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 آمن أوربانا مالذ مدینة أن جدد التأكیدی قرار

 

 في الدفاع عن حقوق اإلنسان؛ عریقن مدینة أوربانا لدیھا تاریخ إ، حیث

والقیام  للدراسة والتدریسا ممن وفدوا إلیھا كبیر اعددألنھا تحتضن المھاجرین مع ن مدینة أوربانا لدیھا عالقة خاصة إ، وحیث
 ؛ باألبحاث العلمیة وإلنشاء الشركات واألعمال التجاریة

في جمیع  شرعيال غیر حقوق اإلنسان والذي یحظر التمییزقانونھا المتعلق باعتمدت  1975في عام مدینة أوربانا  نإ، وحیث
 مدینة؛ الأنحاء 

بغض النظر عن أوضاعھم القانونیة حمایة قانونیة عادلة لألفراد توفیر اعتمدت قرارا یُلِزم  1986، إن مدینة أوربانا في عام وحیث
 ؛كمھاجرین

اإلقامة القانونیة لألفراد، وإن أي قانون بالتفتیش الروتیني عن أوضاع  الشرطِة المحلیة یُلِزمال یوجد قانون فیدرالي نھ إ ،وحیث
 ؛القبیل سیتم، على األرجح، الطعن علیھ على أساس الدستورمن ھذا 

مجتمع المھاجرین بین ناحیة و السنین بین مجتمع الشرطة من بناؤھا على مر التي تمو، إنھ من أجل تعزیز العالقات الطیبة وحیث
فإنھ یجب على السیاسات المحلیة وكذلك لضمان اطمئنانھم عند اإلبالغ عن الجرائم كشھود عیان أو كـضحایا، أخرى،  ناحیة من

 ؛أال تستھدف المجتمعات بناء على تصور أوضاعھم القانونیة

فإننا ، انتھكوا قوانین الھجرةفي الوالیات المتحدة قد المتواجدین نھ مع االعتراف بحقیقة أن المھاجرین غیر الشرعیین إ وحیث،
لعملیة السلبیة والفساد الناجم عن ترحیل المھاجرین غیر الشرعیین إضافة إلى التكلفة ا اإلنساني واألخالقي، ضررال نعتبر أن

 ؛تفوق بكثیر الثمن القانوني المترتب على وصولھم واستمرار إقامتھم ،لعقوبات بالغة خارج البالد وتعرضھم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -یلي:  فقد تقرر ما دمقى ما توبناء عل

مدینة أوربانا بالعمل مع مناصري حقوق المجتمع وخبراء السیاسة إضافة إلى مناصري القانون للدفاع عن حقوق  تلتزم   -1
 اإلنسان المتعلقة بالمھاجرین.

إدارة الشرطة لمدینة أوربانا االستجابة لطلبات الجالیات المھاجرة للدفاع عنھا ضد كافة أنواع الجرائم، بما في ستواصل    -2 
ولربط المھاجرین مع الخدمات  وستتصدى، أیضا، لمساعدة الذین یتمتعون ببراعة لغویة محدودة منھمجرائم الكراھیة،  ذلك

 االجتماعیة.

نشاء سجالت لألفراد على إلأو  المعتقدات الدینیة لألفراد عنأوربانا أي سعي إلنشاء اختبارات للكشف مدینة  رفضست   -3 
 انتماءاتھم الدینیة أو أصولھم العرقیة. أساس ا

 تتمداعالمدن التي تجرید التمویل الفیدیرالي عن ھدد بی مشروعأي  أوربانا لمدینةورئیس البلدیة البلدي  المجلس رضسیعا   -4 
 من الترحیل. ،الذي لیسوا مواطنین ،غیر الشرعیین وغیرھم من سكان المدینةسیاسات تحمي المھاجرین 

المجتمعات األخرى في جمیع أنحاء الدولة  البلدیات من ورؤساء سینضم المجلس البلدي ورئیس البلدیة إلى المجالس   -5 
، بما في ذلك كل من مدینة نیویورك، المھاجرین وتحميالتي ترحب  للوقوف مع المھاجرین المقیمین عندنا وحمایة السیاسات

 ورلینز، منیا بولیس، ومدن أخرى تبنت مثل ھذه السیاسات.ولوس أنجلوس، وسان فرانسیسكو، وسیاتل، ونیو أ

ال یجوز ألي موظف وال مسئول رسمي وال قسم وال كالة في مدینة أوربانا أن یطلب معلومات عن وال أن یحقق أو یساعد    -6 
لتحقیق مطلوبا بأمر في التحقیق عن الجنسیة أو عن الوضع القانوني المتعلق بالھجرة ألي شخص ما لم یكن ذلك البحث أو ا

من المحكمة. وعلى وجھ االستثناء، یجوز لمحامي المدینة أن یحقق ویستفسر عن الجنسیة أو الوضع القانوني المتعلق 
  قضائیة محتملة أو فعلیة أو بإجراءات إداریة تكون المدینة أو قد تكون طرفا فیھا. بالھجرة إذا كان لذلك صلة بدعوى

إتاحة منافع المدینة وتوفیر  یشترط ربطموظف وال مسئول رسمي وال قسم وال كالة في مدینة أوربانا أن ال یجوز ألي    -7 
إذا كان ذلك مطلوبا من قبل قانون إال المتعلق بالھجرة الوضع القانوني والخدمات بمسائل تتعلق بالمواطنة أو ب الفرص

 .محكمةرالي أو بأمر من الالقانون الفید الوالیة أو

 .2016من دیسمبر  19لـ ھذا یوم ا فيمن قبل مجلس المدینة یره مرتم ت

 سمیث جاكوبسون، مارلین،، راون: أمونس، بوافقونالم

 انغ: مادیوناالمعارض

 : روبرتسونالغائب

 : الممتنعون

 .2016من دیسمبر  23لـ ابلدیة یوم الرئیس علیھ وافق 

 رئیس البلدیةغ، نت بروسینولوریل لتوقیع 

 المدینة فیلیس كالرك، أمین سرتوقیع 

 



Translator’s Note 
 
The language of the original text of this resolution is English. If this translation 
conflicts with the original English version or contains terms in addition to or different 
from the English version, the English version shall prevail. 
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