
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نشرة عدالة مصر

 العدد الرابع

 م 2021يوليو  7 - 1

 

 

 م 2021يوليو  7 - 1 الفترة من" أهم أخبار العدالة في أسبوع: أوال

 
 

 (تحقيقات) ا ختفاء القسري لمدد متفاوتة والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليألمواطن من ا 67ظهور   .1

حقوقي زياد للمرة الثانية خالل أيام  استدعاء المحامي البعد تجاوز المدة القصوى للحبس االحتياطي    .2

 (تحقيقات)  2019لسنة  930العليمي لنيابة أمن الدولة الستكمال التحقيق معه في القضية 

 (تجديد حبس) مواطن  1165دوائر اإلرهاب تنظر أمر تجديد  حبس عدد  .3

معة الل محاكمته بمجلس تأديب جاد يحيا القزاز يتمسك بآرائه ومصرية جزيرتي تيران وصنافير خ.أ .4

 (محاكمات) حلوان 

 (أحكام)تأييد أمر التحفظ على أموال حسن راتب وعالء حسانين  .5

والمفوضية  القضاء اإلداري يؤجل نظر دعوى تطالب بوقف العمل باالتفاقية الموقعة بين الدولة المصرية  .6

 (قضاء اداري) السامية لشئون الالجئين 

مين الصحي ر لسيدة وتلغي قرار فصلها من العمل الذي أصدرته الهيئة العامة للتأاإلدارية العليا تنتص .7

عامة بسبب التخوف من اإلساءة  لزمالئها بالعمل بعد تعرضها لواقعة تحرش جماعى باحد الطرقات ال

 (قضاء اداري) 

يان محكمة النقض ترسي مبدأ ادانة المشاركين في التظاهرات غير المرخص بها دون الحاجة لب .8

 (قضاء نقض) منظمها

 

 :سبوع ألتفاصيل ورصد أخبار العدالة هذا ا: ثانيا 

 :التحقيقات -1
  2021يوليو  1

 -ختلفةمبعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة ومحافظات - مواطن 67عدد  حققت نيابة أمن الدولة العليا مع .1

 .الجتماعياستخدام وسائل التواصل ابتهم االنضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة 

  2021يوليو  6

 930ضية فى القزياد العليمى استكملت نيابة أمن الدولة جلسة التحقيق الثانية مع المحامي الحقوقي   .1

 النشر بسوء قصد، (جماعة اإلخوان)بتهم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها  2019لسنة 

ال بعد وأتي هذا االستكم.ير السلم العام وتلقى الرعب بين الناسأخبار وبيانات كاذبة تحض على تكد

 .تجاوز زياد مدة السنتين القصوى للحبس االحتياطي 

عقرب بعد تكشف احتجازه بسجن ال 2019يوليو  5ظهور المهندس خالد عبد الحميد المختفي قسريا منذ  .2

 .شديد الحراسة بمنطقة سجون طره  2



 :تجديد الحبس -2
  2021يوليو  4

 412نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة تجديد حبس عدد  .1

والتي ينظر فيها تجديد حبس الصحفي جمال الجمل ) 2017لسنة  977: مواطن فى القضايا اآلتية 

المتهمين  لسنة  ومن بين 970،  2020لسنة  975، (  يوما 45والتي قررت المحكمة استمرار حبسه 

لسنة  65،  2019لسنة  810،  2020لسنة  865،  2020لسنة  880،  2020أمين يوسف أمين 

 26،  2021لسنة  383،  2021لسنة  483،  2021لسنة  595،  2017لسنة  630،  2021

الصحفي حسين علي أحمد كريم والتي قررت المحكمة استمرار حبسه ) ومن بين المتهمين  2021لسنة 

 . 2020لسنة  1226،  2021لسنة  238،  (يوم 45لمدة 

 2021يوليو  5

 303 د نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة تجديد حبس عد .1

 974،  براشيألالمحامي مهاب ا ومن بين المتهمين  2019لسنة  1898: مواطن فى القضايا اآلتية 

،  2019لسنة  705،  2019لسنة  738،  2021لسنة  90،  2020لسنة  960،  2020لسنة 

 2020لسنة  577،  2021لسنة  595،  2020لسنة  615،  2020لسنة  662،  2019لسنة  675

لسنة  1480،  2019لسنة  2007،  2020لسنة  507،  2019لسنة  514،  2020لسنة  569، 

 .2017لسنة  1052،  2019لسنة  1235،  2019لسنة  1270،  2018لسنة  1345،  2019

ه ، على قرار حبسه احتياطيا؛ التهامحسن راتب رفض استئناف أمر الحبس المقدم من رجل األعمال .2

