
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 العدالة في اسبوع

 العدد الثالث والعشرون  

 م  2021بر ديسم 1 -نوفمبر  25

 

 "أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة 

 1"  واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية

 

 " 2021ديسمبر  1 -نوفمبر    25أوال: أهم أخبار العدالة في أسبوع" الفترة من 

آالف جنيه    10مبلغ    الناشط الحقوقي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت تغريم   .1

 )حكم قضائي( التهامه بإهانة هيئة االنتخابات 

المهندس يحيى حسين عبد الهادي    جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثاني تمد أجل النطق بالحكم على .2

 )محاكمات(بتهمة نشر أخبار كاذبة 

النقض تقضي برفض الطعن المقدم على أحكام اإلعدام الصادر في القضية المعروفة إعالميا بقضية تنظيم   .3

 )أحكام قضائية( الضابط السابق محمد عويس بيت المقدس ومن بينهم 

من قانون    5من الجدول رقم    12المحكمة الدستورية العليا تحدد جلسة للفصل في مدى دستورية نص البند   .4

 ) قضاء إداري ودستوري( ضافة بفرض القيمة المضافة على الخدمات المهنية واالستشارية القيمة الم

ا في قضايا تحققها  مواطن  276الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تنظر جلسة تجديد حبس   .5

 ) تجديد حبس(نيابة أمن الدولة العليا 

)تصرفات لى المحاكمة الجنائية بنشر أخبار وبيانات كاذبة  إ  ثالثة متهمين  نيابة الزقازيق الكلية تحيل أوراق .6

 النيابة العامة وقضاة التحقيق(

 ثانيا : تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع:

 التحقيقات:  -1

 2021نوفمبر   25

بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة  بتهم    مواطن  11حققت نيابة أمن دولة مع   .1

 االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

 نوفمبر   27

بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة  بتهم    مواطن  10حققت نيابة أمن دولة مع   .1

 االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

يوما علي ذمة التحقيقات   15جزيرة السعادة وقررت حبسه    مواطن   1عدد  حققت نيابة مركز الزقازيق مع   .2

 بتهمة االنضمام لجماعة اإلخوان وحيازة منشورات 

يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة االنضمام    15وقررت حبسهم    مواطنين  4عدد  اد مع  حققت  نيابة أبوحم .3

 لجماعة اإلخوان وحيازة منشورات 

 نوفمبر   28

بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة  بتهم    مواطن  12حققت نيابة أمن دولة مع   .1

 االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

 ر نوفمب  29

 

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



 

بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة  بتهم    مواطن  12حققت نيابة أمن دولة مع   .1

 االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

 

 تجديد الحبس  -2

 نوفمبر   25

نظرت الدائرة الثالثة جنايات ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أوامر تجديد حبس   .1

 2020لسنة    970،    2017لسنة    977في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  بأرقام    متهم  276عدد  

،    2020نة  لس  649،    2019لسنة    674،    2020لسنة    680،    2019لسنة    706،    2021لسنة    910،

،   2019لسنة    1475،    2019لسنة    1956،    2020لسنة    535،    2019لسنة    551،    2018لسنة    640

حصر تحقيق نيابة   2020لسنة   1054،    2020لسنة   1057،    2020لسنة    1300،    2018لسنة   1365

 أمن الدولة العليا .

 نوفمبر   27

  26عدد  جددت دائرة اإلرهاب في محكمة جنح  بلبيس دائرة اإلرهاب  في قضايا منيا القمح تجديد حبس   .1

 يوما.  15لمدة  مواطن

موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان المعلم القرآني رضا    جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس .2

 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر.  2020لسنة   3418يوم في القضية رقم   45لمدة  عبدالرحمن

 موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان محمد حسن عبد العاطي  جددت نيابة مدينة نصر حبس .3

 إلى جماعة ارهابية.يوم بتهمة االنضمام  15لمدة 

 

 المحاكمات:  -3

 2021نوفمبر   27

 4بنشر أخبار وبيانات كاذبة  لجلسة  متهم    26عدد  أجلت دائرة اإلرهاب في محكمة جنح ابوكبير محاكمة   .1

 لسماع مرافعة الدفاع. 2021ديسمبر 

 نوفمبر   28

فى القضية المعروفة    متهمين  9  أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات  .1

