
 

 

 

 

  نشرة عدالة مصر
 

 م 2021يونيو  23 - 17العدد الثاني : 
 1"نسخة تجريبية

 

 "2021يونيو  23 -17" الفترة من أوال: أهم أخبار العدالة في أسبوع
 

ر سنوات بزعم نشر أخبا 4بالحبس لمدة  الباحث أحمد سميرحكمت محكمة جنح أمن دولة طوارئ على  .1
لنقض. والخارج، وهو حكم استثنائي يحرمه من االستئناف وا وبيانات كاذبة تسيء إلى مصر في الداخل

 )حكم قضائي(
استكمال  مة سنتين حبس احتياطي ، يتم  زياد العليمي في اليوم الذي يستكمل فيه ال المحامي الحقوقي .2

لحد احصر أمن دولة عليا بدال من االفراج عنه لبلوغ  2019لسنة  930التحقيق معه في القضية رقم 
 لحبس االحتياطي. )تحقيق(االقصى ل

الغ بضمان مالي في واقعة ب مواطن آخربضمان محل إقامتهم وإخالء سبيل  سيدة ونجلهااخالء سبيل  .3
 سبيل(. محافظ الغربية قبله بتهمة قذفه وإساءة استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية ) إخالء

قضية ،المعروفة إعالميا ب 2011لسنة  731مؤسسات وجمعيات أهلية في القضية  4حفظ التحقيقات قبل  .4
 إغالق المجتمع المدني ) أمر بأال وجه(.

دون موافقة القضاء اإلدارى باإلسكندرية يقضي بأحقية الزوجة منفردة باستخراج شهادة ميالد ألطفالها ب .5
 الزوج. )قضاء إداري(

 )قضاء اداري(عدم قبول قضيتين لحل و حظر أنشطة  حزبي العيش والحرية ، ومصر القوية  .6

 سجون مركزية جديدة )تشريعات( 8قرار يانشاء عدد  .7

 

ثانيا : تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع:
 

 التحقيقات: -1
  2021يونيو  19

تهم بمن محافظات مختلفة  مواطن 37مع  -بعد إختفاء قسري لمدد متفاوتة -حققت نيابة أمن الدولة  .1
 جتماعي.ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االاالنضمام الى جماعة ارهابية 

ى جماعة بتهمة االنضمام إل عبد الجليل سليم المغربيحققت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية مع األستاذ  .2
 ارهابية 

 2021يونيو  21

 أول المحلةإداري  2021لسنة  6039في القضية رقم  مواطنين 3حققت نيابة أول طنطا الكلية مع  .1
 دوه بها.الكبرى بزعم قيامهم بقذف محافظ الغربية عبر رسائل على الواتس اب الخاص به كانوا قد انتق

 2021يونيو  23

لسنة  930قم في القضية ر زياد العليمي استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المحامي الحقوقي .1
باالفراج  االخير الذي يكمل سنتين ويلزم النيابة العامةحصر أمن دولة عليا ، علما بانه اليوم  2019

 عنه بقوة القانون لبلوغ الحد االقصى للحبس االحتياطي.

                                                 
ة أسبوعية تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات  1 ام سيادة القانون خالل االسبوع نشر من “واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحتر

ة برأي و ” الخميس لالربعاء تعليق ، وهي تعتمد عىل عمل فريق برنامج العدالة الجنائية و الرصد االعالمي والجريدة الرسمية ، كما تختتم النشر
 الشبكة العربية. 



 

 

 

 

2.  

 تجديد الحبس: -2
 2021يونيو  19

النضمام من محافظة الشرقية على ذمة التحقيقات بتهمة ا مواطنين 4نظرت نيابة ديرب جلسة تجديد حبس  .1
 الى جماعة إرهابية

 2021يونيو  20

قضايا فى ال مواطن 228عدد نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  .1
 585،  2017لسنة  630،  2020لسنة  662،  2019لسنة  750،  2020لسنة  811أرقام ) 

،  2020لسنة  517،  2019لسنة  563،  2018لسنة  570،  2020لسنة  570،  2020لسنة 
 2015لسنة  288،  2019لسنة  311،  2020لسنة  467،  2014لسنة  473،  2020 لسنة 502

