
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العدالة في اسبوع 
 م 2021أغسطس  25 - 19

 
 أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة "

واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية
1"  

 

 "2021أغسطس  25 - 19الفترة من " أهم أخبار العدالة في أسبوع: أوال
ء على زيارته داخل محبسه في سجن طرة شديد الحراسة واالستيالمن  محمد أكسجينمنع محامين المدون  .1

 (أخبار السجون) تصريح الزيارة 

عم عالء عبد الفتاح ورئيس حزب مصر القوية عبد المنمحكمة النقض تحدد جلسة لنظر طعون المدون  .2

 (محاكمات)على قرار ادراجهم على قوائم اإلرهاب  أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص

دد متفاوتة لم بعد القبض عليهم واحتجازهم قبل التحقيقبعد تعرضهم  مواطن 90من الدولة تحقق مع نيابة أ .3

 (تحقيقات)

 مواطن على ذمة قضايا نيابة أمن الدولة 300جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسات تجديد حبس  .4

ضية قسنوات في  3بعقوبات تتراوح بين المؤبد والمشدد  متهما 166المحكمة العسكرية تقضي بمعاقبة  .5

 قاعدة بلبيس الجويةتصوير 

منع من  قرارات) من السفر  الدكتور حسن نافعةالنائب العام يصدر قرار بمنع أستاذ العلوم السياسية  .6

 (السفر

عليمي والصحفي المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد الاستئناف القاهرة تنظر الدعويين المقامتين من  .7

 (محاكمات) س محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة لرد رئي هشام فؤاد

 :تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع: ثانيا 

 

 :التحقيقات -1
 2021أغسطس  24

مع  -ختلفةملمدة  للقبض واحتجازهم قبل العرض على النيابةبعد تعرضهم  -حققت نيابة أمن الدولة العليا  .1

ذبة من محافظات مختلفة بتهم االنضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كا مواطن 90عدد 

 .وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

 

 :تجديد الحبس -2
 2021أغسطس  22

لشرطة تجديد انظرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة بمعهد أمناء  .1

صام عومن بين المحبوسين بها الصحفيان  2020لسنة   864: فى القضايا اآلتية  مواطن 145حبس عدد 

 629،  2020لسنة  647،  يوم 45عابدين وهاني جريشة والتي قررت المحكمة استمرار حبسهما لمدة 

نيم ومن بين المحبوسين بها اإلعالمي خالد حلمي غ 2020لسنة  558،  2020لسنة  570،  2019لسنة 

 لسنة 316،  2021لسنة  33،  2020لسنة  335،  يوم 45ي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة والت

ريك والمحبوس على ذمتها الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بات 2019لسنة  1766،  2017

،  2018لسنة  1555،  2019لسنة  1618، يوم 45جورج والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة 

 2020لسنة  1107،  2020لسنة  1109،  2019لسنة  1360،  2019لسنة  1413،  2017لسنة  148

 .  2020لسنة  1022، 
                                                 

نشرة تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحترام سيادة القانون في اسبوع، وهي تعتمد على عمل فريق   1

 . العدالة الجنائية و الرصد االعالمي والجريدة الرسمية ، كما تختتم النشرة برأي وتعليق الشبكة العربية برنامج



 

  2021أغسطس  23

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة بمعهد أمناء الشرطة تجديد  .1

ومن بين المحبوسين  2020لسنة  865،  2020لسنة  968: فى القضايا اآلتية  مواطن 47حبس عدد 

لسنة  814،  يوم 45رجل األعمال صفوان ثابت و نجله والتي قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 

لسنة  1781،  2021لسنة  238،  2021لسنة  483،  2020لسنة  569،  2020لسنة  648،  2020

ين المحبوسين بها الكاتب الصحفي عامر عبد ومن ب 2020لسنة  1017،  2020لسنة  1106،  2019

 . 2020لسنة  1006، يوم 45المنعم والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة 

