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�أُن�شئت مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين يف مملكة البحرين
مبوجب املر�سوم امللكي رقم  61ل�سنة 2013م الذي �صدر بتاريخ 2
�سبتمرب 2013م ،يف �إطار تعزيز احرتام حقوق الإن�سان وااللتزام،
وا�ستند �إن�شا�ؤها على عدة مرجعيات د�ستورية وقانونية ،بالإ�ضافة
�إلى االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة ومنها اتفاقية مناه�ضة التعذيب
وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة و�أخذ ًا يف االعتبار مببادئ الربوتوكول االختياري ،وقواعد
الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (جنيف) لعام
 ،1955كما جرى يف �إن�شائها اال�سرت�شاد بر�أي رئي�س اللجنة
الفرعية ملكافحة التعذيب التابعة للأمم املتحدة.
وتعمل مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين� ،ضمن فل�سفة عامة
تقوم على مبد�أي الرقابة والتطوير ،فهي من جانب متار�س دورا
رقابيا على ال�سجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث
واملحتجزين ،وغريها من الأماكن التي من املمكن �أن يجري
فيها احتجاز الأ�شخا�ص بامل�ست�شفيات وامل�صحات النف�سية
بهدف التحقق من �أو�ضاع احتجاز النزالء واملعاملة التي يتلقونها
ل�ضمان عدم تعر�ضهم للتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة
بالكرامة ،ومن جانب �أخر ،متار�س دورا يف تطوير الظروف والبيئة
التي يعي�ش فيها النزالء واملحتجزون ،ومن ثم تقدم املقرتحات
العملية الهادفة �إلى دعم م�س�ألة �إعادة الت�أهيل والدمج املجتمعي،
مع العمل على تعزيز احرتام حقوق النزالء واملحتجزين الد�ستورية
والقانونية ،من خالل اخت�صا�صات حمددة ت�شمل �إجراء املقابالت
والتحدث بحرية مع النزالء يف �أماكن احتجازهم وغريهم
من الأ�شخا�ص املعنيني من �أجل فهم طبيعة و�أهمية م�شاكلهم،
و�إبالغ اجلهات املخت�صة بحاالت التعذيب �أو املعاملة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة التي قد تتك�شف للمفو�ضية،
وتقدمي التو�صيات واالقرتاحات املتعلقة بتح�سني �أو�ضاع النزالء
واملعاملة التي يتلقونها وذلك �إلى اجلهات املخت�صة.
كما متار�س املفو�ضية مهامها بحرية وحيادية و�شفافية وا�ستقاللية
تامة ولها االعتماد املايل امل�ستقل ،حيث تتولى بذاتها حتديد
�أ�سلوب عملها با�ستقالل تام ودون تدخل من �أي جهة ،ولها حتديد

الزمان الذي تراه منا�سب ًا لزيارة النزالء واملوقوفني يف �أماكن
احتجازهم� ،سواء كانت الزيارة معلنة �أو غري معلنة ،والتحقق
من الأو�ضاع القانونية الحتجازهم واملعاملة التي يتلقونها ،وكذا
التحقق من عدم تعر�ض النزالء واملوقوفني للتعذيب �أو املعاملة
الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة ،وذلك وفق ًا للمعايري الدولية
حلقوق الإن�سان ،وال يجوز �أن يتعر�ض الأ�شخا�ص الذين يدلون
مبعلومات للمفو�ضية لأي نوع من العقاب ب�سبب تلك املعلومات.
وقد ُ�شكلت مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين برئا�سة �أمني
عام التظلمات وع�ضوية  12ع�ضوا مت تر�شيحهم من قبل كل من
املجل�س الأعلى للق�ضاء ،النائب العام ،الأمانة العامة للتظلمات،
امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ومن بينهم من منظمات املجتمع
املدين ،وطبيب ،وهم ميثلون خمتلف الأطياف واالجتاهات يف
اململكة ،وميار�سون عملهم ب�صفتهم ال�شخ�صية ،ويبا�شرون عملهم
با�ستقاللية ،ومدة ع�ضويتهم ثالث �سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.
وبد�أت املفو�ضية م�سرية عملها املهني واحلقوقي بح�سب خطط
وبرامج حمددة م�ستعينة بخربة كوادرها يف املجاالت كافة ،وكذلك
بربامج التدريب والتطوير التي و�ضعت بالتعاون مع جهات دولية
متخ�ص�صة ومنها مفت�شية جاللة امللكة لل�سجون يف بريطانيا.
وقد بلغت الزيارات التفتي�شية التي �أجرتها املفو�ضية لعدد من
ال�سجون و�أماكن احلب�س االحتياطي ومراكز االحتجاز ،يف
عام 2014املا�ضي وعام  2015احلايل (ت�سع) زيارات كانت �أولها
الزيارة غري املعلنة �إلى مركز احلو�ض اجلاف خالل الفرتة من
 21و�إلى � 24أبريل 2014م ،وهو مركز ي�ضم املحبو�سني �إحتياطيا
على م�ستوى مملكة البحرين ككل ،وقد ُن�شرت نتيجة تلك الزيارة
يف تقرير مف�صل هو الأول للمفو�ضية ،تبعه باقي التقارير املن�شورة
واملتعلقة بالزيارات امليدانية الأخرى ،وكانت املفو�ضية يف كل
هذه الزيارات تقوم بالتحقق من حالة املكان امل�ستهدف بالزيارة
والظروف املعي�شية وال�صحية للموجودين فيه ،وال�ضمانات
واحلقوق املقدمة �إليهم ،ومن خالل اخلطوات الإجرائية واملهنية
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و�إميا ًنا مببد�أ ال�شفافية ف�إن املفو�ضية و�ضعت هذا التقرير
ال�سنوي ،ورفعته �إلى جمل�س الوزراء ،وهو يتناول جهودها ون�شاطها
و�سائر �أعمالها ،ومنها جممل ما مت ن�شره من تقارير خالل الفرتة
املا�ضية ،مت�ضمنة ما ر�أته املفو�ضية من اقرتاحات وتو�صيات يف
نطاق اخت�صا�صاتها ،وحددت فيه املمار�سات اجليدة التي تك�شفت
لها ،و�أي�ض ًا ما قد يكون من م�آخذ �أو معوقات يف الأداء وما مت
اعتماده من حلول لتفاديها.
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املتبعة يف مثل هذه الزيارات ،والتي تت�ضمن ت�سجيل فريق املفو�ضية
للمالحظات التي تراءت له �أثناء زيارته للمكان ،وذلك بح�سب
ثالثة مبادئ رئي�سة وهي :املعاملة الإن�سانية والتحقق من ظروف
املكان  -احلقوق وال�ضمانات  -الرعاية ال�صحية ،ومن ثم اقرتاح
التو�صيات ب�ش�أن �أو�ضاع النزالء واملحتجزين والإجراءات الوقائية
التي حت�سن من �أو�ضاعهم ،والتي راعت القواعد ذات ال�صلة
ال�صادرة عن الأمم املتحدة يف جمال منع التعذيب وغريه من
�ضروب �سوء املعاملة والقواعد الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ويف
هذا الإطار ف�إن مفو�ضية �إذ تثمن جهود وزارتي ال�صحة والرتبية
والتعليم يف التعاون مع وزارة الداخلية يف تقدمي الرعاية ال�صحية
والتعليم للنزالء ،ف�إنها ت�ؤكد على �ضرورة التن�سيق لتقدمي املزيد
يف هذا ال�صدد �إعما ًال لن�صو�ص قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل.

أعضاء
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• •د�ستور مملكة البحرين.
• •ميثاق العمل الوطني.
• •قانون العقوبات وتعديالته.
• •قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته.
• •قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل رقم  18ل�سنة
2014م.
• •قانون قوات الأمن العام وتعديالته.
• •�أنظمة ال�سجون.
• •قانون رقم  37ل�سنة 2012م ب�إ�صدار قانون الطفل.
• •مر�سوم بقانون  17ل�سنة 1976م ب�ش�أن الأحداث
وتعديالته.
• •مر�سوم رقم  61ل�سنة 2013م ب�إن�شاء وحتديد
اخت�صا�صات مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين.
• •الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
• •العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
• •اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة و�أخذ ًا
يف االعتبار مببادئ الربوتوكول االختياري ،والذي مت
اعتماده بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة بالقرار
رقم  / 57A /RES /199بجل�سة 2002 / 12 / 18م.
• •االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري.
• •اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
• •اتفاقية حقوق الطفل ال�صادرة يف 1989م (اليون�سيف)
• •اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• •ميثاق الأمم املتحدة.
• •امليثاق العربي حلقوق الإن�سان.
• •قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(جنيف) لعام 1955م.
• •قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �شئون
الأحداث (قواعد بكني).

• •قواعد الأمم املتحدة ملعاملة الن�ساء ال�سجينات
والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد
بانكوك).
• •مبادئ ومعايري الأمانة العامة للتظلمات لزيارة
ال�سجون و�أماكن احلب�س الإحتياطي.
• •معايري مفت�شية جاللة امللكة لل�سجون باململكة املتحدة.

التقرير األول
الزيارة غير المعلنة لمركز الحبس االحتياطي بالحوض الجاف
خالل الفترة من  21إلى  24أبريل 2014م

معلومات أساسية
أوالً :اإلجراءات:
فرتة الزيارة :من � 21إلى � 24أبريل 2014م.
مكان الزيارة :مركز احلب�س االحتياطي باحلو�ض اجلاف.
نوع الزيارة :غري خمطر عنها م�سب ًقا (مفاجئة).

فريق الزيارة� :أع�ضاء مفو�ضية حقوق ال�سجناء
واملحتجزين.
�آلية العمل :وف ًقا للنظام املعتمد يف مفو�ضية حقوق
ال�سجناء واملحتجزين ،و�شملت:
�أ -جمع الأدلة :ت�ستخل�ص الأدلة من خالل موظفي املركز
كل يف جمال تخ�ص�صه ،وكذلك من خالل االطالع على
امل�ستندات وال�سجالت املوجودة يف الأق�سام املختلفة،
�أي�ضا من درا�سة النظام الإداري املتبع يف املركز ،وعن
طريق �س�ؤال النزالء.
ب -مقابلة املحبو�سني احتياطيا :مت اختيار عينات
من املحبو�سني احتياطيا تب ًعا ملنهجية �إح�صائية تقوم
على �أ�سا�س االختيار الع�شوائي من بني ك�شوف �أ�سماء
املحبو�سني احتياطيا وقت الزيارة ،مع االطالع على
امل�ستندات التي تو�ضح �أعمار ه�ؤالء وجن�سياتهم ،ل�ضمان
متثيل �أكرب �شرائح وفئات ممكنة منهم ،مع الأخذ يف
االعتبار �أنه مل يتم ت�صنيف املحبو�سني احتياط ًيا بح�سب
اجلرائم.
ج -املعاينة املبا�شرة :وتكون من خالل ر�صد حالة املكان
على الطبيعة لبيان مدى مالءمته وجتهيزه و�صالحية
مرافقه و�إذا ما كان يتفق واملعايري الدولية من عدمه.
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سعة
االستيعابية

عدد المحبوسين
احتياطيا

حمبو�سا
• •عدد املحبو�سني احتياطيا وقت الزيارة991 :
ً
احتياطيا
حمبو�سا
• •ال�سعة اال�ستيعابية الكلية للمكان1020 :
ً
احتياطيا
• •عدد املحبو�سني احتياطيا من الفئة العمرية (� 15إلى
� 18سنة) بلغ  108حمبو�سني احتياطيا

108

991
عدد المحبوسين

226

الفئة العمرية من ١٨- ١٥

108

991

765
بحريني

غير بحريني
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المرجعية القانونية:
• •الد�ستور.
• •مر�سوم رقم ( )61ل�سنة 2013م.
• •مبادئ ومعايري الأمانة العامة للتظلمات لزيارة
ال�سجون و�أماكن احلب�س االحتياطي.
• •االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية.

1020

الـتـقرير الـسنوي 2015 - ٢٠١٤

القسم األول

ثان ًيا :مالحظات عامة:

الـتـقرير الـسنوي 2015 - ٢٠١٤
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ت�صنيف البحرينيني وغري البحرينيني املحبو�سني احتياطيا
بحريني
765

غري بحريني
226

املجموع
991

• •عدد ال�ضباط يف نوبة العمل الواحدة ( )1وعدد
�أفراد ال�شرطة ( ،)22ويقت�صر العدد املذكور على
من يتعاملون مبا�شرة مع النزالء ،دون من يعملون يف
احلرا�سات واخلدمات امل�ساندة الأخرى.
• •مباين املركز :مبنى االدارة 11 ،عنرب ،مبنى ا�ستقبال
املحبو�سني ،عيادة طبية ،مبنى الزيارات ،املتجر،
امل�سجد ،امللعب الريا�ضي.
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مبان
مالحظات �أخرى :الحظ فريق الزيارة وجود ٍ
جديدة قيد الإن�شاء يف املكان ،وب�س�ؤال املخت�صني �أكدوا
�أنه يتم تنفيذ خطة لإدارة الإ�صالح والت�أهيل (مركز
احلب�س االحتياطي) من �أجل ا�ستبدال املباين اجلديدة
بالقدمية.
القسم الثاني

تقييم مؤشرات المبادئ
والمعايير القياسية
المبدأ األول:
المعاملة اإلنسانية والتحقق من
ظروف المكان
معيار االحترام:
• •يف�صل املحبو�سون احتياطيا من الفئة العمرية ما بني
اخلام�سة ع�شرة والثامنة ع�شرة.
• •موظفو املركز يفتقرون �إلى الدراية الكافية
باالحتياجات املتنوعة للمحبو�سني احتياطيا ب�شكل
عام مبن فيهم كبار ال�سن وذوو االحتياجات اخلا�صة
والأجانب.
• •افتقاد للربامج التدريبية ملوظفي املركز لتنمية
مهارات التعامل مع االحتياجات املتنوعة للمحبو�سني
احتياطيا وخا�صة للفئة العمرية ما بني اخلام�سة
ع�شرة والثامنة ع�شرة.
• •ال توجد �إجراءات مكتوبة تنظم طريقة تفتي�ش
املحبو�سني احتياطيا.

