العدالة في اسبوع
العدد العشرون
 4نوفمبر  10 -2021نوفمبر  2021م
"أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة
واحترام سيادة القانون في اسبوع  ،ورأي الشبكة العربية"1

أوال :أهم أخبار العدالة في أسبوع" الفترة من  10 - 4نوفمبر "2021
 .1نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع عدد  34متهم جديد ( تحقيقات)
 .2دوائر االرهاب بمعهد أمناء الشرطة تنظر أوامر تجديد حبس عدد  511متهم ( تجديد حبس)
 .3نيابة جنوب القاهرة الكلية تخلي سبيل المحامي أحمد حلمي ( اخالء سبيل )
 .4جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة تحدد  20ديسمير للحكم علي عالء عبد الفتاح ومحمد الباقر
ومحمد أكسجين ( محاكمات )
 .5قرارات قضائية باحالة أوراق عدد  7متهمين لمفتي الجمهورية تمهيدا لصدور أحكام إعدام بحقهم
 .6جنايات المنصورة تقضي بمعاقبة عدد  7متهمين بينهم  4شرطيين بالسجن المشدد  7سنوات لقتلهم نزيل
سجن جمصة شديد الحراسة

ثانيا  :تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع:
 -1التحقيقات:
• حققت نيابة أمن دولة مع  34مواطن بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات
مختلفة بتهم االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
بواقع  11 :يوم 7نوفمبر  13 ،يوم  8نوفمبر  10 ،يوم  9نوفمبر

 -2تجديد الحبس
 4نوفمبر
 .1نظر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة  ،اليوم الخميس جلسة  ،تجديد حبس رجل األعمال حسن
راتب ،التهامه بتمويل تشكيل عصابى يتزعمه نائب الجن والعفاريت "عالء حسانين" ،لتمويل وتهريب
اآلثار بالقضية المعروفة إعالميا بـ"اآلثار الكبرى".
 7نوفمبر
 .1نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد  82مواطن فى القضايا اآلتية :
 979لسنة  970 ، 2020لسنة  911 ، 2020لسنة  867 ، 2021لسنة  759 ، 2020لسنة 2014
 755 ،لسنة  700 ، 2020لسنة  65 ، 2017لسنة  627 ، 2021لسنة  598 ، 2021لسنة 2016
ر
 1ر
وه تعتمد عىل عمل فريق
نشة تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحتام سيادة القانون يف اسبوع ،ي
ر
االعالم والجريدة الرسمية  ،كما تختتم النشة برأي وتعليق الشبكة العربية.
برنامج العدالة الجنائية و الرصد
ي

 549 ،لسنة  444 ، 2020لسنة  316 ، 2018لسنة  1739 ، 2017لسنة  148 ، 2018لسنة 2017
 1413 ،لسنة  1338 ، 2019لسنة  1107 ، 2019لسنة  1053 ، 2020لسنة . 2020
 8نوفمبر 2021
 .1نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد  177مواطن فى القضايا اآلتية :
 919لسنة  864 ، 2021لسنة  647 ، 2020لسنة  570 ، 2020لسنة  558 ، 2020لسنة 2020
 335 ،لسنة  33 ، 2020لسنة  1618 ، 2021لسنة  1555 ، 2019لسنة  1360 ، 2018لسنة
 1109 ، 2019لسنة  1022 ، 2020لسنة  968 ، 2020لسنة  909 ، 2020لسنة 865 ، 2012
لسنة  814 ، 2020لسنة  800 ، 2020لسنة  648 ، 2020لسنة  628 ، 2020لسنة 238 ، 2021
لسنة . 2021
 9نوفمبر 2021
 .1نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد  165مواطن فى القضايا اآلتية :
 970لسنة  924 ، 2020لسنة  915 ، 2021لسنة  912 ، 2021لسنة  910 ، 2021لسنة 2021
 909 ،لسنة  811 ، 2021لسنة  623 ، 2020لسنة  620 ، 2018لسنة  590 ، 2021لسنة 2021
 535 ،لسنة  484 ، 2020لسنة  1617 ، 2021لسنة  1358 ، 2019لسنة  1108 ، 2019لسنة
 1057 ، 2020لسنة . 2020
 10نوفمبر 2021
 .1نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد  87مواطن فى القضايا اآلتية :
 1413لسنة  1116 ، 2019لسنة  1000 ، 2020لسنة  991 ، 2021لسنة  984 ، 2021لسنة
 955 ، 2021لسنة  936 ، 2020لسنة  915 ، 2021لسنة  911 ، 2021لسنة  865 ، 2021لسنة
 853 ، 2020لسنة  662 ، 2020لسنة  628 ، 2020لسنة  626 ، 2021لسنة  620 ، 2021لسنة
 585 ، 2021لسنة  482 ، 2021لسنة  29 ، 2021لسنة . 2021
 .2نظرت محكمة جنايات الزقازيق االستئناف المقدم من المعلم القرآني رضا عبد الرحمن في القضية رقم
 3418لسنة  2020جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بتهمة االنضمام إلى جماعة ارهابية

