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"م� ڈبلن طریقۂ کار ےک
ی
تحــت کیوں ہوں  -اس کا کیا
مطلب ہ�ے؟"
B
نم� 604/2013یک دفعہ 4یک تعمیل ،ی ن
ب� االقوامی
ڈبلن طریقۂ کار  -ضابطہ ) (EUب
پا� ن
تحفظ ےک درخواست دہندگان ےک ل� ڈبلن طریقۂ کار یم� ئ
جا� وایل معلومات
ی
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آپ کــو یــہ پرچــۂ معلومــات اس لـ یـے دیــا گیــا �ہ ــے کــہ آپ ن� اس ملــک مـ یـں یــا کــی
دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں بـ ی ن
ـ� االقوامــی تحفــظ (پنــاہ) یک درخواســت دی �ہ ــے اور
ـمجھ� یک معقــول وجــہ �ہ ــے کــہ کـ ئ
ن
ـو� دورسا
یہــاں ےک ذمــہ داران ےک پــاس یــہ سـ
ملــک آپ یک درخواســت یک جانــچ کا ذمــہ دار ہــو ســکتا �ہ ــے۔
ئ
کارروا� ےک ذری�ــے ج�ــے ضابطــۂ
یــور� اتحــاد ےک قانــون ےک تحــت مقــرر کــردہ
پ
گ
ن
'ڈبلــن' کہــا جاتــا �ہ ــے ہــم اس کا تعـ یـ� کریــں � کــہ کون ســا ملک آپ یک درخواســت
ئ
کارروا� کــو 'ڈبلــن طریقــۂ کار' کہـ تـے ہـ یـں۔ اس پرچــۂ
یک جانــچ کا ذمــہ دار �ہ ــے۔ اس
ن
ن
پو�ــے جــا� واےل ســوالوں ےک جــواب د ی�ــے یک کوشــش یک
معلومــات مـ یـں ان اکـ ثـر چ
گـ ئـی �ہ ــے جــو آپ ےک ذہــن مـ یـں اس طریقــۂ کار ےس متعلــق آ سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
اگــر یہــاں پــر تحریــر کــردہ کـ ئ
ـو� بــات ایــی �ہ ــے ج�ــے آپ نہـ یـں سـ ت
ـمجھ� ہـ یـں تــو
بـراہ کــرم ذمــہ داران ےس پوچھـ یـں۔

