
نداء
الحدود عىل  الكل 
TOUTES AUX
FRONTIÈRES !
أوربية نسوية  حركة   
بدون ا  أوروب أجل  من 

حدود  



موقفنا 

األوربي اإلتحاد  يواصل   ،  ٢٠١٥ عام  منذ 

و لداخلية  ا الحدودية،  سياساته  تشديد 

من رفع  مما   ، سواء  حد  عىل  الخارجية 

شنغن منطقة  تواصل  و  الهجرة.  تجريم 

ضد القمعية  بأساليبها  الهجرة  محاربة 

هذا  . النفي  عىل  أُجبروا  الذين  األشخاص 

اقتصادات تطوير  إىل  إال  يؤدي  ال  الوضع 

جميع عن  لتعبير  ا فيها  يتم  التي  المافيا 

هذه و   . المنفيين  ضد  العنف  أشكال 

تلقي لتنقل  ا تجرم  التي  السياسات 

للواتي ا النساء  عىل  خاص  بشكل  بثقلها 

و  ، ا  أوروب في  المهاجرين  من   ٥٤  ٪ يمثلن 

و  . اً  جنسي المتحولين  و  المثليات  خاصة 

ال شخص  أي  فإن   ، الهجرة  مسار  خالل 

للعنف. اً  هدف يكون  الصارم  للنظام  يمتثل 

لتوضيح قوتنا  إلظهار  الوقت  حان  لقد 

بالوضع المحيط  الغموض  .  
 

رفض

رفض

رفض 

 

 لمزيد من المعلومات يمكن الدخول إىل موقعنا
www.toutesauxfrontieresfr.wordpress.com

الحقوق تهدد  التي  الهجرة  سياسات 

لألفراد  األساسية 

الحدود مراقبة  تعزيز    

و  الالإنسانية  اإلدارية  الممارسات   
للمهاجرين لقانونية  ا آلحماية  غياب     

بشكل المهاجرين  استقبال   عدم 

األشخاص حجز  و  قانوني  غير 
المهاجرين   

رفض

رفض

، المثليات   ، النساء  ضد  العنف 

هجرتهم خالل  اً  جنسي المتحولين    

هذا ادعم 

من العمل 

أجل  



 

لتنا رسا  

جميع من   ، ا  وروب أ في  لمقيمات  ا لنسويات  ا السيدات  نحن 

، ا  ن أصول عن  لنظر  ا بغض   ، ر  األعما جميع  و  اإلجتماعية  لفئات  ا

لنقول الصوت  نرفع   . . . . ا لمن عوا  ، ا  ن ت ا ر اختيا  
 
ال

 
ا بإسمن األوربية  السياسات  هذه  تنفيذ  اليمكن 

 

TOUTE AUX FRONTIERS !
 

العسكري و  لبطريركي  ا تاريخ  ل ا لمواجهة  -   
لكوكب ا عىل  لحركة  ا حرية  أجل  من  -  

حدود بدون  ا  وروب أ أجل  من  -  
ة لمرأ ا ب لخاصة  ا للجوء  ا بأسباب  اإلعتراف  و  لكرامة  ا ب لترحيب  ا أجل  من  -  

اإلختالفية المسارات  في  لتضامن  ا و  لمواجهة  ل مجاالت  إلنشاء  -  
 



تهدد التي  الهجرة  سياسات  تشديد 

لألفراد األساسية  الحقوق 

 

رفض

الحدود مراقبة  تعزيز 

رفض

في الالإنسانية  المعاملة 

وجود عدم  و  اإلدارية  الممارسات 

في األفراد  لحماية  قانونية  حماية 

الهجرة  ظروف  ظل 

رفض

الغير و  المشروط  االستقبال 

المهاجرين  أوضاع  مع  متناسب 

رفض 

رفض

و المثليات  و  المرأة  ضد  العنف 

جنسيا المتحولين 

؟  نحن  من 

 
، جنيف  في   ٢٠١٩ سبتمبر   ٢٩ إىل   ٢٧ من  لفترة  ا في 

هجرة،  ، نساء   ) األوربي  النسوي  اإلجتماع  انعقد 

للنساء لعالمية  ا المسيرة  من  بمبادرة  ذلك  )و  لجوء   
( حضرت   ، اإلجتماع  هذا  نهاية  في  و   .  ( سويسرا

