
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نشرة عدالة مصر
 م 2021يوليو   28 -  22

  
 أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة "

  "1واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية

 

 "2021يوليو  28 - 22الفترة من " أهم أخبار العدالة في أسبوع: أوال
بقضية  المعروفة إعالميا ٢٠١١لسنة  ١٧٣في القضية رقم أمام قاضي التحقيق  الحقوقي جمال عيدمثول  .1

 "تحقيقات"سنوات  10منظمات المجتمع المدني  ألول مرة من 

 . 2011لسنة  173أمام قاضي التحقيق في القضية الحقوقي نجاد البرعي  مثول المحامي .2

يادة قضية تولي قإلى مفتي الجمهورية تمهيدا إلصدار حكم بإعدامهم في  ثالثة متهمين إحالة أوراق .3

 "أحكام" جماعة المرابطين 

عالميا في القضية المعروفة إ حسن راتب و عالء حسانين وآخرين تجديد حبس النائب البرلماني السابق .4

 "تجديد حبس" بقضية التنقيب عن اآلثار 

تدبير ه بيوما من قرار المحكمة بإخالء سبيل 15بعد احتجازه لمدة  المواطن محمد علي جادإطالق سراح  .5

 "إطالق سراح" احترازي 

 "تشريعات" رئيس الوزراء يحدد الجرائم الواجب إحالتها لمحاكم أمن الدولة طوارئ  .6

 :سبوع ألتفاصيل ورصد أخبار العدالة هذا ا: ثانيا 

 :التحقيقات -1
 2021يوليو  27

حقيق قاضي التأمام  جمال عيد مثل المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان .1

كمال المعروفة إعالميا بقضية إغالق المجتمع المدني وقد تقرر است 2011لسنة  173في القضية رقم 

 . 2021ول من أغسطس ألحد األالتحقيق بجلسة يوم ا

 2011لسنة لسنة  173للتحقيق أمام قاضي التحقيق في القضية  نجاد البرعيمثل المحامي الحقوقي  .2

 .إغالق المجتمع المدني  والمعروفة إعالميا بقضية

 :تجديد الحبس -2
 2021يوليو  25

 آخر في القضية المعروفة إعالميا متهما 16 جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس .1

 .يوما 15بقضية التنقيب عن اآلثار لمدة 

 2021يوليو  28

 في القضية المعروفة رجل األعمال حسن راتب جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس .1

 .يوما 15إعالميا بقضية التنقيب عن اآلثار لمدة 

 :إطالق سراح - 3
 2021يوليو  25

                                                 
ي اسبوع، وهي تعتمد عىل عمل فريق  1

ام سيادة القانون ف  ة تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحتر  نشر
ة برأي وتع  . ليق الشبكة العربيةبرنامج العدالة الجنائية و الرصد االعالمي والجريدة الرسمية ، كما تختتم النشر



 

 

تنفيذا لقرار إخالء سبيله الصادر من الدائرة  المواطن محمد علي جادسكندرية سراح ألأطلقت قوات أمن ا .1

 .يوليو الجاري 11حد ألالثالثة ارهاب بجلسة ا

 :المحاكمات - 4
 2021يوليو  25

نائب المرشد العام أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة  .1

 .2021أغسطس  15في قضية التخابر مع حركة حماس لجلسة  لجماعة اإلخوان المسلمين محمود عزت

مرشد العام نائب ال أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة .2

 .2021أغسطس  15في قضية اقتحام السجون لجلسة  لجماعة اإلخوان المسلمين محمود عزت

متهمة واحدة إدارية بمستشفيات جامعة أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في ال محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .3

 .2021يوليو  27بتهمة االنضمام الى جماعة إرهابية لجلسة  القاهرة

في  طفال 40متهم من بينهم  103 الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمةأجلت  .4

 .2021يوليو  27القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث الجوكر لجلسة 

 2021يوليو  26

في القضية المعروفة إعالميا  متهم 271 قررت المحكمة العسكرية مد أجل جلسة النطق بالحكم على .1

 .2021أغسطس  10ير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة بقضية تصو

بقتل وترويع مواطنين فى  متهمين 10أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .2

 .2021أغسطس  16المطرية لجلسة 

في القضية المعروفة إعالميا  متهمين 5أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .3

 .2021سبتمبر  26بقضية خلية المرابطين اإلرهابية لجلسة 

في القضية المعروفة إعالميا  متهمين 4 أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة .4

