
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العدالة في اسبوع 
 م 2021أغسطس  18 - 5

 
 أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة "

واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية
1"  

 

 "2021أغسطس  18 - 5الفترة من " أهم أخبار العدالة في : أوال
لسنة  440قم في القضية ر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوحنيابة أمن الدولة العليا تستكمل التحقيقات مع  .1

 "تحقيقات" أمن دولة عليا  2018

مة نشر وأخرين بته المحامى الحقوقي زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاداستئناف محاكمة  .2

 .ودفاعهما يطلب رد المحكمة "  محاكمات"أخبار وبيانات كاذبة 

 "أحكام"  2011في إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير  شرطي 11براءة  .3

 "أخبار السجون" زيارة استثنائية لنزالء السجون بمناسبة رأس السنة الهجرية  .4

لمحامي الحقوقي المدونين محمد أكسجين وعالء عبد الفتاح وانيابة أمن الدولة العليا تستكمل التحقيقات مع  .5

 .حصر أمن دولة 2019لسنة  1356القضية رقم في  محمد الباقر

" شهور  7سنين و  3عضو حزب الدستور بعد حبس احتياطي دام لمدة  مصطفى زغلول اطالق سراح .6

 .إطالق سراح

ن العمل لالنقطاع  ع قهرياالفتوي والتشريع بمجلس الدولة تقر اعتبار القبض والحبس االحتياطي عذرا  .7

 "قضاء إداري ذات صلة" 

جاري أغسطس ال 22القضاء اإلداري يؤجل حكمه في دعوى  تمكين المحبوسين من تلقي لقاح كورونا إلى  .8

 "قضاء إداري ذات صلة" 

 

 :السبوعتفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا ا: ثانيا 

 :التحقيقات -1
  2021أغسطس  5

ت مختلفة بعد ظهورهم من االختفاء القسرى لمدد متفاوتة ومحافظا مواطن 30 حققت نيابة أمن الدولة مع .1

 .  بتهم االنضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعى

 2021أغسطس  10

حبسه في عقب استخراجه من مالدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح  استكملت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع  .1

 .حصر أمن دولة 2018لسنة  440قضية ال

 2021أغسطس  13

ت مختلفة بعد ظهورهم من االختفاء القسرى لمدد متفاوتة ومحافظا مواطن 74حققت نيابة أمن الدولة مع  .1

 .الجتماعى بتهم االنضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل ا

 2021أغسطس  17

محمد الباقر  المدون عالء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع استكملت .1

 .حصر أمن دولة عليا 2019لسنة  1356في القضية رقم  والمدون محمد أكسجين

 :تجديد الحبس -2
  2021أغسطس  9

لسنة  4118يوما فى القضية رقم  45لمدة  محمد عادل الناشطجددت محكمة جنايات المنصورة حبس  .1

 .إداري شربين 2018
                                                 

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

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



 

  2021أغسطس  17

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

،  2020لسنة  662،  2021لسنة  755،  2019لسنة  810: فى القضايا اآلتية  مواطن 284 حبس عدد

 488،  2020لسنة  534،  2021لسنة  590،  2018لسنة  623،  2021لسنة  65،  2021لسنة  656

 1530،  2018لسنة  1739،  2021لسنة  238،  2019لسنة  277،  2021لسنة  482،  2019لسنة 

  . 2020لسنة  1017،  2018لسنة  1365،  2019لسنة 

على قرار حبسه  البرلماني االسبق عالء حسانينرفضت محكمة جنايات القاهرة االستئناف المقدم من  .2

 .احتياطيا في القضية المعروفة إعالميا بقضية اآلثار الكبرى

والمحبوس احتياطيا على  محمد حسن عبد العاطى قرر قاضى المعارضات بمحكمة السالم تجديد حبس .3

 يوما 15ادارى السالم ثان لمدة  2021 لسنة 620ذمة القضية رقم 

 :السبيلإخالء  -3
 2021أغسطس  17

 2021لسنة  65في القضية  مواطنين اثنينأخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .1

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي

لسنة  534في القضية رقم  مواطن واحد أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل .2

 .بتدبير احترازيحصر أمن دولة  2020

 2019لسنة  488في القضية رقم  مواطنين 7أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .3

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي

 2019لسنة  277في القضية رقم  مواطنين 5أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .4

 .احترازيحصر أمن دولة بتدبير 

 :إطالق سراح - 4
  2021أغسطس  8

شهور فى  7سنين و  3عضو حزب الدستور بعد حبس احتياطي دام لمدة  مصطفى زغلول اطالق سراح .1

