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ا.   ا العادلة ثم التوقيع عليها لتعيننا في تحقيق مطالبن الرجاء قراءة مطالبن

هذا التحرك اإلنساني الذي يوحد عدة منظمات ذات األهداف المشتركة تنادي 
وبصوت واحد وعالي بإيجاد سياسات وقوانين وبيئة للهجرة تعكس قيم 

المجتمع الديمقراطي التي هي بدورها مستمدة من تاريخ عريق ومميز في 
ا.  وقوفه ومساندته للعدالة والكرامة اإلنسانية في أوروبا وبريطاني

هذا الميثاق انبثق من نتيجة التجارب التي عانى منها كل مهاجر ومطالب 
لالمن من النظم الحالية للهجرة واللجوء. والميثاق يعكس أيضا تجارب كل 

المؤسسات المنخرطة في هذا الميثاق في اثناء عملها في مساعدة 
المهاجرين والالجئين. 

  
قانونية واإلنسانية المنخرطة في هذا الميثاق  اًء عليه، المؤسسات ال بن

تتطالب باالتي: 

https://firmcharter.org.uk/sign-the-charter/#top-menu
https://twitter.com/FIRMCharter
https://firmcharter.org.uk/
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نطالب بالكرامة اإلنسانية لكل الجئ ومهاجر   
وتحت هذا المطلب هناك عدة قررات فورية البد 

ان تنفذ وهي:  

االزالة الفورية لكل نظم وثقافة البيئة العدائية  
 

وقف توزيع الالجئين إلى مناطق بعيدة ال يوجد فيها جاليات ومساعدات مما  
 يؤدي الي العوز الشديد.

نحن نطالب ان ترجع المؤسسة الوطنية للخدمة الصحية إلي قيمها االصلية  
التي من اجلها أسست ومن اهما عدم المطالبة بدفع اتعاب نقدية مقابل تلقي 

خدمات صحية. وهذا البد ان يشمل كل انسان مواطن او غير مواطن. ومن اهم 
هذه القيم رفض ان يكون عمال الصحة جواسيس للدولة وذلك بإبالغها في من 

يشتبهون انهم “غير مقيمين قانونيا”.نحن نؤمن ان تلقي الخدمات الصحية 
مطلب إنساني أساسي.  

نحن نطالب ان يكون كل انسان على ارض المملكة أن يكون له حق التعليم 
والعمل واالعانة بدون اعتبار انه الجئ او مهاجر. 

نحن نطالب بالوقف الفوري لكل الغارات والمداهمات والسجن والترحيل القسري   
ضد الالجئين والمهاجرين. 

قانوني للذين تعوزهم أوراق قانونية او الذين ليس  نحن نطالب ان يكون الوضع ال
لديهم أوراق قانونية سواء وذلك من خالل برنامج توثيق عام يشمل الكل.

نطالب بانهاء حاالت الرق المعاصر التي يتعرض لها المهاجرين والالجئين 
وذلك بتنفيذ توصيات المنظمات المختصة وبتفعيل المعاهدات الدولية في هذا 

الشأن. 

التنفيذ الصارم لقوانين العمالة وأنهاء التمييز البغيض بين العامل  نحن نطالب ب
المواطن والعامل المهاجر. 

نحن نطالب بحقوق تحمي عمال المنازل ومنها حق تغيير صاحب العمل.

نحن نطالب ان تكون قوانين لم شمل األسرة لالجئين والمهاجرين ميسرة ماديا 
وقائمة على أسس المساواة بغيرهم من المواطنين.
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نحن نطالب بارجاع حق المواطنة الفورية لكل من ولد على ارض المملكة. 

نحن نطالب بانهاء ربط حق التاشيرات لدخول للملكة بشرط عدم طلب 
للمساعدات. 

نحن نطالب بحقوق المواطنين األوربيين المقيمين في المملكة وذلك بعد إتمام 
خروج المملكة من االتحاد األوربي. ونطالب بحقية حرية التنقل للكل كمطلب 

وحق انساني أساسي. 

وأخيرا نعاود التوكيد على انهاء كل عناصر التمييز العرقي والجندري والديني 
والتوجهه الجنسي واالنتماء للوحدة االجتماعية والحالة الهجرية او اصل 

المنبت.

نحن نطالب بالعدالة – 

العدالة هنا ذات شطرين، عدالة قانونية وعدالة دولية. 

قانونية:  العدالة ال

نحن نطالب بمطلب أساسي في تحقيق العدالة وذلك بتوفير تمثيل قانوني جيد 
ا لكل مهاجر والجئ ومواطن. ومجاًن

نحن نطالب بحق االستئناف في كل حكم ضد أي الجئ ومهاجر ووقف سياسية 
“رحل وطالب باالستئناف من هناك”.

