
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 في اسبوع  مصر عدالة

 العدد التاسع عشر

 م   2021نوفمبر   3 -أكتوبر  28

 

 "أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة  

  "1واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية

 

 " 2021نوفمبر  3 - أكتوبر   28" من مصرهم أخبار العدالة في أل  ملخص أوال:

للتحقيق بتهمة إهانة هيئة قضائية أثناء مرافعته فى إحدى جلسات تجديد   المحامي أحمد حلمياستدعاء   .1

 " تصرفات النيابة العامة". الحبس 

أمام دائرة إرهاب الجيزة على ذمة قضايا نيابة أمن الدولة العليا   مواطن  688نظر جلسات تجديد حبس   .2

 "تجديد حبس" 

المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون  أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس تؤجل محاكمة  محكمة جنح   .3

 " محاكمات" نشر أخبار كاذبة   بمزاعم عالء عبد الفتاح وموكل الشبكة العربية محمد أكسجين

 "تحقيقات النيابة" بتهم اإلرهاب ونشر أخبار كاذبة  مواطن 57نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع .4

بمحافظة الشرقية في قضايا جديدة بتهم االنضمام إلى جماعات إرهابية عقب الحكم    مواطنين   5  تدوير .5

 " تدوير في قضايا جديدة" ببرائتهم من ذات التهمة 

ن العقوبات وقانون تأمين  مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مكافحة اإلرهاب وبعض مواد قانو  .6

 "تشريعات وقرارات" وحماية المنشآت العامة والحيوية. 

 "حكم قضائي" من التصرف في أموالهم    االسبق محمد حسني مبارك لدكتاتوراأبناء رفع أمر منع  .7

 ثانيا : تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع: 

 

 التحقيقات:  -1
 مواطن " متهم" خالل هذا االسبوع بواقع:  57أجرت نيابة أمن الدولة تحقيقات مع 

 نوفمبر( 3يوم متهم  11نوفمبر ،  2يوم  متهم 33أكتوبر ،  28يوم متهم  13) 

 

 تدوير في قضايا جديدة: -2

   2021أكتوبر  28

بعد تدويرهم - يوم    15وحبسهم احتياطيا لمدة    مواطنين  2حققت نيابة الزقازيق في محافظة الشرقية مع عدد   .1

 عقب الحكم ببراءتهم    -في قضية جديدة بتهمة االنضمام إلى جماعة إرهابية

   2021أكتوبر  30

يوم    15وحبسهم احتياطيا لمدة    مواطنين  3حققت نيابة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية مع عدد   .1

 عقب الحكم ببراءتهم   -م إلى جماعة إرهابيةبعد تدويرهم في قضية جديدة بتهمة االنضما -

 تجديد الحبس:  -3
 2021نوفمبر  1

 
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



 

لسنة    991في القضايا    مواطن  272في محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد    الثانية  نظرت الدائرة .1

لسنة   965،  2021لسنة    966،  2020لسنة    970،  2020لسنة    975،  2021لسنة    983،  2021

ومن بين المتهمين    2021لسنة    910،  2021لسنة    915،  2021لسنة    936،  2020لسنة    960،  2021

حضوره لتعذر  حبسه  تجديد  نظر  تأجيل  المحكمة  قررت  والتي  رمضان  محمد  الحقوقي  من    المحامي 

لسنة    580،  2021لسنة    620،  2021لسنة    627،  2021لسنة    662،  2019لسنة    706،  محبسه

ومن بين المتهمين المرشح الرئاسي االسبق الدكتور عبد   2019لسنة    1781،  2021لسنة    482،  2020

لسنة    1450،  2019لسنة    1530،  يوم  45المنعم ابو الفتوح والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  

 . 2018لسنة  1175، 2019لسنة   1269، 2019

 2021نوفمبر  2

لسنة    966مواطن في القضايا    273في محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد  الثانية  نظرت الدائرة   .2

العليمي   2019لسنة    930،  2021 زياد  األسبق  والبرلماني  الحقوقي  المحامي  المتهمين  بين  ومن 

ومن    2020لسنة    855،  2020لسنة    865،  مؤنس والناشط رامي شعث والصحفيين هشام فؤاد وحسام  

 2017لسنة    148،  بين المتهمين موكلي الشبكة العربية المدون محمد أكسجين والناشط سامح سعودي 

لسنة    470،  2021لسنة    483،  2019لسنة    800،  2020لسنة    812جنايات عسكرية والمقيدة برقم  

المتهمين المهندس يحيى حسين عبد الهادي  2019لسنة    277،  2018لسنة    441،  2019 بين  ،  ومن 

ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي محمد    019لسنة    1356،  2021لسنة    238،  2021لسنة    240