  2021أغسطس  24

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة بمعهد أمناء الشرطة تجديد  .1

 2020لسنة  1108،  2020لسنة  535،  2020لسنة  970: ة فى القضايا اآلتي مواطن  108حبس عدد 

 2020لسنة  811،  2021لسنة  484،  2019لسنة  1335،  2019لسنة  1617،  2020لسنة  1057، 

 .  2019لسنة  1358، 

 

 :إخالء السبيل -3
 2021أغسطس  22

لسنة  558في القضية رقم  طنينموا 6عدد أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .1

 حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020

 2021أغسطس  23

 2020لسنة  1106في القضية رقم  متهم واحدأخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .1

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي

 2019لسنة  1360في القضية رقم  واحدمتهم  أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل .2

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي

 2021أغسطس  24
 96بضمان محل إقامته في القضية رقم  حسام وجيه الطالبأخلت محكمة جنايات شمال القاهرة سبيل  .1

 . جنح قصر النيل بتهمة االنضمام الى جماعة ارهابية 2021لسنة 
لسنة  1358في القضية رقم  متهمين اثنين محكمة جنايات القاهرة سبيل أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في .2

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2019

 2019لسنة  1108في القضية رقم  متهم واحدأخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .3

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي

 

 :المحاكمات - 4
 2021أغسطس  19

محاكمة المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي أجلت محكمة جنح أمن دولة مصر القديمة  .1

جنح أمن دولة مصر  2021لسنة  957د وآخرين في القضية رقم والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤا

 .2021سبتمبر  2أخبار وبيانات كاذبة  لجلسة  همنشر المزعوم فيها  القديمة

 2021أغسطس  22

المدون عالء عبد لنظر الطعون المقدمة من  2021نوفمبر  18حددت محكمة النقض المصرية جلسة  .1

على قرار  الفتاح ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائب رئيس الحزب محمد القصاص

 .حصر أمن دولة 2019لسنة  1781إدراجهم على قوائم الكيانات اإلرهابية فى القضية رقم 

 2021أغسطس  23

في القضية المعروفة إعالميا  متهمين 8أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 .2021سبتمبر  27بقضية التخابر مع تنظيم داعش اإلرهابي لجلسة  



 

باالنضمام لجماعة إرهابية فى القضية  متهمين 5أجلت الدائرة األولى إرهاب المنعقدة بطره محاكمة  .2

 2021سبتمبر  28لجلسة ، "داعش الزاوية الحمراء"المعروفة بخلية 

 2021أغسطس  24

فى  طفال 40متهم من بينهم  103 أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهر محاكمة .1

 2021أغسطس  25القضية المعروفة إعالميا بقضية الجوكر لجلسة 

فى القضية المعروفة إعالميا  متهم 11أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .2

 2021أغسطس  31لجلسة  2بقضية خلية المرابطون 

 2021أغسطس  25

المحامي قضائية لنظر طلب الرد المقام من  130لسنة  1340أجلت محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم  .1

قبل رئيس محكمة جنح أمن دولة مصر القديمة والتى تنظر  والبرلماني السابق زياد العليميالحقوقي 

جنح أمن دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة  2021لسنة  957محاكمته في القضية رقم 

 .2021أكتوبر  26لجلسة 

ظر طلب الرد المقام من قضائية لن 130لسنة  1341أجلت محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم  .2

قبل رئيس محكمة جنح أمن دولة مصر القديمة والتى تنظر محاكمته في القضية رقم  الصحفي هشام فؤاد

أكتوبر  26جنح أمن دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة  2021لسنة  957

2021. 

