
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 العدالة في اسبوع 

 العدد الخامس والعشرون  

 م 2021ديسمبر  15 -ديسمبر  9
 

 يقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة  التحقأهم "

  "1واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية

 

 "2021ديسمبر    15 -  ديسمبر 9من  ،  أهم أخبار العدالة في أسبوع: أوال
عقب تدويرهم في قضايا جديدة عقب حصولهم   مواطنا  25  النيابة العامة في محافظة الشرقية تعيد حبس  .1

 ( تدوير في قضايا جديدة) على أحكام بالبراءة 

على ذمة قضايا أمن  مواطن  1001  الدائرة الرابعة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس .2

 (  تجديد حبس)الدولة العليا  

أمنيا من   إعالميا بقضية تهريب مطلوبينعاما للمتهمين في القضية المعروفة    15السجن المؤبد والمشدد   .3

 (أحكام قضائية ) مطار القاهرة 

أحكام )   10متهمين في قضايا جنائية    10وأحكام وإحاالت لمفتي الجمهورية تمهد لصدور أحكام بحق عدد   .4

 ( قضائية

دوائر األرهاب في محاكم الجنايات تؤجل نظر محاكمات القضايا المعروفة إعالميا بقضايا أحداث الذكرى   .5

التنسيقية المصرية للحقوق  الثالثة للثورة، خلية داعش البدرشين، أحداث قسم شرطة العرب، وأعضاء 

 ( محاكمات )والحريات 

إلى المحاكمة الجنائية في القضية  وأخرين  رجل األعمال حسن راتب والنائب االسبق عالء حسانينإحالة  .6

 ( بيانات قضائية) المعروفة إعالميا بقضية اآلثار الكبرى 

 : خبار العدالة هذا االسبوع تفاصيل ورصد ا: ثانيا 

 :التحقيقات -1

 2021ديسمبر  11

بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة  بتهم    مواطن  19حققت نيابة أمن دولة مع   .1

 االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

نيابة العاشر من رمضان  مع   .2 بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات   مواطنين  6حققت 

بتهمة االنتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وتمويل وقررت ح يوما على ذمة   15بسهم  مختلفة  

 التحقيقات 

يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة اإلنضمام لجماعة    15وقررت حبسهم    مواطنين  9حققت نيابة ابو كبير مع   .3

 اإلخوان وحيازة منشورات 

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

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



 

   2021ديسمبر  12

بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة  بتهم    مواطن  14حققت نيابة أمن دولة مع   .1

 االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

يوم علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه    15وقررت حبسه    االستاذ ابراهيم محمود المالححققت نيابة ههيا مع   .2

 سجن مركز كفر صقر 

 

 التدوير فى قضايا جديدة  -2
 2021ديسمبر   9

الشرقية مع عدد   .1 نيابة االبراهيمية في محافظة  لمدة    مواطنين  7حققت  احتياطيا  بعد  -يوم    15وحبسهم 

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

بعد - يوم   15وحبسهم احتياطيا لمدة    مواطنين   6حققت نيابة الزقازيق الكلية في محافظة الشرقية مع عدد   .2

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

دويرهم  بعد ت-يوم    15وحبسهم احتياطيا لمدة    مواطنين  2حققت نيابة ههيا في محافظة الشرقية مع عدد   .3

 م ببراءتهم عقب الحك   -في قضية جديدة بتهمة االنضمام إلى جماعة إرهابية

   2021ديسمبر  11

الشرقية مع عدد   .1 نيابة االبراهيمية في محافظة  لمدة    مواطنين  4حققت  احتياطيا  بعد  -يوم    15وحبسهم 

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

عدد   .2 مع  الشرقية  محافظة  في  القمح  منيا  نيابة  لمدة    مواطنين  4حققت  احتياطيا  بعد -يوم    15وحبسهم 

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

الشرقية مع عدد   .3 نجم في محافظة  ديرب  نيابة  لمدة    مواطنين  2حققت  احتياطيا  بعد  -يوم    15وحبسهم 

 ب الحكم ببراءتهم عق  -تدويرهم في قضية جديدة بتهمة االنضمام إلى جماعة إرهابية

 تجديد الحبس   3

 2021ديسمبر  12

نظرت الدائرة الرابعة جنايات ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أمر تجديد حبس   .1

لسنة    930،    2020لسنة   975في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  في القضايا رقم  متهم  432عدد  

لمحامي الحقوقي والبرلماني األسبق زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام  ومن بين المتهمين ا  2019

ومن    2020لسنة    865،    2021لسنة    915  ،يوم    45مؤنس والتي قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة  

