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الجنايات تحجز دعوى حنين حسام في االتجار بالبشر للحكم في جلسة 18 إبريل، 
والنقض تنظر الطعن على الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة في جلسة 27 إبريل

قضايا تيك توك

قررت محكمة جنايات القاهرة )الدائرة 51 جنوب القاهرة(، في جلسة 12 مارس، حجز جلسة إعادة 
القضية  المقبل. جاء ذلك على ذمة  إبريل   81 إجراءات محاكمة حنين حسام للحكم في جلسة 
رقم 7194 لسنة 0202 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 6012 لسنة 0202 كلي شمال القاهرة، والمعروفة 

ا بقضية االتجار بالبشر. إعالمّيً

تأتي إعادة إجراءات محاكمة حسام - 02 عاًما، طالبة بالفرقة الثانية بكلية اآلثار، جامعة القاهرة 
- على خلفية الحكم الغيابي الصادر ضدها في 12 يونيو 1202 عن محكمة جنايات القاهرة بالسجن 
وهي  لألطفال،  التجاري  واالستغالل  بالبشر  االتجار  بتهمتي  جنيه  ألف   002 وتغريمها  سنوات   01
الالتي  الفتيات  فيه  تدعو  لحسام  فيديو  انتشار  بعد  العامة  النيابة  إليها  وجهتها  التي  االتهامات 
تتجاوز أعمارهن الـ81 عاًما إلى استخدام تطبيق اليكي لصنع محتوى ترفيهي والحصول على عائد 

مادي مقابل ذلك. 

أبرزها عدم جواز  الجنايات،  أمام محكمة  األخيرة، تقدم دفاع حسام بعدة دفوع  الجلسة  وفي 
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية 642 لسنة 0202 جنح اقتصادية القاهرة )المعروفة 
من  حسام  ببراءة  فيها  االقتصادية  القاهرة  محكمة  قضت  التي  األسرية(،  القيم  هدم  بقضية 

التهمة المنسوبة إليها.

 50741 رقم  الطعن  لنظر  المقبل  إبريل   72 جلسة  النقض  محكمة  حددت  مارس،   22 جلسة  وفي 
لسنة 21، الُمقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومكتب أحمد راغب للمحاماة، نيابًة عن كلٍّ من 
شريفة رفعت عبد المطلب الشهيرة بـ"شيري هانم"، وابنتها نورا هشام أحمد الشهيرة بـ"زمردة"، 

وُينظر الطعن أمام الدائرة 51 نقض جنح. 

ُأقيم الطعن في أغسطس الماضي، طعًنا على القرار الصادر في 31 يونيو 1202 عن محكمة مستأنف 
على  جنيه،  ألف   001 وغرامة  سنوات   5 بالسجن  وزمردة،  هانم  شيري  ضد  االقتصادية  القاهرة  جنح 
ذمة القضية رقم 073 لسنة 0202 جنح مستأنف والمقيدة برقم 535 لسنة 0202 جنح اقتصادية، على 

خلفية نشرهما مقاطع فيديو مصورة عبر تيك توك. 

بعد القبض عليهما في 11 يونيو 1202، واجهت النيابة العامة شيري وزمردة باتهامات، منها: االعتداء 
التوزيع والعرض -  الخاصة، ونشرها - بقصد  الحياة  انتهاك حرمة  األسرية،  والمبادئ  القيم  على 
صوًرا ومقاطع خادشة للحياء العام، وإعالنهما دعوة تتضمن إغراًء بالدعارة ولفت األنظار إليهما، 
لها،  وتسهيلها  ذلك  على  ومساعدتها  لها  األخرى  وتحريض  الدعارة  ممارسة  إحداهما  واعتياد 
وإنشاءها وإدارتها واستخدامها حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وفي مارس الجاري، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بياًنا تدعو فيه الرئيس السيسي إلى إصدار 
عفًوا رئاسّيًا عن صانعات محتوى تيك توك الالتي تعرضن للمالحقات األمنية خالل العامين الماضيين 

على خلفية نشرهن مقاطع فيديو. 

https://afteegypt.org/advocacy/statements-2/2022/03/08/29368-afteegypt.html
https://afteegypt.org/advocacy/statements-2/2022/03/08/29368-afteegypt.html
https://afteegypt.org/advocacy/statements-2/2022/03/08/29368-afteegypt.html
https://afteegypt.org/advocacy/statements-2/2022/03/08/29368-afteegypt.html


المحاكم الجزئية

قضت محكمة جنح كفر صقر، في جلسة االثنين 12 مارس، ببراءة عطية شحاتة السيد على ذمة 
ثاني قضاياه، القضية رقم 6951 لسنة 2202 جنح كفر صقر. 

في 5 ديسمبر 1202، ألقت قوات األمن القبض على السيد، وظهر في العاشر من ديسمبر أمام النيابة 
الكلية لشمال الشرقية متهًما على ذمة القضية األولى رقم 64151 لسنة 1202 جنح كفر صقر، ثم 
أحالته النيابة إلى محكمة جنح كفر صقر باتهامات باالنضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات 
تروج ألفكارها، وفي جلسة 71 يناير قضت المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه. ولكن بدًلا من 

إخالء سبيله، تم تدويره على ذمة القضية الثانية بنفس االتهامات السابقة. 


