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المقدمة
ھ ذا التقري ر ھ و التقري ر الث اني للجمعي ة البحريني ة لحق وق اإلنس ان لرص د واق ع
الس جون ف ي مملك ة البح رين وذل ك ض من جھودھ ا الرامي ة لتعزي ز العم ل بمب ادئ
حقوق اإلنسان ورصد اإلنتھاكات أو التقص يرات ف ي ھ ذا المج ال إن وج دت لي تمكن
المسئولون من تالفيھا في المستقبل .وفي ھ ذا الص دد ف إن الجمعي ة باعتبارھ ا ش ريكا ً
مع الجھات المعنية تھدف م ن ھ ذا التقري ر تعزي ز الش راكة م ع تل ك الجھ ات لص الح
حقوق اإلنسان ،وھو بالتالي ال يھدف إلى فضح أي جھة أو النيل منھا.
وقد ص در التقري ر األول ع ن حال ة مرك ز اإلص الح والتأھي ل بج و )س جن الرج ال(
وذل ك بع د الزي ارة الت ي قام ت بھ ا الجمعي ة للمرك ز ف ي ديس مبر  .2006ومن ذ ذل ك
الت اريخ ب ذلت الجمعي ة مح اوالت عدي دة م ن أج ل زي ارة مرك ز اإلص الح والتأھي ل
للنس اء ومرك ز األح داث إل ى جان ب أم اكن التوقي ف ف ي مراك ز الش رطة وغيرھ ا.
وتأمل الجمعية في السماح لھا بزيارة تلك األماكن من أجل إكمال الصورة ع ن واق ع
حقوق اإلنسان في مراكز اإلحتجاز المختلفة في مملكة البحرين.
وت ود الجمعي ة التق دم بالش كر إل ى المس ئولين ب وزارة الداخلي ة وعل ى رأس ھم مع الي
ال وزير الش يخ راش د ب ن عب د ﷲ آل خليف ة وجمي ع الع امالت والع املين ف ي مرك ز
اإلصالح والتأھيل للنساء على تعاونھم مع فريق الجمعية الذي زار المركز.
المنھجية المتبعة في إعداد التقرير
تم اإلتف اق م ع وزارة الداخلي ة عل ى تعي ين ض ابط اتص ال م ن ط رفھم كم ا ت م تعي ين
األمين العام للجمعية للتنسيق وترتيب الزيارة.
قامت الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان بتش كيل فري ق العم ل ال ذي س يقوم بالزي ارة،
وتكون الفريق من تسعة أعضاء من الجمعية بينھم خمس نساء كالتالي:
محام.
.1
ٍ
 .2ممرضة )كان من المفترض أن يش ارك طبيب ان لكنھم ا اعت ذرا ف ي اللحظ ات
األخيرة الرتباطھما بعمليات طارئة(.
 .3أخصائيتان اجتماعيتان.
 .4أخصائية نفسية )خبرة  15سنة عمل في السجون األميركية(.
 .5أعضاء الجمعية المختصين برصد إنتھاكات حقوق اإلنسان.
والج دير بال ذكر أن الجمعي ة ل م تتوق ف من ذ الزي ارة الس ابقة لس جن ج و ع ن رف ع
وتحسين كف اءة فري ق الرص د ل ديھا .فق د ش ارك أعض اء الفري ق ف ي دورات تدريبي ة

متخصصة عن السجون .كما استعانت عدة جمعيات من خارج البحرين بأعضاء من
الجمعية للتدريب على مراقبة أماكن اإلحتجاز.
اعتمد ھذا التقرير على الوثائق الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بالس جون ومعامل ة
األش خاص المحتج زة ح ريتھم .كم ا ت م إع داد اس تمارتي بح ث أح داھا موج ه إلدارة
مركز اإلصالح والتأھيل للنساء ،والثانية الستطالع رأي النزيالت )مرفق نسخة من
اإلستمارتين(.
انقسم الفريق الزائر لمجموعات عمل كالتالي:
• عضو لمقابلة اإلدارة.
• ممرضة لمعاينة الخدمات الصحية والطبية المقدمة.
• ثالثة أعضاء لجولة تفقدية لمرافق المركز.
• مجموعات عمل لمقابلة النزيالت.
اس تغرقت الزي ارة يوم ا ً واح داً بت اريخ التاس ع م ن م ايو  .2009وتم ت مقابل ة 18
نزيلة أي  % 31.58من العدد الكلي للنزيالت في مركز اإلصالح والتأھي ل للنس اء.
وق د اختي رت ھ ذه العين ة عش وائيا ً م ن القائم ة الت ي قام ت إدارة المرك ز بإع دادھا.
والج دير بال ذكر أن ه ل م تطل ع وزارة الداخلي ة مس بقا ً عل ى أي م ن اإلس تمارتين
المذكورتين ،كما تركت للجمعي ة مطل ق الحري ة ف ي مقابل ة الن زيالت ول م تت دخل ف ي
المنھجي ة الت ي اختارتھ ا الجمعي ة أو ف ي إختي ار الن زيالت للمقابل ة .وتم ت المق ابالت
بحرية ودون مراقبة.
ينقسم ھذا التقرير إلى قس مين رئيس يين :القس م األول يتن اول تحلي ل الق وانين المتعلق ة
بالسجون والخدمات المقدمة في مركز اإلصالح والتأھيل للنساء .وتس تند المعلوم ات
ف ي ھ ذا القس م إل ى مالحظ ات الفري ق الزائ ر ومش اھداته ،واإلس تمارة الت ي أع دتھا
الجمعية لجم ع المعلوم ات م ن إدارة المرك ز )الملح ق رق م  .(1ويش مل القس م الث اني
عرض ا ً آلراء الن زيالت ح ول أوض اعھم ف ي المرك ز ومقارن ة ذل ك بالمع ايير ال دنيا
لمعاملة الس جناء والقواع د النموذجي ة وذل ك بن اء عل ى اس تمارة أع دت لھ ذا الغ رض
)الملحق رقم .(2
وصف المبنى
أنشئ مركز اإلص الح والتأھي ل للنس اء ع ام 1973
في مدينة عيسى؛ وھي مدينة حديثة نسبيا ً إذ أنش ئت
في الستينات من القرن الماضي واستمر التوسع بھا
إل ى الوق ت ال راھن .وق د حص ل المرك ز ف ي الع ام
 2008على شھادة ضمان الجودة )اآليزو(.

)أ( يسجن الرجال والنس اء  ،بق در اإلمك ان
 ،في مؤسسات مختلفة  .وح ين تك ون ھن اك
مؤسسة تستقبل الجنسين عل ى الس واء يتح تم
أن يك ون مجم وع األم اكن المتخصص ة
للنس اء منفص ال كلي ا ؛)ب( يفص ل
المحبوس ون احتياط ا ع ن المس جونين
المحك وم عل يھم ؛ )ج( يفص ل المحبوس ون
ألس باب مدني ة  ،بم ا ف ي ذل ك ال ديون  ،ع ن
المس جونين جزائي ة ؛ )د( يفص ل األح داث
عن البالغين .

والمالح ظ أن مراك ز اإلص الح والتأھي ل ف ي مملك ة البح رين تلب ي الش رط ال وارد ف ي الم ادة 8

الفق رتين )أ( و )ب( م ن القواع د النموذجي ة م ن جھ ة فص ل فئ ات الس جناء المختلف ة
حيث يس جن الرج ال بعي داً ع ن النس اء واألح داث .كم ا يفص ل الموقوف ون عل ى ذم ة