 .بقضية التنقيب واالتجار في اآلثار

  2021يوليو  6

         450 دنظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة تجديد حبس عد .1

ومن بين  2020لسنة  955،  2020لسنة  970،  2020لسنة  975: واطن فى القضايا اآلتية م

لسنة  773،  2020لسنة  855،  2019لسنة  810،  المصور الصحفي حمدي مختار المتهمين

لسنة  65،  المحامي عبد الحميد حمدي عبد السالم  ومن بين المتهمين 2019لسنة  741،  2020

 580،  2018لسنة  623،  2021لسنة  627ن ، الناشطة نرمين حسي تهمينومن بين الم 2021

الصحفية ومن بين المتهمين  2019لسنة  488،  2020لسنة  563،  2020لسنة  566،  2020لسنة 

 2018لسنة  441،  إسراء عبد الفتاح والمحامية ماهينور المصري ورضوي محمد فريد امام حسن امام

 1530،  المهندس يحيى حسين عبد الهادي ومن بين المتهمين 2019لسنة  277،  2012لسنة  376، 

،  2020لسنة  1058،  سامح أحمد المالح ومن بين المتهمين 2020لسنة  1196،  2019لسنة 

 .2020لسنة  1017،  2020لسنة  1018

 :إخالء السبيل -3
 2021يوليو  4 

لسنة  880مواطن في القضية رقم  17القاهرة سبيل عدد أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات  .1

 حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020

لسنة  65مواطنين في القضية رقم  4أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .2

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2021

 2021يوليو  5

لسنة  960في القضية رقم  مواطنين 2عدد جنايات القاهرة سبيل  أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة .1

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020



 1480في القضية رقم  مواطنين 3عدد أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .2

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2019لسنة 

 2021يوليو  6

لسنة  810في القضية رقم  مواطنين 7عدد هاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل أخلت الدائرة الثالثة إر .1

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2019

لسنة  955في القضية رقم  مواطنين 2عدد أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .2

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020

لسنة  488في القضية رقم  مواطنين 6عدد ب في محكمة جنايات القاهرة سبيل أخلت الدائرة الثالثة إرها .3

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2019

 :إطالق سراح - 4
 2021يوليو  2 

ذا لقرار تنفي إسالم عادل حسن سراح المواطن -ايام  8بعد احتجاز لمدة  -أطلق قسم شرطة المنتزة أول  .1

من أ 2020لسنة  467حبسه االحتياطي بتدبير احترازي في القضية محكمة جنايات القاهرة باستبدال 

 .دولة

اد أشهر على ميع 6ز بعد مرور ما يزيد عن غادة عبد العزيمنية سراح المواطنة ألأطلقت السلطات ا .2

بالحبس  وهو تاريخ نهاية الحكم الصادر بحقها 2020ديسمبر  30إخالء سبيلها والذي كان محدد بتاريخ 

 . سنوات 3لمدة 

 :المحاكمات - 5
  2021يوليو  4

ة القاعدة باالنضمام لجماع  متهم واحدالدائرة الثالثة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة  .1

 .االرهابية  الطالع دفاعه على أوراق الدعوى 

عالميا ة إفي القضية المعروف متهم واحدالدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة تحجز محاكمة  .2

 .بقضية اقتحام قسم شرطة العياط  

القضية  فيمتهم  15 الدائرة الثانية ارهاب في محكمة جنايات الجيزة تؤجل اعادة إجراءات محاكمة عدد .3

 .حراز ألالمعروفة اعالميا بقضية اقتحام مسجد الفتح  لفض ا

 2021يوليو  5

صادر بحق النيابة العامة على حكم البراءة النظرت محكمة الجنح المستأنفة بالنزهة ثاني جلسات طعن   .1

من قوة  على خلفية اتهامها باالعتداء على ضابط شرطة مامألنهى ا المستشارة بهيئة النيابة اإلدارية

 .حرس المحكمة بالقول والضرب وإتالف رتبته العسكرية وجهاز الالسلكي 

مان محمد إبراهيم سلي كان السابقنظرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس محاكمة وزير اإلس .2

ح من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اتهامهم بالترب 3و سمير ذكي عمالألورجل ا

 خضر ألواإلضرار بالمال العام في القضية المعروفة بـ الحزام ا

ة متهمين صادر ضدهم حكما غيابيا  في القضي 10 نظرت محكمة جنايات الجيزة  إعادة إجراءات .3

