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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 باسم الشعب
 مجلس الدولة 

 محكمة القضاء اإلداري 
 الدائرة األولى

 
 11/11/2008الموافق  الثالثاءالجلسة المنعقدة علًنا ٌوم ب

 نائب رئٌس مجلس الدولة    أحمــد عـــطٌــةد ــمــ/ مح الدكتوربرئاسة السٌد األستاذ المستشار 
 حكمة مالرئٌس       

 ةنائب رئٌس مجلس الدول           منٌــر محمد غــطــــاس /      وعضوٌة السٌد األستاذ المستشار 
 نائب رئٌس مجلس الدولة     فوزي علً حسن شلبً/      وعضوٌة السٌد األستاذ المستشار 
 مفوض الدولــــة         / محمــــود إســـــــماعٌل       وبحضور السٌد األستاذ المستشار

 سكرتٌر المحكمة                               ســـــامً عبد هللا خلٌفةوسكرتارٌة السٌد                                / 
 أصدرت الحكم اآلتي

 ق  62لسنة  61218رقم  الدعوى فً 
 المقامة من/ 

 ( جمال الدٌن تاج الدٌن حسن3   ( أمٌن سلٌمان أسكندر 2  ( أحمد رامً عبد المنعم1
 ( جمال حسن  إمام عٌاد6   ( جمال فهمً حسٌن 5   ( جمال علً زهران 4
 ( حمدٌن عبد العاطً صباح9ً   ( حازم محمد فاروق 8   ( حمدي حسن علً 7

 ( عادل عبد العزٌز محمد12   ( صالح صادق 11  ( سٌد عبد الغنً عبد المطلب10
 ( عبد العزٌز محمد الحسٌن15ً ( عبد الجلٌل مصطفى البسٌون14ً ( عبد الحمٌد عبد الحافظ بركات13
 ( محمد محمد إبراهٌم البلتاج18ً    ( جمال خلٌل خلٌل17  ( عبد الفتاح رزق صالح 16
 ( محمد عصمت سٌف الدولة 21  ة ( محمد رفاعً أبو عٌط20  لً قرقر ( محمد مجدي ع19
 ( نٌفٌن  أحمد سمٌر سٌد24   ( مجدي أحمد حسٌن 23 ( محمد علً عبد السالم محمد 22
 ( وفاء عبد السالم المصري25

 والخصوم المنضمون إلٌهم وهم :
 ( كرٌمة محمد عل2ً          ( محمد حافظ األشقر 1                                
 ( محمد أحمد جمال محمد عبد الغفار4           ( فاتن منٌر عبد المنعم 3                       
 جمعة ( جابر عبد الجبار السٌد6  (  فاطمة منٌر عبد المنعم 5                                

 ( حامد صدٌق  سٌد مك7ً
 ضـــــــــــــد/ 

 بصفته ( رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة1
 بصفته   ( وزٌر الداخلٌة 2
 بصفته    ( وزٌر الدفاع3

 الوقـــائع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بإٌداع صحٌفتها قلم كتاب المحكمة طالبٌن فً ختامها الحكم  13/9/2008بتارٌخ 
بوقف تنفٌذ وإلغاء قرار جهة اإلدارة بعدم السماح لهم بتسلٌم قافلة اإلغاثة المصرٌة بما تحوٌه من مواد بقبولها شكالً و

هم لقوافل اإلغاثة اإلنسانٌة ومرافقٌ إغاثة إنسانٌة  لشعب غزة المحاصر مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، أخصها السماح 
الفلسطٌنٌة معبر رفح، وإلزام جهة اإلدارة المصروفات وتنفٌذ  بتسلٌم مواد اإلغاثة لشعب غزة على الحدود المصرٌة 

 الحكم فً الشق العاجل من الدعوى بمسودته ودون إعالن.
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 ق  82لسنة  81216رقم  الدعوى في تابع الحكم فى 
وذكر المدعون شرحاً  لدعواهم إن محنة الشعب الفلسطٌنً خصوصاً فً غزة وما ٌتعرضون له من حصار 

ٌموت بسببه المرضى وٌمرض  األطفال وٌحرم الشعب من الحصول على احتٌاجاته الضرورٌة من الغذاء خانق  متصل 
والدواء، هذه المحنة قد أٌقظت قطاعات من الرأي العام المصري وفئات الشعب التً  سارعت إلى التبرع بما استطاعت 

 10/9/2008ا ٌوم األربعاء ة لهذا الغرض  تحركتت قافلتً إغاثمن أدوٌة وأغذٌة تمد بها ٌد العون لألهل فً غزة وكون
 ـ فً ذكرى انتصار العاشر من رمضان ـ بغرض الوصول إلى الحدود المصرٌة الفلسطٌنٌة.

