
 معلومات-ورق: یونان میں پناہ        
                (Latest update: 23th of September 2017)

پناہ کے لیے کون درخواست دے سکتے ہیں؟

 اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو خودکار طور پرکوئی بھی غیر ملکی شخص یونان میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔
پناہ دی جائے گی ۔ ہر شخص کے معاملہ کو انفرادی طور پر برتا جائے گا، جو کہ اس شخص کی درخواست دینے کی وجوہات پر

منحصر ہے۔ تاہم، عام طور پر قبولیت کی شرح ہر قومیت کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ سیاسی پناہ کے نظام تک رسائی مفت ہے ۔ اسائلم
کے طریقہ کار کے دوران، ریاست کے لیے یہ بات اہم ہوگی کہ آپ کو اپنے آبائی ملک میں کیوں اور کس طرح سے ستایا گیا:

کیا آپ کی زندگی، جسمانی سالمیت، ذاتی آزادی اور دوسرے بنیادی انسانی حقوق خطرے سے دوچار ہیں،-
کیا آپ اپنے ذاتی اوصاف ( جلد کا رنگ، جنسی رجحان، صنفی شناخت، نسلی اصلیت)، اپنے سیاسی یا مذہبی اعتقادات یا ایک-

مخصوص سماجی گروپ کی رکنیت کی وجہ سے ظلم و ستم کے شکار ہیں۔ 

میں پناہ کے لئے درخواست کیسے کرسکتا ہوں؟

سب سے پہلے آپ کو پناہ گاہ کے دفتر کے پاس پناہ کا دعوی درج کرنا ہوگا۔ایسا کرنے کے لئے، آپ کواسکائپ کے ذریعہ اسکائپ
کے ذریعے ملقات کا وقت کا تعین کرنا ہوگا۔ آپ یہاں پر آن لئن اسکائپ کے اوقات کی جانچ کر سکتے ہیں: 

http://asylo.gov.gr/en؟/  page_id=987  
برائے مہربانی اس بات سے آگاہ رہیں کہ اسکائپ کا نظام الوقات اکثر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اس بات کی جانچ کریں کہ

آیا اسکائپ کے اوقات اب بھی وہی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اسکائپ لئن تک پہنچنا مشکل ہے اورآپ کو اس تک رسائی
 کچھ کمیونٹی مراکز اور این جی اوز ( غیر سرکاری تنظیمیں )پانے کے لیے ہفتوں یا کبھی بھی مہینوں تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔

ہیں جو اسکائپ کال کے سلسلہ میں مدد فراہم کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس اپنے طور پر اسکائپ کال کرنے امکانات نہیں ہوں یا آپ کو
مدد کی ضرورت ہو۔ اس سے بعض اوقات رسائی حاصل کرنے کا موقع بڑھ سکتا ہے۔

جیسے ہی آپ اسکائپ کے ذریعہ اسائلم سروس تک پہنچتے ہیں، آپ کو آپ کے مکمل رجسٹریشن کے لئے ایک تاریخ دی جائے گی
(پہل انٹرویو جہاں اسائلم سروس آپ کے پناہ کا دعوی درج کر رہی ہے). اس کے بعد آپ آپ کے لیےذمہ دار اسائلم دفتر سے اپنا پری

رجسٹریشن سفید کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ 

فراہم کی جا سکتی ہے۔ جب آپ اپنی ملقات کے وقت اور تتتاریخ آپ کو اپنی مکمل رجسٹریشن کی تقرری میں نقل و حمل بھی
 ستتے رابطہUNHCRجانتے ہیں، آپ کیمپ یا رہائش میں آپ کی ملقات سے پہلے اور نقل و حمل سے متعلتتق کچھ دن پہلے 

ہر خاندان کے رکن کا ان کے ساتھ اپنے سفید کارڈ کا ہونا چاہئے کریں

 اس متعلقہ ملقات کو نہ چھوڑیں! 
 کچھ خاندان کے افراد کی متعینہ ملقاتیں مختلف دنوں میں ہو سکتی ہیں مگر اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے معاملت کو

علیحیدہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کی متعینہ ملقاتیں آپ کی متعینہ ملقات سے مختلف دن ہو تو یو این ایچ سی آر سے سواری میں
اپنے لیے اضافی جگہ کی درخواست کرنا نہ بھوٰلیں تاکہ آپان کے ساتھ اسائلم دفتر جا سکیں۔

دینے ہونگے۔مطلق خلوص کے ساتھآپ کو یونانی اسائلم سروس کے عملے کی طرف سے پوچھے جانے والے تمام سوالت کا جواب 
اگر آپ جھوٹے ثبوت فراہم کریں یا جھوٹے دعٰوے کریں تو اس سے آپ کے معاملہ کے فیصلہ پر ایک منفی اثر پڑ سکتا ہے ۔ 

 ہیں.آۓآپ کو ایک اور تاریخ اور وقت بھی ذاتی انٹرویو کے لئے دی جائے گی جس کے سبب آپ اپنے آبادی کے ملک سے 

اگر آپ اپنے ایڈریس یا ٹیلی فون نمبر کو عمل کے دوران کسی بھی وقت تبدیل کرتے ہیں، تو براہ مہربانی یونانی پناہ سروس کو فوری
. آپ کا نام، تاریخ پیدائش، رجسٹریشن نمبر، نیا فون نمبرnew.numbers@asylo.gov.grطور پر ای میل بھیج کر مطلع کریں.  

اور/یا آپ کا نیا پتہ اس ای میل میں انگریزی یا یونانی زبان میں شامل کریں۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ یہای میل پتہ آپ کے لئے آپ
کی تفصیلت تبدیل کر دے گا لیکن آپ کو جوابی خط نہیں لکھے گا۔
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میں ذاتی انٹرویو میں کونسے سوالت کی توقع کر سکتا ہوں؟

اس سے پہلے کہ آپ اپنے ذاتی انٹرویو پر جائیں، یہ بات واقعی اہم ہےکہ آپ کسی این جی او ( غیر سرکاری تنظیم یا کسی وکیل سے
 ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب آپ کسی نئے ملک میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو زندہ رہنے کےرابطہ کریں اور تیاری کریں۔

لئے نوکری تلش کرنے کی ضرورت ہے، تاہم، آپ کے پناہ گزین کی امتحان کے دوران ترجیح اس بات کو دی جاتی ہے کہ آپ کی
زندگی کیوں خطرے میں تھی، اور آپ اپنا آبائی ملک چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے۔ ہر ایک ضروری بات بتانے کے لیے تیار رہیں،

کیونکہ آپ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے جانے کا امکان نہیں ہے۔ آپ وکیل یا دیگر مشیر (قانونی ماہر، ڈاکٹر، نفسیاتی ماہر یا
سوشل ورکر) کے ساتھ انٹرویو میں شرکت کر سکتے ہیں۔

آپ کی درخواست میں فراہم کردہ معلومات کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، بشمول آپ کی شناخت کے بارے میں معلومات، آپ
کس طرح یونان پہنچے ہیں، ان وجوہات کے بارے میں جن کی وجہ سے آپ نے اپنا ملک چھوڑ دیا تھا،یا بے وطن ہونے کی صورت
میں اپنے رہائشی ملک کو چھوڑا تھا، اور اس بات کی وجوہات کہ جن کی بناء پر آپ اس ملک میں واپس نہیں جا سکتے یا جانا نہیں

چاہتے۔ 
مزید یہ کہ آپ اپنے خاندان کے افراد سے متعلق، اور اس بات سے متعلق کے آآپ کس نسلی گروپ سے وابستہ ہیں، آیا آپ اپنے ملک

