
 

 

 

 

 رجل أمن استشهاد بشأناملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بيان 

 عاصمةحمافظة اليف  قرية كرباباديف  آخرين  ثننيأوإصابة 

 

 

 2016 أبريل 16املنامة يف 

 

تلقت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان خرب وزارة الداخليةة زييةد مةحل احلةين واعسة   ةحل       

وقوع  مل  نيف غري قانوني ومرفوض باستخدام القنابةل احلارقةة ملاملولوتةواس اسةت دا     

أثنةا  أداه ةا للوا ة       2016أبريةل   16دورية أمنيةة يف وةوالي السادسةة مةحل مسةا  يةوم أمة         

تش اد ر ل أمحل محل أفراد الشرطة وإصابة اثةن  خخةريحل باصةابا     بقرية كرباباد أدى الس

 خطرية ومت نقل ما للمستشف  لتلقي العالج.

وإن املؤسسةةة الوطنيةةة ال يسةةع ا يف شةة ا الشةةان إال اإل ةةرال  ةةحل رف ةة ا الشةةديد  ةة ا الفعةةل   

العنيف املؤثم وغري القانوني ال ي است دا وياة ر ال اعمحل أثنا  تاديت م لةوا ه م وويةاة   

الغري محل املواطن  أو املقيم ، مؤكدة أن شة ا الفعةل مةحل هةانو تقةوين اعمةحل واالسةتقرار        

من  وت ديد اعمحل والسلم اعشلي، ف ال  ةحل مساسةو ققةوق اإلنسةان وورياتةو      وترويع اآل

 اعساسية  ل  حنو يعيق متتع م ب ا.

وحتةةا املؤسسةةة الوطنيةةة ريةةع أفةةراد ايتمةةع الهظةةريد إا اليق ةةة و ةةدم اال ةةرار ورا     

املتاوةة، إا  د وا  العنف والتمسك بالعمل السلمي والدفاع  حل املطال  بالوسةاهل القانونيةة   

 ان  التمسك بالوودة الوطنية ونه  العنف جبميع أهةاالو فاةرا ورارسةة، والعمةل  لة       

 ضهط النف  وتعييي قيم التعايش السلمي ب  الفئا  واملاونا  الهظرينية املتنو ة.

وتد و املؤسسة الوطنية اجل ا  املختصة إا تطهيق القانون زا حيد مةحل اللوةو  إا العنةف    

ل  ل  تشويع العمةل السةلمي يف رارسةة الةرأي واحلةق يف التعةهري، مةع مرا ةاة وقةوق          والعم

املت م القانونية كما كفلة ا دسةتور رلاةة الهظةريحل والتشةريعا  الوطنيةة والدوليةة  ا         

 العالقة.

وب  ه املناسهة اعليمة، تعرل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  حل وين ا العميق الستش اد 

وتتقدم خبالص التعازي واملواساة عسرة وأصدقا  وزمال  هة يد الوا ة ، دا يةة     ر ل اعمحل

املةةوا العلةةي القةةدير أن يلةة م أشلةةو و ويةةو الصةةرب والسةةلوان، وأن اةةحلا  لةة  املصةةاب  بالشةةفا   

 والصظة.
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