پروفيسر شوبا سيوا پرساد واديا ،پين اسٹيٹ الء سينٹر فار اميگرينٹس رائيٹس کلينک ،کے ساتھ اشتراک ميں

مسلمانوں پر بين  – 3.0حقائق نامہ
)تجديد کرده ،جوالئی (2018
چونکہ مورخہ  24ستمبر 2017 ،کو مسلمانوں پر لگائی جانے والی پابنديوں کے ورژن  2.0کی معياد ختم ہو گئی تھی ،صدر ٹرمپ نے ايک نيا صدارتی حکم نامہ
جاری کر ديا جس کی رو سے مسلمانوں پر بين  2.0ميں ہدف بننے والے  6ممالک کے زياده تر شہريوں پر پابنديوں ميں توسيع کر دی گئی ہے جبکہ ديگر پر نئی
پابندياں عائد کی گئی ہيں۔ صدر ٹرمپ کے حکم نامے کے مطابق مسلمانوں پر بين  3.0ميں ابتدائی طور پر  8ممالک سے آنے والے مسافروں کو شامل نہيں کيا گيا

تھا  -يعنی چاڈ ،ايران ،ليبيا ،شمالی کوريا ،صوماليہ ،شام۔ وينزويال اور يمن  -مگر ان ميں سے ہر ملک پر مخصوص پابندياں لگائی گئی تھيں۔ ان پابنديوں کا اطالق
متاثر شده ممالک کے ان لوگوں پر ہوتا ہے ،جو امريکہ ميں داخلہ کے ليے ويزا کے ليے درخواست ديں۔ مورخہ  10اپريل 2018 ،کو چاڈ کو ہدفی ممالک کی
فہرست سے نکال ديا گيا تھا۔ مورخہ  26جون 2018 ،کو امريکی سپريم کورٹ نے مسلمانوں پر بين  3.0کو برقرار رکھا۔ جس کے نتيجے ميں يہ پاليسی غير معينہ
موثر رہے گی۔
مدت تک ٔ

کون سے ممالک کو ہدف کيا گيا ہے اور کيسے؟
نئے بين ميں موجوده طور پر  7ممالک سے لوگوں کو شامل کيا گيا ہے۔ اپريل  2018ميں سوڈان کو پابنديوں کی اس فہرست
سے خارج کر ديا گيا جبکہ چاڈ کو ہدفی ممالک کی فہرست سے نکال ديا گيا:
 oايران :ايران کے شہريوں کا تارکين وطن کے طور پر اور عارضی سياحوں  oوينيزويال :تارکين وطن يا کاروباری دوروں يا سياحت کے ليے عارضی
طور پر آنے والے وينيزويال کی حکومت کے مخصوص عہديداران اور ان
کے طور پر داخلہ معطل ہے ماسوائے ايف ،ايم اور جے ويزوں کے تحت
کے خاندان کے اراکين کے ليے امريکہ ميں داخلہ معطل ہے۔
داخل ہونے والے ايرانی شہری۔ اس بعد والے گروه کو اضافی جانچ پﮍتال کا
سامنا کرنا پﮍ سکتا ہے۔
 oليبيا :تارکين وطن يا کاروباری دوروں يا سياحت کے ليے عارضی طور پر
آنے والے ليبيا کے شہريوں کے ليے امريکہ ميں داخلہ معطل ہو گيا ہے۔

 oصوماليہ :صوماليہ کے تمام شہريوں کا تارکين وطن کے طور پر امريکہ
ميں داخلہ معطل ہے۔ غير تارکين وطن کے طور پر امريکہ ميں داخل ہونے
کی کوشش کرنے والے صومالی شہريوں کی اضافی جانچ پﮍتال کی جائے
گی۔

 oشمالی کوريا :شمالی کوريا کے تمام شہريوں کا تارکين وطن اور غير تارکين  oيمن :تارکين وطن يا کاروباری دوروں يا سياحت کے ليے عارضی طور پر
آنے والے يمنی شہريوں کے ليے امريکہ ميں داخلہ معطل کر ديا گيا ہے۔
وطن کے طور پر امريکہ ميں داخلہ معطل ہے۔
 oشام :شام کے تمام شہريوں کا تارکين وطن اور غير تارکين وطن کے طور
پر امريکہ ميں داخلہ معطل ہے۔

غير تارکين وطن کے زمرے ميں کون آتا ہے؟
غير تارکين وطن وه لوگ ہيں ،جو امريکہ ميں عارضی بنياد پر داخلے
کی کوشش کر رہے ہيں ،جيسا کہ کاروباری دورے کرنے والے ،سياح،
طلباء ،اکسچينج کے طلباء ،اسکالرز اور عارضی کارکنان۔








تارک وطن کے زمرے ميں کون آتا ہے؟
تارکين وطن وه لوگ ہيں ،جو امريکہ ميں خاندان کے کسی فرد ،امريکی آجر يا
ڈائيورسٹی الٹری پروگرام کے ذريعے مستقل بنيادوں پر داخلے کی کوشش کر
رہے ہيں۔