کے فوجی یا کسی دیگر جنگجو گوپ سے وابستہ ہیں، آیا آپ کسی ایک جنگجو گروپ سے حمدردی رکھتے ہیں، آپ کا مذہبی پس
منظر کیا ہے، آپ یوروپ میں کہاں پر جانا چاہتے ہیں، آپ کا تعلیمی پس منظر کیا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔

آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آیا آپ اپنے ملک میں جنگ ختم ہونے کی صورت میں وہاں پر جانا چاہتے ہیں، آیا آپ کو صحت
سے متعلق کوئی مسائل لحق ہیں، یا آیا آپ کے خاندان کے کسی فرد کو صحت سے متعلق کوئی مسائل لحق ہیں، آیا آپ اپنے خاندان
کے افراد کو رقم بھیج رہے ہیں یا آپ کے خاندان کے افراد آپ کو رقم بھیج رہے ہیں، آپ کونسی زبان بولتے ہیں، آیا آپ نے فوج میں

اپنی خدمات انجام دی ہے، اگر ایسا ہے تو آیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دستاویز موجود ہے۔ آیا آپ یونیورسٹی
جا رہے تھے، آیا آپ نے اپنی تعلیم ختم کی ہے اور آپ کا کام کیا تھا اور آپ نے کتنے عرصے تک وہ ملزمت انجام دی۔ 

ذاتی انٹرویو کے لیے کیا بات یاد رکھنا ضروری ہے؟

اپنے ذاتی انٹرویو میں سچ بات کرنا اور اپنے پناہ کے دعوٰی سےمتعلق تمام معلومات دینا سب سے زیادہ اہم ہے ۔ تفصیلی سوالت
پوچھے جانے کے لیے تیار رہیں۔ مثال کے طور پر: اگر آپ ایک گاڑی میکینک تھے تو آپ کو اپنی مادری زبان میں کار کے

مخصوص اجزا کے نام، اس محلہ کا نام جہاں پر آپ کی دکان موجود تھی وغیرہ بتانے کے لیے کہا جاسکتا ہے۔ 

یہ بات اہم ہے کہ آپ اپنی معلومات یا دستاویزات کو روک کر نہ رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کی وضاحت کرنی
پڑ سکتی ہے کہ آپ نے بعض مخصوص معلومات کو کیوں فراہم نہیں کیا تھا اور یہ بات آپ کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
اسائلم سروس کے ساتھ تعاون کرنا آپ پر فرض ہے ۔ اگر وہ یہ تأثر لیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہپے ہیں تو وہ آپ کی

ذریعہ تعاون کی کمی پر کی بنیاد پر آپ کے دعوے کو رد کر سکتے ہیں۔ 

آپ کی داستان کا مطابقت بہت ہی اہم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی داستان کی توثیق خاندان کے افراد اور دیگر دستیاب معلومات
بشمول یونانی پولیس ، بین القوامی خبروں اور سابقہ انٹرویو میں آپ کے ذریعہ فراہم کردہ معلوماتکے ذریعہ کی جائے گی۔ اگر آپ

کی داستان کا ان ذرائع میں سے کسی کے ساتھ تسلسل نہ ہونے کی صورت میں آپ کا دعوی ناقابل اعتبار تصور کیا جائے گا اور شاید
رد کیا جائے گا۔

آپ کس وجہ سے اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے اور آپ, آپ اپنے کاؤنٹی کیوں چھوڑ دیامتعلقہ معلومات کے بارے میں معلومات ہے 
>سے اپنے ملک کو چھوڑنے کی وجوہات کی وضاحت  اگر آپbx</ تفصیل> ex </ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپیورپ کیسے آئے۔

کو لگتا ہے کہ آپ کا دعوی پناہ گزین (سیاسی) مستحق ہے تو واضح طور پر وضاحت کریں کہ آپ اپنے ذات، مذہب کی قومیت،
 کیوں ڈرتے ہیں.ہیں یاسیاسی رائے یا کسی مخصوص سماجی گروپ کی رکنیت پر مبنی طور پر آپ کو ذاتی طور پر پریشان

 اگر آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہو تو، انٹرویو کے موقع پر اس سے پیش کریں ۔ اگر نہیں، تو اس ظلم و ستم یا عقوبت کے 
بارے میں تفصیل سے وضاحت کریں جس کا آپ نے سامنا کیا ہے. 