 سجن العقرب وسجن القناطر 

 :المحاكمات - 5
 2021أغسطس  5

فى القضية المعروفة إعالميا بقضية  متهمين 10أجلت محكمة جنايات بورسعيد إعادة إجراءات محاكمة  .1

 2021سبتمبر  2أحداث قسم شرطة العرب لجلسة 

 2021أغسطس  8

في القضية المعروفة إعالميا  متهما 12أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 2021أكتوبر  9بقضية خلية إمبابة اإلرهابية لجلسة 

 2021أغسطس  9

في القضية المعروفة  متهمين 3أجلت محكمة الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 2021سبتمبر  13إعالميا بقضية خلية الوايلي اإلرهابية لجلسة 

، في القضية المعروفة إعالميا  متهما 79 أجلت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة .2

 .2021سبتمبر  6لمنصة لجلسة بقضية أحداث ا

  2021أغسطس  10

في القضية  متهمين 3 أجلت الدائرة االولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة .1

 .2021سبتمبر  22المعروفة إعالميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 

إعالميًّا بقضية خلية شقة الهرم اإلرهابية في القضية المعروفة  متهما 11 أجلت المحكمة العسكرية محاكمة .2

 2021أغسطس  17لجلسة 



 

في القضية المعروفة إعالميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس  متهما 271 نظرت المحكمة العسكرية محاكمة .3

 الجوية 

  2021أغسطس  17

 هشام فؤاد وحسام زياد العليمى والصحفيين المحامي الحقوقي أجلت محكمة جنح مصر القديمة محاكمة .1

جنح أمن دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار وبيانات  2021لسنة  957وآخرين في القضية رقم  مؤنس

 كاذبة  لجلسة باكر لسماع مرافعة النيابة العامة

فى القضية المعروفة إعالميا  متهما 12 أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة .2

 .2021أغسطس  30بقضية خلية هشام عشماوي لجلسة 

  2021أغسطس  18

في القضية المعروفة إعالميا  متهما 11نظرت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 2بقضية خلية المرابطون 

هشام فؤاد  زياد العليمى والصحفيين المحامي الحقوقي أجلت محكمة جنح أمن دولة  مصر القديمة محاكمة .2

دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار جنح أمن  2021لسنة  957وآخرين في القضية رقم  مؤنس وحسام

ئية وبيانات كاذبة لجلسة صباح باكر التخاذ إجراءات رد المحكمة، وحدد رئيس محكمة حلوان االبتدا

 .لنظر طلب الرد أمام الدائرة السابعة مدني جنوب استئناف عالى القاهرة 2021أغسطس  25جلسة 

 :األحكام - 6
  2021أغسطس  5

في إعادة محاكمتهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس  شرطيا 11قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة  .1

 .عام مع إيقاف التنفيذ في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة يناير

 2021أغسطس  9

بالسجن المؤبد وبراءة  متهمين اثنينقضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  .1

 .بقضية خلية اللجان النوعية في المرجفي القضية المعروفة إعالميا  متهم أخر

 2021أغسطس  10

في القضية المعروفة إعالميا  متهم واحدقضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة ببراءة  .1

 .بقضية أحداث عنف بوالق الدكرور

 :قضاء إداري ودستورية ذات صلة - 7
 2021أغسطس  7

القضاء اإلداري بمجلس الدولة،  الدعوى القضائية المقامة من أسرة المحامي والناشط  نظرت  محكمة .1

والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بنقله ، «خلية األمل»السياسي زياد العليمي، المحبوس على ذمة قضية 

سجن، والسماح له مع تأثيث غرفته داخل ال، إلى أحد المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقي العالج

 بإدخال األشياء  التي يريدها وفقا لالئحة السجون

 2021أغسطس  9
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية موظف  .1

نقطاع، لكونه مقبوضاً عام بمحليات مركز أبو حماد بالشرقية، في العودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته لال

أقرت الفتوى اعتبار القبض والحبس االحتياطي عذرا قهريا ال يجوز اعتباره و عهعليه خالل فترة انقطا

 .عن العمل  انقطاعا إراديا

ء الراغبين في تلقي لقاح قررت محكمة القضاء اإلداري مد أجل الحكم في دعوى المطالبة بتمكين السجنا .2