 -3إخالء سبيل:
 7نوفمبر 2021
 .1قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية إخالء سبيل المحامي أحمد حلمي بضمان محل إقامته فى المذكرة
المقدمة ضده من رئيس محكمة جنايات ارهاب القاهرة المستشار /محمد كامل عبد الستار واتهامه باهانة
هيئة قضائية اثناء نظر احدى جلسات تجديد حبس قضايا أمن الدولة في معهد أمناء الشرطة

 -4المحاكمات:
 4نوفمبر 2021
 .2أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة  23متهما في القضية
المعروفة إعالميا بقضية أحداث رمسيس لجلسة  8ديسمبر للمرافعة.
 6نوفمبر 2021
 .1أجلت محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة  17متهما في القضية المعروفة اعالميا بقضية أحداث
عنف قسم شرطة العرب لجلسة  11ديسمبر الستكمال المرافعة.
 .2قررت الدائرة الخامسة إرهاب حجز النطق بالحكم على  12متهما في القضية المعروفة إعالميا بقضية
خلية داعش إمبابة لجلسة  8يناير للنطق بالحكم.

 .3أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة  8متهمين فى القضية
المعروفة إعالميا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير ،لجلسة  11ديسمبر القادم لسماع أقوال الباحث
االجتماعي.
 7نوفمبر 2021
 .1أجلت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعالميًا
بقضية محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر لجلسة  9يناير المقبل.
 .2أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعالميا
بقضية خلية الزيتون األولى لجلسة  14فبراير المقبل.
 .3أجلت الدائرة األولي إرهاب محاكمة  22متهما التهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه،
اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات األمن على عناصر الجماعة اإلرهابية لجلسة  6ديسمبر
المقبل
 .4أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة نظر تظلم الصحفية إسراء عبد الفتاح على قرار منعها من
السفر الصادرمن قاض التحقيق في القضية المعروفة إعالميا بقضية غلق المجتمع المدنى لجلسة 12
ديسمبر المقبل.
 8نوفمبر 2021
.1
.2

.3
.4

أجلت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة  3متهمين فى القضية المعروفة
اعالميا ً بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة  21نوفمبر الجاري
أجلت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين صادر ضدهم
حكما غيابيا بالسجن المؤبد ،في القضية المعروفة إعالميا ً بقضية حرق كنيسة بكفر حكيم ،لجلسة 21
نوفمبر.
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة  103متهما في القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث السويس-
خلية الجوكر لجلسة  20نوفمبر الجاري.
أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة محاكمة المدون عالء عبد الفتاح والمدون محمد
أكسجين والمحامي الحقوق محمد الباقر لجلسة  20ديسمبر للنطق بالحكم في الجنحة رقم  1228لسنة
 2021جنح أمن دولة القاهرة الجديدة

 10نوفمبر 2021
 .1أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة  22متهما ،بينهم  10محبوسين في القضية
المعروفة إعالميا بقضية داعش العمرانية ،لجلسة  10يناير لضم األحراز.

 -5األحكام:
8
•
9
•

نوفمبر 2021
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من  18متهما على األحكام الصادرة بالسجن المشدد في القضية
المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف جرجا.
نوفمبر 2021
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الطبيب مايكل فهمي بالسجن المؤبد وبراءة زوجته سالي عادل في
القضية المعروفة اعالميا ً بقضية هتك عرض قاصرات .

