
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 في اسبوع نشرة عدالة مصر 

 العدد الثامن عشر 

 م 2021وبر أكت 27 - 21

 
 "أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة  

 1"   واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية

 

 " 2021أكتوبر  27 - 21أوال: أهم أخبار العدالة في أسبوع" الفترة من 
سنوات   .1 منذ  الجمهورية  أنحاء  جميع  على  المفروضة  الطوارئ  حالة  إلغاء  يعلن  الجمهورية  رئيس 

 "تشريعات" 

دوائر اإلرهاب في محكمة جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس المئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة   .2

 "تجديد حبس" قضايا أمن الدولة  

شماوي و متهمان آخران في قضية تأسيس خلية  اإلعدام شنقا لبهاء كشك الحارس الشخصي لهشام ع  .3

 "حكم قضائي"   2المرابطون 

القضاء اإلداري يقضي برفض الدعوى المقامة من المحامي والبرلماني االسبق زياد العليمي بنقله الى   .4

 قضاء إداري ودستوري"  مستشفى خارج السجن إلجراء الفحوصات الالزمة على نفقته " 

ة نصر تحجز محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار  محكمة أمن دولة طوارئ مدين .5

 "محاكمات"كاذبة للنطق بالحكم  

تدوير عدد من المواطنين على ذمة قضايا جديدة عقب حصولهم على حكم بالبراءة في محافظة الشرقية   .6

 " تدوير في قضايا جديدة" 

 
 االسبوع: ثانيا : تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا 

 
 التحقيقات: -1

 2021أكتوبر  21

أبو حماد مع  .1 نيابة  اثنين  حققت  الى    مواطنين  بتهم االنضمام  الشرقية  أبو حماد في محافظة  من مدينة 

 يوما.  15جماعة ارهابية والترويج ألفكارها ونشر أخبار وبيانات كاذبة وحبسهم لمدة 

   2021أكتوبر  22

بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة  بتهم     مواطن  13حققت نيابة أمن دولة مع   .1

 عة إرهابية ونشر أخبار كاذبة االنضمام إلى جما 

 2021أكتوبر  26

بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة  بتهم     مواطن  51حققت نيابة أمن دولة مع   .1

 االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 
 

ي     1
ام سيادة القانون ف  ة تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحتر اسبوع، وهي تعتمد عىل عمل فريق  نشر

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



 

 

 تدوير في قضايا جديدة: -2

 2021أكتوبر  23

يوم    15وحبسهم احتياطيا لمدة    مواطنين   7حققت نيابة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية مع عدد   .1

عقب الحكم ببرائتهم من محكمة     - االنضمام الى جماعة إرهابية  بزعم بعد تدويرهم في قضية جديدة  -

 سبتمبر الماضي.  5أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 

 

 تجديد الحبس:  -3
 2021أكتوبر  24

  970في القضايا    مواطن  323عدد  نظرت الدائرة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس   .1

  910،  2021لسنة   912،  2021لسنة    915، 2021لسنة    924،  2021لسنة   966،  2020لسنة  

  853،  2020لسنة   855،  2021لسنة    865، 2021لسنة    883،  2021لسنة   911،  2021لسنة  

المحكمة    2019لسنة    810،  2021لسنة   والتي قررت  القمري  الناشر إسماعيل  المتهمين  بين  ومن 

لسنة   626، 2021لسنة   627، 2015لسنة  722، 2020لسنة  751، يوم   45استمرار حبسه لمدة 

لسنة    488،  2020لسنة   517،  2020لسنة    534،  2020لسنة    570،  2021لسنة    620،  2021

قوقي عمرو إمام والصحفي أحمد شاكر والتي قررت المحكمة  ومن بين المتهمين المحامي الح   2019

  1823،  2021لسنة    238،  2021لسنة    383،  2021لسنة    482،  يوم    45استمرار حبسهما لمدة  

ومن بين المتهمين الكاتب الصحفي بدر بدر    2019لسنة    1360،  2019لسنة    1472،  2019لسنة  

،  2020لسنة    1110،  2019لسنة    118،  يوم  45محمد والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  

 . 2020لسنة  1021

 2021أكتوبر  25

في القضايا    مواطن   172  نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد  .1

،  2020لسنة    467، 2014لسنة    473،  2020لسنة    585،  2021لسنة   628،  2019لسنة    750

برقم    2015لسنة    288،  2019لسنة    311 والمقيدة  العسكرية  القاهرة  لسنة    1430جنايات شمال 

 . 2020لسنة  1055، 2020لسنة  1225، 2018

 2021أكتوبر  26

في القضايا    مواطن   295  القاهرة جلسة تجديد حبس عدد نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات   .1

ومن بين المتهمين    2019لسنة    488،  2019لسنة    515،  2019لسنة    810،  2021لسنة    853

لسنة    1470،  2019لسنة    1779،  2019لسنة    277،  2021لسنة    482،  المدونة رضوة محمد فريد 

 . 2019لسنة  1118، 2019لسنة  1318، 2019لسنة  1400، 2019

 