 .المعروفة إعالميا بقضية فض اعتصام النهضة

بلبيس  متهما في القضية المعروفة إعالميا بقضية تصوير قاعدة  271نظرت المحكمة العسكرية محاكمة  .4

 .الجوية

ين ضده بزعم في الدعويين التأديبيتين المقامت يحيا القزاز  /د.أمجلس تأديب جامعة حلوان يحجز محاكمة  .5

 .الجمهورية واالنتماء لجماعة إرهابية للحكم اتهامه بإهانة رئيس



 2021يوليو  6

متهمين في القضية المعروفة  8 نظرت محكمة جنايات القاهرة بالدائرة األولى إرهاب محاكمة عدد  .1

 .إعالميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش االرهابي 

امه تهألسبق ألير المالية اوز بطرس غالي نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة  .2

 .باإلضرار العمدي بأموال وزارة المالية في القضية المعروفة إعالميا ب فساد الجمارك 

ضية المعروفة متهمين فى الق 10 أجلت الدائرة الثانية ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  محاكمة .3

 .إعالميا بقضية أحداث فض اعتصام النهضة الستكمال المرافعة

  2021يوليو  7

نضمام متهمين فى اتهامهم باال 5 نظرت الدائرة االولى ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة .1

 لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بقضية خلية داعش الزاوية الحمراء

 

 :األحكام - 6
  2021يوليو  5

سنوات  10أخرين بالسجن المشدد  5ومعاقبة بالسجن المؤبد   متهم واحد جنايات الجيزة تقضي بمعاقبة – .1

 .في القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية إمبابة اإلرهابية

متهمين  5سنوات لـ 10د غيابيًا والسجن المشدد لمتهم واح قضت الدائرة الثانية ارهاب بالسجن المؤبد .2

 ".ة اإلرهابيةخلية إمباب"بـ، سنوات 5وإيداع متهم حدث إحدى دور الرعاية لمدة ، آخرين 

رلماني والبحسن راتب عمال ألأيدت محكمة جنايات القاهرة أمر النائب العام بالتحفظ على أموال رجل ا .3

 .ثارألآخرين بالتنقيب واالتجار في ا 17 على خلفية اتهامها وعدد عالء حسانين السابق

 :قضاء إداري ودستوري ونقض - 7
  2021يوليو  3

قف العمل لقضاء اإلداري بمجلس الدولة،  تأجيل الدعوى التي تطالب  بوقررت الدائرة األولى بمحكمة ا .1

ان الالجئين باالتفاقية  الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، بشأن إعادة توطين استيط

 .أغسطس المقبل  21لجلسة ، راضي المصرية ومنع دخول الالجئين إلى األراضي المصريةألداخل ا

لسنة  115من القانون  18الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة  قضت المحكمة .2

عضو بجواز الطعن في صحة  100فيما تضمنته من أحقية ، بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض 1976

 . انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة االنتخاب

بكفر الشيخ   رفض الطعن المقام من إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحيقضت المحكمة  اإلدارية العليا ب  .3

ة وكانت وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري  بإلغاء قرار التأمين الصحي بفصل سيدة عامل

ارها جهة العمل قد قامت بفصلها عقب تعرضها لواقعة تحرش في الشارع وتساند القرار إلى أن استمر

 .سوف يسئ لزمالئها في العمل في العمل 

 2021يوليو  4

اصات قررت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب  فيها بنقل كافة اختص .1

 .وزير األوقاف إلى شيخ األزهر 

 2021يوليو  6

ى ف أصدرت محكمة النقض حكما  يتضمن مبدأ قانونيا يقرر بتحقق المسئولية  فى جانب المشاركين  .1

 .التظاهرة الغير مرخص بها  دون  الحاجة لبيان منظم التظاهرة 



وافقت  المحكمة االقتصادية باإلسماعيلية رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس برفع الحجز   .2

، وهي السفينة التي تسببت بتعطيل المالحة في EVER GIVEN التحفظي على سفينة الحاويات البنمية

الحي للقناة لعدة أيام  حتى يتسنى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية بعد  المجرى الم

 .توقيع عقد التسوية النهائي بين الشركة المالكة للسفينة وهيئه قناه السويس 

، والتى سيد محمد نور الدينقررت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من   .3

 ٢٢فيها بإلزام لجنة شئون األحزاب باعتماده رئيساٱ لحزب شباب مصر وإعادة انتخابه لجلسة يطالب 