• •عدم وجود مكان النتظار الزوار.
• •لوحظ وجود نق�ص حاد يف موظفي املركز.
معيار السالمة:
• •ميتلك بع�ض املوظفني معرفة حمدودة مب�سئوليتهم
عن تقييم و�إدارة املخاطر الناجتة عن التعامل مع
املحبو�سني احتياطيا �أو الناجتة عن تعامل املحبو�سني
مع بع�ضهم بع�ضا.
• •عدم تلقي املوظفني التدريب املنا�سب والدوري يف
�إجراءات �إدارة املخاطر.
• •لدى املوظفني علم و�إدراك مبفهوم �أذى النف�س
لكنه غري ُمعزز بالتدريب يف كيفية التعامل مع هذه
احلاالت.
• •يجهل بع�ض املوظفني خطر بع�ض املحبو�سني احتياطيا
على الآخرين وكيفية التعامل معهم.
• •ال توجد خطط لتقييم و�إدارة املخاطر.
• •توجد كامريات مراقبة ولكنها ال تغطي جميع �أماكن
مركز احلب�س االحتياطي.
معيار االستخدام القانوني للقوة:
• •يوجد قرار وزاري ب�ش�أن املبادئ اال�سا�سية لال�ستخدام
القانوين للقوة �إال �أنه ال توجد اجراءات مكتوبة
ومنظمة ال�ستخدامها داخل املركز.
• •ال يوجد تدريب نظري وعملي على كيفية ا�ستخدام
القوة يف حاالت ال�ضرورة لدرء املخاطر وحفظ
النظام.
• •يتم �إجراء فحو�ص طبية على املحبو�سني احتياطيا
وموظفي املركز بعد ا�ستخدام القوة للتحقق من
عدم وجود �إ�صابات وخماطر �صحية رمبا تكون قد
�أ�صابتهم.
• •ال يوجد �سجل خا�ص ال�ستخدام القوة ودرجاتها ،يف
حال تورط �أو تعر�ض �أحد املحبو�سني احتياطيا لأعمال
ت�ؤدي �إلى ا�ستخدام القوة.
معيار حالة المكان:
• •بع�ض الزنازين غري نظيفة.
• •با�ستطاعة املحبو�سني ا�ستدعاء �أحد املوظفني يف
احلاالت الطارئة.
• •يالحظ ق�صور وا�ضح يف �صيانة املرافق.
• •خلو الزنازين من العوامل التي ت�ؤدي �إلى �إيذاء النف�س.
• •البطء يف تنفيذ الإجراءات اخلا�صة بتح�سني حالة
الزنازين.

والشراب

معيار توفير الطعام
الكافيين للمحبوسين:
• •يتم توفري الطعام وال�شراب للمحبو�سني يف �أوقات
الوجبات املقررة.
• •كمية الطعام منا�سبة ،كما �أنها حتتوي على قيمة
غذائية كافية.
• •�أ�صناف الطعام وال�شراب متنوعة.
معيار االحتياجات األخرى (التمرينات
الخارجية ،القراءة المتنوعة ،إمكانية
استقبال الزيارات وإجراء االتصاالت):
• •با�ستطاعة املحبو�سني الو�صول �إلى ال�ساحة اخلارجية
والقيام بتمرينات ملدة معينة.
• •يتم توفري عدد من ال�صحف اليومية.
• •�آلية �إدخال الكتب غري وا�ضحة.
• •يح�صل املحبو�س احتياطيا على الزيارات املخ�ص�صة
له باملدد املقررة له قانون ًيا.
• •عدم تقدمي معاملة خا�صة يف نظام الزيارات للفئة
العمرية (� 18-15سنة).

معيار إعادة التأهيل:
• •عدم و�ضع خطط �أو برامج لإعادة الت�أهيل لفئات
املحبو�سني كافة.
• •تتاح الفر�صة للمحبو�سني ملوا�صلة تعليمهم مبختلف
امل�ستويات طب ًقا لنظام املنازل �أو االنت�ساب.
• •عدم �إعداد برامج خا�صة ب�إعادة الدمج لهم يف
املجتمع.
• •يتم التن�سيق بني �إدارة املركز واجلهات الطبية املعنية
يف اململكة لإكمال العالج للمحبو�سني املر�ضى ب�أمرا�ض
خطرة ومعدية ومزمنة.
• •ال يح�صل املحبو�سون الذين يعانون م�شاكل الإدمان
على الدعم املنا�سب وا�ستمرار العالج بعد �إطالق
�سراحهم.
• •يتمكن املحبو�سون من التوا�صل مع العامل اخلارجي
تب ًعا للقوانني والأنظمة.
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معيار العناية بالمحبوسين:
• •النظافة ن�سبية يف الزنازين والعنابر مما ي�ؤثر �سل ًبا
يف الراحة.
• •املتطلبات الأ�سا�سية للنوم كاملراتب واملخدات
والأغطية متوفرة �إال �أن هناك بع�ض احلاالت يت�أخر
ت�سليمها.
• •عدم اتخاذ �إجراءات حمددة ووا�ضحة ب�ش�أن كيفية
تبديل �أو تغيري املراتب واملخدات والأغطية� ،سوا ًء بعد
مدة زمنية حمددة �أو يف حال عدم �صالحيتها.
• •تتوافر �أدوات النظافة ال�شخ�صية.
• •النظام املتبع يف توفري املالب�س من اخلارج ال ي�ضمن
النظافة ال�شخ�صية نظرا لطول فرتة تغيري املالب�س
امل�سموح بها ،كما �أن هناك �صعوبة وت�أخريا يف عملية
ت�سلم وت�سليم املالب�س ،ومن دون �إتباع �إجراءات
حمددة.
• •ال توجد خزائن منا�سبة لكل حمبو�س حلفظ متعلقاته
ال�شخ�صية.

معيار مرافقة المحبوسين ونقلهم:
• •يتم نقل املحبو�سني احتياطيا يف مركبات �آمنة ونظيفة
ومريحة� ،إال �أنها تفتقر �إلى م�ستلزمات الطوارئ ،وغري
منا�سبة لنقل النزالء من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
• • ُينقل املحبو�سون احتياطيا من مركز احلب�س
االحتياطي �إلى املحكمة �أو النيابة العامة يف �أ�سرع
وقت ممكن� ،إال �أنهم يبقون بع�ض الأحيان مدة طويلة
يف املركبات حلني انتهاء باقي املحبو�سني من جل�سات
املحكمة� ،أما يف النيابة العامة ف�إنهم ينتظرون يف
غرف خم�ص�صة لذلك.
• •وجود ا�ستعداد ال�ستقبال املحبو�سني احتياطيا ب�سرعة
لتفادي انتظارهم يف املركبات وقتا طويال.
• •ي�سمح للمحبو�س احتياطيا بحمل النقود فقط ،من
دون الوثائق الر�سمية ال�ضرورية واملمتلكات اخلا�صة.
• •يقيد كل املحبو�سني احتياطيا عند نقلهم من املركز
و�إليه ،ف�ضال عن تقييد بع�ضهم من اخللف يف
املركبات وذلك بناء على التهمة املن�سوبة �إليهم ومن
دون اال�ستناد �إلى تقييم املخاطر.
• •ال يتم �إعالم املحبو�س احتياطيا يف املحكمة �أو يف
النيابة عن مكان احلب�س االحتياطي الذي �سيتم
الرتحيل �إليه.
• •افتقاد قواعد و�إجراءات ت�ضمن للمحبو�سني احتياطيا
�إجراء مكاملة هاتفية ملحاميهم ولذويهم عند نقلهم.
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• •�صعوبة �إخالء بع�ض الأمكنة من قبل املوظفني يف
احلاالت الطارئة.
• •التفاوت يف مدى مالءمة درجات احلرارة بني
الزنازين.
• •التهوية والإ�ضاءة الطبيعية �ضعيفة يف بع�ض الأماكن.

• •كبائن االت�صال غري كافية.
• •با�ستطاعة النزالء االت�صال بذويهم واملحامني.
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• •القيام مبحاوالت حمدودة من �أجل تقدمي العون �إلى
املحبو�سني لإحداث تغيري �إيجابي وا�ضح يف �أ�سلوب
حياتهم وتفكريهم و�سلوكهم.
• •عدم طرح برامج منا�سبة لإعادة ت�أهيل املحبو�سني
الذين كانوا �ضحية �سوء املعاملة� ،أو االغت�صاب� ،أو
العنف الأ�سري.
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معيار أنشطة التعلم والمهارات
والعمل:
• •عدم و�ضع خطط على ا�ستخدام املعلومات والبيانات
اخلا�صة باملحبو�سني ب�شكل ف ّعال لو�ضع الأهداف
املرجوة من برامج التعلم واكت�ساب املهارات وتوفري
فر�ص العمل.
• •عدم توفري م�ساحات لأن�شطة التعلم واملهارات والعمل.
المبدأ الثاني :الحقوق والضمانات
معيار قانونية اإليداع:
• •يو�ضع لكل حمبو�س احتياطيا ملف خا�ص به ي�ضم
الأوراق اخلا�صة ب�إيداعه كافة ،ت�ضمن التحقق من
قانونية �إيداعه وال�صادرة �إما من النيابة العامة �أو من
املحاكم.
معيار تقديم الوسائل المساعدة
للنزالء الذين يعانون صعوبة في
التواصل:
• •هاتف خم�ص�ص يف كل عنرب ي�سمح لكل املحبو�سني
احتياطيا ،با�ستعماله �أ�سبوعيا على نفقتهم اخلا�صة.
• •يفتقر املكان �إلى خدمات الرتجمة.
• •املعلومات والإر�شادات املتعلقة بحقوق وواجبات
املحبو�سني احتياطيا متوافرة باللغتني العربية
والإجنليزية.
معيار الحقوق القانونية للنزالء:
• •الإجراءات املتبعة ت�ضمن حق املحبو�س احتياطيا
يف احل�صول على حمام وا�ست�شارته ،ويتم التوا�صل
مع املحامي هاتفيا من خالل الوقت املخ�ص�ص له
�أ�سبوعيا.
• •يوجد مكان خم�ص�ص للقاء املحبو�س احتياطيا مع
حماميه� ،إال انه يفتقر �إلى اخل�صو�صية لوجود �أحد
�أفراد ال�شرطة عند اللقاء مب�سمع ومر�أى منه.
• •ي�سمح للمحبو�س احتياطيا ب�إبالغ ذويه عن مكان
حب�سه ،وبع�ض الأحيان يت�أخر الإبالغ �أكرث من يوم.

• •توجد مل�صقات باحلقوق القانونية باللغتني العربية
والإجنليزية يف كل عنرب ،وال تتوافر ن�سخ منها توزع
على كل حمبو�س.
معيار الشكاوى:
• •ال يوجد نظام لت�شجيع املحبو�سني احتياطيا على حل
امل�شكالت ب�شكل ودي قبل تقدمي �شكواهم ر�سميا.
• •يوجد نظام لتقدمي ال�شكاوى عن طريق توفري
ا�ستمارات و�صندوق جلمعها ب�شكل �أ�سبوعي ،وبالن�سبة
�إلى ال�شكاوى امل�ستعجلة يتم ت�سليمها لل�شرطي
و�إخباره بذلك� ،إال �إن النظام ال يتمتع باخل�صو�صية
لأن ال�شكاوى تقدم يف ا�ستمارات مفتوحة وتو�ضع
بال�صناديق عن طريق ال�شرطة.
• •مت اال�ستجابة لبع�ض ال�شكاوى ب�شكل �إيجابي ،والبع�ض
الآخر ال توجد �سجالت تبني كيفية التعامل معها.
• •عدم وجود ا�ستمارة خا�صة لتحرير ال�شكاوى حيث يتم
حتريرها يف ا�ستمارة الطلبات.
• •عدم و�ضع �سجالت و�آلية وا�ضحة لتتبع ال�شكاوى وما
�آلت �إليه ،وال يوجد ت�صنيف لل�شكاوى بح�سب �أولويتها،
وكذلك عدم وجود �آلية للرقابة على ال�شكاوى �أو حتليل
لبياناتها.
• •خلو املركز من �أي مل�صقات �أو ن�شرات تبني حق
املحبو�س يف تقدمي ال�شكاوى.
• •االفتقار �إلى �آلية وا�ضحة متكن املحبو�سني من
التوا�صل مع اجلهات ذات العالقة لتقدمي �شكواهم.
• •ال يوجد �ضغط على املحبو�سني احتياطيا من �أجل
�سحب �شكواهم.
• •ال توجد �آلية حلماية املحبو�سني احتياطيا من املوظفني
�أو من غريهم من املحبو�سني يف حال تبادل االتهامات
وال�شكاوى.
• •افتقاد نظام لتقدمي التظلمات من القرارات ال�صادرة
يف ال�شكاوى.
• •عدم و�ضع �آلية خا�صة تتعلق بال�شكاوى ال�صحية.
المبدأ الثالث :الرعاية الصحية
معيار الخدمات الصحية:
• •يت�سنى للنزالء الو�صول �إلى الرعاية ال�صحية البدنية
عن طريق العيادة الطبية باملركز �أو بالتحويل �إلى
امل�ست�شفيات العامة عند احلاجة ،وكذلك يت�سنى لهم
الو�صول �إلى بع�ض اخلدمات النف�سية وعالج الإدمان
يف الوقت املنا�سب غالبا ،مع الو�ضع يف االعتبار
عدم وجود خدمات الرعاية بالأ�سنان وطول فرتة

معيار تلقي النزالء المرضى للعالج
الموصوف لهم:
• •يتم الت�أكد من تخزين جميع الأدوية والتخل�ص منها
ب�أمان �إذا مل يتم ا�ستهالكها.

القسم الثالث

التوصيات
توصيات خاصة بالمعاملة اإلنسانية
والتحقق من ظروف المكان:
• •الإ�سراع يف و�ضع خطة للنظافة داخل العنابر
وال�صيانة الدورية ال�شاملة لها.
• •زيادة املوظفني الإداريني باملركز املخت�صني بالتعامل
مع املحبو�سني.
• •معاملة املحبو�سني من الفئة العمرية � 15إلى � 18سنة
معاملة خا�صة يف الزيارات واالت�صاالت والأن�شطة
وحفزهم �إلى ا�ستكمال درا�ستهم.
• •تدريب موظفي املركز على كيفية التعامل مع
املحبو�سني احتياطيا من كبار ال�سن وذوي االحتياجات
اخلا�صة والأجانب والفئة العمرية من � 15إلى � 18سنة،
بالإ�ضافة �إلى تدريبهم على �إدارة وتقييم املخاطر.
• •توفري مكان مهي�أ ومنا�سب النتظار الزوار.
• •اتخاذ �إجراءات ت�ضمن للمحبو�س االت�صال بذويه عند
دخوله املركز.
• •و�ضع �إجراءات ت�ضمن للمحبو�س احتياطيا �إبالغ
حماميه وذويه عند نقله ،ويراعى عند نقله تقييم
املخاطر ،وتوفري �أماكن انتظار يف املحكمة للمحبو�سني
احتياطيا.
• •الإ�سراع يف ا�ستكمال تركيب كامريات مراقبة لتغطية
املركز ومرافقه.
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معيار الرعاية بالنزالء المرضى:
• •�صعوبة و�صول املحبو�سني �إلى موظفي الرعاية
ال�صحية.
• •وجود �سجل طبي لكل حمبو�س.
• •يتم ت�سجيل املعلومات الطبية للنزالء من �أول يوم
ا�ستقبال بعد الك�شف على النزيل من قبل عيادة القلعة
يف ملف �إلكرتوين ،تراعى ال�سرية يف التعامل ،حيث
�أن لكل موظف �صحي حق االطالع على املعلومات التي
تخ�صه فقط وبح�سب �صالحياته.
• •تتوافر الأدوية الطبية ال�شائعة التي يحتاج �إليها
النزالء املر�ضى �إال �أن بع�ضها يتم طلبها عند احلاجة
وال يتم توفريها �إال بعد وقت طويل.

