
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة  

  "1واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية

 

 "2021ديسمبر  8 - ديسمبر  2أوال: أهم أخبار العدالة في أسبوع" الفترة من 
بعد انقطاع دام لمدة تزيد عن العام  نيابة أمن الدولة العليا تعيد تجديد حبس بعض المتهمين فى حضورهم   .1

والنصف تم نظر التجديد خاللهم ورقيا دون حضور كثير من المتهمين ودفاعهم بسبب جائحة كورونا  

 )أخبار النيابة العامة( 

بتهمة االنضمام الى جماعة    مواطن   1035  دائرة اإلرهاب في محكمة جنايات الجيزة تنظر تجديد حبس  .2

  متهما   24والمحبوسين على ذمة قضايا أمن الدولة العليا فيما أصدرت قرارات بإخالء سبيل  ارهابية  

 ) تجديد حبس( منهم 

المنصورة تؤجل محاكمة .3 ثان  دولة طوارئ قسم  أمن  المصرية    جنح  بالمبادرة  الباحث  باتريك جورج 

 )محاكمات( بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة مع إخالء سبيله   للحقوق الشخصية

مسؤولين في المؤسسة العقابية بالمرج التهامهم في واقعة حريق أحد عنابر    4لحبس ثالثة سنوات قبل  ا .4

 )حكم قضائي( أطفال من المودعين به واصابة اخرين  6المؤسسة ووفاة  

القضاء اإلداري يؤجل طعن أهالي نزلة السمان ضد قرارات إزالة منازلهم وعدم إعالنهم بمشروعات   .5

 ) قضاء إداري ذات صلة( ري تنفيذها دون أى حوار معهم التطوير التي يج

 ثانيا : تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع: 

 التحقيقات: -1
 2021ديسمبر  4

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

 بة كاذ أخبار ونشر إرهابية جماعة إلى االنضمام
 مختلفة  محافظات ومن مختلفة تواريخ فى عليهم القبض بعد مواطنين 2 مع رمضان من العاشر نيابة حققت .2

 ايداعهم  وتم منشورات  وحيازة  إرهابية لجماعة  االنتماء بتهمة  التحقيقات  ذمة علي  يوم١٥ حبسهم وقررت

 .رمضان من العاشر ثان قسم
  ديسمبر 5

 بتهم   مختلفة محافظات ومن مختلفة تواريخ في عليهم  القبض بعد مواطن 24 مع دولة أمن نيابة حققت .1

 كاذبة  أخبار ونشر إرهابية جماعة إلى االنضمام
 النيابة، مقر داخل محبسهم من املتهمين بحضور  املتهمين حبس تجديد أمر بنظر العليا الدولة أمن نيابة بدأت .2

 .املتهمين حضور  دون  فقط قالور  على بالتجديد تقوم كانت ونصف سنة  من أكثر بعد
 محافظات  ومن مختلفة تواريخ  في عليهم  القبض  بعد مواطن 24 عدد مع رمضان من العاشر نيابة حققت .3

 منشورات  وحيازة إرهابية لجماعة االنتماء بتهمة  التحقيقات ذمة على يوم 15 حبسهم وقررت مختلفة
  ديسمبر 6

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

 كاذبة  أخبار ونشر إرهابية جماعة إلى االنضمام
 

 
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



 

 التدوير فى قضايا جديدة  -2
 2021ديسمبر  6

على ذمة قضية جديدة بعد إخالء سبيلهم في قضايا    مواطنين   2حققت نيابة العاشر من رمضان مع عدد  .1

 بتهمة االنضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات . يوما    15أخرى ، وقررت حبسهم  

 تجديد الحبس   3
 2021ديسمبر  4

لمدة    الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان أحمد حمدي السيد   قررت نيابة قليوب تجديد حبس موكل .1

 يوما بتهمة االنضمام الى جماعة ارهابية.  15

   2021ديسمبر  5

في القضايا أرقام    متهم  181ة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكم .1

،  2021لسنة    936،  2021لسنة    965،  2021لسنة    966،  2020لسنة    970،  2021لسنة    984

ومن بين المتهمين السفير والدبلوماسي السابق لجمهورية مصر    2021لسنة    915،  2021لسنة    924

  855،  2021لسنة    865،  2021لسنة    883،  2021سنة  ل  900،  2021لسنة    911،  العربية يحيى نجم

لسنة    626،  2020لسنة    647،  2021لسنة    662،  2015لسنة    722،  2020لسنة    755،  2020لسنة  

لسنة    383،  2020لسنة    517،  2020لسنة    535،  2020لسنة    570،  2021لسنة    620،  2021

