
 

کیاآپ پناه حاصل کرنے کےمتالشی ہیں 
اور پناه گزینی کے فیصلہ کے خالف اپیل 

 کر رہے ہیں؟

کیا آپ یورپ کے اندر پناه گزینی کے 
عمل کو بہتر بنانے کے لیے پناه گزینی 

 تجرباتاپنے کی عدالتوں کے بارے میں 
؟پر تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں  

 

ہمیں پناه گزینی کے متالشی ان افراد کی تالش  
ہے جو پناه گزینی کی اپیلوں میں شفافیت اور 

یکسانیت سے متعلق اپنے تجربات کے بارے میں 
 انڻرویو دینے پر رضامند ہوں۔

 

اگر آپ انڻرویو دینے پر رضامند ہوں تو ہم آپ 
سے پناه گزینی کی اپیلوں کے طریقہائے کارکے 

بارے میں آپ کے تجربات اورذاتی آراء سے 
متعلق سواالت کر سکتے ہیں اور ان اعداد شمار 
کو ہماری تحقیق میں عملی طور پر استعمال کیا 

 جائے گا۔ 

 

 ڈیپارڻمنٹ آف جیوگیورافی 
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 ھم سے رابطہ کریں
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یورپ کے اندر پناه 
گزینی سے متعلق 
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 بارے میں تحقیق
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پناه گزینی کے بارے میں شفاف اور 
 واضح عدالتی کارروائی؟

 

لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے کیس کی جہاں  سبہم 
طریقہائے کار  یکساںکہیں بھی سماعت ہو وہاں پر 

اورشفافیت کے کے معیارات کا اطالق کیا جائے۔  لیکن 
بعض اوقات سماعت کرنے والے سینڻروں میں 
معامالت مختلف ہوتے ہیں۔ شاہد مقدمات پر ان اختالفات 

پیل گزینی کی ا کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ لیکن اگرپناه
کے کسی سینڻر کے معامالت سینڻروں اور ممالک کے 
درمیان مختلف ہوں تو یہ امر مسائل کا سبب بن سکتا 
ہے۔  یہ تحقیق یورپ کے مختلف ممالک میں پناه گزینی 
سے متعلق ابتدائی منفی فیصولوں کے طریقہائے کار 
کا مشاہده کرتی ہے تاکہ یہ جائزه لیا جا سکے کہ آیا 

 قہائے کار یکساں ہیں۔ طری

 www.asyfair.comمالحظہ فرمائیں مزید معلومات 

 اصولیات
 
ہم فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے سینڻروں میں پناه 
گزینی کی اپیلوں کے بارے میں مشاہدات کر رہے ہیں۔ 
ہم اپیلوں کے دوران قانونی طریقہائے کار کا جائزه 
لیتے ہیں اوریہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف گروپوں کو، 
جنہیں ہم انڻرویو کرتے ہیں، اور جن میں درخواست 

ماہرین شامل ہیں، انہیں سماعتوں کے گزار اور قانونی 
بارے میں کیا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے 
حاصل کرده چند ایک اعداد و شمار حساس نوعیت کے 
ہو سکتے ہیں لہذا ہم ان کو احتیاط کے ساتھ ذخیره کریں 

 گے اور استعمال کریں گے۔ 

 انڻرویو
 

ASYFAIR  کے تحقیق کارآپ کے تجربات اور یورپ
میں پناه گزینی کی اپیلوں کے امکانات کے بارے میں 
سواالت دریافت کرتے ہیں، مثال کے طورپر پس منظر 
سے متعلق معلومات، سماعت پر صرف ہونے واال 
عرصہ، بذات خود سماعت اور سماعت کے بعد کیا ہوا 

ینی ه گزہے۔  ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پنا
کی اپیل سے قبل اور بعد میں کیا محسوس کیا ہے۔  ہم 
آپ سے یہ بھی دریافت کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپیل 
کو کس حد تک سمجھا ہے اور کیا یہ آپ کے خیال میں 

یا خیال کشفاف تھی۔  اگر آپ کے مقدمہ میں مفید مطلب 
تو ہم آپ سے آپ کے مذہب یا جنسی میالن کے  گیا

ی نوعیت کے اور بے تکلفانہ سواالت بھی بارے میں ذات
پوچھ سکتے ہیں۔  براه کرم نوٹ فرمائیں کہ اگرآپ نے 
کسی ایسی غیر قانونی سرگرمی کے بارے میں اطالع 
فراہم کی جو دوسروں کے لیے نقصان ده ہو سکتی ہے 
تو اس کو متعلقہ حکام کے علم میں النا ہماری ذمہ داری 

وب کسی بھی سوال کا ہو گی۔  تحقیق کار آپ کو مطل
 جواب دے سکتے ہیں۔ 

تحقیق کار محتاط، خلل اندازی نہ کرنے والے اور 
پناه گزینی کی اپیلوں کے بارے  اورقانونی طریق کار 

 میں مؤدب ہوں گے۔

 

میرے ڈیڻا (اعداد وشمار) کا کیا ہو 
 گا؟

وقت ہم آپ تحقیقی اعداد و شمار کا استعمال کرتے 
کےجوابات کو بے نام بنانے کا وعده کرتے ہیں، جس 
میں شناخت ہونے والے نام، مالزمت کے عہدے و 
ذمہ داریاں، مقامات، اور خالف معمول واقعات، 
خصوصیات اورشرکاء کی شکل و صورت اوران 
اشیاء کو جنہیں وه بے نامی کو تحفظ دینے کے لیے 

 امل ہے۔بیان کرتے ہیں کو تبدیل کر دینا ش

انڻرویو دینے والے افراد پراجیکٹ سے کسی بھی  
۔ ںوقت کوئی بھی وجہ بتائے بغیر الگ ہو سکتے ہی

بے نام بنایا گیا ڈیڻا تعلیمی اشاعتوں میں استعمال کیا 
جائے گا اور آپ کے ذاتی ڈیڻا کو ڈیڻا سے متعلق 
تحفظ کی حالیہ قانون سازی کے مطابق استعمال کیا 

 جائے گا۔

 سے متعلق نتائج تحقیق 
 

میں دستیاب  2019سے متعلق بنیادی نتائج  پراجیکٹ
ہوں گے۔ مشاہدات کا احتیاط کے ساتھ تجزیہ 
کرنےاوران کو سمجھنے کے لیے یہ پراجیکٹ 

 2021تک چلے گا اور اس کی حتمی رپورٹ  2021
 میں دستیاب ہو گی۔

ASYFAIR  ایک خود مختار تحقیق ہے جس کو
 (ای آر سی) کے مالی تعاونپورپین ریسرچ کونسل 

-StG               نمبر پراجیکٹ ریفرنس سے
کے تحت یونیورسڻی آف   677917_2015

ایکسیڻر کے ہیومن جیوگرافی کے ایسوسی ایٹ 
 پروفیسر نک گیل کی قیادت میں شروع کیا گیا ہے۔
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