شبكة لتشكيل  معاً  اجتمعن  ناشطة   ٢٦٣ عن  مااليقل 

نسوية أوربية  مقاومة   .  
 

تصميمنا تعزز  و  الشبكة  اتسعت  الحين  ذلك  منذ  و 
. الهجرة  لتجريم  األوربية  السياسات  ضد  العمل  عىل 

.  ٢٠٢٠ عام  في  الحدود  عىل  الكل  مجموعتنا  نشأت  و 
و لناشطون  ا األوربيون  من  العديد  انضم  قد  و 

واسع حدث  تنظيم  إلحتمال  النسوية   المجموعات 

و لتأكيد  ذلك  و   ٢٠٢١ حزيران   ٥ نيس  في  النطاق 

األوربية الهجرة  سياسات  عن  النسويات  تعبير  براز  إ
الحالية  .  

 
 
 
 
 
 

نيس في  نسوية  سيدة   ١٠٠٠٠ اجتماع      :  *هدفنا 

هذا ادعم 

أجل من  العمل    



نحتاجكم نحن 

اإلبداعية الطرق  بكل  الرسالة  هذه  نشر  في  ا  ساعدون

الممكنة

و االلكتروني  لبريد  ا و  شبكاتكم  عبر  هذا  ا  نداءن مرروا 

لتواصل ا مواقع  عبر 
الرسمي الدعم  لتقديم  مدعوة  المنظمات  و  الجمعيات 

لكتروني ا بريد  ارسال  يكفينا   , للحدث  رعاية  تقديم  أو 

. بنا الخاصة  الطويلة  الدعم  قائمة  شاهد   !
هذا تنظيم  في  معنا  للتعاون  موقعنا  عبر  لتبرع  ا يمكنم 

الحدث. 

 

فيه؟ المساهمة  و  العمل  هذا  دعم  يمكن  كيف   
 

 

خصيصاً

 
حزيران في 5  الموعد 

لنجمع  , نيس  في   2021
ال ! لنقول  شخص   10000
للهجرة األوربية  للسياسة 

حدود.  بدون  ا  ألوروب ! نعم   
 



: لآلن  نا  ل الفعليين  الداعمين 

ACORT (Paris),  ADN (Nice),  AIFO Imperia,  ANAFÉ
France, ARCI Imperia Aps, ARCI Liguria,  Association

Agate, Armoise et salamandre (Fourcalquier),
ATTAC Alpes-Maritimes, Bagdam Espace Lesbien

(Toulouse),  Bibliothèque anarchaféministe de
Toulouse, Centre LGBT Côte d’Azur (Nice),  Collectif

AGIR (Aix-en-Provence),  Collectif  Diables Bleus
(Nice),  Collectif  Droits des femmes|, Collectif

féministe du 68, Collectif  féministes
révolutionnaires de Nantes, Collectif  GRAF (Nice),

Collectif  Midi-Pyrénées pour les Droits des
Femmes, Collectif  Nous Toutes 06, Collectif  « Petits

Dej’s Solidaires » (Paris),  Comité de défense de
Pinar Selek, Coordination Suisse romande des

collectifs pour la grève féministe,  CNT Femmes
Libres Sainté (Saint Étienne),  Des Bombes

atomiques, Donne di Mondo Associazione –
Civitanova marcha, Ensemble !  (PACA),  FASTI

France, Folles saisons (Toulouse),  Forum Civique
Européen France, France Insoumise Gironde, France

