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حیث إنھ یحق لجمیع األطفال في الوالیات المتحدة أن یحظوا بفرص متساویة لتلقي تعلیم حكومي ابتدائي وثانوي، بغض 
المتصورة ألولیاء أمورھم. ویشمل ھذا األمر األطفال  النظر عن األصل القومي أو حالة الھجرة أو المواطنة الحقیقیة أو

الذین قِدموا حدیًثا غیر مصحوبین بذویھم، والذین یقومون باتخاذ إجراءات الھجرة أثناء اإلقامة في المجتمعات المحلیة مع 
 ،أحد أولیاء أمورھم أو أحد أفراد أسرتھم أو غیرھم من القائمین على الرعایة من البالغین المالئمین

 
 ) ووزارة التعلیم Department of Justiceوحیث إنھ ثمة خطاب من كل من وزارة العدل األمریكیة (

)Department of Education یؤكد على أنھ یجب على جمیع المناطق التعلیمیة "أن تمثل  2014مایو  8) بتاریخ
كمة العلیا" مؤكًدا على أن المناطق التعلیمیة "ال لقوانین الحقوق المدنیة الفیدرالیة ھذه، وكذلك القرارات الخاصة بالمح

تمارس التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي، وعلى أنھ ال یتم منع الطالب من االلتحاق بالمدارس 
أو الحكومیة في المستویین االبتدائي أو الثانوي بناء على حالة المواطنة أو الھجرة الخاصة بھم أو بأولیاء أمورھم 

األوصیاء علیھم. وعالوة على ذلك، ال ُیسمح للمناطق التعلیمیة بطلب المعلومات بغرض أو بما یترتب علیھ رفض 
 االلتحاق بالمدارس الحكومیة على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي"،

 
دة ھرًبا من التھدیدات وحیث إنھ قد فر العدید من األسر واألطفال من أوطانھم ویسعون للجوء إلى الوالیات المتح

 الكبیرة بتعرضھم لألخطار،
 

، فقد أوشك بعض منھم على الحصول على قرارات 2014وحیث إنھ مع تدفق المھاجرین من أمریكا الوسطى في عام 
 نھائیة بشأن الطعون الخاصة بھم أمام محاكم الھجرة،

 
اھم وقد قامت مصلحة الھجرة والجمارك األمریكیة وحیث إنھ قد أمر قضاة الھجرة بترحیل المھاجرین الذین خسروا دعاو

)Immigration and Customs Enforcement, ICE بتنفیذ سلسلة من إجراءات الترحیل في والیة نورث (
 كارولینا وغیرھا،

 
قلق للغایة بشأن الشباب واألسر المھاجرة الموجودة في  Durham Public Schoolsوحیث إن مجلس التعلیم بمدارس 

Durham، 
 

وحیث إنھ ثمة بالغات من أسر قلقة حیال إرسال أطفالھا إلى المدرسة خوًفا من أن یتم ترحیلھا أثناء وجود أطفالھا في 
 المدرسة أو حیال قیام موظفي مصلحة الھجرة بإشراك مدرستنا في األمر،

 
المواقع الحساسة األخرى وحیث إنھ یجب أن یتم الحث على الحضور إلى المدرسة وأن تكون المدارس والكنائس و

 بمثابة المالذ اآلمن للعائالت،
 

تحت عنوان "اإلجراءات التنفیذیة  2011أكتوبر  24وحیث إنھ تتطلب السیاسة الخاصة بمسؤول األمن الداخلي بتاریخ 
عند تنفیذ التي تطبق داخل المواقع الحساسة أو تختص بھا" أن یتخذ موظفو مصلحة الھجرة أو وكالؤھا األحكام الصائبة 

القانون الفیدرالي داخل المواقع الحساسة أو فیما یختص بھا وبذل الجھود األساسیة لتجنب إثارة الخوف في المجتمعات 
 المحلیة دون داٍع"،

