
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 في اسبوع   مصر  عدالةنشرة 

 14العدد 
 م 2021سبتمبر  29 - 23من 

 
 أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة  "

واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية
1"  

 

 " 2021سبتمبر   29 -  23الفترة من  " أهم أخبار العدالة في أسبوع: أوال
بتهم االنضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة    مواطن  54نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع   .1

 " تحقيقات نيابة" 

وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد ألخرين من أعضاء جماعة    مواطنين  5  جنايات المنصورة تقضي بإعدام .2

 " قضائية  أحكام"    2014اإلخوان المسلمين  لقتلهم أفراد أمن عام  

زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام  استمرار المحاكمات االستثنائية التي يمثل لها المحامي الحقوقي   .3

 " محاكمات "  مؤنس و الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج

 " إخالء سبيل " لتجاوزهم الحد األقصى للحبس االحتياطي  مواطنا 34 نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل .4

على ذمة قضايا بنيابة    مواطنا  497  الدائرة الثالثة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس .5

 " تجديد حبس" أمن الدولة 

 : تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع:  ثانيا 

 

 : التحقيقات -1
 2021سبتمبر  23

من محافظات   مواطن  13عدد   مع  -بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة  -حققت نيابة أمن الدولة العليا   .1

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

 . االجتماعي 

   2021سبتمبر  24

من محافظات   مواطن  15عدد   مع  -بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة  -حققت نيابة أمن الدولة العليا   .1

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

 . االجتماعي 

   2021سبتمبر  25

من محافظات   مواطن  11عدد   مع  -بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة  -حققت نيابة أمن الدولة العليا   .1

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

 .  االجتماعي 

   2021سبتمبر  28

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

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



 

من محافظات   مواطن  15عدد   مع  -بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة  -حققت نيابة أمن الدولة العليا   .1

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

 . االجتماعي 

 

 : تجديد الحبس -2
   2021سبتمبر  26

الثالثةنظرت   .1 تجديد حبس    الدائرة  الشرطة  أمناء  بمعهد  القاهرة   153 عدد ارهاب فى محكمة جنايات 

  2019لسنة    738،    2021لسنة    90،    2017لسنة    900،    2020لسنة    984:  فى القضايا اآلتية    مواطن

،   2020لسنة    615،    2021  لسنة  626،    2020لسن    662،    2019لسنة    675،    2019لسنة    705،  

،   2019لسنة    514،    2020لسنة    565،    2020لسنة    569،    2020لسنة    577،    2021لسنة    595

ومن بين المتهمين الناشط حسن مصطفى والمحامي الحقوقي    2019لسنة    1898،    2020لسنة    507

لسنة    1345،    2019لسنة    1480،  يوم  45مهاب االبراشي والتي قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة  

 .  2020لسنة   1052،  2019لسنة   1235،  2019لسنة   1270،  2018

   2021سبتمبر  27

القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس    الدائرة الثالثةنظرت   .1  201عدد  ارهاب فى محكمة جنايات 

بين المتهمين  ومن    2020لسنة    864،    2020لسنة    867،    2020لسنة    979:  فى القضايا اآلتية    مواطن

لسنة   759،  يوم    45الصحفيان هاني جريشة وعصام عابدين والتي قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة  

لسنة   570،    2019لسنة    629،    2020لسنة    647،    2017لسنة    700،    2021لسنة    755،    2014

لسنة    23،    2020لسنة    335،    2018لسنة    444،    2020لسنة    549،    2020لسنة    558،    2020

  1551،    2018لسنة    1555،    2019لسنة    1618،    2018لسنة    1739،    2017لسنة    316،    2021

،   2020لسنة    1109،    2019لسنة    1360،    2019لسنة    1413،    2017لسنة    148،    2018لسنة  

