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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 باسم الشعب

 مجلس الدولة 
  محكمة القضاء اإلداري

 الدائرة األولى
 

 11/11/2008الموافق  الثالثاءبالجلسة المنعقدة علًنا ٌوم 
 نائب رئٌس مجلس الدولة    أحمــد عـــطٌــةد ــمــ/ مح    برئاسة السٌد األستاذ المستشار 

 حكمة مالرئٌس       
 رئٌس مجلس الدولةنائب            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                               فةســـــامً عبد هللا خلٌوسكرتارٌة السٌد                                / 
 أصدرت الحكم اآلتً

 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 خلٌل 17  ( عبد الفتاح رزق صالح 16
 ( محمد عصمت سٌف الدولة 21  ( محمد رفاعً أبو عطٌة 20  ( محمد مجدي علً قرقر 19
 ( نٌفٌن  أحمد سمٌر سٌد24   ( مجدي أحمد حسٌن 23 ( محمد علً عبد السالم محمد 22
 ( وفاء عبد السالم المصري25

 وهم : والخصوم المنضمون إلٌهم 
 ( كرٌمة محمد علً 2   ( محمد حافظ األشقر 1
 ( محمد أحمد جمال محمد عبد الغفار4  ( فاتن منٌر عبد المنعم 3
 ( جابر عبد الجبار السٌد جمعة6  (  فاطمة منٌر عبد المنعم 5
 ( حامد صدٌق  سٌد مك7ً

 ضـــــــــــــد/ 
 بصفته ( رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة1
 بصفته   ة ( وزٌر الداخل2ٌ
 بصفته    ( وزٌر الدفاع3

 الوقـــائع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بإٌداع صحٌفتها قلم كتاب المحكمة طالبٌن فً ختامها الحكم  13/9/2008بتارٌخ 

اد بقبولها شكالً وبوقف تنفٌذ وإلغاء قرار جهة اإلدارة بعدم السماح لهم بتسلٌم قافلة اإلغاثة المصرٌة بما تحوٌه من مو
إغاثة إنسانٌة  لشعب غزة المحاصر مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، أخصها السماح  لقوافل اإلغاثة اإلنسانٌة 

قتهم بتسلٌم مواد اإلغاثة لشعب غزة على الحدود المصرٌة الفلسطٌنٌة معبر رفح، وإلزام جهة اإلدارة 5ومراف
 ته ودون إعالن.المصروفات وتنفٌذ  الحكم فً الشق العاجل من الدعوى بمسود

وذكر المدعون شرحاً  لدعواهم إن محنة الشعب الفلسطٌنً خصوصاً فً غزة وما ٌتعرضون له من حصار 
خانق  متصل ٌموت بسببه المرضى وٌمرض  األطفال وٌحرم الشعب من الحصول على احتٌاجاته الضرورٌة من الغذاء 
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مصري وفئات الشعب التً  سارعت إلى التبرع بما استطاعت والدواء، هذه المحنة قد أٌقظت قطاعات من الرأي العام ال
 10/9/2008من أدوٌة وأغذٌة تمد بها ٌد العون لألهل فً غزة وكونت قافلتً إغاثة لهذا الغرض  تحركنا ٌوم األربعاء 

 ـ فً ذكرى انتصار العاشر من رمضان ـ بغرض الوصول إلى الحدود المصرٌة الفلسطٌنٌة.
ى تضم أربع حافالت وتكونت القافلة الثانٌة من ست حافالت بصاحبها أطٌاف من عناصر وكانت القافلة األول

 الشعب المصري.
ولقد  فوجئ المدعون الذٌن صاحبوا القافلتٌن بقٌام جهة اإلدارة بنشر قوات كبٌرة من األمن منعت القافلتٌن من 

 ب  قانونً أو مبرر مشروع.متابعة الطرٌق وحاكت دون وصولهما إلى هدفهما المرسوم وذلك دون سب
وٌنعً المدعون على القرار صدوره بالمخالفة ألحكام الدستور التً تسمح للمصرٌٌن بحرٌة االنتقال على كامل 

