العدالة في اسبوع
العدد الثاني والعشرون
 18نوفمبر  24 -2021نوفمبر  2021م
"أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة
واحترام سيادة القانون في اسبوع  ،ورأي الشبكة العربية"1

أوال :أهم أخبار العدالة في أسبوع" الفترة من  18نوفمبر  24 - 2021نوفمبر "2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تاييد قرار إدراج المرشح الرئاسي االسبق عبدالمنعم ابو الفتوح والمدون عالء عبد الفتاح والمحامي
الحقوقي محمد الباقر على قوائم الكيانات اإلرهابية (حكم قضائي)
إعادة تدوير  15مواطنا على ذمة قضايا جديدة عقب الحكم ببرائتهم في محافظة الشرقية ( تدوير في
قضايا جديدة)
الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تنظر جلسات تجديد حبس  828مواطنا من المحبوسين
احتياطيا على ذمة قضايا أمن الدولة (تجديد حبس)
نيابة أمن الدولة تخلي سبيل الصحفي أحمد شاكر بعد حبس احتياطي  24شهرا في القضية رقم 488
لسنة  2019أمن دولة عليا (إخالء سبيل)
نظر أولى جلسات محاكمة المرشح الرئاسي األسبق عبد المنعم أبو الفتوح وأخرين من أعضاء حزب
مصر القوية (محاكمات)
رئيس الجمهورية يصدق على القانون رقم القانون رقم  150لسنة  2021بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات ،والقانون رقم  151لسنة  2031بتعديل بعض أحكام القانون رقم  136لسنة  2014في شأن
تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ( .قرارات وتشريعات)

ثانيا  :تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع:
 -1التحقيقات:
 18نوفمبر 2021
 .1حققت نيابة أمن دولة مع  13مواطن بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة بتهم
االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
 .2حققت نيابة ههيا مع املحامي عادل سعيد وقررت حبسه  15يوم علي ذمة التحقيقات بتهمة االنضمام
لجماعة اإلخوان وحيازة منشورات .
 .3حققت نيابة أبو حماد مع عدد  2مواطنين وقررت حبسهم  15يوم علي ذمة التحقيقات بتهمة االنضمام
لجماعة اإلخوان وحيازة منشورات .
 21نوفمبر 2021
 .1حققت نيابة أمن دولة مع  10مواطن بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة بتهم
االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
 .2حققت نيابة العاشر من رمضان مع عدد  1مواطن و قررت حبسه 15يوم على ذمة التحقيقات بتهمة االنتماء
لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.
ر
 1ر
وه تعتمد عىل عمل فريق
نشة تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحتام سيادة القانون يف اسبوع ،ي
ر
االعالم والجريدة الرسمية  ،كما تختتم النشة برأي وتعليق الشبكة العربية.
برنامج العدالة الجنائية و الرصد
ي

 .3حققت نيابة ديرب نجم مع عدد  1مواطن وقررت حبسه ١٥يوم علي ذمة التحقيقات بتهمة االنضمام لجماعة
اإلخوان وحيازة منشورات .
 .4حققت نيابة الزقازيق الكلية مع عدد  2مواطن من ديرب نجم وقررت حبسهم ١٥يوم علي ذمة التحقيقات
بتهمة االنضمام لجماعة اإلخوان وحيازة منشورات .
 23نوفمبر 2021
 .1حققت نيابة أمن دولة مع  13مواطن بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة بتهم
االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 -2تدوير فى قضايا جديدة

 20نوفمبر 2021
 .1حققت نيابة العاشر من رمضان مع عدد  5مواطنين على ذمة قضية جديدة بعد إخالء سبيلهم في قضايا
أخرى  ،وقررت حبسهم  15يوما بتهمة االنضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .
 .2حققت نيابة االبراهيمية مع عدد  3مواطنين على ذمة قضية جديدة  ،و قررت حبسهم خمسة عشر يوما
على ذمة التحقيقات بتهمة االنتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات  ،يذكر أنهم قد حصلوا على براءة
من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 2021/10/10وظلوا مختفون قسريا حتى
ظهروا بالنيابة
 21نوفمبر 2021
 .1حققت نيابة ديرب نجم مع عدد  4مواطنين على ذمة قضايا جديدة بعد إخالء سبيلهم في قضايا أخرى،
وقررت حبسهم 15يوم علي ذمة التحقيقات بتهمة االنضمام لجماعة اإلخوان وحيازة منشورات .
 .2حققت نيابة قسم ثاني الزقازيق مع عدد  3مواطنين على ذمة قضية جديدة بعد إخالء سبيلهم في قضايا
أخرى ،وقررت حبسهم 15يوم علي ذمة التحقيقات بتهمة االنضمام لجماعة اإلخوان وحيازة منشورات