صاحبها أطٌاف من عناصر ت القافلة الثانٌة من ست حافالت ٌوكانت القافلة األولى تضم أربع حافالت وتكون
 الشعب المصري.

القافلتٌن من  صاحبوا القافلتٌن بقٌام جهة اإلدارة بنشر قوات كبٌرة من األمن منعت ولقد  فوجئ المدعون الذٌن
 ت دون وصولهما إلى هدفهما المرسوم وذلك دون سبب  قانونً أو مبرر مشروع.متابعة الطرٌق وحال

لى كامل عوٌنعً المدعون على القرار صدوره بالمخالفة ألحكام الدستور التً تسمح للمصرٌٌن بحرٌة االنتقال 
 ةضالً عن مخالفته لجمٌع ما دعت إلى ترسٌخه الشرائع السماوٌة من نصرة الحق ومساعدأرض األقلٌم  دون قٌود ف

الضعفاء وإغاثة المظلومٌن، وإهداره  التراث التارٌخً للشعب المصري الذي ٌعتبر قضٌة شعب فلسطٌن قضٌته القومٌة 
 وضحى فً سبٌلها  بالعدٌد من أرواح أبنائه.

وأضاف المدعون أن مسلكهم لم ٌتضمن مخالفة للقانون أو ألٌة تعلٌمات سواء من حٌث حرٌة التنقل داخل اإلقلٌم 
ة، وأن منعهم من الوصول إلى الحدود وتسلٌم مواد اإلغاثة لم ٌستند إلى سبب افظة على التقالٌد المصرٌة األصٌلأو المح

صدوره مشوباً  بعٌب إساءة استعمال السلطة، إذ فً الوقت لٌن الدولٌة قانونً سلٌم فضالً عن انتهاكه المواثٌق والقوان
مصر )سٌناء( ودخولها حتى بالبطاقات الشخصٌة أرض بالتنقل بحرٌة داخل   مح فٌه  السلطة آلالف اإلسرائٌلٌنالذي تس

 فإنها تمنع المصرٌٌن من التنقل بحرٌة داخل إقلٌم الدولة وعلى أراضٌها.
أن استمرار تنفٌذ القرار من شأنه أن ٌرتب نتائج ٌتعذر تداركها تتمثل فً تعرض محتوٌات  وأشار المدعون إلى

 اإلغاثة من أغذٌة وأدوٌة ومالبس للتلف وهذا ما ٌبرر لهم طلب الحكم بوقف تنفٌذ القرار إلى حٌن الفصل فً الموضوع.
 وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البٌان.

وفٌها حضر المدعون، وقدم الحاضر  14/10/2008محكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة وقد حددت ال
للرد والمستندات وبهذه الجلسة   21/10/2008معهم حافظتً مستندات، وقررت المحكمة تأجٌل نظر الدعوى لجلسة 

رقم داري فً الدعوى قدم الحاضر عن جهة اإلدارة حافظة مستندات طوٌت على صورة من حكم محكمة القضاء اإل
قدم مذكرة دفع فٌها بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري  28/10/2008ق الصادر بجلسة 59لسنة6555

 واحتٌاطٌاً بعدم قبول  الدعوى النعدام الصفة والمصلحة.
ناء على كمة التأجٌل بوعلى سبٌل االحتٌاط برفض الدعوى بشقٌها وإلزام المدعٌن المصروفات وقد قررت المح

ن حافظة مستندات طوٌت على سة األخٌرة قدم الحاضر مع المدعٌوبهذه الجل 28/1/2008ن لجلسة طلب المدعٌ
المستندات المعالة على غالفها ومذكرة دفاع صمم فً ختامها على الطلبات أما الحاضر عن جهة اإلدارة فقدم حافظة 

ص المحكمة والئٌاً بنظر الدعوى بحسبانها من أعمال السٌادة مستندات ومذكرة تكمٌلٌة بالدفاع دفع فٌها بعدم اختصا
 .21/10/2008وتمسك أٌضاً بدفاعه الذي أبداه بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 

وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فً الشق العاجل لٌصدر بجلسة الٌوم، وفٌها صدر الحكم 
 النطق به. وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  عند

 المحكمـــــــــــــــة 

 بعد اإلطالع على األوراق وسماع اإلٌضاحات ، والمداولة قانوناً . 

