
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العدالة في اسبوع 
 م 2021سبتمبر  1 - 2021أغسطس  26

 
 أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة "

واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية
1"  

 

سبتمبر  1 - 2021أغسطس  26الفترة من " أهم أخبار العدالة في أسبوع: أوال

2021" 
عة إرهابية وتقرر حبسهم احتياطيا بتهمة االنضمام الى جما مواطن 54العليا تحقق مع  نيابة أمن الدولة .1

 "تحقيقات"

جديد ت"بقسم المنتزة أول بتهمة التعدي على محامي واحداث اصابات بالغة به  ضابط شرطة تجديد حبس .2

 "حبس

سراء عبد إان والناشطة لمحامي الحقوقي نجاد البرعي والمحامية الحقوقية عزة سليمحفظ التحقيقات مع ا .3

 (قضاة التحقيقوتصرفات النيابة العامة )في القضية المعروفة إعالميا بقضية إغالق المجتمع المدني  الفتاح

ب عق الباحثة والصحفية شيماء سامي والناشط زياد أبو الفضل واليوتيوبر شادي سرورإطالق سراح  .4

 (ق سراحالإط)صدور قرار بإخالء سبيلهم من نيابة أمن الدولة 

 اخالء) تم نظر جلسة تجديد حبسهم  مواطن 734من إجمالي مواطن  72 جنايات القاهرة تخلي سبيل .5

 (سبيل

نايات جالى محكمة  الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص احالة .6

عامة تصرفات النيابة ال)لة وحصر أمن د 2018لسنة  440أمن دولة طوارئ لبدء محاكمتهم فى القضية 

 (وقضاة التحقيق

لعامة في التحول االنائب العام يعقد جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة وضع إستراتيجية النيابة  .7

 (بيانات قضائية) الرقمي 

 :تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع: ثانيا 

 :التحقيقات -1
 2021أغسطس  26

حافظات من م مواطن 36عدد  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 

 2021أغسطس  28

لمنتزه القيامه بالتعدي بالضرب على محامي بديوان قسم شرطة  ضابط شرطةحققت نيابة المنتزه أول مع  .1

 .أول محدثا به إصابات خطيرة تم نقله على اثرها الى المستشفى في حالة حرجة

  2021أغسطس  31

حافظات من م 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

 

 :تجديد الحبس -2
  2021أغسطس  29

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

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



 

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

ومن بين المتهمين  2020لسنة  880،  2021لسنة  960: فى القضايا اآلتية  مواطن 229 حبس عدد

 2020لسنة  773،  يوم 45المصحح اللغوي أيمن عبد المعطي والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة 

ومن بين المتهمين المحامي عبد الحميد حمدي والتي قررت المحكمة استمرار حبسه  2019لسنة  741،

 2021لسنة  627،  2018لسنة  630،  يوم 45لمدة 

يوما بتهمة التعدي بالضرب على  15لمدة  ضابط شرطةجدد قاضي المعارضات بمحكمة المنشية حبس  .2

 .محام أثناء تواجده بديوان قسم شرطة المنتزة أول واحداث اصابات به

يوم في القضية رقم  45لمدة  المعلم القرآني رضا عبد الرحمنجددت محكمة جنايات الزقازيق حبس  .3

 .جنح أمن دولة كفر صقر 2020لسنة  3418

  2021أغسطس  30

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

ن وليد ومن بين المتهمين طبيب االسنا 2020لسنة  880: فى القضايا اآلتية  مواطن 314 حبس عدد

 865،  2020لسنة  878،  2020نة لس 960،  يوم 45شوقي والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة 

ومن بين المتهمين بها الناشطة نيرمين حسين والتي  2021لسنة  65،  2021لسنة  755،  2020لسنة 

 .  2021لسنة  620،  2021لسنة  628،  يوم 45قررت المحكمة استمرار حبسها لمدة 

  2021أغسطس  31

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

ومن بين المتهمين المصور الصحفي حمدي  2020لسنة  955: فى القضايا اآلتية  مواطن 191 حبس عدد

 566،  2020لسنة  575،  2020لسنة  880،  يوم 45الزعيم والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة 

ومن بين المتهمين بها الصحفي  2021لسنة  26،  2012لسنة  376،  2020لسنة  563،  2020لسنة 

