یووبن میں بیه االلو امی تحفظ کے درخواست گزاروں کے لیے بىیبدی معلومبت
ثیي االلواهی تحفع کب زضذواؼت گعاض وٍ غیط هلکی یب ثغیط ـہطیت کے ـرك ہے
جو کؽی ثھی یوًبًی ثب اذتیبض هحکوے هیں ظثبًی یب تحطیطی پٌبٍ کی التجب کطتب ہے کہ
اؼے هلک ثسض ًہ کیب جبئے کیوًکہ اؼے اپٌے لجیلے  ،هصہت  ،ـہطیت  ،کؽی هرموق
ؼوبجی گطوٍ هیں ـوولیت یب اپٌے ؼیبؼی ًظطیبت کی وجہ ؼےظلن و ؼتن کب ڈض ہے
یب اغ کے آثبئی هلک یب اغ ؼے پہلے ضہٌے والے هلک هیں ـسیس ًممبى کب ذططٍ
ہے ،ثبلرموق ؼعائے هوت  ،پھبًؽی ،تفسز کے ؼبتھ غیط اًؽبًی توہیي آهیع ضویے
کب ذططٍ ہے یب پھط ثیي االلو اهی تمبزم یب ذبًہ جٌگی کی وجہ ؼے اغ کی
جبى اوض ؼبلویت کو ذططٍ ہے ۔
ثیي االلو اهی تحفع کب زضذواؼت گعاض اغ غیطهلکی کو ثھی ؼوجھب جبتب ہے جو
یوًبى هیں کؽی ایؽے هلک ؼے ثھیجب گیب ہو جہبں " ُڈثلي "  1لبًوى کب اطالق ہوتب
ہے۔
بیه االلو امی تحفظ کی درخواست :کہبں اور کیسےجمع کراوی ہے
● اپٌی زضذواؼت جوغ کطاًے کے هجبظ هحکوے پٌبٍ کےػاللبئی زفبتط اوض پٌبٍ کے
ػاللبئی زفبتط کے (شیلی ازاضے) یوًٹ ہیں ۔
احتیبط
آپ کو اطالع زی جبتی ہے کہ پٌبٍ کب ازاضٍ آپ کی زضذواؼت لیٌے کب هجبظ ًہیں ہے
( :ا) اگط آپ پہلے ؼے ہی پولیػ هیں ثیي االلو اهی تحفع کی زضذواؼت کط چکے ہیں،
جو کہ ظیط غوض ہے(،ة) اگط آپ غیطهلکیوں کے ازاضے (آلوزاپوى) کے هرموق
زضذواؼت گعاض کے کبضڈ(گالثی کبضڈ) کے حبهل ہیں۔
اغ کے ػالوٍ  ،آپ کو یہ ثھی اطالع زی جبتی ہے کہ ہط لوضت هیں آپ کی
اًگلیوں کے ًفبى لیے جبئیں گے تبکہ پٌبٍ کب ازاضٍ پتہ لگب ؼکے ،اگط آپ ًے پہلے
ہی ثیي االلو اهی تحفع کی زضذواؼت کی ہوئی ہے اوض اغ ططح فوضی طوض پط آپ
کی هتؼلمہ زضذواؼت کے ظیط غوض ہوًے کی تمسیك ہو جبئے گی۔
●
●

●
●
●

اگط آپ ظیط حطاؼت ہیں یب اؼتمجبلیہ اوض ـٌبذتی هطکع هیں ضہتے ہیں تو حطاؼت یب
اؼتمجبل کے هجبظ ازاضے پٌبٍ کے ازاضٍ کوآپ کی ثیي االلواهی تحفع کے لیے
زضذواؼت کطًے کی ذواہؿ کی اطالع زیں گے۔
ثیي االلواهی تحفع کے لیے زضذواؼت ظثبًی یب تحطیطی آپ کو ذوز کطًی ہو گی  ،۔
اگط آپ کےذبًساى کے اضاکیي آپ کے ؼبتھ یوًبى هیں ہیں اوض اگط وٍ چبہیں تو
آپ اى کی زضذواؼت ثھی جوغ کطا ؼکتے ہیں ۔اًہیں ثھی آپ کے ؼبتھ پٌبٍ کے ازاضٍ
هیں آًب پڑے گب۔
زضذواؼت کطتے ولت پٌبٍ کے ازاضٍ کے هالظم کے ؼبتھ اگط آپ ثبت چیت ًہیں کط
ؼکتے تو آپ کو هؼلوم ہوًب چبہیے کہ آپ کی هسز کے لیے تطجوبى هوجوز ہو گب ۔
آپ کو زضذواؼت کطتے ولت هالظم کے ہط ؼوال کب هکول زیب ًت زاضی ؼے جواة
زیٌب ہو گب۔ اگط آپ ًے جھوٹے ثجوت یب حواال جبت زئیے تو اغ کب آپ کی
زضذواؼت کے فیملے پط هٌفی اثط پڑ ے گب۔
اگط آپ ؼطپطؼت کے ثغیط تٌہب ًبثبلغ ہیں ،یؼٌی کہ آپ کی ػوط18ؼبل ؼے کن ہے اوض