  1360،  2019لسنة    1472،  2021لسنة    1683،  2019لسنة    1823،  2021لسنة    238،  2021

ومن بين المتهمين الصحفيان بدر بدر محمد وأحمد سبيع والتي قررت المحكمة استمرار    2019لسنة  

 . 2021لسنة  1222،  2018لسنة   1332يوما،   45حبسهم لمدة  

يوم على ذمة    15لمدة    الشقيقين وليد،صالح محمود حسن   جددت محكمة جنح السالم أول حبس كل من  .2

 جنح السالم أول .  2021لسنة   1106القضية رقم 

   2021ديسمبر  6

في القضايا أرقام    متهم  303نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس   .1

،  2020لسنة    585،  2021لسنة    628،  2019لسنة    750،  2021لسنة    800،  2021لسنة    983

  2015لسنة    288،  2019لسنة    311،  2020  لسنة  467،  2014لسنة    473،  2021لسنة    482

ومن بين المتهمين المهندس    2019لسنة    277،  2018لسنة    1430جنايات شمال عسكرية والمقيدة برقم  

لمدة   حبسه  استمرار  المحكمة  قررت  والتي  عبدالهادى  ،  2019لسنة    1779يوما،    45يحيى حسين 

بين المتهمين المحامي الحقوقي    ومن  2019لسنة    1356،  2019لسنة    1400،  2019لسنة    1470

،  يوما  45محمد الباقر والناشط والمدون عالء عبد الفتاح والتي قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة  

لسنة    1109،  2020لسنة    1110،  2019لسنة    1118،  2020لسنة    1225،  2019لسنة    1318

 . 2020لسنة   1021،  2020لسنة   1055،  2020

 2021ديسمبر  7

في القضايا أرقام    متهم  304ئرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  نظرت الدا .1

العربية    2019لسنة    810،  2021لسنة    853،  2021لسنة    910 الشبكة  المتهمين موكل  بين  ومن 

لسنة    488،  2019لسنة    515،  يوما  45والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة   الناشر اسماعيل جاد 

ومن بين المتهمين موكلي الشبكة العربية المحامي الحقوقي عمرو إمام والمدونة رضوى محمد    2019

 يوما   45والصحفيين معتز عبد النبي وعاطف حسب النبي والتي قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة  

القضية رقم  يوم في    45لمدة  الشبكة العربية محمد عادل  جددت محكمة جنايات المنصورة حبس موكل   .2

 إداري شربين.  2018لسنة   4118



 

 2021ديسمبر  8

في القضايا أرقام    متهم  247نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس   .1

من بين المتهمين موكل الشبكة العربية إبراهيم علي إبراهيم  و  2021لسنة    915،  2020لسنة    975

  1175،  2019لسنة    1269،  2019لسنة    1530،  2019لسنة    1781،  2020لسنة    580  الجندي،

 . 2018لسنة  

بتهمة االنضمام الى    موكل الشبكة العربية إسالم ناصر جددت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس   .2

 يوما.   45جماعة ارهابية لمدة  

 إخالء السبيل:   -4
 2021ديسمبر  5

  2020لسنة    751في القضية رقم    متهم واحد   الجيزة سبيلأخلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات   .1

 أمن دولة عليا بضمان محل اإلقامة. 

 2021ديسمبر  6

لسنة    750في القضية رقم    ثالثة متهمينأخلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة سبيل   .1

 أمن دولة عليا بضمان محل اإلقامة.  2019

لسنة    277في القضية رقم    خمسة متهمينمحكمة جنايات الجيزة سبيل  أخلت الدائرة الثانية إرهاب في   .2

 أمن دولة عليا بضمان محل اإلقامة.  2019

 2021ديسمبر  7

لسنة    853في القضية رقم    ثالثة متهمين  أخلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة سبيل .1

 أمن دولة عليا بضمان محل اإلقامة.  2020

لسنة    810في القضية رقم    ثالثة متهمينثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة سبيل  أخلت الدائرة ال .2

 أمن دولة عليا بضمان محل اإلقامة.  2019

لسنة    488في القضية رقم    تسع متهمين أخلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة سبيل   .3

 أمن دولة عليا بضمان محل اإلقامة.  2019

 

 المحاكمات:  -5
 2021ديسمبر  4

في القضية المعروفة إعالميا بقضية    متهما   33أجلت الدائرة الثانية إرهاب الجيزة إعادة إجراءات محاكمة   .1

 . 2022يناير   1أحداث فض إعتصام رابعة العدوية لجلسة  

  2021ديسمبر    11لجلسة    متهما   12أجلت محكمة جنح ابوكبير دائرة اإلرهاب إعادة اجراءات محاكمة   .2

 لالطالع على المستندات .  