عمال صفوان ثابت و نجله ومحافظ االسكندرية األسبق حسن البرنس والتي قررت  أل بين المتهمين رجل ا

ا لمدة  المحكمة  الناشط سامح سعودي  2020لسنة    855،    يوم  45ستمرار حبسهم  المتهمين  بين  ومن 

  800،  2020لسنة   812،  يوم 45والتي قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة    والمدون محمد أكسجين

  441،    2019لسنة    470،    2021لسنة    483،    2020لسنة    580،    2020لسنة    680،    2019لسنة  

،   2019لسنة    1450،    2019لسنة    1530،    2019لسنة    1781،    2021لسنة    238،    2018  لسنة

ومن بين المتهمين    2021لسنة    1106،    2020لسنة    1226،    2018لسنة    1175،    2019لسنة    1269

 .    2020لسنة    1017،   يوم  45المصور الصحفي سيد عبد الاله والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  

   2021مبر ديس 13

نظرت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أمر تجديد حبس عدد   .1

لسنة   911،    2021لسنة    919،    2020لسنة    955،    2020لسنة    979في القضايا رقم     متهم 222

لسنة   700،    2021لسنة    755،    2014لسنة    759،    2021لسنة    867،    2021لسنة    910،    2021



 

لسنة   563،    2020لسنة    575،    2016لسنة    598،    2021لسنة    620،    2021لسنة    656،    2017

لسنة   316،    2020لسنة    335،    2012لسنة    367،    2018لسنة    444،    2020لسنة    549،    2020

ومن بين المتهمين الصحفي حسين علي ُكريم والتي قررت المحكمة استمرار  2021لسنة    26،    2017

 2019لسنة    1413،    2017لسنة    148،    2019لسنة    1618،    2018لسنة    1739،  يوم  45حبسه لمدة  

ومن بين المتهمين موكل الشبكة سامح احمد المالح والتي     2020لسنة    1196،    2019لسنة    1338،  

لسنة    1107،    2020لسنة    1107،    2021لسنة    1116  ،يوم  45قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  

 .  2020لسنة   1022،  2020لسنة   1053،  2021

    2021ديسمبر  14

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

،   2021لسنة    965،    2020لسنة    984:  في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  بأرقام     متهم   156

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

،   2019لسنة    514،    2020لسنة    566،    2020لسنة    569،    2020لسنة    577،    2021لسنة    595

مهاب   2019لسنة    1898،    2007لسنة    2007،    2020لسنة    507 المحامي  المتهمين  بين  ومن 

،    2019لسنة    1235،    2019لسنة    1270،    2019  لسنة  1480،    االبراشي والناشط حسن مصطفى

 2020لسنة   1052

   2021ديسمبر  15

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

،    2020لسنة    970،    2021لسنة    991:  في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  بأرقام    متهم    191

،   2017لسنة    630،    2021لسنة    65،    2020لسنة    865،    2021لسنة    910،    2021لسنة    915

ومن بين المتهمين موكل    2021لسنة    238،    2021لسنة    483،    2020لسنة    535،    2020لسنة    570

لسنة    1222،    2019لسنة    1360،    الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان الكاتب الصحفي توفيق غانم

 .  2021لسنة   1000،  2020لسنة   1057،  2020لسنة   1108،  2021

   :إخالء السبيل -4
 2021ديسمبر  12

  2020لسنة    855في القضية رقم    متهم واحد أخلت الدائرة الرابعة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل   .1

بتدبير احترازي القضية رقم    متهم واحد و .أمن دولة عليا  بتدبير    2021لسنة    915في  أمن دولة عليا 

  متهم  16و .أمن دولة عليا بتدبير احترازي  2020لسنة   1106في القضية رقم    متهمين اثنينو  .احترازي

 . أمن دولة عليا بتدبير احترازي 2020لسنة  1530في القضية رقم  

 

 2021ديسمبر  13

القاهرة سبيل    14 إرهاب في محكمة جنايات  الرابعة  الدائرة  القضية رقم    متهمين  3أخلت  لسنة    955في 

أمن دولة عليا    2021لسنة    911في القضية رقم    متهم واحد و  .أمن دولة عليا بتدبير احترازي  2020

 . بتدبير احترازيأمن دولة عليا  2019لسنة  1413في القضية رقم  متهم واحد و   .بتدبير احترازي

 

 اطالق سراح  -5
 2021ديسمبر   9

 وذلك بعد انتهاء إجراءات إخالء سبيلهممواطن    2أطلق مركز شرطة ثان العاشر من رمضان سراح عدد   .1

 2021ديسمبر  11



 

