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 أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة "

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

 

ي أسبوعملخص أل: أوال
 
ة من " هم أخبار العدالة ف  "2021سبتمبر  8 -2الفبر

ابية ونشر بتهم االنضمام الى جماعة اره القبض عليهمعقب  مواطن 42نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع  .1

 "تحقيقات " أخبار وبيانات كاذبة 

ة أمن في قضايا منظورة أمام نياب مواطن 559جنايات القاهرة بدائرة إرهاب تنظر جلسات تجديد حبس  .2

 "تجديد حبس" الدولة العليا 

ة الوطنية بتهمة إهانة الهيئ الناشط الحقوقي حسام بهجتصادية تؤجل أولى جلسات محاكمة المحكمة االقت .3

 "محاكمات"لالنتخابات 

قوقية المحامية الح سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 11محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة  .4

 "تصرفات النيابة وقضاة التحقيق" . هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر

روفة إعالميا في القضية المع ثالثة متهمينائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تقضي بإعدام الد .5

 "حكم قضائي"بقضية التخابر مع تنظيم داعش 

 

 :تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع: ثانيا 

 :التحقيقات -1
  2021سبتمبر  2

حافظات من م مواطن 12عدد  مع -عليهم في تواريخ مختلفةبعد القبض  -حققت نيابة أمن الدولة العليا  .1

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

 .االجتماعي 

  2021سبتمبر  5

حافظات ممن  مواطن 18عدد  مع -بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة -حققت نيابة أمن الدولة العليا  .1

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

 .االجتماعي 

 2021سبتمبر  6

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

 .اعي أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتمبتهم االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر 

 :تجديد الحبس -2
  2021سبتمبر  5

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

 657،  2021ة لسن 853،  2021لسنة  90،  2017لسنة  900: فى القضايا اآلتية  مواطن 73حبس عدد 
لسنة  484،  2020لسنة  571،  2021لسنة  626،  2017لسنة  630،  2021لسنة  65،  2021لسنة 

 .  2020لسنة  1053،  2018لسنة  1175،  2021لسنة  240،  2021لسنة  260،  2021

  2021سبتمبر  6

                                                 
ي اسبوع، وهي تعتمد عىل عمل فريق  1

ام سيادة القانون ف  ة تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحتر  نشر
ة برأي وتعليق الشبكة العربية  . برنامج العدالة الجنائية و الرصد االعالمي والجريدة الرسمية ، كما تختتم النشر



 

لشرطة تجديد اة بمعهد أمناء نظرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشور .1

،  2019لسنة  706،  2020لسنة  970،  2017لسنة  977: فى القضايا اآلتية  مواطن 260 حبس عدد

 535،  2019لسنة  551،  2018لسنة  640،  2020لسنة  649،  2019لسنة  674،  2020لسنة  680
 2020لسنة  1057، هيثم محمدين ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي 2019لسنة  1956،  2020لسنة 

ت ومن بين المتهمين الناشط العمالي خليل رزق والتي قرر 2019لسنة  1475،  2020لسنة  1054، 

 لسنة 260،  2020لسنة  1300،  2019لسنة  1365، المحكمة استمرار العمل بالتدابير االحترازية

2021  . 

  2021سبتمبر  7

لشرطة تجديد امة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة بمعهد أمناء نظرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحك .1

 2020لسنة  730،  2020لسنة  786،  2020لسنة  867: فى القضايا اآلتية  مواطن 226 حبس عدد

 2021لسنة  590،  2021لسنة  620،  2020لسنة  656،  ومن بين المتهمين المهندسة ريمان الحساني
،  2020لسنة  534،  2019لسنة  563،  2018لسنة  570،  2020لسنة  502،  2020لسنة  58، 

ومن بين المتهمين  2020لسنة  1056،  2021لسنة  1111،  2018لسنة  1331،  2019لسنة  1780

 . القيادي العمالي رشاد كمال

 :إخالء السبيل -3
 2021سبتمبر  5

لسنة  56في القضية رقم  متهم واحد سبيل عددأخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة  .1
 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2021

لسنة  538في القضية رقم  متهم واحد أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد .2
 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2021

 2021سبتمبر  6
لسنة  7514في القضية رقم  متهمين 2 ات القاهرة سبيل عددأخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جناي .1

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2019
 9561في القضية رقم  متهمين 10أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .2

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2019لسنة 
لسنة  5710في القضية رقم متهمين  2 أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد .3

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020
لسنة  097في القضية رقم  متهمين 2أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .4

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020
لسنة  4751في القضية رقم  متهم واحدت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد أخل .5

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2019

 :المحاكمات - 4
 2021سبتمبر  2

ف قسم في القضية المعروفة إعالمياً بقضية أحداث عن متهما 15بورسعيد محاكمة أجلت محكمة جنايات  .1
 .لسماع مرافعة الدفاع 2021أكتوبر  14شرطة العرب لجلسة 

