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 عاجل تحرك
 

 بكفالة احتجاجات ومنظم معلّم سراح إطالق

 
 أفراد قام ،2020 مايو/أيار 16 في بكفالة. برواري بكر أبا الباقي عبد بدل والناشط المعلم عن اإلفراج تم ،2020 مايو/أيار 31 في 

 لاستعما "إساءة بـ بدل واتُّهم قضائي. أمر دون العراق، كردستان إقليم دهوك، في باعتقاله األمن وقوات المحلية الشرطة من مسلحون
 لمتعلقةا التهم إسقاط يتم لم بينما االجتماعي. التواصل منصات عبر سلمية احتجاجات تنظيم في دوره خلفية على اإللكترونية"؛ أجهزة
  للمحكمة. موعد تحديد يتم لم برواري، لبدل السلمي والتجمع التعبير بحرية

 
 المناشدات. أرسل لمن الشكر وجزيل المناشدات. من المزيد إلى حاجة ال

 
 في (.I-KR) العراق كردستان إقليم ، دهوك في احتجاز مركز من بكفالة برواري بكر أبا الباقي عبد بدل  والناشط المعلم عن اإلفراج تم ،2020 مايو/أيار 31 في 

 اإلغالق جرااا إل نظًرا قريبًا تحديده المرجح غير ومن للمحكمة، موعد تحديد يتم لم برواري، لبدل السلمي والتجمع التعبير بحرية المتعلقة التهم إسقاط يتم لم حين
ً ووفق العراق. كردستان إقليم في 19 - كوفيد فيروس وباا تفشي لمكافحة الشامل  وأ التهم إسقاط يتم أن المحتمل من السابقة، األنماط إلى استناداً  ومحاميه، ألسرته ا
 تنظيمها. في شارك التي االحتجاجا  خالل عنف أو أضرار تحدث لم حيث غرامة، بدفع برواري بدل على الحكم

 
 من الغالب برواري، بكر أبا الباقي عبد بدل الُمعلم "األسايش"، قوا  من ضباط وكذلك بدهوك، المحلية الشرطة من مسلحة عناصر اعتقل  ،2020 مايو/أيار 16 في

  إليه. يقتادونه الذي بالمكان أو اعتقاله بسبب يخبروه أن أو عليه، بالقبض أمًرا يبرزوا أن دون العراق، كردستان بإقليم دهوك في بمنزله عاًما، 55 العمر
 

 قانونل وفقًا تصريح، دون باالحتجاج رسميًا اتهامه بعد المحاكمة، لجلسة موعد تحديد حين إلى بكفالة، عنه إلفراجبا بدهوك محكمة أمر  ،2020 مايو/أيار 18 وفي
 استعمال "إسااة بـ شغب، أعمال على التحريض بشأن جديدة قضية في الحقًا، واتُهم عنه، يُفرج لم ولكن .2010 لعام االحتجاج بشأن 17 رقم العراق كردستان إقليم
  االحتجاز. قيد عليه وأُبقي ،2008 لعام 6 رقم كردستان إقليم قانون من 2 المادة بموجب اإللكترونية"، زةأجه

 
 اهذ مر ذلك، ومع لالحتجاج. تصريح على للحصول دهوك في المحلية السلطا  إلى طلبًا اآلخرون، االحتجاج ومنظمو برواري، بدل قدم ،2020 مايو/أيار 12 في 

 استجابة. أي يلق لم وإن حتى ساعة، 48 بـ االحتجاج قبل إخطار قُدم إذا تلقائيًا، يُمنح االحتجاج بتنظيم التصريح أن على القانون ينص هذا، ورغم بة.استجا دون الطلب
 

  رة.الضرو عند عنه، نيابة المناسبة اإلجرااا  وستتخذ برواري، بدل بقضية تتعلق تطورا  أية كثب عن الدولية العفو منظمة ستراقب
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