ضالً عن مخالفته لجمٌع ما دعت إلى ترسٌخه الشرائع السماوٌة من نصرة الحق ومساعد 2أرض األقلٌم  دون قٌود ف
ره  التراث التارٌخً للشعب المصري الذي ٌعتبر قضٌة شعب فلسطٌن قضٌته القومٌة الضعفاء وإغاثة المظلومٌن، وإهدا

 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 

، وأن منعهم من الوصول إلى الحدود وتسلٌم مواد اإلغاثة لم ٌستند إلى سبب أو المحافظة على التقالٌد المصرٌة األصلٌة
قانونً سلٌم فضالً عن انتهاكه المواثٌق والقوانٌن الدولٌة صدوره مشوباً  بعٌب إساءة استعمال السلطة، إذ فً الوقت الذي 

ها حتى بالبطاقات الشخصٌة فإنها تمنع تسمح فٌه  السلطة آلالف اإلسرائٌلٌة  بالتنقل بحرٌة داخل مصر )سٌناء( ودخول
 المصرٌٌن من التنقل بحرٌة داخل إقلٌم الدولة وعلى أراضٌها.

وأشار المدعون إلى أن استمرار تنفٌذ القرار من شأنه أن ٌرتب نتائج ٌتعذر تداركها تتمثل فً تعرض محتوٌات 
 بوقف تنفٌذ القرار إلى حٌن الفصل فً الموضوع. اإلغاثة من أغذٌة وأدوٌة ومالبس للتلف وهذا ما ٌبرر لهم طلب الحكم

 وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البٌان.
وفٌها حضر المدعون، وقدم الحاضر  14/10/2008وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 

للرد والمستندات وبهذه الجلسة   21/10/2008معهم حافظتً مستندات، وقررت المحكمة تأجٌل نظر الدعوى لجلسة 
قدم الحاضر عن جهة اإلدارة حافظة مستندات طوٌت على صورة من حكم محكمة القضاء اإلداري فً الدعوى رقم 

كما قدم مذكرة دفع فٌها بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري  18/1/2005ق الصادر بجلسة 59لسنة6555
 النعدام الصفة والمصلحة.واحتٌاطٌاً بعدم قبول  الدعوى 

وعلى سبٌل االحتٌاط برفض الدعوى بشقٌها وإلزام المدعٌن المصروفات وقد قررت المحكمة التأجٌل بناء على 
وبهذه الجلسة األخٌرة قدم الحاضر مع المدعٌٌن حافظة مستندات طوٌت على  28/1/2008طلب المدعٌٌن لجلسة 

ع صمم فً ختامها على الطلبات أما الحاضر عن جهة اإلدارة فقدم حافظة المستندات المعالة على غالفها ومذكرة دفا
مستندات ومذكرة تكمٌلٌة بالدفاع دفع فٌها بعدم اختصاص المحكمة والئٌاً بنظر الدعوى بحسبانها من أعمال السٌادة 

 .21/10/2008وتمسك أٌضاً بدفاعه الذي أبداه بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 
ت المحكمة حجز الدعوى للحكم فً الشق العاجل لٌصدر بجلسة الٌوم، وفٌها صدر الحكم وبذات الجلسة قرر

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  عند النطق به.

 المحكمـــــــــــــــة 

 بعد اإلطالع على األوراق وسماع اإلٌضاحات ، والمداولة قانوناً . 

قمف تنفٌمذ وإلغماء قمرار جهمة اإلدارة بممنعهم ممن التنقمل بحرٌمة داخمل ومن حٌث إن المدعٌٌن ٌهدفون إلى الحكمم لهمم بو
أراضً وطنهم حتى الحدود المصرٌة الفلسطٌنٌة )رفح المصرٌة( مع ما ٌترتب على ذلك ممن آثمار أخصمها السمماح لهمم بتسملٌم 

ٌة وإنسمانٌة غٌمر محظمورة ـ ما ٌحملونه معهم من معونات غذائٌة أخصها السماح لهم بتسلٌم ما ٌحملونه معهم من معونات غذائ
 على الحدود ـ لشعب غزة. وإلزام جهة اإلدارة المصروفات. 

