
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ي اسبوع  
 العدالة ف 

 م  2021سبتمبر  15 - 9من   11العدد 

 
 "أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة  

ي اسبوع ، ورأي الشبكة العربية
 
ام سيادة القانون ف   "1واحبر

 

ة من  ي أسبوع" الفبر
 " 2021سبتمبر   15  -9أوال: أهم أخبار العدالة ف 

القبض عليهم   بعد ارهابية  جماعة  إلى االنضمام بتهمة  مواطنا  69 عدد مع تحقق  العليا الدولة أمن نيابة .1 القاء 

 "تحقيقات"  متفاوتة ملدد واحتجازهم
 تم  مواطن 1291 أصل  من مواطنا 32 سبيل تخلي القاهرة جنايات محكمة في إرهاب الثالثة  الدائرة .2

 "سبيل إخالء" . العليا الدولة أمن ياقضا ذمة على حبسهم تجديد لنظر  عرضهم
 في  حسانين  عالء السابق البرملاني حبس وتجديد راتب  حسن  األعمال  رجل من  املقدم  االستئناف رفض .3

 "حبس  تجديد "  الكبرى  اآلثار بقضية إعالميا املعروفة القضية
 طوارئ  الدولة أمن جنح  محكمة الى جورج  باتريك الشخصية  للحقوق  املصرية باملبادرة الباحث إحالة .4

 " محاكمات" . كاذبة وبيانات أخبار  نشر بتهمة
 قرارات "  2026 - 2021 العربية مصر لجمهورية  اإلنسان لحقوق  الوطنية  االستراتيجية إطالق .5

 "وتشريعات
 عين  عنف  أحداث بقضية  إعالميا  املعروفة القضية في اثنين متهمين إجراءات إعادة في سنوات 5 املشدد .6

 "قضائي حكم"  شمس
 ارهابية جماعة  الى  االنضمام  بتهمة  عبداملنعم  هدى  الحقوقية املحامية محاكمة تؤجل القاهرة  جنايات .7

 ". محاكمات"   وتمويلها
 

 

 ثانيا : تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع: 

 :التحقيقات -1

  2021 سبتمبر  10

 محافظات من  مواطن 38 عدد مع -مختلفة تواريخ في عليهم  القبض  بعد - العليا الدولة أمن نيابة حققت .1

 التواصل  وسائل استخدام وإساءة كاذبة وبيانات أخبار  ونشر ارهابية  جماعة الى االنضمام بتهم مختلفة

 . االجتماعي
  2021 سبتمبر  13

 محافظات من  مواطن 19 عدد مع -مختلفة تواريخ في عليهم  القبض  بعد - العليا الدولة أمن نيابة حققت .1

 التواصل  وسائل استخدام وإساءة كاذبة وبيانات أخبار  ونشر ارهابية  جماعة الى االنضمام بتهم ختلفةم

 . االجتماعي
  2021 سبتمبر  14

 
ة تضم رصد ألهم الت  1 ي اسبوع، وهي تعتمد عىل عمل فريق  نشر

ام سيادة القانون ف  حقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحبر
ة برأي وتعليق الشبكة العربية.    برنامج العدالة الجنائية و الرصد االعالمي والجريدة الرسمية ، كما تختتم النشر



 

 محافظات من  مواطن 12 عدد مع -مختلفة تواريخ في عليهم  القبض  بعد - العليا الدولة أمن نيابة حققت .1

 التواصل  وسائل استخدام وإساءة كاذبة وبيانات أخبار  ونشر ارهابية  جماعة الى االنضمام بتهم مختلفة

 . االجتماعي
 

 :الحبس تجديد -2
  2021 سبتمبر  12

 مشورة  غرفة فى املنعقدة الشرطة أمناء بمعهد القاهرة  جنايات محكمة فى ارهاب  الثالثة  الدائرة نظرت .1

 لسنة  488 ، 2020 لسنة 751 ،  2019 لسنة 1823:  اآلتية القضايا فى مواطن 422 عدد حبس تجديد

 تأجيل املحكمة قررت والتي شاكر أحمد والصحفي إمام عمرو  الحقوقي املحامي املتهمين بين ومن 2019

 بين ومن 2019 لسنة  810 ،املتهمين حضور  لتعذر  الجاري  سبتمبر  19 لجلسة  الحبس  تجديد  نظر

 2018 لسنة  818 ، يوما 45 ملدة  حبسه استمرار املحكمة  قررت والتي  القمري  اسماعيل الناشر  املتهمين

