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قانون نيويورك للجميع 
 )NEW YORK FOR ALL ACT( 

S.03076/A.02328
يرغب جميع سكان نيويورك، بغض النظر 

عن وضع الهجرة، في أن يعيشوا حياة 
منفتحة، والمشاركة في مجتمعاتهم، وإعالة 

أسرهم، والحصول على الرعاية الصحية 
دون تخويف. يوفر قانون نيويورك للجميع 

)New York for All Act( وسائل 
حماية تساعد في تحقيق ذلك، من خالل حظر 
جميع وكاالت إنفاذ القانون المحلية ووكاالت 

الوالية من التآمر مع إدارة إنفاذ قوانين 
 Immigration and( الهجرة والجمارك

 )Customs Enforcement, ICE
 Customs( ودوريات الجمارك والحدود

and Border Patrol, CBP(، أو 
 المشاركة في قسوتها. 

لسنوات، استخدم بعض قادتنا إدارة إنفاذ 
قوانين الهجرة والجمارك )ICE( لتقسيمنا، 

عاقدين العزم على استهداف المهاجرين 
بوحشية وشيطنتهم وإضعاف روحهم 

المعنوية وتفريق العائالت. أدت مداهمات 
وتكتيكات التخويف التي نفذتها إدارة إنفاذ 

قوانين الهجرة والجمارك )ICE( إلى فصل 
العائالت بقسوة، وقد اعتمدت إدارة إنفاذ 

قوانين الهجرة والجمارك )ICE( على 
وكاالت إنفاذ القانون المحلية والوكاالت 

الحكومية للمساعدة في اعتقالهم وترحيلهم 
وفصل العائالت.

لهذا السبب، يعيش العديد من المهاجرين 
من سكان نيويورك وعائالتهم مع القلق 
من أن يعيشوا الحياة اليومية في العلن، 

بحيث أن التفاعل مع الحكومة - سواء في 
واقعة توقيف الشرطة لهم لسبب مروري 

أو الذهاب إلى المدرسة أو زيارة مستشفى 
عام للحصول على الرعاية - يمكن أن 

يؤدي إلى إبعادهم عن العائلة. عندما تعمل 
الوكاالت المحلية مع إدارة إنفاذ قوانين 

الهجرة والجمارك )ICE(، فإن ذلك ال يؤدي 
فقط إلى التنميط العنصري غير الدستوري، 

ولكن أيضاً إلى إساءة استخدام أموال 
الضرائب المحلية ومواردنا لخدمة أجندة 

أولئك الذين يريدون إثارة الخوف وتقسيمنا.

استخدام طريقة كبش الفداء واستهداف 
مجتمعات المهاجرين لالعتقال والترحيل 

لهو أمر خاطئ ومكلف. نحن بحاجة إلى أن 
يركز قادتنا على خلق طريق إلى المواطنة، 
وليس تمكين قسوة إدارة إنفاذ قوانين الهجرة 

والجمارك )ICE(. حيث فشلت واشنطن 
في اتخاذ إجراء، يمكن لمدينة ألباني 

)عاصمة الوالية( أخذ زمام المبادرة في 
إبعاد نيويورك عن قسوة إدارة إنفاذ قوانين 

الهجرة والجمارك )ICE( والحفاظ على 
أمان جميع سكان نيويورك. يساعد قانون 

 New York for All( نيويورك للجميع
 )Act )S.03076/A.02328( المهاجرين 
من نيويورك على عيش حياة أكثر حرية 

ورعاية األسرة، ويحافظ على موارد الوالية 
والموارد المحلية لمجتمعاتنا، ويضمن عدم 

تحويل دوالرات نيويورك لتنفيذ أجندة هجرة 
قاسية ومسيّسة. 

كيف يعمل هذا القانون 
 New York( يحظر قانون نيويورك للجميع

 )for All Act )S.03076/A.02328( 
على نطاق واسع المسؤولين الحكوميين 

والمحليين من إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، 
وتحويل األشخاص إلى الحجز من قِبل 

 ،)ICE( إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

الحلالمشكلة

حماية مجتمعات المهاجرين في جميع 
أنحاء نيويورك



ومشاركة المعلومات الحساسة مع سلطات 
الهجرة الفيدرالية. وهو يحظر إدارة إنفاذ 
قوانين الهجرة والجمارك )ICE( وإدارة 

 Customs and( الجمارك وحماية الحدود
Border Protection, CBP( من دخول 

المناطق غير العامة بالمباني الحكومية 
والمحلية بدون أمر قضائي. كما يضمن أن 

يتم إعطاء األشخاص المحتجزين إشعاراً 
بحقوقهم قبل إجراء مقابالت معهم من قبل 

 ،)ICE( إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك
ويبدأ عملية الحد من إمكانية وصول إدارة 

إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )ICE( وإدارة 
الجمارك وحماية الحدود )CBP( إلى قواعد 

بيانات معلومات الوالية. 

