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حكمها بسجنه لمدة
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تم إلقاء القبض على "
في القضية رقم "

ومنذ صدور الحكم عليه وهو مودع بسجن "
وحيث أن السجين "

طبية عن حالته(.
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" وبتاريخ

/

 /أصدرت محكمة "

"

" يعاني من مرض )نذكر الحالة الصحية تفصيملاً وما يعاني منه مع ذكر ما يتوافر من تقارير

لما كان ذلك وكانت المادة رقم  18من الدستور المصري تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة

وفمقا لمعايير الجودة ،وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع

كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

كما جاء بالفقرة الأولى من المادة رقم  12من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه من حق كل
إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغها.

وجاء بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم

معاملة إنسانية تححترم اللكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

وتنص المادة  36من قانون تنظيم السجون رقم  396لسنة  1956في فقرتيها الأولى والثانية على أن:

زا كليييا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون
"كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عج م

لفحص ه بالاش تراك م ع الط بيب الش رعي للنظ ر ف ي الإف راج عن ه .وينف ذ ق رار الإف راج بع د اعتم اده م ن م دير ع ام الس جون وموافق ة

النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة".
لما كان ذلك وكان استمرار إيداع السجين )

لالتزامات مصر الدولية والدستور والقانون المصري فإنه:

( الذي يعاني من مرض يعرض حياته للخطر وبه مخالفة صر يحة

بناء عليه
نلتمس من سيادتكم صدور أمركم:

 -1باتخاذ اللاًزم لإصدار قرار بالإفراج الصحي عن السجين

المودع بسجن

 -2إيداع السجين المذكور إحدى المستشفيات التي تتوفر بها سبل علاًجه لححين صدور الأمر بالإفراج الصحي عنه.

مقدمة لسيادتكم