معيار الصحة النفسية:
• •يتم حتويل النزالء للطب النف�سي عن طريق �أطباء
املركز ال�صحي �أو بطلب من املحبو�سني يف بع�ض
الأحيان ،ويتم حتويلهم �إلى م�ست�شفى الطب النف�سي
عند احلاجة �إلى ذلك.
• •هناك دراية ووعي من قبل الطاقم الطبي بق�ضايا
ال�صحة النف�سية ،ولكن هناك حمدودية يف التعامل
معها خا�صة مع وجود طبيب ا�ست�شاري واحد وال يوجد
فريق م�ساعد له.
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االنتظار للح�صول على مواعيد لها .وكذلك عدم
وجود اخلدمات النف�سية الأخرى ك�أخ�صائي درا�سة
احلالة النف�سية ( )Psychologistودرا�سة احلالة
االجتماعية وتقدمي امل�شورة الطبية والعالج املهني.
• •تتم متابعة م�ستمرة من قبل جهاز التمري�ض لأو�ضاع
النزالء ويتم ح�صر عدد املر�ضى ومعرفة احتياجاتهم
ويتم تخ�صي�ص �أحد العنابر لأ�صحاب الأمرا�ض
املزمنة لقربه من العيادة الطبية باملركز وذلك ملتابعة
احتياجاتهم ال�صحية ،ولكن من دون املتابعة من قبل
الأطباء� ،أو ملء اال�ستمارات اخلا�صة بامل�سح الطبي
الوقائي للأمرا�ض املزمنة.
• •تفتقر اخلدمات الطبية �إلى �إدارة وا�ضحة �أو م�سئولية
الإ�شراف الإداري والطبي ،وكذلك عدم التيقن من
وجود دورات تدريبية ملوظفي املركز خا�صة مبا يتعلق
ب�صحة النزيل والتعامل مع الأمرا�ض التي يعانيها.
• •يتم الفح�ص الطبي يف غرفة خا�صة ولكن ال يراعى
احلفاظ على اخل�صو�صية� ،أما بالن�سبة �إلى تقدمي
العالج فرياعى فيه اخل�صو�صية واحلفاظ على
ال�سرية.
• •هناك �إجراءات ملكافحة العدوى يف مرافق العيادة
وبني املحبو�سني �إال �أن هناك �ضعفا يف متابعة تنفيذ
هذه الإجراءات وخا�صة يف �أماكن احلب�س.
• •يتم الت�أكد من املعدات الطبية ويتم فح�صها بانتظام
والقيام مبا يلزم للحفاظ عليها.

• •تدار ال�صيدلية ب�شكل �سليم و�آمن ويتم الت�أكد من
و�صف الأدوية للنزالء وفقا للحالة ال�صحية.
• •يتم توفري الأدوية التي ت�ساعد على ال�شفاء �أو التعايف
من �أعرا�ض االن�سحاب ملدمني املخدرات والكحول
ب�شكل �آمن و�صحيح ويف �أوقات حمددة.
ويتم توزيعها ٍ
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• •و�ضع �إجراءات و�آليات منظمة ومكتوبة لت�سليم
وا�ستبدال االحتياجات ال�شخ�صية للعناية باملحبو�س
احتياطيا.
• •و�ضع خطط وبرامج تعليمية وتثقيفية جلميع فئات
املحبو�سني احتياطيا وحفزهم �إلى امل�شاركة فيها.
• •توفري طاقم متخ�ص�ص وم�ؤهل للإ�شراف على برامج
التعلم واكت�ساب املهارات ،وتوفري �أماكن مهي�أة لتلك
الربامج.
• •و�ضع �إجراءات خا�صة ومنظمة لال�ستخدام القانوين
للقوة يف املركز وتدريب املوظفني عليها.
• •توفري مكتبة مع و�ضع �آلية ت�ضمن و�صول الكتب.
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توصيات خاصة بالحقوق والضمانات:
• •توفري مطبوعات باحلقوق والواجبات اخلا�صة باملركز
بعدة لغات وبلغة برايل (للمكفوفني) ،وت�سلم �إلى كل
حمبو�س عند دخوله املركز.
• •�إيجاد �آلية مكتوبة ب�ش�أن نظام ال�شكاوى والتظلم،
وحماية ال�شاكني ،ت�ضمن اخل�صو�صية واملتابعة.

توصيات خاصة بالرعاية الصحية:
• •زيادة عدد الكادر الطبي وتوفري عيادة �أ�سنان ،وفريق
لل�صحة النف�سية وتدريبهم.
• •�إيجاد برامج للتوعية ال�صحية بني املحبو�سني
احتياطي ًا والعاملني باملركز.
• •زيادة الوعي لدى العاملني واملحبو�سني بكيفية التعامل
مع املر�ضى وتو�ضيح مفهوم العزل الطبي لديهم.
• •زيادة عدد الكادر االداري بعيادة املركز وتوفري فريق
ملكافحة العدوى وتفعيل الإ�شراف الإداري على العيادة
الطبية والعاملني بها.
• •و�ضع �آلية ت�ضمن توفري ترجمة للمحبو�سني احتياطي ًا
�أثناء زيارتهم العيادة الطبية.
• •و�ضع �آلية ت�ضمن توفري الوجبات الغذائية اخلا�صة
للمر�ضى املحبو�سني.

ملحق :مبادئ ومعايير الزيارة
املبد�أ الأول املعاملة الإن�سانية والتحقق من
ظروف املكان

املبد�أ الثاين احلقوق وال�ضمانات

املبد�أ الثالث الرعاية ال�صحية

املعايري
االحرتام
ال�سالمة
اال�ستخدام القانوين للقوة
حالة املكان
العناية بالنزالء
توفري الطعام وال�شراب الكافيني للنزالء
احتياجات �أخرى (التمرينات اخلارجية
 القراءة املتنوعة  -الزيارات -االت�صاالت)
مرافقة النزالء ونقلهم
�إعادة الت�أهيل
�أن�شطة التعلم واملهارات والعمل

اخلدمات ال�صحية

قانونية الإيداع
تقدمي و�سائل امل�ساعدة ملن يعانون �صعوبة
الرعاية بالنزالء املر�ضى
يف التوا�صل
تلقي النزالء املر�ضى للعالج املو�صوف لهم
احلقوق القانونية
ال�شكاوى

ال�صحة النف�سية

التقرير الثاني
الزيارة غير المعلنة لمديرية شرطة محافظة العاصمة
خالل الفترة من  24إلى  25ديسمبر 2014م

المعاملة اإلنسانية والتحقق من
ظروف المكان:
تبني لفريق الزيارة وجود كامريات مراقبة وت�سجيل يف
غرف ال�س�ؤال ،وكامريات مراقبة يف بع�ض املرافق ولكنها
ال تغطي املكان ب�أكمله ،و�أن ال�صاالت الرئي�سية واملمرات
والعنابر والزنازين ودورات املياه و�أماكن اال�ستحمام
نظيفة ،حيث يتمكن املحتجزون من الو�صول �إلى دورات
املياه و�أماكن اال�ستحمام عند احلاجة ،كما �أن درجات
احلرارة وم�ستوى التهوية والإ�ضاءة منا�سبة يف املكان،
وتبني كذلك �أن املحتجزين يح�صلون على �أ�سرة ومفار�ش
منا�سبة ويتمكنون من احل�صول على �أدوات النظافة
ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إلى توافر جهاز غ�سل وجتفيف

الحقوق والضمانات:
الإجراءات املتبعة تبني �أن الإيداع قانوين ،وتثبت علم
املحتجز مبكان وجوده ،حيث يتمكن من �إخبار ذويه بهذا
املكان ،كما توجد ن�شرة تعريفية باحلقوق وال�ضمانات
القانونية للمحتجزين بلغات ثالث ،يف حني ال توجد �آلية
لت�سليم ن�سخ من هذه الن�شرة التعريفية لكل حمتجز،
كذلك توجد �آلية �شفهية لل�شكاوى ولكن ال توجد �إجراءات
مكتوبة حتدد خطوات وو�سائل تقدمي ال�شكاوى وكيفية
التعامل معها و�إبالغ ال�شاكي بنتيجتها.
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إجراءات الزيارة وزمانها:
متت الزيارة يومي الأربعاء واخلمي�س ( 25-24دي�سمرب
2014م) ،على مرحلتني بح�سب ما قرره جمل�س املفو�ضية،
حيث مت يف اليوم الأول مقابلة عينة مت اختيارها ب�شكل
ع�شوائي من املحتجزين املحولني من مديرية �شرطة
حمافظة العا�صمة مت نقلهم �إلى مركز احلب�س االحتياطي
بعد انتهاء املدة القانونية للتوقيف � 48ساعة وعر�ضهم
على النيابة العامة لذا كانوا موجودين وقت الزيارة يف
مركز احلب�س االحتياطي باحلو�ض اجلاف ،وبلغ عددهم
 10حمتجزين ،حر�ص فريق املفو�ضية على تنوعهم بحيث
ميثلون فئات خمتلفة مثل :الفئة العمرية ما فوق � 15إلى
� 18سنة ،عدد من البحرينيني ومن غري البحرينيني.
ومت يف اليوم الثاين زيارة مقر مديرية �شرطة حمافظة
العا�صمة للمعاينة والتفتي�ش ،وجمع الأدلة واملعلومات التي
تخدم �أهداف الزيارة ،من خالل االطالع على امل�ستندات
وال�سجالت املوجودة يف املكان والتعرف على الإجراءات
الإدارية املتبعة فيه ،وكذلك من خالل مقابلة املوظفني
املبا�شرين وامل�سئولني فيه ،ومعاينة حالة املكان ،واملرافق
املوجودة فيه ،لبيان مدى مطابقتها للمبادئ واملعايري.
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نبذة عن المكان:
مديرية �شرطة حمافظة العا�صمة تقع يف �شارع املعار�ض
مبنطقة احلورة يف العا�صمة املنامة ،وهي ذات اخت�صا�ص
جغرايف ي�شمل حمافظة العا�صمة ،كما يتم تقدمي عدة
خدمات لأفراد اجلمهور داخل مقر املبنى ،وهو مكون من
طابقني حماط ب�سور بارتفاع يقارب مرتين ،وبه العديد
من الغرف خ�ص�ص بع�ضها كمكاتب �إدارية والبع�ض
الآخر ملقابلة املرتددين على املديرية ,كما يوجد بها �ست
زنازين ،وحتتوي كل زنزانة على �أربعة �أ�سرة مزدوجة.

املالب�س باملكان ،ويتوافر الغذاء ب�شكل كاف ومتنوع ،كما
يتمكن املحتجزون من الو�صول �إلى ال�ساحة اخلارجية،
وي�سمح لهم كذلك بالزيارة ولكن ال توجد �آلية مكتوبة
تنظم مثل هذا النوع من الزيارات داخل مقار االحتجاز.
والحظ فريق الزيارة �أنه ال يتم ف�صل املحتجزين يف غرف
منف�صلة بح�سب ال�سن للفئة العمرية ما فوق �15إلى 18
�سنة ،وال يوجد مكان مهي�أ النتظار املحتجزات ،علما
ب�أنه ال يتم توقيفهن داخل املبنى بل يتم حتويلهن �إلى
مركز احلب�س االحتياطي للن�ساء ،كما ات�ضح للفريق �أن
الإجراءات املتبعة من واقع ال�سجالت يف املكان ت�شري �إلى
حق املحتجز يف االت�صال ب�أهله عند و�صوله� ،إال �أن معاودة
االت�صال بعد ذلك غري منظمة ،كذلك ف�إن الإجراءات
املتبعة مت ّكن املحتجز من االت�صال مبحاميه ومت ّكن
املحتجزين الأجانب من االت�صال ب�سفاراتهم.
�أما فيما يتعلق ب�شروط ال�سالمة والأمان يف املكان فقد
الحظ فريق الزيارة وجود �أجهزة ال�سالمة وخمارج
للطوارئ يف املكان حيث جترى اختبارات للإخالء ،و�أي�ضا
تتوافر عنا�صر ال�سالمة والأمان يف ال�ساحة اخلارجية،
ويتمكن املحتجزون من ا�ستدعاء �أحد كوادر املكان عند
احلاجة ،ويتم تدريب كوادر املكان ب�شكل عام على ا�ستعمال
القوة القانونية عند ال�ضرورة غري �أنه ال توجد دورات
متخ�ص�صة للتدريب على ا�ستخدام القوة داخل املكان،
كما ال يتم تدريب املوظفني على التعامل مع املحتجزين
من ذوي االحتياجات اخلا�صة ومن الفئة العمرية ما فوق
� 15إلى � 18سنة ،وكذلك ال يتم توثيق ا�ستخدام القوة
وما ينتج عنها يف ال�سجل اخلا�ص باملحتجز ،وال توجد
�إجراءات مكتوبة حتدد عملية تفتي�ش املحتجزين.
وفيما يتعلق مب�س�ألة نقل املحتجزين فقد تبني لفريق
الزيارة �أنه يتم نقلهم يف �سيارات �آمنة ،كما ي�سمح
للمحتجز بنقل الوثائق واملمتلكات اخلا�صة عند نقله،
بينما ال يوجد �سجل خا�ص يدل على متكني املحتجزين من
االت�صال بذويهم �أو حماميهم عند نقلهم.
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الرعاية الصحية:
تبني �أنه يوجد ملف لكل حمتجز يت�ضمن احلالة ال�صحية،
و�أن الإجراءات املتبعة تبني عر�ض املحتجز على الفح�ص
الطبي ،وكذلك ف�إن املحتجز يتمكن من الو�صول �إلى
اخلدمات ال�صحية ،يف حني �أن الكادر باملكان غري مدرب
على مهارات الإ�سعافات الأولية ،كذلك ال توجد �آلية
لتوفري وحفظ الأدوية الأ�سا�سية وم�ستلزمات اال�سعافات
الأولية و�صرفها وطريقة التخل�ص منها.
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التوصيات:
1.1و�ضع قواعد مكتوبة حتدد خط �سري املحتجز �أو
من يتم ا�ستدعا�ؤه يف املكان منذ و�صوله �إليه وحتى
مغادرته ،على �أن تكون الأماكن املحددة يف خط
ال�سري مغطاة بالكامريات ب�شكل تام.
2.2و�ضع قواعد مكتوبة تنظم وحتدد طرق وحاالت
تفتي�ش املحتجز والتدريب عليها.
3.3و�ضع �إجراءات خا�صة ومنظمة ال�ستخدام القوة
القانونية داخل املكان ،وتدريب الكادر على هذه
الإجراءات ،مع توثيق ا�ستخدام القوة يف ال�سجل
اخلا�ص باملحتجز.
4.4ف�صل املحتجزين بح�سب الفئة العمرية ما فوق 15
�إلى � 18سنة عن بقية املحتجزين.
5.5و�ضع �إجراءات مكتوبة ت�ضمن متكني املحتجز من
معاودة االت�صال ب�أهله وذويه وحماميه �أثناء بقائه
يف املكان وعند نقله.
6.6تدريب موظفي الإدارة على التعامل مع ذوي
االحتياجات اخلا�صة والفئة العمرية ما فوق � 15إلى
� 18سنة.
7.7حتديد �إجراءات تو�ضح حاالت ا�ستخدام القيود
للمحتجز وتوثيقها وفق تقييم املخاطر والتدريب
عليها.
8.8و�ضع �إجراءات ت�ضمن ت�سليم املحتجزين ن�سخا من
ن�شرة احلقوق وال�ضمانات القانونية بلغات عدة.
9.9و�ضع �آلية حمددة تنظم الزيارات التي يتلقاها
املحتجز خالل مدة حجزه يف املكان.
1010تخ�صي�ص غرفة انتظار منا�سبة للمحتجزات حتوي
املتطلبات الأ�سا�سية لهن.
1111و�ضع �إجراءات مكتوبة حتدد خطوات وو�سائل
تقدمي ال�شكاوى وكيفية التعامل معها و�إبالغ ال�شاكي
بنتيجتها.

