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نشرة حقوقية نصف شهرية تصدر عن مؤسسة الحق لحريةة 

الرأي والتعبير وحقوق اإلنسان معنية بسيةاةة الةقةانةون  

ويعتمد فريق عمل النشرة على ما يرصده فةريةق الةدعة  

القانوني بالمؤسسة من القرارات الصاةرة مةن الةمةحةا ة  

 والنيابات والرصد اإلعالمي والجريدة الرسمية.

 حرف حق 
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 التحقيقات

السادس العدد  2022سبتمرب  15 –1   

 2222سبتمبر  3السبت 

مواطن واتهامهم  41حققت نيابة أمن الدولة العليا مع عدد 

باالنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبياناا  اااةباة 

 وحبسهم احتياطيا على ةمة التحقيقا .

 2222سبتمبر  4األحد 

مواطن واتهامهم  41حققت نيابة أمن الدولة العليا مع عدد 

باالنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبياناا  اااةباة 

 وحبسهم احتياطيا على ةمة التحقيقا .

 2222سبتمبر  1الثالثاء 

مواطنا من بينهم  44حققت نيابة أمن الدولة العليا مع عدد 

سيدتان واتهامهم باإلنضمام إلاى جامااعاة إرهااباياة ونشار 

أخابااار وباايااانااا  ااااةبااة وحاابااساهاام احااتااياااطاايااا عاالااى ةمااة 

 التحقيقا .

 2222سبتمبر  8الخميس 

عققطا ققا  71حققتققتققة أقق ققدوقق  لعققا اعققددعقق  اعقق قق قق ققد عقق   ققد  

ق ل قق ققد   ق داتققمققدعققمققا وققدجأاققمققدا ية وققمققد قق  ي  ققد قق قق  د   

 وبيانا  ااةبة وحبسهم احتياطيا على ةمة التحقيقا .

 2222سبتمبر  42السبت 

مواطن واتهامهم  48حققت نيابة أمن الدولة العليا مع عدد 

باإلنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبياناا  اااةباة 

 وحبسهم احتياطيا على ةمة التحقيقا .
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 الحبس االحتياطي

 2222سبتمبر  3السبت 

نظر  دائرة اإلرهاب في محكمة جنايا  القاهارة جالاساة 

لساناة  132مواطنا في القضايا أرقاام  271تجديد حبس 

والاماتاهام  2242لسنة  714، 2242لسنة  188، 2247

لساناة  4338فيها المحامي الاحاقاوقاي عامارو ناوهاان، 

 4248، 2222لساناة  212، 2222لسنة  882، 2242

، 2224لساناة   121، 2222لسنة  4427، 2222لسنة 

لساناة  4222، 2224لساناة  281، 2224لسناة  127

، 2224لساانااة  2222، 2224لساانااة  4283، 2224

لساناة  112، 2224لساناة  2271، 2224لسنة  2243

 أمن دولة عليا. 2222

 2222سبتمبر  1األحد 

نظر  دائرة اإلرهاب في محكمة جنايا  القاهارة جالاساة 

لساناة  371مواطنا في القضايا أرقاام  272تجديد حبس 

 311، 2222لساناة  313، 2247لساناة  722، 2242

ومن  2222لسنة  233، 2222لسنة  373، 2222لسنة 

 4248بين المتهمين المصور الصحفي حماد  الايعايام، 

، 2222لسناة  4421، 2222لسنة  4238، 2222لسنة 

ومن بين المتاهامايان الصاحافاي حسايان  2224لسنة  21

ومن بايان الاماتاهامايان الاناا ا اة  2224لسنة  13اريم، 

، 2224لسنة   4248، 2224لسنة  228نيرمين حسين، 

لساناة   2471، 24لساناة  2424، 2224لسناة  4441

ومن بين  2222لسنة  332، 2224لسنة  2384، 2224

 المتهمين المعروضين المحامي الحقوقي يوسف منصور.

