پاکستان میں پناہ گزینوں
کے لیےئ اطالعاتی ک تابچہ
اس ک تابچے کا مقصد یو این ایچ سی ار پاکستان کی جانب سے مہاجرتی حیثیت کا تعین کرنے کے لیےئ ضابطوں ،پناہ گزین اور مہاجرین کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں
معلومات فراہم کرنا ےہ  .براےے مہربانی اس ک تابچے کو غور سے پڑهیےئ اور کسی بهی موضوع کی وضاحت کے لیےئ اپ پاکستان میں یو این ایچ سی ار یا اسکے شریک تنظیموں سے
مدد مانگ سک ےت ہیں .
 .1مہاجر کون ہوتا ےہ؟
جن افغان شہریوں کو حکومت پاکستان کی جانب سے ثبوت براےے اندراج (پ ی او ار) کارڈ ،جن کا معیاد باقی ےہ ،1دیا گیا ہو ،ایسے لوگوں کو پاکستان کی حکومت اور یو این ایچ
سی ار کی جانب سے مہاجر تصور کیا جاتا ےہ  .اس لیےئ جن لوگوں کے پاس جاےز کارڈ ہیں ،ان کو مہاجر کی حیثیت کے تعین کرنے کے عمل (ار ایس ڈی) سے نہیں گزارا جاےے گا
کیونکہ ان کی حیثیت مہاجرت پہےل سے تسلیم شده ےہ  .البتہ دیگر مقاصد کی خاطر ان مہاجرین کی حفاظتی ضروریات کی جانچ کی جا سک تی ےہ(دیکهیےئ نقطہ . )2.i
مہاجر کی حیثیت کا تعین کرنے کے عمل کے تحت یو این ایچ سی ار بذریعہ ضابطہ تعین حیثیت مہاجر کسی بهی ایسے شخص کو جو پاکستان کا شہری نہ ہو ایک مہاجر کے طور
پر تسلیم کرسک تا ےہ بررطیکہ وہ خاص شراےط پر اترتا ہو  .یو این ایچ سی ار کے مینڈیٹ اور بین االقوامی قانون کے تحت ،اپےن اپ کو مہاجر منوانے کے لیےئ ،اپ کو ثابت کرنا ےہ
کہ:
 اپ اپےن ملک سے باہر ہیں؛ اور اپ ایک ثابت شدہ خوف کی وجہ سے ،کہ اپ کے ساتھ ایذارساےی روا رکهی جاےے گی ( ،امثل اپ کی زندگی ،ازادی اور دیگر انسانی حقوق کو خطره) کی وجہ سے
واپس جانے پہ راضی نہیں .
 اپےن نسل ،مذہب ،قومیت ،سیاسی راےے یا کسی خاص معاشرتی گروہ کا حصہ ہونے کی وجہ سےیا یہ کہ:
 اپ اپےن ملک کو واپس جانے کے قابل نہیں کیونکہ اپ کی زندگی ،جسمانی سالمیت یا ازادی کو جنگ یا دیگر عمومی تردد کی وجہ سے خطرہ ےہ .چونکہ پاکستان میں رہےن والے افغان شہریوں میں سے بہت کم تعداد کے لوگ مہاجر کی تعریف میں دیےئ گ ےئ شرایط پر اتر سکیں گے ،لہذا لوگوں کو درخواست جمع کرنے سے
پہےل بغور سوچ لینا چاہیےئ اور ایک لمبے ضابطے سے گزرنا چاهیےئ جو کہ مقررہ یو این ایچ سی ار دفاتر اور اس کے معاون دفاتر میں ک ئی بار انے کا متقاضی ےہ .
 .2ایک شخص کو مہاجر کیسے تسلیم کیا جاتا ےہ؟
پاکستان مہاجرین کی حیثیت سے متعلق معاہدہ  1951اور  1967کے پروٹوکول کا دستخط کنندہ نہیں ےہ جو معاہدہ دستخط کرنے والے ممالک سے تقاضا کرتا ےہ کہ مہاجر کی
حیثیت کا فیصلہ کرنے کے لیےئ خود انتظامات کرے  .پاکستان نے قومی مہاجرین قانون سازی نہیں کی  .اس وجہ سے ،یو این ایچ سی ار حکومت پاکستان کی جانب سے مہاجرین
کی حیثیت طے کرنے کا کام سرانجام دیتا ےہ .
مہاجر کے طور پر تسلیم کیےئ جانے کے لیےئ ،اپ کو ک ئی مراحل سے گزرنا پڑتا ےہ اور کسی بهی مرحےل پر اپ کا کیس رد کیا جا سک تا ےہ  .ہر مرحےل کی تفصیلی ترری یہاں نیچے دی
گ ئی ےہ:
 .iضروریات ّ
تحفظ جانچنا:
ّ
پہےل قدم کے طور پر ،اپ کو اپ کی ضروریات تحفظ کی جانچ پڑتال (پروٹکرن نیڈز اسسمنٹ یا پ ی این اے) سے گزرنا پڑے گا جو کہ افغان پ ی او ار کارڈ رکهےن والوں کے لیےئ بهی
دستیاب ےہ  .پ ی این اے انررویو کے لیےئ درخواست دیےن کے لیےئ اپ کو اپےن رہاےش کے مطابق نیچے دیےئ گ ےئ یو این ایچ سی ار یا شریک تنظیموں کے دفاتر 2میں انا چاہیے:
خیبر پختونخوا صوبے میں:
اور
 پراور میں یو این ایچ سی ار کا دفتر (پراور ،چارسدہ نوشہرہ کے لیےئ)؛ کوہاٹ میں شارپ کا دفتر (کوہاٹ ،ہنگو ،بنوں ،کرک ،لکی مروت ،ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے لیےئ)؛ مردان میں شارپ کا دفتر (مردان ،ماالکنڈ ،دیر باال ،دیر پایان ،بونیر ،صوابی ،چترال اور سوات)؛ -ہری پور میں شارپ کا دفتر (ہری پور ،ایبٹ اباد اور مانسہرہ) .