1212و�ضع �آلية لتوفري الأدوية الأ�سا�سية وم�ستلزمات
الإ�سعافات الأولية ،و�صرفها والتخل�ص منها،
مع تدريب الكادر املوجود يف املكان على مهارات
الإ�سعافات الأولية.

التقرير الثالث
الزيارة غير المعلنة لمديرية شرطة محافظة المحرق
ومركز شرطة الحد
خالل الفترة من  24إلى  25ديسمبر 2014م

المعاملة اإلنسانية والتحقق من ظروف
المكان:
الحظ فريق الزيارة �أنه يوجد يف مبنى مديرية �شرطة
حمافظة املحرق وجود كامريات مراقبة وت�سجيل يف غرف
ال�س�ؤال ،وكامريات مراقبة يف بع�ض املرافق ولكنها ال
تغطي املكان ب�أكمله ،كما توجد زنازين ال يتم ا�ستخدامها
حاليا ب�سبب �أعمال الت�أثيث التي ُترى يف املكان ،يف حني
ال يوجد مكان خا�ص النتظار املحتجزات ،حيث ال يتم
حجزهن داخل املبنى بل يتم حتويلهن �إلى مركز احلب�س
االحتياطي للن�ساء ،هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ف�إن
مياه ال�شرب نظيفة ومتوافرة يف املبنى.

الحقوق والضمانات:
تبني للفريق �أنه يتم �إعالم املحتجزين مبكان و�سبب
وجودهم ،يف حني ال توجد ن�شرات تعريفية باحلقوق
وال�ضمانات القانونية لكي يتم ت�سليمها للمحتجزين،
بينما يتمكن املحتجز من تقدمي ال�شكاوى ب�شكل �شفهي
وغري موثق� ،إال �أنه ال يوجد نظام �أو �سجالت بذلك.
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الرعاية الصحية:
تبني للفريق �أنه يوجد ملف خا�ص لكل حمتجز يت�ضمن
حالته ال�صحية ،كما يتم عر�ض املحتجز على الفح�ص
الطبي بعد �س�ؤاله وقبل �إيداعه ،وكذلك يتم نقل املحتجزين
للم�ست�شفى عند احلاجة ،ويتمكن املحتجز من احل�صول
على الأدوية اخلا�صة به �أي�ضا ،يف حني �أن الكادر يف املكان
غري مدرب على مهارات الإ�سعافات الأولية ،كذلك ال
توجد �آلية لتوفري وحفظ الأدوية الأ�سا�سية وم�ستلزمات
الإ�سعافات الأولية و�صرفها وطريقة التخل�ص منها.
زيارة الزنازين ومرافقها بمركز شرطة
الحد:
تبني لفريق املفو�ضية �أن �أعمال الت�أثيث كانت جارية يف
مبنى مديرية �شرطة حمافظة املحرق و�أنه يتم حتويل
املحتجزين ملركز �شرطة احلد ،لذا قام الفريق بزيارة
ا�ستثنائية ملركز �شرطة احلد ،لالطالع على حالة
الزنازين ومرافقها ،حيث تبني من معاينة املكان �أن
ال�صالة الرئي�سة واملمرات والغرف والزنازين والأ�سرة
واملفار�ش نظيفة ،ويف حني ي�ستطيع املحتجزون الو�صول
�إلى دورات املياه و�أماكن اال�ستحمام� ،إال �أنها غري نظيفة
وحتتاج �إلى ال�صيانة الفورية ،ولوحظ � ً
أي�ضا �أن بع�ض
�أجهزة التكييف وم�صابيح الإ�ضاءة حتتاج كذلك �إلى
ال�صيانة ،كما توجد يف املكان مطافئ للحريق ،لكن
الكادر غري مدرب على الإخالء يف حالة الطوارئ ،كما ال
يتم ف�صل الفئة العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة عن بقية
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إجراءات الزيارة وزمانها:
متت الزيارة يومي الأربعاء واخلمي�س ( 25-24دي�سمرب
2014م) ،على مرحلتني بح�سب ما قرره جمل�س املفو�ضية،
حيث مت يف اليوم الأول مقابلة عينة مت اختيارها ب�شكل
ع�شوائي من املحتجزين املحولني من مديرية �شرطة
حمافظة املحرق مت نقلهم �إلى مركز احلب�س االحتياطي
بعد انتهاء املدة القانونية للتوقيف � 48ساعة وعر�ضهم
على النيابة العامة لذا كانوا موجودين وقت الزيارة يف
مركز احلب�س االحتياطي باحلو�ض اجلاف ،وبلغ عددهم
 10حمتجزين ،حر�ص فريق املفو�ضية على تنوعهم بحيث
ميثلون فئات خمتلفة مثل :الفئة العمرية من فوق � 15إلى
� 18سنة ،وعدد من البحرينيني وغري البحرينيني.
ومت يف اليوم الثاين زيارة مقر مديرية �شرطة حمافظة
املحرق للمعاينة والتفتي�ش ،وجمع الأدلة واملعلومات التي
تخدم �أهداف الزيارة ،من خالل االطالع على امل�ستندات
وال�سجالت املوجودة يف املكان والتعرف على الإجراءات
الإدارية املتبعة فيه ،وكذلك من خالل مقابلة املوظفني
املبا�شرين وامل�سئولني فيه ،ومعاينة حالة املكان ،واملرافق
املوجودة فيه ،لبيان مدى مطابقتها للمبادئ واملعايري،
كما �شمل ن�شاط اليوم الثاين زيارة مركز �شرطة احلد
للتحقق من حالة الزنازين ومرافقها.

الـتـقرير الـسنوي 2015 - ٢٠١٤

نبذة عن المكان:
مديرية �شرطة حمافظة املحرق تقع يف منطقة (احلالة)
مبحافظة املحرق ،وهي مبنى حديث الإن�شاء كان يتم
ا�ستكمال �أعمال الت�أثيث فيه ،ومل يكن قد مت االنتهاء من
جتهيز الزنازين ومرافقها حتى وقت الزيارة ،ولذلك ف�إن
املديرية كانت تقوم بحجز املحتجزين لديها يف مركز
�شرطة احلد ،وعلى �إثر ذلك قام الفريق بزيارة مركز
�شرطة احلد ملعاينة ،والتحقق من حالتها ومرافقها.

وتبني لفريق الزيارة �أنه ال يتم تدريب املوظفني على
كيفية التعامل مع املحتجزين على خمتلف احتياجاتهم
ومع الفئة العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة ،وكذلك ال يتم
ف�صل املحتجزين من الفئة العمرية ما فوق � 15إلى 18
�سنة ،كما ال توجد دورات متخ�ص�صة يف كيفية ا�ستعمال
القوة القانونية داخل املكان عند ال�ضرورة ،وال يتم
توثيق ا�ستخدام القوة وما نتج عنها يف ال�سجل اخلا�ص
باملحتجز ،وال توجد �إجراءات مكتوبة حتدد عملية تفتي�ش
املحتجزين �أي�ضا.

الـتـقرير الـسنوي 2015 - ٢٠١٤

24
مـفــــوضـــية حـقـــوق الـسـجــــناء والـمـحـتــجــــزيــــن

املحتجزينً � ،
أي�ضا ال توجد دورات متخ�ص�صة للموظفني
يف كيفية ا�ستعمال القوة القانونية داخل املكان عند
ال�ضرورة ،وال يتم توثيق ا�ستخدام القوة وما نتج عنها يف
ال�سجل اخلا�ص باملحتجز ،كما ال توجد �إجراءات ت�ضمن
حاالت ا�ستخدام القيود للمحتجز وفقا لتقييم املخاطر،
كذلك ال يوجد تدريب لكادر املكان على �إدارة املخاطر
والتعامل مع املحتجزين ذوي االحتياجات اخلا�صة ومن
الفئة العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة ،وال توجد قواعد
مكتوبة تنظم طرق وحاالت تفتي�ش املحتجز.
من ناحية ثانية تبني �أن الطعام كاف ومتنوع واملياه
متوفرة ،بينما ال توجد �سجالت تبني متكني املحتجزين
من ا�ستقبال الزيارات ،وكذلك ال توجد �سجالت تبني
متكني املحتجز من االت�صال بذويه �أو حماميه �أثناء
وجوده يف املكان �أو عند نقله ،يف حني يتم نقل املحتجزين
يف مركبات �آمنة.
مالحظة:
ورد فيما بعد خطاب �إلى املفو�ضية من وزارة الداخلية بعد
مراجعتها م�سودة التقرير ،ح�سب الإجراءات املتبعة يف
مر�سوم �إن�شائها يفيد ب�أنه مت افتتاح حجز مديرية �شرطة
املحرق ،وهي حتوي �سبع زنازين ،وحتتوي كل زنزانة على
�أربعة �أ�سرة مزدوجة.
التوصيات:
1.1و�ضع قواعد مكتوبة حتدد خط �سري املحتجز �أو من
يتم ا�ستدعا�ؤه يف املكان منذ و�صوله �إلى مقر الإدارة
حتى مغادرته ،على �أن تكون الأماكن املحددة يف خط
ال�سري مغطاة بالكامريات ب�شكل تام.
2.2تدريب موظفي املكان على �إدارة املخاطر والتعامل
مع املحتجزين ذوي االحتياجات اخلا�صة والفئة
العمرية ما فوق �15إلى � 18سنة.
3.3ف�صل املحتجزين من الفئة العمرية ما فوق � 15إلى
� 18سنة عن بقية املحتجزين.
4.4حتديد �إجراءات ت�ضمن حاالت ا�ستخدام القيود
للمحتجز وفقا لتقييم املخاطر والتدريب عليها.
5.5و�ضع قواعد مكتوبة تنظم طرق وحاالت تفتي�ش
املحتجزين والتدريب عليها.
6.6تخ�صي�ص غرفة منا�سبة لبقاء املحتجزات حتوي
املتطلبات الأ�سا�سية لهن.

7.7الإ�سراع يف و�ضع خطة للنظافة وال�صيانة لدورات
املياه و�أجهزة التكييف وم�صابيح الإ�ضاءة يف مركز
�شرطة احلد.
8.8و�ضع �إجراءات مكتوبة ت�ضمن متكني املحتجز من
االت�صال ومعاودة االت�صال ب�أهله وذويه �أو ال�سفارة
التابع لها �أثناء بقائه يف املكان وعند نقلة ،وو�ضع
�سجالت لتوثيق ذلك.
9.9و�ضع �آلية حمددة تنظم الزيارات التي يتلقاها
املحتجز خالل مدة حجزه يف املكان.
1010و�ضع �إجراءات ت�ضمن ت�سليم املحتجزين ن�سخا من
ن�شرة احلقوق وال�ضمانات القانونية بلغات عدة.
1111و�ضع �إجراءات خا�صة ومنظمة ال�ستخدام القوة
القانونية داخل املكان وتدريب املوظفني عليها ،مع
توثيق ا�ستخدام القوة يف ال�سجل اخلا�ص باملحتجز.
1212تدريب الكادر على الإخالء يف حاالت الطوارئ.
1313و�ضع �إجراءات مكتوبة حتدد و�سائل وخطوات
تقدمي ال�شكاوى وكيفية التعامل معها و�إبالغ ال�شاكي
بنتيجتها.
1414و�ضع �آلية لتوفري الأدوية الأ�سا�سية وم�ستلزمات
الإ�سعافات الأولية ،و�صرفها والتخل�ص منها،
مع تدريب الكادر املوجود يف املكان على مهارات
الإ�سعافات الأولية.

