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 استدعاء الناشطة النسویة والمدافعة عن حقوق اإلنسان مزن حسن للتحقیق

 في سیاق قضیة التمویل األجنبي للمنظمات غیر الحكومیة

الحكومیة غیر للمنظمات األجنبي التمویل بقضیة إعالمیا والمعروفة ،173 رقم ب  القضیة التحقیق قاضي               قام
النسویة للدراسات نظرة ُمؤسسة حسن، مزن اإلنسان حقوق عن والمدافعة النسویة الناشطة              باستدعاء
القاهرة بمحكمة 2018 یونیو 20 الموافق األربعاء یوم أمامه ستمثل حیث للتحقیق التنفیذیة،               ومدیرتها
یوم الدولي القاهرة بمطار السفر جوازات إدارة قامت قد أنه بالذكر والجدیر الخامس. التجمع بمنطقة                 الجدیدة
وتم بیروت. إلى القاهرة من بها الخاصة المغادرة إجراءات إنهاء أثناء السفر من بمنعها 2016 یونیو 26                 
وقد التحقیقات. قاضي طلب علي بناء المصري العام النائب قبل من صدر قد المنع قرار أن شفاهًیا                   إبالغها
حقوق عن للمدافعات اإلقلیمي للتحالف التنفیذیة اللجنة اجتماع في والمشاركة للحضور متوجهه حسن               كانت
27 من الفترة خالل المنعقدة للتحالف، إقلیمیة خبیرة بصفتها أفریقیا وشمال األوسط الشرق بمنطقة                اإلنسان

 یونیو إلى 1 یولیو 2016.

"نظرة وجمعیة منعها 2017 ینایر 11 یوم االبتدائیة القاهرة شمال محكمة قررت أنه أیضا                وُیذكر
على بناء تم القرار هذا أن ویذكر والعقاریة. والمنقولة السائلة أموالهم في التصرف من النسویة"                 للدراسات
الي 173 القضیة في األولى السابقة هذه وتعتبر أعاله. إلیها الُمشار القضیة نفس في التحقیقات قاضي                  طلب
یتم أهلیة جمعیة أول كذلك النسویة للدراسات نظرة تعتبر كما أهلیة، جمعیة أموال على التحفظ فیها                  یتم

 التحفظ على أموالها في تاریخ الجمعیات المدنیة العاملة على حقوق النساء.

المسؤول غیر التحرر على والحث الدعوة المعنیة: القضیة في حسن تواجهها التي االتهامات تشمل                كما
حصولهن وضمان النساء تمكین شأنها من حقیقیة مجهودات ألي الدولة رفض جلیا ُیوضح ما وهو                 للنساء"،

  على حقوقهن اإلنسانیة.

ومدیرتها النسویة للدراسات نظرة مؤسسات ومن اإلنسان حقوق عن ومدافعة نسویة ناشطة حسن                مزن
في النساء ضد العنف بینها من 2001 منذ النسویة القضایا من العدید على حسن مزن تعمل                  التنفیذیة.
السیاسیة والمشاركة الجنسي، العنف من للناجیات والقانوني والطبي النفسي الدعم وخدمات العام،              المجال

 للنساء في مصر والشرق األوسط ومواقع صنع القرار.

"التمویل بقضیة والمعروفة 2011 لعام 173 رقم القضیة خلفیة على للتحقیق حسن مزن استدعاء                 ویأتي
عمل فریق من عضوات ثالث استدعاء تم حیث عامین، من أكثر منذ فتحها أعید والتي للمنظمات"                  األجنبي
مزن استدعاء بعدها تم والتي ،2016 مارس 22 یوم التحقیق قاضي أمام للمثول النسویة للدراسات                 نظرة
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بإبالغ القاضي قام حیث الجدیدة، القاهرة بمحكمة 2016 مارس 29 یوم القاضي أمام للمثول                حسن
أوراق على والمحامین المحامیات إلطالع میعاد سیحدد بأنه یومها الحاضرین والمحامین             المحامیات
كخطوة للتحقیق استدعائها إجراء ویأتي الحق. وقت في حسن مزن باستدعاء ذلك أثر على وسیقوم                 القضیة،
) للنساء الدولي الصندوق إدارة بمجلس عضوة حسن مزن للقضاء. وإحالتها معها التحقیق إطار في                رابعة
حقوق لجمعیة عشر الثالث للمنتدى الدولیة التخطیط لجنة وعضوة (Global Fund for Women             
على وحاصلة ،(Association for Women's Rights in Development) التنمیة في            النساء
الیفلیهود رایت جائزة على حصلت أنها كما ،2013 عام اإلنسان حقوق عن للمدافعات بنش شارلوت                 جائزة
2016 عام النسویة، للدراسات نظرة وكذلك البدیلة، بنوبل المعروفة (Right Livelihood Award)            

  لعملها على مناهضة العنف ضد النساء في المجال العام واستمراریة الحركة النسویة المصریة.

تتخذها خطوات سیاق في یأتي والذي التنفیذیة، مدیرتها ضد اإلجراء هذا النسویة للدراسات نظرة                وتستنكر
منظمات أمام العام المجال لغلق الماضیین العامین خالل وتصاعدت طویل وقت منذ المصریة               الحكومة
23 في كجمعیة النسویة للدراسات نظرة إشهار تم أنه بالذكر الجدیر علیها. والتضییق المدني                المجتمع
االقتصادي المجلس في خاص استشاري وضع على نظرة حصلت كما ،7184 برقم 2007               دیسمبر

 واالجتماعي باألمم المتحدة منذ ینایر 2014.
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