 2222سبتمبر  3اإلثنين 

نظر  دائرة اإلرهاب في محكمة جنايا  القاهارة جالاساة 

لساناة  828مواطنا في القضايا أرقاام  473تجديد حبس 

 732، 2242لساناة  344، 2248لسنة  4132، 2247

، 0202لسنن نن   585، 0202لسنن نن    117، 2242لساانااة 

(4)يتبع على الصفحة   
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 الحبس االحتياطي

السادسالعدد  2022سبتمرب  15 –1   

لساناة  128، 2222لساناة  4223، 2222لساناة  4233

 4287، 2224لساناة  4143، 2224لسنة  283، 2224

 أمن دولة عليا.  2224لسنة  2714، 2224لسنة 

 2222سبتمبر  1الثالثاء 

نظر  دائرة اإلرهاب في محكمة جنااياا  الاقااهارة جالاساة 

لساناة  277مواطنا في الاقاضااياا أرقاام  473تجديد حبس 

ومان بايان  2248لسنة  4313، 2248لسنة  112، 2247

 171المتهمين المعروضين الصحفي بهاء الدين اباراهايام، 

، 2242لساناة  4173، 2242لساناة  721، 2242لسنة 

وماان بااياان  2242لساانااة  4231، 2242لساانااة  4332

المتهمين المحامي الحقوقي هيثم محمدين والصحفي هشاام 

، 2222لسنة  112، 2222لسنة  333عبد العييي غريب، 

ومن بين الماتاهامايان الصاحافاي مادحات  2222لسنة  182

 4231، 2222لساناة  272، 2222لسنة  813رمضان، 

، 2224لساناة  242، 2222لساناة  4237، 2222لسنة 

لساناة  2331، 2224لساناة  2243، 2224لسنة  2233

 حصر أمن دولة عليا. 2222لسنة  23، 2224

 2222سبتمبر  42اإلثنين 

  
ود ت أ دو  لعا اعددع  اع ق ق قد حقلقص اعقمقحقط  اعحق ق  

يقطا  قذ ةعق  اعقتق قتق قتقدت  71ع مد فطزي عس د عمدة 

بتهم اإلنضمام إلى جماعة إرهابية ونشار أخاباار وبايااناا  

(3)تتمة الصفحة   

(5)يتبع على الصفحة   
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 الحبس االحتياطي

السادسالعدد  2022سبتمرب  15 –1   

 ااةبة واساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

 2222سبتمبر  43الثالثاء 

جدد  نيابة أمن الدولاة الاعالاياا حاباس الصاحافاي ماجاد  

يوم على ةمة التحقيقا  بتاهام االنضاماام  43الجند  لمدة 

إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبايااناا  اااةباة واسااءة 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

ماواطاناا لامادة  41جدد  محكمة جنايا  اليقازيق حباس 

يوما التهامهم باالنضمام الى جماعاة ارهااباياة ونشار  13

 أخبار وبيانا  ااةبة.

 مننسنناننسنن      لننيننا   لننيننق قنن      لنن            لنن نن نن نن        نن نن           ننسنن    

ي 
قننننح ا د من ش رع  ل رص  ل ينر  ش رع ضر

 18عم رة رقم 

  لد ر    ل 

 : ي
قد  إللك ر نر  info@elhak.org ل ر

ي : 
 www.elhak.org لم قع   لك ر نر
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 اخالء سبيل

السادس العدد  2022سبتمرب  15 –1   

 2222سبتمبر  8الخميس 

مواطنا في عدد من  33أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 

القضايا التي تبا ر التحقيقا  بها والتي ياواجاهاون فاياهاا 

تهم االنضمام الى جماعة ارهابية ونشار أخاباار وبايااناا  

 ااةبة واساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

 2222سبتمبر  43الثالثاء 

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الماعاد باقانااة الاجاييارة 

 811أحمد النجد  بضمان محل إقامته في الاقاضاياة رقام 

أمان دولاة عالاياا والاتاي ياواجاه فاياهاا تاهام  2222لسنة 

 االنضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانا  ااةبة.

 2222سبتمبر  41األربعاء 

أخلت محكمة جنايا  المنصورة سبيل النا ط محمد عااد  

جاناياه عالاى خالافاياة اتاهااماه  3222بضمان مالاي قادر  

باالنضمام إلى جماعة ارهابياة واساتاتنافات الانايااباة عالاى 

قرر  محكاماة الاجانااياا   2222سبتمبر  43القرار، وفي 

بهيئة مغايرة قبو  استئناف الانايااباة وإلاغااء قارار إخاالء 

 يوم. 13السبيل وتجديد حبس النا ط لمدة 

 2222سبتمبر  43الخميس 

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل المحامي الحقوقي هيثام 

لساناة  4231محمدين بضمان محل إقامته في القضية رقم 

 أمن دولة عليا. 2242

ماواطان  22أخلت نيابة أمن الادولاة الاعالاياا سابايال عادد 

 2222لساناة  882بضمان محل اقامتهم في القضية رقام 

 أمن دولة عليا.