 10نوفمبر 2021
 .1قضت محكمة جنايات المنصورة بحبس عدد  8محامين لمدة سنة مع الشغل والرقابة الشرطية لمدة
مساوية لمدة العقوبة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثالث سنوات عن واقعة اتهامهم باستعمال القسوة
والعنف مع موظفين عموميين هما وكيل النائب العام بنيابة بلقاس الجزئية وسكرتير التحقيق بالنيابة
لحملهما بغير حق علي االمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما
 .2قضت الدائرة األولى إرهاب بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين والسجن  15عاما للمتهم الثالث فى
القضية المعروفة بخلية داعش الزاوية الحمراء.

 -6قضاء إداري ودستورية ذات صلة:
 4نوفمبر 2021
 .1حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ،جلسة  14نوفمبر لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية
المادة  375مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  58لسنة  ،1937المضافة بالمرسوم بقانون
رقم  10لسنة  ،2011المعروفة بمادة البلطجة.
 .2قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ،تحديد جلسة  12ديسمبر لنظر دعوى المطالبة بالفصل
في مدى دستورية نص المادة األولى مكرر من القانون رقم  36لسنة  1975الخاص بإنشاء صندوق
الخدمات الصحية واالجتماعية ألعضاء الهيئات القضائية ،ونصوص المواد  19 , 18 , 17 , 16من
القانون رقم  90لسنة  1944الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
 6نوفمبر 2021
 .1قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة  12ديسمبر المقبل لنظر دعاوى الضريبة
على العقارات ،وتوزيع الميراث وقذف الموظف العام والخدمات الصحية للهيئات القضائية والرسوم
القضائية لبيان مدى دستوريتها
 .2قضت المحكمة اإلدارية العليا فحص بإجماع اآلراء برفض الطعن المقام من وزير التعليم إبان حكم
الرئيس األسبق محمد مرسي وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية في مارس
 3013بحظر األخونة بالجامعات بإلغاء قرار وزير التعليم بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة
الذي رفعه مرسى ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم
لصالح اإلخوان المسلمين  ،وأكدت على ستة مبادئ لحماية استقالل الجامعات هي  -1 :بدل الجامعة حق
ألعضاء هيئة التدريس دون قيد و ليس منحة من الوزير  -2اإلخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل
مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة األستاذية عند الشعب  -3اغتصبوا سلطة
المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر واإلبداع وال يجوز إجبار األساتذة لالنضمام لفصيل سياسي معين -4
أساتذة الجامعات ال تخضع لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير األستاذية  -5مفهوم مبدأ
استقالل الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية واإلبداعية واالجتماعية وليس استقالالً ماليا ً وإداريا ً وعلميا ً
فحسب  -6األستاذ هو وحدة الجامعة ال سلطان عليه إال لضميره العلمي وال يجوز التسلط على أدق
بيانات العلماء الشخصية .
 8نوفمبر 2021

 .1أجلت محكمة النقض طعن شقيق وزير المالية األسبق يوسف بطرس غالي ،في القضية رقم  8718لسنة
 2019جنايات قصر النيل على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن  15سنة في واقعة اتهامه بتهريب
اآلثار إلى أوروبا لجلسة  17مارس المقبل للمرافعة.
 .2رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من  18متهما على األحكام الصادرة بالسجن المشدد في القضية المعروفة
إعالميا بقضية أحداث عنف جرجا.
 .3قررت المحك مة االقتصادية في القاهرة تأجيل االستئناف المقدم من رجل األعمال حسن مالك على حكم حبسه
سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك إلى جلسة  14ديسمبر المقبل.
 .4قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (،33 ،16 ،13 ،4 ،3 ،1
 )37من القانون رقم  76لسنة  1970بشأن نقابة الصحفيين.
 9نوفمبر 2021

 .1أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم  130لسنة  54قضائية عليا قرار رئيس
الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة رئيس رئيس قطاع شؤون العاملين بالقليوبية بعقوبة
اللوم بعد ثبوت عدم احترام قدسية مقر العمل والتلفظ بألفاظ غير الئقة في مواجهة أحد مرؤوسيه ،وقيامه
بطلب وجمع مبالغ مالية من العاملين لشراء موكيت وستائر وأشياء األخرى لمكتبه.