صحفي بدر بدر  ومن بين المتهمين ال  2019 لسنة 1360 ، 2021 لسنة 883 ، 2019 لسنة 1472 ،

 570 ، محمد والتي قررت المحكمة تأجيل نظر تجديد حبسه لجلسة تحدد الحقا لتعذر نقله من محبسه

 750 ، 2020 لسنة 1225 ،  2020 لسنة 955 ،  2021 لسنة 383 ، 2020 لسنة 517 ، 2020 لسنة

 ،  2020 لسنة 585 ،  2020 لسنة 1055 ، 2018 لسنة 1430 ، 2020 لسنة 467 ، 2019 لسنة

 .  2021 لسنة 628 ، 2019 لسنة 311 ، 2014 لسنة 473

 على بالضرب التعدي بتهمة  يوما  15 ملدة شرطة  ضابط حبس املنشية بمحكمة املعارضات قاض ي  جدد .2

 .به اصابات واحداث أول  املنتزة شرطة قسم بديوان تواجده أثناء محام
  2021 سبتمبر  13

 مشورة  غرفة فى واملنعقدة الشرطة أمناء بمعهد  القاهرة  اياتجن  محكمة فى ارهاب  الثالثة  الدائرة  نظرت .1

 1318 ، 2020 لسنة 1110 ، 2020 لسنة 1021:  اآلتية  القضايا فى مواطن 350 عدد حبس تجديد

 محمد  الحقوقي املحامي املتهمين بين ومن 2019 لسنة 1356 ، 2019 لسنة 1470 ، 2019 لسنة

 ذمة  على يوما 45 ملدة  حبسهما استمرار املحكمة قررت والتي تاحالف عبد عالء والناشط واملدون  الباقر

 810 ،  2019 لسنة  515 ، 2019 لسنة 1118 ،  2019 لسنة  1400 ، 2019 لسنة  1779 ،التحقيقات

 فريد  محمد رضوى  املدونة املتهمين بين ومن 2019 لسنة 488 ، 2021 لسنة  482 ، 2019 لسنة

 بين  ومن 2019 لسنة 277 ، التحقيقات ذمة على يوم 45 ملدة حبسها استمرار  املحكمة قررت والتي

 ذمة  على يوم 45 ملدة  حبسه استمرار  املحكمة قررت والتي الهادي عبد حسين  يحيى املهندس املتهمين

 .  2021 لسنة 65 ، 2021 لسنة 627 ، 2021 لسنة  656 ، 2021 لسنة 853 ،التحقيقات

 حبسه  قرار  على راتب حسن األعمال رجل من املقدم فاالستئنا  رفض القاهرة جنوب  محكمة قررت .2

 .احتياطيا حبسه  قرار  وتأييد الكبرى  اآلثار بقضية إعالميا املعروفة القضية في احتياطيا
  2021 سبتمبر  14

 الشرطة  أمناء بمعهد مشورة غرفة فى املنعقدة القاهرة  جنايات محكمة فى ارهاب  الثالثة  الدائرة نظرت .1

 بين  ومن 2019 لسنة 930 ، 2020 لسنة 975:  اآلتية القضايا فى  مواطن 519 عدد حبس تجديد

 تأجيل  املحكمة  قررت  والتي  مؤنس وحسام  فؤاد هشام والصحفيين  العليمي زياد  الحقوقي املحامي  املتهمين

 2020 لسنة 855 ،  2020 لسنة 865 ، محبسهم من حضورهم لتعذر الحقا تحدد لجلسة التجديد نظر

 التجديد  نظر تأجيل  املحكمة  قررت  والتي سعودي سامح  والناشط أكسجين  محمد املدون  املتهمين  بين ومن

 لسنة  771 ،  2019 لسنة  800 ،  2020 لسنة  812 ،  محبسهم  من حضورهم  لتعذر  الحقا  تحدد لجلسة

 لسنة  240 ، 2018 لسنة  441 ، 2019 لسنة 470 ، 2021 لسنة 483 ، 2020 لسنة 580 ، 2019



 

 1269 ، 2019 لسنة 1450 ، 2019 لسنة 1530 ،  2019 لسنة  1781 ، 2021 لسنة  238 ،  2021

 والتي  عبدالاله سيد الصحفي  املتهمين بين ومن 2020 لسنة 1106 ، 2018 لسنة  1175 ، 2019 لسنة

 2020 لسنة 1017 ، محبسه من حضورهم لتعذر الحقا تحدد سةلجل التجديد نظر تأجيل  املحكمة قررت

