صدر ٹرمپ کا سفر پر پابندی خاص طور سے مسلم
ملکوں کے پناه گزينوں اور باشندوں کے لئے ہے
ڈس کليمر :يہ ايڈوائزری ليگل ايڈ سوسائٹی ،يونٹ برائے اميگريشن ال نے تيار کی ہے .يہ ايڈوائزری کوئی قانونی مشوره نہيں ہے ،اور کسی بھی اميگريشن کی
ماہرانہ رائے کا بدل نہيں ہو سکتی.

 26جون  2017کو امريکا کی عدالت عاليہ نے ٹرمپ بمقابلہ آئی آر اے پی ،ميں اپنا فيصلہ سنايا ہے جس ميں اس
نے اس آرڈر کو جزوی طور پر ختم کر ديا جو صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے  6مارچ  2017کے ايگزيکٹو آرڈر کو نافذ
کرنے ميں رکاوٹ پيدا کر رہا ہے جس ميں ايران ،ليبيا ،صوماليہ ،سوڈان ،شام اور يمن کے باشندوں اور پناه
گزينوں پر پابندی لگی گئی ہے.
امريکا کے رياستی محکمہ اور داخلی سالمتی کے محکمہ دونوں نے شروعاتی ہدايت جاری کيا ہے ک کيسے
سفر پر پابندی کو نافذ کيا جايئگا.
سفر پر پابندی کی حاليہ صورت حال کيا ہے؟ ) 30جون 2017تک(
 سفر پر پابندی چھ نامزد ملکوں کے باشندوں پر الگو ہوتی ہے جو  26جون  2017کو امريکا سے باہر
تھے ،اور جن کے پاس  27جنوری  2017تک درست ويزا نہيں تھا اور جنہوں نے  29جون  2017کو آٹھ
بجے تک درست ويزا نہيں حاصل کيا.
 سفر پر پابندی ان باشندوں پر الگو نہيں ہوگی جن کے امريکا ميں کسی کمپنی يا شخص کے اچّھے تعلقات
ہيں ،يا جو پابندی سے باہر ہيں ،يا جو چھوٹ کے اہل ہيں.
 کسی شخص سے تعلق کا مطلب قريبی خاندانی رشتہ سمجھا جاتا ہے.
 oتعلق جن کو شامل کيا گيا ہے :والدين ،سسرال والے ،بيوی ،منگيتر ،بچے ،بالغ بيٹا يا بيٹی ،داماد،
بہو ،بھائی بہن )پورے آدھے يا سوتيلے(
 oرشتے جن کو شامل نہيں کيا گيا ہے :دادا دادی ،پوتے پوتياں ،چاچی ،چاچا ،بھتيجی ،بھتيجے،
چچيرے بھی بہن ،بہنوئی اور بھابھی اور کوئی بھی دوسرے بﮍھاۓ گئے خاندانی ممبران.
 ہوائی نے پہلے سے ہی وفاقی مقدمہ دائر کيا ہے جس ميں ان فيملی ممبران نکالنے کو
چيلنج کيا گيا ہے؛ ہم اس کيس ميں رد و بدل کا انتظار کر رہے ہيں.
 oپناه گزين بيوياں اور بچے جو پناه گزينوں ميں شامل ہونے کا انتظار کر رہے ہيں
جو پہلے سے ہی امريکا ميں ہيں ان کو پناه گزينوں پر پابندی کے باوجود داخل
ہونے سے نہيں روکا جانا چاہيے ،اس لئے کہ ک ان کے اچّھے خاندانی رشتے
ہيں.
 کمپنيوں سے تعلقات رسمی ہونا چاہيے ،اور دستاويزات ہونے چاہيے
اور عام طرح سے تعلقات کو تشکيل ديا گيا ہو.
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 oطالب علم اور مالزمت پر مبنی ويزے خاص تعليمی يا تجارتی کمپنی سے متعلق ہيں جن کے ساتھ
درخواست دہنده کے رسمی اور دستاويزات پر مبنی تعلقات ہيں جو عام طرح سے انجام دی گئی
ہے ،اس لئے چھ نامزد ملکوں کے باشندے جو اس قسم کا ويزا چاه رہے ہيں کو ويزا حاصل
کرنے يا امريکا ميں داخل ہونے سے روکا نہيں جانا چاہيے.
 oتعلق کسی کمپنی سے سفر پر پابندی سے بچنے کے لئے تشکيل نہيں ديا گيا ہو.
 oپناه گزينوں کے پناه گزينوں کی آباد کاری ايجنسی سے تعلق کو اس وقت امريکا ميں کسی کمپنی
سے پانبدی سے بچنے کے لئے اچھے تعلقات سے تعبير نہيں کيا جا سکتا .اضافی ہدايت جلد ہی
جاری ہونے کی اميد ہے.
 ان نامزد ملکوں ميں سے کسی سياح يا زائر ويزا حاصل کرنے والوں کو روکا جا سکتا ہے اگر وه امريکا