ن ٌهددفون إلدى الحكدم لهدم بوقدف تنفٌدذ وإلغداء قدرار جهدة اإلدارة بمدنعهم مدن التنقدل بحرٌدة داخدل ومن حٌث إن المدعٌ
( مع ما ٌترتب على ذلك مدن آثدار أخصدها السدماح لهدم بتسدلٌم أراضً وطنهم حتى الحدود المصرٌة الفلسطٌنٌة )رفح المصرٌة

 ما ٌحملونه معهم من معونات غذائٌة وإنسانٌة غٌر محظورة ـ على الحدود ـ لشعب غزة. وإلزام جهة اإلدارة المصروفات. 
 وتنفٌذ الحكم الصادر فً الشق العاجل بمسودته ودون إعالن. 
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 ق  82سنة ل 81216رقم  الدعوى في تابع الحكم فى 
ومن حٌث إنه عن دفع الحاضر عدن جهدة اإلدارة بعددم اختصداص المحكمدة والئٌداً بنظدر الددعوى باعتبدار أنهدا تتعلدق 

تدنص علدى أن ال ال تخدتص محداكم  1972لسدنة  47( مدن قدانون مجلدس الدولدة رقدم 11بعمل من أعمال السدٌادة فدإن المدادة )
 ال السٌادة ال. مجلس الدولة بالنظر فً الطلبات المتعلقة بأعم

على ما استقر علٌه الفقه والقضاء إن أعمال السدٌادة هدً تلدك التدً تصددر مدن الحكومدة باعتبارهدا سدلطة  ذلكؤدي وم 
منظمدة للعالقدات السٌاسدٌة  عمداالً منظمدة لعالقدة الحكومدة بمجلسدً الشدعب والشدورى أوكم ال سلطة إدارة فهدً تدارة تكدون أح

ن تدابٌر تتخذ للدفاع عدن األمدن العدام مدن اضدطراب داخلدً أو لتدأمٌن سدالمة الدولدة مدن عددو األجنبٌة وهً طوراً تكو بالدول
هدا رقابدة عمال السٌادة بهذا المفهوم، والتً تتصل اتصاالً وثٌقاً بنظام الدولة وسٌادتها فً الداخل والخارج ال تمتد إلٌ، وأخارجً

التدً تمارسدها الحكومدة بوصدفها سدلطة إدارٌدة فإنهدا تخضدع لرقابدة ذلدك مدن القدرارات اإلدارٌدة أو األعمدال  غٌدرمدا القضاء، أ
القضاء اإلداري طبقاً ألحكام الدستور والقانون باعتباره صاحب الوالٌة العامة والقاضً الطبٌعدً المخدتص بنظدر الطعدون فدً 

 القرارات اإلدارٌة النهائٌة سلبٌة كانت أو إٌجابٌة. 
عادٌداً ر الوصف القانونً للعمل المطدروح علٌده ومدا إذا كدان ٌعدد عمدالً إدارٌداً وغنى عن البٌان إن للقضاء سلطة تقرٌ 

 ٌختص بنظره أو عمالً من أعمال السٌادة ٌمتنع علٌه النظر فٌه.
المطعدون فٌده إنمدا ٌتعلدق بداإلجراءات التدى اتخدذتها  ما تقدم وكان الثابت باألوراق أن القدرار ومن حٌث إنه لما كان 

ومنعدت بموجبهدا المدذكورٌن مدن التنقدل مدن مكدان  –ٌن رد بالمستندات المقدمة  مدن المددعالنحو الوا على –جهة اإلدارة 
آلخر داخل البالد والوصول حتى الحدود المصرٌة الفلسطٌنٌة لتسلٌم ما حملوه معهدم مدن معوندات غذائٌدة وإنسدانٌة ألهدل 

