
ألبرتي:          ريمون لودي اإلنسان حقوق عن المدافعة اغتيال محاولة العراق

.  2020أغسطس  17في  تم                 بحيث البصرة مدينة في منزلها بخارج اغتيال لمحاولة ألبرتي ريمون لودي اإلنسان حقوق عن المدافعة تعرضت ،
رجلها               في بإصابتها تسبب ما المعروفين غير األشخاص من مجموعة قبل من عليها النار إطالق

ألبرتي   ريمون . لودي شاركت                   العراق في الشباب و المرأة حقوق تعزيز على الفردوس جمعية مع عملت اإلنسان، حقوق عن عراقية مدافعة في
أكتوبر                في بدأت التي العراق في السلمية المظاهرات في نشط بشكل اإلنسان حقوق عن الحكومة     2019المدافعة في الفساد ضد لالحتجاج ،

يشمل.                      بما البصرة، مدينة في البيئية المشاكل على تعمل حيث العراقي، االجتماعي المنتدى في عضو هي ألبرتي ريمون لودي أن كما العراقية
العرب        شط و الفرات نهر في المياه تلوث

المعروفين                 2020أغسطس  17في  غير المسلحين من مجموعة قام البصرة، في منزلها مغادرة وشك على ألبرتي ريمون لودي كانت بينما ،
  . المدافعة                    تمكنت السيارة في ينتظراها كانا اللذان زمالئها من اثنين و اإلنسان حقوق عن المدافعة باتجاه النار بإطالق وجه كمامات يرتدون كانو
الشرطة                         إخبار تم للمشفى، نقله تم ظهره،و في زمالئها أحد أصيب كما رجلها، في إصابتها تم أنه إال زمالئها، مع السيارة دخول و الهروب من

أخر                         هجوم أي من ألبرتي ريمون لودي لحماية وقائية إجراءات أي باتخاذ تقم لم الشرطة أن إال تحقيق فتح تم و ، االغتيال محاولة حول

حول                   تتركز هذه اإللكترونية التشويه حملة االجتماعي، التواصل مواقع على تشويه لحملة ألبرتي ريمون لودي تتعرض االغتيال، محاولة منذ
مواقع                     على االفترائية التعليقات و التهديدات االغتيال، محاولة أثناء السيارة في ينتظراها كانا اللذان زمالئها أحد مع عالقة على المدافعة كون

" شرف            "  جريمة يسمى ما تحت االغتيال محاولة عن مسؤولة كونها عائلتها اتهمت االجتماعي الالتواصل  

إلى                        تهدف خاص،و بشكل النساء لمدافعات لها تتعرض أمر الحمالت هذه تحت المخاطر و الكامنة التهديدات و الجنسية، التشويه حمالت إن
            . بعض          في أنه ،كما العراق في متكرر بشكل تحدث الجنسية التشويه حمالت إن اإلنسان حقوق عن الدفاع في الشرعي عملهن و سمعتهن تشويه

         . حالة              يشمل بما و الحاالت من العديد في لألسف ضدهن التهديدات و المضايقات تزيد قد و المدافعات عمل على مقلق بشكل تؤثر الحاالت
خطر          في المدافعات حياة تضع الحمالت هذه ألبرتي، ريمون لودي

لودي                       اإلنسان حقوق عن المدافعة لها تتعرض التي المضايقات و االغتيال محاولة حول قلقها غاية عن تعبر ديفندرز الين فرونت منظمة إن
                     . الدفاع  في الشرعي و السلمي لعملها نتيجة إال هو ما ألبرتي ريمون لودي استهداف بأن تؤمن ديفندرز الين فرونت منظمة إن ألبرتي ريمون

اإلنسان   حقوق عن

على        العراقية السلطات تحث ديفدرز الين فرونت منظمة

بعين                      األخذ مع ألبرتي، ريمون لودي اإلنسان حقوق عن المدافعة ضد التهديد و االعتقال محاولة حول نزيه، و شامل عاجل تحقيق  إجراء
الدولية             المعايير ضمن للعدالة المسؤولين إحضار و التحقيق، هذا نتائج نشر  االعتبار

      - مجال          -   في المشروعة بأنشطتهن القيام على الظروف جميع في قادرات العراق في اإلنسان حقوق عن المدافعات تكون أن  ضمان
القضائية          -     المضايقات ذلك في بما قيود أي وبدون االنتقامية األعمال من خوف دون اإلنسان حقوق
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