موجــودہ پرچــۂ معلومــات رصف معلومــات ےک مقاصــد ےس �ہ ــے۔ اس کا مقصــد درخراســت دہنــدگان کــو ڈبلــن طریقــۂ
کار ےک بــارے مـ یـں متعلــق معلومــات ےکہم ـراہ بـ ی ن
ـ� االقوامــی تحفــظ فراہــم کرنــا �ہ ــے۔ یــہ ا پ�ـ نـے آپ مـ یـں حقــوق یــا
ن
نہــں کرتــا۔ ڈبلــن طریقــۂ کار) (Dublin procedureےک تحــت ریاســتوں اور افــراد ےک
قانــو� فرائــض تخلیق/عائــد ی
حقــوق اور فرائــض وہــی ہـ یـں جــو ضابطــہ  (EU) 604/2013مـ یـں درج ہـ یـں۔
یور� اتحاد )2014 (European Union
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ـور� اتحــاد ےک  28ممالــک (آسـ ٹـریا ) ،(ATبیلجیئــم ) ،(BEبلغاریــہ )،(BG
ڈبلــن ممالــک مـ یـں یـ پ
کروشــیا ) ،(HRقـ بـرص ) ،(CYچیــک جمہوریــہ ) ،(CZڈنمــارک ) ،(DKاســٹونیا ) ،(EEفــن لینــڈ )،(FI
فرانــس ) ،(FRجرمـ نـی ) ،(DEیونــان ) ،(ELہنگــری ) ،(HUآئرلینــڈ ) ،(IEاٹــی) ،(ITلیٹویــا ) ،(LVلتھوانیا
لگزمــرگ ) ،(LXمالٹــا ) ، (MTنیدرلینــڈز ) ،(NLپولینــڈ ) ،(PLپرتــگال) ،(PTرومانیــا)،(RO
)،(LT
ب
ســلوواکیا ) ،(SKســلوینیا ) ،(SIاسـ ی ن
ـپ� ) ،(ESســویڈن ) ،(SEمملکــت متحــدہ ) )(UKاور ان ےک عــاوہ
ضابطــۂ ڈبلــن ےس "وابســتہ" چــار ممالــک (نــاروے ) ،(NOآئــس لینــڈ ) ،(ISسـ ٹ ز
ـوئ�ر لینــڈ) (CHاور
لیخٹنسـ ی ن
ـٹ�) )(LIشــامل ہـ یـں۔
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" یم� ڈبلن طریقۂ کار ےک تحت کیوں ہوں؟ "
ضابطــۂ ڈبلــن کا اطــاق ایــک ا ی�ــے جغر ئ
مــں 32
افیــا� خــے پــر ہوتــا �ہ ــے جــس ی
ممالــک شــامل ہـ یـں۔ 'ڈبلــن ممالــک' ہـ یـں( :آسـ ٹـریا ) ،(ATآئرلینــڈ ) ،(IEاٹــی )،(IT
ین
اســپ� ) ،(ESاســٹونیا ) ،(EEبلغاریــہ ) ،(BGبیلجیئــم ) ،(BEپرتــگال ) ،(PTپولینــڈ
) ،(PLجرمـ نـی ) ،(DEچیــک جمہوریــہ ) ،(CZڈنمــارک ) ،(DKرومانیــا ) ،(ROســلو واکیــا
) ،(SKســلوینیا ) ،(SIســویڈن) ،(ESفرانــس ) ،(FRفــن لینــڈ ) ،(FIقـ بـرص )(CYکروشــیا
لگزمــرگ ) ،(LXلیٹویــا ) ،(LVمالٹــا ) ، (MTمملکــت متحــدہ
) ، (HRلتھوانیــا )،(LT
ب
) ،(UKنیدرلینــڈز ) ، (NLہنگــری ) ،(HUیونــان ) )(ELاور ان ےک عــاوہ ضابطــۂ ڈبلــن
ین
ٹز
لیخٹنســٹ�) (LIاور
ســوئ�ر لینــڈ )،(CH
ےس "وابســتہ"  4ممالــک (آئــس لینــڈ )،(IS
نــاروے) )(NOشــامل ہـ یـں۔
ڈبلــن طریقــۂ کار اس کا تعـ ی ن
ـں کرتــا �ہ ــے کــہ کــون ســا ایــک ملــک آپ یک درخواســت بـر ئا� پناہ
یک جانــچ کا ذمــہ دار �ہ ــے۔ مطلــب یــہ �ہ ــے کــہ آپ کــو اس ملــک ےس کــی دورسے مختلــف
ملــک مـ یـں منتقــل کیــا جــا ســکتا �ہ ــے جــو آپ یک درخواســت یک جانــچ کا ذمــہ دار ہــو۔
ڈبلن طریقۂ کار ےک دو مقاصد یہ�:
ئ
درخواســت بــرا� پنــاہ اس یک جانــچ ےک ذمــہ دار
•یــہ ضمانــت دینــا کــہ آپ یک
گ
پہنــے �؛
ملــک ےک مقتــدرہ ےک پــاس
چ
•یــہ یقیـ نـی بنانــا کــہ آپ ن� ڈبلــن ممالــک مـ یـں ا پ�ـ نـے قیــام یک توســیع ےک مقصــد
ـت� نہـ یـں دی ہـ یـں۔
ےس پنــاہ ےک لـ یـے ایــک ےس زیــادہ درخواسـ ی
جــب تــک یــہ ےط ہوتــا �ہ ــے کــہ آپ یک درخواســت کا فیصلــہ کــر ن� کا ذمــہ دار کــون ســا
گ
ملــک �ہ ــے یہــاں ےک ذمــہ داران آپ یک درخواســت یک تفصیــات پــر غــور نہـ یـں کریــں �۔
یــاد رکھـ یـں :آپ کــو کــی دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں منتقــل نہـ یـں ہونــا �ہ ــے۔ اگــر آپ
کــی دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں منتقــل ہــو جـ ت
ـا� ہـ یـں تــو آپ کــو دوبــارہ یہــاں یــا اس
ملــک مـ یـں منتقــل کــر دیــا جـ ئ
ـا� گا جہــاں آپ ن� اس ےس پہــے پنــاہ طلــب یک تھــی۔ یہــاں
چھ�ـ تـے
اپـ نـی درخواســت ےس دســت بــرداری ےس ذمــہ دار ملــک نہـ یـں بــدےل گا۔ اگــر آپ پ
ـا� ہـ یـں تــو آپ کــو حراســت مـ یـں لــے جـ ن
ہـ یـں یــا فـرار ہــو جـ ت
ـا� کا بھــی خطــرہ �ہ ــے۔
ی
4
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اگــر ض
مــں موجــود تــے اور پھــر اس
مــں ےس کــی ی
مــں آپ ڈبلــن ممالــک ی
مــا� ی
ملــک مـ یـں نآ� ےس پہــے آپ ن� ڈبلــن ممالــک کا خطــہ چھــوڑ دیــا تــو آپ کــو یــہ بــات
ہمـ یـں الزمـاً بتـ ن
ـا� چا�ہ ـ یـے۔ یــہ اس لـ یـے ض�وری �ہ ــے کــہ اس کا اثــر اس پــر پــڑ ســکتا �ہ ــے
کــہ آپ یک درخواســت یک جانــچ کا ذمــہ دار کــون ســا ملــک �ہ ــے۔ آپ ےس ڈبلــن ممالــک
ےس باہــر وقــت گ ـزار ن� کا ثبــوت پیــش کــر ن� ےک لـ یـے کہــا جــا ســکتا �ہ ــے مث ـا ً آپ ےک یــا
ـو� مہــر ،واپــی یــا نــکاےل جـ ن
ســپورٹ مـ یـں کـ ئ
ـا� کا فیصــہ یــا یــہ ظاہــر کــر ن� واےل رسکاری
دســتاویزات کــہ آپ ڈبلــن ممالــک ےک باہــر رہ کــر کام کــر چ�ــے ہـ یـں۔
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" م�ج ــے کــون یس معلومــات کــو ذمــہ داران کــو جاننا یقیـ نـی بنانا
چا�ہ ــے؟ مـ یـں ذمــہ داران ےک سـ ن
ـام� اس معلومــات یک وضاحــت
ی
یک�ــے کــر ســکتا ہــوں؟ "

