
Why MENA?
What is "MENA"? 

Why is Specific MENA Data Needed? 

How Can You Advocate for MENA Inclusion?

MENA is an acronym for people of Middle Eastern and North
African descent. MENA individuals are counted as "white" in
federal data collection, but their daily experiences are distinct,
disparate, and deserving of increased attention. It is estimated
that there are about 4 million people of MENA descent living in the
United States today, however, they're severely undercounted.

Current federal data collection standards place people of
MENA descent in the "white" category, creating an invisible
population hidden amongst "white" data.
Accurate data is needed for health research, immigrant and
language services, and civil rights protections.
Districts with high concentrations of MENA populations miss
out on millions of dollars in federal funding that could go
toward health and educational services, arts and culture
programs, small businesses development, and much more!

The Office of Management and Budget (OMB) is considering
adding a MENA category to their data collection standards! This
will bring us a step closer to establishing a MENA category in all
federal data collection, including the Census. We need you!
Submit a comment telling the OMB why you want a MENA
category and how a lack of one impacts you. Follow this QR code
or use this link bit.ly/supportMENA to submit a comment.

*Personalize your comment by adding your own stories!*

 لماذا "MENA"؟

  ماذا تعني "MENA"؟

"MENA" الشرق االوسط وشمال افريقية. يعد افراد "MENA" تختصر كلمة

"من العرق االبيض" في جميع البيانات الفيدرالية ولكن تجاربهم اليومية
مختلفة ومتفاوتة وتستحق المزيد من االهتمام بتفاصيلها. 

يقدر بوجود ٤ ماليين من افراد "MENA" في الواليات المتحدة االميريكية

ولكن هذا التقدير أقل من عددهم الحقيقى بكثير.

لماذا بيانات "MENA" مطلوبة؟

تصنف معايير البيانات الفيدرالية الحالية افراد “MENA” في فئة العرق االبيض

،مكونة بذلك مجموعة  مختفية مختبئة خلف البيانات "فئة العرق االبيض ."

البيانات الدقيقة مطلوبة لالبحاث الصحية، خدمات اللغة والهجرة وحماية الحقوق

المدنية. 

المناطق ذات التركيز العالي عىل مجموعة "MENA" فقدت ماليين الدوالرات من

النفقات الفيدرالية التي كان يمكن استخدمها لصالح الخدمات الصحية

والتعليمية، الفن والثقافة وايضا المشاريع التجارية الصغيرة وألخ…

 

كيف تدافع عىل اضافة فئة "MENA"؟

يعمل مكتب االدارة والميزانية في الواليات المتحدة االميركية عىل اضافة

فئة "MENA" اىل معايير جميع بيانتهم وهذا يقود اىل تاسيس فئة
"MENA" في جميع البيانات الفيدرالية متضمنة االحصاء الرسمي للسكان

(Census). نرجو منكم التعبير عن رأيكم إىل مكتب االدارة والميزانية
(OMB) من خالل التعليق عىل اضافة فئة "MENA" إىل مجموعة البيانات
الفيدرالية وكيف غياب هذه الفئة يؤثر عليك بشكل مباشر. استخدم هذا

.bit.ly/supportMENA :أو الرابط التالي QR CODE
*خصص تعليقك من خالل اضافة قصة شخصية* 
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