التحقيق عن المحكوم عليھم .إال أنھا تخالف الفقرة )ج( من نفس المادة إذ لوحظ عدم
فصل المحكومين ألسباب مدنية بما في ذلك الديون ع ن المس جونين بج رائم جزائي ة.
باإلضافة إلى أنھم يعاملون كغيرھم من النزالء مما يخالف ما تدعو له المادة  94من
القواعد النموذجية.
ويشترك مركز اإلصالح والتأھيل للنساء م ع مرك ز األح داث ف ي الم دخل الرئيس ي.
وأول ما يالحظه الزائر صغر مساحة المركز مقارنة بعدد النزيالت .إذ أن ه ش يد ف ي
وقت كانت الجريمة بين النساء منخفضة وكان حجمه يكفي للغرض المنشأ من أجله.
وتخطط وزارة الداخلية حاليا ً إلنشاء مرك ز إض افي أكب ر م ن المرك ز الح الي بحي ث
يض م منش آت مختلف ة مث ل ورش العم ل وغيرھ ا ويع وض أي نق ص ف ي المرك ز
الحالي.
ويتألف المركز من عنبرين يضم كل عنبر خمس زن ازن .وتبل غ مس احة ك ل زنزان ة
حوالي عشرين متراً مربعا ً ) 4 * 5متر( .؛ باإلضافة لدورات المي اه وقاع ة ص غيرة
تستعمل لعدة أغراض مثل مشاھدة التلفزيون واألكل وغيرھا من الفعاليات.
يوج د ف ي ك ل عنب ر  3م راحيض و 3حمام ات لإلس تحمام .كم ا يوج د فن اء خ ارجي
ص غير ب ه طاول ة ت نس قديم ة حي ث تم ارس في ه الن زيالت الرياض ة يومي ا ً بوج ود
مدربة .وتوج د حج رة فس يحة بھ ا محاط ة بالمقاع د وتس تعمل للزي ارات ،إل ى جان ب
غرف ة ص غيرة لتفت يش الن زيالت عن د ع ودتھن م ن خ ارج المرك ز ،باإلض افة إل ى
مكاتب اإلدارة.
والمركز على عكس مركز اإلص الح والتأھي ل للرج ال بقري ة ج و يتمي ز بش كل ع ام
بالھ دوء والنظاف ة والترتي ب وھ و يوج د ف ي منطق ة متوس طة م ن البح رين يس ھل
الوصول إليھا وخاصة إذا أخذنا ف ي اإلعتب ار ص غر مس احة ال بالد .وم ع ذل ك يمك ن
إيراد النقاط التالية:
الحمامات الجماعية
• الحمام ات الجماعي ة ع ددھا قلي ل بالنس بة إل ى ع دد الن زيالت  6م راحيض و6
أماكن لإلستحمام.
• يوجد كسور في أحد المراحيض مما يشكل خطراً على النزيالت إلنھا ق د تعتب ر
وسيلة لالنتحار وخصوصا في حالة إصابتھن باالكتئاب.
• شطاف الماء الموجود ف ي الم راحيض ملق ى عل ى األرض مم ا ق د يك ون ع امالً
في نقل العدوى.
• المغسلة الجماعية قد تكون ھي األخرى عامالً في نقل العدوى.
• ال يوج د ص ابون لغس ل األي دي بع د اس تخدام المرح اض كم ا ال توج د مح ارم
ورقية بالحمام.
• س لة المھم الت ف ي الحم ام مفتوح ة دون غط اء وتت راكم فيھ ا الف وط الص حية
النسائية المستعملة كما لوحظ بقايا أكل فوق الفوط المتسخة.

الغرف:
 .1يصل عدد الن زيالت ف ي الغرف ة الواح دة
إل ى ثم ان أو عش ر ن زيالت وھ ذا كثي ر

  -1حيثما وجدت زنزانات أو غرففردية للنوم ال يجوز أن يوضع في
الواحدة منھا أكثر من سجين واحد ليال .
فإذا حدث ألسباب استثنائية  ،كاالكتظاظ
المؤقت  ،إن اضطرت اإلدارة المركزية
للسجون إلى الخروج عن ھذه القاعدة ،
يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة
أو غرفة فردية .

مقارنة بمساحة كل غرف ة .كم ا أن الع دد
مرش ح للزي ادة ف ي المس تقبل ف ي ظ ل
تزايد الجريمة وعدم وجود إحتياطي م ن
الغرف .
 .2بعض الغرف ليس بھا نوافذ يدخل منھا الضوء والتھوية الطبيعية.
 .3ال توجد كراسي بالزنزانات وتستعمل كل نزيلة سريرھا للجلوس عليه.
 .4جمي ع الزن ازن والمراف ق األخ رى بھ ا أجھ زة تكيي ف وم راوح وھ ذه إح دى
األمور اإليجابية التي تمي ز أم اكن اإلحتج از ف ي مملك ة البح رين ع ن غيرھ ا
في الدول األخرى.
الجھاز اإلداري
 -2ال يج وز ألي م ن م وظفي الس جن
تقتصر إدارة العمل داخل المركز عل ى النس اء
الذكور أن يدخل قس م النس اء م ا ل م يك ن
فق ط ف ي ح ين يتواج د عناص ر م ن الش رطة
مصحوبا بموظفة أنث ى  -3 .تك ون مھم ة
رعاي ة الس جينات واألش راف عل يھن م ن
الذكور في المحيط الخارجي للمركز للحراس ة
اختص اص موظف ات الس جن النس اء
خاص ة .ويبل غ ع دد الح راس  13حارس ا ً
حصرا  .عل ى أن ھ ذا ال يمن ع الم وظفين
الذكور وال سيما األطباء والمعلمين  ،من
يعملون على ثالث نوبات في الي وم م ع وج ود
ممارسة مھامھم المھنية ف ي الس جون أو
أقسام السجون المخصصة للنساء .
حارس بشكل دائم نھاراً .وبحسب إف ادة م ديرة
المركز يحظر على الرجال دخول المرك ز إال
المادة  53المعايير الدنيا
ف ي الح االت الض رورية وبمرافق ة إح دى
الع امالت .ويتك ون الجھ از اإلداري ف ي
المرك ز م ن م ديرة برتب ة م الزم ورئيس تين
لألقس ام؛ إل ى جان ب  25موظف ة بحريني ة
يقسمن على ثالث نوب ات عم ل ع دد ك ل نوب ة
ست موظفات.
يت راوح المس توى التعليم ي للموظف ات م ابين الثانوي ة العام ة والمس توى الج امعي.
وكلھ ن تقريب ا ً حص لن عل ى دورات تدريبي ة ف ي مب ادئ حق وق اإلنس ان ،الحاس وب،
اإلدارة العام ة ،وكيفي ة التعام ل م ع الن زيالت .واس تناداً إل ى المش رفة الص حية ف إن
جميع العامالت بالمركز قد تم ت دريبھن عل ى دورات ف ي اإلس عافات األولي ة ،إال أن ه
ل م يع رف م ا إذا ت م ت دريبھن عل ى التعام ل م ع ح االت الط وارئ وط رق مكافح ة
الحريق .ولم يعرف كذلك عدد الدورات التي تشارك فيھا العامالت في السنة.
يتب ع الجھ از اإلداري نظ ام وزارة الداخلي ة ف ي األج ور والع الوات والمكاف آت .ول م
يعرف ما إذا كان ھؤالء يحصلن على عالوة أخطار عمل نظراً لكونھن يتعاملن مع
أناس قد يشكلون خطورة عليھن في حال ة تعرض ھن لإلعت داء الجس دي أو تعرض ھن
نح لھ ن
وافزأنالت
تم از
يضيم جھ
الحيج ب
للع دوى ب األمراض المعدي ة الس ارية .كم ا ل م يع رف ماھي ة -1-
الم وظفين ،بق در اإلمك ان ،
نظراً للطبيعة الخاصة لعملھن.
ع ددا كافي ا م ن األخص ائيين
كأطب اء األم راض العقلي ة
وعلم اء ال نفس والمس اعدين
االجتم اعيين والمعلم ين
ومدرسي الحرف .
الم ادة  49م ن القواع د
النموذجية

يالح ظ نق ص ف ي الك وادر األساس ية للعم ل ف ي المؤسس ات
العقابي ة مث ل المدرس ين والمس اعدين اإلجتم اعيين وأطب اء
األم راض العقلي ة ومدرس ي الح رف وھ ذا األم ر ينطب ق عل ى
مركز اإلصالح والتأھيل للنساء.
م ن جھ ة أخ رى ينع دم تواج د جھ ات تطوعي ة أھلي ة تق دم الخ دمات للن زالء م ن أج ل ت أھيلھم
وتھيئتھم لمواصلة حياتھم المستقبلية بعد انقضاء فت رة محك وميتھم) .ع دم اإليف اء بالم ادة  61م ن
القواعد النموذجية( .ويعتقد الفريق الزائر أن التقصير في ھذه النقط ة بال ذات راج ع إل ى ع زوف
منظم ات المجتم ع الم دني ع ن العم ل ف ي مج ال مس اعدة الس جناء .فالجھ ات المدني ة العامل ة ھن ا
وخاصة بالنسبة لإلناث تقتصر على الكنيسة وجمعية إسالمية ھي اكتشف اإلسالم.
ومن المالحظ ات اإليجابي ة أن الموظف ات ل م يك ن مس لحات وق ت الزي ارة؛ األم ر ال ذي يس تجيب
للفقرة الثالثة من المادة  54من القواعد النموذجية التي تنص على أنه "ال ينبغ ي للم وظفين ال ذين
يقومون بمھمة تجعلھم في تماس مباشر مع السجناء أن يكونوا مسلحين إال في ظروف استثنائية.
وباإلضافة لذلك ال يجوز أيا ً كان ت الظ روف تس ليم س الح ألي موظ ف م ا ل م يك ن ق د ت م تدريب ه
على استعماله".
التعامل مع مخالفات النزيالت
حسب إف ادة اإلدارة يتخ ذ الم دير ق رار العقوب ة بش كل ف ردي ف ي حال ة المخالف ات البس يطة ،وف ي
حال ة المخالف ات الجس يمة تعق د لجن ة مكون ة م ن أربع ة أش خاص تحقي ق برئاس ة م دير المرك ز
وعضوية رئيس قسم شئون الن زالء وأخص ائي إجتم اعي وممث ل لمكت ب الش ئون القانوني ة ،وف ي
بعض الح االت يح ول مل ف النزي ل المخ الف للنياب ة العام ة .وف ي بع ض الح االت تح ول القض ية
للنيابة العامة للتعامل معھا.
لم يسجل مركز النساء أية حالة عصيان أو تمرد جماعي .وبحسب المعلوم ات ال واردة م ن إدارة
المرك ز يق رر الض ابط المس ئول العقوب ة عل ى النزيل ة الت ي تخ الف ق وانين وأنظم ة المرك ز.
وتت راوح العقوب ة م ن الت وبيخ واإلن ذار الكت ابي والحرم ان م ن خدم ة م ا .وف ي ھ ذا الخص وص
أجمع ت غالبي ة الن زيالت أن النزيل ة المخالف ة تح رم م ن اس تعمال الھ اتف لم دة ال تزي د ع ن
أس بوعين .وال تلج أ اإلدارة إل ى الس جن اإلنف رادي إال ف ي الح االت القص وى والت ي تح تم حماي ة
النزيلة من إيذاء نفسھا.
وتحظ ر الم ادة  23م ن القواع د النموذجي ة اس تعمال أدوات تقيي د الحري ة ك األغالل والسالس ل
واألصفاد وثياب التكبي ل كوس ائل للعق اب .كم ا تح دد الظ روف الت ي يمك ن اس تخدام أدوات تقيي د
الحرية كالتالي :كتدبير احترازي م ن ھ رب الس جين خ الل نقل ه ،وألس باب طبي ة أو لك بح جم اح
الس جين لمنع ه م ن إلح اق األذى بنفس ه أو بغي ره أو لمنع ه م ن التس بب بخس ائر مادي ة .وتعتب ر
المنظمات الحقوقية بما فيھا الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان استعمال األغالل الحديدية كوس يلة
للعقاب أسلوب غير إنساني لتعارضه مع مبادئ حقوق اإلنسان.
لوحظ أن اإلدارة تلتزم بالمادة المذكورة في عدم لجوئھ ا الس تعمال القي ود .فعن د س ؤال الن زيالت
عن رأيھن في المعاملة التي يتلقينھا في المركز؛ إتفقت الغالبية على حسن المعاملة الت ي يتلقينھ ا
من الموظفات ولم يذكرن أنه تم تقييدھن باإلغالل الحديدية.