لبًوى" ُڈثلي "3کے اطالق والے هوبلک  :آؼٹطیب ،ثیلجین  ،ثلغبضیہ ،فطاًػ ،جطهيی ،ڈًوبضک ،ؼویٹعضلیٌڈ  ،اؼتوًیب ،ؼلطٌت
هتحسٍ (ثططبًیہ) ،آئطلیٌڈ  ،آئػ لیٌڈ ،اؼپیي  ،اٹلی ،لجطق ،لٹویب ،لتھوویٌیب ،لکٹٌؽٹبئي  ،لکؽوجطگ  ،هبلٹب ً ،بضوے ،ہبلیٌڈ ،ہٌگطی
،پولیٌڈ  ،پطتگبل ،ضوهب ًیہ  ،ؼلوواکیہ  ،ؼلوویٌیب ،ؼویڈى  ،چیک جوہوضیہ ،في لیٌڈ۔

1
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●

●

●
●
●

●
●
●
●
●

آپ کی زیکھ ثھبل کے لیے کوئی شهہ زاض ثبلغ آپ کے ؼبتھ ًہیں ہے  ،تو یوًبًی لبًوى
اوض ػول کے هطبثك حکبم پط الظم ہے کہ فوضاً هجبظ هجؽٹطیٹ کو اطالع زیں۔
هجؽٹطیٹ آپ کے لیے ایک ًوبئٌسٍ (ؼطپطؼت) همطض کطے گب جػ پط آپ کی شهہ زاضی
ہو گی اوض وٍ آپ کے هفبز ات کب زفبع کطے گب ۔اگط آپ کی ػوط  15ؼبل ؼے کن ہے
تو ثیي االلواهی تحفع کی زضذواؼت آپ کےلئے همطض کطزٍ ؼطپطؼت کطائے گب۔ اگط
آپ کی ػوط  15ؼبل ؼے ظیبزٍ ہے تو آپ ذوز ثھی اپٌی زضذواؼت جوغ کطا
ؼکتے ہیں۔حکبم آپ کے تحفع اوض هہوبى ًواظی کب اًتظبم ًب ثبلغوں کے لیے هٌبؼت
هبحول هیں کطیں گے۔
جت آپ ثیي االلواهی تحفع کی زضذواؼت کطیں گے تو آپ کی اوض آپ کے گھط والوں
هیں ؼے  14ؼبل ؼے ظائس ػوط کے اضاکیي کی تمبویط اوض اًگلیوں کے ًفبًبت
لیے جبئیں گے۔ ۔ اًگلیوں کے ًفبًبت یوضپ کے هطکعی ضیکبضڈ EURODAC
هیں ـبهل کط زئیے جبئیں گے ،اوض یوضپ هیں " ُڈثلي "3لبًوى کو الگو کطًے والے
هلک هیں ثیي االلواهی تحفع کی زضذواؼت کطًے کی لوضت هیں آپ کو وہبں هٌتمل کط
زیب جبئے گب تبکہ آپ کی زضذواؼت کی جبًچ پڑتبل ہو ؼکے۔
آپ کو اپٌی ؼفط ی زؼتبویعات (پبؼپوضٹ) یب آپ کے پبغ زیگط جو ثھی زؼتبویع ہے
جػ کب تؼلك آپ کی زضذواؼت کی جبًچ پڑتبل ،آپ کی اوض آپ کے گھط والوں کی
ـٌبذت کی تمسیك  ،آپ کےالل هلک اوض اثتسائی همبم  ،اوض آپ کی اظزواجی حیثیت
ؼے ہے ،جوغ کطاًب ہو گی۔
ہو ؼکتب ہے آپ کی جؽوبًی تالـی لی جبئے یب آپ کی چیعوں کی تالـی لی جبئے ۔
ہو ؼکتب ہے کہ آپ کب طجی هؼبئٌہ ہو۔
پٌبٍ کب ازاضٍ آپ کے اًٹطویو کی تبضید همطض کطے گب اوض آپ ثیي االلواهی تحفع
کے زضذواؼت گعاض کب کبضڈ ولول کطیں گے جػ کی هست  6هبٍ تک ثھی ہو
ؼکتی ہے۔ یہ کبضڈ ہویفہ آپ کے پبغ وطوض ہوًب چبہیے۔
جت آپ زضذواؼت کطیں تو هجبظ حکبم کب فطن ہے کہ وٍ آپ کی ؼوجھ هیں آًے
والی ظثبى هیں کبضوائی  ،ثطوض ثیي االلواهی تحفع کے زضذواؼت گعاض آپ کے
حموق ،فطائه  ،اوض کبضوائی کے زوضاى الگو ہو ًے والی هہلتوں کے ثبضے هیں آپ
کو هطلغ کطیں ۔
اگط آپ تفسز ،ػموت زضی یب زیگط ؼٌگیي تفسز کی کبضضوائیوں کے ـکبض ہیں تو
حکبم کو اغ کے هتؼلك وطوض هطلغ کطیں تبکہ وٍ آپ کی هسز کط ؼکیں۔
آپ الوام هتحسٍ کے ازاضٍ ثطائے پٌبٍ گعیي ( ) )UNHCRؼے یب کؽی اوض تٌظین ؼے