التقرير الرابع
الزيارة غير المعلنة لمديرية شرطة المحافظة الشمالية
خالل الفترة من  24إلى  25ديسمبر 2014م

المعاملة اإلنسانية والتحقق من ظروف
المكان:
الحظ فريق الزيارة وجود كامريات مراقبة وت�سجيل يف
غرف ال�س�ؤال ،وكامريات مراقبة يف بع�ض املرافق ولكنها
ال تغطي املكان ب�أكمله ،يف حني توجد مطافئ للحريق
والك�شف عن الدخان ،كما توجد خمارج طوارئ ،و�أي�ضا
تتوافر عنا�صر ال�سالمة والأمان يف ال�ساحة اخلارجية،
وتبني للفريق كذلك �أن ال�صالة الرئي�سة واملمرات والغرف
نظيفة ،و�أن العنابر والزنازين نظيفة ،وكذلك ف�إن دورات
املياه و�أماكن اال�ستحمام نظيفة ،ويتمكن املحتجز من
الو�صول �إلى دورات املياه ،كما توجد خ�صو�صية يف دورات
املياه و�أماكن اال�ستحمام ،و� ً
أي�ضا ف�إن درجة احلرارة
والتهوية واال�ضاءة منا�سبة يف املكان ،كما توجد مياه �شرب

الحقوق والضمانات:
تبني للفريق �أنه يتم �إعالم املحتجزين ب�سبب ومكان
وجودهم ،كما يتمكنون من �إخبار ذويهم بهذا املكان،
وكذلك يتم ا�ستيفاء جميع �أوراق الإيداع القانونية
للمحتجز ،وتوجد ن�شرات تعريفية باحلقوق وال�ضمانات
القانونية للمحتجزين� ،إال �أنه ال توجد �آلية وا�ضحة لت�سليم
املحتجزين ن�سخا من هذه الن�شرات التعريفية ،كذلك
توجد �آلية �شفهية لل�شكاوى ولكن ال توجد �إجراءات مكتوبة
حتدد خطوات وو�سائل تقدمي ال�شكاوى وكيفية التعامل
معها و�إبالغ ال�شاكي بنتيجتها.
الرعاية الصحية:
حتقق فريق الزيارة من م�ستوى الرعاية ال�صحية املتوافرة
يف املكان وقد تبني وجود ملف خا�ص لكل حمتجز يت�ضمن
احلالة ال�صحية ،كما �أنه يتم عر�ض املحتجز على الفح�ص
الطبي بعد �س�ؤاله وقبل �إيداعه ،وكذلك يتمكن املحتجز
من الو�صول �إلى اخلدمات الطبية وقت احلاجة ،غري �أنه
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إجراءات الزيارة وزمانها:
متت الزيارة يومي الأربعاء واخلمي�س ( 25-24دي�سمرب
2014م) ،على مرحلتني بح�سب ما قرره جمل�س املفو�ضية،
حيث مت يف اليوم الأول مقابلة عينة مت اختيارها ب�شكل
ع�شوائي من املحتجزين املحولني من مديرية �شرطة
املحافظة ال�شمالية مت نقلهم �إلى مركز احلب�س االحتياطي
بعد انتهاء املدة القانونية للتوقيف � 48ساعة وعر�ضهم
على النيابة العامة لذا كانوا موجودين وقت الزيارة يف
مركز احلب�س االحتياطي باحلو�ض اجلاف ،بلغ عددهم
 10حمتجزين ،حر�ص فريق املفو�ضية على تنوعهم بحيث
ميثلون فئات خمتلفة مثل :الفئة العمرية من فوق � 15إلى
� 18سنة ،عدد من البحرينيني ومن غري البحرينيني.
ومت يف اليوم الثاين زيارة ملقر مديرية �شرطة املحافظة
ال�شمالية للمعاينة والتفتي�ش ،وجمع الأدلة واملعلومات التي
تخدم �أهداف الزيارة ،من خالل االطالع على امل�ستندات
وال�سجالت املوجودة يف املكان والتعرف على الإجراءات
الإدارية املتبعة فيه ،وكذلك من خالل مقابلة املوظفني
املبا�شرين وامل�سئولني فيه ،ومعاينة حالة املكان ،واملرافق
املوجودة فيه ،لبيان مدى مطابقتها للمبادئ واملعايري
املعتمدة يف املفو�ضية.
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نبذة عن المكان:
مديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية تقع يف دوار رقم 17
مبدينة حمد وهي عبارة عن مبنى مكون من طابقني
حماط ب�سور بارتفاع نحو مرتين تقريبا وبه العديد من
الغرف خ�ص�ص بع�ضها كمكاتب �إدارية والبع�ض الآخر
ملقابلة املرتددين على املديرية ،كما يوجد بها �سبع زنازين،
وحتتوي كل زنزانة على �أربعة �أ�سرة مزدوجة.

نظيفة ،وكمية الطعام منا�سبة ومتنوعة ،غري �أنه ال تتوافر
غرفة �أو �صالة منا�سبة وخا�صة النتظار املحتجزات ،حيث
ال يتم توقيفهن داخل املبنى بل يتم حتويلهن �إلى مركز
احلب�س االحتياطي للن�ساء.
من ناحية ثانية يتمكن املحتجزون من احل�صول على
�أ�سرة ومفار�ش منا�سبة كما ي�ستطيع املحتجز غ�سل
مالب�سه ،ولكن لوحظ غياب �آلية وا�ضحة لطريقة �صرف
�أدوات النظافة ال�شخ�صية للمحتجزين.
�أما فيما يتعلق بالتعامل مع املحتجزين من جانب
كادر املكان فقد تبني �أنه ال يوجد تدريب للموظفني يف
املكان على �إدارة املخاطر والتعامل مع املحتجزين ذوي
االحتياجات اخلا�صة والفئة العمرية ما فوق � 15إلى 18
�سنة ،يف حني ي�ستطيع املحتجز طلب امل�ساعدة من �أحد
الكوادر عند احلاجة ،لكن ال يراعى ف�صل املحتجزين
يف زنازين منف�صلة بح�سب ال�سن ،كما ال توجد دورات
متخ�ص�صة يف كيفية ا�ستعمال القوة القانونية داخل املكان
عند ال�ضرورة ،وال يتم توثيق ا�ستخدام القوة وما نتج
عنها يف ال�سجل اخلا�ص باملحتجز ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ال
توجد �إجراءات مكتوبة حتدد عملية تفتي�ش املحتجزين،
وال توجد �إي�ضا �آلية ال�ستقبال املحتجز للزيارات ،يف حني
يتمكن املحتجزون من االت�صال ب�أهاليهم داخل املكان،
ولكن ال يوجد �سجل خا�ص ي�ضمن متكينهم من االت�صال
بذويهم �أو حماميهم عند نقلهم ،كذلك الحظ الفريق �أنه
يتم نقل املحتجزين يف مركبات �آمنة.
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ال توجد �آلية لتوفري وحفظ الأدوية الأ�سا�سية وم�ستلزمات
الإ�سعافات الأولية و�صرفها وطريقة التخل�ص منها ،كما
�أن كادر املكان غري مدرب على مهارات الإ�سعافات الأولية.
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التوصيات:
1.1و�ضع قواعد مكتوبة حتدد خط �سري املحتجز �أو من
يتم ا�ستدعا�ؤه يف املكان منذ و�صوله �إلى مقر الإدارة
حتى مغادرته ،على �أن تكون الأماكن املحددة يف خط
ال�سري مغطاة بالكامريات ب�شكل تام.
2.2تدريب موظفي املكان على �إدارة املخاطر والتعامل
مع املحتجزين ذوي االحتياجات اخلا�صة والفئة
العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة.
3.3حتديد قواعد و�إجراءات ت�ضمن حاالت ا�ستخدام
القيود للمحتجز وفقا لتقييم املخاطر.
4.4ف�صل املحتجزين بح�سب الفئة العمرية ما فوق 15
�إلى � 18سنة عن بقية املحتجزين.
5.5و�ضع قواعد مكتوبة تنظم طرق وحاالت تفتي�ش
املحتجزين والتدريب عليها.
6.6تخ�صي�ص غرفة منا�سبة لبقاء املحتجزات حتوي
املتطلبات الأ�سا�سية لهن.
7.7و�ضع �إجراءات خا�صة ومنظمة ال�ستخدام القوة
القانونية داخل املكان ،وتدريب الكادر على تلك
الإجراءات ،مع توثيق ا�ستخدامها يف ال�سجل اخلا�ص
باملحتجز.
8.8ا�ستحداث �آلية لت�سليم املحتجزين ن�سخا من ن�شرات
احلقوق وال�ضمانات القانونية.
9.9و�ضع �إجراءات مكتوبة ت�ضمن متكني املحتجز من
معاودة االت�صال ب�أهله وذويه �أثناء بقائه يف املكان،
وت�ضمن كذلك متكينه من االت�صال ب�أهله وحماميه
عند نقله.
1010و�ضع �آلية حمددة تنظم الزيارات التي يتلقاها
املحتجز خالل مدة حجزه يف املكان.
1111و�ضع قواعد مكتوبة حتدد طريقة �صرف �أدوات
النظافة ال�شخ�صية لكل حمتجز.
1212و�ضع �إجراءات مكتوبة حتدد خطوات وو�سائل
تقدمي ال�شكاوى وكيفية التعامل معها و�إبالغ ال�شاكي
بنتيجتها.

1313و�ضع �آلية لتوفري الأدوية الأ�سا�سية وم�ستلزمات
الإ�سعافات الأولية ،و�صرفها والتخل�ص منها،
مع تدريب الكادر املوجود يف املكان على مهارات
الإ�سعافات الأولية.

التقرير الخامس
الزيارة غير المعلنة لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية
خالل الفترة من  24إلى  25ديسمبر 2014م

المعاملة اإلنسانية والتحقق من ظروف
المكان:
الحظ فريق الزيارة وجود كامريات مراقبة وت�سجيل
يف غرف ال�س�ؤال ،وكامريات مراقبة يف بع�ض املرافق
ولكنها ال تغطي املكان ب�أكمله ،كما �أن العنرب والزنازين
نظيفة و�آمنة ويف حالة �صيانة جيدة ،ودرجة حرارة املكان
منا�سبة ،والإ�ضاءة جيدة ،يف حني ال يوجد مكان خا�ص
النتظار املحتجزات ،حيث ال يتم حجزهن داخل املبنى بل
يتم حتويلهن �إلى مركز احلب�س االحتياطي للن�ساء.
وتبني للفريق كذلك توافر عدد كاف من الفر�ش واملراتب
والو�سائد و�أنها نظيفة ،مع وجود �آلية حلفظ �أدوات
النظافة ال�شخ�صية حيث يتم و�ضعها يف خزائن خا�صة
لكل حمتجز ،و� ً
أي�ضا يتم توفري الطعام وال�شراب يف �أوقات
الوجبات املقررة ،وكمية الطعام منا�سبة ومتنوعة.

الحقوق والضمانات:
تبني لفريق الزيارة �أنه يو�ضع لكل حمتجز ملف خا�ص به
ي�ضم الأوراق اخلا�صة ب�إيداعه ،و�أنه يوجد مكان خم�ص�ص
للقاء املحتجز مع حماميه ،و� ً
أي�ضا توجد �إعالنات باحلقوق
وال�ضمانات القانونية بلغات عدة يف العنرب ،ولكن ال تتوافر
ن�سخ من ن�شرات احلقوق وال�ضمانات القانونية توزع على
كل حمتجز ،وفيما يتعلق بنظام ال�شكاوى يف املكان فقد
تبني �أنه يوجد �صندوق لو�ضع ال�شكاوى يف العنرب ولكن
ال توجد ا�ستمارات خا�صة بال�شكاوى ،بالإ�ضافة �إلى
عدم وجود �سجل خا�ص بال�شكاوى ملتابعتها ،وب�شكل عام
ُيالحظ غياب �آلية تنظم عملية فح�ص ال�شكاوى ومتابعتها
و�إبالغ �صاحب ال�شكوى بنتيجتها.
الرعاية الصحية:
حتقق فريق الزيارة من م�ستوى الرعاية ال�صحية املتوافرة
يف املكان وقد ات�ضح وجود ملف خا�ص لكل حمتجز
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إجراءات الزيارة وزمانها:
متت الزيارة يومي الأربعاء واخلمي�س ( 25-24دي�سمرب
2014م) ،على مرحلتني بح�سب ما قرره جمل�س املفو�ضية،
ومت يف اليوم الأول مقابلة عينة مت اختيارها ب�شكل ع�شوائي
من املحتجزين املحولني من مديرية �شرطة املحافظة
اجلنوبية مت نقلهم �إلى مركز احلب�س االحتياطي بعد
�إنتهاء املدة القانونية للتوقيف � 48ساعة وعر�ضهم على
النيابة العامة لذا كانوا موجودين وقت الزيارة يف مركز
احلب�س االحتياطي باحلو�ض اجلاف ،بلغ عددهم 10
حمتجزين ،حر�ص فريق املفو�ضية على تنوعهم بحيث
ميثلون فئات خمتلفة مثل :الفئة العمرية ما فوق � 15إلى
� 18سنة ،عدد من البحرينيني ومن غري البحرينيني.
ومت يف اليوم الثاين زيارة مقر مديرية �شرطة املحافظة
اجلنوبية للمعاينة والتفتي�ش ،وجمع الأدلة واملعلومات التي
تخدم �أهداف الزيارة ،من خالل االطالع على امل�ستندات
وال�سجالت املوجودة يف املكان والتعرف على الإجراءات
الإدارية املتبعة فيه ،وكذلك من خالل مقابلة املوظفني
املبا�شرين وامل�سئولني فيه ،ومعاينة حالة املكان ،واملرافق
املوجودة فيه ،لبيان مدى مطابقتها للمبادئ واملعايري.
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نبذة عن المكان:
مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية تقع يف منطقة الرفاع
بالقرب من تقاطع �شارعي ويل العهد وال�شيخ �سلمان وهي
عبارة عن مبنى مكون من طابقني حماط ب�سور بارتفاع
نحو مرتين تقريبا ،وبه العديد من الغرف خ�ص�ص
بع�ضها كمكاتب �إدارية والبع�ض الآخر ملقابلة املرتددين
على املديرية ،كما يوجد بها خم�س زنازين ،وحتتوي كل
زنزانة على ثالثة �أ�سرة مزدوجة.

وات�ضح � ً
أي�ضا �أنه با�ستطاعة املحتجزين االت�صال
بذويهم وباملحامني ولكن بدون وجود �آلية تنظم ذلك،
وبا�ستطاعتهم � ً
أي�ضا الو�صول �إلى ال�ساحة اخلارجية
والقيام بالتمرينات ،كما �أنهم يح�صلون على الزيارات،
ولكن من دون وجود �آلية وا�ضحة تنظم هذه العملية،
وكذلك ال توجد �آلية ت�ضمن متكني املحتجزين من
االت�صال بذويهم وحماميهم عند نقلهم هذا من جهة،
ومن جهة ثانية يتم نقل املحتجزين يف مركبات �آمنة.
�أما ب�ش�أن تعامل كادر املكان مع املحتجزين فقد تبني �أنه
يتم ف�صل الفئة العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة عن بقية
املحتجزين ،يف حني ال توجد برامج تدريبية ملوظفي املكان
لتنمية مهارات التعامل مع املحتجزين ذوي االحتياجات
اخلا�صة ومن الفئة العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة،
كما تبني للفريق �أن لدى موظفي املكان معرفة حول
م�سئوليتهم عن تقييم �إدارة املخاطر الناجتة عن التعامل
مع املحتجزين ،يف حني يوجد تدريب ب�شكل عام لبع�ض
موظفي املكان على كيفية ا�ستخدام القوة القانونية يف
حاالت ال�ضرورة حلفظ النظام ،غري �أنه ال توجد دورات
متخ�ص�صة لتدريب الكادر على ا�ستخدام القوة القانونية
داخل املكان عند ال�ضرورة ،كما ال يتم توثيق ا�ستخدام
القوة يف ال�سجل اخلا�ص للمحتجز ،وكذلك ال توجد
�إجراءات مكتوبة حتدد عملية تفتي�ش املحتجزين ،هذا من
جهة ومن جهة ثانية ي�ستطيع املحتجزون ا�ستدعاء �أحد
موظفي املكان ،كما �أنه با�ستطاعة املوظفني �إخالء املكان
يف احلاالت الطارئة.
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يت�ضمن احلالة ال�صحية ،كما �أنه يتم عر�ض املحتجز على
الفح�ص الطبي بعد �س�ؤاله وقبل �إيداعه ،وكذلك يتمكن
املحتجز من الو�صول �إلى اخلدمات الطبية ،كما تتوافر
م�ستلزمات الإ�سعافات الأولية يف املكان ،لكن ال توجد
�آلية لتوفري الأدوية و�صرفها وحفظها ،كما �أن الكادر
غري مدرب على مهارات الإ�سعافات الأولية والتعامل مع
احلاالت ال�صحية الطارئة.
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التوصيات:
1.1و�ضع قواعد مكتوبة حتدد خط �سري املحتجز �أو من
يتم ا�ستدعا�ؤه يف املكان منذ و�صوله �إلى مقر الإدارة
حتى مغادرته ،على �أن تكون الأماكن املحددة يف خط
ال�سري مغطاة بالكامريات ب�شكل تام.
2.2و�ضع �إجراءات خا�صة ومنظمة لال�ستخدام القوة
القانونية داخل املكان ،وتدريب الكادر على هذه
الإجراءات ،مع توثيق ا�ستخدام القوة يف ال�سجل
اخلا�ص باملحتجز.
3.3و�ضع قواعد مكتوبة تنظم وحتدد طرق وحاالت
تفتي�ش املحتجز والتدريب عليها.
4.4تدريب موظفي املكان على �إدارة املخاطر والتعامل
مع املحتجزين ذوي االحتياجات اخلا�صة والفئة
العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة.
5.5ا�ستحداث �آلية ت�ضمن متكني املحتجز من االت�صال
ومعاودة االت�صال ب�أهله وحماميه �أثناء وجوده يف
املكان وعند نقله.
6.6و�ضع �آلية حمددة تنظم الزيارات التي يتلقاها
املحتجز خالل مدة حجزه يف املكان.
7.7و�ضع �آلية لت�سليم املحتجزين ن�سخا من الن�شرات
التعريفية باحلقوق وال�ضمانات القانونية.
8.8تخ�صي�ص غرفة انتظار منا�سبة للمحتجزات حتوي
املتطلبات الأ�سا�سية لهن.
9.9و�ضع �إجراءات مكتوبة حتدد خطوات وو�سائل
تقدمي ال�شكاوى وكيفية التعامل معها و�إبالغ ال�شاكي
بنتيجتها.
1010و�ضع �آلية لتوفري الأدوية الأ�سا�سية و�صرفها
والتخل�ص منها ،مع تدريب الكادر املوجود يف املكان
على مهارات الإ�سعافات الأولية.