 2022يناير  13إعالميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 

 نوفمبر   29

يحيى حسين عبد   قررت محكمة جنح مدينة نصر أمن دولة طوارئ  مد أجل الحكم فى قضية المهندس .1

 2021ديسمبر  27إلى جلسة  الهادى

 

 األحكام: -4

 2021نوفمبر   25

قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعالميا بقضية ” تنظيم أنصار بيت   .1

وإلزامهم بأن يؤدوا لوزارة الداخلية مبلغ   متهم آخر  21محمد عويس وعدد  المقدس وأيدت الحكم بإعدام  

 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. 700مليون و 198

والصادر بحقه   المتهم سيد مصطفى كامل محكمة جنايات القاهرة، ببراءة قضت الدائرة الثالثة إرهاب في .2

بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم   جنايات عين شمس،   2015لسنة    1639حكم 

 والمعروف إعالميا بـ "أحداث عين شمس". 



 

بمعاقبة .3 القاهرة  إرهاب في محكمة جنايات  الثالثة  الدائرة  متهمي  قضت  وانقضاء    نثالثة  المؤبد  بالسجن 

 بوفاته فى القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية مفرقعات المطرية  لمتهم الدعوى الجنائية

 2021نوفمبر   27

فى اتهامهم بنشر أخبار وبيانات    مواطن  19عدد  قضت محكمة  جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق ببراءة   .1

 كاذبة.

 2021نوفمبر   29

 الناشط ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت   االقتصادية بتغريمقضت محكمة الجنح   .1

آالف جنيه في اتهامه بإهانة اللجنة العليا لالنتخابات ونشر أخبار وبيانات كاذبة فيما قضت ببراءته    10مبلغ  

 فيما هو منسوب إليه من اتهام استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية.

 نوفمبر   30

سنوات في إعادة إجراءات محاكمته   10بالسجن لمدة    متهم واحد   قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  .1

 في القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف شارع السودان.

 

 قضاء إداري ودستورية ذات صلة: -5

   2021نوفمبر   27

بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة  التي تطالب  بإلغاء قرار وزير   قضت محكمة القضاء اإلداري  .1

مساعدًا لوزير العدل لحقوق   العدل والمتضمن وقف تنفيذ قرار وزير العدل بتعيين المستشارة أمل محمود 

 اإلنسان والمرأة والطفل . 

تطالب بموجبها    قضت، الدائرة األولى حقوق وحريات، بمحكمة القضاء اإلداري، برفض الدعوى التي  .2

، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة 2016لسنة    19و    2000لسنة    90بوقف تنفيذ القرارين رقم  

وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس 

رقم   بالقانون  تميز    2018لسنة    30الصادر  لنصوص  المتضمن نصوص  بالمخالفة  الرجل  عن  المرأة 

 الدستور.

االتفاقية    .3 بوقف  المطالبة  الدعوى  تأجيل  الدولة  بمجلس  اإلداري  القضاء  بمحكمة  األولى  الدائرة  قررت 

إلى األراضي المصرية   الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، ومنع دخول الالجئين

 يناير.  8لجلسة 

 

 2021نوفمبر   28

رت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تطبيق "تيك توك" لترويجه  قر .1

 ديسمبر للحكم. 26لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر لجلسة 

   2021نوفمبر   29

ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى    4حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة   .1

من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها   102مدى دستورية المادة  

 أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة.ة.

   2021 نوفمبر  30

ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل    4حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة    .1

، فيما نصت عليه من أن على اللجان  2008لسنة    180في مدى دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم  

منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من  

 العمالية بمقتضى هذا القانون.