ضاثطہ کطًے کیلئے کہہ ؼکتے ہیں جو آپ کو لبًوًی ،طجی اوض ًفؽیبتی هؼبوًت فطاہن
کطتی ہے ۔
کبضوائی کے زوضاى آپ کو اپٌی پؽٌس کے وکیل یب کؽی هفیط ؼے هسز لیٌے کب اذتیبض
ہے(پٌبٍ کے ازاضٍ کی ثبلثی کے ثغیط)۔ وکیل یب کؽی هفیط کی فیػ اوض اذطاجبت
آپ کو ذوز ثطزاـت کطًے ہوں گے۔
اگط آپ چبہیں تو آپ کو هرتمط ولت زیب جب ؼکتب ہے تب کہ آپ اًٹطویو کے لیے
هٌبؼت تیبضی کط ؼکیں اوض کؽی وکیل یب هفیط کی ضائے لے ؼکیں جو آپ کو
کبضوائی هیں هسز کط ؼکتب ہے ۔
ہط لوضت هیں آپ گعاضؾ کط ؼکتے ہیں کے آپ کب اًٹطویو اوض تطجوہ آپ کی
هطوی کی جٌػ کے هالظم ؼے ہو ،اگط اغ کی اًتہبئی وطوضت ہے۔ ازاضٍ آپ کی
هتؼلمہ زضذواؼت پط غوض کطے گب اوضهوکي ہوًے کی لوضت هیں تؼویل کطے
گب۔
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● اگط آپ ثغیط ؼطپطؼت کے تٌہب ًبثبلغ ہیں تو آپ کب ًوبئٌسٍ آپ کو آپ کے اًٹطویو کی
اطالع زے گب۔ آپ کے ًوبئٌسے کو ثھی ثالیب جبئے گب اوض اًٹطویو هیں وٍ ثھی آپ کے
ؼبتھ ہو ؼکتب ہے ۔آپ کی ػوط کب تؼیي کطًے کے لیے حکبم آپ کبطجی هؼبئٌہ ثھی کط
ؼکتے ہیں۔ اغ کبضوائی کے ثبضے هیں آپ کو اوض آپ کے ًوبئٌسے کو اطالع زی جبئے
گی اوض آپ کب یب آپ کے ًوبئٌسے کب هتفك ہوًب وطوضی ہے۔
استعفی اور بیه االلوامی تحفظ کی درخواست واپس لیىب
● جت آپ چبہیں آپ اپٌی زضذواؼت ؼے اؼتؼفی زے ؼکتے ہیں۔ آپ کو ذوز پٌبٍ کے
ػاللبئی زفتط هیں آ کط اپٌی زضذواؼت ؼے تحطیطی اؼتؼفی زیٌب پڑے گب۔ اگط آپ ًے
اپٌی زضذواؼت ؼے اؼتؼفی زے زیب تو ازاضٍ آپ کی زضذواؼت پط غوض ًہیں کطے
گب اوض اگط آپ کؽی اوض ضہبئفی اجبظت ًبهہ کے حبهل ًہیں ہیں تو آپ کو هلک
چھوڑًب پڑے گب۔
● پٌبٍ کب ازاضٍ یہ تموض کط ؼکتب ہے کہ آپ اپٌی زضذواؼت کی جبًچ پڑتبل جبضی
ضکھٌے هیں زلچؽپی ًہیں ضکھتے (زضذواؼت کی ذبهوؾ واپؽی) اوض آپ کی زضذواؼت
کی جبًچ پڑتبل ضوک زے گب:
أ) اگط آپ اپٌی زضذواؼت کے هتؼلك حکبم کی ططف ؼے هبًگی جبًے والی
وطوضی هؼلوهبت زیٌے ؼے اًکبضکط زیتے ہیں،یب
ة) اگط آپ اًٹطویو کے لیے ًہیں جبتے ،یب
ت) اگط آپ حطاؼت کی جگہ ؼے ثھبگ جبتے ہیں،یب
ث) اگط آپ حطاؼت کے ثسلے پولیػ ک ططف ؼے ػبئس کیے جبًے والے فطائه کی
پبؼساضی ًہیں کطتے،یب
ج) اگط آپ حکبم کی ططف ؼے اپٌے لئے همطض کطزٍ ضہبئؿ اى کو ثتبئے ثغیط
چھوڑزیتے ہیں ،یب
ح) اگط آپ پٌبٍ کے ازاضٍ ؼے اجبظت لیے ثغیط هلک ؼے چلے جبتے ہیں،یب
خ) اگط آپ اپٌے پتے اوض ضاثطے کے کوائف کی تجسیلی کے ثبضے هیں پٌبٍ کے
ازاضٍ کو فوضاً اطالع ًہیں کطتے ،یب
ز) اگط آپ ؼے کہب جبئے اوض آپ پٌبٍ کے ازاضٍ ؼے ضاثطہ ًہیں کطتے ،یب
ش) اگط آپ اپٌے کبضڈ کی هیؼبزذتن ہوًے کے ثؼس ظیبزٍ ؼے ظیبزٍ ایک کبضوثبضی
زى تک تجسیسکطاًے کیلئے ًہیں جبتے۔
