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 صلہیپر ف 3.0 یکورٹ کا مسلمانوں پر پابند میسپر کنیامر

 ضرورت ہے یجاننے ک ایکو ک آپ

 

فیصلہ پابندی کے حق میں متعصبانہ پر لگائی گئی  کے تناسب سے ٹرمپ کی مسلمانوں 5-4آج امریکن سپریم کورٹ نے 
دسمبر  4مسلمانوں پر لگائی گئی  یہ پابندی، کا ادراک ضروری ہے۔ آپ کو اپنے حقوق  ،اب پہلے سے کہیں زیادہ ۔دیا

مکمل طور پر الگو  ص افراد پرم، وینزویال اور یمن کے کچھ مخصوصومالیہ، شاایران، لیبیا، شمالی کوریا، سے  2017
یا سیاحتی لجے، املنے، امریکہ میں تعلیم کے حصول، ضروری عالج مع ے ساتھاپنے کنبے ک یہ سب اپنی ویزے کی ہے۔

 بہت مشکالت کا سامنا کر رہے ہیں۔کے سلسلے میں درخواستوں  صد کے لیے دی گئیامق

اور ساتھ ہی اس کے  ، یہ کن پر الگو ہےحیثیت کی موجودہ نوں پر لگائی گئی اس پابندیمسلماہم  ،اس مشاورتی نوٹ میں
 مختلفمعلومات کو  انکہ  براہ کرم یہ بات ذہن میں رکھیں ۔احاطہ کریں گے نام نہاد باز نامے کے متعلق معلومات کا بھی 

ہم آپ کو مطلع کریں  واقع ہونے کی صورت میں ان تبدیلیوں کے اعتراضات کے نتیجے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔قانونی 
 گے۔

 وقت کا تعین

کو سپریم کورٹ  2018، جون 26 کی اجازت دی۔ سے الگو کرنے 2017دسمبر  4کو  3.0 سپریم کورٹ نے مسلم پابندی

 مسلم پابندی کو جاری رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا۔نے اس 

 ؟ہےاس کا اطالق کن پر 

  ۔پر شہریوںایران، لیبیا، شمالی کوریا، صومالیہ، شام، وینزویال، اور یمن کے کچھ مخصوص  سات ملکوں،

( جن کے پاس اس 2ہیں، ( مؤثرہ تاریخ کو امریکہ سے باہر 1ان افراد پر ہوگا جو کہ کا اطالق صرف  3.0مسلم پابندی  

  ۔باز نامہ حاصل نہیں کیا تھا گیا( بتایا) نیچے ( جنہوں نے اس کے لیے 3جائز ویزا نہیں تھا، اور تاریخ کو 

 ہوتا: نہیںمسلم پابندی  کا اطالق مندرجہ ذیل پر 

 ( پر؛مستقل رہائشیوں )گرین کارڈ رکھنے والوں قانونی امریکہ کے •

یا ضمانتی دخول دیے گئے امریکہ میں داخلے کی اجازت قی تاریخ کو یا اس کے بعد مسلم پابندی کی اطالاس نئی  •

 ؛افراد پر

آنے کی اجازت دیتی ہے، اگر اس کی ان لوگوں پر جو ویزے کے عالوہ ایسی دستاویز کے حامل ہیں جو انہیں امریکہ  •

 ؛اجرائی تاریخ نئی مسلم پابندی کی تاریخ یا اس کے بعد کی ہے

 ؛پاسپورٹوں پر سفر کر رہے ہوں تعین کردہ کے عالوہ ممالک کےجو شہریت رکھنے والے ایسے افراد پر دوہری  •

 ایسے لوگ جنہیں امریکہ نے سیاسی پناہ دے رکھی ہے؛ •

 ای ہے؛ یگئ ید اجازت یک آنے کہیامر سے پہلے ںیجنہ پر نوںیگز پناہ سےیا •

                  نشنیمخالف کنو تیذا ںیجنہ  ای یرہائ یقبل از وقت ضمانت استثناء، سے یدخل بے ںیجنہ افراد سےیا •

(Convention against Tortureکے ) تحت تحفظ حاصل ہے۔ 

بشمول والدین، رشتے داریوں" )جیس کہ نزدیکی خاندانی بندھن یہ فیصلہ "مصدقہ کے برخالف  ماضی کے ٖفیصلوں 