 (7)يتبع على الصفحة 
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ماواطان  42أخلت نيابة أمن الدولة الاعالاياا سابايال عادد 

 2222لسناة  212بضمان محل اقامتهم في القضية رقم 

 أمن دولة عليا.

ماواطانايان  2أخلت نيابة أمن الدولة العلاياا سابايال عادد 

 2222لساناة  14بضمان محل اقامتهم في القضية رقام 

 أمن دولة عليا.

ماواطانايان  3أخلت نيابة أمن الدولة العلاياا سابايال عادد 

 2224لساناة  13بضمان محل اقامتهم في القضية رقام 

 أمن دولة عليا.

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سابايال عادد ماواطان واحاد 

 2224لساناة  212بضمان محل إقامته في القضية رقم 

 أمن دولة عليا.

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سابايال عادد ماواطان واحاد 

 2224لسناة  2227بضمان محل إقامته في القضية رقم 

 أمن دولة عليا.

 

 اخالء سبيل

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سابايال عادد ماواطان واحاد 

 2224لساناة  242بضمان محل إقامته في القضية رقام 

 أمن دولة عليا.

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سابايال عادد ماواطان واحاد 

 2224لساناة  243بضمان محل إقامته في القضية رقام 

 أمن دولة عليا.

ماواطانايان  2أخلت نيابة أمن الدولة العالاياا سابايال عادد 

 2224لسنة  2222بضمان محل اقامتهم في القضية رقم 

 أمن دولة عليا.

mailto:info@elhak.org?subject=تواصل%20معنا%20
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 محاكمات

 تقديم شكوى 

السادسالعدد  2022سبتمرب  15 –1   

 2222سبتمبر  4الخميس 

أجلت محكمة جنح بدر محاامة المواطن خالد عاطف عالاى 

خلفية اتهامه بحيازة م اباوعاا  تاروك ألفاكاار وأغارا  

لحضور المتاهام  2222سبتمبر  22جماعة إرهابية لجلسة 

 بشخصه.

 2222سبتمبر  1األحد 

متهمين فاي  3أجلت محكمة جنايا  سوهاك إعادة محاامة 

 3القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث المغارة لجلاساة 

 .2222نوفمبر 

 2222سبتمبر  42السبت  

أجلت محكمة جنايا  القااهارة ماحااااماة ماتاهام واحاد فاي 

القضية المعروفة إعالمياا باقاضاياة خالاياة داعا  إمابااباة 

 .2222أاتوبر  2لجلسة 

ماتاهامايان فاي  3أجلت محكمة جنايا  القااهارة ماحااااماة 

القضية المعروفة إعاالماياا باقاضاياة خالاياة رو  الافارك 

 .2222سبتمبر  43اإلرهابية لجلسة 

ماتاهاماا فاي  44أجلت محكمة جنايا  الاقااهارة ماحااااماة 

القضية المعروفة إعاالماياا باقاضاياة خالاياة داعا  باوال  
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 محاكمات

 .2222أاتوبر  44اإلرهابية لجلسة 

 2222سبتمبر  44األحد 

أجلت محكمة  جنايا  القاهرة إعادة محاامة متهم واحد في 

القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية المراب ين اإلرهابياة 

 .2222أاتوبر  3لجلسة 

متهمين باالنضماام  1أجلت محكمة جنايا  القاهرة محاامة 

أااتاوبار  2الى جماعة ارهابية واستعرا  القاوة لاجالاساة 

2222. 