 2020لسنة  1116،  2020لسنة  1196،  يوم 45حسين كريم والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة 

 .  2020لسنة  1018،  2020لسنة  1058، 

لمدة  المواطن محمد حسن عبد العاطيجددت محكمة مستأنف السالم المنعقدة في غرفة المشورة حبس  .2

 .جنح السالم ثان 2021لسنة  620يوما في القضية رقم  45

 

 :إخالء السبيل -3
 2021أغسطس  26

إخالء في  الطالب حسام وجيهفي محكمة جنايات شمال القاهرة  قرار اخالء سبيل  24أيدت الدائرة  .1
 .جنح قصر النيل 2021لسنة  96القضية رقم 

 2021أغسطس  29
لسنة  880في القضية رقم  مواطن 20عدد أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل  .1

 حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020
لسنة  960فى القضية  مواطنين 6عدد اخلت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة سبيل  .2

 حصر أمن دولة بتدابير احترازية  2020
 2019لسنة  741فى القضية  مواطن واحداخلت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة سبيل  .3

 حصر أمن دولة بتدابير احترازية 
 2021أغسطس  30

 2021لسنة  65في القضية رقم  مواطنين 6أخلت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة سبيل  .1
 .حصر أمن دولة بتدبير احترازي

لسنة  960في القضية رقم  مواطنين 10 أخلت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة سبيل .2
 حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020

لسنة  880القضية رقم  في مواطن 18 أخلت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة سبيل .3
 حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020

 2021أغسطس  31



 

لسنة  1196في القضية رقم  مواطن واحد أخلت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة سبيل .1
 حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020

لسنة  1018في القضية رقم  مواطنين 4أخلت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة سبيل  .2
 حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020

لسنة  955في القضية رقم  مواطنين 4أخلت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة سبيل  .3
 حصر أمن دولة بتدبير احترازي 2020

 

 :المحاكمات - 4
 2021أغسطس  26

في القضية المعروفة  متهمين 6أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة  .1

 2021نوفمبر  21إعالميا بقضية الخاليا العنقودية المسلحة لجلسة 

 2021أغسطس  30

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

 .2021أكتوبر  25بقضية خلية داعش العجوزة لجلسة 

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

 .2021سبتمبر  14بقضية خلية هشام عشماوي، لجلسة 

 2021أغسطس  31

فى القضية المعروفة اعالمياً  متهما   11أجلت الدائرة األولى إرهاب في  محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 .2021سبتمبر  26إلى جلسة  2بقضية خلية المرابطون 

 :إطالق سراح -5
 2021أغسطس  29

بعد صدور  قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخالء  الباحثة والصحفية شيماء ساميأطلقت قوات األمن سراح  .1

 .حصر أمن دولة عليا 2021لسنة  65سبيلها بضمان محل إقامتها في القضية 

بعد صدور قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخالء سبيلها   الناشط زياد ابو الفضلأطلقت قوات األمن سراح  .2

 .أمن دولة عليا حصر 2020لسنة  855بضمان محل إقامتها في القضية 

بعد صدور قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخالء سبيلها  اليوتيوبر شادي سرورأطلقت قوات األمن سراح  .3

 .حصر أمن دولة عليا 2019لسنة  488بضمان محل إقامتها في القضية 

 

 :األحكام - 6
 2021أغسطس  28

 3بالسجن المشدد لمدة  متهمين اثنين قضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة .1

سنوات فى القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية  5سنوات وإدراجهم على قوائم الكيانات اإلرهابية لمدة 

 .داعش النزهة

 2021أغسطس  30

سنوات  7بالسجن المشدد لمدة  متهم واحدقضت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  .1

 القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية مفرقعات بوالق الدكرورفي 

 

 :قضاء إداري ودستورية ذات صلة - 7



 

 2021أغسطس  28

التى حددت ، "دستورية"قضائية  36لسنة  203قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم  .1
ا  375)والفقرة الرابعة من المادة ، نطاقها فى الطعن على دستورية صدر الفقرة األولى من "( أ " مكرر 

