
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نشرة عدالة مصر
 م 2021يونيو  30 - 24العدد الثالث: 

 

 

 "2021يونيو  30  - 24الفترة من " أهم أخبار العدالة في أسبوع: أوال

 
نيابة أمن الدولة تبدأ تحقيقا جديدا مع المهندس يحيي حسين عبد الهادي في واقعة انتهي تحقيقها عام  .1

 (تحقيقات) 2018

نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيق مع الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس بعد تجاوزهما  الحد األقصى   .2

 (تحقيقات) للحبس االحتياطي 

 (تجديد حبس) محبوس احتياطي  637دوائر اإلرهاب تنظر تجديد حبس ما يقارب عدد   .3

 (محاكمات)  قضية الجوكرمتهم في  103الدائرة الخامسة إرهاب  تبدأ محاكمة عدد   .4

 (محاكمات) محاميا بتهمة اهانة القضاء  22جنايات المنيا تواصل محاكمة عدد  .5

قضاء اداري ) القضاء اإلداري ينظر دعوى تمكين المحبوسين من الحصول على لقاح كورونا   .6

 (ودستوري

داري قضاء ا) القضاء اإلداري ينظر طعن النائب محمد عبد العليم داوود على فصله من حزب الوفد  .7

 (ودستوري

قضاء ) القضاء اإلداري ينظر دعوى مطالبة وزارة الداخلية بالبحث والتحري عن مواطن اختفى قسريا  .8

 (اداري وستوري

 

 :تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع: ثانيا 

 

 :التحقيقات -1

  2021يونيو  24

بعد اختفاء لمدد متفاوتة ومحافظات مختلفة بتهم االنضمام  مواطن 37 حققت نيابة امن الدولة العليا مع عدد .1

 . لجماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

حصر  2019لسنة  210فى القضية  عبدالهادىالمهندس يحيى حسين حققت نيابة أمن الدولة العليا مع  .2

 2018لسنة  2998ي ذات القضية التي حققتها نيابة مدينة نصر برقم تحقيق نيابة أمن الدولة العليا وه

في القضية  2019يناير 29، والمحبوس احتياطيا منذ اداري ثان مدينة نصر وأخلي سبيله بكفالة مالية 

 .2019لسنة  277

 2021يونيو  25

محافظات مختلفة بتهم االنضمام لجماعة ارهابية ونشر في  متهما 61عدد حققت نيابة أمن الدولة العليا مع  .1

 . أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

  2021يونيو  28



بعد تجاوزهم الحد االقصى  هشام فؤاد وحسام مؤنس استكملت نيابة أمن الدولة التحقيق مع الصحفيان .1

 .مل ألوالمعروفة إعالميا بخلية ا 2019لسنة  930للحبس االحتياطى فى القضية 

 2021يونيو  29

تم التحقيق مع رجل االعالم ومالك قناة المحور بتهمة التنقيب عن االثار في نيابة جنوب القاهرة الكلية  -1

 يوم .15وصدر قرار حبسه يونيو  30ايام ، وتم تجديد حبسه  4وصدر قرار بحبسه 

 :تجديد الحبس -2
  2021يونيو  27

 259عدد نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة تجديد حبس  .1

 2020لسنة  575،  2019لسنة  771،  2020لسنة  812،  2020لسنة  855: مواطن فى القضايا اآلتية 

 لسنة 1106،  2019لسنة  1233،  2019لسنة  1450،  2019لسنة  1530،  2020لسنة  470، 

تضم التي  2021لسنة  65،  2020لسنة  1017،  2020لسنة  1018،  2020لسنة  1053،  2019

لسنة  484،  2021لسنة  90،  2020لسنة  1196،  يوم45شيماء سامي اخرين وتم تجديد حبسها 

 .  2021لسنة  260،  2021لسنة  483،  2021

  2021يونيو  28

 189عدد نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة تجديد حبس  .1

لسنة  1470،  2019لسنة  1779،  2019لسنة  551،  2019لسنة  810: مواطن فى القضايا اآلتية 

عالء عبدالفتاح ومحمد الباقي واخرين وتم التي تضم   2019لسنة  1356،  2019لسنة  1400،  2019