 إخالء سبيل:  -4

 أخلت الدائرة الثالثة إرهاب سبيل عدد من المتهمين خالل هذا االسبوع، على النحو التالي: 

 أكتوبر   24 

 أمن دولة بتدبير احترازي.  2019لسنة  1360في القضية رقم  متهم  1عدد  .1

 احترازي. أمن دولة بتدبير  2020لسنة  751في القضية رقم  متهمين  2عدد  .2

 أمن دولة بتدبير احترازي.  2019لسنة  488في القضية رقم  متهمين  7عدد  .3

 أمن دولة بتدبير احترازي.  2020لسنة  534في القضية رقم  متهم  1عدد  .4



 

 أمن دولة بتدبير احترازي.   2021لسنة  915في القضية رقم  متهم  1عدد  .5

 أكتوبر   25

 أمن دولة بتدبير احترازي.  2020لسنة  1055في القضية رقم  متهم  3عدد  .1

 أكتوبر   26

 أمن دولة بتدبير احترازي.  2019لسنة  488في القضية رقم  متهم  3عدد  .1

 أمن دولة بتدبير احترازي.  2019لسنة  277في القضية رقم  متهم  3عدد  .2

 

 المحاكمات:  -4
 أكتوبر   23

بحيازة مطبوعات ونشر أخبار كاذبة    متهمين   5  حجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق محاكمة  .1

 أكتوبر الجاري.  30للنطق بالحكم بجلسة  

 أكتوبر   24

القاهرة إعادة إجراءات محاكمة   .1 الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات  محمود عزت نائب    أجلت 

قية لجلسة  في القضية المعروفة إعالميا بقضية اقتحام الحدود الشر  المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين 

 نوفمبر المقبل.  17

في القضية المعروفة إعالميا  متهمين  8أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة   .2

 نوفمبر المقبل.  21بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 

 أكتوبر   25

عروفة إعالميا بقضية  بالقضية الم  متهما   12أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة   .1

 .   2021نوفمبر   20داعش العجوزة لجلسة 

  406في القضية رقم    متهمين   4قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة   .2

 نوفمبر للحكم.   25والمعروفة إعالمياً بقضية خلية مفرقعات المطرية ، لجلسة   2021لسنة 

بأحداث عين شمس،   متهم قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة حجز إعادة محاكمة  .3

 نوفمبر للحكم.  25لجلسة 

لقضية رقم  في ا المهندس يحيي حسين عبد الهادي قررت محكمة جنح مدينة نصر ثان حجز محاكمة  .4

 نوفمبر للحكم .   29لجلسة    2021لسنة  558

 أكتوبر   26

فى القضية المعروفة   متهما 11 قررت الدائرة األولى إرهاب ، بمحكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة  .1

 أكتوبر للنطق بالحكم.  31لجلسة   2إعالمياً بـقضية المرابطون  

فى القضية المعروفة إعالميا ً   المتهمينأجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة  محاكمة  .2

 نوفمبر لفض األحراز.   22بخلية تنظيم األجناد اإلرهابية، لجلسة  

 أكتوبر   27

  في   متهمين أجلت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة  .1

 نوفمبر المقبل للمرافعة.  8القضية المعروفة إعالمياً بقضية حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة،  لجلسة 



 

القيادي بتنظيم    مدين إبراهيم محمد حسنين  أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة  محاكمة .2

  22ة النصرة اإلرهابية لجلسة  جبهة النصرة اإلرهابية، في القضية المعروفة إعالمياً بقضية مفتى جماع

 نوفمبر للمرافعة. 

المحامي الحقوقي والبرلماني االسبق زياد    أجلت  محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة محاكمة .3

أمن دولة طوارئ مصر    2021لسنة    957في القضية رقم    العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 

 نوفمبر للنطق بالحكم  17القديمة لجلسة 

متهما في   102محمد علي و أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ محاكمة  .4

 نوفمبر.  8القضية المعروفة إعالميًا بقضية الجوكر، لجلسة 

 

 األحكام: -5 
 2021أكتوبر  24

في إعادة إجراءاته في القضية    متهم واحد الدائرة الرابعة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة   .1

 المعروفة إعالميا بقضية خلية ميكروباص حلوان. 

 2021أكتوبر  25

قضية  التهامهم في    متهمين   3الدائرة الرابعة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تقضي باإلعدام شنقا قبل   .1

 . 2والمعروفة إعالميا بقضية  تأسيس خلية المرابطون   سياسية

 

 قضاء إداري ودستورية ذات صلة:  -6
   2021أكتوبر  23

إحدى حملة   .1 المقامة من  الدعوى  تأجيل  الدولة  بمجلس  األولى  الدائرة  اإلداري  القضاء  قررت محكمة 

الماجستيرالتي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه  

 ديسمبر.  11لجلسة   2015اعتبارا من دفعة 

ا .2 تأجيل  اإلداري  القضاء  العليمي،  قررت محكمة  السابق زياد  والبرلماني  المحامي  المقامة من  لدعوى 

المسجون حاليًا على ذمة اتهامه في قضية "خلية األمل"والتي يطالب فيها بتمكينه من االتصال بمحاميه  

 ديسمبر.  25وأسرته لجلسة 

 أكتوبر   24

%  20والتكنولوجيا للصحفيين القضاء اإلداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى رفع بدل  التدريب   .1

 سنويا المرفوعة من الصحفي حسام السويفي وإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة االبتدائية. 