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1موجوده پ ی اور کارڈوں کی معیاد  31دسمبر  2015تک ےہ .
 2ان دفاتر کے پےت اور فون نمبر ک تابچے کے اخری صفحوں میں دیےئ گ ےئ تفصیلی ضمیےم میں درج ہیں .

1

صوبہ بلوچستان میں:
 کوے رہ میں سحر کا دفترپنجاب اور اسالم اباد کے وفاقی عالقے میں:
 اسلم اباد میں شارپ کا دفترصوبہ سندھ میں:
 کراچی میں شارپ کا دفتراصل دستاویزات جیسے پاسپورٹ ،شناختی کارڈ اور پیدایش/موت/شادی/طلق کے دستاویزات اور روزگار کا ریکارڈ ،اگر موجود ہیں ،ضرور الےیں  .ان دستاویزات کی نقل نکالی
جاےے گی اور اصل دستاویزات اپ کو واپس دے دیےئ جاےیں گے  .براےے مہربانی یاد رکهیےئ کہ ایسے دستاویزات حاصل اور ہمارے حوالے نہ کریں جو حکومت کے کسی ذمہ دار
اہلکار کی طرف سے جاری کرده نه ہوں اور اصلی نہ ہوں کیونکہ اپ سے یہ نہیں مانگا جا رہا کہ اپ اپےن دعوی کو دستاویزی ثبوتوں سے ثابت کریں کیونکہ اپکے اجزاےے دعوی کو
ثابت کرنے لیےئ دستاویزي شهادت درکار نہ ےہ  .اس کے برعکس ،اگر اپ نے کوےی جعلی دستاویز داخل کر دیا تو اپ سے دهوکہ دہی کی تفتیش شروع کی جا سک تی ےہ اور/یا اپ
کی درخواست رد بهی کی جا سک تی ےہ .
اپ کو اپےن مادری زبان یا کوےی اور زبان میں ایک درخواست لکهنی ہو گی  .اگر اپ پڑهاےی لکهاےی نہیں کر سک ےت ،تو اپ کی درخواست لکهےن میں اپ کی مدد کی جاےے گی  .تاہم،
اپ کی جانب سے حفاظتی ضروریات کے جاےزے (پروٹکرن نیڈز اسسمنٹ یا پ ی این اے) کی اس درخواست کی وجوہات اپ کو خود بیان کرنے پڑیں گے ،اپےن گهر کے تمام
ممبران کے نام فراہم کرنے ہونگے ،پاکستان میں اپ سے رابطے کے معلومات اور پاکستان پہنچےن کی تاریخ بتانی ہو گی .
پهر اپ کو پ ی این اے انررویو کے لیےئ ملقات کے وقت کا کاغذ دیا جاےے گا جس پر یو این ایچ سی ار کے متعلقہ شریک تنظیم میں اپ کے انررویو کی تاریخ کی تصدیق ہو گی  .پ ی
این اے انررویو کا مقصد اپ کے حفاظتی ضروریات کے متعلق معلومات اکهےٹ کرنا اور جاننا کہ اپ کیوں مدد مانگ رےہ ہیں .
پ ی این اے انررویو کے روز اپ کو سارے ہمراه اہل خانہ برمول چهوٹے بچوں اور اپ پر منحصر دوسرے لوگوں کے ساتھ موجود ہونا پڑے گا  .اگر ایک یا ذیاده اہل خانہ حاضر
نہیں ہو سک ےت ،تو اپ کو ان کی غیر موجودگی کے وجوہات فراہم کرنے ہونگے  .اپ کا پ ی این اے انررویو کسی اور تاریخ کو منتقل کر دیا جاےے گا جب اپ کے سارے اہل خانہ
موجود ہوں گے .
پ ی این اے انررویو کے دوران اکهےٹ کیےئ گ ےئ معلومات یو این ایچ سی ار کو دے دیےئ جاےیں گے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ ایا یو این ایچ سی ار کی مداخلت کی ضرورت یا امکان
ےہ یا نہیں  .انررویو کے نتیجے اور نراندہی کیےئ گ ےئ ضروریات کی بنیاد پر اپ کا کیس نیچے دیےئ گ ےئ خدمات (لسٹ مکمل نہیں ےہ) میں سے ایک کے حوالے کیا جاےے گا:
 یو این ایچ سی ار کی جانب سے اپ کو مہاجر تسلیم یا نہ تسلیم کیا جانا یعنی (ار ایس ڈی) خاندان تلش کرنا مع عالمی کمیری براےے ریڈ کراس (اےی سی ار سی) قانونی امداد ،امثل غیر قانونی گرفتاری یا حراست کے کیسوں میں قانون براےے مہاجرین کی بنیاد پر حکومتی اہلکاروں  /پولیس کے ساتھ مداخلت یا خاندانی
تنازعات کے کیسوں میں .
