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 بنیادی باتیں

 بین االقوامی تحفظ کا مقصد 

 ہو فرار سے وطن رہائشی کی معمول یا وطن آبائی اپنے جو ہے کرنا فراہم تحفظ کو افراد ان مقصد بنیادی کا تحفظ االقوامی بین

 ۔ ہوں سکتے جا نہیں واپس  سے وجہ کی حاالت معاشی غیر جو ہوں مقیم باہر یا ہوں گئے

 بنا کی وجوہات انسانی انہیں تاہم،  .ہے سکتا جا پہچانا سے کے قانون تحفظ ماتحت یاے قانون ک پناہ گزینوں کو تحفظ االقوامی بین

.ہے سکتا جا کیا مسترد سے کرنے فراہم رہائش ذریعہ کے کار طریقہ کسی یا کرنے امداد یا دینے تحفظ االقوامی بین پر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ماتحت تحفظ 
کا  پناہ گزینوں
 قانون

 انسانی حقوق کی

 وجوہات
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 نسل

 قومیت

 مذہب

 سیاسی رائے

 کسی سماجی گروہ سے تعلق

 صنف

 جنسی رجحان

 کا قانون پناہ گزینوں •

 یا گروہ معاشرتی خاص کسی ، قومیت ، مذہب ، نسل" جو ہے شخص وہ پناہ گزین ایک کہ ہے گیا کہا میں 1951 کنونشن جنیوا

 ان وہ اور ہے گیا آ باہر  وطن اپنے سے، خوف کے ہونے شکار کا ستم و ظلم پر بنا کی وجوہات کی رکنیت میں رائے سیاسی

 "ہے۔ چاہتا میں نہیں رہنا  ملک کے قسم اس سے وجہ کی خدشات

                                  

 

 

 

 

 وجوہات

 ہوتا کرنا ظاہر خدشہ کا ستم و ظلم پر بناء کی وجوہ کسی باال مذکورہ کو شخص کسی ، لئے کے جانے سمجھے پناہ گزین ایک

 سے اس یا دو سے میں ان یا سے وجہ ایک کی کسی سے میں وجوہات ساری ان آیا کہ ہے پڑتا نہیں فرق کوئی سے اس ہے۔

 کو وجوہات کی ستم و ظلم اس خود دہندہ درخواست کہ ہے ہوتا اکثر ایسا ہو۔ رہا ہوتا ستم و ظلم پر اس سبب کے امتزاج کے زیادہ

پر ان  تجزیہ اس کے حاالت کے وہ لیکن ،وہ پابند نہیں اس چیز کا تاہم  ہے۔ ہوتا خدشہ کا ہونے شکار کا جس ہے کرتا نظرانداز

 وجوہات کو تفصیل سے بتا سکتا ہے۔

 

       

 

 

 

 

 

 

ں
پناہ گزینو

 
ن
کا قانو

 

 بنیادی خوف جن کی وجہ سے خطرہ ہو

 حقیقی ظلم و ستم موجود ہو

 قانون کی وجہ سے وجوہات

+ 

+ 
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 مزید اصطالحات
1

 

 نسل کے تصور کو اس کے وسیع معنی میں سمجھنا چاہئے، ان تمام نسلی گروہوں کو شامل کرتے ہوئے جنھیں نسل:

عام طور پر "ریس" کہا جاتا ہے۔ اگر ، نسلی امتیاز کے نتیجے میں ، کسی فرد کے انسانی وقار کی اس حد تک پامالی 

حیثیت  /پناہ گزینہوئی ہے جو کسی حد تک بنیادی اور ناگزیر انسانی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتا ہے ، تو وہ مہاجر

 کا حقدار ہوگا۔

میں  بیان کرتا ہے کہ "نسل کے تصور میں خاص طور پر کسی  a.1.7اپنے آرٹیکل ہسپانوی قانون برائے پناہ گزین 

 کی خاص رنگت، یا کسی ثقافتی گروہ کی رکنیت شامل ہوگی۔"

میں، بیان کرتا ہے کہ "قومیت کا تصور کسی  c.1.7ہسپانوی سیاسی پناہ سے متعلق قانون  اپنے آرٹیکل  قومیت:

تک ہی محدود نہیں ہوگا"، "لیکن اس میں ، خاص طور پر ، کسی گروہ کی  ریاست کی شہریت رکھنے یا نہ رکھنے