فى  طفال 40متهم من بينهم  103 محاكمةأجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة  .3

 2021سبتمبر  28القضية المعروفة إعالميا بقضية الجوكر لجلسة 

التهامها بالتربح  نائب محافظ االسكندرية األسبق سعاد الخولينظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .4

 والكسب غير المشروع

 

 :األحكام - 5
 2021أغسطس  19

لحيازتهم منشورات  مواطنين 10 سنوات ضد 5أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، حكمها بالسجن  .1
 .تحريضية ضد الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف

 2021أغسطس  24

 متهمةبالسجن المؤبد ومعاقبة  متهم واحد قضت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  .1

 سنوات فيما قضت ببراءة 5بالسجن المشدد لمدة  متهمين آخرين 5 سنوات ومعاقبة 7بالسجن المشدد 

وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات اإلرهابية في القضية المعروفة إعالميا بقضية  متهم واحد

 .أحرار الشام

عاما  15بالسجن المشدد  متهمين 9 بالسجن المؤبد ومعاقبة متهما 67قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة  .2

سنوات  7الى  3بعقوبات تتراوح من  متهما 71 سنوات ومعاقبة 10بالسجن المشدد  متهما 19و 

لوفاتهم في القضية المعروفة إعالميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس  لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى الجنائية

 .الجوية

 

 :قضاء إداري ودستورية ذات صلة - 6
  2021أغسطس  19



 

قضت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من خالد محمود عوض زين الدين،  .1

والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة والمتضمن وقف نشاطه وشطبه من سجالت اللجنة 

 .األولمبية المصرية، وانتفاء صفته الرياضية

ري بمجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى المقام من هشام نصر،  إللغاء قرار قضت محكمة القضاء اإلدا .2

 . حل مجلس ٕادارة االتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مٔوقتة إلدارة االتحاد، إلنتفاء القرار اإلدارى

 2021أغسطس  21

جنيًها  71899مصر بأداء  ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الهيئة القومية لسكك حديد .1

قيمة تلفيات حدثت بإحدى شركات الترسانة التابعة لميناء اإلسكندرية ، إلى الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية

 .بسبب حادث قطار خرج فيه الجرار والعربة األخيرة عن القضبان

 202أغسطس  22

كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة ضد  أجلت محكمة القضاء اإلداري الدعوى المقامة من المبادرة .1
السجون بصفتيهما، وذلك المتناعهم عن اإلفراج الشرطي عن السجين محمد محمد نجيب إبراهيم، 

أكتوبر  9والمحكوم عليه بالسجن المشدد خمسة عشر عاًما بالرغم من قضائه نصف مدة العقوبة لجلسة 
2021 

الدعوى المقامة من سيد محمد نور الدين، والتي بمجلس الدولة تأجيل  قررت محكمة القضاء اإلداري .2
 23يطالب فيها بإلزام لجنة شئون األحزاب باعتماده رئيًسا لحزب شباب مصر وإعادة انتخابه لجلسة 

 .أكتوبر
رقم  قررت محكمة القضاء اإلداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء .3

بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ، يونيو الماضي 9في والصادر ، 2020لسنة  100
والذي يتضمن زيادة أسعار ، يوليو الماضي 1اعتباًرا من ، مقابل خدمة العمالء لخمس سنوات مقبلة

 .لالطالع 2021سبتمبر  19لجلسة ، الكهرباء

  2021أغسطس  23

القضاء اإلداري  تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرار الصادر  قررت الدائرة السابعة استثمار مفوضين بمحكمة .1
 .2021سبتمبر  13لجلسة  بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية

 :منع من السفر - 7

 2021أغسطس  24

أعلن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية عن صدور قرار من النائب العام بمنعه من السفر الفتا أنه  .1

 .توجهه الى مطار القاهرة لسفره خارج البالد حال انهاء اجراءات السفرلم يعلم إال بعد 

 :التشريعات والقرارات -8

 2021أغسطس  19

بتعديل بعض أحكام  2021لسنة  137نشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم  .1

 .قانون المحكمة الدستورية العليا

بإصدار قانون  2021لسنة  138رئيس الجمهورية على القانون رقم نشرت الجريدة الرسمية تصديق .  2

 .الصكوك السيادية



 

بإنشاء صندوق  2021لسنة  139نشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم .   3