 2021أغسطس  22فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح، لجلسة 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW2IHDtCv_9qlWWeyaQPoqZE4LWOjn2RB14XfF8Ay1hC5wyuH86lvrwbpfE-zdcnoip2smywdUWLifdw-ZBbmojHdmKbqRG4yjijyqgY1pqK21WpCEZ1NVzsq4nkaVXpsznPIjl6LIt4YdRE71tFfAP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW2IHDtCv_9qlWWeyaQPoqZE4LWOjn2RB14XfF8Ay1hC5wyuH86lvrwbpfE-zdcnoip2smywdUWLifdw-ZBbmojHdmKbqRG4yjijyqgY1pqK21WpCEZ1NVzsq4nkaVXpsznPIjl6LIt4YdRE71tFfAP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A4%D9%86%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW2IHDtCv_9qlWWeyaQPoqZE4LWOjn2RB14XfF8Ay1hC5wyuH86lvrwbpfE-zdcnoip2smywdUWLifdw-ZBbmojHdmKbqRG4yjijyqgY1pqK21WpCEZ1NVzsq4nkaVXpsznPIjl6LIt4YdRE71tFfAP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A4%D9%86%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW2IHDtCv_9qlWWeyaQPoqZE4LWOjn2RB14XfF8Ay1hC5wyuH86lvrwbpfE-zdcnoip2smywdUWLifdw-ZBbmojHdmKbqRG4yjijyqgY1pqK21WpCEZ1NVzsq4nkaVXpsznPIjl6LIt4YdRE71tFfAP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW2IHDtCv_9qlWWeyaQPoqZE4LWOjn2RB14XfF8Ay1hC5wyuH86lvrwbpfE-zdcnoip2smywdUWLifdw-ZBbmojHdmKbqRG4yjijyqgY1pqK21WpCEZ1NVzsq4nkaVXpsznPIjl6LIt4YdRE71tFfAP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW2IHDtCv_9qlWWeyaQPoqZE4LWOjn2RB14XfF8Ay1hC5wyuH86lvrwbpfE-zdcnoip2smywdUWLifdw-ZBbmojHdmKbqRG4yjijyqgY1pqK21WpCEZ1NVzsq4nkaVXpsznPIjl6LIt4YdRE71tFfAP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A4%D9%86%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW2IHDtCv_9qlWWeyaQPoqZE4LWOjn2RB14XfF8Ay1hC5wyuH86lvrwbpfE-zdcnoip2smywdUWLifdw-ZBbmojHdmKbqRG4yjijyqgY1pqK21WpCEZ1NVzsq4nkaVXpsznPIjl6LIt4YdRE71tFfAP&__tn__=*NK-R


 

  2021أغسطس   14

سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من  26حددت محكمة القضاء اإلداري، السبت، جلسة  .1

إللزام هيئة اإلسعاف بتحديد مقابل عادل للخدمات التي ، المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية

تقدمها بما يتناسب مع طبيعتها وطبيعة متلقي الخدمة من مرضى، كما تطالب الدعوى بإلغاء األسعار التي 

 .2019أغسطس  24المنعقد بتاريخ  13أقرتها هيئة اإلسعاف المصرية في اجتماع مجلس إدارتها رقم 

  2021 اغسطس 18

تأجيل نظر الدعويين المطالبتين بعدم دستورية ، هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العلياقررت  -1

من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم ( أ)مكررا  375والمادة ، مكرر 375نص المادة 

 .أكتوبر 10جة، لجلسة والمعروفة بمواد البلط، 2011لسنة ( 7)

لنظر دعوى تطالب بعدم ، أكتوبر 10جلسة ، الدستورية العليا حددت هيئة المفوضين بالمحكمة -2

من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة  875دستورية نص الفقرة األولى من المادة 

 25األولى من القانون رقم  وسقوط نص المادة، 2000لسنة  1من قانون األحوال الشخصية رقم 

 (.المواريثقانون ) 1944لسنة  

 

 :التشريعات والقرارات - 8
 2021أغسطس  8

رئيس ، أسامة منير محمد ربيع /بمد خدمة السيد 2021لسنة  333أصدر رئيس الجمهورية  القرار رقم  .1

 .مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس اإلدارة المنتدب لمدة عام

 2021أغسطس  9

دوأير جديدة بمحكمة القضاء االدارى، بالقاهرة بكون مقرها ٔاصدر رٔييس مجلس الدولة، قراًرا بٕانشاء  .1

مبنى الديوان العام بالجيزة، وتختص بنظر المنازعات االدارية المتعلقة بتكاليف العالج علي نفقة الدولة، 

ومصاريف االنتقال الخاصة بالمرضي، من العاملين الذين تدخل منازعتهم االدارية  في اختصاص محكمة 

 .داريالقضاء االٕ 

  2021أغسطس  10

أصدر رئيس الجمهورية  قراراً جمهورياً بخصوص دار اإلفتاء المصرية ينص على اعتبارها من الجهات  .1

التي تنص على أن ، على الدار 17ذات الطبيعة الخاصة ويتضمن القرار الجديد، عدم سريان المادة رقم 

عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة يكون التعيين في الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية 

 ن واسعتي االنتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفةالحكومة المصرية أو النشر في جريدتي