 غزة المحاصرٌن.
ا عمال التنفٌذٌة التى تمارسدها الحكومدة  بوصدفهئفها اإلدارٌة ومن األوهذا من جانب جهة اإلدارة ٌعد من صمٌم وظا     

ن فإن القرار المطعون فٌه ٌمس حقهم فى التنقل من مكان آلخر داخل الدوطن وهدو مدن سلطة  إدارٌة وفٌما ٌخص المدعٌ
قابتهدا علٌده ، وٌضدحى الحقوق التى اعتبرها الدستور حقوقاً أساسٌة للمواطنٌن وبالتالى ٌكدون للمحكمدة الحدق فدى بسدط ر

 فى غٌر محله متعٌناً رفضه . –فى هذه الحالة  –الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئٌاً بنظر الدعوى 
ومن حٌث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلدارى فهو مردود بدوره وال ٌقوم على سدند قدانونى سدلٌم     

بمدا  لقها بقرار ادارى أفصدحت عنده جهدة اإلدارةة صفة المنازعة اإلدارٌة وتعللماثلما سلف بٌانه من استجماع المنازعة ا
 ٌن من الوصول إلى هدفها المنشود .فى هذا الشأن بمنعها مسٌرة المدعلها من سلطة 

ومن ناحٌة أخرى فإنه فٌما ٌتعلق بالدفع بعدم قبول الددعوى لرفعهدا مدن غٌدر ذى صدفة ومصدلحة  فدإن قضداء مجلدس     
ولة قد استقر على أنه ٌكفى لقبول دعوى اإللغاء أن ٌكون رافعها فدى حالدة قانونٌدة خاصدة مدن شدأنها أن تجعدل القدرار الد

 فضالً عن تحقق صفته فى اختصام القرار اإلدارى . هالمطعون فٌه مؤثراً تأثٌراً مباشراً فى مصلحة شخصٌة ل
ن كدانوا مشداركٌن  فدى المسدٌرتٌن اللتدٌن منعتهمدا جهدة اإلدارة عٌا كان الثابدت بداألوراق أن المددوبتطبٌق ما تقدم ولم    

من حقهدم فدى التنقدل داخدل إقلدٌم الدولدة  وهدو حدق كفلده لهدم الدسدتور  -كمواطنٌن –بقرارها المطعون فٌه فحرمتهم بذلك 
القضداء لهددم والقدانون ومدن ثددم تكدون لهددم مصدلحة  جدٌددة تبدرر لجددوئهم إلدى القضدداء ومنازعدة مسددلك جهدة اإلدارة  بغٌددة 

بالطلبات التى أبدوها انتصاراً لمبدأ المشروعٌة وسٌادة القانون، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع بعدم قبدول الددعوى 
 النتفاء الصفة والمصلحة .

( مدن قدانون المرافعدات لكدل ذى مصدلحة  126من حٌث إنه عن طلبات التدخل فقد أجاز المشرع بموجب ندص المدادة )  
ى الدعوى منضماً ألحدد الخصدوم ... وٌكدون التددخل بداإلجراءات المعتدادة لرفدع الددعوى قبدل ٌدوم الجلسدة أو أن ٌتدخل ف

 بطلب ٌقدم شفاهة بالجلسة فى حضورهم وٌثبت فى محضرها...( . 
ومتى كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن طالبى التدخل هم مدن مدواطنى جمهورٌدة مصدر العربٌدة وقدد شداركوا فدى       

دون سدند  –تضدررون مدن حرمدانهم المطعون فٌه ، وقد أوضدحوا  أنهدم ملمسٌرتٌن اللتٌن منعتهما جهة اإلدارة بقرارها ا
ن فدى طلبداتهم قائمداً ثم ٌكون تدخلهم إلى جانب المدعٌ من حقهم فى التنقل من مكان آلخر داخل البالد ومن -من القانون  

 بقبوله .على سنده المبرر له وبالتالى تقضى المحكمة 
 ومن حٌث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلٌة واإلجرائٌة فإنها تكون مقبولة شكالً .    
اط الحكم بوقف تنفٌذ القرار اإلدارى تدوافر ركندى الجدٌدة واالسدتعجال وذلدك بدأن ٌسدتند طلدب الحكدم نومن حٌث إن م    