لصحفي لبرلماني السابق زياد العليمي  و اأجلت محكمة جنح مصر القديمة  أمن دولة طوارئ محاكمة ا .2
 .دلحين الفصل في طلب الر  2021سبتمبر  29لجلسة  هشام فؤاد وحسام مؤنس

  2021سبتمبر4 
ية بالقض متهما 15 أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة .1

 .الستكمال المرافعة 2021أكتوبر  4المعروفة إعالميا بقضية أحداث مسجد الفتح، لجلسة 
راهيم األسبق محمد إبوزير اإلسكان أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة  .2

ر لجلسة ، بالقضية المعروفة إعالميا بقضية الحزام األخضسليمان، ورجل األعمال سمير زكى عبد القوى
 . 2021أكتوبر  3



 

إعالميا  في القضية المعروفة متهما 47 أجلت الدائرة الثانية ارهاب في محكمة جنايات الجيزة محاكمة .3
 .الستكمال المرافعة  2021أكتوبر  5رة لجلسة بقضية تهريب المطلوبين من مطار القاه

 2021سبتمبر  6
 78، محمد بديع مرشد اإلخوان نظرت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة .1

 2021أكتوبر  10فى القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث المنصة لجلسة  متهما آخرين
كم دة مد أجل الحكم في الطعن المقدم من نيابة النزهة على حقررت محكمة جنح مستأنف مصر الجدي .2

من ، "كمةسيدة المح"في القضية المعروفة إعالميًا بـ المستشارة نهى اإلمام أول درجة الصادر ببراءة 
 .2021سبتمبر  13تهمتي االعتداء بالضرب واإلتالف بحق ضابط بمحكمة مصر الجديدة لجلسة 

 2021سبتمبر  7

سام حالناشط الحقوقي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أجلت المحكمة اإلقتصادية محاكمة  .1
 لالطالع والمستندات. 2021نوفمبر 2بتهمة إهانة الهيئة الوطنية لالنتخابات لجلسة  بهجت

 2021سبتمبر  8

عالء ومين حسن راتب قررت المحكمة االقتصادية تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المته .1
    ..حسانين على خلفية اتهامهما وآخرين بتزعم تشكيل عصابي للتنقيب واالتجار في اآلثار 

 :األحكام - 5

  2021سبتمبر  2

حصر أمن  2018لسنة  1552فى القضية رقم  مواطن  31عدد قررت محكمة جنايات القاهرة  إدراج  .1

انونية قسنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار  5وذلك لمدة  دولة عليا 

 .وأمرت بنشر القرار فى الجريدة الرسمية 

 مواطن 14عدد قرارات إدراج  2021لسنة  17قررت محكمة جنايات القاهرة فى طلب اإلدراج رقم  .2

من أحصر  2018لسنة  1233قرارات إدراج كيانات إرهابية والمقيد برقم  2021لسنة  4مقيد برقم وال

انونية قسنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار  5وذلك لمدة  دولة عليا 

 . وأمرت بنشر القرار فى الجريدة الرسمية 

 2021سبتمبر  5
 متهمين 3 ومعاقبة متهمين  3في محكمة جنايات القاهرة باإلعدام شنقًا لـ  قضت الدائرة األولى إرهاب .1

ماعة عام كما قضت بتغريم ج 15أخرين بالسجن المشدد  متهمين 4بالسجن المؤبد كما عاقبت المحكمة 
ى ف. سنوات  5ماليين جنيه كما قضت بفرض حراسة شرطية على المتهمين لمدة  3داعش ليبيا بمبلغ 

 .المعروفة إعالميًا بقضية التخابر مع داعش القضية 
 2021سبتمبر  6

ة لجان فى القضية المعروفة إعالميا بقضي لمتهم واحد سنوات 10قضت الدائرة الثانية إرهاب بالسجن  .1
 .المقاومة الشعبية بكرداسة

ر في خآم متهوبراءة  لمتهمسنوات  5والمشدد  متهمين 3قضت الدائرة الثانية إرهاب بالسجن المؤبد ل  .2
 .” بخلية متفجرات الساحل“القضية المعروفة 

 :قضاء إداري ودستورية ذات صلة - 6
  2021سبتمبر  2

اط الجنسية إللغاء قرار اسق الناشطة غادة نجيبقررت محكمة القضاء اإلدارى  تأجيل الدعوى المقامة من  .1

 .2021أكتوبر  7المصرية عنها لجلسة 

 2021سبتمبر  6



 

من المادة  أكتوبر للفصل في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية 9الدستورية العليا جلسة حددت المحكمة  .1
ت من فيما يتعلق بإجراءات التظلما، بشأن إنشاء نقابة الصيادلة 1969لسنة  47من القانون رقم  6