 (  . 2020لسنة  1022،  2020لسنة  1055،  2020لسنة  1225، 

   2021يونيو  21

قضايا فى ال مواطن 289عدد  نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس .1
لسنة  880،  2021لسنة  90،  2020لسنة  955،  2020لسنة  960 ، 2017لسنة  977أرقام ) 
 566،  2021لسنة  65،  2020لسنة  773،  2019لسنة  810،  2020لسنة  865،  2020
،  2021لسنة  240،  2017لسنة  316،  2012لسنة  376،  2021لسنة  383،  2020لسنة 
 (  2020لسنة  1053 ، 2020لسنة  1107،  2020لسنة  1196،  2021لسنة  238

إداري  2018لسنة  4118فى القضية رقم  محمد عادل نظرت محكمة جنايات المنصورة تجديد حبس .2
مشاركة وشربين بتهمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي، 

 جماعة إرهابية.

 2021يونيو  22

قضايا فى ال مواطن 290عدد ة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكم .1
 649،  2019لسنة  674،  2020لسنة  680،  2019لسنة  706،  2020لسنة  970أرقام ) 

،  2019لسنة  1956،  2020لسنة  535،  2019لسنة  551،  2018لسنة  640،  2020لسنة 
 1054،  2020لسنة  1075،  2018لسنة  1365،  2019لسنة  1475،  2018لسنة  1552

 ( 2020لسنة 

حبسه  على قرار المعلم القرآني رضا عبد الرحمننظرت محكمة جنايات الزقازيق االستئناف المقدم من  .2
جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بزعم االنضمام إلى  2020لسنة  3418احتياطيا في القضية رقم 

 .تنظيم داعش اإلرهابي

 

 إخالء السبيل: -3
 2021يونيو  17

 2021لسنة  4675بضمان محل اقامتهم فى القضية رقم  مواطن 13عدد أخلت نيابة محرم بك سبيل  .1

منشآت  إداري محرم بك والتى يواجهوا فيها تهم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة والبلطجة وتخريب

 عامة. 

 2021يونيو  20
ة حصر أمن دول 2020لسنة  467لقضية رقم فى ا مواطنين اثنين أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل .1

 عليا بتدبير احترازي.

  2021يونيو  21

ير حصر أمن دولة عليا بتدب 2020لسنة  880فى القضية  متهم 16أخلت محكمة جنايات القاهرة عدد  .1

 احترازي.

 نةلس 6039في القضية رقم  منى صالح مصطفى ونجلهاأخلت نيابة أول طنطا الكلية سبيل المواطنة  .2

 إداري أول المحلة الكبرى بضمان محل إقامتهم. 2021



 

 

 

 

  2021يونيو  22

حصر أمن دولة  2020لسنة  535في القضية رقم  مواطن واحدأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل  .1

 عليا بتدبير احترازي.

حصر أمن دولة  2020لسنة  680في القضية رقم  مواطن واحدأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل  .2

 بتدبير احترازيعليا 

حصر أمن دولة  2019لسنة  1956في القضية رقم مواطنين  5 أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل .3

 عليا بتدبير احترازي

 2021يونيو  23

آالف  10بضمان مالي قدره  محمد حسن محمد أخلى قاضي المعارضات بمحكمة طنطا سبيل المواطن .1

 أول المحلة الكبرى بتهمة قذف محافظ الغربية.إداري  2021لسنة  6039جنيه في القضية رقم 

 

 حفظ التحقيقات: - 4
  2021يونيو  20

ؤسسات م 5أصدر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل أمر بأال وجه القامة الدعوى الجنائية قبل  .1
ة كفاب ، المعروفة إعالميا بقضية إغالق المجتمع المدني ، واربعة لعدم 2011لسنة  173في القضية 

واحد  وهي)المركز اإلقليمي لألبحاث واالستشارات، والمكتب العربي للقانون، ومؤسسة عالماالدلة
: مؤسسة "( والمؤسسة الخامسة لعدم األهمية وهيACTللتنمية ورعاية المجتمع المدني، و منظمة أكت "

 المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان.