 2056 رقم  القضية فى يوم 45 ملدة  عبدالنبي  ناصر اسالم الطالب  حبس  القاهرة جنايات محكمة جددت .2 .  2021 لسنة 620 ،

 .محظورة جماعة الى االنضمام بتهمة الخليفة  جنح 2020 لسنة
  2021 سبتمبر  15

بمحكم  .1 المعارضات  الجن  قرر قاضى  نائب  القاهرة تجديد حبس سائق  و  ة جنوب    18عالء حسانين 

 يوما على ذمة التحقيقات بقضية اآلثار الكبرى.   15اخريين  

 

 :السبيل إخالء -3

  2021 سبتمبر  13

لسنة    488في القضية رقم  متهمين    5أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد   .1

 بتدبير احترازي. حصر أمن دولة   2019

لسنة    482في القضية رقم متهم واحد   أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .2

 حصر أمن دولة بتدبير احترازي.  2021

لسنة    853في القضية رقم  متهمين    6 أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .3

 بتدبير احترازي. حصر أمن دولة   2021

لسنة    65في القضية رقم    متهم واحد   أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .4

 حصر أمن دولة بتدبير احترازي.  2021

لسنة    810في القضية رقم  متهمين  5أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .5

 بير احترازي. حصر أمن دولة بتد  2019

  2021 سبتمبر  14

لسنة    855في القضية رقم    متهمين   4أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد   .1

 حصر أمن دولة بتدبير احترازي  2020

لسنة    1530في القضية رقم    متهمين   5أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد   .2

 أمن دولة بتدبير احترازي حصر  2019

لسنة    1106في القضية رقم    متهمين   3  أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .3

 حصر أمن دولة بتدبير احترازي  2020

لسنة    1017في القضية رقم    متهمين   2  أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .4

 دولة بتدبير احترازي. حصر أمن  2020

  2021 سبتمبر  14

 عبد  حسن محمد املواطن من املقدم االستئناف القاهرة شمال جنايات محكمة في عشر الثانية الدائرة قبلت .1

 2021 لسنة 620 رقم القضية في جنيه 1000 بكفالة سبيله وأخلت االحتياطي حبسه  قرار على العاطي

  ارهابية جماعة الى  االنضمام بتهمة  السالم جنح
 

 :املحاكمات - 4

   2021سبتمبر   9



 

من   .1 المقدمة  الطعون  النقض  محكمة  واخرين أجلت  محمد عويس  السابق  اإلعدام    الضابط  أحكام  على 

المقدس لجلسة   بيت  أنصار  المعروفة إعالميا بقضية  القضية  المؤبد والمشدد في  أكتوبر    14والسجن 

2021 . 

 2021سبتمبر   11

القاهرة محاكمة .1 في محكمة جنايات  إرهاب  الخامسة  الدائرة  للحقوق   أجلت  المصرية  التنسيقية  نشطاء 

في    متهم آخرين  29عبدالمنعم و عائشة خيرت الشاطر و  المحامية الحقوقية هدى    والحريات ، ومنهم

سبتمبر    13المعروفة إعالميا بقضية تمويل الجماعات اإلرهابية لجلسة  ،   2018لسنة    1552رقم  القضية  

2021 . 

 2021سبتمبر   12

في القضية    متهمين اثنينأجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة   .1

 . 2021نوفمبر    7المعروفة إعالميا بقضية خلية الزيتون األولى لجلسة 

في القضية    متهمين  10أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة  .2

 2021سبتمبر   14المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف المطرية لجلسة  

 2021سبتمبر  13

نشطاء التنسيقية   محاكمة  الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة ثانى جلسات محاكمة  أجلت الدائرة  .1

 .   2021أكتوبر   11لجلسة  ،  2018لسنة  المصرية للحقوق والحريات 

بينهم هارب فى اتهامهم  متهمين    3  أجلت الدائرة الخامسة إرهاب  في محكمة جنايات القاهرة محاكمة .2

 . 2021أكتوبر    12ى في القضية المعروفة اعالمياً بقضية خلية الوايلي لجلسة  بتكوين خلية إرهابية بالوايل

فى القضية المعروفة إعالميًا    متهًما   215أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة   .3

 أكتوبر الستكمال مرافعة الدفاع .  11بـ”كتائب حلوان” لجلسة 

 2021سبتمبر  14

محاكمة   .1 القاهرة  جنايات  محكمة  في  إرهاب  األولى  الدائرة  المعروفة    أشخاص   10أجلت  القضية  في 

 سبتمبر الجاري، لتعذر حضور المتهمين .  20اعالمياً "قتل وترويع المواطنين فى المطرية" لجلسة 

   2021أكتوبر    12إلى جلسة    متهما  12  أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة .2

 فى القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية هشام عشماوي. 

الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق   أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ المنصورة أولى جلسات محاكمة .3

 . 2021سبتمبر   28نشر أخبار وبيانات كاذبة الى جلسة   بتهمة  الشخصية باتريك جورج

 2021سبتمبر  15

في    2021أكتوبر  2لجلسة   متهما  14أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة محاكمة   .1

 القضية المعروفة إعالميا بقضية العائدين من الكويت. 

 

 :األحكام - 5

 2021 سبتمبر  13

  5بالسجن المشدد لمدة    متهمين اثنين قضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة   .1

 سنوات في القضية المعروفة اعالمياً بقضية أحداث عين شمس. 

 :صلة ذات ودستورية إداري  قضاء - 6

 2021 سبتمبر  11

 وزارتى  ووكيلى والصحة والتعليم يةالترب وزيرى  من املقام الطعن برفض  العليا اإلدارية املحكمة قضت .1

 من  الصادر حيثياته بكامل  الحكم وتأييد الطالبات إحدى ضد البحيرة محافظ و بالبحيرة والتعليم  الصحة



 

 التعليم  وزارة  وكيل مع باالتفاق  الصحة  وزارة وكيل  قرار  بإلغاء  باإلسكندرية  اإلدارى  القضاء محكمة 

 التابعة  البحيرة بمحافظة عيس ى  بحوش بنات  للتمريض  الفنية  الثانوية املدارس  إحدى  من طالبة  بفصل

 الفنية الثانوية امتحانات دخول  من املؤبد وحرمانها  والتعليم التربية وزارة وإشراف الصحة لوزارة

 من  حملها بإجهاض واتهامها  منه  وحملها األشخاص أحد من اغتصاب لحادث تعرضها بسبب للتمريض

   2021سبتمبر   21 .العام عيس ى حوش مستشفى 

محكمة القضاء اإلداري  تأجيل النظر في دعوى مقامة من محاميين  مطالبين  فيها بحظر تطبيق   قررت  .1

 “تيك توك” في البالد. 

المطالبة  بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية  قررت محكمة القضاء اإلدارى  تأجيل الدعوى    .2

لجلسة   الرئيسية وفروعهما  المحمدية بمراكزهما  والسنة  بالكتاب،  العاملين  لتعاون  نوفمبر    5الشرعية 

2021 . 

   2021سبتمبر   14

قضت المحكمة اإلدارية العليا برفض الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بكفر   .1

شيخ ضد طبيب وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى بكفر الشيخ بوقف تنفيذ قرار الدكتورة  ال

وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف طبيبا اخر بمنصب مديراً عاماً لإلدارة الصحية  

جتمع المدنى وبعض  بسيدى سالم وما يترتب على ذلك من آثار دون االعتداد باعتراض بعض منظمات الم

ساعات فقط من توليه منصبه    4الحركات السياسية ونقابة الفالحين ودون االعتداد بإقالته الحاصلة بعد  

 مديرا لإلدارة الصحية استجابة للمنظمات والحركات السياسية 

 : والقرارات التشريعات -7

 2021سبتمبر   12

اإلنسان   .1 لحقوق  الدائمة  العليا  اللجنة  عام  المشكل-أطلقت  في  الوزراء  مجلس  رئيس  بقرار    - 2018ة 

 . 2026  -2021االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان لجمهورية مصر العربية 

 2021سبتمبر   13

بتحديد الحد    2021لسنة    57نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  رقم   .1

محسوبا على أساس    2022جنيها اعتبارا من األول من يناير    2400االدنى لألجر بالقطاع الخاص بمبلغ  

 األجر األساسي المنصوص عليه في البند )ج( من المادة األولى من قانون العمل. 
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 2021 سبتمبر  10

 تحبف العام النائب قرار فيسبوك االجتماعي التواصل موقع على الرسمية صفحتها عبر العامة النيابة نشرت .1

 .ملمرض شمس عين جامعة  طبيب بإهانة  الخاص املتداول  املقطع واقعة في تحقيق
 2021 سبتمبر  11

 السادة  تدريب انتهاء عن فيسبوك االجتماعي التواصل موقع على الرسمية صفحتها عبر العامة  النيابة نشرت .1