الخدمات المقدمة

الخدم ة اإلجتماعي ة والنفس ية :تعم ل ب المركز باحث ة إجتماعي ة مھمتھ ا متابع ة حال ة
النزيالت وعالقتھن بأسرھن .وھ ي تح اول ق در اإلمك ان تعزي ز تواص ل النزيل ة م ع
أسرتھا .إال أن المعوق ھنا ھو أن الغالبية العظمى من النزيالت م ن جنس يات أجنبي ة
وعادة ما يكون اتصالھن بأھاليھن مع دوما ً باس تثناء ع ن طري ق الھ اتف أو الرس ائل.
ومن مھام الباحثة اإلجتماعية أيضا ً التنسيق مع شرطة المجتمع عند انتھ اء محكومي ة
النزيلة بھدف متابعة النزيلة بعد خروجھا من السجن.
وال توج د أخص ائية نفس ية ف ي المرك ز وي تم التعام ل م ع ح االت األم راض النفس ية
بتحويلھا إلى األخصائيين في مستشفى الطب النفسي.
الرعاي ة الص حية :تعم ل ب المركز مش رفة ص حية تحم ل الش ھادة الثانوي ة .وت تلخص
مھمتھا فيما يأتي:
 .1التأك د م ن فح ص دم النزيل ة قب ل دخولھ ا المرك ز لت تمكن إدارة المرك ز م ن
اتخاذ إجراءات العزل المناسبة في حالة ثبوت مرض النزيلة الجديدة بم رض
مع ٍد.
 .2سؤال النزيالت بشكل يومي عما إذا كن بحاجة إلى مراجعة الطبيب.
 .3اصطحاب النزيالت المريضات للعيادات الصحية.
 .4اص طحاب الحوام ل م نھن للفح ص ال دوري ومتابع ة حالتھ ا إل ى أن تض ع
طفلھا.
 .5توفير الخ دمات األساس ية لألطف ال المص احبين ألمھ اتھن م ن الن زيالت حت ى
بلوغھم الرابعة من العمر حيث يتم فصل الطفل عن أمه.
ويفتقر مركز اإلصالح والتأھي ل للنس اء إل ى تواج د
دائم لطبي ب أو مم رض .ولع ل قل ة ع دد النس اء ف ي
 -1يكل ف الطبي ب بمراقب ة الص حة البدني ة
والعقلي ة للم رض  .وعلي ة أن يقاب ل يومي ا
المركز ال تحتم وجود طبيب ولكنھا تستدعي وج ود
جمي ع الس جناء المرض ى  ،وجمي ع أولئ ك
ال ذين يش كون م ن اع تالل  ،وأي س جين
مم رض .كم ا ل وحظ ف ي ھ ذا الش أن أن األطب اء
استرعي انتباھه إليه على وج ه خ اص -2 .
على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما
العاملين في مراكز التأھيل أو أطباء وزارة الداخلية
بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلي ة لس جين
م ا ق د تض ررت أو ستتض رر م ن ج راء
ال يقوم ون بزي ارات دوري ة لفح ص الن زيالت
استمرار سجنه أو م ن ج راء أي ظ رف م ن
ظروف ھذا السجن .
والتأكد من ص حتھن الجس دية والنفس ية .وھن ا ال ب د
المادة  25من القواعد النموذجية
من التنويه أن إدارة المركز تح رص حرص ا ً ش ديداً
عل ى ع الج أي ة حال ة مرض ية ب ين الن زيالت وذل ك
في المستشفيات والمراكز الصحية.

وعلى عكس مركز اإلصالح والتأھيل للرجال لوحظ خلو مركز النساء تقريبا ً من المدمنات عل ى
المخدرات وبحسب إفادة المشرفة الصحية يتم عالج المدمنات ف ي مستش فى الط ب النفس ي .وف ي
حال ة الط وارئ أو محاول ة االنتح ار ي تم عل ى الف ور اس تدعاء س يارة اإلس عاف .كم ا ل وحظ خل و
المرك ز تقريب ا ً م ن األم راض المعدي ة باس تثناء ح التين :األول ى إلتھ اب الكب د الوب ائي فئ ة )ب(
والثانية مرض فقد المناعة المكتس بة )األي دز( .وھن اك غرف ة للع زل الص حي تس كن ب ه المص ابة
بمرض اإليدز .وال توجد إحصائية تتعلق بالمصابات بفقر الدم المنجلي بل يكتفى بتدوين ذلك في
الملف الصحي لكل نزيلة على حدة.
وال بد ھنا من إيراد المالحظات التالية:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

تحتفظ اإلدارة بسجالت تحتوي أسماء النزيالت وأوقات مراجعتھن للمراكز الصحية
وتعليمات الطبيب.
توجد كذلك سجالت لمواعيد المتابعة الطبية.
يتم استدعاء سيارة اإلسعاف كلما كان ذلك ضروريا ً وفي جميع األوقات.
تحتفظ اإلدارة كذلك بملفات للحاالت المرضية المزمنة بغرض المتابعة تحتوي على
سجالت المواعيد والتقارير المكتوبة.
عدم كفاية الفحص الطبي وعدم خضوع النزيلة لفحص طبي إكلينكي بعد الحكم عليھا
مباشرة وقبل دخولھا للسجن حيث يكتفى بفحص الدم والبول في عيادة األمن العام وذلك
من أجل الكشف عن األمراض المعدية .ومن ناحية أخرى ال تخضع النزيلة إلى فحص
نفسي عند دخولھا السجن ،أو لفحص طبي ونفسي بشكل دوري .كما ال يتم فحص
النزيالت بعد انتھاء محكوميتھن بل يكتفى بالتأكد من أخذھا الدواء وأية تعليمات صحية
إذا كانت مريضة .إن إجراء مثل ھذا الفحوصات مھمة جداً لمعرفة التغييرات التي قد
تطرأ على صحة النزيلة الجسمية والنفسية وعالجھا قبل استفحالھا ،وذلك تحقيقا ً
إلستراتيجية إدارة اإلصالح والتأھيل والتي تھدف إلى إعادة تأھيل النزيلة وإصالحھا.
يوجد صندوق إسعافات أولية يحتوي على بعض اإلحتياجات الضرورية كالشاش
والقطن والضمادات.
تقوم ممرضة من مركز سافرة الصحي بزيارة مركز اإلصالح والتأھيل للنساء مرة في
األسبوع لمتابعة الحاالت المرضية وتقييمھا وإرسال من تستدعي حالتھن الصحية إلى
الطبيب المختص.
للنزيلة الحق في اختيار العالج في المستشفيات والمراكز الحكومية أو الخاصة وفي
حالة اإلختيار الثاني تتحمل تكاليف العالج.
ال توجد صيدلية بالمركز ولكن توجد خزانة في مكتب المشرفة الصحية لتخزين أدوية
النزيالت وبھذا الشأن لوحظ ما يلي:
 oتكدس علب األدوية فوق بعضھا البعض حيث تحتاج الخزانة إلى رفوف
صغيرة تتناسب وحجم العلب ليمكن وضعھا بطريقة مرتبه ومنسقه.
 oتأتي كل نزيلة مع شرطية وتفتح الخزانة ألخذ علبة الدواء الخاصة بھا ثم توقع
الشرطية على ذلك دون التأكد من صحة األدوية التي أخذتھا النزيلة .األمر
الذي قد يشكل خطورة عليھا في حالة تناولھا أدوية تخص نزيلة أخرى .لذا من
الضروري تشديد الرقابة على ذلك .كما لوحظ عدم وجود توثيق لمواعيد تناول
األدوية لكل مريضة.
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المصدر :المشرفة الصحية بالمركز والتقرير اليومي للنزيالت.