 وتنفٌذ الحكم الصادر فً الشق العاجل بمسودته ودون إعالن. 
ومن حٌث إنه عن دفع الحاضر عمن جهمة اإلدارة بعمدم اختصماص المحكممة والئٌماً بنظمر المدعوى باعتبمار أنهما تتعلمق 

تمنص علمى أن ال ال تخمتص محماكم  1972لسمنة  47( ممن قمانون مجلمس الدولمة رقمم 11فمإن الممادة ) بعمل من أعمال السمٌادة
 مجلس الدولة بالنظر فً الطلبات المتعلقة بأعمال السٌادة ال. 
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وتؤدي ذاك على ما استقر علٌه الفقه والقضاء إن أعممال السمٌادة همً تلمك التمً تصمدر ممن الحكوممة باعتبارهما سملطة  
دارة فهمً تمارة تكمون إعمماالً منظممة لعالقمة الحكوممة بمجلسمً الشمعب والشمورى أو منظممة للعالقمات السٌاسمٌة حكم ال سلطة إ

بالدولة األجنبٌة وهً طوراً تكون تدابٌر تتخذ للدفاع عمن األممن العمام ممن اضمطراب داخلمً أو لتمأمٌن سمالمة الدولمة ممن عمدو 
 خارجً. 
اتصاالً وثٌقاً بنظام الدولة وسٌادتها فً الداخل والخمارج ال تمتمد إلٌهما رقابمة  وإعمال السٌادة بهذا المفهوم، والتً تتصل 

القضماء، إمما نجممد ذلمك مممن القمرارات اإلدارٌممة أو األعممال التممً تمارسمها الحكومممة بوصمفها سمملطة إدارٌمة فإنهمما تخضمع لرقابممة 
امة والقاضً الطبٌعمً المخمتص بنظمر الطعمون فمً القضاء اإلداري طبقاً ألحكام الدستور والقانون باعتباره صاحب الوالٌة الع

 القرارات اإلدارٌة النهائٌة سلبٌة كانت أو إٌجابٌة. 
وغنى عن البٌان إن للقضاء سلطة تقرٌر الوصف القانونً للعمل المطروح علٌه وما إذا كان ٌعمد عممالً إدارٌماً ٌخمتص  

 بنظره أو عمالً من أعمال السٌادة ٌمتنع علٌه النظر فٌه.
المطعون فٌه إنمما ٌتعلمق بماإلجراءات التمى اتخمذتها  ن حٌث إنه لما كانت ما تقدم وكان الثابت باألوراق أن القراروم 

ومنعمت بموجبهما الممذكورٌن ممن التنقمل ممن مكمان  –على النحو الوارد بالمستندات المقدمة  من المدعٌٌن  –جهة اإلدارة 
الفلسطٌنٌة لتسلٌم ما حملوه معهمم ممن معونمات غذائٌمة وإنسمانٌة ألهمل آلخر داخل البالد والوصول حتى الحدود المصرٌة 

 غزة المحاصرٌن.
وهذا من جانب جهة اإلدارة ٌعد من صمٌم وظائفها اإلدارٌة وممن العممال التنفٌذٌمة التمى تمارسمها الحكوممة  بوصمفها      

تنقل من مكان آلخر داخل الوطن وهمو ممن سلطة  إدارٌة وفٌما ٌخص المدعٌٌن فإن القرار المطعون فٌه ٌمس حقهم فى ال
الحقوق التى اعتبرها الدستور حقوقاً أساسٌة للمواطنٌن وبالتالى ٌكمون للمحكممة الحمق فمى بسمط رقابتهما علٌمه ، وٌضمحى 

