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پناہ کا حق۔



پناہ کا حق۔
 

بین االقوامی تحفظ کا ادراک غیر ملکیوں کے لیے اس
طرح فعال ہے کہ:

 ا)۔  پناہ حاصل کرنے کے اپنے ارادے کا اظہار;
ب)۔ سیاسی پناہ حاصل کرنے کے ارادے کا سرٹیفکیٹ

حاصل کرنا;
ج) ۔ بین االقوامی تحفظ / پناہ کے لیے درخواست دینا۔

 
غیر ملکیوں کے لیے پناہ کے حق کے استعمال کے لیے پہال
قدم یہ ہے کہ وہ بوسنیا میں پناہ لینے کے اپنے ارادے
کا اظہار کریں۔ ایک غیر ملکی پناہ کی درخواست جمع

کرانے کے اپنے ارادے کا اظہار کر سکتا ہے:
بوسنیااورہرزیگوینا بارڈر پولیس ، بارڈر کراسنگ پر یا غیر

ملکی امور کی خدمت کی تنظیمی اکائیوں کو۔
اگر کوئی غیر ملکی سرحدی گزرگاہوں میں سے کسی
ایک پر پناہ کے لیے درخواست دینے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے
تو بوسنیااورہرزیگوینا بارڈر پولیس فوری طور پر مقامی
متعلقہ تنظیمی یونٹ سروس برائے غیر ملکی کو مطلع

کرے گی ، جو غیر ملکی کو سنبھالنے کی پابند ہے۔
بوسنیا بارڈر پولیس یا تنظیمی یونٹ جس پر کسی غیر
ملکی نے پناہ کی درخواست جمع کرانے کا ارادہ ظاہر کیا
ہو، وہ مہاجر کو پناہ کے طریقہ کار اور اس کے حقوق اور

ذمہ داریوں سے مطلع کرنے کا پابند ہے۔
سروس فار فارینرز افیئرز کا تنظیمی یونٹ تارکین وطن
کے لیے ظاہر کردہ ارادے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے جس
نے پناہ کا ارادہ ظاہر کیا ہے ، جو نقل و حرکت کی سمت
کا تعین کرتا ہے ، ذاتی پناہ کی درخواست کے لیے بوسیا
کی وزارت سالمتی میں ان کی آمد کے لیے درکار مدت کے

اندر۔
سروس آف فارنز کے فیلڈ آفس کی جانب سے جاری کردہ
پناہ مانگنے کے ظاہر کردہ ارادے کا سرٹیفکیٹ اپنی
شناخت کیلیے تارکین وطن کا ذاتی ڈیٹا رکھتا ہے ،

کیونکہ ان کے پاس عام طور پر کوئی دستاویزات نہیں
ہوتی (نام ، تاریخ اور مقام پیدائش ، شہریت ، صنف ،

اور خاندان کے افراد کے ہمراہ ، سفری دستاویز کا قبضہ
، تصویر) نقل و حرکت کی سمت کا تعین اور آخری تاریخ

جس پر تارکین وطن کو اسائلم سیکٹر پر رپورٹ کرنا
چاہیے۔

سرٹیفکیٹ میں ایک نوٹ بھی شامل ہوتا ہے کہ آیا غیر
ملکی بوسنیا اور ہرزیگوینا کی سرکاری زبانوں میں سے ایک
کو سمجھتا ہے ، یا وہ کون سی دوسری زبان سمجھتا ہے۔
سرٹیفکیٹ کے مطابق کو اس شخص کو مقررہ مدت کے
دوران بوسنیا میں رہنے کا حق سمجھا جاتا ہے ، اور اگر

تارکین وطن سرٹیفکیٹ میں مخصوص مدت کے اندر پناہ کے
لیے درخواست نہیں دیتا تو، یہ سمجھا جائے گا کہ

متعلقہ شخص بوسنیااورہرزیگوینا میں اسائیلم کا ارادہ
نہیں رکھتا۔

ایسا شخص جس نے بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا میں پناہ لینے
کا ارادہ ظاہر کیا ہے وہ رجسٹریشن کا عمل شروع کرنے کے

14 دن کے اندر اندر پناہ کی درخواست جمع کرانے کا پابند ہے
، جس کا مطلب ہے کہ پناہ کے متالشی کے ساتھ انٹرویو کا

اہتمام کیا جائے گا اور اس کی پناہ کی درخواست پر
فیصلہ کیا جائے گا، جس کا فیصلہ چھ مہینے سے اٹھارہ

مہینے کے درمیان ہو سکتا ہے۔
پناہ کے حق کو استعمال کرنے کا طریقہ کار شروع کرنے کے
بعد۔ ریاستی حکام اپنی صوابدید پر قابل اطالق ملکی

