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مفت قانونی
امداد

بدسلوکی کی ممانعت۔
 

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۔

ہر شخص کو شخصی آزادی کا حق حاصل ہے اور اسے
آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، سوائے غیر قانونی
داخلے کو روکنے کے لیے کسی شخص کی قانونی گرفتاری
یا حراست کی صورت ہو ، یا کسی ایسے شخص کے خالف
جس کے خالف ملک بدری یا حوالگی کے لیے اقدامات کیے

گئے ہوں۔ (انسانی حقوق اور بنیادی آزادی پر یورپی
کنونشن کا آرٹیکل نمبر5)۔

تارکین وطن بچے۔مہاجر بچے
 

اگر بچے (ہجرت کرنے والے) ایسے افراد کے ساتھ ہوتے
ہیں جو اپنے آپ کو بچوں کے والدین یا سرپرست قرار

دیتے ہیں ، اور ان کی شناخت قائم نہیں کی جا سکتی
کیونکہ وہ غیر دستاویزی تارکین وطن ہوتے ہیں ، جب

آپ ان کو رہائش دیں تو ضروری ہے کہ:
 � بچوں کے بہترین مفادات اور فیملی کے حقوق کے
تحفظ کو یقینی بنائیں۔ یہ خاص طور پر ضروری ہے

بچوں کے ساتھ پیش آتے ہوئے تمام متعلقہ خدمات کو
بروئے کار الیا جائے، اور سب سے بڑھ کر سماجی کام کے
مراکز کو شامل کیا جائے، اور مہاجر بچوں کے ساتھ
برتاو کا جائزہ لیا جائے ، خاص طور پر ایسے بچے جو

والدین سے جدا ہو گئے ہوں ، بشرطیکہ وہ زیادتی اور
استحصال کے بڑھتے ہوئے خطرے میں ہیں۔

نقل مکانی کرنے والے بچے ، والدین یا قانونی سرپرست
اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن سے

مستفید ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی امتیازی
سلوک,نسل ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذہب ، سیاسی یا
دوسری رائے ، قومی ، نسلی یا ذات پات ، جائیداد کی
بنیاد پر امتیازی سلوک، ترقی میں مشکالت ، خاندانی

پس منظر یا کچھ اور حاالت سے باالتر۔
مہاجر بچوں کے ساتھ برتاو بچوں کے حقوق کے

کنونشن کے اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے ، جس میں
شامل ہیں: غیر امتیازی سلوک ، زندگی اور ترقی کا حق
، بچے کے بہترین مفادات، حقوق کا احترام اور بچے کی

رائے کا احترام۔ 

رہائش کا حق۔
 

بوسنیا اور ہرزیگوینا میں تارکین وطن جس زمرے سے
تعلق رکھتے ہیں ، انہیں مختلف سہولیات میں رکھا
جا سکتا ہے۔ اس طرح ، سرائیوو سے 30 کلومیٹر دور

بلدیہ ترنوو کے عالقے میں واقع اسیلم سنٹر
"دیلیاش" میں ، صرف ان غیر ملکیوں کو ہی رہائش

دی جا سکتی ہے جنہوں نے بوسنیا میں اسئیلم کے 
لیے درخواست دی ہے۔

وہ سرحد پر پناہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
یہ ایک نئی تعمیر شدہ سہولت ہے جس میں مکمل

انفراسٹرکچر موجود ہے۔
"ساالکوواس" مہاجرین کے استقبالیہ مرکز میں ایسے

افراد موجود ہیں جن کی پناہ گزین کی حیثیت ہے یا
وہ ماتحت تحفظ کے تحت ہیں ، نیز ایسے افراد جنہوں

نے پناہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔

مشرقی سرائیوو میں امیگریشن سینٹر غیر ملکیوں
کو قبول کرتا ہے اور ان کو رہائش دیتا ہے جنہیں بیرون
ملک قانون کے مطابق بوسنیا میں مجاز اتھارٹی کے
فیصلے کے تحت نگرانی میں رکھا گیا ہو، اور اکثر وہ
لوگ ہوتے ہیں جن کی شناخت قائم نہیں کی جا

سکتی یا جن کو اہل حکام نے ملک بدر کرنے کا فیصلہ
یا ہو۔