 .  2020لسنة  1022،  2020لسنة   1053،   2020لسنة   1107

   2021سبتمبر  28

الثالثةنظرت   .1 تجديد حبس  ارها   الدائرة  الشرطة  أمناء  بمعهد  القاهرة   143 عدد ب فى محكمة جنايات 

لسنة    865،    2021لسنة    909،    2020لسنة    968،    2020لسنة    970:  فى القضايا اآلتية    مواطن

لسنة    648،    2021لسنة    65،    2020لسنة    800،    2020لسنة    811،    2020لسنة    814،    2020

لسنة   484،    2020لسنة    535،    2021لسنة    620،    2018  لسنة  623،    2021لسنة    628،    2020

  1108،    2018لسنة    1175،    2019لسنة    1335،    2019لسنة    1358،    2019لسنة    1617،    2021

 .  2020لسنة   1006،  2020لسنة  1057،  2020لسنة 

على قرار حبسه االحتياطي    الناشط محمد عادل  رفضت محكمة جنايات المنصورة االستئناف المقدم من  .2

 .إداري شربين وتأييد القرار 2018لسنة  4118الصادر فى القضية رقم 

 : إخالء السبيل -3

   2021سبتمبر  26

  متهمين اثنين إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة سبيل عدد    الدائرة الثالثةاخلت   .1

 . دولة بتدبير احترازيحصر أمن  2019لسنة  1898فى القضية  

   2021سبتمبر  27

فى   متهمين  4عدد  إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة سبيل    الدائرة الثالثةاخلت   .1

 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي  2019لسنة  1413القضية  



 

متهم واحد   عدد إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة سبيل    الدائرة الثالثةاخلت    .2

 . حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020لسنة  1109فى القضية  

 متهم واحد   عدد اخلت  الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة سبيل   .3

 . دولة بتدبير احترازيحصر أمن  2020لسنة  1022فى القضية  

لسنة    488من المحبوسين على ذمة القضايا أرقام    مواطن  34عدد  نيابة امن الدولة تقرر إخالء سبيل   .4

 2019لسنة   771،   2019لسنة   750،  2019

   2021سبتمبر  28

لسنة   238في القضية رقم    متهمين اثنين  إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد   الدائرة الثالثةأخلت   .1

 حصر أمن دولة بتدبير احترازي  2021

لسنة    1057د في القضية رقم  متهم واحإرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد    الدائرة الثالثةأخلت   .2

 حصر أمن دولة بتدبير احترازي  2020

 :المحاكمات - 4
   2021سبتمبر  25

جلسات   .1 ثاني  االقتصادية  المحكمة  خيري  محاكمةأجلت  عمرو  إعالميا    الطبيب  المعروفة  القضية  في 

 .أكتوبر المقبل 9إلي جلسة " طبيب اسجد لكلبي"بـ

   2021سبتمبر  26

محاكمة   .1 القاهرة  جنايات  محكمة  في  ارهاب  الخامسة  الدائرة  لضم    23لجلسة   متهما  22أجلت  نوفمبر 

 .”العمرانيةداعش ”األحراز  فى القضية المعروفة إعالميا بـ

نوفمبر المقبل    22لجلسة   متهمين  5أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة  محاكمة   .2

 ”  خلية المرابطين“عة النيابة في القضية المعروفة اعالمياً  بـ لمراف

مال  أكتوبر الستك  3لجلسة    متهما  11 أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة  محاكمة .3

 .  ″2المرابطون  ”مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة بـ

   2021سبتمبر  27

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

 .إلحضار المتهم الثالث من محبسه ، أكتوبر المقبل 20بقضية التخابر مع داعش   لجلسة 

في القضية المعروفة اعالمياً    متهمين  4  أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة .2

 . أكتوبر المقبل لتقديم شهادة وفاة المتهم الثالث  25بقضية خلية مفرقعات المطرية لجلسة 

   2021سبتمبر  28

في القضية المعروفة إعالميا بقضية داعش الزاوية   متهمين  5كمة  حجزت محكمة جنايات القاهرة محا .1