Insoumise PACA, GRESEA Belgique, Habitat et
citoyenneté (PACA),  Hospitalité et Soutien

Migrant.e.s 04,  Kedistan, Kféministe (Ardèche),  La
CIMADE France, Le Mouvement de la Paix des Alpes

Maritimes, Les amiEs de May (Saint Nazaire),  Les
Bascos, Ligue des Droits de l ’Homme, Linea

d’Ombra (Italie),  Mappamondo (San Remo, Italie),
Marche Mondiale des Femmes Europe, Marche

Mondiale des Femmes France, Marche Mondiale des
Femmes Suisse, Marseille Féministe,  Migreurop
(réseau euro-africain),  Mouvement des femmes

kurdes de France-Toulouse (TJK- F Toulouse) MRAP
(06),   Mouvement contre le Racisme et pour

l ’Amitié entre les Peuples,  Nice Au Coeur, Non una
di Meno Italia,  Nouveau Parti  Anticapitaliste

France, Ongi Etorri  Errefuxiatuak (Espagne, Pays
Basque),  Osez le féminisme ! ,  Parle avec elles
(Toulouse),  Planning Familial  France, Parti  de

Gauche (06) PC (06),  RESF 06 (Nice) Réseau
Éducation Sans Frontières,  RESF 04 (Manosque),

Rete Sanremo solidate, Revue SILENCE, Roya
citoyenne, SHE’LTER France, Sublimes Portes

(Marseille),  SUD-Solidaires (06),  Transat Association
(Marseille),  Utopia Diritti  paisanu (Corse),  Voix

Déterre, Zutik Debout (Bayonne),  ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

للتواصل معنا التترددوا باإلرسال إىل

toutesauxfrontieresfr@gmail.com

تهدد التي  الهجرة  سياسات  تشديد 

لألفراد األساسية  الحقوق 

رفض

الحدود عىل  الضوابط  تعزيز 

رفض
و   الالإنسانية  اإلدارية  الممارسات 

لحماية قانونية  حماية  وجود  عدم 

الهجرة ظروف  ظل  في  األفراد   

رفض
المهين و  المشروط  االستقبال   

المهاجرين ألوضاع   

رفض

رفض

و المرأة  ضد  العنف  أشكال  كل 

عىل جنسيا  والمتحولين  المثليات 

المنفى طريق 

هذا ادعم 

أجل من  العمل 



حزيران برنامج 5 

 

ماسينا 11:00 بالس  في  التجمع 
معارض  , لورقية  ا الطائرات  معرض   , كتب  بيع   , خبز  توزيع   , استعالم  مركز 

الطلق الهواء  في   
 

األغاني 1:00

بال للكل  ستغني  فرنسا  أنحاء  كل  من  نسوية  فرق 

حدود 
 

التظاهر 1:30
ببروميناد مرورا  بالدي  غاري  في  تنتهي  و  ماسينا  بالس  من  المسيرة  تبدأ 

و شعري  أداء  و  لغناء,  ا  , لباتوكادا  ا  , الرقص  يتخللها  سوف   . ديزانغليه 

للغات ا بمختلف  خطابات 

 

التظاهر 18:00 بعد 
في مخصصة  اآلراءأماكن  تبادل  و  للنقاش  لقاء  نقاط   : المدينة  مركز  في 

القديمة لبلد  ا قرب  ديزانغليه  بروميناد  في   , المكتبات    
, محدودة  األماكن   ) نيس  في  المعاصر  لثقافي  ا المركز  في  اىل 10  من 9 

موقعنا  عىل  الحجز 

موسيقية  حفالت  و  تصوير,  معارض   , أفالم  عرض  محاضرات,   :

  www.toutesauxfrontieresfr.wordpress.com  :للمزيد من المعلومات 

البرنامج النهائي سيكون متاحاً قريباً

Les Dames de La Joliette