پٌبٍ کےازاضٍ کی ططف ؼے آپ کی زضذواؼت کی جبًچ پڑتبل ضوک زیٌے کی لوضت هیں
آپ کو اؼے پھط ؼے جبضی کطاًے کی زضذواؼت کطًے کب حك ہے ۔ آپ کو پٌبٍ کے
ازاضٍ هیں جبًب ہو گب اوض ووبحت کطًی ہو گی کہ کي وجوحبت کیوجہ ؼے ازاضے کو ایؽب
تموض ًہیں کطًب چبہیے تھب کہ آپ کو اپٌی زضذواؼت هیں کوئی زلچؽپی ًہیں ۔ ازاضٍ اغ
کے هتؼلك فیملہ کطے گب ۔اگط ازاضٍ آپ کی زضذواؼت کو هؽتطز کط زیتب ہے تو آپ
کو اپیل کطًے کب حك ہے۔
بیه االلوامی تحفظ کی درخواستوں کی جبوچ پڑتبل کب طریمہ کبر
● ازاضٍ کی ططف ؼے همطض کیے جبًے والے زى پط آپ پٌبٍ کے ازاضٍ کے هالظم کو
اًٹطویو زیں گے۔ آپ کو اؼکے ہط ؼوال کب جواة هکول زیبًت زاضی ؼے زیٌب ہو گب،
لطف حمیمی والؼبت کو پوضی تفمیل ؼے ثیبى کطیں گے اوض اپٌی زضذواؼت کے
هتؼلك کؽی ثبت کو هت چھپب ئیں ۔ اگط آپ ًے جھوٹے ثجوت یب حواال جبت زئیے
تو آپ کی زضذواؼت کے فیملے پط هٌفی اثط پڑ ے گب۔
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 پٌبٍ کے ازاضٍ کب هالظم اًٹطویو کے زوضاى آپ ؼے کچھ ؼواالت اى کوائف کے
هتؼلك کطے گب جي کب شکط آپ ًے اپٌی زضذواؼت هیں کیب تھب  ،آپ کی ـٌبذت کے
کوائف کے هتؼلك  ،آپ یوًبى هیں کیؽے آئے ،آپ ًے اپٌب آثبئی هلک یب  ،اگط آپ
ثغیط ـہطیت کے فطز ہیں تو اپٌی آذطی ضہبئؿ کب هلک کي وجوہبت کی ثٌبء پط
چھوڑا اوض کي وجوہبت کے لیے اغ هیں واپػ ًہیں جب ؼکتے یب جبًب ًہیں چبہتے
۔اًٹطویو کے زوضاى جي اوبفی ثبتوں کو آپ وطوضی ؼوجھیں اًہیں ـبهل کط
ؼکتے ہیں ۔
اگط ظثبى کی وجہ ؼے پٌبٍ کے ازاضٍ کے هالظم کے ؼبتھ ثبت چیت ًہیں کط ؼکتے تو
اًٹطویو هیں وہبں تطجوبى ثھی هوجوو ہو گب ۔
اًٹطویو هیں آپ وکیل یب کؽی لالح کبض (هبہط لبًوى  ،ڈاکٹط  ،هبہط ِ ًفؽیبت یب ؼوبجی
کبضکي )کے ؼبتھ ثھی جب ؼکتے ہیں۔
جو ثبتیں آپ اًٹطویو هیں کہیں گے اًہیں ضاظ هیں ضکھب جبئے گب ۔
ہو ؼکتب ہے کہ اًٹطویو کو ضیکبضڈ کیب جب ضہب ہو ۔اگط اًٹطویو ضیکبضڈ ًہ کیب گیب تو
هالظم ایک هتي تیبض کطے گب(ػول) جػ هیں اًٹطویو کے ؼبضے ؼواالت اوض جواثبت
ـبهل ہوں گے۔ اغ لوضت هیں آپ کو تطجوبى کی هسز ؼے ػوال" لکھی تحطیط کب
جبئعٍ لیٌب ہو گب اوض آپ کو اغ هیں لکھے کوائف کی تمسیك کطًی ہو گی یب آپ
زضؼتگییوں کیلئے کہہ ؼکتے ہیں اوض آپ کو اغ پط زؼترط کطًے ہوں گے ۔ آپ جت
چبہیں اًٹطویو کی تحطیط یب هتي اوض ضیکبضڈًگ کی ًمل لے ؼکتے ہیں۔
اًٹطویو کے ثؼس پٌبٍ کب ازاضٍ آپ کو پٌبٍ گعیي یب ووٌی تحفع کے حمساض کب زضجہ
زیٌے کب فیملہ کطے گب یب آپ کی زضذواؼت کو ضز کط زے گب۔
جت آپ کی زضذواؼت کب فیملہ جبضی ہو گب تو پٌبٍ کب ازاضٍ آپ کو ولولی کیلئے
اطالع زے گب ۔ آپ کو اطالع آپ کے زیے گے ضاثطے کے کوائف کے هطبثك ٹیلی