لسنة  1021،  2020لسنة  1110،  2019لسنة  1118،  2019لسنة  1318، يوم 45تجديد حبسهم 

لسنة  759،  2020لسنة  786،  2020لسنة  867،  2020لسنة  979،  2020لسنة  482،  2020

لسنة  1413،  2020لسنة  534،  2020لسنة  549،  2017لسنة  700،  2020لسنة  730،  2014

 1054،  2020لسنة  1056،  2020لسنة  1107،  2020لسنة  1111،  2018لسنة  1331،  2019

 .  2020لسنة  1053،  2020لسنة 

 2021يونيو  29

 209عدد نظرت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة تجديد حبس  .1

 2020لسنة  855،  2020لسنة  865،  2019لسنة  930،  2020لسنة  975: مواطن فى القضايا اآلتية 

،  2019لسنة  1823،  2021لسنة  238،  2020لسنة  751،  2019لسنة  800،  2018لسنة  818، 

 .  2019لسنة  750،  2018لسنة  1175،  2019لسنة  1269،  2019لسنة  1472،  2019لسنة  1781

زياد العليمي ، هشام فؤاد المعروفة بقضية األمل  930وضمن من تم تجديد حبسهم في القضية رقم  -

 يوم.45وتم تجديد حبسهم بعد استكمال تحقيق لمدة  ، حسام مؤنس وحسن بربري واخرين

 

 :إخالء السبيل -3
 2021يونيو  27

 2020لسنة  1018في القضية رقم  متهم واحد أخلت الدائرة الثالثة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل .1

 .بتدبير احترازي

 2021لسنة  65في القضية رقم  متهمين 6أخلت الدائرة الثالثة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .2

 .بتدبير احترازي

لسنة  855في القضية رقم  متهمين اثنين أخلت الدائرة الثالثة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل .3

 .ر احترازيبتدبي 2020



 2019لسنة  1530في القضية رقم  متهمين 4 أخلت الدائرة الثالثة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل .4

 .بتدبير احترازي

  2021يونيو  28
وإخالء سبيله بضمان محل اإلقامة على  لمتهم واحدقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير االحترازية  .1

 .ذمة قضية االنضمام اولتراس وايت نايتس 

لسنة  1056في القضية رقم  متهم واحد أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة  سبيل .2

 .بتدبير احترازي 2020

لسنة  1111القضية رقم  في متهم واحدأخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة  سبيل  .3

 .بتدبير احترازي 2020

لسنة  1413في القضية رقم  متهم واحد أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة  سبيل .4

 .بتدبير احترازي 2020

  2021يونيو  29
لسنة  1017، 1175في القضيتين متهمين  5 أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة  سبيل .1

 .بتدبير احترازي 2020

 

 :إطالق سراح - 4
 2021يونيو  24

تنفيذا لقرار إخالء  -بعد احتجازه لمدة ثالثة أيام- المواطن محمد أبو الحسن أطلق قسم شرطة أسوان سراح .1

 .حصر أمن دولة 2021لسنة  65سبيله الصادر في القضية رقم 

 2021 يونيو 28

 

 2020سبتمبر 2الصحفي السيد شحته الذي تم حبسه المحبوس منذ  عاد لمنزله بعد اطالق سراحه ، -

 .2020لسنة  864في القضية 

 

 :المحاكمات -5 
 2021يونيو  26

في القضية المعروفة إعالميا  متهم 103نظرت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 .    بقضية الجوكر

في القضية المعروفة إعالميا  متهمين 5محاكمة نظرت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة   .2

 .بقضية خلية المرابطون

في القضية  متهم واحدنظرت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة اعادة إجراءات محاكمة  .3

 .المعروفة إعالميا بقضية أحداث النزهة

في القضية المعروفة  متهم واحدئرة الخامسة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة، اعادة محاكمة نظرت الدا .4

 .إعالميا بقضية خلية ميكروباص حلوان

  2021يونيو  27

في القضية المعروفة إعالميًا  متهمين 4 نظرت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة .1

 .بقضية خلية مفرقعات المطرية



بتهمة االنضمام لجماعة  فني محمول نظرت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة .2

 .إرهابية وتصنيع المفرقعات

   2021يونيو  28 .3

في القضية المعروفة إعالميا  متهما 12محاكمة  في محكمة جنايات القاهرة نظرت الدائرة الخامسة إرهاب  .4