رکنیت ، جس کی ثقافتی ، نسلی یا لسانی شناخت ، ان کی مشترکہ جغرافیائی یا سیاسی ابتداء یا کسی اور ریاست کی 

 آبادی کے ساتھ ان کا رشتہ منسلک ہو ، شامل ہوگا۔"

میں بیان کرتا ہے کہ مذہب کے تصور میں ، خاص  (b.1.7اپنے آرٹیکل   ہسپانوی سیاسی پناہ سے متعلق قانون مذہب:

طور پر ، مذہبی ، غیر مذہبی اور ملحد عقائد ، پیشہ ورانہ مشغولیت ، یا ایسا کرنے پر قدغن کو شامل کیا جائے گا، 

طرح دیگر افعال یا ذاتی طور پر یا عوامی سطح پر، یا انفرادی طور پر یا کمیونٹی میں باضابطہ فرقوں میں، اسی 

اظہار جس میں مذہبی نوعیت کی رائے شامل ہے، یا کسی مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ذاتی یا معاشرتی طرز عمل کی 

 تشکیل یا اس کے ذریعہ دئیے گئے احکامات۔

سرکاری حکام کی رائے سے متضاد سیاسی رائے کا انعقاد خود مہاجر ہونے کی حیثیت کے دعوے کا  سیاسی آراء:

از پیش نہیں کرتا. درخواست دہندہ کو یہ ظاہر کرنا الزمی ہوتا ہے کہ اس طرح کی رائے رکھنے کے لئے اس پر جو

تشدد ہونے کا قوی خدشہ ہے۔ درخواست دہندہ اگر اپنی رائے کو مستقل برقرار رکھتا ہے جو حکام  کے لئے ناقابل 

 کرتا ہے۔برداشت ہے، کیونکہ وہ ان کی پالیسیوں یا طریقوں پر تنقید 

میں یہ بیان کرتا ہے کہ "سیاسی رائے کے تصور میں  d.1.7ہسپانوی سیاسی پناہ سے متعلق قانون  اپنے آرٹیکل 

خاص طور پر  ظلم و تشدد کرنے والے ممکنہ ایجنٹوں سے متعلقہ خیاالت یا پیشوارانہ عقائد اور آراء کو شامل کرنا 

درخواست دہندہ نے اس طرح کی آراء ، نظریات یا عقائد کے مطابق  ہوگا، ان پالیسیوں اور طریقوں سے قطع نظر کہ

 عمل کیا ہے یا نہیں۔

ایک "مخصوص معاشرتی گروہ" میں عام طور پر ایسے ہی پس منظر ، رسم و   مخصوص معاشرتی گروہ کی رکنیت:

رواج یا معاشرتی حیثیت والے افراد شامل ہوتے ہیں۔ اس خوف کے سبب کسی فرد کے ذریعہ ستایا جانے کا خدشہ 

ال کے اکثر ان کے خدشات کے ساتھ موافق ہوسکتا ہے جیسے دوسروں کے ذریعہ بھی ان پر ظلم کیا جاتا ہے ، مث

 طور پر ، اس کی نسل ، مذہب یا قومیت۔

 

                                                      

1 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf
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میں اس وجہ کو درج ذیل شرائط کے تحت تسلیم کرتا ہے۔   e.1.7ہسپانوی سیاسی پناہ سے متعلق قانون  اپنے آرٹیکل 

الف( جب کسی گروہ کے لوگ ایک ایسی فطری خصوصیت یا مشترکہ پس منظر کا اشتراک کرتے ہیں جس کو تبدیل 

، یا ایسی خصوصیت یا عقیدے کا اشتراک کریں جو ان کی شناخت یا شعور کے لئے اتنا بنیادی ہو کہ نہیں کیا جاسکتا

ان سے مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ کہ وہ اس کو ترک کردیں۔ ب( اور جب اس گروہ کی ملک میں ایک الگ شناخت ہو  

 ر میں مختلف سمجھا جاتا ہو۔جو اس کے آس پاس کے معاشرے یا تشدد کرنے والے  ایجنٹ یا ایجنٹوں کی نظ

سنگین یا منظم انسانی  کہ ظلم و ستم کے تصور کی پناہ گزینی کے تناظر میں اس طرح تعریف کی جاتی ہے صنف:

حقوق کی پامالی کی گئی ہو.  ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی شخص پر ظلم و ستم جنسی صنف کا ہے اور اس 

ض کیا گیا ہے ، وہ بھی مہاجر کی حیثیت کو تسلیم کرنے کا باعث بن سکتا کے سلسلے میں جو معاشرتی کردار تفوی

 ہے۔

اسی طرح، یہ ظلم و تشدد فرد کی جنسی رجحان یا صنفی شناخت کے ذریعہ بھی  صنفی شناخت اور جنسی رجحان:

 ہے۔کیا جاسکتا ہے، ایک ایسی خصوصیت جسے "کسی مخصوص معاشرتی گروہ سے تعلق رکھنے واال" سمجھا جاتا 

 مزید اصال حات
2

 

چونکہ خوف کا تصور ذاتی نظریاتی ہوتا ہے، لہذا اس کی تعریف کا اطالق ذاتی نظریاتی  عناصر سے  بنیادی خوف:

کیا جائے گا  جو درخواست دے رہا ہے تاکہ اسے مہاجر تسلیم کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں، مہاجرین کی حیثیت کا 

ئے گا. تاہم ، درخواست دہندہ کے بیانات کو  تعین بنیادی طور پر درخواست دہندہ کے بیانات کا جائزہ لے کر کیا جا

حتمی خیال نہیں کیا جاسکتا اور متعلقہ صورتحال کے تناظر میں اس کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔ درخواست گزار 

 کے ملک کی صورتحال کا علم ایک اہم عنصر ہے جو اس شخص کی ساکھ کے درجات کا تعین کرے گا.

خاص معاشرتی گروپ میں رکنیت یا سیاسی رائے کی بنیاد پر کسی شخص کی  نسل، مذہب، قومیت، کسی ظلم و ستم:

جان یا آزادی کے لئے کوئی خطرہ ہمیشہ ظلم و ستم ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی دیگر سنگین خالف ورزیاں بھی انہی 

ک حاصل کرتے وجوہات کی بناء پر ظلم و ستم کا سبب کہالئیں گی۔ جو لوگ ان اختالفات کی وجہ سے کم سازگار سلو

ہیں وہ ضروری نہیں کہ ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ صرف کچھ مخصوص حاالت میں ہی یہ امتیازی سلوک ظلم و ستم 

 کا سبب بنے گا۔ یہ تب ہوگا جب امتیازی سلوک کا نتیجہ اس شخص کے لئے بنیادی طور پر نقصان دہ ہو۔

 

  

                                                      

2 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf
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 موت کی سزا یا مارے جانے کا خطرہ

درخواست دہندہ پر اس کے ملک میں تشدد، غیر انسانی سلوک یاتزلیل آمیز سلوک 
 کا ڈر

بین االقوامی یا داخلی تنازعہ کی صورتحال میں اندھا دھند تشدد کے ذریعہ عام شہریوں 
 کی جان یا سالمیت کو شدید خطرات۔

 بنیادی تحفظ

یہ بنیادی تحفظ ایسے محاجرین کے لیئے ہے جو پناہ گزین نہیں ہیں لیکن وہ اپنے ملک میں واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں ان 

 کو بہت خطرہ ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ خطرات جیسا کہ: 

 

 

 

 

 انسانی حقوق کی وجوہات پر

 ہے جو کیا جا سکتا وجوہات کی بنا پر رہائشی اجازت نامہ فراہم حقوق کی  ایکٹ میں انسانی  /حفاظتیبین االقوامی پروٹیکشن
 سے مختلف ہے۔قانون  بنیادی تحفظ کے

 :ہو سکتی ہیں لانسانی حقوق کی وجوہات مندرجہ ذی

:   

 

 

 

 

 

کہ ایسی سنگین بیماری کا سامنا ہو جس کے لیئے خصوصی دیکھ  انسانی حقوق کی وجوہات
بھال کی ضرورت ہوتی ہے ایسی جو اس کے اصل ملک میں موجود 

 نہ ہو۔

درخواست دہندہ کو اس کے اصل ملک میں یا جس ملک سے تعلق ہو 
 وہاں جانے پر اس کو یا اس کے خاندان کو خطرہ ہو۔ 
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 بین االقوامی تحفظ کا طریقہ کار

 

 

