
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العدالة في اسبوع 

 العدد السابع والعشرون

 م 2021ديسمبر  29 - 23
 

 "أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة 

  "1واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية

 

 "2021ديسمبر  29 - 23أوال: أهم أخبار العدالة في أسبوع" الفترة من 

 ) إطالق سراح(عقب تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس  الناشطة سناء سيفإطالق سراح  .1

 )محاكمات( في اتهامه بنشر أخبار كاذبة  المهندس يحيى حسين عبد الهاديمد أجل النطق بالحكم على  .2

 ) تحقيقات نيابة( بتهم اإلرهاب ونشر أخبار كاذبة  مواطن 34تحقق مع نيابة أمن الدولة العليا   .3

)تجديد   بتهم اإلرهاب   مواطن  639الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس   .4

 حبس( 

 ) أحكام قضائية( السجن المشدد للمتهمين فى القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية هشام عشماوي  .5

 تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع: ثانيا : 

 التحقيقات:  -1

 2021ديسمبر  23

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

 االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

 2021ديسمبر  25

بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة  بتهم    مواطن  20حققت نيابة أمن دولة مع   .1

 االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 

  تجديد الحبس 2

 2021ديسمبر  26

  965،    2021لسنة    984مواطن في القضايا    220نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد   .1

ومن بين المتهمين الكاتب الصحفي هشام فؤاد والتي   2019لسنة    930،    2021لسنة    960،    2021لسنة  

  2020لسنة    880،    2021لسنة    910،    2021لسنة    911،  يوم  45قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  

  2019لسنة    741،    2021لسنة    755،    2020لسنة    773،    2020لسنة    786،    2020لسنة    865،  

،  يوم   45ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي عمرو نوهان والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  

،   2021لسنة    627،    2017لسنة    630،    2021لسنة    662،    2017لسنة    689،    2015لسنة    722

 2021لسنة    1683،    2019لسنة    1781،    2021لسنة    482،    2021لسنة    620،    2021لسنة    626

 .  2021لسنة  1222، 2018لسنة  1332، 2018لسنة  1365، 2021لسنة  1624، 

 
ة تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات    1 ي اسبوع، وهي تعتمد عىل عمل فريق  نشر

ام سيادة القانون ف  المتعلقة بالعدالة واحتر
ة برأي وتعليق الشبكة العربية.    برنامج العدالة الجنائية و الرصد االعالمي والجريدة الرسمية ، كما تختتم النشر



 

 2021ديسمبر  27

 924،    2020لسنة   968مواطن في القضايا   78نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد   .1

من بين المتهمين الصحفيين  و  2020لسنة   864،  2021لسنة   909،  2021لسنة   912،  2021لسنة 

،  2020لسنة   814،  يوم  45هاني جريشة وعصام عابدين والتي قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 

،   2021لسنة    33،    2021لسنة    484،    2018لسنة    623،    2020لسنة    648،    2020لسنة    811

لسنة    1413،  2021لسنة    1442،    2018لسنة    1555،    2021لسنة    1617،    2021لسنة    1869

 .  2020لسنة   1006،  2019لسنة   1335،  2019لسنة   1358،  2021

 2021ديسمبر  28

  908،    2020لسنة    960مواطن في القضايا    205نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد   .1

رار  ومن بين المتهمين الطبيب وليد شوقي  والتي قررت المحكمة استم   2020لسنة    880،    2021لسنة  

ومن بين المتهمين موكله الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان    2021لسنة    65،  يوم  45حبسه لمدة  

 يوم .  45الناشطة نيرمين حسين والتي قررت المحكمة تجديد حبسها لمدة 

أمن دولة    2021لسنة    910في القضية    المواطن مصطفى محمود محمد   جددت نيابة أمن الدولة العليا   .2

 مة االنضمام الى جماعة ارهابية. عليا بته

يوم التهامهم باالنضمام الي   45  تاجر مالبس و موظف جملة  جددت محكمة جنايات االسكندرية حبس .3

 جماعة ارهابية 

 2021ديسمبر  29

ومن    2020لسنة    955مواطن في القضايا    136نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عدد   .1

لسنة   575،  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان المصور الصحفي حمدي الزعيمبين المتهمين موكل  

لسنة    26،    2012لسنة    376،    2017لسنة    385،    2020لسنة    563،    2020لسنة    566،    2020

  1196،  ومن بين المتهمين موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان الصحفي حسين كريم  2021

 . 2020لسنة   1018،  2020لسنة   1058،  2021لسنة  1116،  2020لسنة 

   إخالء السبيل: -3

 2021ديسمبر  26

القاهرة إخالء سبيل .1 الثالثة إرهاب في محكمة جنايات  الدائرة    880في القضية    مواطن  20عدد    أخلت 

 حصر أمن دولة عليا.   2020لسنة  960والقضية 

 2021ديسمبر  28

  2021لسنة    65في القضية    متهم واحد   أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إخالء سبيل .1

 أمن دولة عليا. 