ٰ
مستثنی ہيں؟
نئے بين سے کون
قانونی مستقل رہائشی )گرين کارڈ رکھنے والے(؛
موثر تاريخوں کے بعد قيد يا آزاد کيے گئے لوگ؛
اعالن کے سيکشن  7ميں موجود ٔ
موثر تاريخ پر بصورت ديگر قابل قبول دستاويز – ايک ٹرانسپورٹيشن ليٹر ،مناسب بورڈنگ فوائل يا قيد سے
اعالن کی ٔ
آزادی کا ايک پيشگی خط – کے حامل لوگ؛
دوہری شہريت رکھنے والے لوگ ،جب اس شخص کے بعد غير متاثر شده ملک کا پاسپورٹ موجود ہو؛
ڈپلوميٹک ويزوں پر سفر کرنے والے لوگ ،جيسا کہ جی ويزا؛
پناه ديے گئے ،تارکين وطن کے طور پر داخل يے لوگ يا متعلق چھوٹ ادا کيے گئے لوگ۔

اس حقائق نامے ميں موجود معلومات صرف تعليمی مقاصد کے ليے فراہم کی گئی ہے اور کسی بھی وکيل-کالئينٹ کے تعلق کا حصہ نہيں ہے۔ يہ آپ کے خصوصی حاالت کے
مطابق ماہرانہ قانونی ،ٹيکس يا ديگر پيشہ ورانہ مشورے کا نعم البدل نہيں ہے۔ ہم سفارش کرتے ہيں کہ آپ ترک وطن کے کسی وکيل سے مشوره کريں۔
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نئے بين کے تحت کون استثناء کی درخواست دے سکتا ہے؟
اعالن کے سيشن  3کے تحت ،درج ذيل حاالت ميں استثناء ديا جا سکتا ہے:
 جب داخلے سے انکار غير ملکی شخص کے ليے ناجائز مصيبت کا سبب بنے گا اور ان کا داخلہ ملکی سيکورٹی يا عوامی
حفاظت کے ليے خطرے کا سبب نہيں بنے گا اور ملکی مفاد ميں ہو گا؛ اور
 کيس سے کيس کی بنياد پر۔ کيس سے کيس کی بنياد پر استثناء کسی زمرے کے مطابق نہيں ديے جا سکتے ،بلکہ انفرادی
حاالت کے مطابق ديے جائيں گے ،جيسا کہ:
 oوه لوگ جو سابقہ طور پر امريکہ ميں داخل ہوئے اور چلے گئے؛
موثر تاريخ کے بعد موجوده طور پر امريکہ
 oوه لوگ جنہوں نے امريکہ کے ساتھ بﮍے تعلقات قائم کر ليے ،ليکن ٔ
سے باہر ہيں؛
 oوه جو بﮍے کاروبار يا پيشہ ورانہ ذمہداريوں کے ليے امريکہ ميں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہيں؛
 oوه لوگ جو خاندان کے کسی قريبی رکن سے ملنے يا ساتھ رہنے کی کوشش کر رہے ہيں اور ان کو انکار ناجائز
مصيبت کا سبب بنے گا؛
 oوه جو نومولود ،نوجوان بچے ،گود ليے ہوئے يا طبی نگہداشت کی فوری ضرورت کے حامل يا خصوصی
حاالت والے کسی شخص کے ساتھ ہوں؛
 oوه جو امريکی حکومت کے مالزم ہوں؛ اور
 oوه لوگ جو امريکی حکومت کے ساتھ کاروبار سے متعلقہ مقاصف يا کسی مخصوص بين االقوامی تنظيم کی
جانب سے سفر کر رہے ہوں۔
 مسلمانوں پر بين  3.0ميں چھوٹ کی ِشقيں ڈالنے کے باوجو حکومت نے اس بارے ميں نہايت محدود معلومات فراہم کی ہيں
کہ چھوٹ کے معامالت کس طريقے سے مفيد يا کارآمد ہوں گے۔ جاری ہونے والے ڈيٹا کے مطابق چھوٹ کے تحت
موصول ہونے والی درخواستوں کی اکثريت کو حکومت نے مسترد کيا ہے۔

مسلمانوں پر بين کے بارے ميں مزيد معلومات اور/يا چھوٹ کے تحت دی جانے والی درخواست کی تياری ميں مدد حاصل
کرنے کے ليے ،براه کرم رابطہ کريں:
مسلم ايڈووکيٹس
noban@muslimadvocates.org
يا
202-897-2622
پين اسٹيٹ الء سنٹر فار اميگرينٹس رائيٹس کلينک
centerforimmigrantsr@pennstatelaw.psu.edu
مسلمانوں پر پابنديوں کے حوالے سے کلينک کی جانب سے تيار کرده مزيد وسائل يہاں سے حاصل کريں۔۔
اميرکن-عرب اينٹی ڈسکريميشن کميٹی
legal@adc.org
يا
202-244-2990

اس حقائق نامے ميں موجود معلومات صرف تعليمی مقاصد کے ليے فراہم کی گئی ہے اور کسی بھی وکيل-کالئينٹ کے تعلق کا حصہ نہيں ہے۔ يہ آپ کے خصوصی حاالت کے
مطابق ماہرانہ قانونی ،ٹيکس يا ديگر پيشہ ورانہ مشورے کا نعم البدل نہيں ہے۔ ہم سفارش کرتے ہيں کہ آپ ترک وطن کے کسی وکيل سے مشوره کريں۔