 ديسمبر للحكم.    12لجلسة    متهما   12حجزت محكمة جنح ابوكبير دائرة اإلرهاب إعادة إجراءات محاكمة   .3

فى قضايا ابوحماد لجلسة    متهما  13أجلت محكمة جنح الزقازيق دائرة اإلرهاب إعادة اجراءات محاكمة   .4

 ديسمبر للحكم  .   25

فى قضايا ابوحماد لجلسة    متهمين   7ائرة اإلرهاب إعادة اجراءات محاكمة  أجلت محكمة جنح الزقازيق د  .5

 ديسمبر لالطالع والمستندات   .   18

فى قضايا القرين لجلسة    متهما   12أجلت محكمة جنح الزقازيق دائرة اإلرهاب إعادة اجراءات محاكمة   .6

 ديسمبر للحكم  .   25



 

فى قضايا القرين لجلسة    متهمين  6راءات محاكمة  أجلت محكمة جنح الزقازيق دائرة اإلرهاب إعادة اج .7

 ديسمبر لالطالع والمستندات .   18

اجراءات محاكمة   .8 إعادة  اإلرهاب  دائرة  الزقازيق  ديسمبر    18لجلسة     متهمين  9أجلت محكمة جنح 

 لالطالع والمستندات .  

 ديسمبر للحكم  .    25  لجلسة   متهمين   2أجلت محكمة جنح الزقازيق دائرة اإلرهاب إعادة اجراءات محاكمة   .9

 2021ديسمبر  5

في القضية المعروفة إعالميا    متهمين   10أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة   .1

 . 2021ديسمبر   28بقضية ترويع وقتل مواطنين في المطرية لجلسة  

 2021ديسمبر  6

ة المتهمين فى القضية المعروفة إعالميا  أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة محاكم .1

 . 2022يناير    2بقضية خلية داعش الجيزة لجلسة  

فى القضية المعروفة إعالميا  متهما    14أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة محاكمة   .2

 2022يناير   3بقضية العائدون من الكويت لجلسة  

في القضية المعروفة إعالميا    متهما 22  محكمة جنايات القاهرة محاكمةأجلت الدائرة االولى إرهاب في  .3

بقضية اللجان النوعية والمتهمين باحتجاز وتعذيب مواطن وقتل آخر ظنا بتعاونهم مع األمن لجلسة    22

 . 2021ديسمبر   29

 2021ديسمبر  7

زكي، الباحث في  اتريك جورج  أجلت  محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة محاكمة ب .1

 مع إخالء سبيله.  2022فبراير   1، لجلسة  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

فى القضية المعروفة إعالميا بقضية    متهما   19أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة   .2

 . 2022يناير   4فض اعتصام النهضة لجلسة 

 2021ديسمبر  8

فى القضية المعروفة إعالميا    بطرس غالي وزير المالية األسبق   نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 بقضية فساد الجمارك 

فى القضية    وزير اإلسكان االسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرين نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة   .2

 المعروفة إعالميا بقضية الحزام األخضر 

 األحكام: -6
 2021ديسمبر  6

بالمؤسسة العقابية في المرج بالحبس لمدة ثالثة سنوات    مسؤولين  4  قضت محكمة جنح المرج بمعاقبة .1

 أطفال من المودعين داخل المؤسسة.   6في واقعة حريق عنبر بالمؤسسة العقابية والتي أسفرت عن وفاة  

الى مفتي الجمهورية إلبداء رأيه الشرعي في    متهمين اثنين قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق   .2

 بقتل شخصين وسرقتهما.  هم في قضية جنائية التهام   إعدامهم

 قضاء إداري ودستورية ذات صلة:  -7

   2021ديسمبر  2

السمان ضد   .1 نزلة  أهالي  المئات من  المقام من  الطعن  اإلداري  القضاء  المفوضين بمحكمة  هيئة  أجلت 

حوار مع األهالي  قرارات إزالة منازلهم وعدم إعالنهم بمشروعات التطوير التي يجري تنفيذها دون أى  

 . 2021ديسمبر   16لجلسة 

   2021ديسمبر  4



 

طائفة   .1 بفصل  تطالب  التي  القضائية  الدعوى  تأجيل  الدولة  بمجلس  اإلداري  القضاء  محكمة  قررت 

 يناير.   15االنجليكان عن الطائفة األسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، لجلسة  

قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا    35لسنة    134الدعوى رقم  قضت المحكمة الدستورية العليا برفض   .2

 . 1944لسنة   90رقم   ( من قانون الرسوم القضائية18على دستورية المادة ) 

   2021ديسمبر  5

حجزت محكمة القضاء اإلداري، اليوم األحد والمطالبة بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية   .1

  30تاب، والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، للحكم بجلسة  الشرعية لتعاون العاملين بالك

 يناير المقبل. 

