
 

 

 

 

 مدانني ثالثة حبق اإلعدام عقوبةبشأن  اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

 

 م2017 يناير 16 يف املنامة

 قتل قضية يف عليهم احملكوم حبق اإلعدام عقوبة تنفيذ اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تابعت

 ذلك و الديه، مبنطقة 2014 مارس يف الداخلية وزارة منتسيب من شرطيني و للشرطة ضابط

 بعد جاء قد التمييز حمكمة من الصادر البات احلكام بأن املؤسسة ترى و. متفجرة أداة باستخدام

 وفقا أقواهلم مساع بعد و للمتهمني حمامني وجود ظل يف درجتني عرب احملاكمة إجراءات استنفاذ

 .دوليا عليها املتعارف اإلجراءات مع متاشيا مسببة قضائية ألحكام

 احلقوقية املواثيق مبوجب الدولية التزاماتها من أيا ختالف مل البحرين مملكة بأن املؤسسة وتؤكد

 مبوجب عليه املصادق السياسية، و املدنية باحلقوق اخلاص الدولي العهد خاصة و عليها، املصادق

 7 رقم القانون مبوجب عليه املصادق اإلنسان حلقوق العربي امليثاق و 2006 لسنة 56 رقم القانون

 ألصحاب الدوحة قمة يف الصادر اإلنسان حلقوق اخلليجي واإلعالن الدولية واألعراف 2006 لسنة

 آلية مبوجب البحرين مملكة والتزامات 2014 يف التعاون جملس دول قادة والسمو اجلاللة

 حقوق جملس أمام األخرى الطوعية البحرين مملكة والتزامات الشامل، الدوري االستعراض

 منذ السنوية اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تقارير وتوصيات املتحدة لألمم التابع اإلنسان

 .تأسيسها

 العقاب تنفيذ و القانون إنفاذ على املعنية اجلهات حرص اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وتثمن

 من 332و 331و 330 املادة يف املبينة بالقواعد التزمت بأنها العامة والنيابة الداخلية وزارة يف متمثلة

 ألقارب بالسماح 2002 لسنة 46 رقم بقانون املرسوم مبوجب الصادر اجلنائية اإلجراءات قانون

 املستورة، األماكن أحد يف العقاب تنفيذ و العقوبة، تنفيذ يوم مبقابلتهم باإلعدام عليهم احملكوم

 وعدم وواعظ، وطبيب السجن ومأمور العامة النيابة عن وممثل العقاب تنفيذ قاضي وحضور

 .عليهم للمحكوم الدينية األعياد أحد يف العقوبة تنفيذ

 رقم املتحدة لألمم التابع األمن جملس قرار بتنفيذ البحرين مملكة التزام املؤسسة تتابع كما

 يف يشكل الذي اإلرهاب ملكافحة الالزمة اإلجراءات جبميع القيام على أكد الذي و 2001 لسنة 1373

 من اجملتمع محاية قانون بإصدار تشيد كما. الدوليني والسلم لألمن خطر أهم الراهن الوقت

 من املعنية القرارات مع متسقا مضمونه جاء الذي وتعديالته 2006 لسنة 58 رقم اإلرهابية األعمال

 .اإلرهاب على العاملية احلرب يف اململكة دور يف يسهم مبا املتحدة لألمم العامة اجلمعية