ً عدم سريان المادة  التي تقضي بانتهاء مدة شغل الوظائف القيادية واإلدارة  20ويشمل القرار أيضا

وبانتهاء هذه المدة يشغل ، قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدهااإلشرافية بانقضاء المدة المحددة في 

ى ال يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة الموظف وظيفة أخر

 قبل شغله إلحدى هذه الوظائف

 

 :البيانات القضائية -9
 2021أغسطس  7

أصدرت النيابة العامة بيانا يفيد حبس مساعد شرطة لمدة أربعة أيام التهامه بقتل شقيقين عمدا في مركز  .1

شبين القناطر بالقليوبية وأهابت النيابة العامة في بيانها المواطنين إلى االلتزام باتباع الطرق الرسمية في 



 

في ظل دولة سيادة القانون وعدم اتباع استرداد الحقوق واالحتكام للسلطات المختصة القائمة على ذلك 

 .التجمهرات والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة

 :أخبار السجون -10
  2021أغسطس  6

قررت وزارة الداخلية السماح  لنزالء السجون زيارة استثنائية بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن تبدأ  .1

 سبتمبر ٩أغسطس وحتى يوم  ١٠يوم 

  2021أغسطس  9

وفاة رجل األعمال تاج الدين عبدهللا عبدالقادر عالم داخل محبسه ، يذكر انه كان محبوسا على ذمة القضية  .1

  2020لسنة  955ثم تم تدويره مرة أخرى على ذمة القضية  2019لسنة  930

  2021أغسطس  14

سجن  -منطقة سجون جمصة )أعلن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عن توجيه  قافلة طبية إلى  .1

حيث تم توقيع ، باإلضافة إلى صيدلية لصرف األدوية الالزمة، ضمت مختلف التخصصات، (الكوم شبين

 .الكشف الطبى على النزالء وصرف األدوية الالزمة لكل الحاالت المستحقة

 :تعليق أخير
واستكمال التحقيق معه في القضية باستدعاء نيابة أمن الدولة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من محبسه  -

 1781حصر تحقيق واعادته لمحبسه الستكمال حبسه االحتياطي المقرر في القضية رقم  2018لسنة  440

سنوات  4حصر تحقيق يكون أبو الفتوح الذي بلغ من العمر السبعين عاما قد أمضي ما يناهز  2019لسنة 

 .قيد الحبس االحتياطي دون محاكمة

حامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد ومحاموهم الي طلب رد قاضي عبر لجوء الم -

حنح أمن دولة طوارئ عن استشعارهما عدم الحياد وهو ما تاله  2021لسنة  957محاكمتهم في القضية 

د هيئة استكمالهما إلجراءات الرد المقررة قانونا وقبام المستشار رئيس محكمة حلوان االبتدائية بتحدي

 .أغسطس الجاري  25جنوب باالستئناف  العالي لنظر طلب الرد بجلسة الدائرة السابعة مدني 

( نزالء السجون) بينما جاء تأجيل محكمة القضاء اإلداري لصدور حكمها في دعوى تمكين المحبوسين  -

ي والبرلماني أغسطس الجاري وأيضا تأجيل دعوي المحام 22الراغبين في تلقي لقاح كورونا إلى جلسة 

ليمي لنقله لمستشفي لمتابعة حالته المرضية وتمكينه من تأسيس غرفة داخل محبسه وفقا السابق زياد الع

لما تنص عليه الئحة السجون ليعبروا عن مدى المعاناة التي يلقاها المحبوسين لتمكينهم من التمتع بكافة 

 .مقررة للسجون الضمانات والحقوق المكفولة لهم قانونا ووفق اللوائح ال

وقد أثار استدعاء نيابة أمن الدولة العليا لكل من الناشط عالء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر  -

ساعات  حول  6الستكمال التحقيق مع كل منهم منفردا لمدة ناهزت ( أكسجين ) والمدون محمد ابراهيم 

بيرة دهشة ك" فيس بوك " بعض ما نسب إليهم من نشر موضوعات على صفحات التواصل االجتماعي 

وهو تاريخ  بداية التحقيق  2019حيث أن المتهمين الثالثة محبوسين احتياطيا بحوزة النيابة العامة منذ عام 

هم أو مواجهتهم بتلك المنشورات مد الطويل لم يتم سؤالألحصر تحقيق وطوال هذا ا 2019لسنة  1356رقم 

محاموهم بمقدمات إحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام محاكم أمن  المنسوبة اليهم وهو األمر الذي رجح معه

 . خبار واشاعات وبيانات كاذبة ألالدولة طوارئ اتهامات اذاعة  عمدا في الداخل والخارج 

 