 إطالق سراح: - 5
 2021و يوني 22

لهم تنفيذا لقرار إخالء سبي منى صالح مصطفى ونجلهاأطلقت مديرية أمن الغربية سراح المواطنة   .1
 إداري أول المحلة الكبرى. 2021لسنة  6039الصادر من نيابة استئناف طنطا في القضية رقم 

 

 المحاكمات: - 6
  2021يونيو  19

بتهمة حيازة مطبوعات  مواطن 17 محاكمة نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم بالشرقية .1
 تحريضية ضد الدولة

 مواطن بتهمة حيازة مواطن 43نظرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء الزقازيق بالشرقية محاكمة  .2
 مطبوعات تحريضية ضد الدولة

  2021يونيو  20

ة بتهمة حياز مواطن 14 نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح بالشرقية جلسة محاكمة عدد .1
 مطبوعات تحريضية ضد الدولة

بتهمة حيازة مطبوعات  مواطن 45 نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسة محاكمة .2
 تحريضية ضد الدولة

 2021يونيو  22

ميا في القضية المعروفة إعال متهمين 3نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة  .1
 لوزراء.بقضية أحداث مجلس ا



 

 

 

 

اعدة في القضية المعروفة إعالميا بقضية تصوير ق متهم 271نظرت المحكمة العسكرية إعادة محاكمة  .2
 بلبيس الجوية

 األحكام: - 7
  2021يونيو  20

لف أ 200سنوات وتغريمها مبلغ  10بالسجن المشدد  حنين حسام قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة .1
ألف  200 سنوات وتغريمها مبلغ 6بالسجن المشدد  ألدهم واثنين آخرينمودة اجنيه " غيابيا"  ومعاقبة 

 جنيه  بتهمة اإلتجار بالبشر "حضوريا".

  2021يونيو  21

 ثنين آخرينالعاًما  15، والسجن المشدد  باإلعدام شنقًا  متهم واحدقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  .1
 المفرقعات.التهامهم باالنضمام إلى جماعة إرهابية وصناعة 

دار  في القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف متهم واحدقضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة  .2
 السالم

ي مدينة فباالعدام شنقا التهامه بتصنيع مواد متفجرة  متهم واحدقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  .3
 نصر.

قضية بالمؤبد فى القضية المعروفة إعالميا بالسجن  متهم واحد قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة .4
 خلية الوايلى اإلرهابية

 2021يونيو  22

نوات س 4بالحبس لمدة  الباحث أحمد سميرقضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة بمعاقبة  .8
 و حكم، وهالتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة تسيء إلى جمهورية مصر العربية في الداخل والخارج

يا طوارئ، نظًرا لصدوره عن محكمة أمن الدولة العلاستثنائي ال يمكن استئنافه أو الطعن عليه بالنقض 
 ، مما يهدر شروط المحاكمة العادلة.

 قضاء إداري ودستورية: - 8
 2021يونيو  19

هادة ميالد شالدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى باإلسكندرية تقضي بأحقية الزوجة منفردة باستخراج  .1
 ألطفالها بدون موافقة الزوج.

ظر أنشطة  حزاب  بالمحكمة اإلدارية العليا بعدم قبول الدعوتين المقامتين  بطلب حل وحألقضت  دائرة ا .2

معروفين حزبى مصر القوية و العيش والحرية وهي القضايا التي رفعها احد محاميي الحسبة السياسية ال

 في مصر.

 2021يونيو  20

كتور مبروك ائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري، الدعوى المقامة من أحد المحامين  لمنع الدنظرت الد .1

 عطية من الظهور إعالمياً.  

 2021يونيو  21

صلب قضائية المقامة من عمال الحديد وال 75لسنة  44533نظرت محكمة القضاء اإلدارى الدعوى رقم  .1

 ،  بتصفية المصنع. 2021لسنة  1العام رقم للمطالبة بإلغاء قرار وزير قطاع األعمال  

قضائية المقامة من عمال الحديد والصلب  75لسنة  26731نظرت محكمة القضاء اإلدارى الدعوى  .2

 والمطالبه الغاء قرار تصفيتها.