 . نوفمبر المقبل  10الحمراء للنطق بالحكم بجلسة 

-فى القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث السويس  متهم  103  أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة .2

 أكتوبر المقبل  27لجوكر لجلسة ا

الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية   صورة محاكمةأجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ المن .3

 . 2021ديسمبر   7بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة إلى جلسة   باتريك جورج 

   2021سبتمبر  29

رقم   .1 الدعوى  في  المقدمة  الطعون  للطعون،  العليا  العسكرية  المحكمة  جنايات    2017لسنة    64نظرت 

 .بقضية النائب العام المساعد المعروفة ، عسكرية شرق القاهرة



 

القديمة محاكمة   .2 المحامي الحقوقي والبرلماني االسبق زياد  أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر 

بتهمة فؤاد وحسام مؤنس  والصحفيين هشام  لجلسة    العليمي  كاذبة  أخبار  لسماع    2021أكتوبر    6نشر 

 . مرافعة النيابة

 : األحكام - 5

   2021سبتمبر  28

من عناصر تنظيم اإلخوان والسجن    شخصين   محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بإعدامقضت   .1

 لقيامهم بقتل موظف فرد أمن بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة األزهر  آخرين  4  المؤبد على

  9  ، بالسجن المؤبد على أشخاص   3قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، باإلعدام على   .2

، من أعضاء تنظيم اإلخوان وذلك في  آخرين  6  ، وبراءة متهم واحد   سنوات على   10بالسجن    ،شخاص أ

 النزهة وسائق بقرية ، أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ 2014قضية مقتل اثنين في عام  

 : قضاء إداري ودستورية ذات صلة - 6
   2021سبتمبر   25

الدائرة   .1 باإلسكندرية  القضاء اإلدارى  الصادر من محكمة  التاريخي  الحكم  العليا  المحكمة اإلدارية  أيدت 

البحيرة إلى (   42) األولى بالبحيرة  قرار وزير األوقاف بضم   بمختلف مراكز وقرى محافظة  مسجداً 

حين من المتبرعين ببناء  رفض إلزام وزير األوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشوزارة األوقاف و  

المساجد بحسبان أنه بإقامة الصالة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد،وتشرف عليه الدولة 

 .بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً 

   2021سبتمبر   26

دعوى المقامة من الدكتورة أمنية جاد هللا منسقة  قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري تأجيل ال .1

  2021لعام  (  2) والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ و إلغاء إعالن مجلس الدولة رقم  «  المنصة حقها»مبادرة  

  31اإلدارية وقضايا الدولة، لجلسة  بشأن طلب تعيين قاضيات بمجلس الدولة من عضوات هيئتي النيابة 

 . لإلطالع أكتوبر المقبل 

بمحكمة القضاء اإلداري تأجيل نظر الطعون التي تطالب بإلزام وزارة  "  تعليم "قررت الدائرة السادسة    .2

بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطالب القاهرة والجيزة والقليوبية، لجلسة   التربية والتعليم 

 . ر لتقديم المستندات، ورد الجهة اإلدارية أكتوب  17

   2021بر  سبتم  27

قضت الدائرة األولي بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى  التي تطالب  بإلغاء   .1

 . النتفاء شرط المصلحة،  57357نشر عن مستشفى  ما الصادر بوقف كل  2018لسنة   36القرار رقم  

حددت محكمة القضاء اإلداري جلسة غًدا االٔحد، لنظر أولي جلسات دعوى المحامى أشرف فرحات،   .2

استناًدا  ،  والتطبيقات المشابهة«  فورتنايت »لوقف تنفيذ القرار السلبي باالمتناع عن حجب تطبيق لعبة  

 . اخل اللعبة الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات د لهدم على أن هذه اللعبة بها تجسيد 

