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 الیوم نودع مقرنا … ونستمر في العمل

النسویة من كل بمنع االبتدائیة القاهرة شمال محكمة قرار على شهرا عشرة أربعة من أكثر الیوم                  یمر
وشركة - النسویة" للدراسات لـ"نظرة التنفیذیة والمدیرة المؤسسة - حسن مزن اإلنسان حقوق عن                والمدافعة
والعقاریة. والمنقولة السائلة أموالهن في التصرف من النسویة" للدراسات "نظرة وجمعیة للدراسات"              "نظرة
بقضیة 2011 والمعروفة لعام "173" في  القضیة التحقیقات قاضي طلب على بناءا تم القرار هذا أن                وُیذكر
على التحفظ فیها یتم الي 173 القضیة في األولى السابقة هذه اعتبرت حیث للمنظمات"، األجنبي                 "التمویل
على التحفظ یتم أهلیة جمعیة أول كذلك النسویة" للدراسات "نظرة تعتبر كما نسویة، أهلیة جمعیة                 أموال

  أموالها في تاریخ الجمعیات المدنیة العاملة على حقوق النساء منذ الخمسینات.

اإلنسان حقوق على عملها الستمراریة السبل كافة على العمل على الماضیة األشهر خالل نظرة                عملت
المعتركات في للنساء الفعالة والمشاركة الجنسي العنف من للناجیات المختلفة الدعم ألشكال وتقدیمها               للنساء،
والثري الطویل بالتاریخ منها إیمانًا الشابة، النسویة والمبادرات المؤسسات مع وشراكاتها العامة،              والمجاالت
تتمكن لن أعاله، إلیه المشار التحفظ لحكم ونظرًا اآلن. حتى 1919 عام منذ المصریة النسویة                 للحركة
النسویة" للدراسات "نظرة ُتعلن ذلك، من وبالرغم الحالي، الشهر نهایة مع مادي بمقر االحتفاظ من                 نظرة
النسوي المعرفي اإلنتاج وكذلك ومتطوعیها، متطوعاتها خالل من وأنشطتها خدماتها تقدیم استمراریة              عن
خالله، من المقدمة والخدمات الساخن الخط واستمرار المصریة النسویة الحركة مع االشتباك من               النابع
تلعبه الذي الهام بالدور یقین على وهي المصریة، النسویة الحركة استمراریة في نظرة لمساهمة                وذلك

  األجیال الشابة والقادمة من النسویات الالتي یؤمن بحق النساء في سالمتهن الجسدیة وكرامتهن اإلنسانیة.

خاصة بحقوقهن النساء تحلي لضمان النضال من الكثیر هناك یزال ال أنه النسویة" للدراسات "نظرة                 تعلم
منفتح عام مجال وجود وعدم المصریة، الدولة عنها تتراجع ال التي األبویة القیم منظومة ظل                 في
الالزمة. القانونیة المعاییر كافة تتبع والتي المستقلة، النسویة والمنظمات المجموعات به تعمل              ودیمقراطي
خطاب وجود استمراریة على الحفاظ نسوي، مدني مجتمع من كجزء نظرة، استطاعت المناخ، هذا ظل                 وفي

 نسوي للمطالبة بحق النساء في التواجد الفعال في المجال العام.

2016 مارس 22 في للتحقیق النسویة" للدراسات "نظرة فریق من عضوات ثالث استدعاء من                فبالرغم
إلى التحقیق تأجیل قرر الذي التحقیقات، قاضي أمام ومثولها 2016 مارس 29 یوم حسن مزن                 واستدعاء
وأموال أموالها على التحفظ ثم ،2016 یونیو 27 یوم السفر من منعها ثم ومن یتم ولم مسمى غیر                    أجل

  الجمعیة، استطاعت نظرة االستمرار في العمل وتوفیر أشكال دعم مختلفة للنساء.
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الحركة استمراریة من التأكد على النسویة" للدراسات "نظرة عملت الماضیة، أعوام العشرة خالل               وفي
من خالیة بیئة ظل في المشاركة فیه یستطعن للنساء آمن عام مجال خلق على والعمل المصریة                  النسویة
الجنسي، العنف من للناجیات الدعم من مختلفة أشكاًال نظرة قدمت السنوات تلك وخالل والتمییز.                العنف
مع اشتراكها إلى باإلضافة النواب، مجلس ومنها مختلفة انتخابیة لعملیات المرشحات النساء مع               والعمل
المحلیة، مجتمعاتهن في النساء له تتعرض ما من نابع نسوي خطاب نشر في مختلفة محافظات من                  شابات
آلیات مع باالشتباك أیضا "نظرة" وقامت النساء. ضد والتمییز العنف أشكال كل لمناهضة جهد بكل                 ویسعى
خلق لضمان االجتماعي النوع منظور إدماج شأنها من حقیقیة دیمقراطیة عملیات وجود لضمان               مختلفة
النساء بحق متعلقة مختلفة خطابات إصدار ومنها للنساء، اإلنسان حقوق لتحقیق ضروریة وسیاسات               آلیات
واألحزاب المختلفة النقابات سیاسات أو المصري الدستور في سواء العامة، السیاسیة والحیاة المناصب               في
محاسبة لضمان الحقائق تقصي لجان ومنها للدولة مؤسسیة آلیات مع االشتباك إلى باإلضافة               الدیمقراطیة،
ضد التمییز لمحاربة ضروریة وتدابیر آلیات على تنص مختلفة موقف وأوراق توصیات وإصدار               الجناة

 النساء في المناصب العامة المختلفة والحد من العنف الواقع علیهن.

المصریات، للنساء وأحالمها "نظرتها" نشر في مضیها على النسویة" للدراسات "نظرة تؤكد              وختاما،
والشابات النساء من العدید تواجد أن "نظرة" تؤمن كما للعمل. القانونیة الطرق كل خالل من جاهدة                  وستعمل
والتمییز العنف أشكال كل تحارب مستقلة نسویة حركة واستمراریة وجود في المتجدد األمل هو                النسویات

 ضد النساء المصریات.

 وباستمرار نضال نساء مصر تتجدد الحركة النسویة المصریة
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