 فى غٌر محله متعٌناً رفضه . –فى هذه الحالة  –الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئٌاً بنظر الدعوى 
فع بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلدارى فهو مردود بدوره وال ٌقوم على سمند قمانونى سملٌم ومن حٌث إنه عن الد    

لما سلف بٌانه من استجماع المنازعة الماثة صفة المنازعة اإلدارٌة وتعلقها بقمرار ادارى أفصمحت عنمه جهمة افمدارو بمما 
 هدفها المنشود . لها من سلطة فى هذا الشأن بمنعها مسٌرة المدعٌٌن من الوصول إلى

ومن ناحٌة أخرى فإنه فٌما ٌتعلق بالدفع بعدم قبول المدعوى لرفعهما ممن غٌمر ذى صمفة ومصملحة  فمإن قضماء مجلمس     
الدولة قد استقر على أنه ٌكفى لقبول دعوى اإللغاء أن ٌكون رافعها فمى حالمة قانونٌمة خاصمة ممن شمأنها أن تجعمل القمرار 

 اشراً فى مصلحة شخصٌة ل فضالً عن تحقق صفته فى اختصام القرار اإلدارى .المطعون فٌه مؤثراً تأثٌراً مب
وبتطبٌق ما تقدم ولما كان الثابت باألوراق أن الممدعٌٌن كمانوا مشماركٌن  فمى المسمٌرتٌن اللتمٌن منعتهمما جهمة اإلدارة     

لدولمة  وهمو حمق كفلمه لهمم الدسمتور من حقهمم فمى التنقمل داخمل إقلمٌم ا -كمواطنٌن –بقرارها المطعون فٌه فحرمتهم بذلك 
والقمانون وممن ثممم تكمون لهممم مصملحة  جدٌممة تبمرر لجمموئهم إلمى القضمماء ومنازعمة مسمملك جهمة اإلدارة  بغٌممة القضماء لهممم 
بالطلبات التى أبدوها انتصاراً لمبدأ المشروعٌة وسٌادة القانون، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع بعدم قبمول المدعوى 

 والمصلحة . النتفاء الصفة
( ممن قمانون المرافعمات لكمل ذى مصملحة  126من حٌث إنه عن طلبات التدخل فقد أجاز المشرع بموجب نمص الممادة )  

أن ٌتدخل فى الدعوى منضماً ألحمد الخصموم ... وٌكمون التمدخل بماإلجراءات المعتمادة لرفمع المدعوى قبمل ٌموم الجلسمة أو 
 فى محضرها...( .  بطلب ٌقدم شفاهة بالجلسة فى حضورهم وٌثبت

ومتى كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن طالبى التدخل هم ممن ممواطنى جمهورٌمة مصمر العربٌمة وقمد شماركوا فمى       
دون سمند  –المسٌرتٌن اللتٌن منعتهما جهة اإلدارة بقرارها المطعون فٌه ، وقمد أوضمحوا  أنهمم ٌتضمررون ممن حرممانهم 

ل من مكان آلخر داخل البالد ومن ثم ٌكون تدخلهم إلى جانب المدعٌٌن فى طلباتهم قائمماً من حقهم فى التنق -من القانون  
 على سنده المبرر له وبالتالى تقضى المحكمة بقبوله .

 ومن حٌث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلٌة واإلجرائٌة فإنها تكون مقبولة شكالً .    
رار اإلدارى تموافر ركنمى الجدٌمة واالسمتعجال وذلمك بمأن ٌسمتند طلمب الحكمم ومن حٌث إن ماط الحكم بوقف تنفٌمذ القم    

 بوقف التنفٌذ إلى أسباب جدٌة تبرره ، وأن ٌترتب على تنفٌذ القرار نتائج ٌتعذر تداركها 
 1956ودسمتور عمام  1923ومن حٌث إنه عن ركن الجدٌة فإن الدساتٌر المصرٌة  المتعاقبة ابتداء من دستور عام      

قمد تمواترت علمى كفالمة الحقموق والحرٌمات العاممة للممواطنٌن وذلمك  1971خٌراً دستور جمهورٌة مصمر العربٌمة عمام وأ
قمد أفمرد لهما بابماً خاصماً ممن أبمواب الدسمتور همو البماب الثالمث ومقتضماه حماٌمة همذه  1971لسموها حتى أن دستور عام 
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وتعتبر الحرٌة فى التنقل داخل الدولة أو خارجها من الحرٌمات الحقوق والحرٌات العامة من أى افتئات أو عدوان علٌها ، 
 اللصٌقة باإلنسان والمستمدة  من فطرته وطبٌعته اإلنسانٌة .

