
ت12ايد��ن0/اكات�ال,+�يتعرض�لها�السجناء�السياسيون�بمعدل�يث����نزعاج،�وتتنوع�من�التعذيب�وغ��ه�من�

�وعدالة� �5جراءات �س6مة �8ي �الحقوق �من �الحرمان �ح,= ��حتجاز، �مراكز �8ي �اCعاملة �إساءة أشكال

�الكا8ي �حق�الدفاع �فK/ا �بما �اCحتج. اCحاكمات، �عند ��ن0/اكات �اCحام�ن�و�Qتتوقف �إSى �بل�تتعداهم زين،

�لم�ينج�اCحامون�من�5ساءات�ح,=�ع. اCدافع�ن�عX/م �شوهد�8ي�عدد�من�\مثلة�ال,+�سنوردها، ند�وكما

  .تصد_/م�لقضايا�القانون�العام

�وبيX/م� �محام�ن، �عbى �باQعتداء �تفيد �التقارير�ال,+ �8ي �وكيفي �تصاعد�كم+ �اCاgh+�حدث �مدار�العام وعbى

C0/م�ن�8ي�محاكمات�عادلةأولئك�اCى�حق�اbبما�8ي�هذا�من�افتئات�إضا8ي�ع� . وكلون�عن�سجناء�سياسي�ن�ـ

�Cثل� وقد�قامت�اCبادرة�اCصرية�للحقوق�الشخصية�بجمع�عدد�وافر�من�شهادات�اCحام�ن�الذين�تعرضوا

�. هذه�5ساءات �أجراها �من�مشاهدات�مستقلة ا vإضافي� �ومن�وتلقى�نتائج�الشهادات�تأييًدا محامو�اCبادرة،

  .شخصية�8ي�التعرض��ساءات�مماثلةخ|�ا}/م�ال

�ولفظية،� �بدنية، �Qعتداءات �سياسي�ن، �سجناء �عن �ا�2Cافع�ن �أولئك �وخصوًصا �محامون، �تعرض لقد

و}/ديدات،�وتخويف،�عbى�أيدي�موظفي�إنفاذ�القانون،�وأحياًنا�8ي�وجود�ممثbي�النيابة،�الذين�يخفقون�8ي�

�اCحام�ن�. شهود�تلك��ن0/اكات�أو�عند�تلقي�شكاوى�رسمية�من�اCحام�نالتحرك�عند� �أن�هؤQء و\سوأ،

كث�ً�ا�ما�يحرمون�من�فرصة��لتقاء�بموكلK/م�ح,=�8ي�وجود�التصاريح�اCطلوبة،�ويمنعون�من�الحصول�عbى�

6حتجاز�Cدد�قص��ة�أو�كما�تعرض�بعض�هؤQء�اCحام�ن�ل. وثائق�رسمية�تتعلق�بالقضايا�ال,+�ي�2افعون�فK/ا

  .ية�بسبب�مطالب0/م�بحقوق�موكلK/مل�حالة�إSى�تحقيقات�جنائ

  :طار�القانوني� 

�القانون�اCصري�واCعاي��� �8ي �لتداب���الحماية ا
ً
�عملهم�خرق �اCحام�ن�عند�أداء �إSى �اCوجهة وتمثل��ن0/اكات

  .الدولية�عbى�السواء

�اCحام�ن�بأي�شكل�من�أشك  • ال�القول�أو�الفعل�يخالف�الضمانات�اCنصوص�فالتعدي�عbى

� �رقم �القانون �8ي ��١٧علK/ا �اCحاماة�١٩٨٣لسنة �بمهنة �. الخاص �اCادة �هذا��٤٩وتنص من

 أمامها يحضر ال*( الجهات وسائر ا!حاكم من يعامل أن �ي الحق للمحامي" :القانون�عbى�أن

  ".للمهنة الواجب با1ح/.ام

�8ي�أثناء�أد�١٩٨٣لسنة��١٧كما�أن�القانون�  • ائه�لعمله،�أو�إهانته�أو�يجرم��عتداء�عbى�محاٍم