 وذلك بعد انتهاء إخالء سبيلهم   مواطنين 3أطلق مركز شرطة كفر صقر سراح عدد  .1

 وذلك بعد اإلنتهاء من إجراءات إخالء سبيله   مواطن 1 أطلق مركز شرطة الزقازيق سراح عدد  .2

 

 :المحاكمات -6
 2021ديسمبر  12

محاكمة   .1 إجراءات  إعادة  القاهرة  جنايات  بمحكمة  إرهاب  الرابعة  الدائرة  القضية   متهم  11أجلت  فى 

 .يناير للمرافعة 8المعروفة إعالميا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، لجلسة 

من عناصر اإلخوان في القضية المعروفة إعالميا    متهما   17  أجلت محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة .2

 .يناير المقبل الستكمال المرافعة  8بقضية أحداث عنف قسم شرطة العرب لجلسة 

  2021ديسمبر    18لجلسة    متهما  12أجلت محكمة جنح ابوكبير دائرة اإلرهاب إعادة اجراءات محاكمة   .3

 للحكم 

  2021يناير    1لجلسة    متهمين  9أجلت محكمة جنح الزقازيق دائرة اإلرهاب إعادة اجراءات محاكمة   .4

 .  لالطالع والمستندات 

لسنة    3722في قضايا رقم    متهمين  9محاكمة  أجلت محكمة جنح الزقازيق دائرة اإلرهاب إعادة اجراءات   .5

 .يناير لالطالع والمستندات  1جنح القرين لجلسة    2021لسنة   3651القضية رقم ، جنح القرين  2021

إعادة محاكمة  .6 العليا طوارئ حجز  الدولة  أمن  مع    متهم  قررت محكمة جنايات  الحكم عليه غيابيا  سبق 

 .  فبراير للنطق بالحكم 14آخرين في القضية المعروفة إعالميا بقضية داعش البدرشين لجلسة  

 2021ديسمبر  14

محاكمة .1 القاهرة  جنايات  محكمة  الوايلي    متهمين  3  أجلت  خلية  بقضية  إعالميا  المعروفة  القضية  فى 

 .ديسمبر الجاري 25اإلرهابية  لجلسة  

 2021ديسمبر  15

محامية الحقوقية والعضو االسبق للمجلس القومي لحقوق االنسان نظرت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة ال .1

و   الشاطر  وعائشة  المنعم  عبد  التنسيقية    آخرين  29هدى  نشطاء  بقضية  إعالميا  المعروفة  القضية  فى 

 المصرية للحقوق والحريات 

 

 :األحكام -7
 2021ديسمبر   9

  فى قضية جنائيةالى مفتي الجمهورية التهامه    متهم واحد   قضت محكمة جنايات اإلسماعيلية بإحالة أوراق .1

 . والمعروفة إعالميا بقضية مذبحة االسماعيلية

  في قضية جنائية   إلى مفتي الجمهورية التهامه  متهم واحد قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق   .2

 . خاص من بينهم نجلهأش 7بقتل واصابة 

بقتل سيدة   في قضية جنائية   باإلعدام شنقا التهامهم    ثالثة متهمينقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة   .3

 . جنيه في منطقة الزيتون  500وحرق جثتها وسرقة 

  متهم  19  بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم 23  قضت الدائرة الثانية ارهاب في محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة .4

المشدد   بوفاة    متهمين  4  عاما وببراءة  15بالسجن  الجنائية  الدعوى  اثنينوانقضاء  القضية    متهمين  في 

 . المعروفة إعالميا بقضية تهريب المطلوبين من مطار القاهرة الدولي

 2021ديسمبر  12



 

بقتل    قضية جنائية  مفتى الجمهورية التهامه في  متهم واحد قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق   .1

 . فبراير للنطق بالحكم  13شاب طعنا بسالح أبيض أمام منزله فى منطقة األميرية وحددت جلسة 

المشدد   .2 بالسجن  إرهاب  الرابعة  الدائرة  القضية   لمتهمسنوات    3والسجن    لمتهم،سنوات    5قضت  في 

 . المعروفة إعالميا بقضية أحداث عين شمس 

 2021ديسمبر  13

  قضية جنائية إلى مفتى الجمهورية التهامه في    سائق توك توكقضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق   .1

 .بقتل طفل 

 2021ديسمبر  14

  قضية جنائية   إلى مفتي الجمهورية التهامه في  ميكانيكيقضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق   .1

 . باالشتراك مع ثالثة آخرين بقتل سائق توك توك وسرقة المركبة خاصته 

 2021ديسمبر  15

بقتل جاره بشنقه   فى قضية جنائية  باالعدام شنقا التهامه   متهم واحد   قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة .1

 .بكابل كهربائي

 