رقين العامين املحامين
ٌ
بمكتب   الجنائية  البحوث بمعهد(  أ) الفئة من نيابة رئيس درجة من امل والتدريب 

 النائب العام"؛ وذلك لتعظيم خبراتهم الفنية واإلدارية التي تؤهلهم ألداء مهامهم الجديدة. 
 2021 سبتمبر  11

https://kadyonline.com/?tag=%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9


 

 بحبس  العام النائب  قرار  فيسبوك  االجتماعي التواصل موقع على  الرسمية  صفحتها  عبر العامة  النيابة نشرت .1

 على  بالتنمر التهامهم  آخر  طبيب وإحضار وضبط أيام أربعة ةملد خاص مستشفى  في وموظف طبيب 

 والحط  السخرية وضع وضعه بقصد قبله القوة واستعراض  -عليه السلطة لهم ممن - باملستشفى ممرض

 2021 سبتمبر  13 .اإلجتماعي محيطه  في شأنه من

 بحبس  العام النائب  قرار  فيسبوك  االجتماعي التواصل موقع على  الرسمية  صفحتها  عبر العامة  النيابة نشرت .1

 .ضبطه من األمن قوات  نجاح عقب املستشفيات بأحد املمرض على التنمر  واقعة في الهارب الطبيب
 2021 سبتمبر  14

 بإحالة  العام  النائب  قرار  فيسبوك  االجتماعي التواصل موقع على  الرسمية  صفحتها  عبر العامة  النيابة نشرت .1

 ممن  - باملستشفى  ممرض على  ممرض  على بالتنمر  املتهمين الخاصة  املستشفيات  بأحد  وموظف  طبيبين 

 اإلجتماعي محيطه في شأنه من والحط السخرية وضع وضعه بقصد قبله القوة واستعراض -عليه السلطة لهم

  .الجنائية  املحاكمة إلى
 

 : الشبكة العربية تعليق
ئرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة  مواطن على الدا  1290جاء استمرار عرض ما يقارب من   -

المختصة وحدها دون غيرها من دوائر محاكم الجنايات لنظر تجديد حبسهم على ذمة قضايا نيابة أمن  

الدولة العليا أمرا فى غاية الخطورة حيث يتم تفويت الفرصة من عرضهم على دوائر أخرى قد تخلى  

 سبيلهم وتقوم بتفعيل القانون. 

 

الدولة المصرية لالستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان دون أن تتخذ بعض الخطوات الواضحة    جاء إطالق -

والصريحة في إنهاء ملف الحبس االحتياطي الممتد للمحبوسين وتدوير المخلى سبيلهم فى قضايا وإيقاف  

دني  مجرد  مالحقة الكتاب وأصحاب الرأي وإغالق القضية المعروفة إعالميا بقضية اغالق المجتمع الم

حبر على ورق ومحاولة إلظهار الدولة المصرية للعالم الخارجي عن اهتمامها بحقوق اإلنسان في صورة  

 مغايرة الرض الواقع. 

 

جاء قرار النيابة العامة بإحالة الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج إلى محكمة    -

جنح أمن الدولة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة بعد فترة حبس احتياطي دام لما يقرب من العام والنصف  

نائية والتي ال يجوز الطعن  هي خطوة للتحايل على استخدام الحبس االحتياطي واستخدام المحاكم االستث

، وال سيما وان اللمحكمة تتم بوضوح بسبب مقال رأي للباحث على    على أحكامها للتنكيل بالمعارضين 

 اللبناني.  درجموقع 

 

العليا     - اإلدارية  المحكمة  الصادر من  الحكم   والصحة  والتعليم التربية وزيري  من املقام الطعن برفضجاء 

 القضاء محكمة من الصادر  الحكم وتأييد الطالبات إحدى ضد  البحيرة محافظ و بالبحيرة الوزارتين ووكيلي

 من  طالبة بفصل التعليم وزارة وكيل مع باالتفاق الصحة وزارة وكيل قرار بإلغاء  باإلسكندرية اإلدارى 

 الفنية  الثانوية حاناتامت  دخول  من وحرمانها عيس ى بحوش بنات للتمريض  الفنية الثانوية املدارس إحدى

 من  حملها بإجهاض واتهامها  منه  وحملها األشخاص أحد من اغتصاب لحادث تعرضها بسبب للتمريض



 

 وردا  املسئولين  قبل  من إهداره  تم الذي الطالبة حق إعادة في أولى خطوة هو  العام عيس ى  حوش  مستشفى 

 .العتبارها
 