 نفسیاتی مراورت  /علج طبی خدمات پیرہ وارانہ ٹریننگ تعلیمی داخلہ جات رضامندی سے واپس جانےوالوں کی مدد کرناابادکاری
کے لیےئ کیس کا جاےزہ لینا
 مخصوص حفاظتی خطرات سی نبرد ازما پ ی او ار کارڈ رکهےن والے افغانوں کی از سر نوپ ی این اے انررویو کا محتاط جاےزہ لیےن کے بعد اپ کو یو این ایچ سی ار کا تحریری فیصلہ ایک خط کی شکل میں ارسال کر دیا جاےے گا .
رجسٹریشن یا اندارج:
.ii
ا
مقابلتا تصدیق کرنے کے
اگر اپ کا کیس مہاجرتی حیثیت کے تعین (ار ایس ڈی) کے لیے بهیجا جاتا ےہ ،تو اپ کے انگلیوں کے نرانات کو پ ی او ار کارڈ رکهےن والوں کے ڈیرابیس سے
لیےئ جانچا جاےے گا (اگر اپ افغان شہری ہیں) اور پهر اپ کو رجسرریرن انررویو کے لیےئ وقت دیا جاےے گا .
رجسرریرن انررویو کے دن تمام موجوده اہل خانہ برمول چهوٹے بچے اور دیگر منحصرین بمع اپکی موجودگی ضروری ےہ  .غیر حاضر افراد کا اندارج یا رجسرریرن نہیں ہو سک تا .
رجسرریرن انررویو کے دن اگر اپ کے اہل خانہ میں سے ایک یا ایک سے ذیاده ممبران نہیں ا سک ےت تو براےے مہربانی اپےن انررویو کے لیےئ ایسا دن رکهےن کی درخواست کیجیےئ جب
غیر حاضر اہل خانہ دفتر حاضر ہو سکیں   .اگر اہل خانہ کا کوےی فرد کسی شدید بیماری ،سخت معذوری ،حراست یا مرابہ وجوہات کی وجہ سے مستقل طور پر انررویو میں انے
سے قاصر ےہ تو اپ کو ثبوت کے دستاویزات داخل کرنا ہونگے (جیسے طبی دستاویزات) اور پهر ان کے بغیر انررویو کر سکیں گے  .پهر بهی ،اہل خانہ کے اس ممبر کے لیےئ ضروری ےہ
کہ جتنا جلدی ہو سکے وه دفتر ا کر اپنی رجسرریرن کروا لے  .اگر رجسرریرن کے بعد اپ کے خاندان میں بچہ پیدا ہو جاتا ےہ ،براےے مہربانی یو این ایچ سی ار کو جلد از جلد
مطلع فرماےیں  .بچے کی رجسرریرن کے لیےئ اپ کو بمع بچہ ہمراه ویکسین کارڈ یا سند پیداےش یو این ایچ سی ار النا ہو گا .
علوه ازیں اپ کو وه سارے دستاویزات جو اپ کے درخواست سے تعلق رکهےت ہوں جیسے پاسپورٹ ،تذکره ،پیدایش/موت/شادی/طلق کے سرٹیفیکیٹ اور روزگار کا ریکارڈ ،اگر
موجود ہوں ،اپےن ساتھ النے چاہیئں .
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رجسرریرن انررویو میں ،اپ کو اپےن تمام اہل خانہ (خاوند ،بیوی ،بچے ،ماں ،باپ ،بہن ،بهاےی) اور نزدیکی رشتہ داروں (چاچا ،چاچی ،ماما ،مامی ،نانا ،نانی ،دادا ،دادی)
کے نام دیےن ہونگے جو پاکستان میں رہےت ہیں برمول ان کے نام جو اپ کے گهر میں نہیں رہےت ،اپےن اباےی وطن میں موجود اپکے اہل خانہ والوں اور نزدیکی رشتہ داران کے نام اور
ان کے نام بهی جو شاید باہر رہےت ہوں  .اپ کو پاکستان میں اپنا صحی ايڈرس اور ٹیلیفون نمبر دینا چاہیےئ تاکہ ہم اپ سے رابطہ کر سکیں  .ہم اپ سے پاکستان پہنچےن کی تاریخ،
اپنا اباےی وطن چهوڑنے کے وجوہات اور یہ کہ کیا اپ اپےن وطن واپس جا سک ےت ہیں کہ نہیں ،پوچهیں گے .
رجسرریرن انررویو کے دوران اپ کے تمام اہل خانہ کی تصاویر لی جاےیں گی اور یو این ایچ سی ار ان کو محفوظ رکهے گا  .مختلف ڈیرابیسوں کے ذریعے اپکی شناخت کی تصدیق
کرنے کے لیےئ یو این ایچ سی ار اپ کا باےیو میررک ڈیرا (انگلیوں کے نران ،انکهوں کا سکین ،وغیره) لے گا .
رجسرریرن انررویو کے دوران اپ بتا سک ےت ہیں کہ اپ کونسی زبان انتخاب کرتے ہیں اور مہاجرتی حیثیت کے تعین ( ار ایس ڈی) والے انرریو کے لیےئ مرد یا عورت ترجمان چاہےت
ہیں .
رجسرریرن انررویو کے اخر میں اپکے اہل خانہ کو پناه گزین ہونے کا ایک سند دیا جاےے گا (جس کی تجدبد ہر تین ماہ بعد اپ کی مہاجرتی حیثیت کے تعین کے دوران ہو گی) اور
اپ کے ار ایس ڈی انررویو کے لیےئ اپکو ایک سلپ/خط دیا جاےے گا جس پر انررویو کا وقت درج ہو گا  .پناه گزین کا سند تصدیق کرتا ےہ کہ اپ یو این ایچ سی ار میں درج شده ہیں
اور ابهی اپ اپےن مہاجرتی حیثیت کے تعین کے مراحل سے گزر رےہ ہیں .
