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 منظمات نسوية تطالب المجلس القومي للمرأة 
 بضرورة التدخل بشأن الهجمة األخيرة علي المنظمات غير الحكومية

 
 ة المجلس القومي للمرأة رئيس /الدكتورة مايا مرسي

 
 تحية طيبة وبعد،،،

 
المنظمات  يالموقعة أدناه تطالبكم بضرورة التدخل بشأن الهجمة األخيرة علة النسويمقدمه لسيادتكم المنظمات 

وبموجبها تم استجواب عدد من المنظمات ومن بينها نظرة للدراسات  173والمعروفة بالقضية  ،غير الحكومية
وعقب  ،مارس 22وذلك يوم الثالثاء  ،واستمع قاضي التحقيقات ألقوال ثالثة من عضوات فريق العمل ،النسوية

يوم الثالثاء القادم  المديرة التنفيذية للتحقيق وذلكو االنتهاء من سماع أقوالهن تم إستدعاء مزن حسن المؤسسة 
 .كمتهمة أولي في هذه القضية 2016مارس  29الموافق 

قلقها من هذا التصعيد ضد منظمة نسوية لها المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ ماسبق تعرب  علىتأسيسا 
شارية في المجلس االقتصادي اسهامات واضحة في تمكين النساء ومناهضة العنف الجنسي ولها صفة است

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

ن اآل يالمنظمة النسوية الوحيدة التي ورد اسمها بشكل رسمي في القضية حت يالجدير بالذكر أن نظرة ه
 .مديرتها مزن حسن هي أول مديرة يتم استدعائها رسميا في القضيةو 

وأن يتم فتح المجال العام لكل القوى  ،العداء للمنظمات غير الحكوميةمن المفترض أن تتوقف الدولة عن  كان
 وتحديدا نظرة يقمنالمنظمات النسوية أن  خاصة ،الحية في المجتمع بما في ذلك المنظمات الحقوقية والنسوية

من  دور فاعل في التواصل مع العديد من المبادرات المجتمعية في المحافظات المختلفة التي تشكلت من نساءب
االنخراط في المجال العام وبدأت تتبلور في األفق مالمح  علىيناير  25تهم ثورة أعمار وخلفيات متنوعة حفز 

 . لحركة نسوية جديدة



عية وبلورة مطالبها وتمكينها من مبادرات المجتماالرتباط بهذه ال ية وتحديدا نظرة علحرصت المنظمات النسوي
 . ء للمطالبة بحقوقهنصياغة رؤاها النسوية مما يفتح آفاقا جديدة و يساهم في خلق فرص حقيقية للنسا

 

المنظمات غير الحكومية وخاصة  ىدناه عن قلقها البالغ من الهجوم علأالنسوية الموقعة المنظمات  تعرب 
لمجال غلق لويعتبر ذلك انتهاكا واضحا للدستور والقانون و  ،النسوية بغرض اعاقتها عن القيام بدورها المنوطة به

مما  ،النساء من االرتباط بمجموعات نسوية منظمة انفرص الحركة النسوية في مصر وحرم ضيقو وتالعام 
 .جن إليهاأشكال الدعم و المساندة التي يحتمن العنف و التمييز من مئات من الناجيات  يؤدي إلي حرمان

التضامن مع نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن التي ستمثل للتحقيق يوم الثالثاء نطالبكم ب بناء عليه
 .المنظمات غير الحكومية ة علىوقف الهجم ىوالعمل عل 2016مارس  29
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