نحن نطالب ان تجري تحريات من قبل لجنة قضائية مستقلة تقوم بمحاسبة 
قررات وزارة الداخلية خاصة ذات الطابع العنصري.

نحن نطالب بتعويضات لكل من عانى من سياسية البيئة العدائية. 

نحن نطالب بإزالة الحواجز التعسفية التي تمنع العبور االمن

نحن نطالب ان تدرج حالة المهاجرين كفئة محمية تحت قانون المساوة للعام 
 .٢٠١٠
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العدالة الدولية:

مطلبنا األساسي في هذه النقطة هو وقف أي نشاط بريطاني الذي يعين بطريقة 
قانون الدولي. مباشرة او غير مباشرة الحروب الغير قانونية حسب معايير ال

نطالب أيضا ان تسن قوانين تمنع الشركات البريطانية من االستغالل المتطرف 
والجاحف للموارد والثروات الطبيعية في الدول األخرى خاصة الدولة النامية. 

نطالب الحكومة البريطانية أن تنفذ التزامتها الدولية خاصة معاهدة جنيف 
ومعاهدات األمم المتحدة لحقوق االنسان التي تضمن حق العيش الكريم وفي 

امان وحق طلب اللجوء وحق العودة للوطن.

ا الخارجية قائمة على عدم اعانة النظم التعسفية  نحن نطالب ان تكون سياستن
والظالمة. 

نحن نطالب الحكومة البريطانية ان ال تجعل موضوع الهجرة امر تجاري قائم 
على معايير الربح والخسارة وذلك بتخليها من مسؤوليتها ورمي هذا الموضوع 
اإلنساني في أحضان الشركات الخاصة والدول التي ليس لها رصيد في حماية 

حقوق االنسان.

نحن نطالب الحكومة البريطانية بانشاء سياسة بئية طوارئية لتنظر في 
التغييرات البيئة العالمية. 

وأخيرا هناك عدالة تاريخية:

نحن نطالب بمحاسبة بريطانيا على ارثها التاريخي االحتاللي ونطالب ان تقوم 
بريطانيا بمسؤولياتها حول قرارت االحتالل ونتائجها التي ما زال يعاني منها كل 

من احتلتهم.   

نحن نطالب باالعتذار لكل الدول المحتلة وتعويضهم على الخسائر الفادحة 
والمجاذر االحتاللية. 

نحن نطالب ان يدرج تاريخنا االحتاللي في مناهج تعليمنا وبما في ذلك تاريخ 
النضال ضد االحتالل وربط كل هذا بمواضيع الهجرة االن التي هي إفراز 

أساسي لهذا اإلرث االحتاللي.
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نحن نطالب بالترحيب -   

نحن نطالب باستراتيجية الدمج االجتماعي للقادمين يرعى فيها حاجة القادمين 
للترحيب والمؤازرة ونبذ العنصرية البغيضة.  

نحن نطالب بوسائط إعالمية بما في هيئات ومؤسسات رقابية لها صالحيات 
قانونية وتنفيذية ضد االخبار الملفقة التي تشجع على كراهية األجانب 

والالجئين. 

نحن نطالب بتوسيع وتمديد البرامج الحكومية لتوطين الالجئين والمهاجرين.

نحن نطالب بالعمل الفوري -

نحن الموقعين على هذا الميثاق اإلنساني والنبيل نلتزم 
الية:   قيم الت كطريقة عمل على هذه ال

قنا من تحت لفوق بمعنى اننا سوف نعمل كممثلين ومؤكليين لمن  ان يكون منطل
يعانون من السياسات والقوانين الحالية. وفي سعينا سوف نكون شرفاء ونزهاء 

ا بنجاح.  ساعيين وممكنيين الصوات موكلين
 

ان تكون حركتنا حركة المهاجرين قلبا وقالبا ال نحيد عن ذلك

ا بها. وسوف  ا قائمة على العدل والمساواة التي نطالب غيرن ان تكون حركتن
يكون هذا في تعاملنا مع بعضنا كافراد ومع غيرنا كمؤسسات ساعيين لنشر 

االحترام المتبادل ووحدة الهدف. 

ان نسعى دائما ان يكون لنا مركزًا فعااًل في كل إقليم وان نبني تحالفات إقليمية 
ودولية مع منظمات الهجرة والجاليات ومنظمات محاربة العنصرية والتطرف.

فنا مع المنظمات الداخلية والخارجية قأئم على تبادل الخبرات  ان يكون تحال
واإلمكانات المتاحة لكل فريق خاصة في اثناء الحمالت االعالمية وحمالت 

التوعية المكثفة.

ان نسعى بصدق النهاء التنافس في مجال خدمة القادمين واألقليات النه مضر 
الذين يحتاجون الينا. سوف نسعي لتوحيد والمشاركة على أسس هذه  جًدا ب

الوثيقة. 
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