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 تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه تطالبكم بضرورة التدخل بشأن الهجمة    
وبموجبها تم استجواب عدد من  173والمعروفة بالقضية  ،األخيرة علي المنظمات غير الحكومية

واستمع قاضي التحقيقات ألقوال ثالثة من عضوات  ،المنظمات ومن بينها نظرة للدراسات النسوية
وعقب االنتهاء من سماع أقوالهن تم إستدعاء مزن حسن  ،مارس 22وذلك يوم الثالثاء  ،فريق العمل

متهمة أولي ك 2016مارس  29المؤسسة والمديرة التنفيذية للتحقيق وذلك يوم الثالثاء القادم الموافق 
 .في هذه القضية

تأسيسا على ماسبق تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها من هذا التصعيد ضد منظمة 
نسوية لها اسهامات واضحة في تمكين النساء ومناهضة العنف الجنسي ولها صفة استشارية في 

من المنظمات التى تعمل كما طال الهجوم غيرها  ،المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة
 .على إرساء قيم حقوق اإلنسان ومبادئ المواطنة والعدالة والمساواة

وأن يتم فتح المجال العام  ،كان من المفترض أن تتوقف الدولة عن العداء للمنظمات غير الحكومية
ات تمر البالد بتحدي ،لكل القوى الحية في المجتمع بما في ذلك المنظمات الحقوقية والنسوية

تستوجب إشراك القوي االجتماعية المختلفة والعمل علي إتاحه الحق في التنظيم بجميع أشكاله بما 
 .يساعد في خلق مساحات وفرص حقيقية لطرح كل القضايا ومنها قضايا النساء

بناء عليه تطالب المنظمات الموقعة ادناة أن يقوم المجلس القومي للحقوق اإلنسان بدوره المنوط به 
 .مكين المنظمات غير الحكومية من القيام بدورها ووقف الهجمة الشرسة عليهافي ت

 ، 2016مارس 29كما نطالبكم بحضور جلسة التحقيق مع مزن حسن يوم الثالثاء القادم الموافق 
  .خاصة أنها مهددة بالحبس االحتياطي علي ذمة التحقيقات
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