بارسلونا میں  لیئےبین االقوامی تحفظ کے لیئے درخواست دینے کے 
 ضروری ہے کہ مالقات کی درخواست انٹر نیٹ پر دی جائے۔

https://sede.administracionespublicas.gob.es  

 

اس طریقے سے درخواست دہندہ کو مالقات کا وقت مل جائے گا 
 االقوامی تحفظ کی درخواست کا اظہار کر سکے گا۔جس میں وہ بین 

 

اگر درخواست دہندہ مالقات پر نہیں جانا چاہتا، یا نہیں جا سکتا تو 
اس کو مالقات کا وقت انٹرنیٹ پر مطلع/کنسل کروانا ہوگا یا جلد 

 سے جلد مندرجہ زیل نمبر پر رابطہ کرنا ہوگا۔

93.520.30.85 

93.290.29.85 

barcelona.bped@policia.es 

 

بین االقوامی تحفظ کی درخواست کی خواہش کے مالقات کے دن  
 اظہار کا دستاویز دیا جائے گا۔

اس دستاویز پر انٹرویو کی تاریخ لکھی ہوگی }درخواست کا باقاعدہ 
تفصیل، آپ کی تصویر اور وہ آغاز{ جگہ، آپ کی شناخت کی 

دستاویز جو آپ نے انٹرویر والے دن لے کر آنے ہیں یہ تمام چیزیں 
 درج ہوگی۔

 

جاری  اس دستاویز کی وجہ سے ملک سے بے دخلی کی
 کاروائی روک جائے گی۔

 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/
mailto:barcelona.bped@policia.es
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 درخواست کی تشکیل

بین االقوامی تحفظ کی درخواست انٹرویو کے زریعے دی جاتی ہے، ان انٹرویر میں تفصیل باریک بینی اورتاریخ کے 

حساب سے وطن چھوڑنے کی وجہ اور واقعہ بیان کرنا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے اپنی شناخت کے دستاویز اور دیگر 

 دیں۔کی درخواست کو مضبوتی پثبوت پیش کرنے ہیں جو کہ آ 

 

  :انٹرویو کے انعقاد کے ذمہ دار افراد درخواست دہندگان کو آگاہ کریں گے

 درخواست کیسے دینی ہے اور آپ کے حقوق وفرائض 

 ACNUR اور دیگر غیر سرکاری اداروں سے رابطہ 

 اورآپ کی درخواست کے متعلق دیگر متعلقہ لوگوں سے رابطہ 

 

  

 درخواست

شناختی 
 دستاویز

 انٹرویو

 واقعہ

ثبوت کے 
 دستاویز
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 انٹرویر

 

 

 زاتی معلومات

 

 درخواست دہندہ کے ملک میں اس کی تعلیم، پیشہ اور آخری رہائش کے بارے میں معلومات•

پاسپورٹ، ویزہ، شناختی کارڈ، یا : اگر درخواست دہندہ کے پاس دستاویز موجود ہیں تو مندرجہ زیل دستاویز پیش کرنے ہونگے•

 کسی بھی قسم کی شناختی دستاویز

 سپین میں کسی جگہ کا پتہ جس پر خط و کتابت ہو سکے۔•

 خاندان کی معلومات

 

 شادی یا تعلق کے متعلق دستاویز فراہم کرنے ہیں۔•

دستاویز ضرور فراہم کرنے ہونگے، ان رشتے /کا ڈیٹا( والد ، والدہ ، بہن بھائی ، شریک حیات اور بچوں)قریبی رشتہ داروں •

 داروں سمیت جو اسپین یا یورپی یونین کے دوسرے ممالک میں مقیم ہیں۔

  سفر کی تفصیل

واضع طور پر ملک سے نکلنے کی تاریخ، کن کن ممالک سے گزر ہوا، سپین میں داخلے کی جگہ اور تاریخ اور سفر کس چیز •

 پر کیا اس کی تفصیل۔

 اگر اس سے پہلے اسپین یا کسی دوسرے ملک میں بین االقوامی تحفظ کی درخواست کی گئی ہو تو اس کی نشاندہی کریں۔•

 بین االقوامی تحفظ کی درخواست دینے کی وجہ

 

 یہ ضروری ہے کہ حقائق کو مفصل ، منظم اور تاریخی انداز میں بیان کیا جائے۔•

 آپ اپنی درخواست کی حمایت میں دستاویز فراہم کر سکتے ہیں۔•

 