    کرتا۔ نہیں( کو استثناء مہیا ، منگیتر وغیرہبھائی ازدواجی رشتہ، بچہ، بہن،
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 .ثرہ ممالک کی تفصیالت:امت

 ایران •

o  معطل کر دیے ک وطن ویزے رافراد کے تارک وطن اور غیر تاایرانی قومیت رکھنے والے تمام

 ۔قسم کے ویزے ہیں Mیا  ,F, J گئے ہیں ماسواء ان افراد کے جن کے پاس

o  غالب امکان ہے کہF, J  یاM  ۔سخت جانچ پڑتال کی جائے گیویزے رکھنے والے افراد کی 

 

 لیبیا •

o  ویزے بشمول کاروباری  غیر تارک وطنتارک وطن اور تمام لیبیائی قومیت رکھنے والے افراد کے

(B-1)سیاحتی ، (B-2) ،کاروباری/سیاحتی (B-1/B-2)  معطل کر دیے گئے ہیں۔ویزے 

 

 صومالیہ •

o ۔صومالی قومیت رکھنے والے تمام افراد کے تارک وطن ویزے معطل کر دئے گئے ہیں 

o غیر ترک وطن ویزے والوں کو سخت جانچ پڑتال کی شرط کے ساتھ اجازت ہے۔ 

 

 شام •

o  شامی قومیت رکھنے والے تمام افراد کے تارک وطن اور غیر تارک وطن ویزے معطل کر دیے

  گئے ہیں۔

 یمن •

o تارک وطن اور غیر تارک وطن ویزے بشمول کاروباری تمام قومیت رکھنے والے افراد کے  یمنی

(B-1) سیاحتی ،(B-2) کاروباری/سیاحتی ،(B-1/B-2) ۔ویزے معطل کر دیے گئے ہیں 

 

 شمالی کوریا •

o قومیت رکھنے والے افراد کے تمام تارک وطن اور غیر تارک وطن ویزے معطل  شمالی کوریائی

 کر دیے گئے ہیں

 
 وینزویال •

o جانچ کو جو کہ  کے افرادخاندان اور ان کے  وینزویال کی حکومتی ایجنسیوں کے ایسے اہل کاروں

اور ، (B-2)، سیاحتی (B-1)کاروباری کو ہیں  وابسطہگہرے معائنے سے پڑتال اور 

وینزویال کی شہریت ۔ مزید برآں، ویزوں کا اجراء روک دیا گیا ہے (B-1/B-2) کاروباری/سیاحتی

 افراد کی سخت جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ویزا کے حامل رکھنے والے

o  یائی افراد پر اس حکم کا اطالق نہیں ہوگا۔سفارتی ویزوں پر سفر کرنے والے وینزویل 

 کا حصولسے استثناء  3.0 مسلم پابندی 

کرنے  اس کے باوجود کہ مسلم پابندی کے مطابق آپ اسے حاصل ،اجازت ہےویزا حاصل کرنے کی امریکی "استثناء" 

 ہیںجو کہ ان استثناء کے لئے درخواست دے سکتے ہیںممنوع افراد کے مطابق  3.0مسلم پابندی کا حق نہیں رکھتے۔ 

  :جب تک کہ وہ یہ ظاہر کر سکیں کہ اجازت دے گاکی اجراء کے ا ویز

 ؛کو ناحق تکلیف دے گاویزہ سے انکار درخواست دہندہ  (1

 اور عوامی تحفظ کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہو گا؛یا امریکہ میں اس کا داخلہ امریکہ کی قومی سالمتی   (2

 دخول امریکہ کے قومی مفاد میں ہو گا۔ (3
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 (Customs and Border Protection)قانون کے مطابق  کونسلر کے درجے کا اہلکار یا کسٹم  اور  سرحدی تحفظ 

بھی مہیا کرتا ہے جن کے لئے ۔ قانون ایسی کئی مثالیں بنیاد پر استثناء دینے کا مجاز ہے انفرادیہر کیس کی کا اہلکار 

بہت قریبی خاندانی افراد کے ساتھ امریکہ میں طبی نگہداشت، انتہائی ضروری استثناء دیا جا سکتا ہے )جیسے کہ، 

