ہے کہ اتھیں برکی وانسی سے پہلے کیا کچھ سوجیا حا ہۓے
-

سوال :مج ھے ا ی ۓے ملک نا پرکی وانس جانے نے مح نور ک نا جا رہا ہے -میں اس کی اطالع کہاں دے سک نا ہوں؟
جواب:
Returnwatch

یامی ب یظٹم لوگوں کی وانسی کی معلومات جمع کرپی ہے -جس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو وانسی بر مح نور کیا حا رہا ہو -یا کہ وہ م یعلقہ
حکام کی جواب طلنی کر شکیں -براہ مہریاپی بیچے دے ہوۓ انٹرب یٹ لیک بر حانیں-
https://returnwatch.org/
آپ ہمارے دسنوں سے تھی یات کر شکۓے ہیں جن کی یقصیالت پہاں ہیں-

سوال :میں جزپروں سے م نعلق جاص طربقوں کے نارے میں کہاں سے معلومات جاصل کر سک نا ہوں؟
جواب:
ہر جزبرے اور یویان کے غالقے میں ایک حفاطنی ب یظٹم موجود ہے جس کو اقوام می ّجد ہ کی ب یظٹم براپے مہاجرین پے بیایا ہے  -اس کے
غالوہ ہر غالقے میں ایک غٹر سرکاری ب یظٹم تھی قائم کی گنی ہے جس کو قایوپی مدد د بۓے کے لۓے نیسے تھی فراہم کبۓے گۓے ہیں -اگر

آپ اسیقیالیہ مرکز میں بیہ کریں یو وہ آپ کو اس کا بیہ بیا دیں گے-

(ڈتمارک کی مہاجرین کی  DRCمبیادراسی یا Metadrasiقایوپی مدد فراہم کرپے کی اولین ب یظٹم جو ایک غٹر سرکاری ادارہ ہے ،
ب یظٹم ) یا یویان کی مہاجرین کی ب یظٹم ہے -ان میں سے کسی تھی ب یظٹم کا ہویا اس یات پی میحصر ہے کہ آپ کہاں بر ہیں-
ریقوکوم سے تھی یوجھ شکۓے ہیں  -ہم یویان میں موجود تمام غٹر سرکاری ب یظٹموں کی فہرست ن ّٹر Refucommاس شلسلے میں آپ
کر رہے ہیں-اور ان کو یعد میں پہاں لکھ دیں گے-
براہ مہریاپی نہ یاد رکھیں کہ اس دشیاوبز میں موجود تمام معلومات اس یات بر مبنی ہیں کہ "یویاپی اور یوروپی قایون کے مطایق کیا ہویا حا ہۓے"
س
جیسے کہ یویان کے مہاجرین کی ب یظٹم اس کو مچھنی ہے-لیکن انسا ہوا ہے کہ یعض اوقات نہ طر یقے صحیح طرح سے پہیں یورے کے
گۓے-
نہ یات یاد رہے کہ آپ کے کیس کے یارے میں تمام معلومات حاصل کریا آپ کا جق ہے-لیکن اس
کے لبۓے آپ کو ہاٹ شیاٹ
Hotspot
بر موجود
یویان یا یورپ کی بیاہ کی ب یظٹم  EASOاور GAS

یا یولیس سے یوجھیا ہو گا-
 یاکہ وہ آپ کو کسی وکیل سے رایطہ کروا دیں جو آپ کو تمام ضروری معلومات فراہم کر شکیا ہو-اگر آپ کوئ یات نہ سمچھ آئ ہو یو

ہم سے را بطے کے ل ۓے
www.refucomm.org
ل
پر جاپیں اور ہمیں ای م نل کرنے کے ل ۓے اس ی ۓے پر ک ھیں:
refucomm@gmail.com