 -3تجديد الحبس
 20نوفمبر 2021
 .1قررت نيابة قليوب تجديد حبس موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان أحمد حمدي السيد سليمان
لمدة  15يوم في القضية رقم  5472لسنة  2021إداري مركز قليوب.
 21نوفمبر 2021
 .1نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  252مواطنا في القضايا أرقام
 984لسنة  960 ،2021لسنة  880 ،2020لسنة  2020ومن بين المتهمين المصحح اللغوي أيمن عبد
المعطي والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  45يوم 741 ،لسنة  2019ومن بين المتهمين
المحامي الحقوقي عمرو نوهان والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  45يوم 630 ،لسنة ،2017
 627لسنة  1361 ،2021لسنة  1888 ،2019لسنة  1180 ،2018لسنة  510 ،2018لسنة ،2020
 880لسنة  976 ،2021لسنة  910 ،2020لسنة  656 ،2021لسنة  620 ،2021لسنة ،2021
 549لسنة  483 ،2020لسنة  1627 ،2021لسنة .2021
 .2قررت نيابة العاشر من رمضان تجديد حبس عدد  20مواطن  15يوما على ذمة التحقيقات بتهمة االنتماء
لجماعة محظورة وحيازة منشورات
 22نوفمبر 2021

 .1نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  307مواطنا في القضايا أرقام
 960لسنة  908 ،2020لسنة  880 ،2021لسنة  2020ومن بين المتهمين طبيب االسنان وليد شوقي
والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  45يوم 65 ،لسنة  2021ومن بين المتهمين موكله الشبكة
العربية لمعلومات حقوق اإلنسان الناشطة نيرمين حسين والتي قررت المحكمة استمرار حبسها لمدة 45
يوم 910 ،لسنة  2021ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي محمد رمضان والتي قررت المحكمة
استمرار حبسه لمدة  45يوم 626 ،لسنة  620 ،2021لسنة  1000 ،2021لسنة .2021
 23نوفمبر 2021
 .1نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  179مواطنا في القضايا أرقام
 955لسنة  2020ومن بين المتهمين موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان المصور الصحفي
حمدي الزعيم والتي قررت المحكمة تأجيل نظر جلسته لتعذر حضوره من محبسه 575 ،لسنة ،2020
 566لسنة  563 ،2020لسنة  376 ،2020لسنة  26 ،2012لسنة  2021ومن بين المتهمين الصحفي
حسين كريم 1196 ،لسنة  1116 ،2020لسنة  1116 ،2021لسنة  1058 ،2020لسنة ،2020
 1018لسنة  1196 ،2020لسنة  2020ومن بين المتهمين موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق
اإلنسان سامح أحمد المالح والتي قررت المحكمة تأجيل نظر جلسته لتعذر حضوره من محبسه.
 24نوفمبر 2021
 .1نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  90مواطنا في القضايا أرقام
 991لسنة  965 ،2021لسنة  915 ،2021لسنة  912 ،2021لسنة  909 ،2021لسنة ،2021
 878لسنة  662 ،2021لسنة  657 ،2021لسنة  571 ،2021لسنة  484 ،2020لسنة ،2021
 260لسنة  240 ،2021لسنة  238 ،2021لسنة  1624 ،2021لسنة  1442 ،2021لسنة ،2021
 1413لسنة  1224 ،2021لسنة  1222 ،2021لسنة .2021

