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 على االتحاد النوبي بأسوان وقف اإلجراءات التمییزیة ضد النساء
 

باب فتح إعالن بأسوان مع العام النوبي االتحاد صفحة على نشره تم ما أدناه الموقعون                تابع
والنائبین االتحاد رئیس لمنصب بالترشح للنساء السماح عدم وهو االتحاد النتخابات             الترشح

 وهو ما یخالف الئحة االتحاد ویعد قرارا تمییزیا ضد النساء.

نرجع مفجع  وكأننا هو نرى ما والكیانات المستویات جمیع علي مصر في انتخابات كل              فمع
من الرغم على النساء على  إقصاء النساء واإلصرار حقوق وخاصة األفراد حقوق في             للخلف
وهذا بها، شاركن الالتي في األحداث المتالحقة واضحا كان ما مثل المشاركة في دورهن              تنامي

 ما حدث مؤخرا مع سیدات وفتیات االتحاد النوبي بأسوان  في قافلة العودة النوبیة.

حق إن فعالیاته. وكل بنائه في وشاركن منه یتجزأ ال جزءا االتحاد إنشاء منذ النساء                 كانت
طویلة سنوات نضال نتیجة مصر نساء علیه حصلت أصیل حق هو المناصب تولي في                النساء

 وهو حق یكفله الدستور والقانون.

وإعالن القرار هذا بسحب أوال ویطالبون بأسوان النوبي االتحاد به قام ما الموقعون یدین                وإذ
إلى باإلضافة والقانونیة الدستوریة النساء حقوق یضمن بما االتحاد النتخابات الترشح             قواعد

 ضرورة دعم النساء الالتي هن جزء أصیل من العمل على القضیة النوبیة.

 التوقیعات:

 1. نظرة للدراسات النسویة
 2. مركز الندیم لتأهیل ضحایا العنف والتعذیب

 3. جمعیة انثى
 4. جمعیة بنت األرض

 5. حركة بنت النیل
 6. حركة تعاون للعدالة االجتماعیة

 7. حزب العیش والحریة
 8. رادیو بنات اوف الین
 9. فرقة بنت المصاروة

 10. مؤسسة أصوات واعدة لحقوق اإلنسان والتنمیة بالمشاركة
 11. مؤسسة القاهرة للتنمیة والقانون

 12. مؤسسة المرأة الجدیدة
 13. مؤسسة المرأة والذاكرة

 14. مؤسسة جنوبیة حرة للتنمیة
 15. مؤسسة سالمة

 16. مؤسسة طریق الحیاة
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 17. مؤسسة قضایا المرأة المصریة
 18. مبادرة المحامیات المصریات

 19. مبادرة دورك
 20. مبادرة ذات

 21. مبادرة رجولة
 22. مبادرة فیمي هب

 23. مبادرة هیباتیا
 24. مبادرة وصلة

 25. مركز التنویر للتنمیة وحقوق االنسان
 26. مركز هردو لدعم التعبیر الرقمي

 27. ملتقى تنمیة المرأة
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