  . }/ديده

�اCادة�\وSى�من�القانون�  • �تحقي�١٩٨٣لسنة��١٧تشدد �اCحام�ن�8ي �أهمية�دور ق�العدالة�عbى

  . وتوكيد�سيادة�القانون 

اCتعلقة��أما�القيود�غ���اC|�رة�اCفروضة�عbى�تواصل�اCحام�ن�مع�موكلK/م�والوصول�إSى�\وراق  •

�تن0/ك�القانون� �الذي�ينص�8ي�اCادة�١٩٨٣لسنة��١٧بقضاياهم�ف�+  للمحامي" :عbى�أن�53،

 وقت أي �ي زيارته حق العمومية السجون  �ي ا!حبوس@ن أحد بزيارة النيابة من له ا!رخص

  ."السجن داخل 1ئق مكان و�ي انفراد، عLى وJجتماع�به



•  �  الدعاوى  عLى �طRع حق للمحامي" :نفس�القانون�عbى�أن�من�52وع6وة�عbى�هذا�تنص�اCادة

 والحصول  وUوراق�القضائية بالدعـاوى  ا!تعلقـة البيانــات عLى والحصول  القضائية وUوراق

ودوائـر� والنيابــات ا!حاكم جميع عLى ويجب .يباشرها ال*( بالدعاوى  ا!تعلقة البيانات عLى

 أن أمامها مهمته ا!حامي يمارس ال*( الجهات من وغ@.ها ي العقار  الشهر ومأمورية الشرطة

  ".بواجبه القيام يقتضcdا التســهيRت�ال*( له تقدم

أما�اCعاي���الدولية�اCتعلقة�بدور�اCحام�ن�وعملهم�فتجد�تفصيلها�8ي�اCبادئ�\ساسية�بشأن�دور�  •

�الثام �اCتحدة �مؤتمر�\مم �تبناها �ال,+ �الوثيقة �و ي �ـ �اCجرم�ن�اCحام�ن �ومعاملة �الجريمة �Cنع ن

�سبتم|�� �8ي �أن�تكفلوتدع. ١٩٩٠اCعقود �" :و�الوثيقة�الحكومات�إSى �عLى�) أ(للمحام@ن، القدرة

  ".أداء�جميع�وظائفهم�ا!هنية�بدون�تخويف�أو�إعاقة�أو�مضايقة�أو�تدخل�غ@.�1ئق

ن�للمحام@ن�إمكانية�من�واجب�السلطات�ا!ختصة�أن�تضم" :وتنص،�إضافة�إSى�هذا،�عbى�أنه

JطRع�عLى�ا!علومات�وا!لفات�والوثائق�ا!ناسبة�ال*(�qي��ي�حوزcpا�أو�تحت�تصرفها،�وذلك�

  ".لف/.ة�تكفى�لتمكيctم�من�تقديم�مساعدة�قانونية�فعالة�!وكلcdم

  

ت�محام@ن�حقوقي@ن��ي�معرض�اسcwداف�أمy(�للمؤسسات�ال*(�يعملون�وكانت�انcwاكات�سابقة،�قد�طال

~cا،�ولكن�Uمر�{ن�يمتد�ليطال�ا!حام@ن��ي�أثناء�أداء�مهنة�ا!حاماة��ي�ا!حاكم�وأقسام�الشرطة،�ح*|�

ر�وقد�تكفل�عدد�من�الوقائع�8ي�الشهو �.�ي�أثناء�تمثيلهم�!cwم@ن�جنائي@ن��ي�قضايا�1�عRقة�لها�بالسياسة

�باCخالفة� \خ��ة�بتسليط�الضوء�عbى�البيئة�اCعادية�ال,+�يضطر�محامو�السجناء�السياسي�ن�للعمل�فK/ا،