-4اخالء

السبيل

 19نوفمبر 2021
 .1نيابة أمن الدولة العليا تخلى سبيل الصحفى احمد شاكر بضمان محل إقامته بعد حبسه لمدة  24شهر في
القضية رقم  488لسنة  2019أمن دولة عليا.
 21نوفمبر 2021
 .1أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  7متهمين من بينهم موكل الشبكة
العربية لمعلومات حقوق اإلنسان عالء جمعة في القضية رقم  960لسنة  2020أمن دولة عليا بتدبير
احترازي.
 .2أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  16متهم من بينهم موكل الشبكة العربية
لمعلومات حقوق اإلنسان صالح عويس في القضية رقم  880لسنة  2020أمن دولة عليا بتدبير احترازي.
 22نوفمبر 2021
 .1أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  6متهمين من بينهم موكلي الشبكة
العربية لمعلومات حقوق اإلنسان حمادة عطية محمود ومحمد السيد سعد في القضية رقم  960لسنة
 2020أمن دولة عليا بتدبير احترازي.
 .2أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  11متهم في القضية رقم  880لسنة
 2020أمن دولة عليا بتدبير احترازي.

 5المحاكمات:
 20نوفمبر 2021

 .1أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  103متهما من بينهم  40طفال فى القضية
المعروفة إعالميا بقضية خلية الجوكر لجلسة  12يناير .2022
 .2حجزت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  12متهما في القضية المعروفة إعالميا
بقضية خلية داعش العجوزة للنطق بالحكم بجلسة  23يناير .2022
 .3نظرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الزقازيق قضايا  15مواطن
 .4قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ابو كبير بعدم اختصاصها وإحالة عدد  13مواطن فى القضايا
المنظورة أمامها للنيابة العامة وذلك إلحالتها لمحكمة جنح عادية .
 .5حجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق محاكمة عدد  16مواطن لجلسة يوم  27نوفمبر 2021
للنطق بالحكم
 .6أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق محاكمة عدد  2مواطن لجلسة يوم  4ديسمبر 2021
للمستندات
 21نوفمبر 2021
 .1أجلت محكمة النقض الطعون المقدمة من  26متهما على أحكام اإلعدام والسجن المؤبد والمشدد في
القضية المعروفة إعالميا بالهجوم على فندق األهرام الثالثة لجلسة  2يناير .2022
 .2حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من  38متهما على أحكام السجن المشدد في القضية المعروفة
إعالميا بقضية أحداث مسجد الفتح للنطق بالحكم بجلسة  19ديسمبر .2021
 .3أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة  3متهمين في
القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة  29نوفمبر الجاري.
 .4أجلت الدائرة الثالثة ارهاب فى محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة  8متهمين فى
القضية المعروفة إعالميا بقضية داعش حلوان لجلسة  25ديسمبر . 2021
 .5نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس منيا القمح قضايا عدد  43مواطن
 .6نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم محاكمة عدد  8مواطنين فى القضية القضية رقم
 1213لسنة  2021جنح أ.د.ط ديرب نجم
 .7نظرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم محاكمة عدد  4مواطنين فى القضية القضية رقم
 1450لسنة  2021جنح أ.د.ط ديرب نجم
 22نوفمبر 2021
 .1قررت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد عام جماعة
اإلخوان المسلمين ومحمود عزت وعدد  77متهم آخر فى القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث
المنصة إلى جلسة  20ديسمبر  2021لمرافعة النيابة.
 .2قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة
إعالميا بقضية مفتي جبهة النصرة للنطق بالحكم بجلسة  26ديسمبر .2021
 .3قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة  8متهمين في القضية المعروفة
إعالميا بقضية تنظيم األجناد لجلسة  26ديسمبر .2021
 23نوفمبر 2021
 .1أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم واحد باالنضمام الى جماعة ارهابية
وتصنيع مواد مفرقعة لجلسة  26ديسمبر .2021
 .2أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  8متهمين فى القضية المعروفة إعالميا
بقضية التخابر مع تنظيم داعش لجلسة  20ديسمبر 2021

 .3حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث
شارع السودان للنطق بالحكم بجلسة  30نوفمبر الجاري
 24نوفبر 2021
 .1قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المرشح الرئاسي االسبق
عبدالمنعم ابو الفتوح و 24متهما آخرين في القضية المعروفة إعالميا بقضية حزب مصر القوية لجلسة
 28ديسمبر القادم لالطالع وضبط وإحضار المتهمين الهاربين .

