
 المدني المجتمع وحق حسن القیود غیر المبررة المفروضة على مزن رفع: السفرقرار المنع من الرجوع عن 
 الجمعیات تكوین حریة في المصري

 
ً  32 مصریة، شابةانضّمت  ،2011 /كانون الثانيینایرشھر  في المصریین  المواطنین مالیینإلى  ،عاما

بإرساء و باركم حسني بالرئیس اإلطاحةمطالبین ب البالد أنحاء مختلف وفي القاھرة في التحریر میدان في الحتجاجل
وھي  ،حسن مزنالشابة  اسم. السكان عدد حیث منأفریقیة  دولةثاني أكبر في  والدیمقراطیة الحریة من جدید عھد

 انضم أجل منعقد من الزمن الذي امتد لھا الطویل نضالتكلّل  اإلنسان، حقوق عن ومدافعةشجاعة  نسویةناشطة 
 التي مةالمنظ - النسویة للدراسات نظرةنضال مؤسسة و ،وبعدھا الثورة قبل ،مصر في للمرأة حقوقالمساواة في ال

أو لظل المعروفة بجائزة نوبل اإحدى جوائز "رایت الیفلیھود" ب ما للفوزاختیارھب –وتتولى قیادتھا حسن ھا أسست
 وسوء العنفظّل استمرار  في المرأة وحقوق المساواةترسیخ لوذلك على خلفیة "العمل  ،2016عام للالبدیلة 
 یمقراطیةالد دعموبعدھا في  الثورة أثناء المصریة المرأة مساھمةب الدولي االعترافینبغي لھذا ". والتمییز المعاملة
 لمزن السماح سیتم كان إذا ماالیوم  المؤكد غیر منإال أنھ . لالحتفالمدعاة  یكونأن  األساسیة اإلنسان وحقوق

 يف المصریة السلطاتالصادر عن  السفرقرار منعھا من  بسببوذلك  ھا،تجائزستالم ال أوروبا إلى لسفربا
 .2016/تموز یولیو

 
 عشرین من أكثرضد و ضدھا المتخذة التدابیر سلسلةضمن  حدثاأل ھو السفرإن قرار منع مزن من 

 قضیة" باسم ةالمعروف ،2011 عاملل 173رقم  القضیةفي إطار  مصرفي  المدني لمجتمعا قادةأبرز  منمصریاً 
 مالستجوابھ 2016 /آذارمارسفي  ھائوزمال مزنقد تمّ استدعاء  كانو". لمنظمات المجتمع المدني األجنبي التمویل

 قوقحدراسات ل القاھرة مركز مثل المدني، المجتمع منظماتفتم تجمید أرصدة بعض . القضیةھذه ما یتصل ب في
عض ب، في حین تعّرض غالقباإلوالتعذیب  العنف ضحایا لتأھیل الندیم مركزكما تم تھدید  ،)CIHRS( اإلنسان
 للحقوق المصریةمفوضیة الأمناء  مجلسرئیس و مؤسس هللا، عبد أحمد مثل ،اآلخرین اإلنسان حقوق نشطاء

لكي یستحقوا ھذا الموجھة إلى ھؤالء القادة وھذه الجمعیات  خطیرةال جرائمما ھي ال ولكن. للحبس والحریات،
 للدراسات نظرةمؤسسة  ذلك في بما مصریة،ة أھلیة منظم 37 أن 173تزعم القضیة رقم  حریاتھم؟التقیید ل
ً أجنبی تمویالً تتلقى  النسویة،  مباركسني ح عھدیعود إلى  لقانون، األمر الذي یشّكل انتھاكاً قانونیة غیر بصورة ا

ً ). 2002سنة ل 84 رقم القانون(األھلیة  والمؤسسات الجمعیاتھو قانون  قوانین ل الدولي المركز لتحلیل وفقا
تصریح  دونمن  أجنبیة أمواالً  جمعیة أيتلقي  یحظر ، فھو84للقانون رقم ) ICNL(منظمات المجتمع المدني 