فيما تضمنته من مضاعفة الحدين ، 2011لسنة  10بالمرسوم بقانون رقم المضافة ، قانون العقوبات
جنحتى الضرب واإلتالف العمدى، المؤثمتين بالفقرات الثالث األولى من المادة  األدنى واألقصى لعقوبة

من قانون العقوبات، التي تقع بناًء على ارتكاب ( 361)لثانية من المادة و الفقرتان األولى وا، (242)
جريمة البلطجة، والحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة 

 .العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنين
فى  1978لسنة  35من القانون رقم ( مكرًرا 5)بعدم دستورية المادة قضت المحكمة الدستورية العليا  .2

لسنة  8شاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقم شأن إن
فيما نصت عليه من عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر األخير ، 2003
 .من القانون ذاته، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ( 5)ة الرابعة من المادة من الفقر

المحالة من ، "دستورية"قضائية  40لسنة  99قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم  .3
من قانون العقوبات، فيما نصت ( 210)بطلب الفصل فى دستورية نص المادة ، محكمة جنايات الجيزة

إعفــــاء الجناة من عقوبــــة جناية تقليد أو تزوير عالمات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية، عليه من 
إذا ، من القانون ذاته( 206)أو استعمال هذه األشياء مع العلم بتقليدها، أو تزويرها، المؤثمة بالمادة 
وعرفوها بفاعليها اآلخرين  ،أخبروا الحكومة بالجريمة قبل تمامها أو قبل الشروع فى البحث عن الجناة

 .أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم

 2021سبتمبر  1

سبتمبر لنظر الدعوى المطالبة بعدم  4حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة السبت المقبل الموافق  .1
عفاء ضباط إ"دستورية الفقرة األخيرة من المادة األولى من مباشرة الحقوق السياسية فيما نصت عليه من 

هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وفي انتخاب 
 ( .المحلية)نواب والشيوخ وأعضاء المجالس الشعبية كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس ال

الفقرة الثانية من المادة  للفصل في دعوى عدم دستورية، سبتمبر 4حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة  .2
فيما يتعلق بإجراءات التظلمات من ، بشأن إنشاء نقابة الصيادلة 1969لسنة  47من القانون رقم  6

 .ابة قرارات لجنة القيد بالنق
سبتمبر لنظر الدعوى المطالبة بعدم  4حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة السبت المقبل الموافق  .3

من القانون المدني فيما يخص حاالت عدم الرجوع في  502من نص المادة " ـه"دستورية نص الفقرة 
 .الهبة 

 :تصرفات النيابة العامة وقضاة التحقيق - 8

 2021أغسطس  30

حصر قضاة تحقيق والمعروفة  2011لسنة  173أصدر قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية رقم  .1

ا بأال وجه القامة الدعوى الجنائية قبل عدد من النشطاء إعالميًا بقضية إغالق المجتمع المدني أمر

ين علي، وأحمد إسراء عبد الفتاح، نجاد البرعي، عزة سليمان، وحسام الد والمحامين الحقوقيين وهم 
المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون »: وهم ممثلون عن جمعيات غنيم ومجدي عبدالحميد

واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسالم، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، و 
 .«المعهد المصرى الديمقراطى

 2021أغسطس  31

رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ونائبه محمد  العلياأحالت نيابة أمن الدولة  .1
وآخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ عقب مرور أكثر من ثالث سنوات فى القضية  القصاص

 .حصر أمن دولة عليا 2018لسنة  440رقم 



 

 :البيانات القضائية -9
 2021أغسطس  28

نشرت النيابة العامة بياناً عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل االجتماعي فيس بوك حول لقاء السيد  .1

وذلك ، «مجلس القضاء األعلى»المستشار النائب العام بعضوات النيابة العامة الُمعيّنات بموجب قرار 

 .بمقر ِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة 

 2021أغسطس  31

ً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك حول قرار نشرت الني .1 ابة العامة بيانا

 .مليون جنيه من اهليته 2متهمين لقيامهم بخطف طفل بالمحلة واحتجازه وطلب فدية  3حبس 

ً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك حول عقد   .2 نشرت النيابة العامة بيانا

ئب العام جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة وضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول النا

 الرقمي

 