 -6األحكام:
 18نوفمبر 2021
 .1قضت محكمة النقض دائرة الخميس (ب) ،برفض الطعن رقم  4لسنة  91ق المقدم من دفاع الدكتور
عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائب رئيس الحزب محمد القصاص والمدون عالء
عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر على قرار ادراجهم على قوائم الكيانات اإلرهابية الصادر في
الطلب رقم  2 ،1لسنة  2020إدراج كيانات فى القضية رقم  1781لسنة  2019أمن دولة عليا.
 .2قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة باإلعدام شنقا لمتهم التهامه في قضية جنائية بقتل طبيب
وموظف بالمعاش مع سبق االصرار و الترصد و اصابة  4اخرين في القضية المعروفة اعالميا ً بمذبحة
طوخ.
 21نوفمبر 2021
 .1قضت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  3متهمين بالسجن المشدد  5سنوات ومعاقبة متهمين
اثنين بالسجن المشدد  3سنوات التهامهم باالنضمام إلحدى الخاليا العنقودية المسلحة التابعة للجان
النوعية.
 .2قضت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد  5سنوات ،في
إعادة محاكمتهما في قضية حرق كنيسة كفر حكيم.
 .3قضت محكمة جنح العاشر من رمضان ببراءة عدد  14مواطن فى القضايا اآلتية :
 قضية رقم  ، 5217قضية رقم  ، 5426قضية رقم  ، 5437قضية رقم  ، 5430قضية رقم 5439 ،قضية رقم  ، 2928قضية رقم  ، 2929قضية رقم  ، 3092قضية رقم  ، 3094قضية رقم 3095
 ،قضية رقم 3096
 22نوفمبر 2021
 .1قضت محكمة جنايات المنيا في ببراءة  18متهما في إعادة إجراءاتهم على الحكم الغيابي الصادر ضدهم
حكما بالمؤبد في القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف مطاي.
 .2قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  3متهمين باإلعدام شنقا التهامهم في قضية جنائية بقتل عامل
وسرقته في حي دار السالم.

-7

قضاء

إداري

ودستورية

ذات

صلة:

18نوفمبر2021
االدارة العليا بمجلس ،ببراءة  3مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية
 .1قضت المحكمة التا ٔديبية لمستوى ٕ
االهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة ،مما أدي إلي تسويسها وظهور
المصرية من تهمة ٕ
إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام با ٔقل من سعر السوق.
 20نوفمبر 2021
 .1قررت المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة رفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين،
والمطالبه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين.

 .2أجلت الدائرة األولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة الدعوى التي تطالب
بإلغاء قرار منع النساء دون الـ  40من اإلقامة في الفنادق لجلسة  22يناير للحكم.
 .3قررت الدائرة األولى دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة حجز الدعوى التي
تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي باالمتناع عن اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بشأن
إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة األندية
والفنادق والمنشآت العامة والخاصة ،التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها
بالحجاب والمايوه الشرعي للحكم بجلسة  22يناير المقبل.
 .4قررت محكمة القضاء اإلدارى فى مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب بصفة مستعجلة بوقف
القرار رقم  20لسنة  ،2018الصادر من رئيس مجلس الوزراء ،بإنشاء مجتمع عمراني جديد على
أراضي جزيرة الوراق ،لجلسة  1يناير للمرافعة.
 21نوفمبر 2021
 .1قضت المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة فحص الدائرة الخامسة ،فى الطعن رقم  46175لسنة 61
ق عليا بإجماع االَراء برفض الطعن الذي أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة
شبراخيت وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوى اإلعاقة المتعاقدين مع اإلدارة فى األعمال الحرفية من
محكمة القضاء اإلدارى باإلسكندرية الدائرة األولى بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة
شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى اإلعاقة بعقد بينهما
بمناصفة اإليراد ،وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة فتح الورشة الخاصة بأعمال الرخام،
وألزمت اإلدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعالن.
 .2قررت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة ببطالن نتيجة انتخابات نقابة
المحامين التي تم إجراؤها منتصف مارس الماضي ،لجلسة  16يناير المقبل.

