
عدالة مصر في اسبوع
م2021سبتمبر16-22

"أھم التحقیقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة
1"واحترام سیادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربیة

"2021سبتمبر22-16منالفترةأسبوع"فيالعدالةأخبارأھمأوال:
دارومركزالعنفومناھضةالتسامحلدراساتأندلسمركزقبلالجنائیةالدعوىالقامةوجھبأالأمر.1

المصريوالمركزبالمنصورةاإلنسانیةالتنمیةوجمعیةوالقانونیةالحقوقیةللدراساتالجدیدالمستقبل
"المدنيالمجتمعإغالقبقضیةإعالمیاالمعروفةالقضیةفيواالجتماعیةاالقتصادیةللحقوق

تصرفات النیابة العامة وقاضي التحقیق"
محكمةلقرارأیامعشرةمنألكثرللقانونبالمخالفةاحتجازهبعدوجیھحسامالطالبسراحإطالق.2

جنایات القاھرة بإخالء سبیلھ " إطالق سراح"
كاذبةأخبارونشرارھابیةجماعةالىاالنضمامبتھممواطن17معتحققالعلیاالدولةأمننیابة.3

"تحقیقات"
تممواطنا152أصلمنمواطن11عددسبیلتخليالقاھرةجنایاتبمحكمةإرھابالثالثةالدائرة.4

نظر تجدید حبسھم في قضایا أمن الدولة العلیا. " إخالء سبیل"
طنطاويحسینمحمدالمشیرلنعيفیسبوكموقععلىالرسمیةصفحتھاعبربیاناتصدراالعامةالنیابة.5

قضائیة"بیانات".2011ینایرثورةابانالعسكريالمجلسرئیس
وآخرینحسانینعالءالسابقالبرلمانيالنائبحبسیجددالقاھرةجنوببمحكمةالمعارضاتقاضي.6

في القضیة المعروفة إعالمیا بقضیة تھریب اآلثار الكبرى "تجدید حبس"
تأجیل دعوى فرض الحراسة على نقابة األطباء " محاكمات".7
بقضیةإعالمیاالمعروفةالقضیةفىاإلمامنھىالمستشارةقبلالتنفیذإیقافمعأشھرثالثةالحبس.8

سیدة المحكمة " أحكام"

ثانیا : تفاصیل ورصد اخبار العدالة ھذا االسبوع:
التحقیقات:-1

2021سبتمبر21
محافظاتمنمواطن17عددمعمختلفة-تواریخفيعلیھمالقبضبعد-العلیاالدولةأمننیابةحققت.1

التواصلوسائلاستخداموإساءةكاذبةوبیاناتأخبارونشرارھابیةجماعةالىاالنضمامبتھممختلفة
االجتماعي .

الحبس:تجدید-2

فریقعملعلىتعتمدوھياسبوع،فيالقانونسیادةواحترامبالعدالةالمتعلقةواإلجراءاتوالمحاكماتالتحقیقاتألھمرصدتضمنشرة1
برنامج العدالة الجنائیة و الرصد االعالمي والجریدة الرسمیة ، كما تختتم النشرة برأي وتعلیق الشبكة العربیة.



2021سبتمبر19
152عددحبستجدیدالشرطةأمناءبمعھدالقاھرةجنایاتمحكمةفىارھابالثالثةالدائرةنظرت.1

لسنة2021،818لسنة2021،883لسنة2020،900لسنة970:اآلتیةالقضایافىمواطن
2021،65لسنة2020،656لسنة2020،662لسنة2021،751لسنة2018،755

2019لسنة2020،488لسنة2021،517لسنة2021،620لسنة2021،628لسنة
المحكمةقررتوالتيشاكرأحمدوالصحفيإمامعمروالحقوقيالمحاميالمتھمینبینومن

،2018لسنة2017،1430لسنة2021،316لسنة383،یوما45لمدةحبسھمااستمرار
لسنة2019،441لسنة2021،470لسنة2020،483لسنة2020،812لسنة865