فوى ،ذط یب ٹیل یگطاف  ،fax ،یب  e-mailکے شضیؼے زی جبئے گی۔
 پٌبٍ کے ازاضٍ کو چبہیے کہ وٍ فیملہ آپ کی ؼوجھ هیں آًے والی ظثبى کے
تطجوبى کی هسز ؼے آپ کے حوالےکطے ۔

بیه االلوامی تحفظ کی درخواست گزاروں کے فرائض
یوًب ى هیں ثیي االلواهی تحفع کے زضذواؼت گعاض ہوًے کے ًبتے آپ پط فطن ہے :
● کہ اپٌی زضذواؼت کی جبًچ پڑتبل ذتن ہوًے تک آپ یوًبى هیں ہی ضہیں۔
● کہ اپٌی زضذواؼت اوض ـٌبذتی کوائف کی تمسیك کے هتؼلك ہط هؽئلے کے لیے
یوًبًی حکبم کے ؼبتھ تؼبوى کطیں۔
● کہ پٌبٍ کے ازاضٍ هیں کبضڈ ذتن ہوًے ؼے پہلے یب ظیبزٍ ؼے ظیبزٍ ذتن ہوًے کے
ثؼس ایک کبضوثبضی زى تک کبضڈ ضتجسیس کطاًے ذوز جبئیں ۔
● کہ پٌبٍ کے ازاضٍ کو اپٌی ضہبئؿ کے پتے اوض ضاثطے کے کوائف کی اوض اى کے هتؼلك
ہط تجسیلی کی فوضاً اطالع زیں۔ پٌبٍ کب ازاضٍ آپ کےثتبئے ہوئے پتے پط آپ کی
زضذواؼت ؼے تؼلك ضکھٌے والے کبغصات ثھیجب کطے گب۔
● کہ اپٌی زضذواؼت کی جبًچ پڑتبل کی کبضوائی کے هرتلف هطاحل کی همطض کطزٍ
هہلتوں کی پبؼساضی کطیں۔
● کہ حکوهت کی ططف ؼے وظبئف ولول کطًے کی لوضت هیں آپ اپٌی الل هبلی
حبلت ظبہط کطیں۔
● کہ هہوبًی هطکع یب کؽی اوض جگہ هیں لیبم کی لوضت هیں اپٌے آپ پط الگو ہوًے
والےفطائه کی تبثؼساضی کطیں ۔
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بیه االلوامی تحفظ کے درخواست گزاروں کے حموق
یوًبى هیں ثیي االلواهی تحفع کے زضذواؼت گعاض کے طوض پط:
● آپ کی زضذواؼت کی جبًچ ذتن ہوًے تک آپ کو هلک ثسض کطًب هٌغ ہے۔
● آپ هلک هیں آظازی ؼے گھوم پھط ؼکتے ہیں ؼوائے اغ کہ آپ کو جو کبضڈ هال ہے
اغ هیں هلک کے کؽی هرموق حمے هیں گھوهٌے پھطًے کی اجبظت ًہیں ہے۔
● اگط آپ کے پبغ ضہبئؿ کے لیے کوئی جگہ ًہیں ہے تو آپ هہوبًی هطکع یب کؽی اوض
جگہ هیں ضہبئؿ کیلئے کہہ ؼکتے ہیں۔
● آپ کو یوًبًی لبًوى کی لبئن کطزٍ ـطائط کے تحت کبم کطًے کب حك ہے۔
● ایک هالظم کے طوض پط آپ کے وہی ثیوہ حموق اوض فطائه ہیں جو یوًبًی ـہطی
کے ہیں۔
● اگط آپ کب ثیوہ ًہیں اوض آپ هفلػ ہیں آپ کو ازویبت اوض ہؽپتبل هیں ػالج هؼبلجے کی
ؼہولت هفت هیں زؼتیبة ہے ۔
● آپ کے ثچوں کو-اوض آپ کو ثھی اگط آپ ًبثبلغ ہیں -هفت ؼطکبضی تؼلیوی ازاضوں تک
ضؼبئی حبلل ہے ۔
● آپ کو پیفہ وضاًہ تطثیت تک ضؼبئی حبلل ہے۔
● اگط آپ  67فیمس اوض اغ ؼے ظیبزٍ هؼصوض ـرك ہیں تو آپ کو هؼصوضی کب وظیفہ
لیٌے کب حك ہے ،ججکہ کؽی هہوبًی هطکع هیں آپ کب ضہٌب هوکي ًہیں۔
● یوًبى هیں ثیي االلواهی تحفع کے زضذواؼت گعاض کے طوض پط آپ یوًبى ؼے ثبہط ؼفط
وہیں کط ؼکتے۔
● یوًبى هیں ثیي االلواهی تحفع کے زضذواؼت گعاض کے طوض پط آپ اپٌے آثبئی هلک
ؼے اپٌےذبًساى والوں کو یوًبى هیں وہیں ال ؼکتے۔
اپیل کروے کبحك اور دوسرے درجے پرجبوچ پڑتبل