 .أغسطس المقبل 

من التصرف فى   حسنى مبارك عائلة الرئيس األسبققررت المحكمة االقتصادية تأجيل نظر منع   .4

 .سبتمبر المقبل  لتقديم المستندات  7األموال لجلسة 

 :التشريعات والقرارات - 8

 2021يوليو  3

وسحب الجنسية . يمني الجنسية خارج البالد ألسباب تتعلق بالصالح العام  ابعاد قررت وزارة  الداخلية .1

 .مواطنًا التجنس بالجنسية األجنبية مع احتفاظه بالجنسية المصرية 21لـ واألذن ،مواطنًا 40من 

  2021يوليو  6

رئيًسا  المستشار حسين مصطفى فتحيبتعيين  2021لسنة  299أصدر رئيس الجمهورية  القرار رقم  .1

 .لهيئة قضايا الدولة، اعتباًرا من شهر يوليو الجاري 

 :البيانات القضائية - 9
 2021يوليو  1

بالهيئة مدير عام الشئون المالية إحالة ، قضائية عليا 63لسنة  54قررت النيابة اإلدارية في القضية رقم   .1

ن بـ محطة صوت العرب لإلرسال اإلذاعي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد مسئولي 3والوطنية لإلعالم 

 . امثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة واإلضرار بالمال الع

 

 :تعليق الشبكة العربية
مواطن ينتمون لمحافظات مختلفة بعد أختفائهم قسريا لمدد متفاوتة إلى استمرار ظاهرة  68يشير ظهور عدد *  

عداد كبيرة من المواطنين الذين يلقي القبض عليهم وتمثل حالة المهندس خالد عبد الحميد الذي ألاالختفاء القسري 

شديد الحراسة عقب عامين كاملين من االختفاء وإنكار وزارة الداخلية  2العقرب  اكتشفت أسرته احتجازه بسجن

لواقعة القبض عليه إلى تغافل السلطات القضائية عن مواجهة تلك الظاهرة وعدم إيالء بالغات أسر المختفين 

 .والمحامين أية اهتمام 

ي من محبسه لمقر نيابة أمن الدولة للمرة الثانية وجاء استدعاء المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليم*  

خالل أيام قليلة ليطرح سؤاال هاما لماذا أهدرت النيابة العامة مدة سنتين كاملتين دون اتخاذ أي إجراء جوهري 

من إجراءات التحقيق على الرغم من طلب النيابة وإصرارها على استمرار حبس العليمي ورفاقه طوال تلك المدة 

 .استكمال التحقيق إلضفاء مشروعية على استمرار حبسهم االحتياطي رغم تجاوز مدته القانونية فهل جاء

من المواطنين وسجناء الرأي ليعمق أزمة العدالة  1165وعلى نحو آخر جاء أمر تجديد حبس ما يزيد عن * 

ة ذات الصلة التحلي الجنائية ويؤكد تضخم ملف الحبس الحبس االحتياطي وهو ما يوجب على السلطات الرسمي

 .بالشجاعة ومواجتهه بدال من اهدار أعمار المواطنين خلف أسوار السجون دون حكم قضائي  

د يحيا القزاز بزعم اتهامه بإهانة رئيس .ثنين الماضي لمحاكمة أألبانعقاد مجلس تأديب جامعة حلوان يوم ا*   

ى تلك المحاكمة التي استمرت قرابة عامين أكد الجمهورية واالنتماء لجماعة إرهابية فسوف يسدل الستار عل

https://www.masrawy.com/news/Tag/507/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83#bodykeywords


خاللها دكتور القزاز علي تمسكه برأيه ومصرية جزيرتي تيران وصنافير وسيبقى فقط معرفة قرار المجلس 

 .أغسطس القادم  16المحدد له يوم 

ات بالهيئة العامة بينما مثل الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا بإلغاء قرار فصل أحدي السيدات العامل*  

للتأمين الصحي بكفر الشيخ انتصارا للقانون وانصافا للسيدة باعتبارها مجني عليها وكانت السيدة قد تعرضت 

لواقعة تحرش جماعى باحد الطرقات العامة وعقب انتشار العلم بالواقعة لدى الكافة قام مسؤولي هيئة التأمين 

 .يمكن أن يسئ لباقي زمالئها بالعمل  بفصلها من العمل بزعم أن استمرار تواجدها

  

_____________________________________________________________ 

 

من “نشرة أسبوعية تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحترام سيادة القانون خالل األسبوع 

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

 .برأي وتعليق الشبكة العربية