 
 وحیث إنھ "تتضمن المواقع الحساسة المشمولة بھذه السیاسة، على سبیل المثال ال الحصر، المواقع التالیة:

 
المؤسسات التعلیمیة لمرحلة ما قبل المدرسة والمدارس االبتدائیة والمدارس الثانویة والمؤسسات  المدارس (بما في ذلك •

التعلیمیة لما بعد المدارس الثانویة حتى وبما یتضمن الكلیات والجامعات و والمؤسسات التعلیمیة األخرى مثل المدارس 
 المھنیة أو التجاریة)؛

 والمستشفیات؛ •
 یھودیة أو المساجد أو دور العبادة األخرى، مثل المباني المستأجرة ألغراض الخدمات الدینیة؛والكنائس أو المعابد ال •
 والمواقع الخاصة بإقامة الجنازات أو عقد الزفاف أو إقامة أي مراسم دینیة أخرى؛ •



 .والمواقع التي تشھد احتشاًدا عاًما مثل مظاھرة أو سباق سیارات أو موكب أثناء حدوث ھذه االحتشادات •
 

تحث على عدم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون في المدارس والكنائس والمواقع  ICEوحیث إن السیاسة الخاصة بـ
 الحساسة األخرى إال في ظل ظروف خاصة مثل:

 
 أن یتعلق اإلجراء التنفیذي بمسألة أمن قومي أو مسألة ذات صلة باإلرھاب؛ •
 للموت أو العنف أو لألضرار المادیة؛ أن یكون ھناك خطر وشیك بتعرض أي شخص أو ممتلكات •
أن یشتمل اإلجراء التنفیذي على مطاردة أو إلقاء القبض الفوري على أحد المجرمین الھاربین أو اإلرھابیین الخطرین  •

 أو المشتبھ بھم أو على أي شخص (أشخاص آخرین) ممن یمثلون خطًرا وشیًكا على األمن العام؛
 ف أدلة تختص بإحدى القضایا الجنائیة القائمة.أو أن یكون ھناك خطر وشیك بإتال •

 
 وحیث إنھ إذا تم ترحیل ھؤالء الشباب، فسیتعارض ذلك األمر مع مبادئنا اإلنسانیة وسیعرض حیاتھم لخطر كبیر،

 
 وحیث إن ھؤالء الشباب یمثلون أولویة دنیا ضمن حاالت الترحیل،

 
 مع السلطات الفیدرالیة الخاصة بالھجرة، وحیث إن المنطقة التعلیمیة لم تتواصل، حتى تاریخھ،

 
 فبناء علیھ، قد تقرر:

 
 أن یمنح ھؤالء الشباب الحق في ممارسة التأثیر على قرارات الجھات القضائیة،

 
 وأن تلتزم جھات إنفاذ القانون بسیاسة عدم تعریض المدارس والمواقع الحساسة األخرى لھذه المسائل،

 
العمل بالمدارس على العمل مع األسر والطالب الذین یبدون مخاوفھم بشأن اإلجراءات التنفیذیة وأن یتم حث المدیرین وفرق 

 المتعلقة بالھجرة في المدرسة بمن فیھم الطالب الذین ربما ال یحضرون إلى المدرسة بسبب ھذه المخاوف، وتقدیم الدعم لھم،
 

 للعودة إلى ذویھم، Durhamالمحتجزین من  وإطالق سراح الشباب ICEوأن یتم تعلیق اإلجراءات الخاصة بـ
 

 2016في ھذا الیوم الحادي عشر من شھر فبرایر عام 
 
 

Heidi Carterالرئیسة , Mike Leeنائب الرئیسة , 
 

 
 
 

Minnie Forte-Brown Natalie Beyer 
 
 
 
 

Matt Sears Sendolo Diaminah 
 
 
 
 

Leigh Bordley Bert L’Homme , 
 على الدكتوراه، المشرف العام حاصل