الخ دمات الرياض ية :توج د ب المركز س احة ص غيرة تم ارس فيھ ا الن زيالت األلع اب
السويدية أو كرة الطائرة والت نس .كم ا توج د مدرب ة رياض ية حي ث ت درب الن زيالت
على بعض التمارين الرياضية لمدة ساعة باليوم.
التغذي ة :تع د الوجب ات الرئيس ية للن زيالت ش ركة متخصص ة .وق د أثن ت غالبي ة
النزيالت على نوعية الطعام وكميت ه .وھ و نف س الطع ام ال ذي يق دم للن زالء الرج ال.
ولم يعرف ما إذا كان يقدم للمريضات نوعية خاصة من الطعام .وال توجد كفتري ا أو
متجر يمكن للنزيالت التبضع منه وعند حاجتھن تقوم عامالت المركز بالمھمة.
ل م يع رف عل ى وج ه التحدي د م دى مراع اة المريض ات الل واتي تس توجب ح التھن
الص حية غ ذاء خاص ا ً مث ل مريض ات ض غط ال دم والس كري أو مريض ات القل ب
وغيرھن .وعلى وجه العموم وما لم يثبت العكس بش أن تغذي ة الن زيالت ف إن التغذي ة
ومياه الشرب المتوفرة تتالئم مع المادة  20من القواعد النموذجية.
المالب س :ت وفر إدارة اإلص الح والتأھي ل زي ا ً موح داً عب ارة ع ن جالبي ة م ع غط اء
للرأس .ول ون اللب اس برتق الي ف اتح م ريح للنظ ر .والح ظ الفري ق الزائ ر أن األلبس ة
مرتب ة نظيف ة ومكوي ة .وق د أف ادت الن زيالت أن اإلدارة تم نحھن اللب اس حس ب
حاجتھن .وتلبس النزيالت ھذا الزي في الفترة الصباحية أما في المس اء فلھ ن مطل ق
الحري ة ف ي ارت داء مالبس ھن الشخص ية .وال ت وفر اإلدارة المالب س الداخلي ة الت ي
تجلب للنزيالت من منازلھن .أما في حالة النزيالت األجنبيات فإن معظمھ ن يعتم دن
عل ى الجمعي ات الخيري ة أو الكن ائس .وف ي ھ ذه الحال ة اش تكت بع ض الن زيالت ع ن
عدم مالئمة بعض األلبسة لمقاساتھن.
مس تلزمات النظاف ة الشخص ية :ت وفر اإلدارة الف وط الص حية للن زيالت حس ب
حاجتھن .ولم تشتكِ أية نزيلة من قلة الكمية المعطاة لھا أو سوء نوعيتھا .ويوفر أھل
النزيلة أية مستلزمات أخرى لھا مث ل المناش ف والمش ط وفرش اة األس نان والص ابون
والمعجون وغيرھا .كما توفر إدارة المركز ھذه المستلزمات لم ن تعج ز ع ن ت وفيره
من النزيالت.
التثقي ف والتعل يم :عل ى ال رغم م ن إق رار إدارة المرك ز ع ن اس تعدادھا لتق ديم كاف ة
التسھيالت للنزيالت الراغبات في إكمال تعليمھن؛ لم تب ِد أي واحدة منھن الرغبة ف ي
ذل ك .ھ ذا بالنس بة للبحريني ات أم ا األجنبي ات ففرص ھن تق ل كثي راً نتيج ة إلخ تالف
المناھج التعليمية واختالف اللغة.

ولم يالحظ الفريق الزائر أية برامج تعليمية تقدم للنزيالت كبرامج محو األمي ة م ثالً،
وتعليم اللغة العربية لغير الناطقات بھا وھن الغالبية ،أو تعليم اللغة اإلنجليزي ة وغي ر
ذل ك .إذ أن وج ود مث ل تل ك الب رامج يمك ن أن يحق ق ھ دفين أساس يين ف ي المرك ز،
األول المساھمة في تأھيل الن زيالت والث اني القض اء عل ى الف راغ ال ذي يع انين من ه.
أما بالنسبة للبرامج الثقافية فإنھا تقتصر على المحاضرات الدينية.
التدريب المھني :لم يالحظ الفريق الزائر أية ورش عم ل للتأھي ل المھن ي للن زيالت.
وتوجد لدى إدارة اإلص الح والتأھي ل خط ة لتوس عة المرك ز بحي ث يش مل عل ى ع دد
من الورش التدريبية كالخياطة وتص فيف الش عر وغيرھ ا .إال أن ه ف ي الوق ت الح الي
ونتيجة لضيق مساحة المركز الحالي تضيق إمكانية التدريب المھني للنزيالت.
وقد حاول ت إدارة المرك ز م ؤخراً التغل ب عل ى ذل ك باس تغالل قاع ة الطع ام لت دريب
النزيالت على بعض المھارات كالتطريز وشك الخرز وبعض األعمال اليدوية .وفي
ھذا المجال يتم اإلستفادة م ن خب رات الن زيالت لت دريب بعض ھن ال بعض ولك ن دون
مقابل .وتوفر إدارة المركز الم واد الخ ام المطلوب ة ،وھ ي تخط ط لبي ع المنتج ات ف ي
الس وق الت ابع ل وزارة الداخلي ة أو ف ي المع ارض ق در اإلمك ان .وق د أف ادت إدارة
المركز أن في نيتھا توزيع جزء من مردود المبيعات على النزيالت.
السكن وملحقاته

يتألف المركز من عنبرين يضم كل عنبر خمس زنزانات .وتبلغ مس احة ك ل زنزان ة
حوالي عشرون متراً مربعا ً ) 4 * 5متر( .؛ باإلضافة لدورات المياه وقاعة ص غيرة
تس تعمل لع دة أغ راض مث ل مش اھدة التلفزي ون واألك ل وغيرھ ا م ن الفعالي ات .كم ا
يوجد فناء خارجي صغير به طاولة تنس حيث تمارس فيه النزيالت الرياضة يومي ا ً.
وتوجد حجرة فسيحة بھا محاطة بالمقاعد وتستعمل للزيارات.
يوج د ف ي ك ل عنب ر  4م راحيض أي م ا يع ادل مرح اض لك ل س بع ن زيالت و3
حمام ات لإلس تحمام أو م ا يع ادل عش ر ن زيالت للحم ام الواح د ،وق د يزي د الع دد أو
ينقص حسب عدد النزيالت المتوقع.
وھوعلى عكس س جن ج و يتمي ز بش كل ع ام بالھ دوء والنظاف ة والترتي ب .وم ع ذل ك
يمكن إيراد النقاط التالية:
 .1عدم كفاية الحمامات مقارنة بع دد الن زيالت الح الي واحتم ال تزاي د الع دد ف ي
المستقبل.
 .2وجود كسور في أح د الم راحيض األم ر ال ذي ق د يش كل خط راً مح تمالً عل ى
النزيالت اللواتي يعانين من ضغوط نفسية إذا حاولن اإلنتحار.
 .3سالل الزبالة في الحمامات مكشوفة مم ا ق د ي ؤثر س لبا ً عل ى ص حة الن زيالت
ويعرضھن للعدوى.
 .4بع ض الن زيالت يلق ين الف وط الص حية المس تعملة ف ي الس الل المكش وفة دون
وضعھا في األكياس الخاصة بھا فيكون منظرھا مقززاً وغير صحي.
 .5أح واض الغس يل المفتوح ة عل ى بع ض )عل ى طريق ة أح واض الوض وء ف ي
المساجد( قد تكون عامالً لنقل العدوى إن وجدت للنزيالت.