ار ایس ڈی انٹرویو:
.iii
رجسرریرن کے بعد ،اپ کو ار ایس ڈی انررویو کے لیےئ بلیا جاےے گا  .انررویو کے دن اپےن تمام موجود اہل خانہ کو النا ہو گا (دیکهیےئ سکرن  )2.iiاور رجسرریرن کے وقت ملقات
کی پرچی یا خط بهی النا ہو گا  .اپ کے مہاجرتی حیثیت کے دعوے کے تعین کے لیےئ یو این ایچ سی ار اپکے بیانات پر انحصار کرتی ےہ اس لیےئ سچ بولنا اہم ےہ  .جہاں تک ہو سکے
اپےن بیانات کی عیانت میں متعلقہ دستاویزات بهی فراہم کیجیےئ  .شناختی کارڈ یعنی تذکره ،عسکری خدمت کے اسناد ،مک تب یا یونیورسری کے تخصیصی اسناد ،سیاسی پارٹی کے
ممبر ہونے کے کارڈ یا دستاویزات ،پیداےش/موت/شادی/طلق کے دستاویزات ،وظیفے کے دستاویزات اور پولیس حراست سے ازادی کے دستاویزات  ،وغیره بهی مفید ثبوت فراہم
کرسک ےت ہیں .
اپ کا فرض بنتا ےہ کہ سچے او مکمل حقاےق اور اپ کے پاس موجود کوےی بهی ٹهوس شواہد یو این ایچ سی ار کو فراہم کریں تاکہ اپکے دعوے کا صحی جاےزه لیا جا سکے  .یو این
ایچ سی ار سمجهتا ےہ کہ شاید درخواست دہندوں کو اپےن ملک سے تمام دستاویزات النے کا موقع نہیں مل ہو  .اس لیےئ شواہد کے حمایتی دستاویزات کی عدم فراہمی اپکے خلف
جاےے گی جبکہ جعلی دستاویزات فراہم کرنے پر دغا بازی کے الزم میں اپ پر پابندیاں لگاےی جا سک تی ہیں .
براےے مہربانی یاد رکهیےئ کہ خاص نکات کی وضاحت کے لیےئ اپ کو ایک سے ذیاده دفعہ انررویو کے لیےئ بلیا جا سک تا ےہ .
ار ایس ڈی کا پہلی دفعہ کا فیصلہ :
.iv
انررویو(ز) کے بعد اپ کو بذریعہ خط مطلع کیا جاےے گا کہ ایا اپ کو مہاجر کے طور پر تسلیم کیا گیا ےہ یا نہیں  .یاد رےہ کہ خاص طور پر پیچیده کیسوں کے ار سی ڈی ضوابط
مکمل ہونے میں ک ئی مہیےن لگ سک ےت ہیں .
تسلیم کیا جانا
اگر اپ کو مہاجر تسلیم کر لیا جاتا ےہ تو یو این ایچ سی ار اپ کو دفتر انے کو کےہ گا اور اپ کے اہل خانہ کے ہر ممبر کو شناختی کارڈ براےے مہاجر دیا جاےے گا  .یہ کارڈ  12مہیےن تک
قابل استعمال ہو گا اور خارج از معیاد ہونے پر قابل تجدید ےہ  .یہ اپ کو پاکستان میں طویل المدت مہاجرتی رہاےش کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اپ کو پاکستان میں عارضی رہاےش
کی اجازت دیتا ےہ اور اپ کو بزور اپےن ملک بهیجے جانے سے تحفظ فراہم کرتا ےہ  .اسی اثنا میں یو این ایچ سی ار اپ کے لیےئ طویل المدت حل ڈهونڈنے میں اپ کی مدد کرے گا .
رد ہو جانا
اگر مہاجر کی حیثیت حاصل کرنے کے لیےئ اپکی درخواست ار ایس ڈی کی پہلی انررویو کے بعد رد کر دی جاتی ےہ ،تو اپ کو یو این ایچ سی ار کی طرف سے ایک خط مےل گا جس
میں اس کی وضاحت کی گ ئی ہو گی  .اس خط میں یہ بهی وضاحت ہو گی کہ اپ کو یو این ایچ سی ار کے متعلقہ دفتر میں اپیل کا حق ےہ  .تاکہ اپ کے کیس پہ نظرثانی ہو سکے .
یہ اپیل رد ہونے کی خبر سے ایک مہیےن کے اندر اندر داخل کرنی ہو گی .
ار ایس ڈی میں پہلی دفعہ مسترد ہونے کے خالف اپیل:
.v
اگر اپ پہےل ان انررویو میں مہ اجرت کی حیثیت حاصل کرنے کی درخواست مسترد کر دیےئ جانے کے خلف اپیل کرنا چاہےت ہیں ،تو اپکو تحریری دال ےل پیش کرنے ہونگے  .ہماری
سفارش اپکو یہ ےہ کہ دالےل تحریر کرتے وقت اپ کو موصول شده رد ہونے کے خط میں دیےئ گ ےئ اعتراضات پر توجہ فرماےیں اور ان حقایق پر توجہ دیں جو اپکے دعوے کے لیےئ
سب سے ذیاده اہم ہیں یعنی ان وجوہات پر کہ اپ اپےن ملک کیوں نہیں جا سک ےت  .علوه ازیں ،اگر اپ سمجهےت ہیں کہ ار ایس ڈی ضابطہ کے دوران بعض واقعات اپ کے دعوی
کے پیش کرنے کی اہلیت پہ اثر انداز ہوےی ےہ مثال کے طور پر ،انررویو کے دوران لسانی مرکلت  ،تو اپ کو چاہیےئ کہ اپےن اپیل کے خط میں اس پر بهی روشنی ڈالیں .