ـں کــر سـ ن
اس کا تعـ ی ن
ـک� ےک لـ یـے کــہ آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ یک جانــچ کا ذمــہ دار کــون
ان�ویــو لــے جـ ن
ســا ملــک �ہ ــے آپ کا ٹ
ـا� کا امــکان �ہ ــے۔ اس ٹان�ویــو مـ یـں ہــم 'ڈبلــن طریقــۂ
گ ی
کار' یک وضاحــت کریــں �۔ آپ کــو وہ تمــام معلومــات ہمـ یـں فراہــم کـ ن
ـر� چا�ہ ـ یـے جــو
گ
آپ ڈبلــن ممالــک مـ یـں ےس کــی مـ یـں ا پ�ـ نـے افـراد خانــدان یــا رشــتہ داروں یک موجــود�
ےک بــارے مـ یـں رکھـ تـے ہـ یـں اور کـ ئ
ـو� دیگــر معلومــات بھــی جــو آپ ےک خیــال مـ یـں ذمــہ
ـں ےک لــے مــوزوں ہــو سـ ت
دار ملــک ےک تعـ ی ن
ـک� �ہ ــے (کــون یس معلومــات اہــم �ہ ــے اس یک
ی
تفصیــی نشــاندہی ےک لــے ین�ــے دیکھـ یـں)۔ آپ کــو مــوزوں معلومــات پــر مبـ نـی کـ ئ
ـو�
ی چ
دســتاویزات یــا کاغــذات بھــی فراہــم کرنــا چا�ہ ـ یـے جــو آپ ےک پــاس ہـ یـں۔
اس بــات ےک تعـ ی ن
ـ� مـ یـں مــدد کــر ن� ےک لـ یـے کــہ کــون ســا ملــک آپ یک درخواســت یک
جانــچ کا ذمــہ دار �ہ ــے بـراہ کــرم ہمـ یـں تمــام متعلقــہ معلومــات دیــں۔
ان�ویــو ایــی زبــان مـ یـں ہــوگا جــو آپ سـ ت
ٹ
ـمجھ� ہـ یـں یــا �ج ــے آپ معقــول حدتــک
ـمجھ� ہـ یـں اور اس مـ یـں تبادلــۂ خیــال کــر سـ ت
سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
اگــر آپ ٹان�ویــو مـ یـں اســتعمال ہــو ن� وایل زبــان نہـ یـں ســمجھ سـ ت
ـک� تــو تبادلــۂ خیــال
مـ یـں مــدد ےک لــے آپ کـ ئ
ـو� ترجمــان فراہــم کــر ن� یک درخواســت کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ ترجمــان
ی
ـا� کـ ن
کــو رصف ایس بــات یک ترجمـ ن
ـر� چا�ہ ـ یـے جــو آپ یــا ٹان�ویــور کہــہ ہر�ے ہــوں۔ ترجمان
کــو ا پ�ـ نـے ت
ذا� خیــال کا اضافــہ نہـ یـں کرنــا چا�ہ ــے۔ اگــر آپ کــو ترجمــان یک بــات سـ ن
ـمجھ�
ی
مـ یـں دشــواری ہــو تــو آپ کــو چا�ہ ـ یـے کــہ ہمـ یـں بتائـ یـں اور/یــا ا پ�ـ نـے وکیــل ےس بــات کریں۔
ان�ویــو خفیــہ ہــوگا۔ اس کا مطلــب یــہ �ہ ــے کــہ آپ یک فراہــم کــردہ کـ ئ
یــہ ٹ
ـو� بھــی
معلومــات ،جــن مـ یـں یــہ حقیقــت بھــی شــامل �ہ ــے کــہ آپ ن� پنــاہ یک درخواســت دی
ئ گ
ـا� � جــو
�ہ ــے ،آپ ےک اصــل وطــن مـ یـں ان اف ـراد یــا ذمــہ داران کــو نہـ یـں بھیجــی جـ
آپ کــو یــا آپ ےک اصــل وطــن مـ یـں اب بھــی موجــود اف ـراد خانــدان کــو کــی طــرح
نقصــان پہنچــا سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
آپ کــو ٹ
ان�ویــو ےک حــق ےس رصف ایس حالــت مـ یـں محــروم کیــا جــا ســکتا �ہ ــے کــہ اگــر
آپ ڈبلــن طریقــۂ کار اور آپ ےک معامــے مـ یـں اس ےک نتائــج ےس مطلــع کــے جـ ن
ـا� ےک
ی
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بعــد یــہ معلومــات کــی دورسے ذ یر�ــے ےس پہــے ہــی فراہــم کــر چ�ــے ہــوں۔ اگــر آپ
ـں ےک متعلــق اضـ ف
کا ٹ
ان�ویــو نہـ یـں لیــا جاتــا تــو آپ ذمــہ دار ملــک ےک تعـ ی ن
ـا� تحریــری
معلومــات طلــب کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔

" ذمــہ داران مـ یـری درخواســت یک جانــچ ےک ذمــہ دار ملــک کا
گ
تعـ ی ن
ـ� یک�ــے کریــں �؟ "

