
العامة   للهجرةالمجالس

التضامن     عمليات المهرجان إطار في
 (Caen)    لكاين المحلي المجلس  ينظم

الخميس،    / |  22يوم الساعة   نوفمبر الثاني |    |  8:30تشرين جامعة  توكفيل مدرج مساء
كاين |   |  السلم ساحة كاين

السيدة   :         مؤتمر المنفى، أسباب ويستريهام في توبيان  السودانيين جوزيه اماري
 

 

 
 

الجمعة،   / |  23يوم الساعة   نوفمبر الثاني المركز  |   | 7:00تشرين سيارات موقف مساء
كارفور"   "التجاري

| (Ouistreham)ويستريهام |(route de Caen )   كاين إلى الطريق

المنفيين    لدعم التضامن مسيرة
          . ييتكم     ن حسبم ،سعر ذاته المكان في للبيع أغطية و مصابيح مع مسيرة

(Marie-José Tubiana)

(Carrefour)

الخميس،   | /22يوم نوفمبر   الثاني جامعة|     |  مساء 8:30الساعة |  تشرين توكفيل مدرج
 كاين

المنفى   :   " أسباب ويستريهام في "السودانيين
السيدة      توبيانا  مؤتمر جوزيه ماري

  ...        . فروا   الذين أولئك منازلهم أحرقت ، قراهم هوجمت الذين أولئك بالناجين فقط التقيت
مخيم        أو اا أمن أكثر مدينة إلى للوصول  مختبئين

يتعرضون.             الذين ننهم،أولئك سسج جرى الذين أولئك عليهم، القبض ألقي الذين أولئك للجئين
الكبرى.     .    آلصحراء عبرو الذين منهم الهرب استطاعوا ومن للتعذيب

المتوسط            البيض البحر عبورهم تكلفة تحمل للتمكن عملوا الذين  أولئك
    .      . الشبان        هؤلء هم من البلد لغة يتكلمون ل الذين اولئك متعبة رحلة بعد الرض لمسوا الذين
            ( الذهاب  ( في الوحيد المل لديهم الذين أو فرنسا فى اللجوء يطلبون الذين السودان دارفور من

؟   إنجلترا  إلى

في              أفريقيا عن ومدافعة الثنولوجيا فى و الجغرافيا فى متخصصة باحثة توبيانا جوزيه ماري
" :    . الكتاب  مؤلفة وهي والسودان اللجوء     :     تشاد طالبى من قصص إختياز عليهآ يقع لم هجرة

( السودان  ( دارفور )2017" (من

الجمعة،   الثاني  23يوم الساعة/ |  تشرين مساء 7:00نوفمبر  
" كارفور  |  " التجاري المركز سيارات موقف

| (Ouistreham)ويستريهام |(route de Caen)   كاين إلى الطريق
المنفيين    لدعم التضامن مسيرة

      . التي         المعيشية الظروف لدانة نسير نحن واحدة سنة تبلغ ويستريهام منفيي لدعم التعبئة إن
       . القانوني     الحاجز المهاجرون يواجه ، ويستريهام في أوروبا حدود على المهاجرون يعيشها

(       )                  " البريطانية  " الحدود على السيطرة فرنسا تمنح التي التوكي لمعاهدة المزدوج
دبلين "  اللجوء "                   (       ٣والتفاقات على للحصول بطلب للتقدم المنفيين تلزم التي

( عربها       الوروبي منالتحاد دولة أول فى
            ، صالحة غير معيشية لظروف وتدينهم الحدود على الشخاص مئات التفاقيات هذه تحبس

       . التماس     يريدون الذين الشخاص التفاقيات هذه تمنع الشرطة جانب من والضغط والتجول
بحياتهم         المخاطرة دون بذلك للقيام البريطانية السلطات من الحماية

الدخول              حرية وكذلك دبلين لئحة عن التخلي إلى بالهجرة الخاصة العامة المجالس تدعو
الوروبي          التحاد خارج من للشخاص الوروبية المنطقة في والتركيب .والتداول

         . ييتكم     ن حسبم ،سعر ذاته المكان في للبيع أغطية و مصابيح مع مسيرة

(Marie-José Tubiana)

« Touquet »

« Dublin III »

(Carrefour)