 2020لسنة    880قضية  فى ال  متهم  11أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إخالء سبيل   .2

 أمن دولة عليا 

 اطالق سراح  -4

 2021ديسمبر  23

سراح   .1 السجون  مصلحة  قطاع  سيفأطلق  سناء  القضية    الناشطة  في  قبلها  الصادر  الحكم  انتهاء  عقب 

 جنح التجمع االول . 2020لسنة  12499

 المحاكمات:  -5

 2021ديسمبر  25

بالقضية المعروفة إعالميا بخلية داعش حلوان  للنطق    متهمين  8  قررت الدائرة الثالثة إرهاب حجز محاكمة .1

 يناير المقبل. 23بالحكم لجلسة  



 

بينهم هارب فى القضية المعروفة اعالميا بخلية الوايلي    متهمين  3  أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة .2

 فبراير للمرافعة.  12االرهابية لجلسة  

في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد   متهما  19أجلت الدائرة الثالثة إرهاب إعادة إجراءات محاكمة   .3

 ديسمبر الجاري للمرافعة . 30والمشدد فى قضية أحداث شغب جزيرة الوراق لجلسة 

 2021ديسمبر  26

  29خيرت الشاطر والمحامية الحقوقية هدي عبد المنعم و عائشة  أجلت الدائرة الرابعة إرهاب محاكمة   .1

في القضية المعروفة إعالميا بقضية محاكمة أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق الشخصية لجلسة    متهًما

 فبراير لسماع الشهود .  14

في القضية المعروفة إعالميا بقضية مفتى جماعة    متهم واحد   قررت الدائرة الثالثة إرهاب حجز محاكمة .2

 المقبل للحكم.  يناير 23النصرة اإلرهابية لجلسة 

في قضية خلية   المتهمينأجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة   .3

 ديسمبر لفض األحراز. 30تنظيم األجناد اإلرهابية، لجلسة 

 2021ديسمبر  27

المهندس يحيي  وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثاني مد أجل جلسة النطق بالحكم علي   .1

 فبراير المقبل .  28في اتهامه بنشر أخبار و بيانات كاذبة لجلسة  حسين عبد الهادي

 

 األحكام: -6

 2021ديسمبر  25

بقتل     قضية جنائية   إلتهامهم في لسيدة وعاطل قضت محكمة جنايات اإلسماعيلية الدائرة الرابعة باإلعدام .1

 جنايات مركز القنطرة. 2015لسنة  4480مدرس وإصابة زوج المتهمة فى الجناية رقم 

 2021ديسمبر  27

والسجن   لمتهمين اثنينسنة    15قضت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن المشدد    .1

اثنين   سنوات   10المشدد   ا  لمتهمين  في    حدث وإيداع    متهمين  7ل  سنوات   7لمشدد  و  الرعاية  دور  أحد 

 القضية المعروفة إعالميا بخلية هشام عشماوي .

 2021ديسمبر  28

بقتل   قضية جنائية    بمركز فاقوس التهامهم في  لزوجينقضت محكمة جنايات الزقازيق باإلعدام شنقا   .1

 مزارع وسرقة هاتفه المحمول .

بقتل سائق تاكسى لسرقة   قضية جنائية  التهامهم في  لشقيقين   قضت محكمة جنايات القاهرة  باإلعدام شنقًا .2

 سيارته 

 

 قضاء إداري ودستورية ذات صلة: -7

   2021ديسمبر  25

التي تطالب بمنع دخول  قضت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة  بعدم اختصاصها بنظر الدعوى    .1

 الالجئين إلى األراضي المصرية. 

رفضت الدائرة األولى "حقوق وحريات" بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي   .2

 تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة واألمومة لعدم دستوريته.

ة التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس قررت محكمة القضاء اإلداري تأجيل الدعوى المقام .3

فبراير    5الوزراء بمنع دخول الموظفين والمواطنين غير الملقحين للمصالح والهيئات الحكومية لجلسة  

 المقبل.