لماذا نحتاج إلى قانون نيويورك 
للجميع:

المجتمعات التي ترفض التآمر مع إدارة 
 )ICE( إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

هي أكثر أماناً.

منذ تأسيسها في عام 2003، عملت إدارة 
 )ICE( إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

بأسلوب اإلفالت من العقاب، مستخدمة 
األكاذيب والخداع والقوة المفرطة القتحام 

منازلنا وإخفاء أحبائنا وأفراد المجتمع. 
ربما تكون إدارة ترامب قد انتهت، لكن 

إرثها المتمثل في استهداف مجتمعات 
المهاجرين الزال مستمراً. ال ينبغي ألحد أن 
يخاف من أن االتصال بالشرطة أو خدمات 

الطوارئ قد يجلب إدارة إنفاذ قوانين الهجرة 
والجمارك )ICE( إلى بابه. عندما يخاف 

الناس من طلب المساعدة أو الثقة بجيرانهم 
ومجتمعاتهم، فنحن جميعاً أقل أماناً. في 

الواقع، تُظهر البيانات أن الجريمة أقل في 
ل فيها المسؤولون   األماكن التي ال يحّوِ

 الوقت والموارد لخدمة أجندة معادية 
 للهجرة. رابطة رؤساء المدن الكبرى 

 ،)Major Cities Chiefs Association(
وفرقة العمل الرئاسية المعنية بشرطة القرن 

 Presidential Task( الحادي والعشرين
 ،)Force on 21st Century Policing

 New York( والمدعي العام لوالية نيويورك
 State Attorney General(، وشرطة 

 )New York State Police( والية نيويورك
قد تبنت جميعها مواقف أو سياسات لالبتعاد 

عن سياسة إنفاذ الهجرة الفيدرالية على 
أساس أنها تضر بالسالمة العامة. 

السياسات المحلية التي تحمي المهاجرين 
من إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك 

)ICE( تعود بفوائد اقتصادية للجميع.

أبرزت الجائحة مدى اعتمادنا جميعاً على 
بعضنا البعض، ومن خالل حماية جميع 

العمال، يمكننا ضمان تعافي والية نيويورك. 
عندما يثق السكان في المسؤولين المحليين، 
فإنهم يشاركون أكثر في االقتصاد المحلي. 

تظهر البيانات أن دخل األسرة المعيشية 
أعلى وأن معدل الفقر أقل في األماكن التي 

ال تحول الموارد لخدمة أجندة إدارة إنفاذ 
 .)ICE( قوانين الهجرة والجمارك

أقرت واليات أخرى تشريعات إلبقاء 
الموارد المحلية خارج نطاق سياسة إنفاذ 

قوانين الهجرة الفيدرالية.

يجب أن تحذو نيويورك حذو الواليات 
األخرى التي تدرك أهمية حماية المهاجرين 

المقيمين. لدى واليات نيو جيرسي وواشنطن 
وكاليفورنيا بالفعل سياسات أو تشريعات 

مالذ على مستوى الوالية، بلدية مدينة 
نيويورك والسلطات القضائية المحلية 

األخرى أقرت بالفعل سياسات قوية على 
مستوى المدينة إلبقاء الشرطة والوكاالت 

األخرى خارج أجندة إدارة إنفاذ قوانين 
.)ICE( الهجرة والجمارك

مجتمعات المهاجرين تستحق االحترام 
ومنحها فرصة للحصول على الجنسية 

دون خوف.

مداهمات إدارة إنفاذ قوانين الهجرة 
والجمارك )ICE( تغرس الخوف في أسر 

المهاجرين الذين تحملوا بشجاعة مصاعب 
كبيرة لبناء حياة أفضل هنا. نحن بحاجة للتأكد 
من أال تستمر السياسات المسببة لالنقسام في 
خلق حالة من انعدام الثقة والخوف. ال تزال 
مجتمعات المهاجرين بانتظار قادتنا لتطوير 

خارطة طريق معقولة للمواطنة. وعليها 
االنتظار طويالً فالعملية متعثرة للغاية. نحن 

حيث فشلت واشنطن في 
اتخاذ إجراء، يمكن لمدينة 

ألباني )عاصمة الوالية( 
أخذ زمام المبادرة في 

إبعاد نيويورك عن قسوة 
إدارة إنفاذ قوانين الهجرة 

والجمارك )ICE( والحفاظ 
على أمان جميع سكان 

نيويورك.