 -8التشريعات والقرارات:
 18نوفمبر 2021
 .1نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم  44مكرر (و) ،الصادر في  10نوفمبر  ،2021قرار رئيس
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم  3025لسنة  ،2021باعتبار مشروع توسعة وتطوير
شارع حسين كامل سليم بحي مصر الجديدة منفعة عامة ،ويستولى على األراضي والعقارات الالزمة
لتنفيذ المشروع.وينص القرار في مادته األولى على اعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل
سليم بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ،من أعمال المنفعة العامة.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على األراضي والعقارات الالزمة لتنفيذ
المشروع المشار إليه في المادة السابقة ،والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة
اإليضاحية والخرائط المساحية والكشوف.
 19نوفمبر 2021
 .1أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم  554لسنة  2021بتعيين نائب بمجلس الدولة وبعض السادة
المستشارين وكالء بمجلس الدولة ،والقرار رقم  555لسنة  2021بتعيين بعض السادة بمجلس الدولة،
وقرار رقم  556لسنة  2021بتعيين بعض السادة المندوبين المساعدين بمجلس الدول'.

 21نوفمبر 2021
 .1أصدر رئيس الوزراء قرارا بتجديد ندب القاضي حاتم أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس محكمة
النقض األمين العام المساعد لمجلس القضاء األعلى للعمل بمكتب شئون أمن الدولة.
 22نوفمبر 2021
.1
.2
.3
.4

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم  255تابع (ب) ،الصادر في  ،2021قرار وزارة التضامن
االجتماعي رقم  533لسنة  ،2021بشأن العمل الالئحة النموذجية لخدمة ووظيفة رفيق المسن.
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم  558لسنة  2021بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم  150لسنة  2021بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم  151لسنة  2031بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136
لسنة  2014في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

 23نوفمبر 2021
 .1نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل بإنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة بورسعيد االبتدائية،
ويكون مقره داخل المحكمة ،ويتعين إخطار مكتب الشؤون القنصلية لألجانب والتصديقات التابع لوزارة
الخارجية ،ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل بالموافقة على اعتماد األوراق والمستندات المترجمة.

 -9بيانات قضائية :
 22نوفمبر 2021
 .1أمر المستشار النائب العام بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل االجتماعى  4أيام على
ذمة التحقيقات.

 -10أخبار السجون
 19نوفمبر 2021
.1
.2
.3
.4
.5

قامت قوات األمن بترحيل عدد  12مواطن من مركز شرطة كفر صقر إلى سجن الوادى الجديد
قامت قوات األمن بترحيل عدد  12مواطن من مركز شرطة أبو حماد الى سجن الوادى الجديد
قامت قوات األمن بترحيل عدد  2مواطن من مركز شرطة منشأة أبوعمر الى سجن الوادى الجديد
قامت قوات األمن بترحيل عدد  1مواطن من مركز شرطة منيا القمح إلى سجن الوادى الجديد
قامت قوات األمن بترحيل عدد  1مواطن من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن الوادى الجديد

 -11قبض واحتجاز في مكان غير معلوم
 19نوفمبر 2021
 .1قامت قوات أمن قسم شرطة العاشر من رمضان بالقبض على المواطن محمد طه طه عثمان بأحد األكمنة
الشرطية بمدينة العاشر من رمضان و اقتادته إلى جهة غير معلومة ولم يتم عرضه على النيابة العامة
حتى اآلن  ،يذكر أن محمد له ثالث أعمام محبوسين وهم سعد ومحمد وصالح باإلضافة إلى ابن عمه
أحمد سعد طه عثمان.

 .2قامت قوات أمن قسم شرطة العاشر من رمضان الدكتور محمد محمد الجنايني وذلك من صيدلية يعمل
بها بشبرا الخيمة و اقتادته إلى جهة غير معلومة وذلك منذ أسبوع ولم يتم عرضه على النيابة العامة
حتى اآل ن جدير بالذكر أنه تم القبض علي أحمد الطالب بالصف الثاني الثانوي نجل الدكتور الجنايني
منذ ثالثة أسابيع وذلك بعد مداهمة منزلهم للبحث عن األب وتم مصادرة كل الموبايالت الخاصة
باألسرة. .