اس ےک مختلــف اســباب ہـ یـں کــہ کـ ئ
ـو� ملــک کیــوں آپ یک درخواســت یک جانــچ کا ذمــہ دار ہو
ســکتا �ہ ــے۔ ان اســباب کا اطــاق قانــون مـ یـں درج اہمیــت ےک اعتبــار ےس کیــا جاتــا �ہ ــے۔ اگــر
ایــک ســبب مــوزوں نــہ ہــو تــو دورسے پــر غــور کیــا جـ ئ
ـا� گا اور ایس طــرح اس ےک بعــد کا۔
اہمیت ےک اعتبار ےس اسباب کا تعلق مندرجہ ذیل باتوں ےس ہوتا ہ�ے:
•آپ ےک خانــدان کا کـ ئ
ـو� فــرد (شــوہر یــا بیوی18،ســال ےس کــم عمــر ےک ب�ـ چـے) جــس
کــو بـ ی ن
ـں االقوامــی تحفــظ یک منظــوری دی گـ ئـی �ہ ــے یــا جــو کــی دورسے ڈبلــن
ملــک مـ یـں پنــاہ کا طالــب �ہ ــے؛
اگــر آپ ےک خانــدان کا کـ ئ
ـو� فــرد کــی دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں �ہ ــے تــو اس ےس
ـرا� پنــاہ پــر فیصلــہ کیــا جـ ئ
پہــے کــہ آپ یک درخواســت بـ ئ
ـا� یــہ �ض وری �ہ ــے کــہ آپ
اس یک اطــاع ہمـ یـں دیــں۔ اگــر آپ چا�ہ ـ تـے ہـ یـں کــہ آپ ســب کــو ایس ملــک مـ یـں ایــک
ســاتھ رکھــا جـ ئ
ـا� تــو آپ اور آپ ےک افـراد خانــدان کــو تحریــری طــور پــر اس خواہــش
کا اظہــار کرنــا ہــوگا۔
ن
ت
•آپ کــو اس ےس پہــے کــی دیگــر ڈبلــن ملــک � ویـزا یــا اقامــی اجــازت نامــہ جاری
کیــا تھا؛
•آپ ےک نشــان انگشــت کــی دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں لـ یـے ئگ�
ن
ـور� ذخـ یـرۂ معلومــات مـ یـں
تــے (اور یوروڈیــک کہــا� واےل یـ پ
محفــوظ کـ یـے ئگ� تــے ،
مــں
•اس کا ثبــوت �ہ ــے کــہ آپ کــی دورسے ڈبلــن ملــک ی
جــا چ�ــے ہـ یـں یــا وہــاں ےس گــزر چ�ــے ہـ یـں چا�ہ ــے وہــاں آپ ےک
نشــان انگشــت نــہ لـ یـے گـ ئـے ہــوں۔
یوروڈیــک ےس متعلــق مزیــد معلومــات اس پــر چ� ےک صفحــہ 8پــر دی گـ ئـی ہـ یـں "مـ یـں ن� پنــاہ گزیــں ےک
مــرا دعــوی کونســا ملــک دیکــے گا؟"
لــے
مــں درخواســت یک �ہ ــے – ی
یــور� اتحــاد ) (EUی
پ
ی
)”?(“I have asked for asylum in the EU – which country will handle my claim
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" اگــر مـ یـں کــی شــخص یک نگہداشــت پــر انحصــار کرتــا ہوں
یــا کـ ئ
ـو� مجــھ پــر منحــر �ہ ــے تــو کیــا ہــوگا؟ "

اگــر مندرجــہ ذیــل مـ یـں ےس تمــام ش�ائــط کا اطــاق ہوتــا �ہ ــے تــو آپ کــو دوبــارہ ایس ملــک
مـ یـں منتقــل کــر دیــا جـ ئ
ـا� گا جہــاں آپ یک والــدہ ،والــد ،بچــہ ،بھـ ئ
ـا� یــا بہن موجــود یہ�:
•وہ کیس ڈبلن ملک یم� ن
قانو� طور پر مقیم یہ�؛
•آپ مـ یـں ےس کـ ئ
ـو� حاملــہ �ہ ــے یــا ان ےک پــاس نوزائیــدہ بچــہ �ہ ــے  ،یــا وہ شــدید طــور
پــر بیمــار �ہ ــے یــا کــی شــدید معــذوری مـ یـں مبتــا �ہ ــے یــا ضعیــف �ہ ــے؛
•آپ مـ یـں ےس کـ ئ
ـو� ا ی�ــے دورسے شــخص یک مــدد پــر انحصــار کرتــا �ہ ــے جــو اس یک
نگہداشــت کــر ســکتا /سـ ت
ـک� �ہ ــے۔
اس ملــک کــو جہــاں آپ کا بچــہ ،بھـ ئ
ـا� بہــن یــا والدیــن مقیــم ہـ یـں عموم ـاً آپ یک
ـر� چا�ہ ــے شب�طیکــہ آپ ےک خانـ ن
درخواســت یک جانــچ یک ذمــہ داری قبــول کـ ن
ـدا� رشـ تـے
ی
آپ ےک اصــل وطــن مـ یـں ر�ہ ــے ہــوں۔ آپ ےس یــہ تحریــری بیــان د ی�ـ نـے ےک لـ یـے بھــی کہــا
جـ ئ
ـا� گا کــہ آپ دونــوں ایــک جگــہ دوبــارہ رہنــا چا�ہ ـ تـے ہـ یـں۔

آپ اس امـ ن
ـکا� ســہولت یک درخواســت تبھــی کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں جــب آپ اس ملــک مـ یـں
پہــے ےس موجــود ہــوں یــا آپ اس ےس مختلــف ملــک مـ یـں موجــود ہــوں جہــاں آپ ےک
رشـ تـے دار مقیــم ہـ یـں۔ اس دورسی حالــت مـ یـں اس کا یــہ مطلــب ہــوگا کــہ آپ کــو اس
ملــک مـ یـں جانــا ہــوگا تاوقتیکــہ آپ کــو کـ ئ
ـو� ایســا عارضــۂ صحــت نــہ الحــق ہــو جــو
آپ کــو لمـ بـے وقـ فـے ےک ســفر ےس روکتــا ہــو۔
رروا� ےک دوران انسـ ن
ـکا� ســہولت ےک عــاوہ آپ ہمیشــہ پنــاہ ےس متعلــق کا ئ
اس امـ ن
ـا�،
خانـ گـی یــا ثقافـ تـی اســباب ےس ا پ�ـ نـے خانـ ن
ـدا� رشـ تـے داروں ےس ملـ نـے یک درخواســت کــر
سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ اگــر یــہ منظــور کــر لیــا جاتــا �ہ ــے تــو شــاید آپ کــو اس ملــک مـ یـں منتقــل
ہونــا پــڑے جہــاں آپ ےک خانـ ن
ـدا� رشـ تـے دار موجــود ہـ یـں۔ ایــی حالــت مـ یـں آپ ےس
اپـ نـی تحریــری رضامنــدی د ی�ـ نـے ےک لــے کہــا جـ ئ
ـا� گا۔ یــہ ض�وری �ہ ــے کــہ آپ یہــاں یــا
ی
ن
ن
کــی دورسے ملــک مـ یـں اپـ نـی درخواســت یک جانــچ کـرا� ےک انســا� اســباب ےس ہمـ یـں
مطلــع کریــں۔
ـا� معامــات اٹھـ ئ
جــب رشـ تـے ،انحصاریــت یــا انسـ ن
ـا� جائـ یـں تــو آپ ےس وضاحــت
کــر ن� یــا ا پ�ـ نـے دعــووں یک تائیــد مـ یـں ثبــوت فراہــم کــر ن� ےک لـ یـے کہــا جــا ســکتا �ہ ــے۔
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" اگــر مـ یـں بیمــار ہــوں یــا مـ یـری خصــویص �ض وریــات ہـ یـں
تــو کیــا ہــوگا؟ "