 

 

 

 

 

 قرارات وتشريعات قانونية: -9

 

 محافظات  4سجون مركزية جديدة في  8إنشاء  -1
 

 :ت وهيمحافظا4في  2021يونيو 22سجون مركزية جديدة بتاريخ 8وزارية بانشاء قرارات 4اصدر وزير الداخلية  

 طاميةسجن مركزي بمديرية أمن الفيوم هما: سجن مركز شرطة  2بإنشاء  2021لسنة  1120رقم قرار  ●

 .الشواشنة المركزي، وسجن مركز شرطة المركزي

أسوان أسوان هما سجن قسم شرطة سجن مركزي بمديرية أمن  2بإنشاء  2021لسنة  1121القرار رقم  ●

 .وسجن مركز شرطة دراو ،الجديدة المركزي

ربية، بمديرية أمن الغ زفتى المركزيعلى إنشاء سجن قسم شرطة  2021لسنة  1122القرار  الثالث رقم  ●

 على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة زفتى.

: سجن مركزية بمديرية أمن كفر الشيخ هيسجون  3فنص على إنشاء  2021لسنة  1123القرار الرابع رقم  ●

 .يبيال المركز، وسجن قسم شرطة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وسجن قسم شرطة أول كفر الشيخ المركزي

 

 

 تعليق أخير:

سبوع الفائت الضوء على تفشي ظاهرة الحبس ألمتهم خالل ا 853يسلط تجديد حبس ما يقارب من  -
ونما أستكمال ف من المواطنين لشهور أو سنين دألالتي يقبع بموجبها ااالحتياطي وتحولها ما يشبه العقوبة 

ية يفصل التحقيق من قبل النيابة العامة وهو واجبها الدستوري والقانوني أو تقديمهم لمحاكمة موضوع
 فيها قضاء الحكم .

الذي و أحمد سمير السنطاويبينما جاء الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ  بحق الباحث  -
ة في قضى بحبسه أربعة سنوات في اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها اإلساءة إلى الدولة المصري

الداخل والخارج ليعمق أزمة الحصار البوليسي لحرية الرأي والتعبير بمصر وكذلك المحاكمات 
 النقض .االستثنائية التي تهدر اسس المحاكمة العادلة عبر حرمان المتهم من االستئناف أو 

حافظ موفي ذات السياق جاء قرار حبس أحد مواطني المحلة الكبرى بناء على بالغ رسمي تقدم به ضده  -
 لكترونية ألجتماعي األالغربية لقيام المواطن بأرسال رسالة على صفحة التواصل  ا

ل مدينة داخهمال الشديد الذي آلت إليه حالة الطرق العامة والمرافق أل" واتس أب " يلومه فيها على ا
هم ية مشاركة من المواطنين في مسائل شؤونألالمحلة الكبري ليؤكد زجر السلطات الرسمية ورفضها 

 ام .العامة ليس الرفض فقط بل العقاب بالحبس االحتياطي  وكيل االتهامات المهمومين بالشأن الع

دهم وحنين ألدة امو سنوات سجن مشدد الصادر بحق 10الي  6ومثل الحكم بالسجن الذي تراوح من  -
في اتهام االتجار بالبشر عقابا لهم على قيامهم بصنع واذاعة محتوى رقمي على أحد  حسام وأخرين

خالقية على المجتمع وأفراده  ألجتماعي في سياق فرض النيابة العامة لوصايتها األمنصات التواصل ا
مم المتحدة والتطبيق ألي أقرته اليطرح عالمات االستفهام حول مدلول وتعريف جريمة االتجار بالبشر الذ

 القضائي المصري بحق حنين ومودة  وما هي المقاصد الحقيقية وراء عقاب حنين ومودة بهذة القسوة .

م في إثبات واقعة ميالد أوالدها في سجالت المواليد لينهي ألبينما جاء حكم القضاء اإلداري بأحقية ا -
عمام ألب أو األان استخراج شهادة الميالد وقفا علي اعقودا من التمييز غير المبرر ضد النساء حيث ك

 ب .ألوالجد 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