قرر  دائرة اإلرهاب في محكمة جنح بلبيس حجي محاااماة 

متهما التهامهم بنشر أخاباار وبايااناا  اااةباة لالانا اق  21

 .2222سبتمبر  48بالحكم بجلسة 

 2222سبتمبر  42اإلثنين 

ماتاهاماا فاي  23أجلت محكمة جناياا  الاقااهارة ماحااااماة 

 22القضية المعروفة إعالميا بقضية خلية السالم لاجالاساة 

 .2222سبتمبر 

 2222سبتمبر  43الثالثاء 

ماتاهاماا فاي  21أجلت محكمة جناياا  الاقااهارة ماحااااماة 

القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث رمسياس لاجالاساة 

 للمرافعة. 2222سبتمبر  43

متهمين في القضية  3جلت محكمة جنايا  القاهرة محاامة 

المعروفة إعالميا بقضياة خالاياة رو  الافارك اإلرهااباياة 

 .2222أاتوبر  42لجلسة 

لنظر الا اعان  2223يناير  28حدد  محكمة النقض جلسة 

المقدم من رجل األعما  محمد األمايان عالاى حاكام ساجاناه 

سنوا  بتهماة اإلتاجاار باالاباشار وهاتا  عار   3المشدد 

 فتيا  قصر.

قرر  دائرة اإلرهاب في محكمة جنح ههيا مد أجل جالاساة 

متهمين بحيازة م بوعا  تحريضاياة  2الن ق بالحكم على 

سباتامابار  22ضد الدولة ونشر أخبار وبيانا  ااةبة لجلسة 

2222. 

 2222سبتمبر  43الخميس 

ماتاهاماا فاي  21أجلت محكمة جنايا  الاقااهارة ماحااااماة 

 2القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث رمسيس لجلسة 

 للمرافعة. 2222أاتوبر  

mailto:info@elhak.org?subject=تقديم%20شكوى%20
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 االحكام القضائية

 2222سبتمبر  3األحد  

ماتاهامايان  1قضت محكمة جنايا   بايان الاكاوم باماعااقاباة 

باإلعدام  نقا التهامهم في القضية المعروفة إعالميا بقضياة 

 خلية اللجان النوعية بالمنوفية.

 2222سبتمبر  44األحد 

قضت محكمة جناياا  الاجاياية باماعااقاباة الاقااضاي السااباق 

بمجلس الدولة ايمن حجاك وآخر باإلعدام  نقا لقيامهم بقتل 

 اإلعالمية  يماء جما  زوجة القاضي ايمن حجاك.

 42قضت دائرة اإلرهاب في محكمة جاناح هاهاياا باماعااقاباة 

جاناياه  322متهما بالحبس لمدة عام وتغريم  ال متهم مبلغ 

 التهامهم بنشر أخبار وبيانا  ااةبة.

 2222سبتمبر  42اإلثنين 

أصدر  دائرة فحص طاعاون الاتاتدياب باالاماحاكاماة اإلدارياة 

العليا، برفض ال اعان الاماقاام مان الادااتاورة ماناى بارناس، 

المدرس بقسم اللغة اإلناجالايايياة باكالاياة الاتارباياة باجااماعاة 

السويس، وأيد  الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدار ، 

 بعيلها من وظيفتها مع استحقاقها للمعاش أو المكافتة.

 2222سبتمبر  43الخميس 

قضت المحكمة اإلدارية العليا برفاض طاعان ماقاام مان 

طبيب بمستشفى سوهاك العام عالاى قارار فصالاه مان 

الخدمة الصادر من جهة عمالاه، النضامااماه لاجامااعاة 

اإلخوان اإلرهابية وقيامه بالتجمهر بغياةاة اإلضارار بة 

 األمن العةام وقلب نظام الحكم.

قضت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايا  القاهرة 

عاماا فاي  43بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 

القضاياة الاماعاروفاة إعاالماياا باقاضاياة خالاياة داعا  

 العجوزة.

 ل  هن ة قضت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايا  

عاماا فاي  41بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 

 القضية المعروفة إعالميا بقضية فتنة الشيعة

قضت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايا  القاهرة 

عااماا فاي  43متهمين بالسجن المشدد لمدة  1بمعاقبة 

 القضية المعروفة إعالميا بقضية فض اعتصام رابعة
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يعات وقرارات  تشر

 2222سبتمبر  3األحد 

تااباع ب   423نشر  الوقائع المصرية في عاددهاا رقام )

باتاعاديال باعاض  2222لساناة  121قرار وزير المالية رقم 

أحكام الالئحة التنفيايياة لاقااناون الضارياباة عالاى الاقاياماة 

 .2241لسنة  17المضافة الصادر بالقانون رقم 

 2222سبتمبر  1اإلثنين 

ماكارر     33نشر  الجريدة الرسمية فاي عاددهاا رقام )

 2222لساناة  3423قرار رئاياس ماجالاس الاوزراء رقام 

باعتماد نموةك وثيقة التتمين من المسئولية الامادناياة عان 

األضرار التى تلحق باالاغايار بساباب ماا ياحادث باالامابااناى 

 والمنشآ  من تهدم الى أو جيئى .