�أع6ه �اCفصلة �القانونية �لها�. للضمانات �تعرض �ال,+ �اCعاملة �إساءة �أشكال �عbى �بأمثلة �قائمة �يbي وفيما

  : محامون�لسجناء�سياسي�ن

  :نفاذ�القانون إساءة�معاملة�محام@ن�عLى�أيدي�موظفي�إ  •

�ل6عتداء�بأيدي��8١٣ي�  � �ياسم�ن�حسام�وزميل�لها سبتم|��ظهرت�مزاعم�بتعرض�اCحامي�ِن

وكان�اCحاميان�يحاوQن�. أفراد�الشرطة�عbى�بوابات�معهد�أمناء�الشرطة�بمجمع�سجون�طرة

دخول�قاعة�محكمة�مؤقتة�داخل�\كاديمية�لحضور�جلسة�اCرافعات�\وSى�8ي�محاكمة�

يارا�س6م�ـ�مسؤولة�العدالة��نتقالية�باCبادرة�اCصرية�للحقوق�الشخصية�ـ�ومعها��الزميلة

 .آخرون�ب0/مة�اCشاركة�8ي�مظاهرة�بدون�تصريح�23

وبحسب�أقوال�ياسم�ن،�قام�أفراد�القوة�\منية�عbى�البوابة،�وبيX/م�ضابط�شرطة،�وفرد�

ا�ول vبدني� �زميلها �وعbى �علK/ا �باQعتداء ،
ً
اأدنى�رتبة vتعرضت�. فظي� �إª/ا قالت�ياسم�ن�للمبادرة

�قام� �إلK/ا �أساء �وذراعها،�وإن�الضابط�اCوجود�بمسرح�الواقعة للكمات�وللجر�من�شعرها

وأدت�الجلبة�8ي�الX/اية�إSى�. بلمسها�عbى�نحو�غ���Qئق�رغم�صياحها�فيه�بأن�يرفع�يديه�عX/ا

�حاول�مسؤولون�ب مجمع�سجون�طرة�وغ��هم�تدخل�اCزيد�من�الضباط،�و8ي�أعقاب�هذا

�تحرير� �قاطع �بشكل �رفضوا �لكX/م �باQعتذار، �الجاني �إقناع �الداخلية �بوزارة �العامل�ن من

  .سبتم|��١٤وى�للنيابة�العامة�8ي�تقدمت�ياسم�ن�حسام�بشك. محضر�بالواقعة



،�تعرض�اCحامي�محمد�هشام�للضرب�عbى�يد�ضابط�شرطة�و�حتجاز�٢٠١٤يوليو��8٢ي� �

�8ي �قص��ة �لطلب��Cدة �القسم �إSى �ذهب �قد �وكان �با�سكندرية، �ثاٍن �اCن12ه �شرطة قسم

بعد��عتداء،�رفض�ضباط�. �ط6ع�عbى�أوراق�تتعلق�بال6جئ�ن�السوري�ن�اCحتجزين�هناك

 .القسم�السماح�Cحمد�هشام�بتحرير�محضر�بالواقعة

� � �تح٢٠١٤يونيو��8٣٠ي �8ي �الحق �من �القوي �عبد �رضوى �اCحامية �حرمان �تم رير�محضر�،

وعندما�أصرت�عbى�اCحضر�تعرضت�ل�ساءة�. Cوكلها�بقسم�شرطة�اCن12ه�ثاٍن�با�سكندرية

 .اللفظية�وإخراجها� ي�وزم6¯/ا�من�اCكان�بالقوة،�تحت�وابل�من�ال0/ديدات�و5هانات

تم�8ي�البداية�منع�اCحامية�رضوى�عبد�القوي�من�دخول�قسم�الرمل��٢٠١٤يناير��8٢٥ي� �

�با�  �تم�أول �محتجزين �عدة �مع ��ستجواب �لحضور �ذهبت �قد �كانت �حيث سكندرية،

و8ي�القسم�قام�رجل�بثياب�مدنية،�اعتقدت�رضوى�أنه�فرد�. اعتقالهم�من�محيط�مظاهرات

�وهددها� شرطة �آخرين، �شرطة �ضباط �أمام �عال �بصوت �بإهان0/ا �أو�مرشد، صغ���الرتبة