، ومن بين المتهمين الصحفي سيد عبد الاله  2020لسنة    1106،  الباقر والمدون والناشط عالء عبد الفتاح

 2021لسنة    755،  2021لسنة    900،  ين الصحفي عامر عبد المنعمومن بين المتهم  2020لسنة    1017

 2021نوفمبر  3

لسنة    984مواطن في القضايا    143في محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد    الثانية  نظرت الدائرة .1

لسنة    615،    2021لسنة    626،    2020لسنة    662،    2021لسنة    90،    2017لسنة    900،    2020

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

  ومن بينهم الناشط حسن مصطفي   2019لسنة    1898،    2019لسنة    2007،    2020لسنة    507،    2019

 . 2020لسنة   1052،  2019لسنة  1235،  2019لسنة  1270،  2019لسنة  1480، 

حبس   .2 القاهرة  شمال  محكمة  في  المعارضات  قاضي  العربية  جدد  الشبكة  موكل  عاطف  خالد  المواطن 

جنح الشرابية بتهمة االنضمام    2021لسنة    4538يوما في القضية رقم    15لمدة    لمعلومات حقوق اإلنسان

 إلى جماعة ارهابية. 

 إخالء سبيل:  -4
 2021نوفمبر  1

  2021لسنة    910في القضية رقم    متهم واحد محكمة جنايات الجيزة سبيل  ب أخلت الدائرة الثانية إرهاب   .1

 أمن دولة بتدبير احترازي. 

 2021نوفمبر  2

  2020لسنة    1106في القضية رقم    متهم واحد محكمة جنايات الجيزة سبيل  ب أخلت الدائرة الثانية إرهاب   .1

 أمن دولة بتدبير احترازي. 

 

 إطالق سراح:  -5
 2021نوفمبر  1



 

موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان المهندس رامي صالح   أطلق قسم شرطة السالم ثان سراح .1

أمن   2021لسنة    817في القضية رقم    2021أكتوبر    20تنفيذا لقرار إخالء سبيله الصادر بجلسة    عبده

 دولة طوارئ السالم ثاني. 

 

 المحاكمات: -6
 2021أكتوبر  28

محاكمة   .1 إعادة  القاهرة  جنايات  بمحكمة  إرهاب  األولى  الدائرة  المعروفة    متهمين 3 أجلت   القضية  فى 

 نوفمبر المقبل.  8إعالمياً بقضية أحداث مجلس الوزراء ،  لجلسة 

  متهمين  8نوفمبر لنظر إعادة محاكمة    6حددت  الدائرة الرابعة إرهاب  بمحكمة استئناف القاهرة ، جلسة   .2

 فى القضية المعروفة اعالمياً بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير .

 2021أكتوبر  31

  840من اإلخوان في القضية رقم    متهما 22أجلت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة  محاكمة   .1

نوفمبر    7لجلسة   أمن دولة طوارئ     2020لسنة    777حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم    2019لسنة  

 الستكمال المرافعة. 

 2021نوفمبر  1

محاكمة   .1 إجراءات  إعادة  الجيزة  جنايات  محكمة  بقضية    متهما   28أجلت  إعالميا  المعروفة  القضية  في 

 . 2021ديسمبر  4أحداث فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 

محاكمة   .2 الجديدة  القاهرة  التجمع  طوارئ  دولة  أمن  جنح  محكمة  الباقر المحامي  أجلت  محمد  الحقوقي 

لسنة    1228بتهمة نشر أخبار كاذبة في الجنحة رقم    والمدون عالء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين

 2021نوفمبر   8جنح أمن دولة التجمع الخامس لجلسة  2021

   2021نوفمبر  2

ن الكويت" لجلسة في القضية المعروفة بقضية "العائدين م متهما  14  أجلت الدائرة الثانية إرهاب محاكمة .1

 ديسمبر لسماع الشهود. 6

االقتصادية محاكمة .2 القاهرة  الشخصية حسام بهجت   حجزت محكمة  للحقوق  المصرية  المبادرة    مؤسس 

 نوفمبر الجاري.    29بتهمة إهانة الهيئة الوطنية لالنتخابات للنطق بالحكم لجلسة 

   2021نوفمبر  3

في القضية المعروفة إعالميا بقتل وترويع مواطنين  مواطنين    10نظرت الدائرة األولى إرهاب محاكمة   .1

 في المطرية .

في القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث فض اعتصام    متهمين  10أجلت الدائرة الثانية إرهاب محاكمة   .2

 2021ديسمبر  7النهضة لجلسة 

في القضية المعروفة   وزير المالية األسبق يوسف بطرس غاليحجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة   .3

 . 2021ديسمبر  8إعالميا بقضية فساد الجمارك لجلسة 

 

 األحكام:  -7 
 2021أكتوبر  30

بإعدام   .1 بالحكم  الرابعة  الدائرة  المنصورة  قاموا    في قضية جنائية التهامهم  اثنينقضت محكمة جنايات 

 باستدراج وقتل سائق توك توك  لسرقة المركبة الخاصة به وإلقاء جثته بأحد الترع . 

 من مركز أبوحماد   متهمين 7قضت محكمة جنح أمن دولة الزقازيق، بالحبس سنتين ل   .2



 

 2021أكتوبر  31

ووضعه    لمتهمسنوات    7قضت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالسجن المشدد   .1

سنوات فى إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعالمياً بقضية خلية مفرقعات   5تحت مراقبة الشرطة لمدة  

 بوالق الدكرور .

  10والمشدد  لمتهمين اثنين سنة 15اهرة بالسجن المشدد قضت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات الق .2

لوفاته  فى   لمتهموانقضاء الدعوى الجنائية    متهموبراءة    لمتهمسنوات    5، والسجن  متهمين  6لـ    سنوات 

 القضية المعروفة بقضية المرابطون .

   2021نوفمبر  2

الرئيس    .1 عائلة  منع  أمر  برفع  القاهرة  في  االقتصادية  المحكمة  مباركقضت  محمد حسني  من    االسبق 

 التصرف في األموال.  

 قضاء إداري ودستورية ذات صلة:   -8

   2021أكتوبر  30

العليا   .1 المحكمة اإلدارية  عدم حصول طعن من وزارة الصحة   2021أثبتت خمسة شهادات من جدول 

الصحى على األحكام القضائية الخمسة الصادرة من محكمة القضاء اإلدارى باإلسكندرية الدائرة  والتأمين  

األولى بحيرة  بتقرير مبدأ مهم يلزم التأمين الصحى بصرف األنسولين المائى و أنسولين الالنتوس وقلمي  

بالمدار للتالميذ  السكر وشرائطه  قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس  بواقع  السكر األنسولين  س مرضى 

 مجانًا من غير القادرين،  وأصبحت هذه األحكام نهائية وباتة. 

   التشريعات والقرارات: -9

   2021أكتوبر  28

، بشأن تعيين محمد فريد حجازي  2021لسنة    503نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية  رقم   .1

 مستشاًرا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة. 

   2021أكتوبر  29

قرر رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث   .1

دكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الـصحة، بعد طلبها إجازة مرضية، عقب إلقاء  العلمى بأعمال ال

 القبض على عدد من قيادات داخل الوزارة في جرائم رشوة.

   2021أكتوبر  31

أعلن مجلس النواب خالل جلسته العامة  نهائيا، وقوفا بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة   .1

 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. 2014لسنة  136أحكام القانون رقم بتعديل بعض 

   2021نوفمبر  1

وافق مجلس النواب  نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة   .1

ء مجلس النواب حيث ، وتمت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضا2005لسنة    94اإلرهاب الصادر بالقانون رقم  

 انه من القوانين المكملة للدستور. 



 

وافق مجلس النواب  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات يتضمن استبدال نص   .2

)أ( من قانون العقوبات، وذلك بشكل نهائي، بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة عليه    80المادة  

 . في مجموعه في جلسة أمس

  بيانات قضائية :  -10

   2021أكتوبر  31

إعياء    -1 في  بالتحقيق  العام  النائب  جميعا   47أمر  نقلهم  و  عشاء  وجبة  تناولهم  بعد  بالغردقة  فندق  في  سائًحا 

 للمستشفى. 

   2021نوفمبر  1

العام   -1 الطريق  في  آخرين  اثنين  وإصابة  عليه  مجني  مقتل  في  التحقيقات  إنهاء  بسرعة  العام  النائب  أمر 

باإلسماعيلية. وانتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان وستعلن النيابة العامة ما 

 ستؤول اليه التحقيقات الحقًا.

اينة أولية لجراج مدرسة العائلة المقدسة بمنطقة رمسيس محافظة القاهرة، الذي تعرض أجرت النيابة العامة مع  -2

أتوبيسات خاصة لنقل الطلبة نتيجة الحريق، وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات   4لالحتراق أمس األحد، واتضح تفحم  

الجنائي لمعاينة الحريق، لبيان المراقبة وإعداد تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وأمرت بانتداب المعمل 

 األسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

   تصرفات النيابة العامة وقضاة التحقيق : -11
 2021نوفمبر  2

  7بجلسة  استدعت نيابة جنوب القاهرة الكلية المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد حلمي للتحقيق معه   .1