آپ کــو مناســب طـ بـی نگہداشــت یــا عــاج فراہــم کــر ن� یک غــرض ےس یہــاں ےک ذمــہ
داران کــو آپ کــو درکار کــی خصــویص ض�وریــات ےک بــارے مـ یـں جانـ نـے یک ض�ورت �ہ ــے
جــس مـ یـں آپ یک صحــت ےس متعلــق ض�وریــات بھــی شــامل ہـ یـں اور خصوصـاً اگر آپ:

•معذور شخص یہ�،
•حاملہ یہ�،
•آپ کو ئ
کو� شدید بیماری ہ�ے،
ـیا� ،جسـ ن
•آپ کــو اذیــت ،عصمــت دری یــا دیگــر شــدید قســم ےک نفسـ ت
ـما� اور
جنــی تشــدد کا نشــانہ بنایــا گیــا �ہ ــے۔ .
اگــر آپ ہمـ یـں اپـ نـی طــی تفصیــات بتـ ت
ـا� ہـ یـں اور یــہ ےط ہــو جاتــا �ہ ــے کــہ آپ کــو کــی
ب
ئ
دورسے ملــک مـ یـں بھیجــا جــا� گا تــو ہــم اس ملــک کــو جہــاں آپ کــو بھیجــا جاتــا �ہ ــے
گ
آپ یک طـ بـی معلومــات مـ یـں ش�یــک کــر ن� یک اجــازت آپ ےس طلــب کریــں �۔ اگــر آپ
اس ےس اتفــاق نہـ یـں کــر ت� تــو اس طــی معلومــات ےک ارســال کــے جـ ن
ـا� مـ یـں رکاوٹ ئآ�
ب
ی
ئ گ
گ
ئ
� لیکــن اس ےس ذمــہ دار ملــک مـ یـں آپ یک منتقــی مـ یـں کــو� رکاوٹ نہـ یـں آ� �۔ ذہــن
نشـ ی ن
ـں رکھـ یـں کــہ اگــر آپ دورسے ملــک کــو اپـ نـی طـ بـی معلومــات ارســال کــر ن� یک اجازت
نہـ یـں د ی�ـ تـے تــو دورسا ملــک آپ یک خصــویص ض�وریــات یک نگہداشــت نہـ یـں کــر ســے گا۔
ب ـراہ کــرم یــاد رکھـ یـں کــہ راز داری ےک فرائــض ےک پابنــد ماہریــن ہمیشــہ ســخت راز
گ
داری ےک ســاتھ آپ یک طـ بـی معلومــات کــو اســتعمال کریــں �۔

