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 شاسوار عبد الواحدالعراقي الكوردي  لناشط لتعسفي لعتقال االبيان ادانة ا

 

تدين منظمة مبادرون لحقوق االنسان والديمقراطية و بأشد العبارات االعتقال التعسفي للناشط شاسوار عبد الواحد  في مدينة 

وتعده المنظمة ناشطاً حقوقياً ملتزماً يناضل للمطالبة بحقوق  2017-12-18كوردستان العراق  بتاريخ السليمانية في  إقليم 

  .شعب كوردستان العراق  بحياة كريمة وسيادة للقانون

وقد جاء االعتقال بعد أن خرج االالف من الكورد في تظاهرات مناهضة لسياسة حكومة اإلقليم وتفشي الفساد فيها وغياب 

القانون .وتحمل سلطات اإلقليم  الناشط  شاسوار عبد الواحد مسؤولية التحشيد للشارع الكوردي ومطالباته باستقالة سلطة 

 الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني .

إن القبض على الناشط شاسوار من قبل السلطات الكوردية  هو محاولة سافرة لكبت حرية التعبير وترهيب الناشطين  ويمثل 

بير في الممارسة الديمقراطية. من خالل التضييق واالقصاء للتيارات واالصوات المعارضة إلدارة اإلقليم والهيمنة تراجع ك

داللة نحو اتجاه أوسع من القمع تقوم به سلطات اإلقليم  ، والذي يصبح على نحو متزايد تهديدا للحياة  هوهذ الحزبية هناك

 السلمية لسكان إقليم كوردستان العراق  .

اإلقليم لألفراج العاجل عن الناشط شاسوار عبد الواحد وغيره من النشطاء  (، ندعو سلطات IOHRDنحن في منظمة )

الفيدرالية العراقية  بالتدخل والبدء في إجراء ممن جرى اعتقالهم على اثر موجة التظاهرات األخيرة ونطالب ايضاً السلطات 

السلطات العراقية بشقيها اإلقليم والمركز   ( IOHRD) تذكر منظمة  ذاعتقاله. وإتحقيق عاجل ومحايد في ظروف 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشان التجمع  21صوص ما تقرره المادة خبالتزاماتهما الدولية  وعلى وجه ال

قيتي حماية األشخاص من وما تقرره اتفااو االستخدام المفرط للقوة , السلمي ووجوب عدم وضع القيود على ممارسته  

 باقي النشطاء عن مكان احتجازه والفوري  التغيب واالختفاء القسريين ومناهضة التعذيب  من التزامات توجب الكشف 

وتحمل المنظمة السلطات العراقية  وتمكينهم من التمتع بحقوقهم القانونية في تلقي المساعدة القانونية والتواصل مع عوائلهم 

مسؤولية الحفاظ على حياة الناشط وسالمته ,  كما وتدعو المنظمة نشطاء ومنظمات حقوق اإلنسان في العراق و العالم 

 لواحد وباقي المتظاهرين  غير المبرر وغير المقبول.إلدانة اعتقال الناشط شاسوار عبد ا
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