تعليق الشبكة العربية:
 .1جاء رفض محكمة النقض للطعون المقامة من المرشح الرئاسي االسبق عبدالمنعم ابو الفتوح والمدون
عالء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر علي قرارات ادراجهم علي قوائم اإلرهاب ليزيد األمر
تعقيدا حيث ينتظر كل منهم أحكاما قضائية في قضايا أخرى منها ما تم حجزه للحكم ومنها ما زال
متداول .
 .2استمرت األجهزة األمنية في اتب اع منهجية تدوير المتهمين الصادر لصالحهم أحكام بالبراءة أو قرارات
قضائية باخالء السبيل وقامت باعادة تدوير عدد  15متهما وتم عرضهم علي النيابة العامة التي أمرت
بحبسهم جميعا  15يوم علي ذمة التحقيقات التي بدأتها معهم دونما اعتبار لما قرر به هؤالء من استحقاقهم
ا طالق السراح تساندا لألحكام والقرارات القضائية وتم توجيه اتهامات من نصوص قانون االرهاب
للمتهمين جميعا .
 .3عاودت دوائر اإلرهاب التي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المالصق لمنطقة سجون طرة بعد تعطل
دام أسبوع كامل نظر أوامر تجديد عدد  828متهما محبوسا احتياطيا على ذمة اتهامات بجرائم اإلرهاب
وقد نظرت هيئة الدائرة الثالثة تلك األوامر وحتي جلسة الثالثاء  23نوفمبر الجاري لم تخلي سبيل سوي
عدد  40متهما فقط ويتبقى عدد  90متهما تنظر أوامرهم بجلسة األربعاء  24نوفمبر.
 .4ببلوغ أعداد المواطنين الذين حوكموا أو تم التحقيق معهم بتهم تتعلق باإلرهاب خالل لمدة النشرة ( 7
أيام فقط) وحسبما أستطيع حصره نجده قد بلغ عدد  1225متهما وهو رقم يعد كبيرا للغاية األمر الذي
يلقي بظالله علي حقيقة مدي انحسار اإلرهاب في مصر أو يثير معه منهجية تلفيق األجهزة األمنية
التهامات اإلرهاب والصاقها بالمعارضين السلمين لسياسات الحكومة لكن ودائما يظل السؤال األكثر
أهمية من منظور العدالة لماذا تساير النيابة العامة تلك االتهامات الملفقة والتي في معظمها تنافي مسلك
وتاريخ األشخاص المدعي ارتكابهم لنلك الجرائم ولماذا ال تحقق النيابة فيما يقرره هؤالء حين عرضهم
عليها من وقائع القبض واالحتجاز في مقرات غير قانونية واخفاء معظمهم لمدد زمنية مختلفة وحتى
مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة اإلنسانية التي يثبتها بعضهم ومحاموهم في
رسميا في أوراق التحقيق أمام النيابة العامة .
 .5بتصديق رئيس الجمهورية على التعديالت التي اقرها مجلس النواب ونشر تلك التعديالت بالجريدة
الرسمية وصيرورتها قانونا ساريا بحق المواطنين تكون البنية التشريعية المصرية قد استبدلت قانون
الطوارئ المؤقت زمنيا بطبيعته بقوانين تتصف بالديمومة وكأنما قننت حالة الطوارئ بشكل دائم في
مصر فقد تضمنت تلك التعديال ت إقرار دائم لسلطة رئيس الجمهورية في عزل أي منطقة جغرافية او
منع الدخول أو الخروج منها وكذا ضاعف عقوبات الغرامة والحبس وقرر عقوبة السجن لكل من يخالف
تلك اإلجراءات المعلنة من قبله وأعاد استخدام ذات المصطلحات الفضفاضة والتي ال يجوز تضمينها

نص عقابي مثل المنش آت العامة والحيوية كما فتح بابا جديدا الحالة المدنيين للمحاكمة امام القضاء
العسكري بعيدا عن قاضيهم الطبيعي .