 .القرار نتائج ٌتعذر تداركها بوقف التنفٌذ إلى أسباب جدٌة تبرره ، وأن ٌترتب على تنفٌذ 
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 ق  82لسنة  81216رقم  الدعوى في تابع الحكم فى  

 1956ودسدتور عدام  1923ومن حٌث إنه عن ركن الجدٌدة فدإن الدسداتٌر المصدرٌة  المتعاقبدة ابتدداء مدن دسدتور عدام  
لعامدة للمدواطنٌن وذلدك قدد تدواترت علدى كفالدة الحقدوق والحرٌدات ا 1971وأخٌراً دستور جمهورٌة مصدر العربٌدة عدام 

قدد أفدرد لهدا بابداً خاصداً مدن أبدواب الدسدتور هدو البداب الثالدث ومقتضداه حماٌدة هدذه  1971لسموها حتى أن دستور عام 
الحقوق والحرٌات العامة من أى افتئات أو عدوان علٌها ، وتعتبر الحرٌة فى التنقل داخل الدولة أو خارجها من الحرٌدات 

 ستمدة  من فطرته وطبٌعته اإلنسانٌة .اللصٌقة باإلنسان والم

( من الدستور على أن ) الحرٌة الشخصٌة  حق طبٌعى وهى مصدونة ال تمدس وفٌمدا عددا حالدة 41وقد نصت المادة )    
التلبس ال ٌجوز القبض على أحد أو تفتٌشه أو حبسه أو تقٌٌد حرٌته بأى قٌد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضدرورة 

 وصٌانة أمن المجتمع وٌصدر هذا األمر من القاضى المختص أو النٌابة العامة وذلك وفقاً ألحكام القانون .التحقٌق 

فى جهة معٌنة وال أن ٌلزم باإلقامة فى  اإلقامةال ٌجوز أن ٌحظر على أى مواطن  ال( منه على أنه 50وتنص المادة )    
 مكان معٌن إال فى األحوال المبٌنة فى القانون ال .

لكل فرد حرٌة التنقل واختٌار محل  الالعالمى لحقوق اإلنسان أن  الن( من وثٌقة اإلع1( فقرة )13وقد جاء فى المادة )     
 إقامته داخل الدولة  ال. 

ومن حٌث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد أعلى من شأن الحرٌة الشخصٌة ، واعتبرها حقاً مقدرراً للفدرد فدً  
الً مدن مكدان د أن ٌستقر فً مكان فتتجلى بذلك حرٌة أساسٌة هدً ال حرمدة مسدكنه ال أو ٌتحدرك متدنقسكونه وحركته فللفر

 قرٌباً كان هذا المكان أو بعٌداً داخل الدولة أو حتى عبر حدودها فتتجلى بذلك حرٌته فً التنقل . ألخر

 ال ٌجدوز مصدادرته بغٌدر علدةفإنده  – على ما سلف بٌانده –ولما كان الحق فً التنقل فرع من الحرٌة الشخصٌة  
 . ضته دون مسوغ أو تقٌٌده بال مقتضوال مناه

قتضاءاً ( بأن تمتنع عن التعرض له باستٌقاف ادولة ممثله فً سلطاتها العامة ) وللفرد بموجب ذلك كله أن ٌلزم ال 
بدأي إجدراء آخدر مدن  أو احتجاز أو قدبض أو حظدر تجدول أو تحدٌدد إقامدة أو حدبس أو اعتقدال أو تفتدٌج أو اسدتجواب أو

 إجراءات االحتجاز أو التحقٌق أو المحاكمة أو العقاب إال فً الحدود التً ٌقررها الدستور والقانون .

لٌدده ومدوروث ثقدافً عالمٌن اإلسالمً والعربدً بحضدارة تت على قمة الن حٌث إنه ولما كانت مصر قد استووم 
 –لك ألن تقود مسٌرة الكفاح العربً علدى مددى قدرون قددمت خاللهدا وشعب قوى متعلم وقٌادة حكٌمة قادرة ، فقد أهلها ذ

الكثٌر من التضحٌات وأرواح الشهداء حتى استقر فً ضدمٌر  –فً سبٌل قضاٌا العرب عامة والقضٌة الفلسطٌنٌة خاصة 
الفلسطٌنً حتى   هذا الشعب إٌمان راسخ بأن القضٌة الفلسطٌنٌة هً قضٌة األمة األولى ، والتزام بمساعدة الشعب العربً

