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 أكثر من مخس سنوات من االهتامات واملالحقة يف قضية التمويل األجنيب 

 واليوم نظرة للدراسات النسوية تستعد للعودة يف إطار قانون اجلمعيات األهلية اجلديد 
 

السادسة مشال ابلتحفظ على أموال نظرة للدراسات النسوية  بعد انقضاء العام اخلامس من صدور قرار حمكمة جناايت القاهرة الدائرة  
ى حقوق  املنقولة والعينية والسائلة والعقارية ومنع التصرف فيها، واليت تُعد السابقة األوىل يف اتريخ اجلمعيات املصرية املدنية العاملة عل

، واملعروفة إعالمياً بقضية التمويل األجنيب  173/2011قضية  النساء، كما أهنا اجلمعية األهلية الوحيدة اليت مت التحفظ على أمواهلا ابل
للمنظمات غري احلكومية، وما ختلل تلك الفرتة من استدعاءات للسيدة / مزن حسن املؤسسة واملديرية التنفيذية للجمعية، متكن األستاذ/  

األمر " أبال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية     عبدالرمحن خوجلى، حمامي السيدة/ مزن حسن ونظرة للدراسات النسوية من احلصول على 
وذلك لعدم كفاية األدلة" والصادر من املستشار علي خمتار الرئيس مبحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق املنتدب للتحقيق فيما  

، وجاء  2021  األول تضمنه تقرير جلنة تقصي احلقائق من وقائع خاصة ابلقضية والذي صدر يف احلادي والعشرين من أكتوبر/تشرين
برفع أمساء من مشلهم األمر من قوائم املمنوعني من السفر وترقب الوصول وقوائم املنع من التصرف يف أمواهلم سائلة كانت أو منقولة،  

ة محلت  وذلك دون املساس أبي وقائع أخرى قد تكون حمالً للتحقيق سواء ابلقضية احلالية أو غريها من القضااي. ومت قيد القضية كجنح
  حصر قضاة حتقيق.  2021لسنة  6وأصلها   2021لسنة  8437الرقم 

 
شهر   من  األول  يف  بطلب  التقدم  بعد  التحقيقات  قاضي  قبل  من  السفر  من  املنع  قوائم  من  /مزن  السيدة  اسم  رفع  مت  فقد  وعليه 

،  2016 دس والعشرين من يونيو/حزيران، بعدما منعتها سلطات مطار القاهرة الدويل من السفر يف السا2021ديسمرب/كانون األول 
خلفية   على  التحقيقات  قاضي  طلب  على  بناء  السفر  من  مبنعها  املصري  العام  النائب  من  قرار  بصدور  شفهياً  وإبالغها 

 173/2011 القضية 
 

،  2021كانون األول  وكانت مجعية نظرة للدراسات النسوية قد تقدمت، إلكرتونياً، أبوراق توفيق أوضاعها يف السابع عشر من ديسمرب/
لقاهرة  وتسليمها يداً بيد والتصديق عليها من قبل الوحدة املركزية إبدارة عابدين للشئون االجتماعية والتابعة ملديرية التضامن االجتماعي اب

يف  ، وذلك بعد أن ظلت لسنوات مخس متحفظ عليها كجمعية أهلية مشهرة والوحيدة  2021يف العشرين من ديسمرب/كانون األول  
 ورفض ما رُفع من تظلمات خالهلا.  173القضية 

 
 
 



 

 

 



 







 
 

 
 

 