التقرير السادس
الزيارة غير المعلنة لإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية
خالل الفترة من  24إلى  25ديسمبر 2014م
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إجراءات الزيارة وزمانها:
متت الزيارة يومي الأربعاء واخلمي�س ( 25-24دي�سمرب
2014م) ،على مرحلتني بح�سب ما قرره جمل�س املفو�ضية،
حيث مت يف اليوم الأول مقابلة عينة مت اختيارها ب�شكل
ع�شوائي من املتهمني املحولني من الإدارة العامة للمباحث
والأدلة اجلنائية ،كانوا موجودين وقت الزيارة يف مركز
احلب�س االحتياطي باحلو�ض اجلاف ،بلغ عددهم 10
حمتجزين ،حر�ص فريق املفو�ضية على تنوعهم بحيث
ميثلون فئات خمتلفة مثل :الفئة العمرية من فوق � 15إلى
� 18سنة ،وعدد من البحرينيني وغري البحرينيني.
ومت يف اليوم الثاين زيارة مقر الإدارة العامة للمباحث
والأدلة اجلنائية للمعاينة والتفتي�ش ،وجمع الأدلة
واملعلومات التي تخدم �أهداف الزيارة ،من خالل االطالع
على امل�ستندات وال�سجالت املوجودة يف املكان والتعرف
على الإجراءات الإدارية املتبعة فيه ،وكذلك من خالل
مقابلة املوظفني املبا�شرين وامل�سئولني فيه ،ومعاينة حالة
املكان ،واملرافق املوجودة فيه ،لبيان مدى مطابقتها
للمبادئ واملعايري.
وقد �أخذ فريق املفو�ضية يف اعتباره التقارير احلقوقية
التي ُن�شرت حول املكان ،وكذلك ما �أُثري حول الق�ضية
اخلا�صة بتعذيب حمتجز واملتعلقة بقيام �أفراد من
�إدارة مكافحة املخدرات بالقب�ض على حمتجز واقتياده
للإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية ومن ثم تعذيبه
واالعتداء على �سالمة ج�سمه بق�صد احل�صول منه
على اعرتاف ب�ش�أن واقعة االجتار يف املخدرات املن�سوبة
�إليه ،وقد قامت كل من وحدة التحقيق اخلا�صة والأمانة
العامة للتظلمات بالتحقيق يف هذه الق�ضية ،ومتت �إحالة
املتهمني ،ومن بينهم �ضابط �إلى املحكمة الكربى اجلنائية
التي تداولتها يف عدة جل�سات وقامت ب�إرجائها حتى تاريخ
 4يونيو 2015م.
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نبذة عن المكان:
املكان يقع يف منطقة العدلية بالعا�صمة املنامة وحماط
ب�سور ارتفاعه ثالثة �أمتار تقريبا ويحوي داخله �إدارتني
عامتني :الأولى هي :الإدارة العامة ملكافحة الف�ساد
والأمن االقت�صادي والإلكرتوين ،والثانية هي :الإدارة
العامة للمباحث والأدلة اجلنائية التي قام فريق املفو�ضية
بزيارتها ،وهي ذات اخت�صا�ص عام ونوعي يف متابعة
اجلرائم كافة التي ترتكب يف �أي مكان مبملكة البحرين،
وتتكون من عدة مبان ،وت�ضم بداخلها ثالث �إدارات هي:
�-1إدارة املباحث اجلنائية�-2 ،إدارة مكافحة املخدرات،
�-3إدارة الأدلة اجلنائية.

المعاملة اإلنسانية والتحقق من ظروف
المكان:
الحظ فريق الزيارة وجود �أجهزة لل�سالمة وخمارج
للطوارئ حيث ُترى اختبارات الإخالء ،وكذلك توجد
بع�ض كامريات املراقبة ولكنها ال تغطي جميع املرافق يف
املكان ،كما تبني �أن ال�صاالت الرئي�سة واملمرات ودورات
املياه نظيفة وتتوافر فيها اخل�صو�صية ،بينما توجد دورة
مياه واحدة ي�ستخدمها املتهمون.
وبالن�سبة �إلى غرف ال�س�ؤال يف املكان فقد الحظ الفريق
وجود غرفتني ب�أحد مباين الإدارة خم�ص�صتني ل�س�ؤال
املتهمني يف �إطار جمع اال�ستدالالت ويتم ا�ستخدامهما
من قبل الإدارات الثالث ،و�أن هاتني الغرفتني مزودتان
بكامريات لت�سجيل تلك اللقاءات ،غري �أنه يف بع�ض
الأحيان يتم �س�ؤال املتهمني يف غرف �أخرى ال يتم فيها
�إجراء ت�سجيالت.
الحظ الفريق � ً
أي�ضا �أن املتهمني املوجودين مقيدة �أيديهم
طوال فرتة بقائهم يف املكان ،وباال�ستف�سار عن ذلك كان
الرد ب�أنه ال توجد �أماكن خم�ص�صة يف الإدارة النتظار
املتهمني �أثناء مكوثهم يف املكان ،حيث يتم نقلهم ملراكز
ال�شرطة ،الأمر نف�سه الذي ينطبق على املتهمات املقرر
نقلهن لالحتجاز يف مراكز ال�شرطة حيث ال يوجد مكان
خم�ص�ص النتظارهن يف املكان.
مت التحقق كذلك من ظروف بقاء املتهمني واملتهمات يف
املكان وتبني �أن الغذاء املقدم �إليهم كاف ومتنوع� ،إال �أن
وقته غري منتظم ،ومياه ال�شرب متوافرة ،كما يتمكنون
من االت�صال بذويهم وحماميهم عند دخولهم املبنى �إال
�أنه ال ي�سمح لهم باالت�صال بذويهم �أو حماميهم عند
نقلهم ،ويتم نقل املتهمني يف مركبات �آمنة ،هذا من جهة
ومن جهة �أخرى يتمكن املتهم الأجنبي من التقاء ممثلي
�سفارته.
�أما فيما يتعلق بحاالت تعامل كادر املكان مع املتهمني ف�إنه
يتم تدريب موظفي الإدارة على التعامل مع املخاطر ب�شكل
عام ،غري �أنه ال يتم تدريبهم يف دورات متخ�ص�صة على
ا�ستخدام القوة القانونية عند ال�ضرورة داخل املكان،
كذلك يفتقر كادر املكان للتدريب على التعامل مع املتهمني
ذوي االحتياجات اخلا�صة والفئة العمرية ما فوق � 15إلى
� 18سنة ،وال يتم توثيق ا�ستخدام القوة وما ينتج عنها يف
ال�سجل اخلا�ص باملتهم ،كما ال توجد �إجراءات مكتوبة
حتدد عملية تفتي�ش املتهمني.
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الحقوق والضمانات:
تبني لفريق املفو�ضية �أنه يتم �إعالم املتهم مبكان و�سبب
وجوده ،و�أنه يتم كذلك ا�ستيفاء جميع الأوراق اخلا�صة
بالإيداع القانوين ،والحظ الفريق � ً
أي�ضا وجود ن�شرة
تعريفية باحلقوق وال�ضمانات القانونية للمتهمني بلغة
واحدة ،ولكن ال توجد �إجراءات مكتوبة ت�ضمن اطالع
املتهم على هذه الن�شرة ،وفيما يتعلق بنظام ال�شكاوى
املتبع فقد خل�ص فريق الزيارة �إلى عدم وجود �آلية
وا�ضحة منظمة لل�شكاوى.
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الرعاية الصحية:
حتقق فريق الزيارة من م�ستوى الرعاية ال�صحية املتوافرة
يف املكان و�أخذ يف اعتباره �أن الإدارة لي�ست حمال للحجز
�أو احلب�س ،فمدة وطبيعة وجود املتهم فيها تختلفان عن
مدة وطبيعة مراكز الإ�صالح والت�أهيل و�أماكن احلب�س
االحتياطي واالحتجاز ،ويف هذا ال�سياق الحظ الفريق عدم
وجود نظام حمدد لتوفري �أدوية وم�ستلزمات الإ�سعافات
الأولية وحفظها وطريقة التخل�ص منها.
التوصيات:
1.1و�ضع قواعد مكتوبة حتدد خط �سري املتهم �أو من يتم
ا�ستدعا�ؤه يف املكان منذ و�صوله �إليه وحتى مغادرته،
على �أن تكون الأماكن املحددة يف خط ال�سري مغطاة
بالكامريات ب�شكل تام.
2.2زيادة عدد الغرف التي يتم فيها �س�ؤال املتهمني ،و�أن
تكون الغرف اجلديدة مغطاة بالكامريات ،لت�سجيل
اللقاءات التي ُترى معهم.
3.3و�ضع �إجراءات خا�صة ومنظمة ال�ستخدام القوة
القانونية داخل املكان ،وتدريب الكادر على هذه
الإجراءات مع توثيق ا�ستخدام القوة يف ال�سجل
اخلا�ص باملتهم.
4.4تخ�صي�ص غرف انتظار منا�سبة للمتهمني واملتهمات.
5.5و�ضع �آلية ت�ضمن انتظام وجبات الطعام املقدمة �إلى
املتهمني.
6.6و�ضع قواعد مكتوبة تنظم وحتدد طرائق وحاالت
تفتي�ش املتهم.
7.7حتديد �إجراءات تو�ضح حاالت ا�ستخدام القيود
للمتهم وتوثيقها وفقا لتقييم املخاطر والتدريب
عليها.

8.8و�ضع �إجراءات ت�ضمن ت�سليم املتهمني ن�سخ من ن�شرة
ال�ضمانات واحلقوق القانونية بلغات عدة.
9.9و�ضع �إجراءات مكتوبة حتدد خطوات وو�سائل
تقدمي ال�شكاوى وكيفية التعامل معها و�إبالغ ال�شاكي
بنتيجتها.
1010و�ضع �آلية لتمكني املتهم من االت�صال ب�أهله وحماميه
عند نقله.
�1111إيجاد �آلية لتوفري الأدوية الأ�سا�سية وم�ستلزمات
الإ�سعافات الأولية ،و�صرفها والتخل�ص منها،
مع تدريب الكادر املوجود يف املكان على مهارات
الإ�سعافات الأولية.

التقرير السابع
الزيارة غير المعلنة لمركز رعاية األحداث
خالل الفترة من  18إلى  20يناير 2015م

معلومات أساسية
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أوال :اإلجراءات:
فرتة الزيارة :من �18إلى 20يناير 2015م
مكان الزيارة :مركز رعاية الأحداث.
نوع الزيارة :غري خمطر عنها م�سبقا (غري معلنة).
فريق الزيارة� :أع�ضاء مفو�ضية حقوق ال�سجناء
واملحتجزين.
�آلية العمل :وف ًقا للنظام املعتمد يف مفو�ضية حقوق
ال�سجناء واملحتجزين ،و�شملت:

سعة
االستيعابية

ثانيا :مالحظات عامة:
معلومات عن المركز:
• •مت �إن�شاء مبنى مركز رعاية الأحداث يف عام 1984م
وهو حتت �إ�شراف وزارة الداخلية.
• •يتكون املركز من عدة مرافق منها:
• • الدور الأر�ضي :املكاتب الإدارية ،املكتبة ،غرفة
الزيارة ،مكتب اال�ستقبال ،الف�صول الدرا�سية،
ال�صاالت الريا�ضية� ،صالة الكافترييا ،احلديقة
اخلارجية ،ال�ساحة الريا�ضية ،ق�سم منف�صل
للأحداث الذكور املودعني م�ؤقتا.
• • الدور الأول :ق�سم منف�صل خم�ص�ص للأحداث
الإناث املودعات ،وغرف �إعادة الت�أهيل املختلفة
(تدريب مهارات على الطبخ ،تدريب كمبيوتر ،تدريب
مهارات التجميل) غرفة الرتفيه ،ق�سم �آخر منف�صل
للأحداث الذكور.
• •وجود عيادة �صحية يف مبنى خارجي توفر
خدمات طبية لكل من :مركز الأحداث ومركز
�إ�صالح وت�أهيل النزيالت ،واحلب�س االحتياطي للن�ساء.