ماكارر     33نشر  الجريدة الرسمية فاي عاددهاا رقام )

 2222لساناة  3421قرار رئاياس ماجالاس الاوزراء رقام 

بالقواعد الماناظاماة لالاتاتماياةان مان الاماسائاولاياة الامادناياة 

للمهندسين والمقاولين عن األضةرار الاتاى تالاحاق باالاغايار 

 بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآ  من تهدم الى أو جيئى.

 2222سبتمبر  7الثالثاء 

تااباع ب  قارار  427نشر  الوقائع المصرية في عددهاا )

بتاعاديال باعاض أحاكاام  2222لسنة  133وزير المالية رقم 

بشاتن  4284لساناة  427الالئحة التنفييية للاقااناون رقام 

المحاسبة الحكومية وبتعديل بعض أحكام الالئاحاة الاماالاياة 

 .2224للموازنة والحسابا  إصدار سنة 

 2222سبتمبر  43الثالثاء 

مكرر أ  قارار  31نشر  الجريدة الرسمية في عددها رقم )

باتاحادياد  2222لساناة  3224رئيس مجلس الوزراء رقم 

سعر بيع الغاز ال بيعى المورد لصناعة األسامادة األزوتاياة 

 وفقاً للمعادلة السعرية.

مكرر أ  قارار  31نشر  الجريدة الرسمية في عددها رقم )

باتاعاديال  2222لساناة  3248رئيس مجلس الوزراء رقام 

بشتن تنظيم الهيائاة الاعالاياا  2242لسنة  4212القرار رقم 

 للتحكيم والمنازعا  الدولية.

قارار رئاياس  222نشر  الوقائع المصرية في عددها رقم 

 313وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعا  العمرانية رقام 

بتحادياد ضاواباط تارااياب الاعادادا  الاكاودياة  2222لسنة 

للعقارا  المخالفة وايفية حساب قاياماة اساتاهاالا الاماياا  

 والصرف الصحى لالستخدام المنيلى وغير المنيلى .

 2222سبتمبر  43الخميس 

باناقال  2222لساناة  1218أصدر وزير العد  القرار  رقم 

مقر محكمة حلوان االبتدائية إلاى ماقارهاا الاجادياد الاكاائان 

مجمع محاام حلوان بدال من المقر القديم الاكاائان ماحاكاماة 

جنوب القاهرة، ونقل مقر محكمة الاماعاادل الاجايئاياة إلاى 

مقرها الجديد الكائن محكمة جنوب القاهرة بدال من ماقارهاا 

 الحالى بميدان عرب المعاد .
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 بيانات النيابة العامة

 2222سبتمبر  1األحد 

نشر  النيابة العامة بيانا عبر صفحاتاهاا 

الرسمية على موقع التواصل االجتماعاي 

فياساباوا مافااد  تاكالاياف الاناائاب الاعاام 

أعضاء النايااباة الاعااماة بسارعاة إناهااء 

التحقيقا  في واقعة قتل ال االاباة أمااناي 

 بمحافظة المنوفية.

نشر  النيابة العامة بيانا عبر صفحاتاهاا 

الرسمية على موقع التواصل االجتماعاي 

فيسبوا مافااد  حاباس  باحاباس ساائاق 

الحافلة الاتاى اصا ادم باهاا الاقا اار فاى 

فاااقااوسل وةلاا  لااعاابااور  خااط السااكااة 

الحديدية من مكان غير مخصاص لايلا ، 

وتسببه فى وفاة ثالثة أ خاص وإصااباة 

 عشرة آخرين.

 2222سبتمبر  3اإلثنين 

نشر  النيابة العامة بيانا عبر صفحاتاهاا 

الرسمية على موقع التواصل االجتماعاي 

فيسبوا مفاد  مبا رة الاتاحاقاياقاا  فاي 

واقعة وفاة المتهم بقتال الا االاباة أمااناي 

 بمحافظة المنوفية.

 م س ة ا ق   ي   ل      ل ي  ق   ي    ل ا       ي                  ق  و     ي     ا     
ي 
قننننح ا د من ش رع  ل رص  ل ينر  ش رع ضر

 18عم رة رقم 
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