دعوى إللزام وزارة التربية    90قررت محكمة القضاء اإلداري، بمجلس الدولة  تأجيل ما يقارب الـ   .2

يناير    2ة  والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطالب القاهرة والجيزة والقليوبية لجلس

 المقبل. 

   2021ديسمبر  7

  170و    169و    168حجزت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد   .1

العمل رقم   قانون  الجماعية  2003لسنة    12من  العمل  التقاضي في منازعات  بإجراءات  يتعلق  ، فيما 

 فبراير المقبل للحكم.  2لجلسة والتى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله 

  715قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة   .2

من القانون المدني فيما تضمنه من أنه “إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فال  

 دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”. يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها 

   2021ديسمبر  8

عبد   .1 المنعم  عبد  المحامى  من  المقدم  االستشكال  تأجيل  الدولة  بمجلس  اإلداري  القضاء  محكمة  قررت 

 فبراير المقبل.  27المقصود على الحكم الصادر بشطبه من نقابة المحامين لجلسة  

 التشريعات والقرارات:  -8
   2021ديسمبر  6

، قرار وزارة  2021ديسمبر    5)تابع(، الصادر في    273نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم   .1

 سجون عمومية في وادي النطرون.  6، بشأن إنشاء  2021لسنة   2277الداخلية رقم  

   2021ديسمبر  7

مشروع    وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على  .1

 . 1996لسنة   12قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  

  12وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم   .2

 . 2003لسنة  

حكوم  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض الم .3

 . 2022يناير   25عليهم بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة الموافق  

 تعليق الشبكة العربية: 



 

جاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بحضور المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا التي تباشر التحقيق فيها   .1

ألكثر من عام ونصف وهي  للنظر فى تجديد حبسهم في مقر النيابة لينهي حالة غير قانونية استمرت  

ظاهرة التجديد الورقي التي ظلت النيابة تمارسها مع الكثير من المتهمين، منذ جائحة كورونا مما كان  

 يشكل عدم إعطاء المتهم المحبوس أو دفاعه فرصة لنفي االتهام الموجه إليه. 

بيل الباحث في  بصدور القرار الصادر من قاضي محكمة جنح أمن دولة طوارئ المنصورة بإخالء س .2

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج والتي تنظر محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد  

استمرار حبسه االحتياطي ألكثر من عام ونصف خطوة متأخرة نحو تطبيق نصوص القانون الذي ال  

 يجيز الحبس االحتياطي في الجنح ألكثر من ستة أشهر.  

ن الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة  جاء القرار الصادر م .3

القضايا   في  الهادي  عبد  يحيى حسين  والمهندس  إمام  الحقوقي عمرو  المحامي  بتجديد حبس  في طرة 

المحبوسين على ذمتها على الرغم من بلوغهم الحد األقصى المحدد في قانون اإلجراءات الجنائية وغيرهم  

باالفراج   العام أن يصدر قرارا  النائب  القانون وعلى  ليجعلهم محبوسين خارج إطار  المعروضين  من 

 الوجوبي عنهم. 

من مسؤولي المؤسسة العقابية بالمرج لمدة ثالث سنوات فقط    4كشف الحكم القضائي الذي أكتفي بحبس   .4

أطفال    6وتسبب في موت    في واقعة الحريق الذي طال أحد عنابر المؤسسة المخصصة إليداع األطفال 

سنوات لمجرد اتهام بنشر    5عن تلك المفارقة في األجكام القضائية التي تقرر الحبس مع الشغل لمدة  

خبر ادعي أنه كاذب وليعيد طرح ذات األسئلة القديمة الجديدة عن ماهية وحدود السلطة التقديرية للقضاة  

 والمعايير التي يتساندون إليها عند إصدار األحكام . 

محبوسا احتياطي في اتهامات مستمدة من قانون اإلرهاب على محكمة جنايات    1035بينما عرض عدد   .5

منهم فقط لتستمر    24ارهاب الجيزة لنظر أوامر تجديد حبسهم  اكتفت هيئة المحكمة باخالء سبيل عدد  

المنصوص    معاناة اآلخرين، تحت وطأة الحبس االحتياطي ال سيما من تخطت مدد حبسهم المدد القصوي 

 عليها قانونا ويات يطلق عليهم مصطلح " جوه السجن _ بره القانون " . 


