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السودان عن خاص بيان  
2019 يونيو 29 ، أوتاوا  

 
INWES والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجاالت في المرأة لمنظمات عالمية شبكة هي  (STEM) ، إلى وتصل 

تسعى .العالم حول دولة 60 من أكثر  INWES العالم أنحاء جميع في المرأة ومشاركة ، للمرأة المساواة تحقيق أجل من جاهدة 
النساء أصوات تأثير وزيادة . www.inwes.org 

 
 الديمقراطية طريق ، لبلدهم جديد طريق بإيجاد ، والشباب النساء من قوية بمشاركة ، السودان شعب طالب ، 2018 ديسمبر منذ

 المرأة اجإلدم ضروري ومزدهر ديمقراطي موحد السالم يعمه سودان وجود إن .واالزدهار واألمن السياسية والتعددية
المجتمع في المساواة وحصولهاعلى . 

 
 واجتماعية ودينية وإثنية سياسية خلفيات من أشخاص من ، االحتجاجات في السوداني المجتمع من مختلفة مجموعات شاركت
 دهورالت خالل المصاعب من وعانين  السابق النظام حكومة ظل في لالضطهاد تعرضن أن بعد الطليعة في النساء كانت .مختلفة

 األدوار تولي في والحزم الشجاعة استمرت التاريخ عبر السوداني المجتمع في رئيسيًا دوًرا النساء لعبت ، للسودان االقتصادي
أصبحت ، الواقع في  وبلدهن مجتمعاتهن فيها تشارك التي االحتجاجات خالل األساسية  "kandaka" ("  ملكات اشهر من ملكه

تشجع .الحرية أجل من الشعبية الشعارات يرددون وهم ، شعبيةال لالنتفاضة رمًزا ("النوبة  INWES المرأة تمكين على 
السودان في االيجابي التغير في ومشاركتها . 

 
 غير مالبس" أنه يُرى ما الرتدائهن وسجنهن وضربهن واحتجازهن النساء على القبض إلقاء تم ، العام النظام قانون بموجب
 تدعمها التي الميليشيات أو الحكومية القوات أيدي على الجنسي للعنف النساء تعرضت ."الئق غير شخصي سلوك" أو "الئقة

 بحد هي وديموقراطية متساوية مدنية بحكومة ومطالبها المرأة مشاركة االحتجاجات وتفمع تحارب التي القوات تعتبر  .الحكومة
إهانة ذاتها  . 

 ديمقراطي لحكم الظروف تهيئ مدنية قيادة الي وشاملة سلمية انتقال عملية اللخ من إال السوداني الشعب تطلعات تحقيق يمكن ال
 ، الغاية هذه ولتحقيق .اإلنسان لحقوق كامل واحترام ، مصداقية وذات شفافة انتخابات خالل من الجنسين بين المساواة مبدأ على

اإلثيوبية الوساطة جهود مع بالتعاون ، مدنية بقيادة انتقالية سلطة إلنشاء األفريقي االتحاد دعوة INWES تدعم . 
 

 المتظاهرين من العديد وجرح مقتل عن أسفرت والتي ، 2019 يونيو 3 في السودان في العنيفة الهجمات INWES تدين
 مستقلة بطريقة اإلنسان حقوق انتهاكات جميع في التحقيق يجب  .الجنسيه واالتهاكات العنف عن فضالًً ، المسالمين المدنيين

وتدعو .أفعالهم عن مرتكبيها مساءلة ويجب ، وشفافة  INWES والقتل الجنسي العنف أشكال لجميع الفوري الوقف إلى 
النساء وخاصة السوداني الشعب ضد والخطف واالعتقاالت والضرب . 

االنتقالي العسكري المجلس على يجب  (TMC) في السلمية االحتجاجات في المرأة تلعبه الذي المهم بالدور االعتراف والمنطقة 
 لجميع العاجل اإللغاء أجل من والعمل ، المستقبلية المفاوضات جميع في ومشاركتها المرأة إلشراك عارضةالم مع والعمل ، السودان

تشجع ، الصدد هذا وفي .وحريتها المرأة حقوق تقيد التي القوانين  INWES التي المدني المجتمع منظمات وشراكة دعم أيًضا 
المرأة حقوق تعزيز على تعمل . 

في واألفراد المنظمات مع والتعاون السودان في المرأة مكينت دعم إلى INWES تتطلع  STEM مستقبل خلق إلى يتوقون الذين 
النساء وخاصة ، للجميع أفضل  

 
 

Sincerely,  

 
 

Gail G. Mattson, P.E. 
INWES President, 2018-2020 
gail.mattson@inwes.org 
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UN Women  
Phumzile Mlambo-Ngcuka 
Adjaratou Fatou Ndiaye, UN Women Country Representative in Sudan 
UNFPA (also as woman agency: Mr. Massimo Diana Country Representative) 
UNDP (for lack of finding head of gender: Country Rep Dr. Selva Ramachandran) 
UN Habitat (Construction Engineers & Architects etc?) - Wael al-Ashhab 
UNESCO (vocational trainings & apprenticeships) - Head of Office Pavel Kroupkine   
 
CARE (country director Manoj Kumar), 
Mercy Corps (acting country director Wasana Punyasena), 
Human Rights Watch (Jehanne Henry Associate Director, Africa Division) 
 
Ahfad University for Women 
 
Freedom and Change Movement (FFC): 
Sudanese Professionals Association - e.g. spokeswomen like Samahir Elmubarak & 
Sara Abduljalel (especially the engineer assocation & women association) 
No to Women's Oppression Initiative (Dr Ehssan Fagiri, head of the organisation) 
Confederation of Civil Society Organizations 
Women of Sudanese Civic and Political Groups - MANSAM 
 
SIHA Network (e.g. Chairperson of the Board - Kaltun S.H Hasan) 
 
Sudanese Women Union (Fatima Ibrahim, leader of the Sudanese Women's Union) 
 
Journalist Yousra Elbagir, Nima Elbagir (Twitter / Social Media) 
 
Symbol of the revolution & kandaka in white tob, chanting iduring the protests, a 
student of civil engineering: Alaa Salah 
 
Association of Food and Beverage Vendors ("Tea lady" Association, headed by 
women, head: Awadia Kuku)     
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