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  عن الطعام هإضرابجالل البحيري بعد  لشاعرسرعة إخالء سبيل اب : نطالبإلى النائب العام

 أدوية القلب واالكتئاب امتناعه عنو 

 

 املستشار حمادة الصاوي   :السيد النائب العام

 مقدمه إلى سيادتكم/ منظمات حقوقية مصرية.  

  أدوية القلب واالكتئاب  امتناعه عنعن الطعام و   هإضرابك عاجل إلخالء سبيل جالل البحيري بعد  طلب بتحر 

 

تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتراب عن الطعت  رة البحيري، فريق دفتاعته بتدخولتهأبلغت  أست ممتا  وحتى اآلن،   متارس 5منت    أدويتة القلتب واالكتئتاب  وامتنتاعته عنام  إضت

ناء  عيى  ل   ا عيى حياته. ًو ا جستتمي  كتب النائب مل،  2023لستتنة   15196رقم  الغالبحرية الفكر والتعبير، ب  ستتةتقدم  مؤستتيشتت ل خطر 

تتتتتتراب تتتتتت ن إضت تتتتتتاعر جالل البحيري، لفت  تحقيق بشت  عن الشت
 
مارس،    5أدوية القلب واالكتئاب من   امتناعه عن  عن الطعام، و   هالعام، نيابة

ة بمستشفى السجن  الحبس دون جريمة.    من، وإخالء سبيله بعد خمسة أعوام  كما طالب  بسرعة تلقيه الرعاية الصحية املطلًو

تتتتتتتتتتتتجن دون  تتتتتتتتتتتتادس    الست تتتتتتتتتتتتراب البحيري مس بدء عامه الست تتتتتتتتتتتت  .هئعيى خلفية تعبيره عن آرا، جريمة  تزامن إضت تتتتتتتتتتتتتمرار حبست ا   هويمثل است
 
انتهاك

ا للمواد رقم   تتتتتتتتتتتتتوريت  تتتتتتتتتتتتددت عيى حق املواطنين    حريتة التعبير، وعتدم جوا  تط71،  70،  65دست تتتتتتتتتتتتالبتة ل حريتة     (، والتي شت ًتة ست بيق عقو

 املتعلقة بحرية التعبير.
 
كب عن طريق النشر والعالنية، وخاصة

َ
 الجرائم التي ُترت

تتتية رقم  2018مارس   3القبض عيى البحيري     تم  تتت،تين، ا ولى ل  القضت درج    قضت
ُ
تتتبيله بتدابير احيرا ية  2018لستتتتنة   480، وأ خيى ست

ُ
، وأ

تتتتتتتتتتية      تتتتتتتتتتية الثانية  أما    .2019إبريل   17   تل  القضت حيل  فالقضت
ُ
تتتتتتتتتتكرية، مل  تتتتتتتتتته أال  أعوام، أ حكمة عست   31هاها البحيري    أمرت بحبست

تتتتتتتتتتتت ل اير قانو  . أم حقق  معه نيابة  ،  2021يوليو   ا بشت تتتتتتتتتتتتراحه، وكل محت ز  لكن و ارة الداخلية امتنع  عن تنفي  إجراءات إطالق ست

تتتية جديدة رقم  ا  القضتتتتية التي الي  ، ول 2021لستتتتنة    2000أمن الدولة العليا    قضت ا احتياطي  تتت  عيى خلفية  حتى اآلن،    بموجبهازال محبوست

 اتهامات مشابهة. 

تتتتتتياق، تطالب امل تتتتتترعة نقل   ه ا الست تتتتتتب، كما تطالب النائب مل  البحيري  نظمات املوقعة أدناه، بست تتتتتتجن لتلق  العالج املناست تتتتتتفى الست تتتتتتتشت ست

ا عيى حياته وسالمته.    هالعام بسرعة التدخل إلخالء سبيل
 
 حفاك

 

 :املنظمات املوقعة

 مؤسسة حرية الفكر والتعبير •

  سانالجبهة املصرية لحقوق اإل •

  مركز النديم •

 املبادرة املصرية ل حقوق الشخصية •



 املفوضية املصرية ل حقوق والحريات •

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإل سان •

 كوميتي فور جستس •

 