في المذكرة المقدمة قبله من نيابة أمن الدولة العليا التهامه بإهانة هيئة قضائية أثناء مرافعته    2021نوفمبر  

في إحدى جلسات تجديد حبس أحد موكليه أمام محكمة جنايات ارهاب القاهرة برئاسة المستشار محمد 

 قصور تحقيقات النيابة  كامل عبد الستار وإبداءه دفع

 لشبكة العربية: تعليق ا

استدعاء المحامي أحمد حلمي للتحقيق معه أمام نيابة جنوب القاهرة بادعاء "اهانة هيئة قضائية"    يأتي .1

الثالثة ارهاب  الدائرة  أمام  ،  أثناء مثوله  المخاطر    وخالل عمله وابدءا مرافعته  معبرا بصدق عن حجم 

المحامين   تطال  التي  أحد    ،والتهديدات  عن  مرافعته  تضمين  بسبب  االهانة  تهمة  حلمي  يواجه  حيث 

المحبوسين احتياطيا دفعا بقصور شديد وبطالن تحقيق نيابة أمن الدولة  العليا وهو ال يعد سوى دفع قانوني  

شائع االستخدام أمام القضاء الطبيعي وعلى الرغم من عدم جواز مساءلة المحامي عن ما يصدر عنه أثناء 

 افعته الشفهية أمام المحاكم . إبداء مر

واصلت دوائر االرهاب المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره جلسات نظر تجديد أوامر   .2

متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة العليا ولم يصدر   688حبس عدد  

صابع اليد الواحدة ) حتي تاريخ تحرير هذا الخبر بالنشرة(  أي قرار بإخالء سبيلهم سوى عدد ال يتجاوز أ

لتستمر معاناتهم بال نهاية سواء من ظروف الحبس القاسية أو تخطي كثير منهم المدة القصوى المقررة 

 قانونا للحبس االحتياطي . 



 

لطلباته في    وجاء قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة برفع الجلسة أثناء إبداء الدفاع .3

محاكمة الناشطين والمدونين عالء عبد الفتاح ومحمد ابراهيم "أكسجين" والمحامي الحقوقي محمد الباقر  

لتثير التساؤالت حول رفض قاضي المحاكمة التصريح لهيئة الدفاع والمتهمين بالحصول على صورة من  

ابة في إحالتهم للمحاكمة وهو أمر أولي أوراق القضية لمطالعة االتهامات واألدلة التي تساندت إليها الني 

الزم إلبداء أي دفاع موضوعي لدرء االتهام وكأن المتهمين لم يكفهم إحالتهم للمحاكمة أمام قضاء استثنائي  

بل أصبح مطلوب منهم ومحاموهم الترافع والدفاع عنهم وهم على غير بيه من وقائع وأوراق القضية وقد 

اإلصرار على طلباتهم الجوهرية خالل الجلسة القادمة المحدد لها يوم أعربت هيئة الدفاع عن مواصلة  

 نوفمبر الجاري . 8األثنين 

مواطنين باتهامات االنضمام لجماعة ارهابية    5مواطن أو اعادة تدوير عدد    57لم يشكل التحقيق مع عدد   .4

جديدا   أمرا  كاذبة  أخبار  وب،  ونشر  المواطنين  بحق  التكرار  دائم  ملمحا  بات  االتهامات  حيث  تلك  اتت 

 المستمدة من قانون االرهاب تعرف بالديباجة المحفوظة حتى لو كان المتهم بها ال يستطيع القراءة والكتابة . 

شكل إقرار مجلس النواب لتعديالت قانون االرهاب ونص من قانون العقوبات لتؤكد تغلغل النصوص   .5

أكتوبر المنصرم ويتيح التعديل لرئيس   24به منذ االستثنائية من قانون الطوارئ الذي أوقف تمديد العمل 

الجمهورية متى قام خطرا ارهابيا في أحد المناطق أن يقرر حظرا علي تلك المنطقة وله أن يفرض ايا من 

الي   ذلك عقوبات جنائية تصل  المترددين عليها ورتب على  أو  المقيمين  االستثنائية عليها وعلي  القيود 

 عقوبة السجن .

حفظ علي األموال والمنع من السفر والمالحقات األمنية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق  ظل أمر الت .6

حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعالميا بقضية غلق المجتمع المدني    2011لسنة    173االنسان في القضية  

حسني  دون استكمال التحقيق معهم جاء قرار المحكمة االقتصادية برفع الحظر الصادر بحق عائلة محمد 

مبارك وتسمح لهم بحرية التصرف في األموال لتزيد عالمات االندهاش عن تلك البوصلة الخفية التي 

 تحرك أوامر أو اباحة الحظر والتصرف في األموال وايا من المعايير والقواعد التي تستند إليها .