،2019لسنة2019،1472لسنة2021،1823لسنة2015،238لسنة2018،288
.2020لسنة2019،865لسنة2020،1450لسنة2019،1055لسنة1413

2020سبتمبر22
حبسكونفرانس،الفیدیوتقنیةعبراألربعاء،الیومالقاھرة،جنوببمحكمةالمعارضاتقاضىجدد.1

فىالتحقیقات،ذمةعلىیوما45،آخرینمتھًما16وحسانین،عالءالسابقالبرلمانىالنائب
اتھامھم بقضیة اآلثار الكبرى"

السبیل:إخالء-3
2021سبتمبر19

لسنة488رقمالقضیةفيمتھم11عددسبیلالقاھرةجنایاتمحكمةفيإرھابالثالثةالدائرةأخلت.1
.احترازيبتدبیردولةأمنحصر2019

سراح:إطالق-4
2021سبتمبر16

10منألكثراحتجازهعقبوجیھحسامالطالبسراحالنیلقصرشرطةبقسماألمنقواتأطلقت.1
النیل.قصرجنح2021لسنة96رقمالقضیةفيسبیلھبإخالءالقاھرةجنایاتمحكمةقرارمنأیام

المحاكمات:-4
2021سبتمبر16

بفرضتطالبوالتي2020لسنة298رقمالدعوىنظرالمستعجلةاألمورمستأنفمحكمةأجلت.1
المقبل.أكتوبر21لجلسةاألطباءنقابةعلىالحراسة

2021سبتمبر19
رقمالقضیةفيمتھما22ًمحاكمةبطرةالشرطةأمناءبمعھدالمنعقدةإرھاباألولىالدائرةأجلت.1

.الدفاعلمرافعةالمقبلأكتوبر17جلسةإلى2019لسنة840
2021سبتمبر20

“ترویعبـإعالمیاالمعروفةالقضیةفيأشخاص10محاكمةإرھاباألولىالدائرةأمسأولأجلت.1
.الشھودلسماعأكتوبر18لجلسةالمطریة”فىالمواطنین

األحكام:-5
2021سبتمبر20



في القضیة المعروفةمتھمقضت الدائرة األولى إرھاب في محكمة جنایات القاھرة بالسجن المؤبد على.1
إعالمًیا بقضیة مذبحة كرداسة

2021سبتمبر21
ثالثة  أشھر مع إیقاف التنفیذ ورفضالمستشارة نھى اإلمامقضت محكمة جنح مستأنف النزھة بحبس.1

الدعوى المدنیة في القضیة المعروفة اعالمیاً بقضیة سیدة المحكمة
3ببراءةبطرةالشرطةأمناءبمعھدالمنعقدةالقاھرةجنایاتمحكمةفيإرھاباألولىالدائرةقضت.2

فى القضیة المعروفة بـ”خلیة داعش الجیزة”متھمین

صلة:ذاتودستوریةإداريقضاء-6
2021سبتمبر19

خاللالمحكمةألعضاءالقضائیةالحركةاإلداريالقضاءمحكمةلقضاةالعمومیةالجمعیةاعتمدت.1
بمحكمةدائرة122عددعلىالمحكمةقضاةتوزیعالحركةوتضمنت،2022/2021القضائيالعام

القضاء اإلداري بالقاھرة والمحافظات.

2021سبتمبر21

بعدمالمطالبةالدعوىلنظرالمقبلنوفمبر14جلسةالعلیاالدستوریةبالمحكمةالمفوضینھیئةحددت.1
العالقةوتنظیماألماكنوبیعتأجیرشأنفي1969لسنة52رقمالقانونمن21المادةنصدستوریة

بین المؤجر والمستأجر.
بعدمالمطالبةالدعوىلنظرالمقبلنوفمبر14جلسةالعلیاالدستوریةبالمحكمةالمفوضینھیئةحددت.2

للتناقض2003لسنة12رقمالعملقانونمن104،110،111الموادمناألولىالفقرةدستوریة
بللفقرةطبقاوذلك2003لسنة12رقمالعملقانونمن128المادةبنصوردماوبینبینھما
.1979لسنة48رقمالعلیاالدستوریةالمحكمةقانونمن29للمادة