● اگط آپ کی زضذواؼت هؽتطز ہو گئی ہے یب آپ کو ووٌی تحفع کب زضجہ زیب گیب ہے
اوض آپ کو لگتب ہے کہ آپ پٌبٍ گعیي کے زضجے کے حمساض ہیں تو آپ کو پٌبٍ گعیي
اتھبضٹی هیں اپیل کطًے کب حك ہے ۔ آپ کو اپٌی اپیل فیملے پط زضج هہلت کے اًسض
اغ پٌبٍ کے ػاللبئی زفتط یب پٌبٍ کے ػاللبئی زفبتط کے یوًٹ هیں جوغ کطاًی ہو گی
جػ ًے فیملہ آپ کے حوالے کیب تھب ۔
● یہ هہلت فیملہ ولول کطًے کے اگلے زى ـطوع ہوتی ہے۔ اگط کؽی وجہ ؼے
فیملہ آپ کے حوالے ًہ کیب گیب تو اپیل جوغ کطاًے کی هہلت کی لوضت حبل
کے هطبثك کبضڈ ذتن ہوًے یب فیملہ تیبض ہوًے کے ثؼس  60زى کی ہے۔
● آپ کی اپیل کی جبًچ پڑتبل پٌبٍ گعیي اتھبضٹی کی ایک کویٹی کطے گی۔ پٌبٍ گعیي
اتھبضٹی کی کویٹی اپیل کی ػبم طوض پط جبًچ پڑتبل فبئل هیں هوجوز کوائف کو هس
ًظط ضکھتے ہوئے کطتی ہے اوض اًٹطویو کے لیے ًہیں ثالتی۔ لیکي آپ کو آپ کی اپیل
کی جبًچ پڑتبل کی تبضید کے ثبضے هیں هطلغ کیب جبئے گب کہ اگط آپ چبہتے ہیں تو
تت تک آپ هعیس کوائف جوغ کطا ؼکتے ہیں تبکہ پٌبٍ گعیي اتھبضٹی کی کویٹی اًہیں
هسًظط ضکھ ؼکے۔
● جت آپ کی اپیل کی جبًچ پڑتبل ظیط ِ غوض ہو اغ زوضاى آپ اغ ؼے اؼتؼفی زے ؼکتے
ہیں۔ آپ کو ذوز اغ پٌبٍ کےػاللبئی زفتط هیں آًب پڑے گب جػ هیں آپ ًے اپٌی اپیل جوغ
کطائی تھی اوض تحطیطی اؼتؼفؼی زیٌب پڑے گب۔ اگط آپ اپٌی اپیل ؼے اؼتؼفی زے زیتے
ہیں تو اغ کی جبًچ پڑتبل ًہیں کی جبئے گی اوض اگط آپ کے پبغ کوئی اوض ضہبئؿ
ًبهہ ًہ ہوا تو آپ کو هلک چھوڑًب پڑے گب۔
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● پٌبٍ کب ازاضٍ یہ تموض کط ؼکتب ہے کہ آپ اپٌی زضذواؼت کی جبًچ پڑتبل
جبضی ضکھٌے هیں زلچؽپی ًہیں ضکھتے (زضذواؼت کی ذبهوؾ واپؽی) اوض آپ کی
زضذواؼت کی جبًچ پڑتبل ضوک زے گب:
أ) اگط آپ اپٌی زضذواؼت کے هتؼلك حکبم کی ططف ؼے هبًگی جبًے والی
وطوضی هؼلوهبت زیٌے ؼے اًکبض کط زیتے ہیں،یب ۔
ة) اگط آپ حطاؼت کی جگہ ؼے ثھبگ جبتے ہیں،یب
ت) اگط آپ حطاؼت کے ثسلے پولیػ کی ططف ؼے ػبئس کیے جبًے والے فطائه
کی پبؼساضی ًہیں کطتے،یب
ث) اگط آپ حکبم کی ططف ؼے اپٌے لئے همطض کطزٍ ضہبئؿ اى کو ثتبئے ثغیط
چھوڑزیتے ہیں ،یب ۔
ج) اگط آپ پٌبٍ کے ازاضٍ ؼے اجبظت لیے ثغیط هلک ؼے چلے جبتے ہیں،یب
ح) اگط آپ اپٌے پتے اوض ضاثطے کے کوائف کی تجسیلی کے ثبضے هیں پٌبٍ کے
ازاضٍ کو فوضاً اطالع ًہیں کطتے ،یب ۔
خ) آپ ؼے کہب جبئے اوض آپ پٌبٍ کے ازاضٍ ؼے ضاثطہ ًہیں کطتے ،یب ۔
ز) اگط آپ اپٌے کبضڈ کی هیؼبزذتن ہوًے کے ثؼس ظیبزٍ ؼے ظیبزٍ ایک کبضوثبضی
زى تک تجسیسکطاًے کیلئے ًہیں جبتے ۔
● پٌبٍ گعیي اتھبضٹی کی کویٹی کی ططف ؼے آپ کو اًٹطویو هیں ثالًے کب فیملہ کطًے
کی لوضت هیں آپ کو اًٹطویو کی تبضید ؼے کن اظ کن پبًچ ( )5کبضوثبضی زى
