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مركز شمس يطالب بفتح تحقيق حول مقتل مواطن من محافظة قلقيلية
رام اهلل  :طالب مركز إعالم حقوق اإلنسا ااا والديمقراطية " شمممممس " بفتح تحقيق حول مقتل المواط محمد
راتب بري ( )53عاما م قرية س ا اانيريا في محافظة قلقيلية  ،كما وتابع المركز ببالغ القلق إعال خبر وفاة
المواط

المذكور في المسااتىااف االسااتىاااري برام اهلل  ،متأث ار بجراحه التي أصاايب بها في وقت سااابق نتيجة

تعرضااه إلطالق نار م قبل عناصاار م األجهزة األمنية  ،أثناء محاولتهم القبض عليه عل خلفية جنائية ،
وذلك وفقا للناطق الرساامي بلسااا الىاارطة الفلسااطينية  ،والذي يأتي بعد فترة وجيزة م وفاة موقوف في سااج
بيتونيا .
كما وأكد مركز "ى ا اام " عل حق الجهات الرس ا اامية وجهات إنفاذ القانو في فرض األم وس ا اايادة القانو

ومتابعة المخالفي ومرتكبي الجرائم وجلبهم للعدالة  ،فإنه يى اادد عل أ هذا ال يجب أ يكو عل حس اااب
حقوق المواطني  ،بحيث يتم انتهاك حقوقهم القانونية باسم الحفاظ عل األم .
وىاادد المركز عل ضاارورة تبيا الحقيقة  ،وذلك في ظل اللغط الذي يدور حول تفاصاايل الواقعة  ،فإ مركز

"ى اام " يطالب بما يلي :أولا :فتح تحقيق جدي وفوري في الحادثة واطالع الجمهور عل النتائج التي س اايتم
التوصل إليها ضم حقهم في الحصول عل المعلومات واتخاذ المقتض القانوني الالزم بحق المخالفي .

ثاني ا :ضاارورة قيام المؤساسااة األمنية بااللتزام الدقيق بالمعايير العامة السااتخدام القوة بحيث ال يتم ذلك إال بعد

اللجوء إل الوسا ااائل السا االمية وعدم التذرع بأي اسا ااتثناءات أو مبررات الس ا ااتخدام القوة بىا ااكل غير مى ا ااروع
وممارساة ضابط النف

في اساتخدامها ،وااللتزام كذلك بمعايير إطالق النار الدولية التي تىادد عل ضما أ

ال يتم ذلك إال في حالة الخطر المحدق ولإلصا ااابة ولي

القتل ،وفق ما ورد في مدونة األمم المتحدة لقواعد

سالوك الموظفي المكلفي بإنفاذ القواني  ،وقواعد األمم المتحدة األسااساية بىاأ استخدام القوة واألسلحة النارية
م جانب الموظفي المكلفي بإنفاذ القواني .

ثالث ا :اتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يض ا اام عدم تكرار مثل هذه الحادثة الخطيرة ،واس ا ااتكمال جهود الجهات

الرس اامية بتدريب جميع الض ااباط عل مختلف وس ااائل اس ااتخدام القوة بالدرجات المتفاوتة وفق ما نص اات عليه
المعايير الدولية ،ووفق التزامات فلسطي بموجب اتفاقيات ومواثيق حقوق اإلنسا الدولية.
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