 .بتحرير�محضر�ضدها�إذا�اشتكت�من�5ساءة

،�تعرض�اCحامي�عمرو�إمام�لل0/ديد�بالس6ح�من�جانب�ضابط�شرطة�8ي�٢٠١٤يناير��8٢٥ي� �

قسم�شرطة�اCعادي،�Qستع6مه�عن�محتجزين�تم�اعتقالهم�8ي�سياق�مظاهرات��حتفال�

أصيب�عمرو�إمام�8ي�صدره�بكعب�بندقية،�وقيل�له�أن�يغادر�. يناير�٢٥بذكرى�انتفاضة�

  . القسم�وإ�Qأطلق�عليه�الرصاص

  :انcwاكات�أو�إخفاق��ي�التحرك�من�جانب�أفراد�هيئات�قضائية  •

،�تمت�إحالة�اCحام�ن�بسمة�زهران�ومحمود�ب6ل�وأسامة�اCهدي�إSى�٢٠١٤من�سبتم|���8٣ي�  �

النيابة�العامة�للتحقيق�الجنائي�من�جانب�القاgh+�محمد�نا¸ي�شحاتة،�الذي�ي�2أس�هيئة�

م�ن�بالعنف�8ي�أحداث�مجلس�الوزراء�8ي�ديسم|��ا٢٦٩�/0CاCحكمة�8ي�قضية�اCتظاهرين�الـ

�عbى�. ٢٠١١ �أصروا �قد �الشرطة �أمناء �بمعهد �عقدت �جلسة، �8ي �الث6ثة، �اCحامون وكان

سماع�موكلهم،�الناشط�السياgº+�أحمد�دومة،�من�القفص�الزجا¸ي�الكاتم�للصوت�الذي�

وعقب�. 5جراءات�وضع�ا0C/مون�فيه�8ي�أثناء�الجلسة،�وأثاروا�بواعث�قلق�من�مدى�عدالة

  . هذا�تم�ا}/ام�اCحام�ن�با�خ6ل�بإجراءات�الجلسة�وإثارة�الشغب�8ي�اCحكمة

�يونيو�  � �آخر�بأيدي�أربعة��8٢٠١٤ي �بالضرب�عbى�محاٍم شهد�اCحامي�محمد�شاكر��عتداء

وتقول�تقارير،�إن�الواقعة�تمت�8ي�. موظف�ن�يعملون�بنيابة�½ي�اCناخ�والزهور�8ي�بورسعيد

  . ث6ثة�من�أفراد�النيابة�العامة�الذين�لم�يتدخلواحضور�

،�تعرضت�اCحامية�ليbى�نجيب�ل6عتداء�اللفظي�من�فرد�شرطة�بمكتب�٢٠١٣نوفم|���8١٩ي�  �

�اCحتجزين �معاملة �ح�ن�أصرت�عbى�وضع�حد��ساءة ورغم�الضغوط�. نيابة�قصر�النيل،

�ومس �ضباط �مارسها �ئال,+ �النيابة �بمكتب �بتحرير�"للتصالح"ولو�الشرطة �قامت �أª/ا Qإ� ،

وقالت�إنه�لم�يتم�اتخاذ�أي�إجراء�بدعوى�أن�اCحضر�الذي�. شكوى�رسمية�8ي�اليوم�التاSي

  ".فقد"حررته�قد�

  



  :قيود�أخرى�تفرض�عLى�ا!حام@ن�لعرقلة�قدرcpم�عLى�أداء�عملهم  •

Cحام�ن�اCنمط�من�قيام�منسوبي�الدولة�بالتدخل�8ي�أعمال�ا�+ghاC�2افع�ن�عن�سجناء�تصاعد�8ي�العام�ا