 : التشريعات  -10
  2021أغسطس  30

قرارات لرئيس الوزراء الدكتور  4و، قراًرا لمجلس الوزراء، (أ)تابع  34نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 

 :كاآلتيمصطفى مدبولي، جاءت 

بتعديل بعض أحكام الالئحة اإلدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء  2021لسنة  2064قرار رقم  -

لسنة  16وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية واإلرهابية واألمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 

 .2019لسنة  2916والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2018

 

 :الشبكة العربيةتعليق 
 15للتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وصدور قرارات بحبسهم لمدة مواطن  54مثل ظهور عدد  -

يوما علي ذمة التحقيق مجرد تأكيد لواقع التوسع في عمليات القبض على المواطنين تساندا واكتفاء 
 .من الوطني ألبمحاضر التحريات التي يحررها ضباط ا

 
سكندرية من حيث سرعة إجراء التحقيق وسماع أليجابي للنيابة العامة لقسم المنتزه باألجاء  التفاعل ا -

الشهود والمتهم والمجني عليه لتهدئ من روع جموع المحامين الذين أعلنوا رفضهم لواقعة التعدي من 
لفرعية ضابط شرطة قسم المنتزه أثناء تأدية مهام عمله بديوان القسم وقد أشار بيان نقابة المحامين ا

أيام علي ذمة التحقيق قد أدى  4يابة وقرارها بحبس الضابط المتهم سكندرية الي أن سرعة تحرك النألبا
 .الي نزع فتيل أزمة حادة كادت أن تنشب 

 
 

ية ضق) والمعروفة إعالميا ب  2011لسنة  173رغم إصدار قرار قاضي التحقيق في القضية رقم  -
امة الدعوى الجنائية عبر بيان إعالمي تضمن قراره بأال وجه إلق لقرار جديد( إغالق المجتمع المدني 

من النشطاء ومؤسساتهم إال أن ملف االتهامات الجزافية والمعلقة منذ ما يزيد عن عشر سنوات  5بحق 
مر الذي حدا بالكثير ألما زالت عالقة بحق نشطاء و مدافعين عن حقوق اإلنسان وكذلك مؤسساتهم وهو ا

ر قراره النهائي بغلق الملف وحفظه بغير لتحقيق بسرعة االنتهاء من هذا الملف وإصدالمناشدة قاضي ا
 . رجعة

 
من سجناء الرأي وعبر  3منية لقرار النيابة العامة المفاجئ بإخالء سبيل عدد ألعبر تنفيذ السلطات ا -

سباب أللخلفيات وامع السلطات السياسية والقضائية عن حقيقة ا( الحوار الوطني ) مفاوضات أجرتها لجنة 
على أصحاب الرأي من الصحفيين والباحثين والمدونين في مصر وانقطاع  التي يتم علي أساسها القبض



 

أي صلة لهؤالء بجرائم اإلرهاب التي زعمت محاضر القبض عليهم واتهامات  النيابة لهم ايان التحقيق 
ذات السبب الذي يقبع بسببه آالف من مر ال يتعلق سوى بأبداء آرائهم والتعبير عنها وهو ألمعهم وأن ا
 .لرأي رهنا للحبس االحتياطي داخل السجون سجناء ا

 
 

 72ولم يمثل قرار الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجنوب القاهرة بإخالء سبيل عدد  -
سر ألا مواطن محبوس احتياطي سوى غيض من فيض باتت تحلم به أالف 734مواطن من إجمالي عدد 

ن بعضهم مارس حقه في االهتمام بالشأن العام وأبدى ألالمصرية قبض علي ذويهم بشكل عشوائي أو 
رأيه بصدده وليس أدل على هذا من آالف المواطنين المقبوض عليهم عقب أحداث االحتجاجات الشعبية 

 .حتياطي ألوما زال معظمهم قيد الحبس ا 2020في سبتمبر 
 

العامة بإحالة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه  أخيرا جاء بيان  النيابة -
لتنهي حالة الال محاكمة التي عاشها  2018لسنة  440محمد القصاص للمحاكمة الجنائية في القضية 

وسيمثل للمحاكمة وهو محبوس رغم تخطيه المدة القصوى  2018أبو الفتوح منذ القبض عليه عام 
 .ص عليها قانوناللحبس المنصو

 