قررت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي ممدوح حافظ، ضد   .2

نقيب المحامين بصفته، ورئيس محكمة  كل من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، و 

القضاء اإلداري، يطالب فيها ببطالن نتيجة انتخابات النقابة التي تم إجراؤها منتصف مارس الماضي،  

 نوفمبر لالطالع .  21لجلسة 

 أكتوبر   26

المحامي    .1 أسرة  من  المقامة  الدعوى  برفض  اإلداري   القضاء  محكمة  السابق قضت  زياد    والبرلماني 

بنقله إلى أحد   العليمي، المحبوس على ذمة قضية " خلية األمل"، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية 

السماح له بإدخال  المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقي العالج، مع تأثيث غرفته داخل السجن، و

 األشعة التي يريدها. 



 

نوفمبر المقبل لنظر الدعوى التى تطالب بإلغاء    ٢٧حددت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة جلسة  .2

القرار السلبي الصادر من األحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية  

ال ورخصة  القومي  بالرقم  الوفاة  رافع  بعد  بطاقة  وباألخص  بأنواعها  الصحي  التأمين  وبطاقات  قيادة 

 الدعوى. 

 وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير .  .3

 التشريعات والقرارات:   -7
 2021أكتوبر  25

أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك   .1

   عن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية المفروضة منذ سنوات.

 معاونًا للنيابة اإلدارية.  359بتعيين  2021لسنة   497أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم  .2

 

 تصرفات النيابة العامة وقضاة التحقيق :  -8
 2021أكتوبر  23

من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية الى المحاكمة    مواطنا   16عدد    أحالت نيابة الزقازيق الكلية  .1

 أكتوبر الجاري لنظر محاكمتهم.  31الجنائية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وتحديد جلسة  

 

 تعليق الشبكة العربية: 

وعلى كافة مصر    2014المفروضة على سيناء من  جاء قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ   .1

دون اتخاذ بعض الخطوات األخرى والتي منها صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية   ، 2017من  

الحجب   الطبيعي ورفع  القضاء  الى  الدولة واحالتها  أمن  أمام محاكم  المنظورة  المحاكمات  نظر  بوقف 

والرقابة المفروضة على وسائل اإلعالم والصحف والمواقع االخبارية ماهو اال عبارة عن خطوة متحركة  

 في ذات الدائرة المغلقة والمملوءة بالتنكيل بالمواطنين بحزمة من القوانين االستثنائية. 

بإلزام   .2 العليمي  الحقوقي زياد  والمحامي  البرلماني االسبق  النائب  اسرة  المقامة من  دعوى  جاء رفض 

لالزمة  وزارة الداخلية بنقل المحامي الحقوقي الى مستشفى خارج السجن إلجراء الفحوصات الطبية ا

  2015لسنة    106على نفقته الخاصة وتأثيث غرفة داخل زنزانته مخالفا لقانون تنظيم السجون رقم  

والئحته الخاصة التي تعطي الحق للمحبوس احتياطيا من تأثيث غرفة وطلب نقله إلى مستشفى خارج  

 االسبق.  السجن مما يشير إلى تعمد وزارة الداخلية بالتنكيل بالمحامي الحقوقي والبرلماني 

جاء خبر وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة صاحب حكم مصريه تيران وصنافير   .3

ليفقد القضاء المصري قاضيا له    1989وبراءة عمال غزل المحلة من تهمة اإلضراب عن العمل عام  

 مواقف مشرفه وانحاز لضميرة وحقوق المصريين واعالء كلمة الحق.  

الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة تجديد حبس المئات من المحبوسين   استأنفت الدائرة .4

احتياطيا على ذمة قضايا أمن الدولة بعد توقف لمدة أسبوع كامال عن نظر أية جلسات تجديد لتعطى  

نون  متنفسا للمحبوسين احتياطيا وامال فى الحصول على قرار إخالء سبيل ورفع المعاناة عنهم التي يعا

 منها من جراء استمرار حبسهم. 



 

بقرار محكمة أمن دولة طوارئ مدينة نصر بحجز محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر   .5

أخبار وبيانات كاذبة لتسدل الستار في محاكمته أمام محكمة استثنائية يفتقد فيها أبسط قواعد المحاكمة  

الطع إجراءات  اتخاذ  من  تمكينه  وهي  األحكام  العادلة  كون  بإدانته  حكم  حال صدور  األحكام  على  ن 

 الصادرة منها أحكاما نهائية ال يجوز الطعن عليها وإنما يتم التظلم منها أمام الحاكم العسكري. 