گ
" یــہ ےط کــر ن� مـ یـں کتنــا وقــت لــے گا کــہ کــون ســا ملــک مـ یـری
ئ
کارروا� کــرے گا؟ مـ یـری درخواســت یک جانــچ
درخواســت پــر
گ
کـ ن
ـرا� ےس پہــے کتنــا وقــت لــے گا؟ "
اگــر اس ملــک مـ یـں ذمــہ داران یــہ فیصلــہ کــر ت� ہـ یـں کــہ ہــم آپ یک درخواســت بـر ئا�
پنــاہ یک جانــچ کــر ن� ےک ذمــہ دار ہـ یـں تــو اس کا مطلــب یــہ �ہ ــے کــہ آپ اس ملــک مـ یـں
ـک� ہـ یـں اور یہــاں اپـ نـی درخواســت یک جانــچ کــر سـ ت
رہ سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
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" مـ یـں جہــاں موجــود ہــوں اگــر اس ےس مختلــف کـ ئ
ـو� ملــک
مـ یـری درخواســت یک جانــچ کا ذمــہ دار پایــا جاتــا �ہ ــے تــو کیــا
ہــوگا؟ "
ـمجھ� یہ� کــہ کـ ئ
اگــر ہــم یــہ سـ ت
ـو� دورسا ملــک آپ یک درخواســت یک جانــچ کا ذمہ دار
گ
�ہ ــے تــو ہــم اس ملــک ےس درخواســت کریــں � کــہ اس ملــک مـ یـں آپ یک درخواســت
ےک داخــل کــے جـ ن
ـا� یک تاریــخ ےس  3مــاہ ےک انــدر وہ اپـ نـی ذمــہ داری قبــول کــرے۔
ی
تاہــم اگــر کــی دورسے ملــک یک ذمــہ داری کا ی ن
تعــں آپ ےک نشــان انگشــت یک
تفصیــات یک بنیــاد پــر ہوتــا �ہ ــے تــو دورسے ملــک کــو درخواســت یوروڈیــک ےس نتائــج
ئ گ
ـا� �۔
حاصــل ہــو ن� ےک وقــت ےس  2مــاہ ےک انــدر ارســال یک جـ
•اگــر آپ ن� پہــی بــار کــی ڈبلــن ملــک مـ یـں پنــاہ یک درخواســت دی �ہ ــے لیکــن یــہ
ن
ـمجھ� یک وجــہ �ہ ــے کــہ کــی دورسے ڈبلــن ملــک کــو آپ یک درخواســت گبـر ئا�
سـ
ن
پنــاہ یک جانــچ کــر� چا�ہ ـ یـے تــو ہــم اس دیگــر ملــک ےس درخواســت کریــں � کــہ
آپ ےک معامــے کــو" پا�ـ نـے ہاتــھ مـ یـں ےل"(")"take charge
جــس ملــک کــو ہــم درخواســت ارســال کــر ت� ہـ یـں اےس درخواســت یک وصولیـ بـا� ےک
2مــاہ ےک انــدر جــواب دینــا چا�ہ ـ یـے۔ اگــر وہ ملــک اس مــدت ےک انــدر جــواب نــہ دے
تــو اس کا مطلــب یــہ �ہ ــے کــہ اس ن� آپ یک درخواســت یک ذمــہ داری قبــول کــر یل �ہ ــے۔
• اگــر آپ ن� پہــے ہــی اس ملــک ےس مختلــف جہــاں آپ اس وقــت موجــود ہـ یـں
کــی دیگــر ڈبلــن ملــک مـ یـں پنــاہ یک درخواســت دی �ہ ــے تــو ہــم اس گدیگــر ملــک
ےس" آپ کــو واپــس یل�ـ نـے" (" )"take you backیک درخواســت کریــں �۔
گ
جــس ملــک کــو ہــم درخواســت ارســال کریــں � اےس درخواســت یک وصولیـ بـا� ےس
1مــاہ ےک انــدر جــواب دینــا چا�ہ ـ یـے یــا اگــر درخواســت یوروڈیــک معلومــات پــر مبـ نـی
ہــو تــو 2ہفـ تـے ےک انــدر۔ اکــر وہ ملــک اس مــدت ےک انــدر جــواب نــہ دے تــو اس کا
مطلــب یــہ �ہ ــے کــہ اس ن� آپ یک درخواســت یک ذمــہ داری قبــول کــر یل �ہ ــے اور آپ کــو
واپــس یل�ـ نـے ےس متفــق �ہ ــے۔
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تاہــم اگــر آپ ن� اس ملــک مـ یـں پنــاہ یک درخواســت نہـ یـں دی �ہ ــے اور کــی دورسے
ملــک مـ یـں آپ یک درخواســت بـر ئا� پنــاہ آخــری فیصــے یک رو ےس مسـ تـرد ہــو چــی �ہ ــے
تــو ہــم یــا تــو ذمــہ دار ملــک کــو آپ کــو واپــس یل�ـ نـے یــا آپ ےک اصــل وطــن مـ یـں آپ
ئ
کارروا� کــر ن� یــا مســتقل اقامــت یــا کــی محفــوظ تیــرے ملــک مـ یـں
یک واپــی یک
بھ�ــے جـ ن
ـا� یک درخواســت ارســال کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں ۔
ی ج
اگــر کـ ئ
ـو� دورسا ملــک یــہ تســلیم کرتــا �ہ ــے کــہ وہ آپ یک درخواســت یک جانــچ کــر ن� کا
ذمــہ دار �ہ ــے تــو آپ کــو ہمــارے فیصــے ےس مطلــع کــر دیــا جـ ئ
ـا� گا کــہ:
ئ گ
جا� � اور،
نہ� یک
•آپ یک درخواست بر ئا� پناہ یک جانچ یہاں اس ملک یم� ی
•آپ کو ذمہ دار ملک یم� منتقل کر دیا ئ
جا�گا۔