 .بقضية داعش العجوزة

من محامي مركز مغاغة  بينهم نقيب محامين المنيا في  20  محكمة جنايات المنيا، محاكمة عددنظرت  .5

 .قضية إهانة القضاء

في القضية المعروفة إعالميا بقضية  متهمين 6نظرت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .6

 .الخاليا العنقودية

  2021يونيو  29 .7

فى القضية المعروفة إعالميًا  متهًما 215 إرهاب، فى محكمة جنايات القاهرة محاكمةنظرت الدائرة األولى  .8

 بـ قضية كتائب حلوان

حجزت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة فني محمول بتصنيع مفرقعات  .9

 .واالنضمام الى جماعة إرهابية للنطق بالحكم

 :االحكام -6 
 2021يونيو  27

سنوات  7، بالسجن المشدد متهمة واحدةإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  5قضت الدائرة  .1

واالنضمام لجماعة ، التهامها بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي ورئيس مباحث السجن

 .إرهابية

  2021يونيو  28

مع الشغل والنفاذ التهامه بحيازة  سنوات 3بالحبس  متهم واحد قضت جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة .1

 . منشورات تحرض على العنف ضد الدولة

بالحبس لمدة عام في القضية متهم واحد قضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  .2

 .المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف الظاهر

بالحبس لمدة عام ووضعهم ثالثة متهمين اقبة قضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمع .3

 تحت مراقبة الشرطة في القضية المعروفة إعالميا بقضية مظاليم وسط البلد

  2021يونيو  29

سنوات مع الشغل والنفاذ التهامهم  بحيازة  3بالحبس لمدة ثالثة متهمين قضت جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة  .1

 . منشورات تحرض على العنف ضد الدولة

والنفاذ التهامهم  بحيازة سنوات مع الشغل  3بالحبس لمدة متهمين اثنين قضت جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة  .2

 . منشورات تحرض على العنف ضد الدولة

 .في القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية تنظيم داعش البدرشين متهم واحدقضت جنايات القاهرة ببراءة  .3

 

 :قضاء إداري ودستوري - 7

  2021يونيو  26 

خالد علي، لتمكين عدد من  الحقوقي المحامي نظرت محكمة القضاء اإلداري الدعوى المقامة من .1

 .المحبوسين في  الحصول على لقاح كورونا داخل محبسهم



نظرت محكمة القضاء اإلداري الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبد العليم داوود، لوقف تنفيذ  .2

 .الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزبوإلغاء قرار 

حجزت الدائرة األولى محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة،  الدعوى المطالبة بسحب الشهادات  .3

 ٢٢األزهرية من الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا للحكم بجلسة 

 .أغسطس المقبلً 

ارى بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة التى تطالب بمشاركة مصر قضت محكمة القضاء اإلد .4

 .واليونان على رٔياسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء

نظرت محكمة القضاء اإلدارى الطعن بإلزام وزارة الداخلية بالبحث والتحري عن مكان احتجاز المواطن  .5

 محمود حسن محمد المختفى قسريا منذ حوالى عامين 

 2021ونيو ي 28

نظرت محكمة القضاء اإلداري الدعوى المقامة لنزع ملكية العقارات واألراضي والمزارع المملوكة   .1

 .لقيادات جماعة اإلخوان المسلمين في محافظة سيناء

رفضت المحكمة اإلدارية العليا  الطعن الذي يطالب بعزل المستشار محمد فؤاد جاد هللا المستشار القانوني  .2

 .السابق  محمد مرسي من منصبه القضائي بمجلس الدولةللرئيس 

  2021يونيو  29

إعماال للقانون ( لجنة الوقاية من الفساد ) قضت محكمة القضاء اإلدارى بعدم قبول الدعوى المطالبة بإنشاء  .1

 2013لسنة  106رقم 

بشأن  2021لسنة  12القضاء اإلدارى الدعوى التى تطالب  بإلغاء الكتاب الدوري رقم  نظرت محكمة .2

 .، 2021 /2020ضوابط وآليات امتحانات طالب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 

 :التشريعات والقرارات - 8

  2021يونيو  24

ملكية األراضي باعتبار مشروع نزع  2021لسنة  1221أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  .1

شرق وغرب قناة السويس بنطاق محافظة السويس " 2أحمد حمدي "والعقارات الالزمة إلنشاء نفق الشهيد 