اپیل کا خط متعلقہ یو این ایچ سی ار دفتر یا شریک دفتر کو سونپنا چاہیےئ جس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو اپ کو اپیل انررویو کے لیےئ بلیا جا سک تا ےہ  .اگر ایسا نہیں ہوتا تو
اپ کا کیس اپکی اپیل والی خط اور فاےل کو دیکهےت ہوےے فیصلہ کیا جاےے گا .
اپیل کے مرحےل پر ازادانہ اور غیرجانبدارانہ نظرناثی کو یقینی بنانے کے لیےئ اپکا اپیل انررویو اور فیصلہ ،اپ کی پہلی فرصت والی ار ایس ڈی انررویو کرنے والے سے مختلف کیس ورکر
کرے گا .
اپیل کا فیصلہ:
.vi
پہالفیصلہ مسترد کیےئ جانے پہ
اپیل کے موقع پر اگر پہلی فرصت کے انررویو پہ کے بعد کیا گیا فیصلہ رد کر دیا جاتا ےہ ،تو اپ کو مہاجر کی حیثیت عطا کر دی جاےیگی  .یو این ایچ سی ار اپ کو دفتر بل کر اپ
کے اہل خانہ میں سے ہر ایک کو مہاجرین کا شناختی کارڈ دے دے گا  .یہ کارڈ  12مہیےن تک قابل استعمال رےہ گا اور معیاد ختم ہونے پر تجدید کی جاےے گی  .یہ کارڈ اپ کو
پاکستان میں طویل المعیاد مہاجرت نہیں دیتا بلکہ یہ اپ کو پاکستان ميں عارضی رہاےش کی اجازت دیتا ےہ اور یہ اپ کو اپےن اباےی ملک بزور بهیجے جانے سے محفوظ رکهتا ےہ .
اسی اثناء میں ،یو این ایچ سی ار اپ کے لیےئ طویل المعیاد حل ڈهونڈنے میں اپ کی مدد کرے گا .
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پہلی فرصت کے انٹرویو پر کیا ہوا فیصلہ قایم رہتا ےہ
اگر پہلی فرصت کے انررویو پر فیصلہ برقرار رکها جاتا ےہ یعنی اگر اپیل کے مرحےل پر اپ کا دعوی براےے حیثیت مہاجر رد کر دیا جاتا ےہ ،پهر اپ کو مزید کوےی حق اپیل نہ ےہ  .اپ
کو پناه گزین سرٹیفیکیٹ میں توسیع نہیں دی جاےے گی اور یو این ایچ سی ار اپ کا کیس بند کر دے گا  .مزید یہ کہ اپ کو یو این ایچ سی ار اور اس کے شریک تنظیموں کی کوےی
بهی خدمت حاصل کرنے کا حق نہیں ہو گا  .اگر اپ سرٹیفیکیٹ براےے پناه گزین کی معیاد ختم ہونے کے بعد پاکستان میں پاےے جاےیں تو اپ پاکستان کے قانون براےے تارکین وطن
کے تحت ہونگے  .اس کا مطلب ےہ کہ اپ کو گرفتار ،حراست اور اپےن اباےی ملک بزور بهیجا جا سک تا ےہ .
یہ سارا ضابطہ کار نیچے دیےئ گ ےئ چارٹ میں واضح کیا گیا ےہ جو کہ اپ کے ضروریات برائے تحفظ (پ ی این اے) والی انٹرویو سے شروع ہوتا ےہ:







 .viiپناه گزینوں اور مہاجرین کے فرائض
پاکستان میں دوران سکونت اپ کو اسلمی جمہوریہ پاکستان کی قوانین و ضوابط کی پاسداری کرنی ہوگی .
رٌ
اس بات کو یقینی بناےیں کہ یو این ایچ سی ار کو اپ کا موجوده پتہ اور ٹیلیفون نمبر معلوم ہو  .اگر اپ نے اپنا پتہ یا رابطہ نمبر تبدیل کر دیا ےہ ،تو یو این ایچ سی ار کو فو ا
اطلع دیں .
یو این ایچ سی ار کو ہمیرہ درست اور سچے معلومات دیں اور دعوی براےے حیثیت مہاجر کے معاملت میں یو این ایچ سی ار سے پورا تعاون کریں .
یو این ایچ سی ار اور معاون تنظیموں سے ملقات کے لیےئ طے شده وقت پر ایےئ .
یو این ایچ سی ار اور معاون تنظیموں کی طرف سے دیےئ گ ےئ دستاویزات کا خیال رکهیں  .اپ کے اصل شناختی دستاویزات ہر وقت اپ کے پاس ہونے چاہیےئ اور انہیں کسی
اور کو استعمال کرنے یا لے جانے نہ دیں  .اگر قانون نافذ کرنے والے پاکستانی اہلکار ،جیسے پولیس اپ کے شناختی دستاویزات دیکهنا چاہےت ہیں ،تو براےے مہربانی ان کو
دیکهےن دیجیےئ  .گم ہو جانے یا نقصان پہنچ جانے یا اگر سرکاری اہلکار اپ کے شناختی اسناد ضبط کر لیں ،تو براےے مہربانی اسناد دیےن والے ادارے کو اطلع کریں .