( من الدستور على أن ) الحرٌة الشخصٌة  حق طبٌعى وهى مصمونة ال تممس وفٌمما عمدا حالمة 41وقد نصت المادة )    
حبسه أو تقٌٌد حرٌته بأى قٌد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضمرورة  التلبس ال ٌجوز القبض على أحد أو تفتٌشه أو

 التحقٌق وصٌانة أمن المجتمع وٌصدر هذا األمر من القاضى المختص أو النٌابة العامة وذلك وفقاً ألحكام القانون .
عٌنة وال أن ٌلزم باإلقامة فى ( منه على أنه ) ال ٌجوز أن ٌحظر على أى مواطن االقامة فى جهة م50وتنص المادة )    

 مكان معٌن إال فى األحوال المبٌنة فى القانون ال .
( من وثٌقة اإلعداد العالمى لحقوق اإلنسان أن ) لكل فرد حرٌة التنقل واختٌار محل 1( فقرة )13وقد جاء فى المادة )    

 إقامته داخل الدولة  ال. 
أعلى من شأن الحرٌة الشخصٌة ، واعتبرها حقاً مقمرراً للفمرد فمً  ومن حٌث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد 

سكونه وحركته فللفرد أن ٌستقر فً مكان فتتجلى بذلك حرٌة أساسٌة همً ال حرممة مسمكنه ال أو ٌتحمرك متمنقالً ممن مكمان 
 ل .آخر قرٌباً كان هذا المكان أو بعٌداً داخل الدولة أو حتى عبر حدودها فتتجلى بذلك حرٌته فً التنق

فإنمه ال ٌجموز مصمادرته بغٌمر علمه  –على ما سلف بٌانمه  –ولما كان الحق فً التنقل فرع من الحرٌة الشخصٌة  
 وال مناهضته دون مسوغ أو تقٌٌده بال مقتضن .

وللفرد بموجب ذلك كله أن ٌلزم الدولة ممثله فً سلطاتها العامة ) اقتضاءاً ( بأن تمتنع عن التعرض له باستٌقاف  
تجاز أو قمبض أو حظمر تجمول أو تحدٌمد إقاممة أو حمبس أو اعتقمال أو تفتمٌج أو اسمتجواب أو بمأي إجمراء آخمر ممن أو اح

 إجراءات االحتجاز أو التحقٌق أو المحاكمة أو العقاب إال فً الحدود التً ٌقررها الدستور والقانون .
لعربً بحضارة قلٌمده ومموروث ثقمافً ومن حٌث إنه ولما كانت مصر قد استقرت على قمة العالمٌن اإلسالمً وا 

 –وشعب قوى متعلم وقٌادة حكٌمة قادرة ، فقد أهلها ذلك ألن تقود مسٌرة الكفاح العربً علمى ممدى قمرون قمدمت خاللهما 
الكثٌر من التضحٌات وأرواح الشهداء حتى استقر فً ضممٌر  –فً سبٌل قضاٌا العرب عامة والقضٌة الفلسطٌنٌة خاصة 

راسخ بأن القضٌة الفلسطٌنٌة هً قضٌة األمة األولى ، والتزام بمساعدة الشعب العربً الفلسطٌنً حتى   هذا الشعب إٌمان
 حراً مستقالً ٌقرر مصٌره بنفسه . –بإذن هللا  –ٌتجاوز محنته وٌعود 

