مسلمانوں پر پابندی سے متعلق معلومات:
متاثرہ کمیونٹی /افراد کے لیئے ہدایات
متاثرہ ممالک کی فہرست:

ایران  ،عراق  ،لیبیا  ،سومالیا  ،سوڈان  ،شام اور یمن

اس پابندی کا کن کن افراد پر اطلاق ہوتا ہے؟

ویزہ ہولڈر یا جن کے پاس ویزہ ہے
دوہری قومیت رکھنے والے افراد اور ملٹی ویزہ رکھنے والے افراد بھی اس پابندی سے متاثر
ہونگے
شام کے پناہ گزینوں پر غیر معینہ مدت تک پابندی ہو گی

جبکہ

وائیٹ ہاؤس  ،ڈیپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اور فیڈرل کورٹ کی ہدایات کے مطابق گرین
کارڈ ہولڈر رکھنے والے افراد جو اس وقت ملک سے باہر ہیں  ،ان کو ملک میں عارضی قیام کا
حق دیا جائے گا

مذید ممالک پر یہ قانون لاگو کیا جا سکتا ہے:

حکم نامہ )ایکسیکیٹو آرڈر( میں یہ شق شامل ہے کہ صدر کسی بھی وقت دوسرے ممالک
کو شامل کر سکتا ہے

مدت کا اطلاق :
حکم نامے کا اطلاق  90دن کے لیئے ہو چکا ہے مگر  90دن کی مدت کو مذید بڑھایا جا سکتا ہے

ملک نہ چھوڑیں:

وہ افراد جن کے پاس ابھی امریکی شہریت کے کاغزات نہیں ہیں یا وہ حضرات جو ویزہ ہولڈر ہیں
یا گرین کارڈ رکھنے والے خواتین و حضرات سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ امریکہ سے باہر
کے سفر سے پرہیز کریں۔ امریکہ سے نکلنے والے افراد کے لیئے ملک میں واپسی خطرے میں پڑ
سکتی ہے

مسلمانوں پر پابندی:

مندجہ بالا دیئے گئے ممالک کی فہرست کے علاوہ حکم نامہ ایسے افراد کو ملک سے خارج کر
سکتا ہے جو امریکی قانون پر اپنے شدت پسند نظریات رکھتے ہوں یا ایسے نظریات جو کہ اسلامی
قانون کے دائرے میں شامل ہوں

عیسائیت اور دوسرے مذہبی اقلیتی مذاہب حکم نامے سے مستثنی :

یہ حکم نامہ ایسے افراد کو مستثنی کرتا ہے جو مندرجہ بالا سات ممالک کی دی گئی فہرست
کے پناہ گزین ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جن کا تعلق دوسرے مذہبی اقلیتی عقائد سے ہے ۔

انٹرویو کی شرط:

حکم نامے کا تقاضا ہے کہ ویزے کی درخواست دینے والے افراد کا انٹرویو لیا جائے گا جس میں
ان کا سیاسی  ،تہذیبی اور مذہبی بنیادوں پر انٹرویو لیا جائے گا اور ان کی ذات کے ہر ہر پہلو پہ
تحقیق کی جائے گی

کیا )موجودہ( حکم نامہ افراد کو جلاوطن کر سکتا ہے؟

تاحال نہیں۔۔۔ جبکہ مستقبل میں آنے والے تارکیِن وطن اور دہشت گردی کی روک تھام کے

تاحال نہیں۔۔۔ جبکہ مستقبل میں آنے والے تارکیِن وطن اور دہشت گردی کی روک تھام کے
اقدامات کی صورت میں جلا وطنی کا افراد یا گروہوں پر اطلاق ہو سکتا ہے اور وہ جلا وطن کیئے جا
سکتے ہیں۔

“یہ مسلمانوں پر پابندی کا قانون ہے  ،یہ قانون خصوصی طور پر
مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کرتا ہے جن کا تعلق سات مسلم
اکثریت کے ممالک سے ہے ،تو یہ جزوی طور پر مسلمانوں پر پابندی ہے ۔
یہ ایک “مسلم بین“ ہے”
معلومات کے لیے دیئے گئے مندرجہ ذیل پتے پر رابطہ قائم کریں:
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