�ينتقص�إSى�حد�بعيد�من�الحق�8ي�س6مة�5جراءات �مما �أو�تصعيب�تلك�\عمال�أو�عرقل0/ا، . سياسي�ن،

وكث�ً�ا�ما�يشكو�محامو�السجناء�السياسي�ن�من�عجزهم�عن�حضور�جلسات�استجواب�موكلK/م�8ي�أقسام�

�ال �حضور �8ي �صعوبات �يواجهون �كما �العامة، �النيابة �ومكاتب �التجديد�الشرطة �مع �القضائية جلسات

الروتيÂ+�لحبس�موكلK/م��حتياطي،�إذ�تخفق�السلطات�8ي�إخطار�اCحام�ن�بالجلسات،�أو�تعقدها�8ي�مواقع�

وتوضع�عقبات�أخرى�أمام�محامي�. نائية�داخل�مرافق��حتجاز،�مثل�معسكرات�\من�اCركزي�أو�السجون 

قسام�الشرطة�والسجون�ومكاتب�النيابة��تمام�مهام�السجناء�السياسي�ن،�حيث�يضطرون�للتجول�ب�ن�أ

  .الحبس��حتياطي�Ãحد�اCوكل�ن�بسيطة،�بما�فK/ا�طلب�الطعن�عbى�مشروعية

�8ي� �يواجهوª/ا �ال,+ �الشديدة �الصعوبة �السياسي�ن، �السجناء �محامي �ب�ن �الشائعة �\خرى �الشكاوى ومن

�مو  �الوثائق�واCعلومات�اCتعلقة�بقضايا �اCحاكماتالحصول�عbى �أن�يعوق�. كلK/م�قبل�بدء ومن�شأن�هذا

كما�أن�مبالغ�غ���معقولة�. قدر}/م�عbى�امت6ك�الوقت�والتسهي6ت�الكافية��عداد�دفاعهم�ودراسة�القضايا

� و8ي�أحدى�الوقائع،�. للحصول�عbى�تلك�الوثائق�واCعلومات،�وخاصة�قبل�بدء�اCحاكمات" رسوم"تطلب�كـ

�الدفاَع�بتسديد�8ي�اCحاكمة�ذائعة�الص
ُ
ما�(جنيه�مصري��١,٢٠٠,٠٠٠يت�لصحفÇ+�الجزيرة،�طالبت�النيابة

� �نسخ�من�) ألف�دوQر�أمريكي�١٦٨يقرب�من �ضد��٥للحصول�عbى �كأدلة �تقديمها أسطوانات�مدمجة�تم

وح�ن�طلب�خالد�أبو�بكر�محامي��.ا0C/م�ن�بحسب�تقارير�إخبارية�وصحفي�ن�كانوا�متواجدين�8ي�مقر�اCحاكمة

لدفاع�من�رئيس�اCحكمة�حل�اCسألة،�انحاز�القاgh+�إSى�النيابة�وطلب�من�أبو�بكر�تسديد�اCبلغ�إذا�كان�ا

�النسخ �عbى �الحصول �أحكام. يريد �عbى �الث6ثة �الصحفيون �حصل �الX/اية ��8ي �ب�ن �ت�2اوح �١٠و�٧بالسجن

  .أعوام

حام�ن�بمقابلة�موكلK/م�عbى�انفراد�وقد�وثقت�اCبادرة�رفض�إدارات�السجون�8ي�بعض�\حيان�أن�تسمح�للم

وعbى�سبيل�اCثال،�رفض�حراس�سجن�العقرب�مشدد�. داخل�السجون،�مما�يقوض�الحق�8ي�الدفاع�الكا8ي

ريح�ال6زم�من�يونيو،�رغم�إبرازه�للتص�١٤الحراسة،�السماح�للمحامي�محمد�خضر�بزيارة�أحد�موكليه�يوم�

 .من�نيابة�أمن�الدولة