قانون سازی کے مطابق پناہ کی درخواست پر فیصلہ کرتے
ہیں ، جو پناہ دینے کی شرائط اور طریقہ کار اور پناہ کے
متالشی افراد کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے۔

بوسنیا اور ہرزیگووینا میں ، بوسنیا کی سیکورٹی کی وزارت
کا پناہ گزین سیکٹر ہے، اور عدالتی فیصلے کی صورت میں
بوسنیا کی عدالت۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا کی وزارت سالمتی
کا اسائلم سیکٹر مندرجہ ذیل چیزیں انجام دینے کا پابند

ہے:
ا)۔ پناہ کے متالشیوں کی رجسٹریشن ، جس میں فارم
بھرنا ، تصاویر لینا ، فنگر پرنٹ لینا ، دستاویزات کاپی کرنا

اور پناہ کے متالشی کارڈ جاری کرنا شامل ہیں۔
ب) ایک انٹرویو جس میں پناہ کے لیے درخواست دینے کی
وجوہات کے بارے میں پناہ کے متالشی کے ساتھ اسائلم
سیکٹر کے افسر کا تفصیلی انٹرویو کرنا شامل ہے۔ اگر

ضرورت ہو تو ، انٹرویو کئی بار کیا جا سکتا ہے تاکہ حقائق
کو مکمل اور صحیح طریقے سے قائم کیا جا سکے۔

ج) ہر پناہ کی درخواست پر غور انفرادی طور پر اور فیصلہ
سازی۔

بوسنیا کی سیکورٹی وزارت کے اسائلم سیکٹر کی جانب
سے جاری کردہ پناہ کی درخواست پر فیصلہ یہ ہو سکتا

ہے:
 

ا)۔  بین االقوامی تحفظ / پناہ کے لیے درخواست اپنائیں
اور اس شخص کو پناہ گزین کی حیثیت سے تسلیم کیا

جائے۔
ب) ۔ بین االقوامی تحفظ / پناہ کی درخواست قبول نہیں

کی جاتی ، لیکن ماتحت تحفظ کی حیثیت تسلیم کی
جاتی ہے (جس شخص کو ماتحت تحفظ دیا گیا ہو اسے 1
سال کی مدت کے لیے بوسنیا اور ہرزیگوینا میں رہنے کا حق

حاصل ہے)
ج) ۔  بین االقوامی تحفظ / پناہ کے طریقہ کار کو معطل کر
دیا جائے اور وہ آخری تاریخ جس کے اندر پناہ کے متالشی کو
بوسنیااورہرزیگوینا کا عالقہ چھوڑنا ہو گا مقرر کیا جاتا ہے۔
فیصلے میں ان وجوہات کی تفصیلی وضاحت ہونی چاہیے

جن پر یہ مبنی ہے۔
د) ۔ بے بنیاد ہونے کی وجہ سے بین االقوامی تحفظ / پناہ
کی درخواست کو مسترد کرتا ہے ، اور اس ڈیڈ الئن کا تعین

کرتا ہے جس کے اندر بوسنیااورہرزیگوینا کا عالقہ چھوڑا
جانا چاہیے۔ پناہ کے متالشی کو حق ہے کہ وہ اس فیصلے
کے خالف 60 دن کے اندر بوسنیا کی عدالت میں مقدمہ
دائر کرے ، یا 8 دن کے اندر اگر اس کی فوری ضرورت ہے۔

جب تک کسی پناہ کے متالشی کی حیثیت پر کوئی حتمی
فیصلہ نہیں کیا جاتا ، یعنی جب تک بی آئی اتک بوسنیا
کی عدالت دائر مقدمے کا فیصلہ نہیں کرتی ، درخواست
گزار کو اب بھی بین االقوامی تحفظ / پناہ کے متالشی کی

حیثیت حاصل ہے۔
پناہ سے متعلق قانون (آرٹیکل 76) نے قائم کیا ہے کہ پناہ

کے متالشی کو یہ حق حاصل ہے:
 ا)۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا میں قیام

ب) ۔ مطلع ہونے کا حق
ج) ۔ پناہ کے متالشیوں کے لیے ایک مرکز میں رہائش

د)۔ بنیادی صحت کی دیکھ بھال
ھ)۔ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم تک رسائی

و)۔ لیبر مارکیٹ تک رسائی
ز)۔ مفت قانونی امداد تک رسائی

ح)۔ کارروائی کی پیش رفت کی نگرانی کسی ایسی زبان
میں جو وہ سمجھتا ہو یا معقول طور پر سمجھ سکے۔

ط)۔ نفسیاتی مدد
پناہ کے متالشی افراد ریاست کے تمام حقوق کو پناہ کے

متالشی کارڈ ہونے کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں۔
 