 .viiiار ایس ڈی ضابطے سے متعلقہ حقوق اور خدمات:
 جب اپ کو ایک دفعہ یو این ایچ سی ار کی جانب سے ایک پناه گزین کے طور پر رجسرر کیا جاےے یا جب اپ ار ایس ڈی کے مراحل میں سے گزر رےہ ہوں یا اپ کو مہاجر کی
حیثیت دی جا چکی ہو تو (زبردستی نہ بهیجے جانے کے اصول) کے تحت اپ کو بزور اپےن ملک واپس نہیں بهیجا جا سک تا .
 اپ کا حق ےہ کہ اپ کے معلومات کو محفوظ اور خفیہ رکها جاےے  .وه تمام معلومات (بیانات یا اسناد) جو کہ اپ کے کیس کے دوران یو این ایچ سی ار اور معاون تنظیموں نے
جمع کیےئ ہوں خفیہ رکهے جاےیں گے اور یہ صرف مہاجر کی حیثیت کے لیےئ اپ کے دعوے کا فیصلہ کرنے کے مقصد ،یا اپ کو دیےئ گ ےئ کسی بهی اور حفاظتی خدمت اور
مدد کے لیےئ استعمال ہوں گے  .مہاجر کے طور پر اپ کی حیثیت پرکهےن کے مراحل میں شاید یو این ایچ سی ار اپ کے معلومات کسی تیسرے فریق (جیسے پاکستانی اہلکاروں،
غیر سرکاری تنظیموں اور یو این ایچ سی ار کے دیگر معاونین) کو دے سک تی ےہ  .کسی بهی معلومات کے تبادلے سے پہےل ہم اپ سے اجازت طلب کریں گے اور رجسرریرن کے
موقع پر اپ کی معلومات افرا کرنے کی اجارت دیےن کیلےئ اپ سے ایک ترہیری فارم پر دستخط کرنے کی درخواست کی جاےے گی  .اگر کسی بہت ہی غیر معمولی صورت حال
میں یو این ایچ سی ار کو اپ کے معلومات اپ کے اصل ملک کے اہلکاروں کو دیےن کی ضرورت پڑ جاےے ،تو ہم اپ کے تحریری رضامندی کے بغیر ایسا نہیں کریں گے  .جس
سے اپ انکاری بهی ہو سک ےت ہیں .
 اس پورے ضابطے کے دوران اپ کو کسی بهی مرحےل پر اپےن مہاجر ہونے کے دعوے کے حق میں کوےی بهی متعلقہ معلومات اور شواہد فراہم کرنے کا حق ےہ .
 اپ حق رکهےت ہیں کہ اپ کو ترجمہ یا ترجمانی کی مدد فراہم کی جاےے .
 .ixتسلیم شده پناه گزین کے لیےئ پائیدار حل
بین االقوامی قانون براےے مہاجرین کے مطابق ،مہاجرت ایک عارضی حالت ہونی چاہیےئ اور مہاجرین اور یو این ایچ سی ار کو پاےیدار حل دریافت کرنا چاہیےئ .
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عالمی سط پر طویل المعیاد حل کے راسےت تین ہیں:
( )aاپےن ملک کو رضامندی سے واپس چےل جانا
( )bپناه کے ملک میں انضمام ہونا ؛ اور
( )cتیسرے ملک میں از سر نو اباد کیےئ جانا .
 .aرضامندی سے ابائی ملک واپس جانا:
پورے دنیا میں مہاجرین کے وسیع اک ثریت کے لیےئ مناسب ترین پاےیدار حل رضامندی سے اپےن ملک واپس جانا ےہ  .جب ایک بار اپےن اباےی ملک میں دوباره یکجا ہو جاےیں تو اپ
کو وه شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں جس کی کوےی اور قانونی حیثیت ہم پلہ نہیں ےہ .
اگر اپ نے مطلع ہونے کے بعد ازادانہ فیصلہ کر لیا ےہ (یعنی مجوزه واپسی کی جگہ کے معروضی حاالت پہ متعلقہ معلومات لیےن کے بعد اور دستیاب واپسی اور بکجا ہونے کے مدد
کے بارے میں) کہ اپ اپےن اباےی ملک واپس جانا چاہےت ہیں ،تو وہاں واپس جاتے وقت اپ یو این ایچ سی ار سے امداد لیےن کے حقدار ہیں  .اگر اپ موجودہ امداد اور ضابطوں کے
بارے میں مزید معلومات چاہےت ہیں ،تو اپ یو این ایچ سی ار اور اس کے شریک تنظیموں کی دفاتر میں موجود ایک ک تابچہ بہ عنوان "افغان مہاجرین کے لیےئ وطن واپسی اور
یکجائی کے بارے میں اک ثر پوچهے گ ےئ سواالت" حاصل کر سک ےت ہیں  .غیر افغان مہاجرین وطن واپسی کے بارے میں خصوصی معلومات یو این ایچ سی ار ا کے حاصل کر سک ےت
ہیں .
