
 

 

 
 کے ليۓ  وںپاکستان میں پناه گزین

 دوبارہ ابادکاری معلومات 
 

کے لي ک تابچهیہ  کے پروگرام براپاکستان میں مقیم پناہ گزینوں  ر 
 
کے بارے میں بنیادی معلومات فۓ یو این سی ایچ ا  راہم کرتا ےہ۔   ۓ دوبارہ ابادکاری 

 دوبارہ ابادکاری کیا ےہ؟ 
ر یو این ایچ سی 

 
کے ليۓ پائیدار حل ڈھونڈم کو ا کے پائیدار حل دستیاب ہیں:  )نے کا اختیار دیا گیا ےہہاجرین  ( رضاکارانہ  1۔   عالمی سطح پر تین قسم 

کے ملک )یہاں پاکستان مراد ےہ( میں  2طور پر اصل ملک کو واپسی، )  (  تیسرے ملک میں دوبارہ ابادکاری۔  3)انضمام ( پناہ 
. 

اں ہاور و کو سفر کرے ملک وبارہ ابادکاری" کا مطلب یہ ےہ کہ ایک پناہ گزین کو اجازت دی جاتی ےہ کہ کسی دوسرے "ایک تیسرے ملک میں د
لے۔ قانونی طور پر رہا  ئش اختیار کر 

 
کے ممالک ہر سال ایک محدود )پوری دنیا م  کے دوبارہ ابادکاری  فراہم کرتے  ۓجگہا یکم( تعداد ميں دوبارہ ابادکاری کسے  %1یں مہاجرین کی تعداد 

کے طور پر دوبارہ ابادکاری کی سہولت ایک بہت ہی محدود تعداد میں ان پناہ  غیر محفوظہیں جو کہ  کے ليۓ وقف ہیں۔     لہذا پائیدار حل  مہاجرین 
کے ممالک اور یو ای ر کی طرف سے مقرر کردہگزینوں کو دستیاب ےہ جو دوباری ابادکاری 

 
 ات پر پورا اترتے ہیں۔  معیار باقاعدہ  ن ایچ سی ا

 
 . وہ نہپسند کی اپنی مہاجر ملک  پہ راضیاجر کو اباد کاری فراہم کرنے ہو سک تا ےہ کہ مہ

 
 . دوبارہ ابادکاری حق نہیں ےہ

نے والے پناہ گزین پر الگو ہوتا ےہ.    دوبارہ ابادکاری ایک ایسا حل ےہ جو صرف خاص حاالت میں سے گزر
 

 دوبارہ ابادکاری کی فراہمی خودکار طور پر نہیں دی جاتی:  
کے لۓمہاجر کی حیثیت دی  گا.  ۓجای اہل سمجها هب یۓ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مہاجر دوبارہ ابادکاری 

 
 جا سک تا ےہ؟ الیا غور کو زیر دوباره ابادکاری کے لیۓ کس 

ک حفاظتی ضروریات رکهےت ہوں تو ان کو دوبارہاگر مندرجہ ذیل افراد پاکستان میں مخصوص   لیۓ زیر غور الیا جا سک تا ےہ:   ےابادکاری 
ن .  کوئی بهی غیر پاکستانی شہری جو 1 کے تحت مہاجرت کی حیثیت کا فیصلہ کر کے مینڈیٹ  ر 

 
کیں سے گضوابط م ےک ےیو این ایچ سی ا کمہ ےزر   ےاجر 

 ۔طور پر تسلیم ہوا ہو
ر( اندراج  جو ثبوت برائے ےافغان باشند .  وہ2

 
 کارڈ رکهےت ہوں.  )پ ی او ا

 
ر یو این ایچ سی 
 
اور مختلف  لیتا ےہاپنی اور اباد کاری کی ممالک کی جانب سے مقرر کردہ صحیح خطوط معیارات پر مبنی ہر کیس کا مکمل جائزہ ا

 لیتا ےہ. بھی کی وجوہات اور پاکستان میں موجودہ حالت کا جائزہ  ےنعناصر بشمول اصل ملک چهوڑ 
 