  انٹرویو سے پہلے اپنی کہانی بشمول اس کی تمام تفصیلت، جس سے آپ کو آپ کے معاملہ کے لیے اہم ہونے والی معلومات  مشورہ: 
کو یاد کرنے میں مدد مل سکتی ہے. 

اہل قابل ذکر امور: 
ایسے واقعات کب واقع ہوئے تھے،جن کی وجہ سے آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا.تاریخ اور اوقات: 

چیزیں کہاں ہوئیںمقامات: 
اگر آپ اس میں شامل افراد کے ناموں کو یاد رکھتے ہیں تو، اس سے اسائلم سروس کو آپ کے دعوؤں پر نظر ثانی کرنے میںلوگ: 

آسانی ہوگی۔
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دوبارہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ آپ سے خلصہ جوابات نہیں چاہتے، بلکہ انہیں انتہائی تفصیلی بیانات درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا
جاتا ہے کہ آپ نے اپنا وطن کیوں چھوڑا، تو اس قسم کے فقرے استعمال نہ کرنے کی کوشش کریں، جیس اکہ "میں ایک بہتر مستقبل
کا خواہش مند ہوں۔" اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اس بات کی بہت ہی وضاحت کریں کہ : آپ کا کوئی مستقبل کیوں نہیں ہے؟ آپ

کی زندگی کو کیا خطرہ پیش آیا تھا اور آپ کو کن خطرات کا سامنا تھا؟

 ستمبر کو مین اپنے چچا زاد بھائی عبدا عزیل اور محمد عازیل کے ہمارے شہر تعدیف کے مرکزی چوک پر تھا، اس22 مثال:
دوران داعش کے اراکین آئے اور ہمیں اس شک کے ساتھ گرفتار کیا کہ ہم کردی ہیں۔ ہمیں مرکزی انتظامی دفتر میں لے جایا گیا جہاں
پر ایک کمانڈر جس کا نام خالد تھا، اس نے ہمیں مارا اس نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم کردی ہیں۔ 

اگر آپ کو اس انٹرویو میں شامل موضوعات کے تعلق سے شک ہو تو کسی غیر سرکاری تنظیم ( جیساکہ یونانی کاونسل برائے پناہ
گزیں) یا موبائل انفو ٹیم سے رابطہ کریں اور ہمارے کسی ایک رکن سے اس سلسلہ میں بات چیت کریں۔

انٹرویو میں میرے ذریعہ فراہم کردہ معلومات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

انٹرویو میں آپ خے ذریعہ دی جانے والی معلومات خفیہ ہے اور اس کا دوسروں کے ساتھ اشتراک نہیں کیا جائے گا۔ انٹرویو ریکارڈ
کیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں، تو کوئی سیکریٹری آپ کے انٹرویو کا تحریر کرے گا۔ انٹرویو کے اختتام پر، تحریری نقل کے مواد کو آپ

کے سامنے پڑھا جائے گا اور اگر آپ کا خیال ہو کہ کسی بات کو درست طور پر درج نہیں کیا گیا ہے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ 

پناہ دئے جانے کے بعد مجھے کیا حق حاصل ہوگا؟

اگر آپ پناہ یاضمنی تحفظ فراہم کی جائیں تو، آپ کو یونان میں تین سال تک رہائش کا اجازت نامہ حاصل ہوگا۔ آپ کو تعلیم، صحت کی
ایک ویزا ملنےدیکھ بھال اور مزدور مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ آپ کے بنیادی خاندان کے اراکین کے لئے 