 .6بعض الغرف ليس بھا شبابيك يدخل منھا الضوء.
 .7جمي ع الزن ازين والمراف ق األخ رى بھ ا أجھ زة تكيي ف وم راوح وھ ذه إح دى
األمور اإليجابية التي تمي ز أم اكن اإلحتج از ف ي مملك ة البح رين ع ن غيرھ ا
في الدول األخرى.
 .8عدم وجود أماكن خاصة للص الة بحي ث تض طر الن زيالت لتأدي ة الص الة ف ي
زنزاناتھن بغض النظر عن إزدحامھا.
مقاربة بين حالة السكن والقواعد النموذجية
 .1ال توجد معايير دقيق ة لتقس يم الن زيالت عل ى عنب ري
المرك ز وزنزانات ه العش ر .وق د ل وحظ اخ تالط
حيثم ا وج دت زنزان ات أو غ رف
أصحاب الفئات العمرية والتھم المختلفة .األم ر ال ذي
فردي ة للن وم ال يج وز أن يوض ع ف ي
قد يشكل خطراً على ص غيرات الس ن .ويمك ن الق ول
الواح دة منھ ا أكث ر م ن س جين واح د
ل يال  .ف إذا ح دث ألس باب اس تثنائية ،
أن صغر مساحة المركز ومحدودي ة ع دد الزنزان ات
كاالكتظ اظ المؤق ت  ،إن اض طرت
جع ل م ن غي ر الممك ن تص نيف الن زيالت تص نيفا ً
اإلدارة المركزي ة للس جون إل ى
مالئم ا ً .ونف س الش ئ ينطب ق عل ى اخ تالط المرض ى
الخ روج ع ن ھ ذه القاع دة  ،يتف ادى
وضع مس جونين اثن ين ف ي زنزان ة أو
باألمراض المعدية باألص حاء ،إذ تواج دت ف ي وق ت
غرفة فردية .
الزي ارة واح دة مص ابة بم رض نق ص المناع ة
المكتسب ولم يع رف كي ف ت تم المعامل ة معھ ا ،وھ ل
المادة  9من القواعد النموذجية
تم ت توعي ة الن زيالت المخالط ات لھ ا بكيفي ة حماي ة
أنفسھن وأخذ االحتياطات الالزمة؛ حي ث أنھ ا تخ تلط
بب اقي الن زيالت خ الل النھ ار إال أن اإلدارة ق د
خصص ت لھ ا غرف ة ن وم م ع حم ام مس تقل ملح ق
بالغرفة.
 .2تدعو المادة  9من القواعد النموذجية إلى ضرورة أن يوض ع ك ل نزي ل واح د ف ي غرف ة
فردية للنوم ،وفي المركز يوضع أكثر من نزيلة بالزنزانة الواحدة وقد يصل عددھن إلى
عشر نزيالت في بعض األحيان) .المادة  9الفقرة .(2
 .3ال توج د حمام ات ملحق ة بالزنزان ات باس تثناء تل ك المخصص ة للن زيالت المص احبات
لألطفال والمريضات بأمراض معدية.
 .4يتوفر الماء الساخن في الحمامات شتا ًء .
 .5التھوي ة ف ي الزنزان ات ووج ود مكيف ات تف ي بمتطلب ات الم ادة العاش رة م ن القواع د
النموذجي ة .إال أن اإلن ارة والتھوي ة الطبيعي ة غي ر كافي ة الفتقارھ ا للنواف ذ الت ي تس مح
بدخول الھواء واإلضاءة الطبيعية أثناء النھار.
وعلى وجه العموم ال حظ الفريق الزائر أن مس توى النظاف ة بالمب اني والزنزان ات مقب ول )الم ادة
 14من القواعد النموذجي ة( .وحي ث أنن ا ال نس تطيع الج زم باس تمرارية ھ ذه الدرج ة م ن النظاف ة
نعتقد أن الزيارات المفاجئة غير المرتبة مسبقا ً يمكن أن تثبت صحة ذلك من عدمه.

الفرش ومستلزماتھا
الح ظ الفري ق الزائ ر أن ك ل زنزان ة م زودة بع دد م ن األسِ رّ ◌ّ ة الحديدي ة المتع ددة الطواب ق.
وتصرف اإلدارة لكل نزيلة كافة المستلزمات من المخدات والفرش المضادة للحريق والمالحف
واألغطي ة الص وفية .وال يوج د أي نزيل ة تن ام عل ى األرض أو ف ي زن ازن مكتظ ة للغاي ة إذ أن
أقصى عدد للنزالء بالزنزانة الواحدة كان عشر نساء.
ً
وتتولى النزيالت تبديل أغطية السرير والمالحف وغسلھا أسبوعيا أو في مدة أقل من ذلك حسب
الحاجة .كما تغسل المالحف الصوفية مرة ك ل ش ھرين تقريب ا ً .وق د الح ظ الفري ق الزائ ر إھتم ام
اإلدارة بنظاف ة الف رش وحس ن ترتيبھ ا م ن قب ل الن زيالت ،كم ا الح ظ نظاف ة الزن ازن .ونتيج ة
لصغر مساحة الزنازن ال يمكن وضع كراسي أو ط اوالت بھ ا .وق د ل وحظ أن الن زيالت يجلس ن
عل ى أس رتھن أثن اء تواج دھن بالزنزان ة .ويمك ن ل إلدارة النظ ر ف ي تقلي ل ع دد األس رة ف ي ك ل
زنزانة وبالتالي تزويدھا بطاولة صغيرة وكرسيين أو أكثر .ولعل ھ ذا يك ون ممكن ا ً بع د اإلنتھ اء
من توسعة المركز)أنظر المادة  19من القواعد النموذجية(.
أدوات ومواد تنظيف السكن
تقوم النزيالت بتنظيف العنابر وملحقاتھا والمكاتب مرتين في اليوم .وذلك حس ب ج دول مناوب ة.
أما تنظي ف غ رف الن وم فھ ي م ن مس ئولية س اكناتھا .وت وفر اإلدارة كاف ة م واد التنظي ف .وف ي
الوقت الذي اشتكى فيه النزالء الرجال من عدم كفاية تلك المواد ج اءت إجاب ات الن زيالت عك س
ذلك تماما ً .ولعل خبرة النساء في التنظيف وتعاملھن مع تلك األدوات يجعل استعمالھن لھا بش كل
أكثر فعالية وأقل ھدراً من الرجال .وتتقبل النزيالت القيام بتلك المھ ام حي ث ل م يالح ظ أي ت ذمر
منھن أو ترفعا ً عن ذلك.

خصائص النزيالت
النزيالت حسب الجنس ية :يض م المرك ز وق ت الزي ارة  57نزيل ة وطفل ة واح دة تبل غ
من الرابعة من العمر برفقة والدتھا .ومن الالفت للنظر قل ة ع دد البحريني ات مقارن ة
بغير البحرينيات؛ حيث بلغ عددھن س بع نس اء ،إثنت ان م نھن
يوص ي الفري ق الحكوم ة ب أن
توس ع نط اق اختص اص
م ن جنس ية آس يوية واكتس بتا الجنس ية بالزوجي ة .وبل غ ع دد
محكم ة األح داث ليش مل
النس اء األجنبي ات  50س يدة ) ،(%87.72واح دة م نھن م ن
القص ر ال ذين تج اوزوا 15
عاما ً ولم يبلغ وا بع د  18عام ا ً
جنس ية عربي ة )عراقي ة( .ي أتي عل ى رأس الن زيالت
من العمر.
التايالن ديات  16نزيل ة ،يل يھن الفلبين ات  8ن زيالت ث م
تقرير جوانييه
الھن ديات  6ن زيالت و 4ن زيالت لك ل م ن الجنس ية األثيوبي ة
والباكستانية والبنغالية ،و 3أندونيسيات ،ونزيلتان من سيريالنكا ،ونزيل ة واح دة لك ل
من الجنسيتين الصينية والقرقزية.
الفئات العمرية :يالحظ أن  %63.16من النزيالت في عمر الشباب حيث لم تتجاوز
أعمارھن الخامس ة والثالث ين .ويوج د م ن ب ين الن زيالت فت اة واح دة تبل غ م ن العم ر
السابعة عشر س نة ونزيل ة أخ رى تبل غ م ن العم ر  52س نة ،بينم ا ل م تتج اوز أعم ار
األخريات السادسة واألربعين س نة .وف ي ھ ذا الخص وص ال ب د م ن اإلش ارة إل ى أن
سجن فتاة قاصر في السابعة عشر من عمرھا يتعارض مع إتفاقية حقوق الطفل الت ي

تح دد س ن الطفول ة إل ى  18س نة .وبالت الي يفت رض أن تحج ز تل ك الفت اة ف ي مرك ز
األحداث.
جدول رقم )(2
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مدة الحكم
لوحظ وجود س جينة واح دة أكمل ت محكوميتھ ا ي وم الزي ارة وتنتظ ر إنھ اء إج راءات
خروجھا من السجن  ،كما يوجد  15نزيلة تنتھي محكوميتھن في ش ھر م ايو .2009
وتتراوح األحكام ما بين أسبوعين بتھمة اإلقامة غير المشروعة وعدم تجديد رخصة
اإلقام ة إل ى المؤب د عل ى جريم ة القت ل .وھن اك حال ة واح دة حكم ت عل ى ج ريمتين
تتعلقان بحيازة المخدرات واإلتجار بھ ا .وتبل غ م دة الحك م عش رين س نة بواق ع عش ر
سنوات لك ل حك م .وال يوج د أي حك م باألش غال الش اقة ،ف ي ح ين أن بع ض األحك ام
مقرونة بالغرامات المالية ،وفي حالة عدم دفع الغرامة ألي س بب ك ان يع وض عنھ ا
بزيادة مدة الس جن .والج دير بال ذكر أن ق انون العقوب ات ف ي مملك ة البح رين ال يق ر
باألش غال كعقوب ة ويكتف ي بالحرم ان م ن الحري ة .ويبل غ ع دد الن زيالت م ن مختل ف
الجنسيات المحكوم عليھن باإلبعاد عن البالد بعد انقضاء م دة محك وميتھن  42نزيل ة
أجنبية ) (%84وذلك بغض النظر عن حجم الجريمة المرتكبة.
جدول رقم )(3
النزيالت حسب مدة الحكم
المدة
أقل من شھر
شھر إلى  6أشھر
 6 +أشھر إلى سنة
 +سنة  -سنتين
 +سنتين –  3سنوات
 3+سنوات –  5سنوات
 5 +سنوات – 10سنوات
 10 +سنوات –  15سنة
20 - 15+
المؤبد