پہلے اطالع زی جبئے گی۔ آپ کو اًٹطویو کے لیے وکیل یب کؽی اوض لالح کبض کے
ؼبتھ جبًے کب حك حبلل ہے۔ اگط آپ پٌبٍ گعیي اتھبضٹی کی کویٹی هیں ًہیں ثھی جبتے
تو وٍ آپ کی اپیل کی جبًچ پڑتبل هؼوول کے هطبثك کطے گی۔
● پٌبٍ گعیي اتھبضٹی کی کویٹی آپ کو پٌبٍ گعیي یب ووٌی تحفع کے حمساض کب زضجہ
زیٌے کب فیملہ کطے گی یب آپ کی اپیل کو ضز کط زے گی۔
● پٌبٍ گعیي اتھبضٹی کویٹی کب فیملہ حبلل کطًے کب وہی ططیمہ کبض ہے جو پٌبٍ کے
ازاضٍ ؼے فیملے کو حبلل کطًے کے لیے ہے۔
● اگط آپ کی اپیل ًب هٌظوض ہو جبتی ہے یب آپ کو ووٌی تحفع کے حمساض کب زضجہ زیب
جبتب ہے اوض آپ کو یہ لگتب ہے کہ آپ پٌبٍ گعیي کے زضجے کے حمساض ہیں تو آپ هجبظ
ػسالت هیں هٌؽوذی کی زضذواؼت کط ؼکتے ہیں ۔ هٌؽوذی کی زضذواؼت ذوز کبض
التوا ًہیں ہے ،یؼٌی کہ آپ کو هلک ؼے زوض کطًے کب ػول هوکي ہے۔
بیه االلوامی تحفظ کے درخواست گزاروں کی حراست
آپ کو هؼلوم ہوًب چبہیے کہ :
● ثیي االلواهی تحفع کب زضذواؼت گعاض لطف اغ لیے ہی حطاؼت هیں ًہیں ہے کہ
وٍ هلک هیں غیط لبًوًی ططیمے ؼے زاذل ہوا اوض ضٍ ضہب ہے۔
● اگط آپ کؽی جطم کی ثٌب پط ظیط حطاؼت ہیں اوض اغ کے زوضاى آپ ًے ثیي االلواهی
تحفع کی زضذواؼت کی تو آپ ظیط حطاؼت ہی ضہیں گے۔
● اگط آپ ًے حطاؼت کے زوضاى ثیي االلواهی تحفع کی زضذواؼت کی ہے کیوًکہ
آپ غیط لبًوًی ططیمے ؼے هلک هیں زاذل ہوئے ہیں یب آپ کی هلک ثسضی ظیط
غوض ہے  ،اگط پولیػ یہ ؼوجھتی ہے کہ آپ کی لوضت حبل هیں زیگط الساهبت ًبفص
ًہیں ہو ؼکتے تو آپ کوحطاؼت هیں ضہٌب پڑے گب :
أ .تبکہ آپ کی ـٌبذت یب ًؽت کے کوائف کی تمسیك ہو ؼکے  ،یب
ة .تب کہ اى کوائف کی ًفبًسہی ہو ؼکے جي پط ثیي االلواهی تحفع کی زضذواؼت کی ثٌیبز ہے
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اوض جي کب حمول کؽی اوض لوضت هیں ًبهوکي ہے ،ذبق طوض پط اگط فطاض ہوًے کب
ذططٍ ہو،
ت .جت یہ ثبثت ہوتب ہو کہ زضذواؼت گعاض کے پبغ ثیي االلواهی تحفع کی زضذواؼت کی
هؼمول وجوہبت هوجوز ہیں تبکہ هحه واپؽی کے فیملےپط ػولسض آهسهیں تبذیط ہو
ؼکے یب اؼے ضوکب جب ؼکے
ث .اگط لوهی ؼالهتی یب اهي و اهبى کیلئے ذططٍ کی تجویع ہو ،
ج .جت یوضپی اتحبز کے لبًوى ًوجط  604/2013کے تحت فطاض ہوًے کبؼٌگیي ذططٍ ہو اوض
تبکہ هٌتملی کے ػول کی تکویل کو هٌسضجہ ثبال لبًوى کے هطبثك یمیٌی ثٌبیب جب ؼکے ۔
● یوًبًی پولیػ آپ کی حطاؼت کب فیملہ کط ؼکتی ہے ثبوجوز اؼکے کہ آپ حطاؼت
هیں ًہیں  ،اگط وٍ ؼوجھے کہ لوهی ؼالهتی اوض اهي و اهبى کو لبئن ضکھٌے کے
لیے گطفتبضی کے ػالوٍ زیگط الساهبت ًبفص الؼول ًہیں ہیں ۔
● آپ کی حطاؼت کی وجوہبت کے هطبثك آپ کی حطاؼت کی هست  45زى ؼے لے کط
 18هبٍ تک ہو ؼکتی ہے۔