 -7التشريعات والقرارات:
 8نوفمبر 2021
 .1نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم  234تابع “أ” الصادر في  19أكتوبر لعام  ،2021قرار جهاز
حماية المستهلك رقم  ،115الخاص بشركات ومعارض السيارات ،.ويلزم القرار شركات ومعارض
السيارات باإلعالن عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى،
ً
شامال للضريبة ومواصفاتها موض ًحا به ،النوع ،الطراز ،بلد
على أن يتضمن اإلعالن سعر السيارة
المنشأ ،الفئة ،الكماليات ،على أن يكون اإلعالم مثبت بالزجاج األمامي للسيارة وفقَا للمواصفات المحلقة
للقرار.
 10نوفمبر 2021
 .1طالب وزير األوقاف ،جميع مديري المديريات وجميع العاملين باألوقاف سرعة العمل على رفع صناديق
التبرعات من المساجد قبل الموعد المحدد بيوم اإلثنين القادم.وأصدر وزير األوقاف ،قبل أيام ،قرارا
وزاريا هاما بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد ،يتضمن تنظي ًما
دقيقا لعمليات التبرع بها ،بحيث ال يسمح ألي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق
النقدي ،وعدم السماح بوضع أية صناديق بها ،باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد
النذور المحددة بالقانون ،كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع االلتزام بكافة اإلجراءات
القانونية واإلدارية لقبولها.

 -8بيانات قضائية :
 9نوفمبر 2021

 .1النيابة العامة تصدر إعالن القاهرة  2021لمكافحة الجريمة العابرة للحدود ،وجاء نص إعالن القاهرة
 2021وتضمن:
ُ
 -1فعيل مذكرة التفاهم التي أبرمت بين جمعيتي النواب العموم األفارقة والعرب ،وتعريف
المؤسسات الدولية واإلقليمية بالجمعيتين واألنشطة التي تباشرانها ،والعمل بشكل جماعي
لصياغة تشريعات واتفاقات دولية لتيسير التعاون الدولي.
 -2العمل على تعزيز املعرفة باألطر الوطنية واإلقليمية والقارّية والدولية التي هي ُركن التعاون الدولي في
ًّ
قضائيا.
التحقيق في الجرائم عبر الوطنية واإلرهاب ومالحقتها
 -3استخدام وسائل التعاون الدولى الرسمية وغير الرسمية على السواء للتعاون بطرق مبتكرة -بالرغم من
وجود اختالفات في النظم الوطنية ،واللغوية ،والنصوص الخاصة بحقوق اإلنسان،
 -4تعزيز القدرات واملعرفة ألعضاء هيئات التحقيق وسلطات االدعاء للدول حول الجرائم عبر الوطنية وجرائم
اإلرهاب ،وضمان التدريب ألعضاء جمعيتي النواب العموم األفارقة والعرب.
 -5تشجيع إقامة اآلليات واملبادرات التي تدعم سلطات التحقيق املختصة ،والتعاون مع ُم ّ
قدمي خدمات اإلنترنت
األجنبية من أجل مواجهة استخدام الجماعات اإلجرامية املنظمة لشبكة اإلنترنت في ارتكاب جرائم اإلرهاب
وتمويله ،والبتكار وسائل للحصول على أدلة إلكترونية مقبولة أمام املحاكم.
وعُقد المؤتمر تحت عنوان «دور أجهزة النيابة العامة وهيئات االدعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