20

عدد األحداث الموجودين
في المركز يوم الزيارة

• •ال�سعة اال�ستيعابية الكلية للمكان 70 :حدثا
أ�سرة� 70 :سريرا
• •عدد ال ّ
• •عدد الأحداث املوجودين يف املركز يوم
الزيارة 20 :حدثا
موظفو مركز رعاية األحداث:
65
14

7
الضباط

القوى
البشرية

12

9

المدنيون

المدرسات

الق�سم
ال�ضباط
القوى الب�شرية
املدنيون
املدر�سات
اخلدمات امل�ساندة
جمموع املوظفني

الخدمات
المساندة

املجموع
7
65
14
9
12
107

تفصيل أسباب اإليداع:
6

4

التعرض
لالنحراف

3

٠

التجمهر واالعتداء
على رجال األمن

1

٠

السرقة

عدد الذكور

�سبب الإيداع
التعر�ض لالنحراف
التجمهر واالعتداء على رجال
الأمن
ال�سرقة
خروج عن �سلطة الوالدين
�إيداع م�ؤقت
املجموع

1

٠

خروج عن سلطة
الوالدين

4

1

إيداع مؤقت

عدد اإلناث

عدد الذكور عدد الإناث
4
6
0
3
1
1
4
15

0
0
1
5
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�أ -جمع الأدلة :ت�ستخل�ص الأدلة من خالل مقابلة
موظفي املكان كل يف جمال تخ�ص�صه ،وكذلك من خالل
االطالع على امل�ستندات وال�سجالت املوجودة يف الأق�سام
املختلفة ،ومن درا�سة النظام الإداري املتبع يف املكان،
وعن طريق �س�ؤال الأحداث �أي�ضا.
ب  -مقابلة الأحداث :مت مقابلة جميع الأحداث
املوجودين باملركز واالطالع على امل�ستندات التي تو�ضح
�أعمارهم.
ج -املعاينة املبا�شرة :كانت من خالل ر�صد حالة
املكان على الطبيعة لبيان مدى مالءمته وجتهيزه
و�صالحية مرافقه و�إذا ما كان يتفق مع القوانني واللوائح
املحلية واملعايري الدولية من عدمه.
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القدرة االستيعابية للمركز:
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القسم الثاني

تقييم مؤشرات المبادئ
والمعايير القياسية
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أوال :المعاملة اإلنسانية والتحقق من
ظروف المكان:
حتقق فريق الزيارة من املعايري وامل�ؤ�شرات حيث الحظ
�أن الأحداث املودعني ُيعاملون باحرتام من قبل موظفي
املركز ،والحظ �أن املوظفني يرتدون الزي املدين ،ولديهم
�إدراك وفهم لالحتياجات اخلا�صة بالفئة العمرية
للأحداث� ،إال �أن هناك ق�صور ًا يف التدريب املتعلق بالتعامل
مع الأحداث ب�شكل خا�ص ،كما يتم ف�صل الأحداث الذكور
املودعني عن املودعني م�ؤقتًا ،والنظام الإداري ي�ضمن
و�صول احلدث �إلى �صندوق الأمانات ب�سهولة ،وميار�س
الأحداث �شعائرهم الدينية بحرية.
كما حتقق الفريق من معايري ال�سالمة وحالة املكان حيث
تبني �أنه يتم التعامل ب�شكل �إيجابي ومميز مع احلدث
منذ الأيام الأولى ،ولدى موظفي املركز معرفة ودراية
مب�سئوليتهم عن �إدارة املخاطر النا�شئة عن التعامل
مع الأحداث �أو عن تعامل الأحداث مع بع�ضهم بع�ضا،
واملوظفون على علم و�إدراك مبفهوم �أذى النف�س ،كما
يوجد �إدراك لدى املوظفني بخطر بع�ض الأحداث على
الآخرين وكيفية التعامل معهم� ،إال �أن املوظفني ال يتلقون
تدريبا متجددا يف �إجراءات �إدارة املخاطر ،حيث تغيب
خطط تقييم و�إدارة املخاطر واملتابعة الدورية لها ،
وب�شكل عام يتوافر الإ�شراف الدائم على �أماكن جتمع
الأحداث كافة ،ويتم الفح�ص الدوري جلر�س الطوارئ
للت�أكد من �صالحيته لال�ستعمال كما جترى اختبارات
الإخالء ب�شكل منتظم ،غري �أنه ال توجد كامريات مراقبة
يف مرافق املكان كافة.
يتم �إيداع الأحداث يف غرف نظيفة ،ودرجة حرارة الغرف
مالئمة ،وكذلك التهوية والإ�ضاءة منا�سبتان بالغرف غري
�أنه ال تتم مراعاة خف�ض الإ�ضاءة ليال ح�سب طلب احلدث،
يف حني �أن هناك �ضعفا يف �صيانة املرافق ودورات املياه،
كما الحظ الفريق �أن الغرف خالية من �أدوات �إيذاء
النف�س ،و�أن الو�صول �إلى دورات املياه واملرافق ال�صحية

�سهل ،كذلك تتوافر �أدوات النظافة للأحداث  ،بجانب
هذا ف�إن املفار�ش والأغطية متوافرة ونظيفة ،كما ي�سمح
لذوي الأحداث ب�إدخال املالب�س  ،وخدمة غ�سل املالب�س
متوفرة ولها مرفق خم�ص�ص ،وفيما يتعلق بالغذاء املقدم
للأحداث ف�إنه يتم تقدمي وجبات الطعام الرئي�سة ب�شكل
منتظم ،ووجبات الطعام متنوعة وكمياتها منا�سبة ،كذلك
ف�إن مياه ال�شرب متوافرة ونظيفة يف مربدات ويف متناول
احلدث �إال �أنه لوحظ عدم توافر ك�ؤو�س كافية ل�شرب املاء
 ،من جهة �أخرى ي�ستطيع احلدث ا�ستدعاء �أحد كوادر
املكان ب�سهولة ،و� ً
أي�ضا ي�ستطيع املوظفون �إخالء املكان
ب�أمان يف حاالت الطوارئ.
تبني للفريق �أنه با�ستطاعة الأحداث االت�صال بذويهم
بينما ال توجد �إجراءات ولوائح تنظم مواعيد االت�صال
والزيارة ،كما �أن اخل�صو�صية غري متاحة يف وقت الزيارة،
ب�سبب وجود غرفة واحدة خم�ص�صة للزيارات.
كذلك ُي�سمح للحدث مبمار�سة التمرينات الريا�ضية يومي ًا
داخل املبنى ويف ال�صالة الريا�ضية ،غري �أنه ال توجد لوائح
تنظم فرتات اخلروج �إلى ال�ساحة اخلارجية ،ومكتبة
املركز جمهزة مبختلف الكتب ويتم ت�شجيع الأحداث على
ارتيادها بانتظام ،وبالن�سبة �إلى �أن�شطة التعلم واملهارات
والعمل ف�إن كوادر التدري�س م�ؤهلة ومتخ�ص�صة على
برامج التعلم واكت�ساب املهارات.
وهناك تن�سيق بني االخ�صائيات النف�سيات واالجتماعيات
واملدر�سات مبا ي�ضمن ا�ستخدام املعلومات والبيانات
اخلا�صة بالأحداث ب�شكل فعال لو�ضع الأهداف ،تتوافر
� ً
أي�ضا �صفوف درا�سية ،حيث تتاح للحدث فر�صة موا�صلة
تعليمه مبختلف امل�ستويات.
كذلك توجد خطط لإعادة الت�أهيل �إال �أنه ال يوجد نظام
لقيا�س فاعليتها ،كما توجد خطط للتقييم النف�سي
واالجتماعي يتم على �أ�سا�سها توفري العالج النف�سي ،
كذلك مي ّكن احلدث من موا�صلة تعليمه وي�شجع على
اال�ستمرار ،غري �أنه لوحظ يف برامج �إعادة الت�أهيل عدم
�إ�شراك ذوي الأحداث فيها.
وفيما يتعلق مب�س�ألة مرافقة الأحداث ونقلهم فقد حتقق
الفريق من �أنه يتم نقل الأحداث يف مركبات مدنية
مبرافقة ال�شرطة الن�سائية بزي مدين ،كما لوحظ قيام
الإدارة بلفت نظر اجلهة املخالفة لذلك ،كما يتم �إعالم
الأحداث و�أولياء �أمورهم باملكان الذي �سيتم ترحيلهم

ثالثا الرعاية الصحية:
مقدمة:
ي�شرتك كل من مركز �إ�صالح وت�أهيل النزيالت ومركز
احلب�س االحتياطي للن�ساء ومركز رعاية الأحداث يف تلقي
الرعاية ال�صحية املقدمة على النحو التايل:

3.3جميع التخ�ص�صات الطبية الأخرى وفح�ص وتطعيم
الأطفال تتم تغطيتها من قبل امل�ست�شفيات واملراكز
احلكومية القريبة.
4.4تقدم خدمة الدعم النف�سي واالجتماعي من قبل
فريق م�ؤهل واخ�صائية نف�سية بربامج خمتلفة.
5.5يتم طلب الإ�سعاف من قبل امل�ست�شفيات احلكومية.
مالحظات فريق الزيارة:
يت�سنى للأحداث الو�صول �إلى الرعاية ال�صحية عن
طريق العيادة الطبية �أو بالتحويل �إلى امل�ست�شفيات
العامة عند احلاجة وكذلك يت�سنى لهم الو�صول �إلى
الرعاية النف�سية يف الوقت املنا�سب غال ًبا ،ويتم توفري
الرعاية ال�صحية �سواء يف املركز ال�صحي الداخلي �أو
باال�ستعانة بامل�ست�شفيات احلكومية من قبل م�ؤهلني على
م�ستويات متفاوتة بح�سب اخلدمات املقدمة ،كما تتاح
متابعة م�ستمرة من قبل امل�شرفات ال�صحيات (�أفراد
من ال�شرطة الن�سائية) على �أو�ضاع الأحداث ويتم ح�صر
عدد املر�ضى ومعرفة احتياجاتهم ومن ثم ت�سجيلها
لدى جهاز التمري�ض ،من ناحية ثانية تفتقر اخلدمات
الطبية �إلى �إدارة وا�ضحة �أو م�سئولية �إ�شرافية حيث ال
يوجد �إداري �أو جمل�س �إدارة للرجوع �إليه مبا�شرة �إمنا
تتبع املركز ال�صحي بالإدارة الطبية يف القلعة ،لذلك
مل يتبني وجود املرجعية الطبية والتمري�ضية وكذلك مل
يتبني وجود دورات تدريبية ملوظفي املركز خا�صة ما يتعلق
ب�صحة احلدث والتعامل مع الأمرا�ض التي يعانيها ،يف
حني يتم الفح�ص الطبي يف غرفة خا�صة يتم فيها �ضمان
اخل�صو�صية واحلفاظ على احل�شمة ،كما توجد �أخ�صائية
واحدة فقط ملكافحة العدوى تغطي جميع مرافق وزارة
الداخلية مما ي�ضعف الرتكيز يف املراكز املذكورة ،وهناك
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ثان ًيا :الحقوق والضمانات:
حتقق فريق الزيارة من الإجراءات الإدارية املتبعة للتثبت
من قانونية الإيداع ،وتبني له �أنه يتم ا�ستيفاء ال�سجالت
وامل�ستندات املتعلقة بقانونية الإيداع ،و�أنه يتم حتديث
البيانات ،كذلك ُي�سمح للحدث ب�إخبار ذويه مبكان وجوده،
ويح�صل احلدث على ن�سخة من ن�شرة حقوقه وواجباته
ويتم توعيته ب�شكل كاف ،كذلك تتم �إحاطة الأحداث
علما بتفا�صيل و�أ�سباب �إيداعهم� ،أما فيما يتعلق ب�آلية
ال�شكاوى فقد تبني للفريق �أنه تتوافر مل�صقات توعوية
ب�إمكانية تقدمي ال�شكاوىً � ،
أي�ضا تتوافر �صناديق لل�شكاوى
ي�سهل الو�صول �إليها ،هذا من ناحية ومن ناحية ثانية
يتم ت�شجيع الأحداث على حل امل�شاكل ب�شكل ودي قبل
تقدمي �شكوى ب�شكل ر�سمي ،ويتم التعامل مع كل ال�شكاوى
وتتم اال�ستجابة لها ،غري �أنه وب�شكل عام ال توجد قواعد
و�أنظمة مكتوبة تنظم عملية �إدارة ال�شكاوى املقدمة من
الأحداث ،من ناحية �أخرى حتقق فريق الزيارة من و�سائل
تقومي �سلوك احلدث ،حيث تتوافر البيئة الآمنة وامل�شجعة
على ال�سلوك اجليد للأحداث ،فيتم حث الأحداث على
�ضرورة احلفاظ على النظافة ال�شخ�صية ونظافة املكان،
كما يتم �إعالم الأحداث بالنظام اليومي املتبع واخلدمات
املتاحة ،كذلك يوجد �سجل اجتماعي لقيد التطورات
النف�سية للأحداث وتطوير �سلوكهم ،بينما ال توجد �آلية
وا�ضحة للتن�سيق مع اجلهات املخت�صة وذوي الأحداث
للإملام مبا من �ش�أنه تقومي �سلوك الأحداث ورعايتهم.

2.2خدمات الرعاية النف�سية وطب الأ�سنان يتم حتويلها
�إلى املركز ال�صحي يف مبنى القلعة بوزارة الداخلية.
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�إليه ،وهناك تن�سيق وتوا�صل بني قا�ضي الأحداث ومديرة
املركز عند ا�ستقبال الأحداث ،و� ً
أي�ضا يف �سياق الإجراءات
املنظمة للنقل ف�إنه ال يتم ا�ستقبال احلدث �إال بتوافر
الوثائق الر�سمية ،وفيما يتعلق باال�ستخدام القانوين للقوة
داخل املكان فقد تبني لفريق الزيارة �أنه ال يوجد تدريب
للموظفني على كيفية ا�ستخدام القوة القانونية داخل
املركز يف حاالت ال�ضرورة لدرء املخاطر.

1.1يوجد مركز �صحي يخدم الثالثة مراكز املذكورة
�آن ًفا ،يعمل على مدار ال�ساعة وتتم تغطيته من قبل
طبيبة وممر�ضة خالل الفرتة ال�صباحية فقط� ،أما
باقي الفرتات و�آخر �أيام الأ�سبوع والعطل الر�سمية
فتغطى من قبل ممر�ضة من دون طبيبة وال توجد
للمركز خدمات �صيدلة.

