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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  من ضروب املعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 مناهضة التعذيبة نجل

 ١٩مبوجـب املـادة      النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف           
  االتفاقية من

ـ جل تعليقات حكومة البحرين علـى اسـتنتاجات وتوصـيات             مناهـضة  ة  ن
  *)(CAT/C/CR/34/BHR التعذيب

 ]بالعربية: األصل[  
  ]٢٠٠٩فرباير / شباط١٣[  

__________ 

هذه الوثيقة رمسياً قبل إرسـاهلا        ُ   َّ ُتحرَّروفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل             *  
  .دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة إىل
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  ٢٣/٦/٢/١٠١/ش ق: لرقما
  ١٤٣٠ حمرم ١٦: التاريخ
  ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١٣

  مدير إدارة املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية احملترم/السيد الفاضل  
  حتية طيبة وبعد،  
          / كــانون األول٢١ املــؤرخ ١٣٧٣٥٥-٣/١٠/٨بنــاء علــى كتــابكم رقــم   
 بشأن طلب بعض التوضيحات على بعض الفقرات الواردة يف رد اجلهـات             ٢٠٠٨ديسمرب  

     / تـشرين الثـاين    ٢١البحرين على توصيات جلنة مناهـضة التعـذيب يف           املختصة مبملكة 
  .٢٠٠٨نوفمرب 

   ) ه(٦ الفقرة  - أوالً  
 مـن   ٦١ على نص املـادة       فإنه بناءً  ،احة للمحتجزين اخلاصة خبفض الضمانات املت     

  :٢٠٠٢ لسنة ٤٦قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم رقم 
يواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ويكون له حق االتصال مبـن               "...  

  ".يرى من ذويه إلبالغهم مبا حدث واالستعانة مبحام
 بآليات وضوابط اإلجراءات الواجب اتباعها      كما قامت الوزارة بإصدار نظام خاص       

 أوجب إنشاء وحدة مستقلة للتوقيف بكافة مـديريات         بشأن املوقوفني واحملبوسني احتياطياً   
  :وختتص هذه الوحدة بعده أمور من ضمنها. الشرطة واإلدارة األمنية

 التأكد من الشروط الصحية واألمنية بأماكن التوقيف؛  -١

وتثبت . السماح للموقوفني واحملبوسني احتياطيا باالتصال باحملامي ومبقابلته       -٢
 هذه الزيارة بدفتر األعمال اليومية؛ 

توفري الرعاية الصحية للموقوف إذا احتاجها وإذا استدعت حالته يتم نقله            -٣
  .إىل أحد املستشفيات العامة وتعني عليه حراسة
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  )س(٦الفقرة   -ثانياً   
 وبناء على القانون هنـاك  فإنهغة القضاة يف استخدام سلطتهم التقديرية،  اخلاصة مببال   

سلطة تقديرية ممنوحة للقضاة عند إصدار أحكامهم ولكنها حمفوظة بالضمانات والـضوابط            
  .لعدم املغاالة يف استخدامهم هلذه السلطة

  وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،  
  العقيد/عن

 لقانونيةالوكيل املساعد للشؤون ا

        


