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 :تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع: ثانيا 

 

 :التحقيقات -1
 2021يونيو  13

النضمام الى بتهم امن محافظات مختلفة  مواطن 69مع  -بعد إختفاء قسري لمدد متفاوتة -حققت نيابة أمن الدولة العليا  .1

 .االجتماعيجماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل 

نتماء بتهمة اال -عقب حصولهم على حكم بالبراءة -من محافظة الشرقية  مواطن 21مع حققت نيابة العاشر من رمضان  .2

 . لجماعة اإلخوان المسلمين

  2021يونيو  15

ختلفة بتهم من محافظات م مواطن 28نحو  مع -بعد اختفاء قسرى لمدد متفاوتة  -حققت نيابة أمن الدولة العليا  .1

 .االنضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعى 

لسنة  910 في القضية رقم -عقب إخالء سبيله -المحامي الحقوقي محمد رمضانحققت نيابة أمن الدولة العليا مع  .2

 .مع العلم باغراضها حصر أمن دولة بتهمة االنضمام الى جماعة ارهابية 2021

 :تجديد الحبس  -2
 2021يونيو  13

 984)  ى القضايا أرقامف مواطن 222عدد نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  .1

 لسنة 865،  2005لسنة  867،  2021لسنة  90،  2020لسنة  955، 2020لسنة  970،  2020لسنة  975، 2020لسنة 

لسنة  534، 2021لسنة  65، 2019لسنة  800،  2019لسنة  810، 2020لسنة  855،  2020لسنة  864،  2020

لسنة  1175، 2019لسنة  1269، 2019لسنة  1413، 2019لسنة  1781، 2021لسنة  33، 2020لسنة  467، 2020

 1018، 2020لسنة  1052،  2020لسنة  1053، 2020لسنة  1057، 2020لسنة  1107،  2020لسنة  1111، 2018

 .أمن دولة عليا(  2020لسنة  1017، 2020لسنة 

 ماعة محظورةمن محافظة الشرقية بتهمة االنتماء لج نمواطني 5 نظرت النيابة الكلية بمحكمة الزقازيق جلسة تجديد حبس .2

 . مسلميناإلخوان المن محافظة الشرقية بتهمة االنتماء لجماعة  مواطنين 3حبس نظرت نيابة أبو حماد جلسة تجديد .  .3

                                                 
"من  خالل االسبوعتضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحترام سيادة القانون أسبوعية نشرة  1

، وهي تعتمد على عمل فريق برنامج العدالة الجنائية و الرصد االعالمي والجريدة الرسمية ، كما تختتم النشرة  الخميس لالربعاء"

 . برأي وتعليق الشبكة العربية



 

  2021يونيو  14

لسنة  960)فى القضايا  أرقام  متهم 310عدد نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  .1

لسنة  1956`  2019لسنة  488`  2020لسنة  680`  2019لسنة  810`  2020لسنة  880`  2020لسنة  955`  2020

`  2020لسنة  1116`  2020لسنة  1196`  2020لسنة  1300`  2019لسنة  1360`  2019لسنة  1781`  2019

لسنة  1017`  2020لسنة  1018`  2020لسنة  1052`  2020لسنة  1106`  2020لسنة  1107`  2020لسنة  1111

2020  

  2021يونيو  15

لسنة  955)فى القضايا أرقام   متهم 154عدد نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  .1

لسنة  534،  2020لسنة  558،  2020لسنة  58،  2020لسنة  730،  2020لسنة  786،  2019لسنة  810،  2020

 1551،  2018لسنة  1555،  2019لسنة  1780،  2019لسنة  1898،  2017لسنة  955،  2020لسنة  335،  2020

  2020لسنة  1052،  2020لسنة  1111،  2018لسنة 

 

 :إخالء السبيل -3
 2021يونيو  12

جنيه التهامه باالنضمام الى جماعة  5000المحامي بضمان مالي  سعيد السيد سليمان أخلت محكمة جنايات الزقازيق سبيل .1

 .ارهابية مع العلم بأغراضها

 2021يونيو  13

 .حصر أمن دولة  بتدابير احترازية 2020لسنة  855فى القضية  متهمين 8أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل  .1

حصر تحقيق أمن الدولة بتدابير  2021لسنة  955فى القضية رقم  متهمين اثنينأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل  .2

 احترازية 

 لة بتدابير احترازية حصر تحقيق أمن الدو 2021لسنة  65فى القضية رقم  ثالث متهمينأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل  .3

 2021يونيو  14

حصر أمن دولة  2020لسنة  1196فى القضية رقم  رضا فتح الباب محمودأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل  .1

 بتدبير احترازي 

حصر أمن دولة بتدبير  2019لسنة  488فى القضية رقم  متهمين اثنينأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل   .2

 احترازي

 

  2021يونيو  15

حصر أمن الدولة لتجاوز مدة  2018لسنة  440فى القضية  الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوحأخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل  .1