 .2021سبتمبر  27بقضية خلية مفرقعات المطرية لجلسة 

 2021يوليو  27

في القضية المعروفة  متهمين 2 القاهرة محاكمةحجزت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات  .1

 . 2021يوليو  28إعالميا بقضية خلية داعش السالم للنطق بالحكم بجلسة 

في  طفال 40متهم من بينهم  103 أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة .2

 2021أغسطس  24القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث الجوكر لجلسة 

في القضية المعروفة إعالميا  متهمين 8أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .3

 2021أكتوبر  24بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 

في القضية المعروفة إعالميا  متهمين 5أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .4

 2021سبتمبر  13رهابي لجلسة بقضية خلية جند هللا اإل

في القضية المعروفة إعالميا  متهمين 12 أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة .5

 2021أغسطس  18بقضية خلية هشام عشماوي لجلسة 

جامعة متهمة واحدة إدارية بمستشفيات أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في ال محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .6

 .بتهمة االنضمام الى جماعة إرهابية القاهرة

 2021يوليو  28

في القضية المعروفة إعالميا متهما  22أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

  .2021سبتمبر  26بقضية خلية داعش العمرانية لجلسة 

 :األحكام - 5



 

 

 2021يوليو  25

سنوات بتهمة حيازة  3بالحبس لمدة  متهم 19وارئ منيا القمح بمعاقبة قضت محكمة جنح أمن دولة ط .1

 .مطبوعات تحريضية

 2021يوليو  26

اإلعالمي قضت محكمة جنح مدينة نصر بعدم اختصاصها النوعي بنظر دعوى السب والقذف المقامة قبل  .1

يوني وإحالة الدعوى في برنامجه التلفز( مواطني محافظات الصعيد )لما نسب إليه بإهانته  تامر أمين

 .إلى المحكمة االقتصادية

 2021يوليو  27

في القضية المعروفة  ثالثة متهمينقضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق  .1

إعالميا بقيادة جماعة المرابطين الى مفتي الجمهورية إلبداء الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 

 .للنطق بالحكم 2021أكتوبر  25

بالسجن المؤبد التهامه   فني محمول قضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة .2

 .باالنضمام الى جماعة إرهابية

 2021يوليو  28

على أحكام السجن بالمؤبد والسجن المشدد في  متهم 11 قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من .1

 .إعالميا بقضية التخابر مع حماس وتأييد األحكام الصادرةالقضية المعروفة 

بالسجن المؤبد وإدراجهم متهمين  2قضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  .2

 .على قوائم الكيانات اإلرهابية في القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية داعش السالم

 :قضاء إداري ودستوري ونقض - 6
 2021يوليو  25

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري بإلزام اإلدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية   .1
الذي تتناول بعض وقائعه أحداث «  آخر أيام المدينة»بمنح فيلم ( المصنفات الفنية)والسمعية البصرية 

 .ترخيصاً بالعرض العام داخل مصر، 2011يناير  25ثورة 
  2021يوليو  26

الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء اإلداري  تستأنف نظر  دعوى وقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية  .1
 .   شركة الحديد والصلب المصرية

 2021يوليو  27
محكمة النقض  حكمها بعدم قبول طعن البرلماني السابق محمد فؤاد، على نتيجة دائرة العمرانية  أصدرت .1

 .2020انتخابات مجلس النواب  بالجيزة في

 2021يوليو  28

الدائرة األولى دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء اإلداري تأجيل أولى جلسات الدعوى قررت  .1
والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي باالمتناع عن اتخاذ كافة اإلجراءات 

شفهية الصادرة من  القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو
كافة األندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام 

 .سبتمبر المقبل ٤السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي لجلسة 

 :التشريعات والقرارات - 7

  2021يوليو  24

، بتحديد الجرائم الخاضعة لحالة الطوارئ 2021لسنة  1664أصدر رئيس مجلس الوزراء  القرار  رقم  .1

https://kadyonline.com/?tag=%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6
https://kadyonline.com/?tag=%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa


 

 

والتي تحيلها النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وجاءت تلك الجرائم وفقا للمادة األولى من 

 :القرار سالف الذكر كاآلتي

 .بشأن التجمهر 1914لسنة  10الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  –

 .من الكتاب الثاني من قانون العقوبات( مكرًرا)ها في األبواب األول، الثاني، والثاني الجرائم المنصوص علي –

 – 172)وفي المواد ، بشأن تعطيل المواصالت 170إلى  163الجرائم المنصوص عليها في المواد من  –

 .من قانون العقوبات( 179 – 177 – 176 – 175 – 174

المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب ” البلطجة“مأنينة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالط –

 .الثالث من قانون العقوبات

 .بشأن قمع التدليس والغش 1941لسنة  48الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  –

ن الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانو 1945لسنة  95الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم  –

 .الخاص بالتسعير الجبري وتحديد األرباح والقرارات المنفذة له 1950لسنة  163رقم 

 .فى شأن األسلحة والذخائر 1954لسنة  394الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  –

من قانون ( عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها)الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث  –

 .1966لسنة  53لزراعة الصادر بالقانون رقم ا

 .بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة 2008لسنة  113الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  –

الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها  –

الجهة اإلدارية المختصة، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة األصول الفنية بدون ترخيص من 

المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو اإلشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ 

ش في استخدام مواد البناء أو استخدام للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغ

من قانون البناء الصادر ( 104و 102)مواد غيرمطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 

 .2008لسنة  119بالقانون رقم 

 جرائم القتل الخطأ أو اإلصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو اإلضرار بأموال هيئة سكك –

حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من 

 .جرائم

في شأن االعتداء على حرية العمل وتخريب  2011لسنة  34الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  –

 .المنشآت

بشأن الحق في االجتماعات العامة والمواكب  2013لسنة  107الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  –

 .والمظاهرات السلمية

 .2015لسنة  94الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالقانون رقم  –



 

 

 .ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، على سريانه على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم

  2021يوليو  25

بتعيين كل من الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني  ٢٠٢١لسنة  ٢٨٦نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم  .1

 .والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي عضوين بهيئة كبار العلماء باألزهر الشريف

 :تعليق  الشبكة العربية
ول مرة لسؤاله في تحقيقات ألاإلنسان جاء استدعاء المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق -1

لينهي فترة عزله االجبارية عن القضية " قضية إغالق منظمات المجتمع المدني"  2011لسنة  173القضية 

والتي أستمرت لمدة عشر سنوات كاملة من بدء التحقيق المزعوم وكانت قد صدرت بحقه وأخرين قرارات 

فر دون مسوغ من قانون أو تمكينه من دفع تلك االتهامات الملفقة موال والمنع من السألوأحكام بالتحفظ على ا

من الوطني ذكر ألوجاءت تصريحات عيد ومحاموه عقب الجلسة مؤكدة لكافة ظنونهم السابقة من تعمد ضابط ا

وقائع كاذبة وملفقة بحقه كما أكدوا اختفاء أوراق هامة من ملف التحقيق سبق تقديمها في وقت سابق وأن هذه 

ر جزمت يقينا أن الهدف من القضية واستمرارها طوال عقد كامل هو إغالق منظمات المجتمع المدني موألا

المستقلة والتنكيل بنشطائها وعلى جانب آخر باشر قاضي التحقيق المنتدب التحقيق في ذات اليوم مع المحامي 

 .الحقوقي نجاد البرعي 
بإحالة أوراق ثالثة متهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيدا إلصدار بصدور قرار محكمة الدائرة الخامسة ارهاب  -2

حكم باإلعدام شنقا في مواجهتهم تأكد نهج القضاء المصري في السنوات األخيرة بتوسعة الشديد في أحكام اإلعدام 

 .إعدام كثر في أحكام وتنفيذ أحكام الألوهو ما يتوقع معه بنهاية العام الجاري تصدر مصر لقائمة دول العالم ا
ولم يترك رئيس الوزراء المصري الفرصة للمشاركة في االفتئات على  العدالة فأصدر قراره التنفيذي بإلزام  -3

النيابة العامة باحالة قضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ليعمق تغول القضاء االستثنائي على القضاء الطبيعي 

والمتهمين فيها حيث ال يتوفر لهم الحق في الطعن عليها بطريق  وغياب معايير المحاكمة العادلة عن تلك القضايا

من حاالته ال يثمر عن أي نتيجة لصالح المتظلم  %99االستئناف فقط محض تظلم ينظره الحاكم العسكري وفي 

وبتتبع القرار الوزاري يتضح أنه تضمن كل الجرائم الخاصة بالتجمهر والتظاهر واإلرهاب والمواصالت وأعمال 

ول والثاني والثاني مكرر ألراضي الزراعية وغيرها الواردة بالباب األبناء والسكك الحديدية وأماكن العبادة واال

من قانون العقوبات وهو ما يعني أن معظم الجرائم ستكون من اختصاص القضاء االستثنائي وهو أمر ينحي 

 .العدالة عن كافة تلك المحاكمات 

 

  