 ال تزید على لمدةحبس العقوبة و (غرامات) مالیة عقوبات على ینصكما  ،ةاالجتماعیالشؤون  وزارة من مسبق
 التي التعدیالت أن) ICNL(قوانین منظمات المجتمع المدني ل الدولي المركز یالحظ. لقانونا انتھاكفي حال  سنة

 عقوبات على نصإذ ت القیودعّزز ھذه ت 2014 عامال في المصري العقوبات قانون من 78 المادة على أدخلت
 ةالمصلحب مضرةتُعتبر  بأنشطة لقیامل أجنبیة أمواالً تلقى ی شخص أيبحق  ،المؤبدحبس ال ذلك في بما ،مشددة

 غامضةتعدیالت قانون العقوبات ال أحكام أنجداً اإلغفال عن  من الصعب. ووحدة البالد لمصریةا الوطنیة
 تتفق ال قد يالت المستقلة ألصواتإسكات سائر او المدني للمجتمعترھیب  رسالةتوجیھ  إلى ھدفتإنما  الفضفاضةو

 ً  .الحكومة سیاسات مع دائما
 

 زنمنعرب عن تقدیرنا البالغ لمساھمات  ،دولیةغیر حكومیة  منظمات، الممثلون عن أدناه الموقعون نحن
 اساتللدر نظرةمساھمات مؤسسة و السیاسیة ومشاركتھا المرأة حقوق وتعزیز المرأة ضد العنف توثیقفي  حسن

ال یضّر  زنمفنشاط . مصر في العنف من الناجیات للنساء والنفسي والطبي القانوني الدعم توفیرفي  النسویة
 لتقدميابدستورھا  مصر التزام عززفھو ی ذلك، من العكس علىبأي شكل من األشكال، بل  الوطنیة مصر ةمصلحب
ً طرف دولة بصفتھا الدولي القانون بموجب والتزاماتھا 2014 ثورة بعد ما مرحلةل  جمیع على القضاء اتفاقیة في ا

 أن يمصرال وفدالالحظ  ،مصراالستعراض الدوري الشامل األخیر ل خاللفبالفعل،  .المرأة ضد التمییز أشكال
یة قیادمراكز  تولي في المرأة حق ذلك في بما ،مختلفة مادة 20 في المرأة حقوق إلى یشیر 2014العام  دستور

ً طرف دولةبصفتھا  ،مصر تلتزم ذلك، لىإ باإلضافة. العنف من الحمایةفي و  أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة في ا
 حمایةالتوفیر و المرأة ضد التمییز لمنع المالئمة التدابیر من وغیرھا التشریعیة التدابیر اتخاذب ،المرأة ضد التمییز

 للدراسات نظرةمؤسسة و مزنیدعم العمل الذي تقوم بھ  .الرجل مع المساواة قدم على المرأة لحقوق قانونیةال
 من اتیناجامرأة، بما في ذلك  100 من أكثرإلى  القانوني الدعمالمؤسسة  قدمت فقد األحكام؛ ھذهإنفاذ  النسویة
كما  میة،سل احتجاجات فين مشاركتھھن على خلفیة لااعتقتم  اإلنسان حقوق عن اتمدافعنساء و الجنسي التحرش



ات اللواتي یالمصرھ للنساء وجیتالالتابعة للمؤسسة توفّر اإلرشاد و الرائدةنساء لل السیاسیة المشاركة أكادیمیةأن 
 .لبرلمانإلى ا العمالیة النقابات، من مؤسساتال في قیادیة مناصب لتوليیسعین 

 
 "مدنيلمنظمات المجتمع ال األجنبي التمویل قضیة" في التحقیق قاضي أمام للمثول حسن مزنتم استدعاء 

 وضعب المعنیة المتحدة األمم لجنةمن تنظیم  عمل وورش جانبیةعدة أنشطة  في مشاركتھا فترة قصیرة من بعد
 تعلیمات على بناء - المطار سلطاتمنعتھا  ،2016 /حزیرانیونیو 27 وفي. 2016 /آذارمارسخالل شھر  المرأة

 نةاللج اجتماع في ةقلیمیبصفتھا خبیرة إ والمشاركة حضور من - العام والمدعي التحقیق قاضيصادرة عن 
 27بین  قدانع الذي فریقیاالشرق األوسط وشمال أفي  اإلنسان حقوق عن للمدافعات اإلقلیميللتحالف  التنفیذیة