 .الحبس االحتياطي المقررة بالقانون

حصر أمن دولة بتدبير  2019لسنة  1898في القضية رقم  المحامي مهاب اإلبراشىأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل  .2

 . . رازياحت

 2021يونيو  16

مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بضمانه الشخصي عقب سماع  حسام بهجت أخلت نيابة استئناف القاهرة سبيل .1

بإهانة هيئة االنتخابات ونشر أخبار كاذبة عن تزوير االنتخابات واستخدام حساب على مواقع التواصل في أقواله في اتهامه 

 . ارتكاب الجريمتين

 

 :إطالق سراح - 4
 2021يونيو  14

بعد احتجازها ألكثر من أسبوع عقب قرار محكمة جنايات القاهرة باستبدال  هويدا أحمد حسينإطالق سراح المواطنة  .1

 . 2020لسنة  880حبسها االحتياطي بتدبير احترازي فى القضية رقم 

 2021يونيو  15

بعد احتجازه بالمخالفة للقانون عدة أيام عقب قرار استبدال حبسه  "البناسيد "سيد على عبد العال إطالق سراح المحامى  .1

 .حصر أمن دولة 2020لسنة  880االحتياطي بتدبير احترازي فى القضية 

 

 :المحاكمات - 5
 2021يونيو  12

إلى جماعة بمحافظة الشرقية بتهمة االنضمام  متهمين 10نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ اإلبراهيمية جلسة محاكمة  .1

 محظورة 

فى القضية المعروفة اعالميا بقضية خلية داعش  متهما 12نظرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة  .2

 . امبابة



 

 2021يونيو  13

فى القضية المعروفة إعالميا بخلية هشام  متهم 12محاكمة نظرت الدائرة االولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل  .1

 .عشماوى

فى القضية المعروفة إعالميا بقضية  متهمين 3نظرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة  .2

 إرهاب الوايلى 
 

  2021يونيو  14

فى القضية المعروفة إعالميًا بقضية محاولة اقتحام قسم  متهم واحدنظرت محكمة جنايات القاهرة حجز إعادة محاكمة  .1

 .شرطة مدينة نصر للنطق بالحكم

في القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية اللجان  متهمين 3حجزت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة  .2

 النوعية بالمرج

فى إعادة محاكمته في القضية  متهم واحدقررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة مد أجل الحكم على  .3

 .المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف المطرية

في القضية المعروفة إعالميا  متهمين 3أجلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة في محكمة العباسية محاكمة  .4

 .ضية الفيرمونتبق

 2021يونيو  15

التهامهم باحتجاز وتعذيب مواطن و قتل آخر لتعاونهم مع قوات األمن في اإلبالغ  متهم 22محاكمة جنايات القاهرة تؤجل  .1

 .عن عناصر الجماعات اإلرهابية

سماع شهادة الداعية  في القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية داعش إمبابة عقب متهما 12جنايات القاهرة تؤجل محاكمة  .2

 .محمد حسين يعقوب

 .في القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية الزيتون األولى متهمين اثنينجنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة  .3

في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة  متهما 76جنايات المنيا، تحجز محاكمة  .4

 .للنطق بالحكم

 .2في القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية المرابطين  متهما 11جنايات القاهرة تؤجل محاكمة  .5

 :األحكام - 6
 2021يونيو  13

بمحافظة الشرقية بالحبس ثالث سنوات  بتهمة حيازة  متهم 13قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح بمعاقبة   .1

 .مطبوعات تحريضية ضد الدولة

 2021يونيو  14

في منيا القمح التهامهم حيازات منشورات تحرض على العنف ضد  متهمين 3 قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بحبس .1

 .الدولة لمدة ثالث سنوات

إلعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم ا من 63لـ  وتخفيف العقوبة متهما 12لـ  قضت محكمة النقض بتأييد حكم اإلعدام .2

 .األحكام على األحكام الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعالميا بقضية فض اعتصام  رابعةللوفاة، وتأييد باقى 

 2021يونيو  15

 2جنيه بحق  500إلي الحبس سنة وغرامة ، جنيه 500قرر الحاكم العسكري تعديل الحكم من الحبس سنتين وغرامة  .1

 .بالشرقية  مواطنين

 6جنيه بحق  500شهور وغرامة  6إلي الحبس   ،جنيه 500سنتين وغرامة قرر الحاكم العسكري تعديل الحكم من الحبس  .2

 .من أبو حماد الشرقية مواطنين

سنوات في القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف  10بالسجن المشدد  متهم واحد جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة .3

 .المطرية

 2021يونيو  16

بمركز منيا القمح، بالحبس لمدة ثالث سنوات التهامهم بحيازة  اثنين متهمينقضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، بمعاقبة  .1

 .منشورات تحرض على العنف ضد الدولة

7 
 



 