 تعلقات وغیرہ(۔رہنا، کاروباری 

حکومت نے استثناء  کی  ۔ بہت غیر شفاف اور اس کا اطالق غیر مساویانہ ہےبد قسمتی سے استثناء کا طریق کار 

    جو کہ ہم نے مالحظہ کئے ہیں: یہ ہیں چند رجحاناتکارروائی سے متعلق بہت تھوڑی سی رہنمائی فراہم کی ہے۔ 

اس کے لئے کوئی فارم آن الئن ہے۔  نہیں استثناء کے لئے درخواست دینے کا کوئی باضابطہ طریق کار •

ایسی دستاویزات جو کہ آپ کی استثناء قونصل خانے کو پیش کی گئی ۔ دستیاب نہیں ہے جسے پر کیا جا سکے

 یا نا منظور کیا جا سکتا ہے۔اہلیت کو اجاگر کرتی ہیں کو منظور کے لیے 

 رہے ہیں کہ:بہت سے قونصل خانے افراد کو آگاہ کرتے  •

o (1) 212"کہ استثناء نہیں دے رہا  ہ کرہنہیں یہ کا کونسل خانہ(f) سے انکار کیا گیا ہے کے تحت ویزہ " 

 کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ بہت سے افراد استثناء کیایسی صورت میں فیصلے پر اپیل کرنے کا  ▪

 ۔، لیکن یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا وہ قبول بھی کی جارہی ہیںدرخواست دیتے ہیں

o (2 )غور کر رہا ہے:استثناء کے لیے  پران کے کیس  کونسل خانہ 

آپ سے سوال کے بارے میں  دی گئی کسوٹیوںانٹرویو کے دوران اوپر  کونسل خانہایسی صورت میں،  ▪

جس میں آپ نے وضاحت کی ہے کہ آپ کس تحریری خط ایک کر سکتا ہے اور نہیں بھی؛ کونسلیٹ 

آپ کے انٹرویو کے دوران یا اگر آپ  ؛بھی قبول یا رد کر سکتا ہےکو  یں،ہطرح اس استثناء کے اہل 

؛ تو کونسلیٹ آپ کے کیس کو ہو میل کرنے یا ڈاک کے ذریعے بھیجنے کی کوشش کریں-اس کو ای

 بھیجے۔جے یا نہ یکو بھ D.Cسکتا ہے کہ واشنگٹن 

 قانونی مشاورت کیجیے۔ بارے میںطریقہ کار کے اگر آپ کا کونسلیٹ میں انٹرویو آ رہا ہے تو براہ کرم استثناء کے 

اس موقع پر  ۔ استثناء دیے جانے کی تصدیق کی گئی ہے 655 تک، 2018مئی،  15، اس پابندی کے الگو ہونے کے بعد

اور اگال مرحلہ کیا ہے جب تک کہ حکومت مزید  ہے کہ ان کیسوں کو آگے کیسے چالیا جائے گا بالکل واضح نہیںیہ 

، اس لیے قانونی مدد حاصل یںہتیزی سے تبدیل ہو سکتی بہت استثناء سے متعلق معلومات  ہدایات جاری نہیں کرتی۔

 ۔ال رکھیےواپسی جانچ پڑتمسلسل براہ کرم اور دھاندلیوں سے محتاط رہتے ہوئے( کیجیے )

  قانونی مدد کیسے لی جائے

 مفت معلومات اور قانونی مدد فراہم کرتی ہیں۔ آپ ہماری تنظیموں سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر: ہماری دونوں تنظیمیں 

 ؛اس مسلم پابندی کا شکار ہیں اور مفت قانونی مشاورت یا مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ یا آپ کا کوئی جاننے وال •

  کی درخواست کرنا چاہے گی۔ " پر ایک پریزینٹیشنحاصل کریں " اپنے حقوق سے آگاہیکمیونٹی آپ کی  •

 

 

CAIR SF Bay Area: 

 ئنیا آن ال   408.986.9874

Advancing Justice-Asian Law Caucus: 

 یا آن الئن   415.848.7711

 (اردو بولنے والے دستیاب ہیں اور )عربی، فارسی، صومالی، 