 :تصرفات النيابة العامة وقضاة التحقيق  - 7
   2021سبتمبر  29



 

قررت النيابة اإلدارية إحالة رئيس قطاع باإلدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات  .1

ومدير مكتب توثيق الحمام بمرسى مطروح وآخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت 

 . ارتكابهم جرائم تزوير واختالس مستندات رسمية

 

 :  التشريعات -8
   2021بر سبتم  26

بشأن اآلليات الواجب اتخاذها لوقف التدفقات  ،  286أصدرت مصلحة الشهر العقاري، الكتاب الدوري رقم   .1

نقل   من  ومنعهم  ومموليهم  لإلرهابيين  واألصول  للغيرالمالية  تقديم  .أصولهم  منع  على  الكتاب  وينص 

أو جواز السفر بالكامل ،  وبيانات الرقم القوميالخدمات المتعلقة باألصول في حالة تطابق فى االسم الثالثي  

 . وذلك لحماية األفراد حسني النية، فقط؛ مع األشخاص الواردة بقوائم اإلرهاب السابق تعميمها

   2021سبتمبر  29

، شهر عقاري  2021لسنة  (  16)أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم   .1

المن تنفيذ  استمرار  الفني رقم  للتأكيد على  لسنة  (24)شور  في  ،  2020خ  السير  والمتضمن عدم 

التسجيل للعقارات المبنية إال بشهادة رسمية من المحافظ المختص أو من يفوضه بعدم    إجراءات

 : بشرط أن تتضمن الشهادة ما يأتي. وجود مخالفات بناء

 .عدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات -1

 . المعاينة على الطبيعة من المهندس المختص التي تفيد عدم وجود مخالفات حاليًانتائج  -2

وشددت على اإلدارات العامة للتفتيش الفنى الثالث وأمناء المكاتب واألمناء المساعدين ورؤساء مأموريات 

 . الشهر العقارى ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة 

 :  البيانات القضائية   -9

 
   2021سبتمبر  29

نشر المتحدث باسم هيئة النيابة اإلدارية، إن التطبيق الذي أطلقته النيابة اإلدارية، أمس، يهدف باألساس   .1

لتعريف المواطن بالنيابة اإلدارية، واختصاصاتها، وأفرع تواجدها على مستوى الجمهورية، بالترابط مع 

 . «جوجل مابس»خاصية  

 : تعليق أخير

 

الثالثةاختتمت   - من    الدائرة  للمئات  الجماعية  الحبس  تجديد  قرارات  بإصدار  القضائي  العام  ارهاب 

العادلة  المحاكمة  وضمانات  قواعد  ألبسط  بالمخالفة  العليا  الدولة  أمن  قضايا  في  عليها  المعروضين 

 . والمنصفة والتي منها مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي

 



 

بإعدام  - المنصورة  جنايات  محكمة  من  الصادر  الحكم  ضمانات    5  جاء  تفتقد  محاكمات  في  متهمين 
عدام  أل خيرة في عقوبة األالمحاكمات العادلة والمنصفة ليؤكد نهج التوسع القضائي الشديد خالل السنوات ا

 . الي الحد الذي جعل مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث تنفيذ أحكام اإلعدام

 
مواطنا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا في طور    34يبدو قرار نيابة أمن الدولة بإخالء سبيل   -

التحقيق في القضايا المنظورة أمامها لتجاوزهم الحد األقصى للحبس االحتياطي خطوة صغيرة في طريق  
 . لذين تقدر اعدادهم باالالفاليه النيابة العامة في ملف المحبوسين احتياطيا ا األلف ميل الذي يجب أن تلج 

 
جاء الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا بمحافظة اإلسكندرية يضم عددا من المساجد المتواجدة في   -

مراكز وقرى محافظة البحيرة الى وزارة االوقاف هي خطوة ومحاولة التصدي النتشار التطرف في  
 .  القرى وعدم ترك مساحة لخلط الدين بالسياسة 