● آپ کی حطاؼت کب فیملہ پولیػ کب ؼطثطاٍ کطتب ہے اوض اؼے اپٌے فیملے هیں آپ
کی حطاؼت کی وجہ تفمیل ؼے وطوض ثتبًی چبہیے ۔
● آپ کو حطاؼت کے فیملے کے ذالف اپٌے حطاؼت والے ولؼی اًتظبهی ػسالت کے
لسض یب هجبظ هجؽٹطیٹ کے ؼبهٌے اػتطان پیؿ کطًے کب حك حبلل ہے۔
● اگط آپ حطاؼت هیں ہیں یب اؼتمجبلیہ اوض ـٌبذتی هطکع هیں ضٍ ضہے ہیں اوض اگط
آپ کی زضذواؼت ظیط ؼوبػت ہے تو جػ زى آپ کو آظاز کیب جبئے اغ زى آپ کو
کبضڈ وطوض زیب جبًب چبہیے ۔ آپ کوہط حبلت هیں  10زى کے اًسض پٌبٍ کےػاللبئی
زفتط هیں جبًب ہو گب تبکہ آپ ضاثطے کے کوائف زضج کطوا ؼکیں اوض آپ کو پہلے ًہ
هلٌے کی لوضت هیں کبضڈ جبضی کیب جبئے ۔
بیه االلوامی تحفظ کی درخواست کروے کے لیے وئے اہم کوائف
● آپ کی اپیل کے ًب هٌظوض ہوًے کے ثؼس یب آپ کی ثیي االلواهی تحفع کی زضذواؼت ًب
هٌظوض ہوًےکے ثؼس اوض اپیل جوغ کطاًے کی هہلت گعض جبًے کے ثؼس اگر وئے اہم
کوائف والع ہوتے ہیں تو آپ ًئی (زوؼطی زفؼہ ) زضذواؼت کط ؼکتے ہیں۔
● زوؼطی زفؼہ زضذواؼت آپ کو پٌبٍ کے کؽی ػاللبئی زفتط هیں یب پٌبٍ کے ػاللبئی
زفبتط کے یوًٹ هیں جوغ کطاًی ہو گی۔ آپ کے پبغ آپ کی پہلی زضذواؼت کو هؽتطز
کطًے واال فیملہ ہوًب چبہیے اوض آپ کو ًئے والغ ہوًے والے اہن کوائف تحطیطی جوغ
کطاًے ہوں گے۔ زوؼطی زفؼہ زضذواؼت جوغ کطًے کے ثؼس آپ کو ثیي االلواهی تحفع
کے زضذواؼت گعاض کب کبضڈ جبضی وہیں کیب جبئے گب۔
● پٌبٍ کب ازاضٍ ًئے جوغ کطائے جبًے والے کوائف کی جبًچ پڑتبل کطے گب اوض
فیملہ کطے گب کہ اگط وٍ ثیي االلو اهی تحفع کی زضذواؼت کے لیے اہن ہیں۔
● اگط ازاضٍ آپ کی زوؼطی زفؼہ کی زضذواؼت کو ضز کط زیتب ہے تو آپ پٌسضٍ زًوں
کی هہلت کے اًسض پٌبٍ گعیي اتھبضٹی هیں اپیل کط ؼکتے ہیں۔ یہ هہلت فیملہ هلٌے
کے اگلے زى ـطوع ہوتی ہے۔
● لطف اگط آپ کی زوؼطی زفؼہ کی زضذواؼت لجول کط لی جبتی ہے تو آپ کو ثیي
االلواهی تحفع کے زضذواؼت گعاض کب کبضڈ زیب جبئے گب اوض پٌبٍ کے ازاضےکی ططف
ؼے آپ کی زضذواؼت کی جبًچ پڑتبل جبضی ضہے گی۔
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آپ کو هطلغ کیب جبتب کہ پٌبٍ کے ازاضٍ کی حسوز هیں یہ چیعیں الًب هوٌوع ہیں :ثٌسوق،
تیع زھبض والی یب اوض زیگط ایؽی اـیب جو ظذوی کطًے کیلئے اؼتؼوبل ہو ؼکتی ہیں،
زھوبکہ ذیع اوض آتؿ گیط هواز  ،کیویبئی اوض ظہطیلے هبزے۔
کبغصات کے ثؽتے یب چھوٹے زؼتی ثیگ کے ػالوٍ جي لوگوں کے ہبتھ هیں ؼبهبى اوض
ؼوٹ کیػ ہوں گےاى لوگوں کب زاذلہ هوٌوع ہو گب ۔
هوثبئل فوى کب اؼتؼوبل لطف پٌبٍ کے ازاضٍ کی ثیطوًی جگہوں تک هحسوز ہو گب اوض
پٌبٍ کے ازاضٍ کی جگہوں کے اًسض اوض ثبہط کوئی ثھی تمویط یب ویڈیو ثٌبًب هٌغ ہے۔
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