 .قرارات لجنة القيد بالنقابة

 :تصرفات النيابة العامة وقضاة التحقيق - 7
 2021سبتمبر  7

فعين  المدا  لنظر أولى جلسات محاكمة، سبتمبر الجاري 11دت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت حد .1
قوقية هدى المحامية الحعن حقوق االنسان ، والنشطاء بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، وبينهم : 

ة جنايات أمن الدول 2021لسنة  266في القضية رقم  آخرين 29عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر و 
 .العليا أمام الدائرة الخامسة ارهاب

 

 : التشريعات -8
 2021سبتمبر  5

يفية بصفاتهم الوظ عامال في مصلحة الجمارك 2891نشرت الجريدة الرسمية  قرار وزارة العدل بمنح  .1

ة للقانون نسبة للجرائم التي تقع بالمخالفوذلك بال كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي

 .   ، 2020لسنة  207رقم 

 

 2021سبتمبر   7

فق والذي وا بإنشاء صندوق الوقف الخيري 2021لسنة  145صدق رئيس الجمهورية  على القانون رقم  .1

علمية رعاية المؤسسات العليه مجلس النواب ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري إلقامة و

 .والثقافية والصحية واالجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر

 

 :تعليق أخير
 

ستمر من الوطني ليألاستمر اعتماد وتساند نيابة أمن الدولة العليا على محاضر تحريات ضباط جهاز ا -
لصادر المنصوص عليها بقانون اإلرهاب اتزايد أعداد المواطنين المقبوض عليهم على خلفية الجرائم 

ة خبار واإلشاعات الكاذبة الضارة بسمعألخص منه جرائم نشر األوعلي ا 2018والمعدل في  2015في 
محاموهم والبالد واالنضمام لجماعة ارهابية مع العلم بأغراضها وهي الجرائم التي حار المتهمين بها 

التي  لدوام السماح باالطالع على محضر التحريات تلكفي معرفة ماهيتها لرفض سلطات التحقيق على ا
الملفقة وتزعم ارتكاب تلك الجرائم على الرغم من اتخاذ النيابة العامة من تلك االتهامات الفضفاضة 

وبة بدون والذي ما يبدأ بشكل قانوني ثم ال يلبث أن يتحول إلى عق ،  ذريعة األمر بالحبس االحتياطي
حافظات موفي هذا السياق ظهر بسراي نيابة أمن الدولة  بعد القبض عليهم من .حكم قضائي لعدة سنوات 

 15مدة مواطن ووجهت إليهم ذات االتهامات المذكورة لتصدر النيابة قرارها بحبسهم ل 42مختلفة عدد 
 .يوما علي ذمة التحقيق 

 
قة سجون ة المالصق لمنطما زالت الدائرة الثالثة ارهاب والتي تعقد جلساتها بمقر معهد أمناء الشرط -

هي   طره منفردة دون غيرها من دوائر االرهاب الخمس المشكلة بقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة
لعليا وفي االتي تنظر جلسات تجديد  أوامر حبس المتهمين في النحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة 

ي متهم ولم تخل 559وامر تجديد حبس عدد سبوع وعلي مدار ثالثة أيام أألهذا السياق  نظرت هذا ا
  .يوم جديدة  45متهم فقط بينما قررت استمرار حبس كل الباقين لمدة  30سبيل سوي ما يقرب من 

وببدء محاكمة الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام المحكمة  -
ق االنسان و الزج بهم في اتهامات ومحاكمات االقتصادية تأكد استمرار نهج مالحقة المدافعين عن حقو

جنائية عقابا لهم علي تعبيرهم عن أرائهم بشأن تدهور حالة حقوق االنسان في مصر ويخضع بهجت 



 

للمحاكمة عن اتهامات باهانة هيئة االنتخابات الوطنية ابان انتخابات مجلس النواب العام الماضي عبر 
التواصل االجتماعي فيس بوك وتويتر عبارات أعتبرتها نشره علي صفحتيه الخاصتين علي موقعي 

خباركاذبة واساءة من بهجت في استخدامه لشبكة المعلومات الدولية ألالنيابة العامة اهانة للهيئة ونشرا 
 .نوفمبر القادم  2وما زالت وقائع تلك المحاكمة مستمرة حيث تقرر تأجيل نظرها ليوم 

نسان هدي احالة  المحامية الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق االوبقرار نيابة أمن الدولة العليا ب -
اربت من عبد المنعم للمحاكمة الجنائية بتهم االنتماء وزعامة وتمويل جماعة ارهابية تكون هدي قد ق

بسها إكمال ثالث سنوات من الحبس االحتياطي علي ذمة التحقيق وال يمكن الجزم لمتي سينتهي أمر ح
في  عاما مع اصابتها بتأكل في الغضاريف وخشونة شديدة 60وهي من قاربت في العمر بعد المحاكمة 

حبس منعت عنها الزيارات وتنفذ أمر حبسها رهينة ال 2018نوفمبر  1الركبة ومنذ القبض عليها في 
 .االنفرادي 

 