 .bانضمام:
فی الحال پاکستان میں مہاجرین کے لیےئ قانونی معنوں میں انضمام یعنی یہاں کی مستقل رہاےری حیثیت دستیاب نہ ےہ  .تاہم اپ کے انفرادی حاالت کو مدنظر رکهےت ہوےے اور اگر
اپ کے کیس میں مخصوص ضروریات کی نراندہی ہوےی ےہ ،یو این ایچ سی ار دوسروں ایجنسیوں کے مدد سے اپ کی معاشی و اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیےئ مخصوص اشکال
میں اپ کو مدد فراہم کر سک تا ےہ جبکہ اسی اثنا میں اگر جاےزہ لیےن کے بعد اخذ ہوا کہ پاکستان میں رہنا اپ کے لیےئ سب سے موزوں حل ےہ تو کوشش کی جاےے گی کہ حکومت
پاکستان سے باہمی کام کرتے ہوےے اپ کے لیےئ پاکستان میں رہےن کے لیےئ کوےی طویل المعیاد حل ڈهونڈا جاےے  .تاہم اپ کو خبر ہونی چاہیےئ کہ ہو سک تا یو این ایچ سی ار پاکستان
میں اپ کی رہاےش کے تمام قانونی پہلووں پر اثرانداز نہ ہو سکے کیونکہ اپ کی قانونی حیثیت کا فیصلہ پاکستانی قانون کے تحت ہوتا ےہ .
.c

از سر نو اباد کاری:3

طویل المدت حل کے طور پر از سر نو ابادکاری صرف ان مہاجرین کے لیےئ دستیاب ےہ جو بہت ہی مخصوص شراےط پر اتریں اور یو این ایچ سی ار اور از سر نو ابادکاری فراہم کرنے
والے ممالک کی جانب سے متعین کیےئ گ ےئ سنجیده ترویش ناک حفاظتی ضروریات رکهےت ہوں  .از سر نو ابادکاری فراہم کرنے والے ممالک ہر سال بہت ہی محدود تعداد میں
ابادکاری جگہیں فراہم کرتے ہیں  .مہاجرین کی عالمی ابادی کے  1فیصد سے بهی کم لوگوں کو تیسرے ملک میں اباد ہونے کا موقع ملتا ےہ .
اپ یو این ایچ سی ار کو از سر نو ابادکاری کے لیےئ اپنی دلچسپ ی کا اظہار کر سک ےت ہیں لیکن تیسرے ملک میں اباد کیا جانا اپ کا حق نہیں ےہ  .یو این ایچ سی ار اپ کے حاالت
کا جاےزہ لے گا اور تعین کرے گا کہ ایا اپ مقررہ سخت شراےط پر پورا اترتے ہیں اور اپ کو انررویو کے لیےئ بلیا جاےے یا نہیں  .تاہم از سر نو ابادکاری والے ممالک ہی ،از سر نو
ابادکاری کی قبولیت کا فیصله کریں گے .
.x

فیس اور چارچز

یو این ایچ سی ار کی تمام خدمات اور مدد (جن میں اس کے شریک تنظیموں جیسے شارپ ،سحر ،سچ ،اےی سی ایم سی اور اےی او ایم کی جانب سے فراہم کردہ خدمات بهی شامل
ہیں) مفت ہیں  .اگر یو این ایچ سی ار یا کسی شریک تنظیم کا کوےی بهی اہلکار پناہ گزینوں یا مہاجروں سے مالی ہرجانے یا کسی اور عنایت کا تقاضا کرے ،اس کی رپورٹ یو این
ایچ سی ار کو فو ارا اور براہ راست دے دی جاےے یا شکایات کے لیےئ مقررہ شکایات ضوابط کے مطابق یو این ایچ سی ار اور شریک تنظیموں کے دفاتر میں موجود شکایات والی بکس
میں خط ڈالیں  .ان شکایات بکسوں کو یو این ایچ سی ار کے صرف مقررہ خاص اہلکار ہی کهول سک ےت ہیں اور شکایات کو سختی سے خفیہ رکها جاتا ےہ  .اس ضمن میں اپکا تعاون
یہ یقینی بناےے گا کہ یو این ایچ سی ار اور شریک تنظیموں کی جانب سے فراہم کیےئ جانے والے خدمات برمول مہاجرتی حیثیت کے تعین کے ضوابط منصفانہ رہیں .
 . xiیو این ایچ سی ار یا شریک تنظیموں کے اہلکاروں کی جانب سے بدسلوکی
اگر اپ کو یو این ایچ سی ار یا شریک تنظیموں کے اہلکاروں کی جانب سے کسی بهی قسم کی بدسلوکی یا بدچلنی کا تجربہ ہو تو اپ کو مذکور باال شکایتی ضابطے کے مطابق رپورٹ
کر لینا چاہیےئ جو کہ سختی سے خفیہ رکهے جاتے ہیں  .بدسلوکی کی رپورٹ اپ جنیوا میں یو این ایچ سی ار کے مرکز میں موجود انسپک رر جنرل کے دفتر کو براہ راست بهی کر سک ےت
ہیں .
بدسلوکی کے زمرے میں یہ کام اتے ہیں (لیکن بدسلوکی ان تک محدود نہیں ےہ) :خدمات کے بدلے میں پیسوں یا کسی اور چیز کا تقاضا؛ دغابازی؛ جسمانی حملہ؛ دهمکیاں؛
ہراساں کرنا؛ اختیار کا غلط استعمال؛ فواید یا دعووں کے بارے میں جهوٹ بولنا یا غلط اسناد فراہم کرنا؛ ناجاےز جنسی فاےدہ اٹهانا یا جنسی زیادتی کرنا .
شکایتی ضابطے کو اپےن مہاجرت کے حیثیت کے فیصےل پر نظرثانی مانگےن کے لیےئ یا اس حیثیت کے متعلق سواالت کے لیےئ استعمال نہ کریں .
اگر اپ شکایت درج کرنا چاہےت ہیں تو اپےن نام ،شہریت اور رابطہ کے معلومات ضرور دیں کیونکہ یو این یچ سی ار نامعلوم شکایات کا موثر ازالہ نہیں کر سک تا .