تعليق الشبكة العربية:
 استمرت نيابة أمن الدولة العليا في استقبال والتحقيق مع المواطنين المقبوض عليهم بموجب محاضر تحرياتمحررة من قبل ضباط األمن الوطني وخالل هذا األسبوع حققت مع عدد  34مواطن بتهم االنضمام لجماعة
ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة في قضايا مختلفة وأصدرت قرارها بحبسهم جميعا لمدة  15يوم علي ذمة
التحقيق .
وعلى مدار أربعة أيام نظرت دوائر اإلرهاب المنعقدة جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أوامرتجديد حبس عدد  511متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة العليا ولم يتقرر
إخالء سبيل إال عدد  10متهمين تقريبا بينما تقرر استمرار حبس الباقين واستمرار معاناة الحبس االحتياطي
المطول بحقهم .
 جاء قرار نيابة جنوب القاهرة الكلية إخالء سبيل المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد حلمي بضمان محلإقامته ليطفئ اشتعال أزمة كبرى في أوساط المحامين الذين دعوا لالحتشاد والتضامن مع زميلهم الذي أستدعي
للتحقيق على إثر تقديم القاضي  /محمد كامل عبد الستار رئيس الدائرة الثالثة ارهاب سابقا حوى مضمونها اتهام
حلمي باهانة هيئة قضائية أثناء مثوله أمام المحكمة ونظر أمر تجديد حبس موكلتيه المحبوستين احتياطيا منذ أكثر
من عا مين ويذكر أن مجلس نقابة المحامين ومجالس بعض النقابات الفرعية قد مثلت رفقة حلمي أثناء التحقيق
معه .
 بقرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة حجز محاكمة الناشطين والمدونين عالء عبد الفتاحومحمد ابراهيم صاحب مدونة " أكسجين" والمحامي الحقوقي محمد الباقر ألاصدار الحكم بجلسة  20ديسمبر
القادم في اتهام نيابة أمن الدولة العليا لهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تكون تلك المحاكمة حالة لم يسبق حدوثها

طوال تاريخ القضاء المصري فلم يكفي المتهمين احالتهم للمحاكمة أمام قضاء استثنائي تنأي أحكامه من الطعن
عليها أمام محكمة أعلي بل لم تستجب المحكمة أليا من طلباتهم ومحاميهم التي شملت تمكينهم من الحصول على
صورة أوراق القضية واالتهام حتى يتمكنوا من معرفته وتجهيز دفاعهم الكفيل بنفيه كما طلب التصريح باللجوء
للمحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية نص المادة  19من قانون الطوارئ والتي بموجبها فقط أحيلوا
للمحاكمة أمام محكمة طوارئ استثنائية  ،،وقرر حجز القضية للحكم يوم  20ديسمبر القادم دون أن يبدي أي
دفاع موضوعي لدرء االتهام .
 فقط وخالل  7أيام صدرت قرارات قضائية من محاكم الجنايات المختلفة بإحالة أوراق  7متهمين لمفتيالجمهورية تم هيدا إلصدار أحكام بإعدامهم وهو ما يقفز بإعداد أحكام اإلعدام التي أصدرتها محاكم الجنايات
بمصر خالل العام الجاري إلى معدالت غير مسبوقة تعبر عن التوسع الشديد في إصدار أحكام اإلعدام .
 عبر اكتفاء محكمة جنايات المنصورة بالحكم لمدة  7سنوات من السجن المشدد ضد عدد  7متهمين بينهم 4شرطيين من العاملين بسجن جمصة شديد الحراسة على إثر قيامهم بالتسبب في مقتل أحد نزالء سجن جمصة
بعد أن طرحه رقيب الشرطة المتهم أرضا وقيام المتهمين بتقييد يديه وقدميه وتكميم فمه وتعصيب عينيه ومواالة
االعتداء عليه بالضرب باأليدي واألرجل وعصي بالستيكية مما أودي بحياته حال االعتداء عن تلك األزمة
التشريعية التي تمكن من إيقاع أحكام رادعة الجالدين ومرتكبي جريمة التعذيب في مصر مقابل اقترافهم تلك
الجريمة المنافية لحقوق اإلنسان وكافة الشرائع حيث يقصر قانون العقوبات المصري االعتراف بتحقق جريمة
التعذيب على شرط أن يكون الهدف من ايقاع التعذيب هو انتزاع اعتراف من المجني عليه في مجافاة عمدية
وفجة للتعريف الذي أقرته االتفاقية األممية لمناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة
بالكرامة اإلنسانية ويضاف إلى هذا تحفظ الحكومة المصرية علي مادتين باالتفاقية واللتان تجيزان للمجني عليهما
والمنظمات الحقوقية تقديم شكاواهم أمام األليات الدولية .