العدد
2
21
3
9
9
7
3
1
2

المصدر :إدارة اإلصالح والتأھيل بوزارة الداخلية

ال تھم :تتع دد ال تھم للن زيالت م ن القت ل )حالت ان( والش روع ف ي القت ل )حالت ان( إل ى
إدخال شخص غريب في مسكن وقد يكون ھ ذا بالنس بة إل ى بع ض ع امالت المن ازل
حيث يح دث أن تكتش ف العائل ة البحريني ة أن العامل ة أدخل ت ص ديقھا المن زل فتخب ر
الش رطة ب ذلك .وق د بل غ ع دد ج رائم ال دعارة  14حال ة ،وبالمث ل الج رائم المتعلق ة

بالمخدرات حيث بلغت  12تھمة بي ع وحي ازة م واد مخ درة وح التين حي ازة وتع اطي
مخدرات .وبلغت التھم المتعلقة باإلقامة غير المشروعة ثالث تھم  ،والزنا حالتان.
القسم الثاني
وضع مركز اإلصالح والتأھيل كما يراه النزالء
خصائص أفراد العينة
جدول رقم )(4
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القبض والتوقيف
التبليغ بالتھمة
أفادت عشر نزيالت من أف راد عين ة البح ث أنھ ن بلغ ن بتھم تھن
عند القبض بينما نفت س بع م نھن ذل ك وقال ت واح دة أنھ ا عرف ت
بتھمتھ ا بع د س نة وثماني ة ش ھور م ن الق بض .وبينم ا تعرف ت
نزيلتان على األشخاص الذين قبض وا عليھ ا؛ ذك رت عش ر م نھن
أن الق ائمين عل ى الق بض ك انوا رج ال ش رطة بمالب س رس مية.
وكان ت حال ة واح دة فاق دة لل وعي عن د الق بض ف ي ح ين ذك رت
نزيلة واحدة أنھا سلمت نفسھا للشرطة وأخرى قالت أنھا اس تلمت
استدعاء من الشرطة فذھبت ھناك بنفسھا.

"يبل غ أي ش خص يق بض علي ه
وق ت إلغ اء الق بض بس بب ذل ك.
ويبلّ◌ّ غ على وجه السرعة بأي ة
تھم تكون موجھة إليه".
المب دأ رق م  10م ن مجموع ة المب ادئ
المتعلق ة بحماي ة األش خاص ال ذين
يتعرض ون ألي ش كل م ن أش كال
اإلحتجاز أو السجن

أماكن اإلحتجاز بعد القبض مباشرة :يقع مركز التوقيف للنساء في منطقة الحوض الجاف في
مدينة الحد .إال أن أربع نزيالت فقط أفادت أنھن احتجزن ھناك بينما أفادت خمس منھن أنھن
أوقفن في إدارة التحقيقات الجنائية وست نزيالت في مراكز الشرطة ولم تعرف واحدة أين
احتجزت على وجه التحديد؛ بينما ذكرت واحدة أنھا أوقفت في مركز اإلصالح والتأھيل
للنساء في مدينة عيسى.

المعاملة أثناء القبض والتوقيف
ذكرت تسع نزيالت أنه تمت معاملتھن بشكل جيد بينما وصفت ثالث نزيالت المعاملة أثناء
القبض بالسيئة ،وذكرت واحدة منھن أنھا أخذت بالقوة أثناء القبض .وأفادت نزيلتان بأنھن
تعرضن لإلھانات المتمثلة في الصراخ والكلمات البذيئة .بينما ذكرت واحدة أنه تم التحقيق معھا
من العاشرة صباحا ً إلى السابعة مساء وتعرضت للشتائم ولم يسمح لھا بالذھاب إلى الحمام .كما
ذكرت نزيلة واحدة أنھا تعرضت للضرب بخرطوم المياه وتعاقب على ضربھا حسب روايتھا
ستة رجال ولكنھا لم تعرف ھوياتھم .وذكرت واحدة أنھا تعرضت للتھديد.
توفير خدمة المحاماة أثناء التوقيف
محام أثناء فترة التحقيق إلى نھاية المحاكمة بينما
كان لثالث عشرة نزيلة ممن تمت مقابلتھن
ٍ
محام لھا في فترة استئناف الحكم وأخرى قالت أن عائلتھا
ذكرت واحدة منھن أنه تم توفير
ٍ
وفرت لھا محامٍيا ً بعد أربع جلسات تحقيق بينما ذكرت ثالث أنه لم يتم توفير أية خدمة محاماة
لھن سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة.
توفير مترجم
سئلت المبحوثات من غير الناطقات باللغة العربية عما إذا تم توفير مترجم لھن أثناء فترة
التحقيق والمحاكمة ولم ترد باإليجاب سوى واحدة فقط .وقد ذكرت نزيلة أن المحاكمة كانت
باللغة العربية ولم تفھم منھا شيئا ً بينما ذكرت أخرى أن المحاكمة كانت باللغة اإلنجليزية التي ال
تفھمھا.

المعرفة بالحقوق أثناء القبض
ذكرت واحدة فقط من النزيالت أنھا بلغت بحقوقھا مباشرة
عند القبض بينما نفت سبع عشرة نزيلة ذلك األمر الذي
ينطوي إن صح على مخالفة المادة  35من القواعد
النموذجية .وقد أصدرت إدارة اإلصالح والتأھيل كتيبا ً
باللغة العربية يشرح حقوق النزيل .كما الحظ الفريق
الزائر وجود لوحة تعليمات معلقة في ممر المركز ،إال أن
المشكلة ھنا تكمن في وجود الغالبية العظمى من النزيالت
من غير الناطقات باللغة العربية باستثناء معرفتھن القليلة
ببعض الكلمات المحكية .وھنا البد من اإلشارة إلى عدم
وجود مترجم وقد يقف تعدد لغات النزيالت عائقا ً في ھذا
السبيل.
تبليغ األسرة
يحض المبدأ رقم  16من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
اإلحتجاز أو السجن بضرورة إبالغ أسرة المحتجز أو
المسجون بمكانه مباشرة بعد إلقاء القبض عليه .وعند توجيه
سؤال عن مدى احترام ھذا المبدأ أكدت ذلك سبع نزيالت
منھن واحدة كانت أسرتھا معھا عند القبض عليھا .في حين

ي زود ك ل س جين  ،ل دى دخول ه
-1
السجين  ،بمعلوم ات مكتوب ة ح ول األنظم ة
المطبق ة عل ى فئت ه م ن الس جناء  ،وح ول
قواع د االنض باط ف ي الس جين  ،والط رق
الم رخص بھ ا لطل ب المعلوم ات وتق ديم
الشكاوى  ،وح ول أي ة مس ائل أخ رى تك ون
ض رورية لتمكين ه م ن معرف ة حقوق ه
وواجبات ه عل ى الس واء وم ن تكيي ف نفس ه
وفقا لحياة السجن  -2 .إذا كان السجين أمي ا
وج ب أن تق دم ل ه ھ ذه المعلوم ات بص ورة
شفوية .
المادة  35من القواعد النموذجية

المبدأ  -1 16يكون للشخص المحتجز
أو المسجون ،بعد إلقاء القبض عليه
مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيھا من مكان
احتجاز أو من سجن إلى آخر ،الحق في
أن يخطر ،أو يطلب من السلطة
المختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو
أشخاصا مناسبين آخرين يختارھم،
بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو
بنقله وبالمكان الذي ھو محتجز فيه.
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماي ة جمي ع
األش خاص ال ذين يتعرض ون ألي ش كل
من أشكال االحتجاز أو السجن

نفت إحدى عشرة نزيلة معرفة أسرھن بخبر القبض عليھن.
وذكرت واحدة منھن أن والدھا بحث عنھا في مراكز
الشرطة المختلفة حتى وجدھا أخيراً ،بينما ذكرت واحدة أن
أسرتھا عرفت بعد سبع سنوات من سجنھا .ويعتقد أن كون
الغالبية العظمى من النزيالت أجنبيات يحول دون معرفة
أسرھن بأمر القبض عليھن حيث ال تسكن األسرة في
البحرين.
معرفة السفارة بأمر القبض
حيث أن الغالبية العظمى من المبحوثات ھن من غير حملة الجنسية البحرينية فمن المفترض أن
يتم إبالغ سفاراتھن مباشرة بأمر القبض .وفي ھذا الصدد ذكرت أربع نزيالت عن معرفة
سفارتھن بينما ذكرت نزيلتان أن سفارة بالدھما لم تعرف بأمر إلقاء القبض عليھا إال بعد سنتين
من توقيفھا وبعد صدور الحكم عليھما ،كما ذكرت واحدة أنھا أبلغت سفارتھا باألمر عبر إتصال
ھاتفي منھا .ومن الجدير بالذكر أنه ال توجد سفارات لبعض البلدان حيث تغطي البحرين
السفارات المتواجدة في إحدى دول الخليج مما يقف عائقا ً أمام التواصل بين النزيلة وسفارة
بالدھا.