 .مواجهة الطوارئ الطبية

بتعديل بعض  2021لسنة  141نشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم .   4

 .أحكام قانون العقوبات

 

 :البيانات القضائية -9
 2021أغسطس  21

بيانا يتضمن قرار " كفيسبو"نشرت النيابة العامة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل اإلجتماعي  .1

التحول الرقمي بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في  2021لسنة  1474النائب العام رقم 

برئاسة المستشار النائب العام وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب 

 .النائب العام

 2021أغسطس  22

عن " فيسبوك"أعلنت النيابة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي  .1

موافقة مجلس القضاء األعلى على طلب السيد المستشار النائب العام بنقل إحدى عشر قاضية للعمل بالنيابة 

 .2022 / 2021العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 

 

 :أخبار السجون  -10
 2021أغسطس  22

تنفيذ التصريح الصادر من نيابة أمن الدولة العليا  2رفض المسئولين على سجن طرة شديد الحراسة  .1

حصر أمن  2020لسنة  855بتمكين محاموا المدون محمد أكسجين المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 

 .دولة عليا من زيارته داخل محبسه واالستيالء على أصل التصريح

 :تعليق أخير
ه  تلمحاموا المدون محمد أكسجين من زيار بمنطقة سجون طره 2جاء منع مسؤولي سجن شديد الحراسة  -

من المخاوف الشديدة علي سالمة أكسجين الجسدية والنفسية والذهنية حيث منعت عنه الزيارة منذ ليزيد 
وقد أعلن محاموه تقديم بالغ للنائب العام حيث ترافق منع الزيارة مع استيالء  2020منتصف فبراير 

 ة الصادر من نيابة أمن الدولةمسؤولي السجن على أصل تصريح الزيار
وبتحديد محكمة النقض المصرية لجلسة خالل نوفمبر القادم لنظر طعن كل من المدون عالء عبد الفتاح  -

والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص والمقام منهم ضد قرار 

في محاوالتهم العديدة لالنتصاف القضائي والذي فشلت  ادراجهم على قوائم اإلرهابيين ليمثل حلقة أخيرة

ن في إطالق سراحهم من الحبس االحتياطي المتجاوز للمدد القانونية المنصوص عليها ألكل آلياته حتى ا

 .و الممتد لسنوات بحقهم دون محاكمة 

ل برأسها يوميا حيث بات الحبس االحتياطي  والتوسع الشديد والمبالغ فيه من قبل النيابة العامة ظاهرة تط -

لمواطنين الخاضعين له وفي هذا السياق جاء تجديد الدائرة الثالثة الف من األتتماس مع حياة  عشرات ا

مواطن في عدد من القضايا ليعمق أزمة  300وامر حبس عدد ألارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 

حكام القضاء بحق أصحاب الرأي  والمنتقدين للسياسات أللعقوبة بديلة  حتياطي في مصر وتحولهألالحبس ا

 .الحكومية 

منية بمطار القاهرة له من ألعن منع السلطات ا]وجاء إعالن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية  -

السفر خارج البالد وأخباره بصدور قرار رسمي بهذا المنع ليؤكد مسلك الجهات القضائية الذي بات يغيب 

رة تلك القرارات ن عن شؤونهم وعدم إخبارهم بالقرارات الصادرة ضدهم على الرغم من خطوالمواطني
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 .والمعروفة إعالميا بقضية غلق المجتمع المدني 

المقامتين من البرلماني السابق زياد العليمي والصحفي  وقد استجابت هيئة المحكمة التي تنظر دعويي الرد -

أكتوبر القادم حيث أكد المحامين تعمد  26الي جلسة  هشام فؤاد لطلبات محاموهم بتأجيل نظر الدعويين

منية عدم تمكين طالبي الرد من حضور الجلسة كونهما محبوسين احتياطيا وتفويت الفرصة ألجهزة األا

 .قاضي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة  عليهما في بيان أسباب رد

 