بین االقوامی تحفظ اور فنگر پرنٹس کے لئے درخواست جمع کروانے 
 کے لئے رسید کی فراہمی۔
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  بین االقوامی تحفظ کا طریقہ کار

 

 طریقہ کار: پہلے مرحلہ میں داخلہ۔ 

ماہ کے اندر ، درخواست دہندہ کو بتایا جائے گا کہ آیا ان کی درخواست قبول  7درخواست جمع کروانے کے 

ہوگئی ہے یا نہیں۔ اگر اس مہینہ میں اسائلم اینڈ ریفیوج آفس آپ سے رابطہ نہیں کرتا تو سمجھا جائے گا کہ 

 خل کی جا چکی ہے.وائی کے لئے داکارآپ درخواست 

کام  ماہ تک 3مزید  اسپین میںماہ کے بعد اس شخص کو خود بخود  5درخواست داخلے کی صورت میں 

درخواست دائر کرنے کی رسید کی تجدید کرانا ضروری  اس وقت مل جائے گی، جبکہکرنے کی اجازت 

 ہے.

قبول نہیں کی گئی ہے تو، اپیل دائر کی جاسکتی ہے، لہذا جلد از جلد  لیئےاگر درخواست کاروائی کے 

SAIER  سے قانونی مشورے کی درخواست کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ 

  ہدایات۔ -طریقہ کار: دوسرا مرحلہ  

 اگر درخواست کاروائی کے لئے قبول کرلی گئی ہے تو، اس کی مزید گہرائی سے جانچ کی جائے گی۔

 میڈرڈ ہوگا۔ OARادارہ اسائلم اینڈ ریفیوج آفس  کا کی درخواست کی ہدایات دینےسیاسی پناہ 

 

 

1ª مرحلہ 
•  جمع کرنا

2ª مرحلہ 
•  ہدایات

3ª مرحلہ •  نتائج
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  نتائج -طریقہ کار: تیسرا مرحلہ.  

ایک بار درخواست کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد، بین الوزارتی کمیشن برائے سیاسی پناہ اور پناہ  انسپکٹر

 فیصلے پر وزیر داخلہ کے دستخط ہوں گے.کو رپورٹ کے لئے تجویز پیش کرے گا۔ حتمی  CIARگزین 

 طریقہ کار، نتائج کا مرحلہ

 

 فیصلہ سازگار ہونے کی صورت میں حقوق۔

 فیصلہ سازگار ہونے کی صورت میں حقوق 

 طویل مدتی رہائشی کارڈ اور کام کا اجازت نامہ 

  ءدستاویز کا اجراشناخت نامہ اور سفری 

 پھرنے کی آزادی گھومنے 

 آپ کو ملتا ہے  وجوہات کی بنا پر رہائشی اجازت نامہکی  انسانیت  اگر بین االقوامی تحفظ سے انکار، لیکن

 ۔کرنے کی اجازت ملے گیاور ایک سال تک کام  کی اجازت آپ کو رہائش تو

فیصلہ/حق میں نتیجہ  

 پناہ گزین کی حثیت

 بنیادی حفاظت

 حقوق

نتیجہ/خالف فیصلہ  

  اپیل

 عام مہاجرین والے قانون

بین االقوامی تحفظ سے انکار۔ انسانی وجوہات کی بنا 
 پر رہائش کی اجازت

 ملک سے الزمی اخراج

 متاثرہ شخص جلد سے جلد

SAIER  سے قانونی مشورہ لے 
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 درخواست دینے والے کے لیئے دستاویز

 

 

کے لئے درخواست دینے کی  بین االقوامی تحفظ

 خواہش کا اظہار

 

اس تحریر میں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ جس دن 

انٹرویو ہوگا )درخواست کو باضابطہ بنانے کے 

لئے( اس جگہ ، متعلقہ شخص کی شناخت کا ڈیٹا، 

اس کی تصویر اور دستاویزات انٹرویو کے دن 

 فراہم کرنا ضروری ہیں۔

 

لئے درخواست جمع بین االقوامی تحفظ کے 

 کروانے کی رسید

یہ دستاویز انٹرویو مکمل ہونے کے بعد ملتی ہے۔ 

یہ ایک دستاویز ہے جو آپ کو بین االقوامی تحفظ 

کے لئے درخواست گزار کی حیثیت سے شناخت 

کرتی ہے اور اس کی مدت ایک ماہ ہوتی ہے، 

ماہ کی توسیع ہوسکتی ہے۔ 8جس میں    

یہ ایک عبوری درخواست پر غور کے دوران 

دستاویز ہے۔ درخواست کے چھ ماہ بعد، یہ 

 دستاویز کام کرنے کی اجازت بھی دیتی ہے۔

 