 .من أعمال المنفعة العامة

 2021يونيو  28

عامل  38بمنح الضبطية القضائية لعدد  2020لسنة  6562نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم  .1

 .رف الصحي بأسوان، كل في دائرة اختصاصهبشركة مياه الشرب والص

عامل  17بمنح الضبطية القضائية لعدد  2020لسنة  1487نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم  .2

 .بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا كل في دائرة اختصاصه

 

 :البيانات القضائية - 9
 2021يونيو  28

https://kadyonline.com/?tag=%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a


وموظفي التنفيذ بالكشف المسبق على ول ومدير النيابات يصدر قرارا للنيابات يلزم أمناء السر ألالمحام العام ا

 حكام والغرامات الصادرة ضدهألالمتهمين قبل بدء الجلسات وتنفيذ ا

 

 :الشبكة العربيةتعليق 
جاء اقتياد المهندس يحيي حسين عبد الهادي من محبسه لمقر نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في واقعة سبق تحقيقها * 

التنكيل به لتبنيه ونشره آرائه  المعارضة  ان الهدف هنمن نيابة مدينة نصر وإخالء سبيله منها بكفالة مالية ليؤكد 

 شهرا!.30ه القضايا الهزلية ، وقد تجاوز حبسه على ذمة هذللسياسات الرسمية 

 

 من محبسهم والبرلماني السابق زياد العليمي وعلي جانب آخر جاء اقتياد  الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس* 

مل لمحاولة إضفاء ألبزعم استكمال التحقيق معهما بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية المعروفة بقضية خلية ا

مل المدة القصوى للحبس االحتياطي ألبعد تجاوزهم وكل متهمي قضية خلية ا ستمرار حبسهم بعدألشرعية مفتقدة 

 .المنصوص عليها قانونا 

متهم محبوس احتياطي بمثابة الضوء  637ستثنائية حبس  ما يقارب ألرهاب األبينما ظلت مسألة تجديد دوائر ا * 

لقضائية بديال عن أوامر االعتقال حمر الذي يشير إلى تضخم ملف الحبس االحتياطي واستخدامه من السلطات األا

حكام القضائية وهو ما أدى إلى بقاء عشرات أالف من المعارضين والمواطنين  رهنا له دون محاكمة عادلة ألوا

 .أو ادانة 

مع بدء محكمة الجنايات الدائرة الخامسة ارهاب نظر القضية المعروفة إعالميا بقضية الجوكر تجددت اشكالية * 

حداث ألحداث الذي يوفر الضمانات الالزمة لمحاكمة األفي مصر أمام محاكم بعيدا عن قضاء اطفال ألمحاكمة ا

متهم هو ما يثير تساؤالت عدة حول  103طفل من بين  35الجانحين حيث يمثل في هذه المحاكمة ما يربو عن 

وهو ما لن يتأتى  مدى التزام السلطات المصرية بأحكام اتفاقية حقوق الطفل وتغليب المصلحة الفضلي للطفل

 .لمحاكمة وفق قانون وأمام محكمة استثنائية  بخضوعهم

بينما عبرت الدعوى القضائية التي أقامها المحامي الحقوقي خالد علي أمام محكمة القضاء اإلداري لتمكين  * 

لتي بعض المحبوسين من سجناء الرأي من الحصول على لقاح كورونا داخل محبسهم لتعبر عن مشاعر الخوف ا

سر المصرية على ذويهم مقيدي الحرية في ظل غياب أي بيانات رسمية تطمئنهم على ذويهم أو ألتنتاب آالف ا

 .تفيد بماهية اإلجراءات االحترازية المنفذة لوقايتهم من تلك الجائحة 

للمحامين ، * قيام صحف ومواقع بنشر قرار تجديد سجناء الراي في قضية األمل ، قبل اعالم القاضي القرار 

يمثل سابقة تمس العدالة وسيادة القانون ، وتثير التساؤل حول مبدأ احترام عالنية المحاكمات واهدار لحقوق 

 المتهمين ، حيث يعد نشر الخبر في الجرائد قبل اعالنه للمتهمين واسرهم ومحاميهم خلال يجب اصالحه.

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

من “نشرة أسبوعية تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحترام سيادة القانونخالل االسبوع 

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

 برأي وتعليق الشبكة العربيةنشرة ال