کا امکان ہے، لیکن یہ صرف اس سورت ٰمن کہ آپ کو پناہ گزیں کی حیثیت عطا کی جائے نہخاندان میلپ آپ کے ساتھ یونان میں اور 
بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کارروائی پیچیدہ اور طویل ہوسکتی ہے۔کہ ضمنی تحفظ۔ اس

براہ کرم اس بات سے آگاہ رہیں کہ یونان میں آپ کو پناہ عطا کیے جانے کے بعد آپ کو زیادہ سے زیادہ چھ ماہ تک کی مّدت تک ہی
نقد معاونت اور رہائش موصول ہوگی۔

اگر مجھے پناہ حاصل ہو تو کیا میں دوسرے ممالک کا سفر کر سکتا ہوں؟

۔ ممکن ہے کہ یہدرخواست دے سکتے ہیںاگر آپ کو پناہ گزین کی حیثیت دی جائے تو، آپ پناہ گزیں کی سفری دستاویزات کے لیے 
 سوائے آپ کےہر چھ ماہ میں سے تین ماہ تک کے لئےآپ کو موصول ہونے کے لیے کئی ماہ لگ جائے۔ یہ سفری دستاویز آپ کو - 

اصل وطن کے، کہیں بھی سفر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ کو ضمنی تحفظ فراہم کیا جائے، تو آپ اپنے اصل ملک کے
پاسپورٹ کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ۔ اگر آپ اپنے وطن کے حکام سے پاسپورٹ حاصل کرنے میں قاصر ہیں تو آپ کو پناہ گزیں

کے سفری دستاویز کے لئے درخواست دینے کا حق حاصل ہے۔ 

اس بات کو نوٹ کریں کہ سفری دستاویز ایک پاسپورٹ کی طرح نہیں ہے۔ یہ آپ کو اس کا اجرا کرنے والے ملک کیبرائے مہربانی
پناہ گزین شہریت نہیں دیتی، اس لیے یہ آپ کو پاسپورٹ کے ذریعہ حاصل ہونے والی آزادانہ حرکت کے یکساں حقوق نہیں دیں گے۔

۔ اگر آپ کسی دوسرےسفری دستاویز آپ کو مستقل طور پر دوسرے یورپی ملک میں جانے یا وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی
یورپی ملک میں چلے جائیں توآپ کو کسی بھی خدمات تک پہنچنے کے لئے مشکلت کا سامنا ہوگا اور آپ یونان واپس بھیجا جا سکتا

ہے۔

اگر پباہ کے لیے میرا دعوٰی مسترد کیا جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟

کا حق حاصل ہے۔ اپنی اپیل کو آپاپیل جمع کرنے اگر آپ کی درخواست مسترد کردی جائے تو آپ کو یونانی اپیلز اتھارٹی کے پاس 
کو فراہم کردہ آخری تاریخ کے اندر جمع کرنا ضروری ہے۔ آپ کو کسی وکیل یا اپنی پسند کے کسی دوسرے مشیر کی مدد کے لئے

آپ کو یونانی قانونی امداد کے نظام یا کسی این جی او (غیر سرکاری تنظیم) کے ذریعہ کے ذریعہ مفتدرخواست کرنے کاحق ہے۔ 
 اگر آپ کی اپیل مسترد کی جائے تو آپ یونانی عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں۔قانونی امداد حاصل کرنے کا حق ہے۔
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اگر آپ کسی اپیل کو نہیں جمع کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایسے دستاویز نہیں ہے جو آپ کو ملک میں رہنے کے لئے اجازت دے تو،
آپ کے اصل ملک میں واپسی / جلوطنی کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ مزید برآں، آپ کو نکالنے کے اپنے اصل ملک کو

رضاکارانہ واپسی کے امکانات پر معلومات دی جائے گی۔

اس معلومات کو آن لئن رسائی حاصل کرنے کے لئے براہ مہربانی ہمارے فیس بک کا صفحہ ملحظہ کریں: یونان میں پناہ گزینوں
کے لئے موبائل معلومات ٹیم 

https://www.facebook.com/mobileinfoteam 
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