 حراً مستقالً ٌقرر مصٌره بنفسه . –بإذن هللا  –ٌتجاوز محنته وٌعود 

قدد  –ٌن والمنضمٌن إلٌهم وهم من فئات مختلفة مدن هدذا الشدعب البٌن من ظاهر األوراق أن المدع ومن حٌث إن 
بً فلسطٌنً ٌتعرضون منذ ما ساءهم الصمت الدولً إزاء الحصار اإلسرائٌلً الظالم ألكثر من ملٌون ونصف ملٌون عر

ٌقرب من عامٌن لعقاب جماعً ٌتعارض مع جمٌدع المواثٌدق واألعدراف الدولٌدة وترتكدب فدً حقهدم أبشدع جدرائم انتهداك 
حقوق اإلنسان على وجه األرض بحصار قطاع غزة ومنع وصول الدواء والغذاء ألهله وحرمانهم من حقهدم فدً الصدحة 

ضهم ، فكان أن جمع المدعون القلٌل من التبرعات الغذائٌة والدوائٌة وأرادوا التوجه بها والتعلٌم واألمن والحرٌة داخل أر
حتددى رفددح المصددرٌة لتسددلٌمها إلددى األهددل المحاصددرٌن فددً غددزة فددً تحددرك رمددزي إنسددانً الهدددف مندده إغاثددة هددؤالء 

قدد  –الظداهر مدن األوراق  وحسدب –ولفدت أنظدار العدالم إلدى معانداتهم ، ولكدن الجهدات األمنٌدة  المظلدومبن المحاصرٌن
منعتهم مدن مواصدلة مسدٌرتهم داخدل إقلدٌم الدوطن حتدى الحددود دون سدند قدانونً أو مبدرر مشدروع فدً مخالفدة صدرٌحة 

 صدر السٌاسدٌة المعلندة التدً تدأبى أنألحكام الدستور والقانون وإساءة الستعمال السلطة ، وتعارض واضدح مدع مواقدف م
 ن حقه الطبٌعً فً الحٌاة الكرٌمة اآلمنة داخل وطنه .ٌجوع الشعب الفلسطٌنً أو ٌحرم م
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 ق  82لسنة  81216رقم  الدعوى في تابع الحكم فى 

ن وقدف تنفٌدذ القدرار المطعدون فٌده ٌكدون قائمداً علدى سدند جددي ٌبدرره ، كمدا ٌتدوافر ركدن لما كان ذلك فإن طلدب المددعٌ
ن أضرار تنال من حرٌاتهم العامة وحقهدم فدى التعبٌدر عدن م ٌنب على تصرف جهة اإلدارة مع المدعاالستعجال لما ٌترت

 ومواقفهم من أهم قضاٌا العرب ورفضهم ذلك الفصل المأساوي من الظلم الذي ٌعٌشه الشعب الفلسطٌنً . آرائهم

 من قانون المرافعات .  286هذا وتقضى المحكمة بتنفٌذ الحكم بمسودته وبدون إعالن عمالً بحكم المادة  

 ( مرافعات .184من ٌخسر الدعوى ٌلزم بالمصروفات كنص المادة ) ومن حٌث إن

 فلهذه األسباب

 والئٌاً بنظر الدعوى وباختصاصها. : أوالً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة  حكمت المحكمة
 ٌن .الخصوم المنضمٌن إلى جانب المدع وثانٌاً : بقبول طلبات تدخل

لتنقدل اٌن مدن من مندع المددع قف تنفٌذ القرار المطعون فٌه فٌما تضمنهوثالثاً : بقبول الدعوى شكالً وبو  
غٌدر  –داخل الوطن حتى رفح المصرٌة مع ما ٌترتب على ذلك من آثار أخصها تسلٌم مدا ٌحملونده مدن معوندات إنسدانٌة 

روفات هدذا ألهل غزة المحاصرٌن ، وأمرت بتنفٌذ الحكم بمسودته وبددون إعدالن وألزمدت جهدة اإلدارة مصد –محظورة 
 الطلب ، وبإحالة الدعوى إلى هٌئة مفوضً الدولة إلعداد تقرٌر بالرأي القانونً فً طلب اإللغاء .
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