الحبس االحتياطي
تتناول المواد من  142إلى  148من قانون اإلجراءات الجنائية أمر الحبس اإلحتياطي أو ما
يعرف بالتوقيف على ذمة التحقيق .ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتھم
إحتياطيا ُ لمدة سبعة أيام .وإذا رأت النيابة مد الحبس اإلحتياطي وجب قبل إنقضاء مدة سبعة أيام
عرض القضية على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة ال
يزيد مجموعھا على خمسة وأربعين يوما ً أو اإلفراج عن المتھم بكفالة أو بغير كفالة .كما أعطى
القانون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى في بعض الجرائم.1
ويجوز تمديد الحبس االحتياطي لمدد متعاقبة ال تزيد على خمسة وأربعين يوما ُ لكل منھا بناء
على أمر المحكمة الكبرى الجنائية .ويتعين عرض المتھم على النائب العام إذا انقضى على
حبس المتھم احتياطيا ً ثالثة شھور وذلك بھدف اتخاذ اإلجراءات التي يراھا كفيلة لالنتھاء من
التحقيق .وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة الحبس اإلحتياطي على ستة شھور إال بعد
الحصول قبل انقضائھا على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة ال تزيد على خمسة
وأربعين يوما ً قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وينتقد المحامون والحقوقيون تعسف تلك المواد وإجحافھا في حق المتھمين .فمن ناحية تضيع
حقوق المتھمين وخاصة أولئك المتھمين بجنحة ال تزيد مدة السجن فيھا على ثالثة شھور .ومن
ناحية ثانية فإن ضيق الوقت المتاح لقاضي المحكمة الصغرى أو الكبرى دراسة قضايا
الموقوفين وبالتالي إصدار حكم عادل بالتمديد دون التضحية بحقوق المتھم .باإلضافة إلى أن
وكيل النيابة المسئول عن التحقيق في القضية كثيراً ما يتغيب ويحضر وكيل آخر بدالً منه .كما
أن القانون ال يعطي المتھم فرصة الستئناف قرار الحبس االحتياطي في الوقت الذي يعطي
النيابة العامة صالحية االستئناف ضد المتھم.2
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وقد تراوحت المدة التي قضتھا النزيالت المبحوثات في الحبس اإلحتياطي فترة تقل عن الشھر
)ثالث حاالت( إلى أكثر من سنة )أربع حاالت(.
جدول رقم )(8
مدة التوقيف
عدد النزيالت

%

المدة
أقل من شھر

3

16.67

 3- 1أشھر

8

44.44

 6 - 4أشھر

1

5.56

 7أشھر إلى سنة

2

11.11

أكثر من سنة

4

22.22

رأي النزيالت في ظروف سجنھن
الفحص الطبي قبل الدخول للمركز
أوضحت جميع النزيالت باستثناء واحدة لم تؤكد ذلك )إصيبت بانھيار عصبي كامل( بأنھن قد
خضعن للفحص الطبي المتمثل في أخذ عينة من الدم وذلك مباشرة بعد القبض عليھن.
الحالة الصحية قبل اإلعتقال والحالة الراھنة
طلب من عينة البحث وصف حالتھن الصحية قبل دخولھن المركز وذكر أي تغيير طرأ عليھن
بعد ذلك .وقد ذكرت ثالث عشرة نزيلة أن حالتھن الصحية كانت جيدة .وقد كانت واحدة حامالً
عند القبض .وتمثلت األمراض التي كانت تعاني منھا بقية أفراد العينة كالتالي:
 .1فتاق.
 .2تضخم بالكبد.
 .3حصى بالكلى.
 .4اضطراب نفسي.
 .5اكتئاب.
أما أثناء قضاء المحكومية فقد أكدت ثالث عشرة مبحوثة بأن صحتھن جيدة بينما اشتكت
األخريات من األمراض التالية:
 .1مرض السكر.
 .2ضغط الدم.
 .3فقر الدم.
 .4الصداع المستمر.
 .5اضطراب نفسي
 .6اكتئاب.

ھذا وقد أكدت المبحوثات على اھتمام المسئوالت بحالتھن الصحية وسرعة استجابتھن ألية حالة
مرضية بحيث يتم أخذھن إلى المستشفى أو العيادة كلما دعت الحاجة .كما ذكرت النزيلة التي
كانت حامالً بأنھا خضعت للفحص الدوري للحوامل بشكل منتظم .في حين ذكرن أنه في حاالت
الطوارئ يتم استدعاء سيارة اإلسعاف على وجه السرعة .كما تحرص اإلدارة على إعطائھن
األدوية في أوقاتھا .وكل ذلك نقاط إيجابية تحسب إلدارة المركز .ولكن لم يعرف أن النزيالت
وخاصة أولئك المحكومات بأحكام طويلة يخضعن لفحوصات دورية أو يزورھن الطبيب بين
فترة وأخرى لالطالع على حالتھن الصحية أو حالة المركز من الناحية الصحية.
معاملة المسئوالت في المركز
تم توجيه سؤال للمبحوث ات ع ن رأيھ ن ف ي المعامل ة الت ي يتلقينھ ا ف ي مرك ز اإلص الح والتأھي ل
فكان رأي الكثيرات أنھا إيجابية.
وقد جاءت إجابات البعض كالتالي:
 يعاملننا بشكل جيد وباحترام )غالبية اإلجابات(.
 معاملة جيدة وأي شيء نريد أو نطلب يستجاب لنا ولم أ َر معاملة غير جيدة .
 جيدة وال تستخدم أية عبارات فيھا إھانات.
 يعاملننا كأنھن أمھاتنا.
 المعاملة ال بأس بھا.
 جيدة ولكنني اتھمت مرة بالشجار مع شرطية وعوقبت ثالثة أشھر زي ادة ف ي م دة الح بس
)حالة واحدة(.
 ال بعض يعاملن ا معامل ة جي دة وأحيان ا ً معامل ة قاس ية م ن ال بعض اآلخ ر ويتكلم ون معن ا
بجفاف )حالة واحدة فقط(.
 ھناك تفضيل للتايلنديات )واحدة فقط ذكرت ذلك(.
ويمكن القول أن المعامل ة الجي دة ھ ي الس لوك الع ام للموظف ات والنق اط الس لبية ال واردة أع اله ھ و
رأي حالة واحدة في كل نقطة وھذا يتماشى مع المادة  48من القواع د النموذجي ة لمعامل ة الس جناء
)أضع نص المادة في مربع( .وقد تأكد للفريق عن د اس تطالع آراء الن زيالت حس ن المعامل ة الت ي
يتلقينھا ،فقد نفين تعرض أي واحدة منھن للتحرش أو االغتصاب الجنسي أو االعت داء بالض رب.
كما نفين كذلك تعرضھن للحبس االنف رادي باس تثناء ح التين فق ط )واح دة عزل ت لخمس ة أو س تة
شھور نتيجة لحالتھا النفسية والثانية ذكرت أنھا قض ت ف ي الح بس اإلنف رادي يوم ا ً واح داً فق ط(.
وأجم ع الجمي ع عل ى أن الحرم ان م ن الزي ارة العائلي ة أو اس تعمال الھ اتف ھ ي العقوب ة المتبع ة
بشكل عام في حالة مخالفة القوانين واألنظمة.
االتصال بالعالم الخارجي
يوجد في المركز ھاتفان الستعمال النزيالت .ويسمح لھن باالتصال على حسابھن الخاص لمدة
 15دقيقة مرتين باألسبوع .كما يسمح بإجراء مكالمات أخرى في بعض الحاالت االستثنائية
كالوفاة أو الزواج أو األعياد أو مرض أحد أفراد أسرته من الدرجة األولى بمرض خطير أو
تسوية بعض األمور مع المحامين أو السفارات .وفي سؤال وجه لغير البحرينيات عما إذا كن
يتصلن ھاتفيا ً بأسرھن خارج البحرين أكدت تسع منھن ذلك ،بينما ذكرت أخريات أن ذلك يرجع
إلى توفر ثمن المكالمة حيث تتصدق عليھن بعض الجمعيات أو الصديقات .وذكرت واحدة أنھا
تكلم أخاھا فقط عند توافر النقود؛ وال تستطيع االتصال بوالديھا أو أبنائھا ألنھم يعيشون في
منطقة نائية ال تتواجد بھا خدمات الھاتف أو البريد.

