شامی ،افغانی ،عراقی اور پناہ کی ضرورت رکھنے والے دیگر اعلی تسلیم شدہ شرح رکھنے والے
ممالک کے لوگ

• نام ،قومیت ،خاندانی رکن ،زدپذیری کی اسکریننگ

• آپ کے اسائلم (سیاسی پناہ ) کی رجسٹریشن۔
• دوسرے یوروپی یونین )(EUملک جانے کے مقصد سے ڈبلن خاندانی میالپ کی درخواست دینے کے لیے،
پہلے آپ کو یونان میں اپنی پناہ کی درخواست رجسٹر کروانی ہوگی۔
• ایک مختصر انٹرویو)تقریبا 30منٹ( ،لیکن اس مرحلہ میں کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے۔

پہلی
رجسٹریشن

مکمل
رجسٹریشن

• 'قبولیت 'کا مطلب آیا پناہ کے لیے آپ کی درخواست کی کاروائی یونان یا کسی اور ملک میں ہونا چاہیے۔
• اس میں یہ بات شامل ہے کہ آیا ترکی آپ کے لیے ایک محفوظ ملک ہے ،آیا آپ خصوصی طور پر غیر محفوظ
ہیں اور آیا کسی دوسرے یوروپی یونین ملک میں آپ کے خاندان کے افراد رہتے ہیں۔
• یہ وہ مرحلہ ہے جس میں اکثر لوگ مسترد کیے جاتے ہیں ،اس لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ آپ اس کے تعلق
سے معلومات حاصل کریں اور اگر آپ نے اس سے قبل انٹر ِویو نہیں دیا تھا تو اس انٹر ِویو کے لیے تیاری
کریں۔

انٹرویو کی
قبولیت

• اگر آپ قبولیت کے انٹر ِویومیں کامیاب ہو جاتے ہیں تب ،آپ کا ایک اہلیتی انٹرویو ہو گا۔
• اہلیتی انٹر ِویو آپ کے پناہ کے لیے دعوی سے متعلق ہے کہ آپ کو کس وجہ سے اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا اور
آپ کو پناہ کی ضرورت کیوں ہے۔
• اگر آپ کو کسی دوسرے یوروپی یونین )(EUملک میں خاندانی میالپ حاصل ہوتا ہے تو بعد میں وہاں پر پناہ
کے لیےآپ کا اہلیتی انٹر ِویو لیا جائے گا۔

انٹرویو کی
اہلیت

• اگر آپ کو قبولیت یا اہلیتی مرحلہ میں مسترد کیا جائے تو آپ کو اپیل کرنی ہوگی۔
• پہلے اپیل کا مرحلہ انتظامی اپیلز کمیٹی کے پاس ہے۔
• آپ اس مرحلہ میں ایک وکیل بال معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں ،جسے حکومت کے ذریعہ ادائیگی کی جاتی
ہے۔
• اپنے معاملہ میں وکیل کے ساتھ تفصیلی گفتگوکرنا ضروری ہے ،تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آپ
کے اس سے پہلے والے انٹرویو میں کوئی بھی متعلقہ حقائق چھوٹ گۓ ہوں تو اس کو پیان میں شامل کیا گیا
ہے۔
• اگر آپ کو اب بھی اپیلز کمیٹی کے ذریعہ مسترد کیا جائے تو عدالتی اپیلوں کے متعدد مزید ممکنہ مرحلے
موجود ہیں۔ پہلی عدالتی اپیل کا مرحلہ انتظامی عدالت کے پاس ہے۔ قانونی امداد فراہم کرنے والی غیر سرکاری
تنظیمیں بعض عدالتی اپیل کے معامالت کے لیے مالی معاونت کر رہی ہیں ،لیکن صرف واضح معامالت میں۔
• عدالتی اپیلوں کے اگلے ممکنہ مرحلوں میں شامل ہیں :یونان کی سرکاری کاؤنسل )گریک کاؤنسل آف اسٹیٹ)،
یوروپی عدالت برائے انسانی حقوق۔ آپ کا وکیل آپ کو مشورہ دے گا کہ مزید اپیل کرنے کی کوشش فائدہ مند
ہے یا نہیں۔

اپیلز -اپیل
کمیٹی

انتظامی -اپیل
عدالت

August 2017

پاکستانی ،مراقشی اور پناہ کی ضرورت رکھنے والے کے ساتھ ادنی تسلیم شدہ شرح رکھنے والے
دیگر ممالک کے لوگ

• نام ،قومیت ،خاندانی اراکین
• غیر محفوظیت کی اسکریننگ

• آپ کے اسائلم (سیاسی پناہ (کے دعوی کی رجسٹریشن۔
• دوسرے یوروپی یونین )(EUملک جانے کے مقصد سے ڈبلن خاندانی میالپ کی درخواست دینے کے لیے،
پہلے آپ کو یونان میں اپنی پناہ کی درخواست رجسٹر کروانی ہوگی۔
• ایک مختصر انٹرویو ( تقریبا 30منٹ) ،لیکن کوئی فیصلہ اس مرحلہ میں نہیں لیا جاتا ہے۔

• اہلیتی انٹر ِویو آپ کے پناہ کے لیے دعوی سے متعلق ہے کہ آپ کو کس وجہ سے اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا
اورآپ کو پناہ کی ضرورت کیوں ہے۔
• اگر آپ کو کسی دوسرے یوروپی یونین )(EUملک میں خاندانی میالپ حاصل ہوتا ہے تو بعد میں وہاں پر
پناہ کے لیےآپ کا اہلیتی انٹر ِویو لیا جائے گا۔

• ااگر آپ مسترد ہوۓ ،تب آپ کو اپیل کرنا چاہۓ ۔
• پہلے اپیل کا مرحلہ انتظامی اپیلز کمیٹی کے پاس ہے۔
• آپ اس مرحلہ میں بال معاوضہ ایک وکیل حاصل کر سکتے ہیں ،جسے حکومت کے ذریعہ ادائیگی کی
جاتی ہے۔
• اپنے معاملہ میں وکیل کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرنا ضروری ہے ،تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ
آپ کے اس سے پہلے والے انٹرویو میں کوئی بھی متعلقہ حقائق چھوٹ گۓ ہوں تو اس کو پیان میں شامل کیا
گیا ہے۔

اگر آپ کو اب بھی اپیلز کمیٹی کے ذریعہ مسترد کیا جائے توعدالتی اپیلوں کے متعدد مزید ممکنہ مرحلے
موجود یں۔ پہلی عدالتی اپیل کا مرحلہ انتظامی عدالت کے پاس ہے۔ قانونی امداد فراہم کرنے والی غیر سرکاری
تنظیمیں بعض عدالتی اپیل کے معامالت کے لیے مالی معاونت کر رہی ہیں ،لیکن صرف واضح معامالت میں۔
عدالتی اپیلوں کے اگلے ممکنہ مرحلوں میں شامل ہی ( گریک کاؤنسل آف اسٹیٹ) ،یونان کی سرکاری
کاؤنسل ،یورروبین عدالت براۓ انسانی حقوق ۔ آپ کا وکیل آپ کو مشورہ دے گا کہ مزید اپیل کرنے کی
کوشش فائدہ مند ہے یا نہیں۔

پہلی رجسٹریشن

مکمل
رجسٹریشن

انٹرویو کی
اہلیت

اپیلز -اپیل
کمیٹی

انتظامی -اپیل
عدالت

August 2017