قمد  –ومن حٌث إن البٌن من ظاهر األوراق أن المدعٌٌن والمنضمٌن إلٌهم وهم من فئات مختلفة من هذا الشمعب  
ساءهم الصمت الدولً إزاء الحصار اإلسرائٌلً الظالم ألكثر من ملٌون ونصف ملٌون عربً فلسطٌنً ٌتعرضون منذ ما 
ٌقرب من عامٌن لعقاب جماعً ٌتعارض مع جمٌمع المواثٌمق واألعمراف الدولٌمة وترتكمب فمً حقهمم أبشمع جمرائم انتهماك 

ل الدواء والغذاء ألهله وحرمانهم من حقهمم فمً الصمحة حقوق اإلنسان على وجه األرض بحصار قطاع غزة ومنع وصو
والتعلٌم واألمن والحرٌة داخل أرضهم ، فكان أن جمع المدعون القلٌل من التبرعات الغذائٌة والدوائٌة وأرادوا التوجه بها 
 حتممى رفممح المصممرٌة لتسمملٌمها إلممى األهممل المحاصممرٌن فممً غممزة فممً تحممرك رمممزي إنسممانً الهممدف منممه إغاثممة هممؤالء

قمد منعمتهم ممن  –وحسمب الظماهر ممن األوراق  –المحاصرٌن ولفت أنظمار العمالم إلمى معانماتهم ، ولكمن الجهمات األمنٌمة 
مواصلة مسٌرتهم داخل إقلٌم الوطن حتى الحدود دون سند قانونً أو مبرر مشروع فً مخالفة صمرٌحة ألحكمام الدسمتور 

مواقمف مصمر السٌاسمٌة المعلنمة التمً تمأبى أو ٌجموع الشمعب والقانون وإسماءة السمتعمال السملطة ، وتعمارض واضمح ممع 
 الفلسطٌنً أو ٌحرم من حقه الطبٌعً فً الحٌاة الكرٌمة اآلمنة داخل وطنه .

لما كان ذلك فإن طلب المدعٌٌن وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه ٌكون قائمماً علمى سمند جمدي ٌبمرره ، كمما ٌتموافر  
جهمة اإلدارة ممع الممدعٌٌن وممواقفهم ممن أهمم قضماٌا العمرب العاممة وحقهمم فمً ركن االستعجال لما ٌترتب على تصمرف 

التعبٌممر عممن آرائهممم ومممواقفهم مممن أهممم قضمماٌا العممرب ورفضممهم ذلممك الفصممل المأسمماوي مممن الظلممم الممذي ٌعٌشممه الشممعب 
 الفلسطٌنً .

 انون المرافعات . من ق 286هذا وتقضى المحكمة بتنفٌذ الحكم بمسودته وبدون إعالن عمالً بحكم المادة  
 ( مرافعات .184ومن حٌث إن من ٌخسر الدعوى ٌلزم بالمصروفات كنص المادة )

 فلهذه األسباب
 والئٌاً بنظر الدعوى وباختصاصها. حكمت المحكمة : أوالً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة 

 وثانٌاً : بقبول طلبات تدخل الخصوم المنضمٌن إلى جانب المدعٌٌن .
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لثاً : بقبول الدعوى شكالً وبوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه فٌما تضممنه ممن منمع الممدعٌٌن ممن التنقمل وثا  
غٌمر  –داخل الوطن حتى رفح المصرٌة مع ما ٌترتب على ذلك من آثار أخصها تسلٌم مما ٌحملونمه ممن معونمات إنسمانٌة 

ون إعمالن وألزممت جهمة اإلدارة مصمروفات همذا ألهل غزة المحاصرٌن ، وأمرت بتنفٌذ الحكم بمسودته وبمد –محظورة 
 الطلب ، وبإحالة الدعوى إلى هٌئة مفوضً الدولة إلعداد تقرٌر بالرأي القانونً فً طلب اإللغاء .

 رئٌس المحكمة                                 سكرتٌر المحكمة            
 