اس تاریــخ ےس جــب دورسا ملــک ذمــہ داری قبــول کــرے  6مــاہ ےک انــدر آپ یک منتقــی
ئ گ
ـا� �  ،یــا اگــر آپ اس فیصــے پــر اعـ تـراض کــر ن� کا فیصلــہ کریــں تــو اس وقــت
ہــو جـ
ن
ےس  6مــاہ ےک انــدر جــب کــی ٹرائیبونــل یــا عدالــت � یــہ فیصلــہ کیــا ہــو کــہ آپ کــو
اس ملــک مـ یـں بھیــج دیــا جـ ئ
ـا�۔ اگــر آپ یہــاں ےک ذمــہ داران ےک پــاس ےس ف ـرار ہــو
جـ ت
ـا� ہـ یـں یــا آپ کــو قیــد ہــو جـ ت
ـا� �ہ ــے تــو اس مــدت مـ یـں توســیع یک جــا سـ ت
ـک� �ہ ــے۔
اگــر ڈبلــن طریقــۂ کار ےک حــے ےک طــور پــر آپ کــو اس ملــک مـ یـں حراســت /بنــد
مرکــز مـ یـں رکھــا جاتــا �ہ ــے تــو اس ےس مختــر مــدت کا اطــاق ہــوگا (مزیــد معلومــات
ےک لـ یـے حراســت ےس متعلــق خصــویص سیکشــن دیکھـ یـں)۔
ذمــہ دار ملــک آپ ےک ســاتھ طالــب پنــاہ یک حیثیــت ےس برتــاؤ کــرے گا اور آپ کــو
تمــام متعلقــہ حقــوق کا فائــدہ حاصــل ہــوگا۔ اگــر آپ ن� اس ےس پہــے اس ملــک
مـ یـں کبھــی پنــاہ یک درخواســت نہـ یـں دی �ہ ــے تــو آپ کــو نآ� ےک بعــد اس کا موقــع دیــا
جـ ئ
ـا� گا۔
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" اگــر مــں خــود کــو دورسے ملــک مــں بھ�ــے ن
جــا� ےک
ی
ی
ی ج
نہــں کرتــا تــو کیــا ہــوگا؟ "
فیصــے ےس اتفــاق ی
بھ�ـ جـے
آپ ےک لـ یـے یــہ کہنــا ممکــن �ہ ــے کــہ آپ خــود کــو کــی دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں ی
جـ ن
ـا� ےک فیصــے ےس متفــق نہـ یـں ہـ یـں۔ اےس ایــک 'اپیــل' یــا 'نظرثـ ن
ـا� یک درخواســت' کہــا جاتا
ـا� یک درخواســت یک مــدت تــک ےک لــے منتقــی رو ےک جـ ن
�ہ ــے۔ آپ اپیــل یــا نظرثـ ن
ـا� یک
ی
درخواســت بھــی کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
اس پرچــۂ معلومــات ےک آخـ یـر مـ یـں آپ اس بــارے مـ یـں معلومــات دیکــھ سـ ت
ـک� ہـ یـں
کــہ اس ملــک مـ یـں کــی فیصــے پــر اعـ تـراض کــر ن� ےک لــے کــس ےس رابطــہ کیــا جـ ئ
ـا� ۔
ی
جــب آپ کــو حــکام یک طــرف ےس رسکاری ٹرانســفر فیصلــہ موصــول ہــو تــو انتظامــی
عدالــت مـ یـں اپیــل کــر ن� یک�لـ ئـے آپ ےک پــاس  21دن ہــو ت� ہـ یـں۔ یــہ بہــت ض�وری �ہ ــے
کــہ بتـ ئ
ـا� گـ ئـے وقــت ےک انــدر اعـ تـراض (اپیــل یــا نظرثـ ن
ـا� یک درخواســت) داخــل کریــں۔
گ
گ
آپ یک درخواســت کــر ن� یک�لـ ئـے ســات ( )7دن ہــوں � کــہ جــب آپ یک اپیــل زیــر غــور ہــو �
تــو آپ یک منتقــی کــو معطــل کــر دیــا جاتــا ہ�ے۔
اس کاررو ئا� ےک دوران آپ کــو قانـ ن
ـو� مــدد یل�ـ نـے کا حــق حاصــل �ہ ــے اور اگــر ض�وری ہــو تــو
ـا� مــدد بھــی۔ قانـ ن
لسـ ن
ـو� مــدد کا یــہ مطلــب �ہ ــے کــہ آپ کــو کــی ا ی�ــے وکیــل یک خدمــات
گ
حاصــل کــر ن� کا حــق �ہ ــے جــو آپ ےک کاغــذات تیــار کــر ےک عدالت مـ یـں آپ یک نمائند� کــرے گا۔
اگــر آپ اخراجــات برداشــت نــہ کــر سـ ت
ـک� ہــوں تــو آپ یــہ مــدد مفــت حاصــل کــر ن�
ـک� ہـ یـں۔ قانـ ن
یک درخواســت کــر سـ ت
ـو� مــدد فراہــم کــر ن� وایل تنظیمــوں ےس متعلــق
معلومــات اس پرچــۂ معلومــات ےک اخـ یـر مـ یـں دیکھــی جــا سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
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سکتا�ے؟ "
" کیا م�جےھ حراست یم� لیا جا
ہ

اس ےک دیگــر اســباب ہــو سـ ت
ـک� ہـ یـں کــہ آپ کــو حراســت مـ یـں کیــوں لیــا جــا ســکتا �ہ ــے لیکن
ڈبلــن طریقــۂ کار ےک مقصــد ےس آپ کــو رصف ایس حالــت مـ یـں حراســت مـ یـں لیا جا ســکتا
ـمجھ� کــہ آپ ےک فـرار ہــو ن� کا امــکان اس لـ یـے زیــادہ ہ�ے
�ہ ــے جــب ہمــارے ذمــہ داران یــہ سـ ی
کــہ آپ نہـ یـں چا�ہ ـ تـے کــہ آپ کــو کــی دورسے ڈبلــن ملــک مـ یـں بھیجــا جا�۔ئ

" اس کا کیا مطلب ہ�ے؟ "

ـمجھ� ہـ یـں کــہ آپ ےک ہمــارے پــاس ےس فـرار ہــو جـ ن
اگــر ہمــارے ذمــہ دار ان یــہ سـ ت
ـا� کا
امــکان بہــت زیــادہ �ہ ــے ،مثـا ً اس لـ یـے  -کــہ آپ ایســا کــر چ�ــے ہـ یـں یــا اس لـ یـے کــہ آپ اطــاع
د ی�ـ نـے یک پابنــدی یک تعمیــل نہـ یـں کــر ت� وغـ یـرہ  -تــو وہ ڈبلــن کاررو ئا� ےک دوران کــی بھــی
وقــت آپ کــو حراســت مـ یـں ےل سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ جــن اســباب ےس آپ کــو حراســت مـ یـں لیــا جا
ســکتا �ہ ــے وہ قانــون مـ یـں درج ہـ یـں۔ آپ کــو حراســت مـ یـں یل�ـ نـے یک غــرض ےس قانــون مـ یـں
درج اســباب ےک عــاوہ کــی اور ســبب کا اطــاق نہـ یـں کیــا جــا ســکتا۔
ـا� ےک اســباب ےس تحریــری طــور پــر مطلــع کــے جـ ن
آپ کــو حراســت مـ یـں لــے جـ ن
ـا� کا
ی
ی
آپ کــو حــق �ہ ــے اور اس ےک عــاوہ حراســت ےک حکــم پــر اعـ تـراض کــر ن� ےک امکانــات
بھــی ہـ یـں۔ اگــر آپ حراســت ےک حکــم پــر اعـ تـراض کرنــا چاہـ یـں تــو آپ کــو قانـ ن
ـو� مــدد
حاصــل کــر ن� کا حــق �ہ ــے۔