 

   2021ديسمبر   1

يناير المقبل  لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص البند    ٩حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة   .1

، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة  2016لسنة    67( من القانون  5( من الجدول رقم ) 12)

 %،ومنها المحاماة. 10على الخدمات المهنية واالستشارية بنسبة 

 

  التشريعات والقرارات: -6

   2021نوفمبر   30

ملحق الجريدة الرسمية، قرار الفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع واالنتاج    -نشرت الوقائع المصرية  .1

، بتعديل بعض أحكام النظام األساسي للجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة ٢٠٢١لسنة  ٢٥٦الحربي، رقـم 

، لجعل الوالية اإلدارية واإلشرافية ٢٠١٢لسنة    ٩١٥سيناء الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

تا للقانون رقم  عليه  الدفاع بدالً من مجلس الوزراء، وذلك تطبيقاً  بتعديل   2020لسنة    172بعة لوزارة 

 بعض أحكام المرسوم بقانون الخاص بالتنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

   بيانات قضائية : -7

   2021نوفمبر   30

وهتك   .1 بالتحايل  بخطف خمس طفالت  المتهم  بحبس  العامة،  النيابة  بالمعادي. أمرت  بمدرسة  عرضهن 

بالحبس أربعة أيام احتياطيا  على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر مد حبسه على المحكمة المختصة أمرت  

 باستمراره خمسة عشر يوًما، وجاٍر استكمال التحقيقات.

 

 تصرفات النيابة العامة وقضاة التحقيق  -8

 2021نوفمبر   27

إلى محكمة جنح العاشر من رمضان وتحديد جلسة األحد   مواطنين  3عدد  أحالت النيابة الكلية بالزقازيق   .1

 . كاذبةبتهمة نشر أخبار وبيانات  2021نوفمبر    28الموافق 

 

 تعليق الشبكة العربية: 

بصدور الحكم على الناشط الحقوقي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت بتغريمه   .1

آالف جنيه التهامه بإهانة هيئة نظامية )اللجنة العليا لالنتخابات( على خلفية تغريدة قام بتدوينها    10مبلغ  

السابق   الرئيس  أداء  فيها  وانتقد  الماضي،  العام  تويتر  بموقع  حسابه  لالنتخابات،  عبر  الوطنية  للهيئة 

النواب   لمجلس  االنتخابية  للعملية  وإدارته  إبراهيم،  الشين  الراحل  و 2020المستشار  االنتهاكات  و   ،

المضايقات  انتهاك حرية التعبير وكذا  المخالفات العديدة التي شابت تلك االنتخابات، ليشكل حلقة من حلقات  

 ان. التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق اإلنس

( من الجدول رقم  12نص البند )   جاء توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية   .2

، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية 2016لسنة    67( من القانون  5)

وضوع أمام المحكمة بمثابة  يناير القادم لنظر الم  9% ومنها المحاماة وتحديد جلسة  10واالستشارية بنسبة  

 انتصار في رفع عبء مادي عن كاهل المحامين 



 

جاء قرار محكمة جنايات الزقازيق باستمرار تجديد حبس المعلم القرأني رضا عبد الرحمن دون اتخاذ  .3

خطوة واحدة في القضية المحبوس على ذمتها باتهام عبثي بادعاء انضمامه إلى تنظيم داعش االرهابي  

شهرا مثاال واضحا الستخدام السلطات األمنية للحبس االحتياطي    14ما لفكره وعقيدته طيلة  المخالف تما

 للتنكيل بالمواطنين وضياع أعمارهم داخل السجون بمحاضر و تحريات ملفقة. 

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

  276تجديد حبس  مة قضايا نيابة أمن الدولة العليا حيث نظرت خالل فترة النشرة جلسة  احتياطيا على ذ 

مواطنا بتهم اإلرهاب والتي جاءت قرارها مخيبا آلمال هؤالء المواطنين بصدور قرار تجديد حبسهم دون  

 صدور قرار بإخالء سبيلهم و منحهم حريتهم المكفولة بنصوص الدستور. 

اإلعدام   .5 أحكام  على  المتهمين  من  المقدمة  الطعون  برفض  النقض  محكمة  من  الصادر  الحكم  بصدور 

ضد   القضية    22الصادرة  في  والمؤبد  المشدد  والسجن  عويس  محمد  السابق  الضابط  بينهم  من  متهما 

لتصبح  المعروفة إعالميا بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس والتي أسفرت عن استشهاد المقدم محمد مبروك  

يوما    14أحكام اإلعدام نهائية وواجبة النفاذ وفى انتظار عرض األوراق على  رئيس الجمهورية خالل  

من تاريخ الحكم والذي يكون له الحق اما بالتصديق عليها لتنفيذه أو تعديل العقوبة والنزول بها الى الحد 

 األدنى. 