:قضاء إداري ودستورية  -

 
 2021يونيو  12

من الدستور بشكل يجيز  140قضت محكمة القضاء اإلداري  بالوقف الجزائي لمدة شهر في الطعن المقام لتعديل المادة  .1

 .من الدستور 226و  128انتخاب رئيس الجمهورية ألكثر من مدة رئاسية واالستمرار في منصبه وفقاً للمادتين إعادة 

 2021يونيو  14

أحالت محكمة القضاء اإلداري الطعن المقام من مرتضى منصور، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار  .1

 .اضية، لهيئة مفوضي الدولة الالئحة المالية الجديدة لألندية الري

 2021يونيو  15

قررت محكمة القضاء اإلداري إحالة الدعوى تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلى واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة  .1

المدنية بإجراء امتحان علمى لمن يرغب من الصيادلة يتم بناء على نتائجه تحديد من هم أحق بالتعيين والتكليف لهيئة 

 مفوضى الدولة 

 :تالتشريعات والقرارا  -8

 2021يونيو  13

مكرر من قانون العقوبات وتنص  186بإضافة مادة جديدة الى المادة  2021لسنة  71قرر مجلس النواب القانون رقم  .1

مع عدم اإلخالل باى عقوبة اشد يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على ثالثمائة ألف جنيه كل من :" على

بث او نشر او عرض باى طريق من طرق العالنية لوقائع جلسة محكمة متخصصة  صور او سجل كلمات او مقاطع او

لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة، ويحكم فضال عن ذلك بمصادرة 

وتضاعف . ه بحسب األحوالاألجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها او مسح محتواها او إعدام

 "الغرامة في حالة العود

 2021يونيو  14

وافقت اللجنة التشريعية  نهائيا على مشروع قانون بتعديل مادتين  في قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن األول حق  .1

ب تنفيذها فى مواجهة الدولة المحكمة فى الرقابه على دستوريه قرارات المنظمات والهيئات الدولية وهيئات التحكيم المطلو

، وتضمن الثاني أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المحكمة الدستورية عدم االعتداد بالقرارات واألحكام 

 .المشار إليها أو االلتزامات المترتبة على تنفيذها

 

 :البيانات القضائية  -9
 2021يونيو  12

حكام الجنائية والمطالبة في نطاق محافظة بورسعيد وبموجبه يتم ألتطبيق برنامج تنفيذ اأعلنت النيابة العامة عن بدء تشغيل  .1

 .حصر أحكام محاكم الجنح الجزئية و المستأنفة الكترونيا تنفيذا لسياسة التحول الرقمي

 .حول الرقمي سرة تنفيذا لسياسة التألمكنب رقمي خدمات نيابات ا 12أعلنت النيابة العامة عن التشغيل التجريبي لعدد  .2

 

 2021يونيو  15

يطالي  ريجينى والذى تضمن أال وجه ألالنائب العام يسلم السفير االيطالى تصرف النيابة العامة فى قضية مقتل الباحث ا .1

 إلقامة الدعوى الجنائية قبل أيا من ضباط  وأفراد الشرطة المصريين 

 

 :الشبكة العربيةتعليق  -10
توظيف القضاء في التنكيل بالخصوم متهم في قضية فض اعتصام رابعة العدوية ليؤكد  12جاء حكم محكمة النقض باعدام  -

عدام الي الحد الذي جعل مصر في المرتبة الثالثة عالميا من ألعقوبة ا،والتوسع في تطبيق خيرة ألالسنوات ا في السياسيين

 .دني من ضمانات المحاكمة العادلة ألالحد ا غيابمن  لعديد من المحاكماتا بيشوحيث تنفيذ أحكام اإلعدام على الرغم مما 



 

 

كما جاء مشروع القانون الحكومي بإضافة مادتين لقانون المحكمة الدستورية العليا ليثير دهشة القانونيين اذ كيف لمحكمة  -

الدولي وانضمت الدول بمحض اختيارها محلية أن تلغي أو توقف تنفيذ قرار صادر من منظمات نشأت وفقا لقواعد القانون 

فالت من المساءلة الدولية مستقبال في شأن انتهاكات حقوق أللعضويتها أثير التساؤل المشروع هل هذا التعديل يهدف الى ا

 اإلنسان؟

التوقف ليؤكد الحاجة الملحة لضرورة  متهم 672نحو حتياطي ألللحبس ا إلستثنائيةعلي جانب أخر كان تجديد المحاكم ا -

 .عن التوسع الشديد في قرارات الحبس االحتياطي حيث بات آالف المواطنين رهنا له بسبب تعبيرهم عن أرائهم 

 

، ليرسخ ظاهرة بغيضة ودخيلة على القضاء وكان تدوير المحامي الحقوقي محمد رمضان في قضية جديدة من داخل محبسه  -

 .منية علي حقوق وحريات المواطنين ألى لألجهزة اليثبت للكافة اليد الطول وهي ظاهرة التدوير ، و