ً یُقدّم  لم يذال ،ھذا السفرال شّك أن منع . لبنان بیروت، في /تموزیولیو 1/حزیران ویونیو ما إن مزن، إلى خطیا
 ً ً بواضحیشّكل تدبیراً انتقامیا  إجبارھا على التزامو الدولیة واالجتماعات اآللیات في المشاركة من منعھا ھدفا

 .تمصال
 

الذي تًعد مصر بین الدول األطراف  – والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھدمن  22المادة  تكفل
 جمع ذلك في بما الجمعیات، أنشطةسائر  یشمل الحق ھذا أنوإننا نؤّكد  الجمعیات، تكوین حریة في الحق -فیھ 

 ،ن الجمعیاتوتكوی السلمي حریة التجمع في المقرر الخاص المعني بالحق كیاي، ماینافقد شدّد  ،بالفعل. التبرعات
 تكوین حریة في للحق ةمالزمھي من العناصر المتأصلة وال الموارد واستخدام وتلقي التماسإمكانیة  أنعلى 

 ائیةالقض السلطاتتستمر  أنفمن المؤسف جداً  وجود أي منظمة وعملھا بشكل فعال.ل ضروریة، كما أنھا الجمعیات
 نشطاء لمضایقة الدولي العھد بموجب مصر التزامات مع تعارضالذي ی 84 رقم القانون استخدامب المصریة
 يف المتحدة األمم لدى مصر سفیرالذي كان في تلك األثناء  بدر، ھشامفي حین أن  المصري المدني المجتمع
 بعد لجمعیاتجدید ل قانونبأنھ سیتم سّن  2014للعام  لمصر الشامل الدوري االستعراض في التزمقد  جنیف،
 شروعمحیال  قلقونغیر أننا  الجدید، القانون ھذا سن بعد یتمعلى الرغم من أنھ لم . المدني المجتمع مع التشاور

 /أیلولسبتمبر 8في  المصري الوزراء مجلسة وافقاألھلیة والذي حاز على م منظماتال تنظیمالذي یرعى  قانونال
 ال مختصة،الالمصریة  السلطات نحث ونحن .المدني المجتمع نشاط تنظیمفي  يتقیید نھجتفظ ھذا القانون بیحإذ 

من السفر لكي تتمكن  حسن مزناإللغاء الفوري لقرار منع  لىع ،الخارجیة الشؤون ووزارةالنیابة العامة  سیما
 عمللفي ا ھاحق ممارسةكي تتمكن من ل ذلك، مناألھم و ،"رایت الیفلیھود" جائزةاستالم و أوروبا إلى السفرمن 

بالحقوق  الخاص الدولي العھد ذلك في بما الدولي، القانون بموجب اإلنسان حقوق عن ةمدافعبصفتھا  حریةب والسفر
یة المصر السلطات نحث كما. اإلنسان حقوق عن المدافعینالمتعلق ب المتحدة األمم وإعالنالمدنیة والسیاسیة 

 جدید جمعیات قانونإلى حین سّن  173القضیة رقم  إطار في الجاریة القضائیةالمالحقات  وقفعلى  المختصة
اتھ خالل علیقت في بدر ھشامفقد أعلن  .من دون عوائق أو خطر بالعمل المدني للمجتمع، تسمح اتیةؤم بیئة ریوفّ 

 في ساسیةھو من الركائز األ المدني المجتمعإشراك  أن 2014في العام  لمصر الشامل الدوري االستعراض
نع فالرجوع عن قرار م. للحكومة طبیعي شریك المدني المجتمع وأن االنتقالیة واالجتماعیة السیاسیة العملیات

إطار القضیة رقم  في المصري المدني المجتمعالذي یطال  ضطھاداال ووقف حسن مزنالسفر المفروض على 
ي بذلت ف التي المكاسبضمان عدم ضیاع والوعود  ھذهجسید ت نحوكبیر  شوط قطعالمساھمة في  شأنھ من 173

 .والدیمقراطیة القانون سیادةمن جھة یة مصرال ثورةة إبّان الیسبیلھا جھود مضن
 