 عمل میں الیا جاتا ےہ؟  ےکیس اباد کاری کا ضابطہ
 

پ ایک   : اولمرحلہ 
 
ر  ئزجااگر ا

 
کپ ی او ا ر 

 
پ کو یو این ایچ سی ا

 
ظ )پروٹکشن میں جائزہ برائے ضروریات تحف ایک شریک تنظیم ےکارڈ رکهےت ہیں تو ا

ک ( میں سے گزرنا ہو گا.   جائزہ برائےےیا پ ي این ا اسسمنٹنیڈز  ک یو این لیۓ ےک نتائج پری سکریننگ ےضروریات تحفظ  ر 
 
شریک  ھسات ےایچ سی ا

گ کیۓ  .  ےجائیں 
 



ر کاگ 
 
پ کو فیصلہ برائے انفرادی مہ ےک مینڈیٹ ےر یو این ایچ سی ا

 
پبعد مہاجر کی حیثیت عطا کر دی گ ئی ےہ، ت ےک ےضابط ےاجرت کتحت ا

 
ر ا
 
 و یو این ایچ سی ا

  گا کہ ے پری سکرین کر ہی کو خود کے کیس 
 
پ کا کیس ممکنہ طور پر دوبارہا

 
ک یا ا کاہ لیۓ ےابادکاری   معیار پر اترتا ےہ.   ےلیت 

 
پ کا کیس ممکنہ طور پر دوبارہ ابادکاری  

 
 کی نوبت  دوئماہلیت رکهتا ےہ تو مرحلہ کے ليۓاگر ا

 
طور پر اگاہ کیا  .  اگر نہیں, تو اپ کو تحریری ۓ گیا

 جائے گا. 
 

لے گا  : دوئممرحلہ  پ کا انٹرویو 
 
ر ا
 
 یو این ایچ سی ا

 
 کہ ا

 
ک پ دوبارہیا ا  معیارات پر اترتے ہیں.   ےابادکاری 

 
ر اگر یو این ایچ سی  : سوئممرحلہ 

 
ک پر پہنچ گیا ےہ کہ کہ اپ دوبارہ ےاس نتیجا پ کپورا معیارات پر  ےابادکاری 

 
 ا کیس دوبارہاترتے ہیں تو وہ ا

ک ےوال ابادکاری دیےن پ کو تحریری طور پر گا اور ے حوالے کرے ملک 
 
پ کا کیس ابادکاری دیےن کہ اگ ے کر  اگاہا

 
کے کونس ےوال ا گیا حوالے کیا  ےملک 

ر اس ہو گا.   اگر یو این ای چھارمد مرحلہ عب ے.  اس کےہ
 
کپر پهنج گی ےنتیجچ سی ا ورا نہیں اترتے تب معیارات پر پ ےا ےہ کہ کہ اپ دوباره ابادکاری 

پ کو 
 
 گا.  ےکر دیا جائ ہااگتحریری طور پر بهی ا

 
ک : چھارممرحلہ  پ 

 
ک کیس کی موصولی پر اباد کاری دیےن ےا پ 

 
  گا اور یا تو وہ ےل کیس کا جائزہ ےواال ملک ا

 
 ےل انٹرویولیۓ  ےک ابادکاری  کو دوبارہ پا

پ کا کیس رد کر دیا جائگ
 
بادکاری دیےن واال ملک دبعد  ےک رویو دیےن.  انٹےدار کریں گ ےدعہ ےملک ک ےوال رویو اباد کاری دیےنگا.  یہ انٹ ےا یا ا