التحقیق:وقضاةالعامةالنیابةتصرفات-7

2021سبتمبر20

إعالمیاالمعروفة2011لسنة173رقمالقضیةفيالتحقیقاتقاضيمختار،عليالمستشارأصدر.1
كفایةلعدمالجنائیةالدعوىإلقامةوجھبأال،2020دیسمبرمنذقراراتھسادسالمنظمات،بقضیة
للدراساتالجدیدالمستقبلدارومركزالعنفومناھضةالتسامحلدراساتأندلسمركزحقفياألدلة

االقتصادیةللحقوقالمصريوالمركزبالمنصورةاإلنسانیةالتنمیةوجمعیةوالقانونیةالحقوقیة
وترقبالسفرمنالممنوعینقوائممنالقرارتضمنھمنأسماءرفعالقراروشملواالجتماعیة.

وقائعبأيالمساسدونوذلكمنقولة،أوكانتسائلةأموالھمفيالتصرفمنالمنعقوائمالوصول
أخرى قد تكون محال للتحقیق سواء بالقضیة الحالیة أو غیرھا من القضایا.

والقرارات:التشریعات-8
2021سبتمبر16



بشأن،2021لسنة2118رقمالوزراءمجلسرئیسقرار37رقمعددھافيالرسمیةالجریدةنشرت
والرقمیة،المالیةلالستثماراتفینانسإىشركةمعباالشتراكالشاملالصحيللتأمینالعامةللھیئةالترخیص
).e-Health(شركةتأسیسفياالستثماریةللمشروعاتالمصریةوالشركة

2021سبتمبر17
التنفیذیةالالئحةأحكامبعضتعدیلبشأن2021لسنة1995رقمالقرارالداخلیةوزیرأصدر.1

لقانون المرور.

2021سبتمبر22

ووزارةالفیوم،محافظةبطلبالمتعلقةالمالیةوزارةدراسةنتیجةاعتمادعلىالوزراءمجلسوافق.1
الدولة،أمالكمن2م9625مساحةفيباالنتفاعالترخیصبنظامالتصرفبشأنالمحلیة،التنمیة
متناھیةلألنشطةخدميمجمعإنشاءفيالستغاللھابالمحافظة،المنیا،بمركزالغربیة،أحمدبنىبقریة

تنمیةتحقیقتستھدفوالتيقریتك»،في«شغلكمبادرةضمنوالمتوسطة،والصغیرةالصغر
المرأةوخاصةللشبابعملفرصتوفیرخاللمنبالمحافظات،القرىفيحقیقیةواقتصادیةمجتمعیة

المعیلة، ودعم المشروعات الحرفیة، ودمج تلك المشروعات في القطاع الرسمي.
أسرمصابيمنلكلبیعھایتمالتيالسكنیةللوحداتالتسعیرقواعداعتمادعلىالوزراءمجلسوافق.2

فاقدي«األطفالوبرنامجوالعاجلة،الملحةوالحاالتوالثورة،والشرطة،المسلحة،القواتشھداء
الرعایة» التابع لوزارة التضامن اإلجتماعي.

فيالعدل،بوزارةالحكومیةالمنازعاتإنھاءلجانعنالصادرةالتوصیاتعلىالوزراءمجلسوافق.3
منازعة.29عدد

الجنیھفئةمتداولةعملةإصدارالدولة،مجلسرئیسالمستشارطلبعلىالوزراءمجلسوافق.4
الیوبیلبمناسبةجنیھ،المائةفئةالفضةمنمصنوعةالتذكاریة،العملةمنقطعة7000وسكالواحد،

الماسي لمجلس الدولة، على أن یتم اإلصدار بعد موافقة البنك المركزى.

