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 منع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق اإلنسان مزن حسن من السفر

 

بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم بمنع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق اإلنسان مزن حسن من السفر  قامت إدارة جوازات السفر
أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت وتم إبالغها شفاهيIا أن قرار المنع قد صدر من قبG النائب العام 

قد كانت مزن حسن متوجهه للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف المصري بناء علي طلب قاضي التحقيقات. و
اإلقليمي للمدافعات عن حقوق اإلنسان بمنطقة الشرق األوسط وشماG أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خالG الفترة من 

 .2016يوليو  1يونيو إلى  27

 
على  تعمG مزن حسنومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية.  حقوق اإلنسان مزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن

، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات العنف ضد النساء في المجاG العام من بينها 2001ضايا النسوية منذ العديد من الق
 والشرق األوسط ومواقع صنع القرار.  والمشاركة السياسية للنساء في مصر من العنف الجنسي،

أعيد والمعروفة بقضية "التمويG األجنبي للمنظمات" والتي  2011لعام  173 رقم القضية أتي منع مزن حسن من السفر على خلفيةوي
 Gنظرة للدراسات النسوية للمثو Gام قاضي أمفتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثالث عضوات من فريق عم

بمحكمة القاهرة  2016مارس  29، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثوG أمام القاضي يوم 2016مارس  22التحقيق يوم 
اق بأنه سيحدد ميعاد إلطالع المحاميات والمحامين علي أور المحامين الحاضرين يومهاوالمحاميات  بإبالغ الجديدة، حيث قام القاضي

التحقيق معها  إطارفي  ثالثةكخطوة  من السفر لمنعإجراء ا ويأتي .أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت الحق وسيقوم علي ،القضية
) وعضوة لجنة التخطيط Global Fund for Womenمزن حسن عضوة بمجلس إدارة الصندوق الدولي للنساء ( وإحالتها للقضاء.

)، وحاصلة Association for Women's Rights in Developmentالتنمية (الدولية للمنتدى الثالث عشر لجمعية حقوق النساء في 
 .2013على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق اإلنسان عام 

، والتي تأتي في 2011لعام  173 وتستنكر نظرة للدراسات النسوية هذا اإلجراء ضد مديرتها التنفيذية، وإدراج الجمعية في قضية رقم
ها الحكومة المصرية منذ وقت طويG وتصاعدت خالG األشهر األخيرة لغلق المجاG العام أمام منظمات المجتمع سياق خطوات تتخذ

، كما حصلت 7184برقم  2007ديسمبر  28المدني والتضييق عليها. الجدير بالذكر أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 
 .2014منذ يناير  المتحدة باألمم واالجتماعي ادياالقتص المجلس فيخاص  استشاري نظرة على وضع

!