 
وبارہ ا

پ کو بذریعہ
 
پ کا کیس تسلیم کر لیا گیا ےہ یا رد کر لیا گیا ےہ.  ے خط مطلع کر  ا

 
 گا کہ ایا ا

 ملک کی جانب سے  ےوال ابادکاری دیےن اگر دوبارہ : پنجممرحلہ 
 
ر اور بین االقوامی تنظیم برائےلیا گیا  کرقبول پ کو ا

 
)  ہجرت تو یو این ایچ سی ا

کے ساتھ میڈیکل معائنہ جات، سفری دستاویزات، باہ پ 
 
ئی او ایم( ا

 
رگنائزیشن فار مائیگریشن یا ا

 
ازت ناموں، ثقافتی اج کے ےر جانانٹرنیشنل ا

پ کی مدد کر راہنمائی اور پاک
 
 گا.   ے ستان سے روانگی میں ا

 
نابادکاري فراہ : ششم مرحلہ ن ےوال ےم کر

 
گ کےبعد اس ملک  کے ےملک میں ا پ کا استقبال اور مدد کریں 

 
 . ےامیگریشن حکام ا

 
 کا فرض  سچ بولےن

ر او ابادکاری فراہچھارم اور  دوئم متذکرہ باالانٹرویو مراحل )دوران  
 
پنا  کےملک  ےوال ےم کرن(، یو این ایچ سی ا

 
پ کا پس منظر، ا

 
پ سے ا

 
اہلکار ا

پ  کے ےناصل ملک چهوڑ 
 
گهمیں پوچ ےبار  کےموجودہ حاالت زندگی  کےوجوہات اور پاکستان میں ا پ ےیں 

 
فراهم کرده  کے.  یہ بہت اہم ےہ کہ ا

ر اور دوباره ابادکاري فراہ
 
پ  ےم کرنمعلومات واضح، مربوط، مکمل اور درست ہوں.  یو این ایچ سی ا

 
کے دوران، جب کیس پر غور  کےواال ملک ا

پ 
 
گ کے قابل یقین ہونےوہ ا   اور یہ کہ ےکا جائزہ لیں 

 
  یاا

 
ہ کریں گی. اسی وج ت پر انحصارمعلوما قابل ہیں، ان کے ےجان پ دوباره ابادکاري دیۓا

پنی تمام انٹرویوز ے الزمی ےہ س
 
پ سچ بولیں اور ا

 
پ  کےکہ ا

 
 کیس سے تعلق کےدوبارہ ابادکاری  کےدوران کوئی ایسی معلومات نہ چهپائیں جو ا

 رکهےت ہوں.   
 

 کا حتمی فیصلہ کون کرتا ےہ؟  ےجان کیۓنہ قبول قبول یا کے ليۓدوبارہ ابادکاری میری ملک میں  ے تیسر 
 یا نہیں.  ےکی جائ قبولگا کہ کیا ایک پناه گزین کو اس ملک میں دوباره ابادکاری  ے واال ملک یہ حتمی فیصلہ کر  ےم کرندوبارہ ابادکاری فراہ        

 گا؟  ےل کا عمل ک تنا عرصہ ی ابادکار  دوبارہ
صار حلیکن اس کا ان یںل ےل سال یا اس سے بهی ذیاده عرصہ ککر ای ےل سے مہیےن ھتک جو عمل بیان کیا گیا ےہ شاید چششم کر  ےل سے اولمرحلہ 

 
 
حکام کی طرف  کےک ملکرنے والے فراہم  ی ابادکار  کہ انفرادی کیسوں میں دوبارہ متوّجہ ہوںلوازمات پر ہوتا ےہ.  برائے مہربانی  کےبادکار ملک اور اس ا

 معلومات کی وجہ سے اس عمل میں کافی تاخیر واقع ہو سک تی ےہ.   اضافیکلیئرنس/ یسے مانگی گ ئی الزم
 

 معیارات پر پورا نہ اتروں؟   کےاگر میں دوبارہ ابادکاری 
 ثر پناہ گزین کسی تیسری ملک میں اک ے پیش نظر ک جگہاؤں کےپوری دنیا میں محدود تعداد میں دستیاب دوبارہ ابادکاری 