ئ
ئ
کارروا�
کارروا� ےک دوران حراســت مـ یـں لیــا جاتــا �ہ ــے تــو آپ ےک لـ یـے
اگــر آپ کــو ڈبلــن
گ
یک مقــررہ مــدت مندرجــہ ذیــل ہــو�:
گ
ئ
•ہــم دورسے ملــک ےس درخواســت کریــں � کــہ وہ آپ یک درخواســت بـرا� پنــاہ
داخــل کــے جـ ن
ـا� ےس 1مــاہ ےک انــدر ذمــہ داری قبــول کــرے۔
ی
•جــس ملــک کــو ہــم ن� درخواســت ارســال یک اےس ہمــاری درخواســت یک وصولیـ بـا�
یک تاریــخ ےس  2ہفـ تـے ےک انــدر جــواب دینــا چا�ہ ـ یـے۔
•ذمــہ دار ملــک یک طــرف ےس آپ یک درخواســت قبــول کــے جـ ن
ـا� ےک  6ہفـ تـے ےک انــدر
ی
ـا� جـ ن
آپ یک منتقــی انجــام پـ ئ
ـا� چا�ہ ـ یـے۔ اگــر آپ منتقــی گ ےک فیصــے پــر اعـ تـراض
کــر ت� ہـ یـں تــو  6ہفـ تـے اس وقــت ےس شــمار کـ یـے جائـ یـں � جــب ذمــہ داران یــا
کـ ئ
ـو� عدالــت یــا ٹرائیبونــل یــہ فیصلــہ کــرے کــہ آپ یک اپیــل ےک زیــر غــور ر�ہ ـ نـے ےک
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دوران آپ کــو ذمــہ دار ملــک مـ یـں بھیجــا جانــا آپ ےک لـ یـے محفــوظ �ہ ــے۔
اگــر ہــم مقــررہ تاریــخ تــک درخواســت ارســال کــر ن� یــا آپ یک منتقــی انجــام د ی�ـ نـے مـ یـں

نــاکام رہـ یـں تــو ضابطــۂ ڈبلــن ےک تحــت منتقــی ےک مقصــد ےس آپ یک حراســت ختــم
ئ گ
ـا� �۔ اس حالــت مـ یـں وقــت یک مذکــورہ بــاال عــام حــدود کا اطــاق ہــوگا۔
ہــو جـ

" مـ یـری فراہــم کــردہ ت
ذا� معلومــات کا کیــا ہــوگا؟ م�ج ــے یک�ــے
معلــوم ہــوگا کــہ اس کا غلــط اســتعمال نہــں کیــا جـ ئ
ـا� گا؟ "
ی

ئ
کارروا� ےک دوران ڈبلــن اور یوروڈیــک ضابطــوں
ڈبلــن ممالــک ےک ذمــہ داران ڈبلــن
ےک تحــت آپ یک فراہــم کــردہ معلومــات کا تبادلــہ اپـ نـی ذمــہ داریــوں یک تکمیــل ےک لـ یـے
کارروا� ےک دوران آپ کــو اپـ نـی تمــام ت
ئ
کــر سـ ت
ذا� تفصیــات اور
ـک� ہـ یـں۔ پــوری ڈبلــن
گ
ا پ�ـ نـے بــارے مـ یـں دی گـ ئـی معلومــات ،ا پ�ـ نـے خانــی حــاالت وغـ یـرہ کا تحفــظ کـر نا� کا حــق
حاصــل �ہ ــے۔ آپ یک معلومــات رصف انہــی مقاصــد ےک لــے اســتعمال یک جــا سـ ت
ـک� �ہ ــے
ی
جــن یک وضاحــت قانــون مـ یـں یک گـ ئـی �ہ ــے۔
ن
آپ کو
دیکھ� یک اجازت ہ�ے:
ن
•وہ معلومــات جــن کا تعلــق آپ ےس ہــو۔ آپ کــو یــہ درخواســت کــر � کا حــق �ہ ــے
کــہ ایــی کـ ئ
ـو� معلومــات ،جــن مـ یـں یوروڈیــک معلومــات بھــی شــامل ہـ یـں ،اگــر
غلــط ہـ یـں تــو درســت کــر دی جائـ یـں اور اگــر وہ غـ یـر قانـ ن
ـو� طــور پــر مرتــب یک
گـ ئـی ہـ یـں تــو مٹــا دی جائـ یـں؛
ئ
مــں اس یک وضاحــت یک گــی ہــو کــہ آپ ےس متعلــق
•وہ معلومــات جــس ی
معلومــات بشــمول یوروڈیــک معلومــات کــو درســت کــر ن� یــا مٹـ ن
ـا� یک درخواســت
ئ گ
کارروا� ےک مجــاز ذمــہ داران اور ت
ئ
ذا�
مــں آپ یک ڈبلــن
یک�ــے یک
جــا� �۔ اس ی
ئ
معلومــات ےک تحفــظ ےس متعلــق درخواســتوں پــر کارروا� ےک ذمــہ دار قومــی
ہــں۔
تحفــظ معلومــات ےک افــران یک تفصیــات رابطــہ بھــی شــامل ی

15

1.9.2016

urdu