 سرخ کارڈ

یہ ایک دستاویز ہے جو آپ کو بین االقوامی تحفظ 

کے لئے درخواست گزار کی حیثیت سے شناخت 

ماہ تک ریاست میں  6کرتی ہے اور آپ کو 

ہے۔ یہ ایک رہنے اور کام کرنے کی اجازت دیتی 

عارضی دستاویز ہے جو درخواست کا مطالعہ 

 کئے جانے کے دوران جاری ہوتا ہے۔
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 کاروائی کے دوران کے فرائض کاروائی کے دوران کے حقوق

 سپین میں اپنی رہائش کے بارے میں اگاہ کرنا

حکام جب آپ کو بالئیں تو ان کے پاس حاضر 
 ہوں۔

سپین کے حکام کے ساتھ تعاون کرنا، اور جلد 
سے جلد وہ تمام دستاویز فراہم کرنا جن کا 

 تعلق آپ کے بیانات سے ہے۔

فنگر پرنٹ اور تصویر لینے کی اجازت دینا۔ 
 اوربیانات ریکارڈ کرنے کی اجازت۔

 سپین میں رکنے کی اجازت

مفت قانونی مدد اور مترجم کی سروس۔ صحت 
 اور معاشرتی نگہداشت کے لئے رہنمائی۔

 تک پہنچایا جائے گا۔ ACNUR درخواست کو

بین االقوامی تحفظ کے لئے درخواست دہندہ 
کے طور پر دستاویز دیئے جائیں گے اور 

کسی بھی وقت فائل کے مندرجات کو حاننےکا 
 حق۔

 حقوق و فرائض
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 خالصہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلدیہ  حوالہ

بارسیلونا کی 

بین االقوامی 

تحفظ کے لیے 

قانونی مشاورت 

کی خدمت کے 

لیے عطا کردہ 

ACCEM کی  

جانب سے تیار 

 کردہ خالصہ۔
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934 099 074 

accem@accem.es 

www.accem.es 

 

تحفظ حاصل کرنے 
پر  OARواال

 درخواست دے۔

OAR  کی طرف
 سے ہدایت

ہسپانوی سفارتخانے میں 
رشتے دار کے ذریعہ 

 درخواست کا باقاعدہ آغاز۔

ہسپانوی سفارت 
خانے کے سامنے 
موزوں درخواست 

 پیش کرنا۔

 دیکھ بھال خاندان کی

یہ قانون سازی خاندانی یونٹ کی نگہداشت اور دوبارہ سے استفادہ کرنے کا طریقہ کار وضع کرتا ہے  ان رشتہ داروں 

یا ماتحت تحفظ سے فائدہ اٹھانے والے افراد کی خاندانی زندگی  پناہ گزینپیدائشی ملک میں رہ گئے  ہیں. جو کے لئے 

 (۔کا حقکے حق کی ضمانت دیتا ہے )خاندانی مالپ 

 

  :مندرجہ زیل کو بال سکتا ہےتحفظ حاصل کرنے واال 

 اور آپ کی خونی رشتہ کی اوالد جو نابالغ ہیں۔ آپ پر ہو انحصارجن کا  خونی رشتہ کے بزرگ 

 یا فرد جو پیار اور باہمی تعلق کے ذریعہ جوڑا بنے ہوئے ہیں. شریک حیات 

  مہاجر کے کنبہ کے دیگر افراد یا ایسے افراد جن کا تعلق اس سے جڑا ہو بشرطیکہ ان پر انحصار کافی حد

 ی کا وجود رکھنے کے ٹھوس ثبوت مہیا ہو جائیں۔باہم بقائےتک قائم ہو اور پیدائشی وطن میں سابقہ 

 

 طریقہ کار

 

 والدین

جس کے نام پر تحفظ 
 کی درخواست ہو۔

سال کے کم عمر  18
 بچے

سال سے زیادہ 18
 عمر کے بچے

شریک حیات یا وہ شخص 
 دیگر رشتہ دار جس کے ساتھ قانونی رشتہ ہو