وقد أكدت ثالث نزيالت فقط أنھن على اتصال دائم بسفارات بالدھن وأن ممثالً من السفارة
يزورھن مرة كل شھرين وأحيانا ً كل شھر .في حين أجابت ست منھن بالنفي ،وقالت واحدة أن
سفارة بالدھا نادراً ما تزورھا .كما ذكرت واحدة أن ممثالً من السفارة زارھا مرة واحدة فقط
في سبتمبر عام  ،2008وذكرت أخرى أنھا ال ترغب في زيارة أي ممثل من السفارة .كما
تلتق بممثل السفارة وعرفت بزيارته عندما نودي عليھا الستالم بعض
ذكرت واحدة أنھا لم
ِ
الحاجيات التي أحضرھا لھا.
ويسمح للنزيالت بكتابة الرسائل إال أن الغالبية العظمى منھن يفضلن االتصاالت الھاتفية.
وبسؤال اإلدارة عما إذا كانت رسائل السجناء تتعرض للفتح كان الجواب باإليجاب وذلك
ألسباب أمنية ،وتستثنى من ذلك الرسائل الموجھة للجان حقوق اإلنسان أو الوزارات أو
السفارات .وقد ذكرت واحدة أنھا ال تكتب رسائل ألنھا ال تملك المال لشراء طوابع البريد بينما
ذكرت أخرى أنھا ال تكتب ألنھا أمية ال تعرف القراءة والكتابة.
ويسمح لألقرباء من الدرجة األولى زيارة النزيلة لمدة ساعتين كل شھر .وقد سبق وصف
المكان المخصص للزيارة .وعلى العموم يمكن القول أن الشروط الواردة في القواعد النموذجية
)المواد من  37إلى  (39متوفرة بقدر كبير في مركز اإلصالح والتأھيل .وقد طلب من
المبحوثات وصف جو الزيارة فكانت إجاباتھن كالتالي:
 .1الزيارة تتم بحضور شرطية أو رجل أمن يراقب من بعيد ولكنه ال يتدخل.
 .2جو الزيارة مريح وجيد.
 .3ال أشعر بالحرية في التعبير مع وجود رجل أمن.
 .4لقاء ال أرتاح فيه وال أستطيع أن أتكلم.
 .5جو الزيارة عادي.
التثقيف
تلعب الثقافة دوراً مھما ً في مساعدة األشخاص المحتجزة
ح ريتھم عل ى الت أقلم م ع ظ روف احتج ازھم وت أھيلھم
لحي اتھم المس تقبلية خ ارج أس وار الس جون .وم ن ھ ذا
المنطل ق م ن الض روري االھتم ام بالجان ب التثقيف ي
للنزالء وإتاحة الفرصة لھم لإلطالع على مختل ف أن واع
الثقاف ات م ن أدب ومس رح وفن ون وغيرھ ا بم ا يتناس ب
مع مستواھم التعليمي وقدراتھم العقلية وأعمارھم.

"ي زود ك ل س جن بمكتب ة
متخصص ة لمختل ف فئ ات
الس جناء تض م ق دراً م ن الكت ب
الترفيھي ة والتثقيفي ة عل ى
الس واء .ويش جع الس جناء عل ى
اإلف ادة منھ ا إل ى أبع د ح د
ممكن".
المادة  40من القواعد النموذجية

وقد الحظ الفريق الزائر عدم وجود مكتبة بالمركز .وتوجد نسخ قليلة من الجرائد المحلية بما
في ذلك الجرائد الناطقة باللغة اإلنجليزية .ولكن يكمن اإلشكال في حقيقة كون غالبية نزيالت
المركز من غير الناطقات باللغة العربية أو اإلنجليزية إال أنه ال توجد كتب أو جرائد بلغاتھن.
وقد ذكرت نزيلة واحدة فقط أن سفارتھا تزودھا أحيانا ً ببعض الجرائد أو الكتب بلغة بالدھا.
وتعوض النزيالت ھذا النقص بامتالك أجھزة راديو صغيرة .كما يوجد جھاز تلفزيون واحد
فقط وبطبيعة الحال فإنه ال يغطي أذواق النزيالت كلھن.
الخاتمة:
طلب من المبحوثات في نھاية المقابلة ذكر أية أمور يردن لفت النظر إليھا فكانت إجاباتھن
كالتالي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

حمل بعض اإلشياء الثقيلة كالماء وأكياس القمامة يتعبھن.
ال توجد أماكن خاصة للصالة والزنازن ضيقة.
بعض النزيالت غير البحرينيات يتعرضن إلھانات من قبل القائمات على المركز )رأي
نزيلة واحدة فقط( وتعتقد لكونھا بحرينية فإنھا لم تتعرض ألي إھانات.
المعاملة من قبل العامالت في المركز تتصف بالحسنة والتفھم وأحيانا ً نشعر أنھن بمثابة
أمھاتنا .
المعاملة جيدة ولكنھا تشعر بالغربة والوحدة.
واحدة قالت أنھا بحاجة لمالبس داخلية.

التوصيات
 .1اإلسراع بإنشاء المبنى الجديد لمركز اإلصالح والتأھيل للنساء.
 .2االھتمام بتدريب النزيالت على مھن مالئمة تؤھلھن للحياة بعد انقضاء محكوماتھن.
 .3مساعدة النزيالت غير البحرينيات لتلبية احتياجاتھن األساسية من مالبس داخلية وبعض
الضروريات الشخصية.
 .4إعادة النظر في الحكم بإبعاد بعض الفتيات مع وجود أسرھن في البحرين ألن ذلك قد
يعرضھن للضياع.
 .5ضرورة إصدار قانون جديد لمراكز اإلصالح والتأھيل بدل القانون الحالي الذي يعود
تاريخه إلى حوالي نصف قرن مضى.
 .6اإلسراع بتطبيق العقوبات البديلة خاصة في حالة الجنح البسيطة.
 .7االھتمام بإدخال برامج تعليمية كمحو األمية وتعليم اللغة العربية أو اإلنجليزية.
 .8ضرورة اإلھتمام بالصحة النفسية للنزيالت.
 .9دراسة منح الموظفات عالوة خطر خاصة وأنھن يتعاملن مع أناس قد يشكلون تھديداً
لصحتھن الجسدية والنفسية.
 .10االھتمام بإنشاء مكتبة وتزويدھا قدر اإلمكان بكتب وجرائد بمختلف اللغات ويمكن
التنسيق في ھذا األمر مع الكنائس والسفارات وجمعيات الجاليات األجنبية.
 .11ضرورة الحرص على إجراء فحوصات طبية ونفسية على النزيالت قبل دخولھن
المركز وبعد انقضاء محكماتھن وكذلك إجراء مثل تلك الفحوصات بشكل دوري وخاصة
للمحكومات بأحكام طويلة.
 .12ضرورة تواجد ممرضة متخصصة مقيمة بالمركز.
 .13توعية النزيالت بحقوقھن مع ضرورة توفير الكتيبات والنشرات الخاصة بذلك
بمختلف اللغات.
 .14حث السفارات على االھتمام أكثر بمواطناتھا من النزيالت.
 .15العمل على زيادة األنشطة الترفيھية والتثقيفية وعدم اقتصارھا على التوعية الدينية
فقط وذلك لما لمثل تلك األنشطة من تأثيرات إيجابية على األشخاص المحتجزة حريتھن.
 .16اإلسراع بتشكيل ھيئة وطنية لحقوق اإلنسان تكون من ضمن مھامھا تلقي الشكاوي
والتفتيش على السجون بشكل دوري ومفاجئ.
 .17السماح المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بالقيام بزيارات منتظمة في أي
وقت ودون إعالن مسبق الماكن االحتجاز بما في ذلك مراكز التوفيق  ،ومنذ بداية التوقيف
لألشخاص  ،وذلك بھدف التأكد من ظروف االحتجاز كوسيلة فعالة لمنع التعذيب في
األماكن بحيث تصبح تلك الزيارات جزءا من عملية تثقيفية لألجھزة القضائية واإلدارية
وإنفاذ القانون .

 .18اإلسراع باالنضمام للبرتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة المتعلقة
بمناھضة التعذيب من اجل الوقاية من التعذيب في أماكن االحتجاز بكافة أشكالھا
بما في ذلك أماكن التوقيف .
 .19عند وجود االتفاقيات الثنائية بين مملكة البحرين والدول األخرى يجب
دراسة نقل النساء السجينات األجنبيات اللواتي ال يقمن في مملكة البحرين إلى
بالدھن  ،والسيما إذا كان لھن أطفال فيھا في اقرب وقت ممكن خالل فترة
سجنھن ،وذلك بموافقة المرأة المعنية وتفھمھا لذلك  ،بشرط أن ال ينطوي نقلھا
على خطورة تھدد حقوق اإلنسان التي تتمتع بھا .
 .20التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية ،وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص  ،وبخاصة النساء
واألطفال المكمل التفاقية األمم المتحدة وتنفيذ أحكامھا بصورة تامة من اجل
توفير القدر األكبر من الحماية لضحايا االتجار بالبشر وتفادي وقوع ھذه
الجريمة على الكثير من النساء األجنبيات مرة أخرى .