القضائیة:البیانات-9
2021سبتمبر16

احتیاطّیًاأیامأربعةالدقھلیھمحافظھطلخابمركزطفلھعرضبھتكالمتھمبحبسالعامةالنیابةأمرت.1
وقررتعلیھا،المجنيعلىالطبيالكشفلتوقیعالشرعي»«الطبیبوانتدبتالتحقیقات،ذمةعلى

«المحكمة المختصة» مد حبس المتھم خمسة عشر یوًما، وجار استكمال التحقیقات.
2021سبتمبر17

ستارزسیتىمولفتاةواقعةفىالتحقیقاتالعامالنائببمكتبالبیانبأدارةالرصدوحدةباشرت
بمدینة نصر

2021سبتمبر21



المجلسورئیسالدفاعوزیرطنطاويحسینمحمدالمشیروفاةفیھنعىبیاناالعامالنائبأصدر.1
.2011ینایرثورةإبانالسابقالعسكرى

تعلیق أخیر:
قاضيمنببیانالمدنيالمجتمعغلقبقضیةوالمعروفة2011لسنة173القضیةتطلجدیدمن-

فیھاوالعاملینمنظمات4عددقبلالجنائیةالدعويالقامةوجھبأالقرارهفیھیعلنالمنتدبالتحقیق
فيیدونأنالقراریفتولمفیھاوالتصرفأموالھمعليوالتحفظالسفرمنالمنعقراراتوإلغاء
غیرھاأوالحالیةبالقضیةسواءللتحقیقمحالتكونقدأخرىوقائعبأيالمساس(دونعبارةأخره

أموالتلقيمنبدأاألوراقبھاحفلتالتياالتھاماتمنأيتوجیھامكانیةیعنيماوھوالقضایا)من
قاضيیقاربھملمحقوقیینومدافعینحقوقیةمؤسساتزالتمابینماذلككلالدولةعلىالتأمرحتى

الخطواتأوالمعاییرتلكماھیةعنالمشروعةاألسئلةمنالعدیدلتثاربعیدأوقریبمنالتحقیق
السمعةوتشویھواالتھامالتنكیلمنسنواتعشرمنذالمستمرةالقضیةھذهإلنھاءالمتبعةالقانونیة

دون توفر أیة أدلة معتبرة سوي فقط تحریات مكتبیة منسوبة لوزارة الداخلیة .
علیھاالمنصوصالقصوىالمدةحبسھمتخطيمنسیماالاحتیاطیاالمحبوسینلحقوقمراعاةودون-

األثنینیوميجلستيلھامقرراكانوالتيالمئاتحبسأوامرتجدیدفىالنظرجلساتألغیتبالقانون
داومتشعبیةالحتجاجاتألیةتحسبا)األمنيالتعذر(بسميماعلىنزوالالماضیینوالثالثاء

الدائرةعقدتھاالتيالوحیدةالجلسةتسفرلمبینما2019،2020عاميسبتمبرخللالتجددعلى
منفقطمواطن11عددسبیلباخالءقرارعناالالجاريسبتمبر19األحدیومارھابالثالثة

.جدیدةیوم45لمدةحبسھمتجدیدوتمملفاتھمنظرت152إجمالي
بإخالءالجنایاتمحكمةقراراألمنیةاألجھزةتنفذلملمرتكبیھمحاسبةدونمألوفاصارانتھاكوفي-

مروربعدإالالنیلقصرجنح2021لسنة96القضیةذمةعلىالمحتجزوجیھحسامالطالبسبیل
القانونإطارخارجمحتجزاالمدةتلكطوالحساموظلالمحكمةقرارعلىأیامعشرةمنأكثر

بدیوان قسم شرطة قصر النیل .
موقععلىصفحتھاعبرالعامالنائببمكتبالبیانادارةأصدرتعلیھمتعارفغیرمسلكوفي-

المجلسورئیسالدفاعوزیرطنطاويحسینالمشیروفاةفیھنعتبیانابوكفیساالجتماعيالتواصل
والتيوالقضائیةالقانونیةاألمورعنحواهوماالبیانتباعدحیثینایرثورةإبانسابقاالعسكري

یفترض اقتصار أعمال واھتمامات النیابة العامة علیھا وحفظا لقواعد الفصل ما بین السلطات .