 : قضاء إداري ودستورية ذات صلة -8

   2021سبتمبر  11

المشروع   .1 باستئناف  الوزراء  مجلس  بإلزام  تطالب  التي  الدعوى  تأجيل  اإلداري  القضاء  قررت محكمة 

 22لجلسة    2015القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة عام  

 . يناير إلطالع

 

 :  التشريعات والقرارات -9
  2021ديسمبر   9

بتجديد ندب وندب بعض السادة أعضاء النيابة العامة    2021لسنة    3295قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   .1

،   2021  /  10  /  1اعتباراً من  "  سنة"لمدة  ،  بإدارة التفتيش القضائى للعمل بمكتب شئون أمن الدولة  

 .باإلضافة إلى عملهم بالنيابة العامة 

الوزراء رقم   .2 للعمل أعضاء    2021لسنة    3296قرار رئيس مجلس  القضاة  السادة  بعض  ندب  بتجديد 

 .طول الوقت  2022  / 9  / 30تنتهي في " سنة"لمدة ، بمكتب شئون أمن الدولة 

بتجديد ندب وندب بعض السادة المفتشين القضائيين    2021لسنة    3297قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   .3

المفتشي  وبعض  ااألول  أمن  بمكتب شئون  للعمل  القضائيين  في  ن  تنتهي  لمدة    2022  /  9  /  30لدولة 

 .باإلضافة إلى العمل 

 : بيانات قضائية  -10
   2021ديسمبر  12

رار النائب  ق"  فيسبوك"نشرت النيابة العامة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي   .1

إلى المحاكمة الجنائية في   وأخرينرجل األعمال حسن راتب والنائب األسبق عالء حسانين  العام بإحالة  

 .القضية المعروفة إعالميا بقضية اآلثار الكبرى
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النائب  قرار  "  فيسبوك"نشرت النيابة العامة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي   .1

الى المحاكمة الجنائية بتهمة  "هايبر وان"كريم الهواري نجل رجل األعمال وصاحب سلسلة العام بإحالة 

 . تعاطي مواد مخدرة وقتل اربعة اشخاص 
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قرار النائب "  فيسبوك"شرت النيابة العامة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي   .1

لمدة أربعة أيام وضبط وإحضار اثنين آخرين    محاميان أحدهم موكل للدفاع عن كريم الهواري  العام بحبس

 . النتحالهم صفة أعضاء نيابة عامة لالستيالء على كاميرات المراقبة الخاصة بقضية المتهم كريم الهواري

 

 :تعليق الشبكة العربية 

علي الرغم من مخالفة اإلجراء للقانون مخالفة جسيمة استمرت ظاهرة إعادة تدوير المتهمين الحاصلين   .1

مواطن بمحافظة الشرقية من قبل النيابة العامة وصدور قرارات بحبسهم    25أحكام بالبراءة بحق عدد  على  

 . يوما علي ذمة التحقيقات في محاضر مصطنعة  15جميعا لمدة 

التي تعقد جلساتها  متهما من قبل الدائرة الرابعة جنايات ارهاب و  1001ينظر أوامر تجديد حبس عدد   .2

متهما    30مر سوى عن اخالء سبيل عدد ال يتجاوز  ألالشرطة بمنطقة سجون طره لم يسفر ا بمعهد أمناء  

يوما جديدة على الرغم من تجاوز بعضهم    45فقط وقررت المحكمة استمرار حبس مئات المتهمين لمدة  

ال تلفيق  ثبوت  أو  المشرع  قررها  قانونية  لمدة  كأقصى  السنتين  المدة  للبعض  ظاهرة ألاتهام  عبر  خر 

 . دوير الت

سبوع الجاري فقط تأيدت  ألال زال مؤشر أحكام اإلعدام أخذا في االرتفاع لحدود غير مسبوقة فخالل ا .3

متهمين في قضايا جنائية تمهيدا لصدور احكام بحقهم    10وصدرت وأحيلت أوراق لمفتي الجمهورية لعدد  

  2020صادرة  بنهاية عام  عالميا في عدد أحكام اإلعدام الولي  ألوهو ما يرشح أن تحتل مصر المرتبة ا

 .الجاري 

بأحكام مشددة القسوة أسدلت الدائرة الثانية جنايات ارهاب الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة   .4

سجون طره الستار على القضية المعروفة إعالميا بقضية المطار وقد انتهت إلى إصدار احكام بالسجن 

متهمين   4متهما والحكم ببراءة عدد    19سنة بحق عدد    15لمدة    متهما والسجن المشدد   23المؤبد بحق عدد  

 . من المتهمين لوفاتهم أثناء المحاكمة  2والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عدد 


