
املشكلة األوىل

نعتقـــد أنـــه من حـــق كل النـــاس أن 

العامل. التنقل عـــر  يتمَتعـــوا بحريـــة 

لكن:
يعيشـــون  نســـمة  مليـــون   11.3 نحـــو  يُقـــدر 

املتحـــدة  الواليـــات  يف  رســـمية  وثائـــق  بـــدون 

الجنســـية. عـــى  للحصـــول  ســـبيل   دون 

بـــن عـــام 2011 و 2016، ارتفـــع عـــدد الفاريـــن 

مـــن املثلـــث الشـــايل الذيـــن يطلبـــون اللجـــوء 

املائـــة. يف   2,249 بنحـــو  املجـــاورة  الـــدول   يف 

لـــدى  مهاجـــر   24 تـــوىف   ،2016 عـــام  منـــذ 

والجـــارك  الهجـــرة  قوانـــن  تطبيـــق  وكالـــة 

فصلـــت  التســـامح«،  »عـــدم  سياســـة  ومبوجـــب 

 الحكومـــة الفيدراليـــة 2,654 طفـــل عـــن آبائهـــم.

منذ عـــام 1986، أنفقت الواليات املتحـــدة 263 مليار 

دوالر عـــى حاية الحـــدود، مبا يف ذلـــك 8,43 مليون 

املهاجرين. اعتقـــال  عى  يوميًا  دوالر 

يبني الناس املجتمعات

 التي يعيشون فيها.

 
مًعـــا، ميكننا أن نحـــرر مجتمعاتنا ونطالب بحلول مســـتدامة 

اســـتثناءات. الســـامة للجميع. بدون  للهجرة تضمن 

هـــذا يتضمـــن توفري ســـبيل للحصـــول عى الجنســـية لكل 

الناس، معالجة األســـباب الرئيســـية لاضطرابات يف الوطن األم 

للمهاجرين، إصـــاح أو تفكيك الـــوكاالت الفيدرالية و أجهزة 

الوالية التـــي تُهاجم أعضاء من جتمعاتنـــا وترحلهم وتحديث 

الهجرة. نظام 

UNITED WE DREAM

UNITEDWEDREAM.ORG أكرب شبكة تقود الشباب 

املهاجرين يف الباد. ومع ما يزيد عن 400,000 عضو، تكافح 

شبكة UWD  من أجل تحقيق العدالة والكرامة لكل 

املهاجرين.

COMMUNITY CHANGE

COMMUNITYCHANGE.ORG األفراد ذو الدخل املنخفض 

عى إحداث تغيري إيجايب يف املجتمع. وهو عبارة عن شبكة 

ثابتة من املنظات عرب الواليات املتحدة حيث تشكل مكان 

لعقد االجتاعات وصوت متحد لحركة القاعدة الشعبية 

الفعالة التي تطالب بإصاح شامل للهجرة ومنح الحقوق 

املدنية للمهاجرين يف أمريكا.

MIJENTE

MIJENTE.NET  هؤالء من أمريكا الاتينية واملكسيكين 

األمريكين يف الواليات املتحدة الذين يؤمنون بالعدالة وحق 

تقرير املصري لكل الشعوب. 

وميجنت منظمة تنارص هؤالء من أمريكا الاتينية 

والسود واملثلن جنسيا والنساء والعال وغريهم.

العودة:

نو يور باور، اتستخدم هذه املوارد يف حالة الجدال 

مع أحد مسؤويل الهجرة: 
UNITEDWEDREAM.ORG/HERETOSTAY/

/KNOW-YOUR-POWER

راســـل فري تـــو مـــوف عـــى 40649 )الواليات 

املتحـــدة( / 70734 )كنـــدا( وأطلب مـــن صناع 

القوانـــن أن يضمنوا أن نظام الهجـــرة يوفر حلول 

دامئـــة توفر الســـامة للجميع.

داخل:

 فري أو موفمنت )حرية الحركة(

ال توجد استثناءات

https://unitedwedream.org/
https://communitychange.org/
https://mijente.net/
https://unitedwedream.org/heretostay/know-your-power/
https://unitedwedream.org/heretostay/know-your-power/
https://unitedwedream.org/heretostay/know-your-power/


تاءانثتسا دجوت ال

 تنمفوم وأ يرف

(ةكرحلا ةيرح)
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