شکایت درج کرنے سے یو این ایچ سی ار کے پاس موجود اپکے مہاجرتی حیثیت کے دعوے پر یا اپ کے کیس پر کسی اور قسم کے جاےزے پر کوےی منفی اثر نہیں پڑے گا .
براےے مہربانی یاد رکهیےئ کہ شکایت درج کرنے میں کو اپ کو سچ بولنا چاہیےئ  .کینہ پرور اور جعلی اسناد کے مقامی قانون کے مطابق منفی نتاےج سامےن ا سک ےت ہیں .
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یو این ایچ سی ار اور شریک تنظیموں سے رابطہ کے تفصیلت

ضمیمہ

اگر اپ اسلم اباد کے وفاقی علقے یا پنجاب صوبے میں رہےت ہیں ،تو رابطہ کیجیےئ:
اسالم اباد:
شارپ دفتر اسالم اباد
پتہ :گهر نمبر -279اے ،ناظم الدین روڈ ،ایف ٹن ون ،اسلم اباد
کام کا وقت :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون051-2211621, 2211740 :
فیکس051-2212773 :
ہاٹ الین0334-1112004 :
الہور:
شارپ دفتر الہور
پتہ :ہاوس نمبر  ،365علمہ اقبال ٹاون ،الہور
کام کا وقت :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون042-37800710-37800711 :
فیکس042-37495030 :
ہاٹ الین0334-1112005 :
خیبر پشتونخوا صوبے میں اپنی رہائش کے عالقے سے نزدیک دفتر جا سک ےت ہیں .دفاتر کے معلومات برائے رابطہ:
پشاور:
یو این ایچ سی ار کا ذیلی افس پشاور
پتہ 1 :گل مهار لین ،یونیورسری ٹاون
کام کا وقت :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون091-5842375/6 :
فیکس091-5842102 :
دیگر دفاتر:
شارپ دفتر کوہاٹ
پتہ :ہاوس نمبر  ،102سک رر  ،9کے ڈی اے ،کوہاٹ
اوقات کار :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون0992-513792 :
ہاٹ الین0315-5009503 :
شارپ دفتر مردان
پتہ :ہاوس نمبر  ،162گلی نمبر  ،5سک رر کے ،شیخ ملتون ٹاون ،مردان
اوقات کار :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون0937-840379 :
ہاٹ الین0315-5009502 :
شارپ دفتر ہری پور
پتہ :تالوکار روڈ ،نزد ریلوے کراسنگ  ،گلی نمبر  ،1ہری پور
اوقات کار :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون0995-612023 :
ہاٹ الین0315-5009501 :
اگر اپ بلوچستان صوبے میں رہےت ہیں ،تو رابطہ کیجیےئ:
سحر دفتر کویٹہ
پتہ :شالیمار بنگلوز ،بنگلو نمبر ( 5نزد نادرا دفتر) ،اےیرپورٹ روڈ ،کویرہ
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اوقات کار :سوموار سے جمعہ (صب  9سے )5
ٹیلیفون081-2301626 :
ملقات کرنے کے لیےئ فون نمبر0333-7819143 (10:00-16:00) :
اگر اپ سندھ صوبے میں رہےت ہیں تو رابطہ کیجیےئ:
شارپ دفتر کراچی
پتہ :ہاوس نمبر بی  ،108کے ڈی اے ،سکیم  ،24بلک نمبر  ،10گلرن اقبال ،کراچی
اوقات کار :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون021-34811571, 34972697 :
فیکس021-34812184 :
ہاٹ الین0334-1112008 :
پاکستان میں یو این ایچ سی ار کے دفاتر
اسالم اباد یو این ایچ سی ار نمائیده
پتہ :پ ی او باکس  ،1263ڈپلومیرک انکلیو ،2-قاید اعظم یونیورسری روڈ ،جی ،4-اسلم اباد
اوقات کار :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون051-2829502-6 :
فیکس051-2279455 :
ہاٹ الین0300-5018568 :
ایمیلpakisprt@unhcr.org :
ذیلی دفتر یو این ایچ سی ار پشاور
پتہ 1 :گل مهار لین ،یونیورسری ٹاون
اوقات کار :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون091-5842375/6 :
فیکس091-5842102 :
ذیلی دفتر یو این ایچ سی ار کویٹہ
پتہ :ہاوس نمبر -36ای ،چمن ہاوسنگ سکیم ،کویرہ
اوقات کار :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون081-2828964, 2829368 or 2829369 :
فیکس081-2829370 :
ہاٹ الین0333-7819601 :
ذیلی دفتر یو این ایچ سی ار کراچی
پتہ :بنگلو نمبر ایف ،65/بلک نمبر  ،4کے ڈی اے سکیم نمبر  ،5کہکران کلفرن ،کراچی
اوقات کار :سوموار سے جمعرات (صب  8سے  )4:30اور جمعہ (صب  8سے )12:30
ٹیلیفون021-35833787 :
فیکس021-35862213 :
ہاٹ الین0342-2704888 :
یو این ایچ سی ار پاکستان کا ویب ساےٹhttp://unhcrpk.org :
یو این ایچ سی ار انسپک ٹر جنرل کا دفتر
inspector@unhcr.org
ایمیل:
خفیہ فیکس کرنے کے لیےئ+41-22-739-7380 :
ڈاک کا پتہ :یو این ایچ سی ار ،کیس پوسریل  ،2500سی ایچ ،1211-جینیوا  2ڈیپارٹمنٹ
+41-22-7398844
ٹیلیفون ہاٹ الین:
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