 
نا اہل نہیں  کے ےباد ہو

 .   ےہونگ

پ دوبارہ ابادکاری 
 
ر فیصلہ کرتا ےہ کہ ا

 
پ کو اس فیصےل معیارات پر پورا نہیں اترتے کےاگر یو این ایچ سی ا

 
 گا.  ےجائ ول ہوموصخط ایک  اک تو ا



پ کا کیس دوبارہ ابادکاری فراہ
 
ر دوبارہ ابادکاری فراہ ےوال ےم کرناگر ا

 
 ے کسی دوسر  ےوال ےنم کر ملک کی جانب سے رد کر دیا گیا ےہ تو یو این ایچ سی ا

کے لیملک کو بهیج لے گاےن  کے کیس کا دوبارہ جائزہ  پ 
 
پ کا کیس دوسر .  اگر ۓ ا

 
ر ا
 
پ کو  اتلہ کر لیکا فیص ملک کو دیےن ے یو این ایچ سی ا

 
 ےقاعدےہ تو ا

 .  ااۓ گج مطلع کر دیامطابق  کے

ر یا دوبارہ ابادکاری فراہ
 
پ کا کیس مسترد ہ ےوال ےم کرنیو این ایچ سی ا

 
پ کو اپیل دائر کرن ےونملک کی جانب سے ا

 
کا حق نہیں دیا  ےکی صورت میں ا

ر 
 
پ کو چونکہ یو این ایچ سی ا

 
ر کارڈ رکهےت ہيتحت پناہ گزین تسلیم کر لیا گ کےمینڈیٹ  کےگیا ےہ.  تاہم ا

 
پ افغان پ ی او ا

 
پ اب  ں، اس لیۓیا ےہ یا ا

 
ا

ر 
 
پ پاکستان میں ایک پناہ گزین کے ليۓبهی یو این ایچ سی ا

 
پ ک لے حقوق سے استفادہ کےمتعلقہ شخص ہیں.  ا

 
پ سک ےت ہیں اور ا

 
اصل  کےو بزور ا

 سے تحفظ حاصل ےہ.   ےجان ےوطن بهیج

 ؟ ےپڑیں گ دیےن ےپیسکے ليۓایا مجهے دوباره ابادکاری 
ک یو این ر اور اس 

 
پ مفت ہیں.  تمام خدمات اور امداد  ۓگ  م کیۓکی طرف سے فراہ تنظیموں شراکت دار ےایچ سی ا

 
کے کیس  کےی دوبارہ ابادکار  وکا

ک دھوکہچاہیئں.  اس عمل کو  نہیں دیےن ےمیں کسی کو پیس سلسےل پ 
 
ک ےتصور کیا جا سک تا ےہ اور یوں ا  ا باعث بن سک تا ےہ.  ک ےرد ہون ےکیس 

 خالف پالیسی ےدهوکہ دہی ک
ککوئی بهی پناه گرین اگر اپنی دوباره  ک ےابادکاری  ل ےکیس  .  ےقرار دیا جائ تو ممکن ےہ دوبارہ ابادکاری سے اس کو مستقاًل نااہل ےمتعلق دهوکہ دہی کر 

ک ک ےفراڈ  پ یا امیں غلط معلومات فراہم کرنا؛ اپےن ےبار  ےمثالوں میں: اپنی گزری ہوئی زندگی 
 
ک ےنپ ا جهوٹی شناخت کا دعوی ۓکے ليممبران  ےخاندان 

پےن
 
ک ےشخص کو شامل کرن ےکیس میں کسی ایس کرنا؛ ا پ 

 
 ےادکاری کخاندان کا اصلی رکن نہیں ےہ؛ جعلی اسناد دینا؛ دوبارہ اب ےکی کوشش کرنا جو ا

ک ے دینا یا دوسر  ےپیس کے ليۓخدمات  ک ےپناہ گزین سے دوبارہ ابادکاری    شامل ہیں.، وصول کرنا ےپیس ےخدمات 

کاگر اپ کسی پناہ گزین یا یو این ایچ  ر یا اس 
 
ک ےسی ا ک ےکسی شریک تنظیم  پ فورًا یو این ایچ سی  ،میں جانےت ہیں ےبار  ےکسی رکن کی دهوکہ دہی 

 
ا

ک ر اور شریک تنظیموں 
 
پ تمام یو این ایچ سی ا

 
ر کو مطلع کریں جو ا

 
نیوا میں یو این سے کر سک ےت ہیں یا جی دفاتر میں شکایت بکس میں خط ڈالےن ےا

ک ر 
 
ک هیڈ کوارٹر ےایچ سی ا (.  اپ کی شکایت ۓییکهدرابطے کی تفصیل  ےنیچسک ےت ہیں ) کرمطلع  ےمیں موجود انسپک ٹر جنرل سے براه راست رابطہ کر 
ک ےائی جائانداز میں نمٹ جداگانہخفیہ اور  پ نام سے اپنی شناخت، اپنی قومیت اور رابطہ 

 
پ شکایت درج کرنا چاہےت ہیں تو ضروری ےہ کہ ا

 
 ےگی.  اگر ا

ر نامعلوم شکایات کا تعاقب نہیں کر سک تا. 
 