ميں کسی کمپنی يا شخص سے اچھے تعلق کو ثابت نہيں کر پاتے ہيں.
مستثنی ہيں:
 مندرجہ ذيل اشخاص سفر کی پابندی
ٰ
 oمستقل مقيمين؛
 oوه لوگ جو امريکا ميں الئے گئے ہيں يا رہا کئے گئے ہيں ) 26جون  (2017کو يا آرڈر کے الگو
ہونے کی تاريخ کے بعد ،بشمول پيشگی رہائی چاہنے والوں کے؛
 oدوہری شہريت رکھنے والے جو غير نامزد ملکوں کا سفر کر رہے ہوں؛
 oمخصوص سفارتی ويزا والے لوگ؛
 oپناه يافتہ يا پناه گزين لوگ جن کو پہلے سے ہی اسٹيٹس آرڈر کے الگو ہونے کی تاريخ سے ديا
جا چکا ہے؛
 oوه لوگ جن کو حفاظت تشدد کے خالف کنونشن کے تحت دی جا چکی ہے.
 چھوٹ دی سکتی ہے اگر کوئی تينوں مندرجہ ذيل شرطوں پر کھﮍا اترتا ہے:
 oداخلہ کو ممنوع کرنا غير ضروری مشکل پيدا کر سکتا ہے؛
 اس سياق ميں مشکل کی وضاحت نہيں کی گئی ہے.
 oداخلہ قومی امن کے لئے خطره نہيں بنگا؛ اور
 oداخلہ مفاد عامہ ميں ہوگا.
سفر پر پابندی بذات خود کيا کہتی ہے؟
دوسری چيزوں کے ساتھ ساتھ  6مارچ  2017کا ايگزيکٹو آرڈر وفاقی حکومت کو حکم ديتا ہے:
 90 دنوں کے لئے ايران ،ليبيا صوماليہ ،شام اور يمن کے تمام باشندوں کے داخلہ پر پابندی جو آرڈر کے
الگو ہونے کے دن ) 26جون  (2017کو امريکا سے باہر تھے اور جنہوں نے اور جن کے پاس  27جنوری
 2017تک درست ويزا نہيں تھا اور جنہوں نے  29جون  2017کو آٹھ بجے تک درست ويزا نہيں حاصل
کيا.
 oعراق اب پابندی کی لسٹ ميں نہيں رہا.
 پابندی مستقل مقيمين پر الگو نہيں ہوتی ،جو آرڈر کے الگو ہونے کی تاريخ کو يا اس کے بعد امريکا ميں
الئے گئے ہيں يا ضمانت پر رہا ہوئے ہيں بشمول ان کے جو پيشگی ضمانت پر رہائی چاہتے ہيں؛
 oدوہری شہريت رکھنے والے جو غير نامزد ملکوں کے پاسپورٹ پر سفر کر رہے ہيں؛
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مخصوص ويزا رکھنے والے لوگ؛ اور وه لوگ جن کو حفاظت تشدد کے خالف کنونشن کے
تحت دی جا چکی ہے.
 مختلف شرطوں کی بنياد پر الگ الگ کيس کی بنياد پر سفر کی پابندی پر چھوٹ کی اجازت.
 عراقی باشندوں پر پابندی کو الگو نہ کرنا ،جن کا باوجود اس کہ پورا جائزه ليا جائيگا.
 کم سے کم  120دنو کے لئے تمام پناه گزينوں کے داخلہ پر پابندی کو روکنا.
 oان پناه گزينوں پر الگو نہيں ہوتا ہے جن کا خروج آرڈر کے الگو ہونے سے پہلے طے کيا جا
چکا ہے ،اب  29جون  2017کو آٹھ بجے ہے.
 oپناه گزينوں پر پابندی کے استثناء کو الگ الگ کيس کی بنياد پر کيا جا سکتا ہے.






صدر اوباما کے  110000کے ہدف سے پناه گزينوں کے داخلہ کو مالی سال  2017کے
50000
تک کم کر دينا.
بايوميٹرک انٹری ايگزکٹ کی تکميل کو تيز کرنا.
ويزا انٹرويو چھوٹ کے پروگرام کو ختم کرنا اور تمام ويزا کی درخواست دہندگان کو انٹرويو
ميں حاضر ہونے کے لئے کہنا جب تک کہ کسی سرکاری حکم کے ذريعے اس کو منع نہ کيا
گيا ہو.
 oيہ ويزا چھوٹ پروگرام پر اثر نہيں ڈالتا ،جو زائر ويزا کو حاصل کرنے کی ضرورت پر
چھوٹ ديتا ہے.
تمام دہشت گردی سے متعلق نہ قابل يقين بنيادوں پر چھوٹ کو ختم کرنے پر غور کرنا ،صرف
نظر اس کے غير مادی يا غير معمولی طے شده "دہشت گرد تنظيم" کی کسی شخص کو حمايت
حاصل ہے.

اگر آپ کو کوئی اشکال ہے يا مدد کی ضرورت ای ،تو براه کرم آپ ہمارے اميگريشن نمبر -3425
 844-955رابطہ کريں.
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