 

العليمي،   .4 زياد  السابق  والبرلماني  المحامي  من  المقامة  الدعوى  برفض  اإلداري  القضاء  قضت محكمة 

ذمة   بمحاميه  المسجون حاليا على  االتصال  بتمكينه من  تطالب  والتي  األمل"،  اتهامه في قضية "خلية 

 وأسرته بأي وسيلة اتصال ممكنة. 

قضت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة  بعدم اختصاصها والئيا بنظر الدعوى رقم  .5

ف التصريح الممنوح لمنظمة  قضائية، المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بوق 73لسنة  50447

 هيومان رايتس وتش للعمل بمصر.

   2021ديسمبر  26

قضت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المطالبة  بوقف تطبيق تيك توك لترويجه  .1

 لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر.

 2021ديسمبر  27

ضد وزير التربية   مام محكمة القضاء اإلداريإحالة  دعوى مستعجلة أ   قررت محكمة القضاء اإلداري .1

 داخل المنشآت التعليمية، إلى هيئة مفوضي الدولة  والتعليم، إللغاء قرار منع التصوير

بمجلس الدولة  تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بمنع ارتداء النقاب   قررت محكمة القضاء اإلداري .2

 يناير لالطالع. 8والدولية لجلسة  والخاصة  في المدارس الحكومية

 

   التشريعات والقرارات: -8 

 2021ديسمبر  23

قرر وزير العدل منح عدد من موظفي شركة مياه األقصر صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك عمال  .1

  27من قانون اإلجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام القانون رقم   23بنص المادة  

لسنة   93مي والقانون رقم بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه الالزمة للشرب واالستعمال اآلد  1987لسنة 

 بشأن صرف المخلفات السائلة. 1962

   2021ديسمبر  27

القيمة   .1 ضريبة  تحصيل  بوقف  تطالب  دعوى  في  الحكم  الدولة  بمجلس  اإلداري  القضاء  محكمة  أجلت 

  10من األندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي لجلسة    2016لعام    67المضافة الخاصة بالقانون  

 بل. يناير المق

   2021ديسمبر  28

بتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء االستئناف    2021لسنة    615أصدر رئيس الجمهورية  القرار رقم    .1

الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر   2018لسنة    22للعمل باللجنة المشكلة بموجب القانون رقم  

 . 2022-9-20ة عام ينتهي في  واإلدارة والتصرف في أموال الجماعات اإلرهابية واإلرهابيين لمد 

 بيانات قضائية :  -9 

   2021ديسمبر  29



 

مسؤولين بمأمورية ضرائب   8قضائية عليا إحالة    63لسنة    129قررت النيابة اإلدارية في القضية رقم   .1

الزاوية الحمراء للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل  

 تب عليه إهدار المال العامالمنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها مما تر

أحالت جهات التحقيق محاميي كريم الهوارى المتهمين بانتحال صفة ومحاولة االستيالء على كاميرات   .2

 المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد، المتهم فيها الهوارى، لمحكمة الجنح 

 تعليق الشبكة العربية: 

لمدة الحبس المحكوم بها عليها " سنة ونصف " في أطلقت مصلحة السجون سراح سناء سيف بعد قضائها    -1

الجنحة التي نظرت أمام محكمة الجنايات بالقاهرة الجديدة بدعوى سبها وقذفها ألحد الموظفين العموميين وهو قائد 

من قبل مأجورين رفقة أسرتها وكان قد تم القبض عليها    أسرتها   حرس منطقة سجون طره عقب واقعة التعدي علي

مثول الداخلية وتم أثناء  بوزارة  أنهم ضباط  بعد  تبين  فيما  قبل مجهولين  بالرحاب من  العام  النائب  أمام مكتب  ها 

 اصطحابها الي نيابة أمن الدولة للتحقيق معها . 

استمرت دوائر اإلرهاب في نظر أوامر تجديد حبس المئات من المحبوسين على ذمة تحقيقات تجريها نيابة    -2

يوم جديدة   45متهم  قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة    936المعروضين هذا األسبوع    أمن الدولة وقد بلغ عدد 

 متهما فقط . 32بينما لم تخلي سبيل سوى عدد 

استمرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مد أجل إصدار الحكم بحق المهندس يحيى حسين عبد الهادي في   -3

أقامتها ضده   نيابة أمن الدولة بسبب نشره رأيا على موقع التواصل االجتماعي تويتر محاكمته االستثنائية التي 

 وكانت القضية قد أحيلت الي القضاء االستثنائي قبيل إنهاء العمل بحالة الطوارئ ووقف العمل بقانونها سئ السمعة . 