 تفصیالت ظاہر کریں کیونکہ یو این ایچ سے ا

ن ک ےشکایت درج کر پ 
 
 خودساختہیا  ی پر مبنییت.  بدنحق گو رھیں ےکہ شکایت درج کرتے ہوئ ےہیہ مشوره  اگا.  ہمار  ے کیس پر منفی اثر نہیں پڑ  ےسے ا

ک مد ہو سک ےت ہیں مقامی قوانین ،میں ےنتیج ےالزامات 
 
   .کے تحت، نتائج برا

 
 

ریو این ایچ سدفتر 
 
 انسپک ٹر جنرل  ی ا

    goo.rchsn@rotcn.sniمیل:  ای
 7380-739-22-41+ خفیہ فیکس:  

ر، کیس پوسٹیل  پتہ برائے ارسال خط:   
 
 ڈیپو 2جینیوا  1211-، سی ایچ2500یو این ایچ سی ا

 7398844-22-41+ فون ہاٹ الین:  یلیٹ
 

 معلومات خفیہ رکهنا
ک ک ےدوباره ابادکاری  ر کو فراہم کیۓ ےعمل 

 
بادکاری گا.  پناہ گ ےتمام معلومات کو سختی سے خفیہ رکها جائ گ ۓ دوران یو این ایچ سی ا

 
کے کیس ا زین جن 

گے، ان پر الزم ےہ ر کو اجازت دیتا ہ ےنام اقرارکہ وہ ایک  فراہم کرنے والے کسی ملک کو بھیجے جائیں 
 
و کہ وہ ان پر دستخط کریں جو یو این ایچ سی ا

بادکاری فراہم کرن ےک
 
ک ےوال ےمعلومات دوبارہ ا ک ےملک  ک ھسات ےحکومتی اہلکاروں   .   ےہ اتر سک متعلق تمام معلومات اور دستاویزات شریک ک ےکیس 

 مزید معلومات 
ک ک ےاگر اپ دوبارہ ابادکاری  پ 

 
ک ےعمل یا ا ک ےکیس  کمیں کوئی سوال رکهےت ہ ےبار  ےحیثیت  ر 

 
بادکاری سے  سٹاف ےیں تو یو این ایچ سی ا

 
برائے دوباره ا

 یوں رابطہ کیا جا سک تا ےہ:  

ر اسالم اباد 
 
 یو این ایچ سی ا



کے روز ) انکوائری دن:    (16:30سے  9:00ہر بدھ 
 1/ 10الدین روڈ، ایف اے ناظم - 279شارپ دفتر, گھر نمبر    پتہ: 

 5018568-0300  ٹیلیفون ہاٹ الین:  
 

ر پشاور  
 
 یو این ایچ سی ا
کے روز ) انکوائری دن:   (16:30سے  8:00ہر بدھ 

 گل مہر لین، یونیورسٹی ٹاؤن 1  پتہ:  
 5842375/6-091  ٹیلیفون:  

 5704257-091  ٹیلیفون ہاٹ الین: 
 

ر کوئٹہ  
 
 یو این ایچ سی ا

 7833834- 0333  ٹیلیفون ہاٹ الین: 
ن برائے مہربانی وقت لیۓ پ ٹیلیفون ہاٹ الین کو کال کر

 
ل ےبغیر دفتر میں نہ ائیں اور وقت ا  سک ےت ہیں.  ےسے 

 
ر کراچی 

 
 یو این ایچ سی ا

کے روز  02135290019 انکوائری دن کا ٹیلیفون:   ( 13:00سے  9:00)ہر پیر 
 8153697-0300  ٹیلیفون ہاٹ الین: 

 
ک ر 

 
ر یا یو این ایچ سی ا

 
پ یو این ایچ سی ا

 
ر کیس نمبر، یو این ای ےک کسی شریک تنظیم ےجب ا

 
پنا یو این ایچ سی ا

 
پ ا

 
تے ہیں تو اہم ےہ کہ ا

 
 چ سیدفتر ا

ر
 
ر کارڈ )اگر ےہ( یا کوئی بهی دوسر  ا

 
پ کا پ ی او ا

 
پ یو يۓال ھدستاویزات سات ے دستیاب شناختیکا جاری کردہ شناختی کارڈ برائے مہاجرین، ا

 
.  جب ا

ک ر کو کال کرتے ہیں تو مہربانی کر 
 
پ کا ٹیلیفون اٹ ےاین ایچ سی ا

 
ر کیس نمبر بتا دیں.   اس ےوال ےهانا

 
پ  کارکن کو اپنا نام او یو این ایچ سی ا

 
طرح وہ ا

 کی شناخت کی تصدیق کر سک تا/سک تی ےہ.  

 