الـتـقرير الـسنوي 2015 - ٢٠١٤

42
مـفــــوضـــية حـقـــوق الـسـجــــناء والـمـحـتــجــــزيــــن

ا�ستمارات لتقييم �أماكن الأحداث واملركز ال�صحي ولكن
ال تتم متابعة الإجراءات ب�شكل �سليم وخا�صة يف �أماكن
الأحداث ،وتفتقر املراكز �إلى التوعية ب�إجراءات مكافحة
العدوى ،من جهة ثانية يتم الت�أكد من املعدات الطبية
ويتم فح�صها بانتظام والقيام مبا يلزم للحفاظ عليها،
غري �أنه مل يتبني املعرفة التامة بجهاز الإنعا�ش يف املركز
ال�صحي وكيفية ت�شغيله من قبل الكادر الطبي.
�أما فيما يتعلق برعاية الأحداث ،فيتمكن الأحداث من
ر�ؤية موظفي الرعاية ال�صحية من خالل �إجراءات و�آلية
وا�ضحة ال�ستدعاء املوظفني ال�صحيني من خالل ال�شرطة
الن�سائية ،كما يتم ت�سجيل املعلومات الطبية للأحداث من
�أول يوم ا�ستقبال بعد الك�شف عليهم من قبل عيادة القلعة
يف ملف �إلكرتوين يراعى ال�سرية يف التعامل حيث �إن لكل
موظف �صحي حق االطالع على املعلومات التي تخ�صه
فقط وبح�سب �صالحياته ،وبالن�سبة �إلى الرعاية النف�سية
واالجتماعية فيتم ت�سجيلها يف ملفات خا�صة ويراعى فيها
اخل�صو�صية ،بينما ال توجد �صيدلية يف املركز ال�صحي
لذلك ال تتوافر الأدوية العامة للحاالت املر�ضية ال�شائعة
�إمنا يتم طلبها من مقدمي الرعاية خارج املراكز ويتم
توفريها يف اليوم نف�سه ،وكذلك يتم تخزين الأدوية التي
مت طلبها يف مكاتب ال�شرطة الن�سائية بطريقة غري �آمنة
ويتم التخل�ص منها بطريقة غري �صحيحة ،وتدار عملية
توزيع الأدوية وت�سجيلها مبا يف ذلك الأدوية املراقبة (مثل
�أدوية الطب النف�سي) بوا�سطة ال�شرطة الن�سائية ولي�س
من قبل جهاز التمري�ض �أو �أخ�صائي ال�صيدلة ،وال يراعى
يف ذلك معايري التخزين والتوزيع املتبعة يف اململكة.
�أما بالن�سبة �إلى ال�صحة النف�سية ،فيتم حتويل الأحداث
للطب النف�سي عن طريق �أطباء املركز ال�صحي �إلى
م�ست�شفى الطب النف�سي عند احلاجة �إلى ذلك ،كما
�أن هناك دراية ووعيا من قبل الطاقم الطبي بق�ضايا
ال�صحة النف�سية ولكن هناك حمدودية يف التعامل معها
خا�صة مع وجود نق�ص يف كوادر الطب النف�سي ،يف حني
يتم م�سح جميع الأحداث عن طريق اخ�صائي الدعم
النف�سي واالجتماعي ويتم تقييمهم وو�ضع خطة للتعامل
مع خمتلف الأعرا�ض النف�سية والرتتيب للتحويل �إلى
الطب النف�سي عند احلاجة �إلى ذلك.

القسم الثالث

التوصيات

1.1قيام وزارة ال�صحة بالتن�سيق مع �إدارة املركز من
�أجل تقدمي الرعاية ال�صحية للأحداث.
2.2تتولى وزارة الرتبية والتعليم بالتن�سيق مع �إدارة
املركز القيام بتعليم الأحداث.
3.3التدريب الدوري للموظفني على �إدارة وتقيم املخاطر.
4.4تركيب كامريات مراقبة يف جميع املباين واملمرات
يف املكان ،تب ًعا للمعايري الدولية املعتمدة واملتعارف
عليها يف هذا ال�ش�أن.
�5.5إخ�ضاع موظفي املكان لدورات متخ�ص�صة يف معرفة
�سيكولوجيات الطفل وكيفية التعامل معه وعدم
اقت�صار ذلك على املر�شدات.
6.6تدريب الكادر على �إجراءات ا�ستخدام القوة القانونية
داخل املركز.
7.7مراعاة الإ�ضاءة املنا�سبة وقت النوم.
8.8و�ضع قواعد منظمة خلروج الأحداث يف ال�ساحات
اخلارجية.
9.9و�ضع لوائح تنظم الزيارة مع مراعاة الأوقات املنا�سبة
لذوي الأحداث وتوفري اخل�صو�صية �أثناء ذلك.
1010العمل على �إ�شراك ويل �أمر احلدث يف خطة �إعادة
الت�أهيل.
1111زيادة وتنويع �أن�شطة اكت�ساب املهارات ،و�إيجاد برامج
هادفة يف فرتات النهار خارج مواعيد الدرا�سة.
1212و�ضع قواعد مكتوبة تنظم عملية �إدارة ال�شكاوى
املقدمة من الأحداث.
1313ا�ستحداث تدابري تنظم ت�أهيل احلدث يف حالة
خمالفته لقواعد ال�سلوك.
1414زيادة عدد الكوادر الطبية عامة مبا ينا�سب تغطية
اخلدمة للأحداث وخا�صة طب الأ�سنان ،فريق
ال�صحة النف�سية.
�1515إن�شاء جهة حمددة تتولى الإ�شراف الإداري واملرجعية
الطبية ومتابعة �شكاوى الأحداث و�إعداد اخلطط
التطويرية والتدريبية للعاملني ال�صحيني وذلك
باتباع قوانني و�أنظمة مكتوبة لتن�سيق العمل وتقييمه

1616و�ضع �آلية لتحويل املر�ضى للخدمات احلكومية العامة
لطب الأ�سنان ،وذلك لتجاوز طول فرتة االنتظار
للح�صول على خدمات الأ�سنان.
1717و�ضع برامج وخطط للتثقيف ال�صحي وبرامج تعزيز
ال�صحة ملا لها من دور كبري يف املحافظة على ال�صحة
وجتنب الأمرا�ض وم�ضاعفاتها.

1919توفري ممر�ضة دائمة يف مركز الأحداث وعدم
االقت�صار على العيادة املركزية.
2020تدريب الكادر الطبي على كيفية ت�شغيل جهاز الإنعا�ش
والتعامل معه يف املركز ال�صحي.

43
مـفــــوضـــية حـقـــوق الـسـجــــناء والـمـحـتــجــــزيــــن

�1818إن�شاء �صيدلية يف املركز ال�صحي تدار من قبل
�أخ�صائي ال�صيدلة ويتم توزيع الأدوية على الأحداث
والتخل�ص منها عن طريق فريق طبي متخ�ص�ص
لذلك.
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ب�شكل م�ستمر للوقوف على جميع النواق�ص ب�شكل
روتيني.

التقرير الثامن
الزيارة غير المعلنة لمركز إصالح وتأهيل النزيالت
خالل الفترة من  18إلى  20يناير 2015

معلومات أساسية
أوال :اإلجراءات:
فرتة الزيارة :من � 18إلى  20يناير 2015م
مكان الزيارة :مركز �إ�صالح وت�أهيل النزيالت.
نوع الزيارة :غري خمطر عنها م�سبقا (غري معلنة).
فريق الزيارة� :أع�ضاء مفو�ضية حقوق ال�سجناء
واملحتجزين.
�آلية العمل :وف ًقا للنظام املعتمد يف مفو�ضية حقوق
ال�سجناء واملحتجزين ،و�شملت:

ثانيا :مالحظات عامة:

عدد النزيالت

السعة
االستيعابية
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• •عدد النزيالت من حيث اجلن�سية:
101

14
غير بحرينية

بحرينية

• •عدد النزيالت بح�سب الفئات العمرية:
٪0٪2
٪6

٪5

٪37

٪50

معلومات عن المركز:
مت افتتاح املركز عام 2014م
• •ال�سعة اال�ستيعابية الكلية للمكان 168 :نزيلة.
• •عدد النزيالت وقت الزيارة:
 115نزيلة وعدد املرافقني � 4أطفال ،برفقة �أمهاتهم
النزيالت واملجموع .119
منهن :نزيلة منومة يف الطب النف�سي  -ونزيلة منومة يف
ال�سلمانية.

١٨-١٥

25-18

35-25

45-35

55-45

 ٥٥فما فوق

الفئة
� 15إلى � 18سنة
� 25 - 18سنة
� 35 - 25سنة
� 45 - 35سنة
� 55 - 45سنة
� 55سنة فما فوق
املجموع

العدد
ال يوجد
6
58
42
7
2
115
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�أ -جمع الأدلة :ت�ستخل�ص الأدلة من خالل موظفي
املكان كل يف جمال تخ�ص�صه ،وكذلك من خالل االطالع
على امل�ستندات وال�سجالت املوجودة يف الأق�سام املختلفة،
ودرا�سة النظام الإداري املتبع يف املكان ،وعن طريق �س�ؤال
النزيالت �أي�ضا.
ب -مقابلة النزيالت :مت اختيار عينات من النزيالت تب ًعا
ملنهجية �إح�صائية تقوم على �أ�سا�س االختيار الع�شوائي
من بني ك�شوف �أ�سماء النزيالت وقت الزيارة ،مع االطالع
على امل�ستندات التي تو�ضح �أعمار ه�ؤالء وجن�سياتهن،
ل�ضمان متثيل �أكرب �شرائح وفئات عمرية ممكنة منهن.
ج -املعاينة املبا�شرة :وكانت من خالل ر�صد حالة املكان
على الطبيعة لبيان مدى مالءمته وجتهيزه و�صالحية
مرافقه و�إذا ما كان يتفق واملعايري الدولية من عدمه.

168

115
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• •ال�سعة اال�ستيعابية:
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توزيع النزيالت بح�سب الق�ضايا:

6
قتل

29

13
سرقة

24

3
شغب

دعارة

إقامة غير
مشروعة

نوع الق�ضية
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قتل
�سرقة
�شغب
دعارة
�إقامة غري م�شروعة
خمدرات
ق�ضايا مالية
املجموع الكلي

12
مخدرات

28

قضاية
مالية

العدد
6
13
3
29
24
12
28
115

• •عدد ال�ضباط ( )5وعدد �أفراد ال�شرطة (،)79
ويقت�صر العدد املذكور على من يتعاملون مبا�شرة
مع النزيالت ،من دون من يعملون يف احلرا�سات
واخلدمات امل�ساندة الأخرى.

القسم الثاني

تقييم مؤشرات المبادئ
والمعايير القياسية
أوال :المعاملة اإلنسانية والتحقق من
ظروف المكان:
قام فريق املفو�ضية مبعاينة املكان ،وقد تبني له �أنه
توجد �آلية لف�صل النزيالت من الفئة العمرية ما فوق
اخلام�سة ع�شرة �إلى الثامنة ع�شرة �سنة ،كما يتم ف�صل
النزيالت الأمهات مع �أطفالهن يف زنازين خا�صة يراعى
فيها متطلبات الأطفال ،حيث تتوافر فيها �أ�سرة خا�صة
مع �أغطية وو�سائد وفر�ش نظيفة� ،ضمن بيئة تتنا�سب
مع الفئة العمرية له�ؤالء الأطفال ،كما �أن موظفات
املركز على دراية كافية باالحتياجات املتنوعة للنزيالت،
وكذلك توجد برامج تدريبية للموظفات على تنمية
مهارات التعامل مع االحتياجات املتنوعة للنزيالت،

كما يوجد مكان النتظار الزوار وتوجد �إجراءات مكتوبة
تنظم طريقة تفتي�ش النزيالت ،وبالن�سبة �إلى م�س�ألة
نقل النزيالت من املركز و�إليه فقد حتقق الفريق من �أنه
يتم نقل النزيالت يف مركبات �آمنة ونظيفة ،كما يوجد
ا�ستعداد ال�ستقبال النزيالت ب�سرعة لتفادي انتظارهن يف
املركبات وقتًا طوي ًال ،وال يتم تقييد النزيالت عند نقلهن
من املركز و�إليه ،وكذلك ي�سمح لهن بحمل النقود فقط،
من دون الوثائق الر�سمية ال�ضرورية واملمتلكات اخلا�صة،
كما تنظم �إدارة املركز دخول مر�شدي الديانات املختلفة
ملقابلة النزيالت ،وقد �شاهد الفريق خالل زيارته �إحدى
الندوات الدينية املقدمة للنزيالت.
وفيما يتعلق مبعايري ال�سالمة املوجودة يف املكان فقد
الحظ فريق الزيارة وجود كامريات للمراقبة يف املمرات
واملناطق امل�شرتكة للنزيالت وبع�ض مكاتب املوظفات
ولكنها ال تغطي املكان بكامله ،كما �أن املوظفات على
علم و�إدراك حمدود مبفهوم �أذى النف�س لكن ال يخ�ضعن
للتدريب املتعلق ب�إدارة املخاطر  ،ولذلك يجهل بع�ض
املوظفات خطر بع�ض النزيالت على الأخريات وكيفية
التعامل معهن ،يف حني ميتلك بع�ض املوظفات معرفة
حمدودة مب�سئوليتهن عن تقييم و�إدارة املخاطر الناجتة
عن التعامل مع النزيالت ،وب�شكل عام ال توجد خطط
لتقييم و�إدارة املخاطر ،ويف �سياق مت�صل ف�إن الفريق
حتقق من �إجراءات ا�ستخدام القوة القانونية داخل
املكان يف حال تطلب الأمر ذلك ،مع الأخذ يف االعتبار �أنه
يوجد قرار تنظيمي ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لال�ستخدام
القانوين للقوة داخل املكان� ،إال �أنه ال يوجد تدريب عليه،
وكذلك ال يوجد �سجل خا�ص ال�ستخدام القوة ودرجاتها،
يف حال تعر�ض �إحدى النزيالت لأعمال ت�ؤدي �إلى
ا�ستخدام القوة ،يف حني �أن الإجراءات املتبعة ت�ضمن
�إجراء فحو�ص طبية على النزيالت وموظفات املركز يف
حالة ا�ستخدام القوة القانونية.
كما قام الفريق مبعاينة حالة املكان حيث تبني له �أن
الزنازين نظيفة ودرجة احلرارة فيها مالئمة ،كما �أن
الإ�ضاءة الطبيعية منا�سبة يف جميع مرافق املركز،
وكذلك تخلو الزنازين من الأ�شياء التي ت�ؤدي �إلى �إيذاء
النف�س ،وبا�ستطاعة النزيالت ا�ستدعاء �إحدى املوظفات
يف �أي وقت ،كما توجد تدريبات للإخالء يف احلاالت
الطارئة ،كما قام الفريق بالتحقق من م�ستلزمات

ثالثا الرعاية الصحية:
مقدمة:
ي�شرتك كل من مركز �إ�صالح وت�أهيل النزيالت ومركز
التوقيف واحلب�س االحتياطي للن�ساء ومركز رعاية
الأحداث يف تلقي الرعاية ال�صحية املقدمة على النحو
التايل:
1.1يوجد مركز �صحي يخدم الثالثة املراكز املذكورة
�آن ًفا ،يعمل على مدار ال�ساعة وتتم تغطيته من قبل
طبيبة وممر�ضة خالل الفرتة ال�صباحية فقط� ،أما
باقي الفرتات و�آخر �أيام الأ�سبوع والعطل الر�سمية
فتغطى من قبل ممر�ضة من دون طبيبة وال توجد
للمركز خدمات �صيدلة.
2.2خدمات الرعاية النف�سية وطب الأ�سنان يتم حتويلها
�إلى املركز ال�صحي يف مبنى القلعة بوزارة الداخلية.
3.3جميع التخ�ص�صات الطبية الأخرى وفح�ص وتطعيم
الأطفال تتم تغطيتها من قبل امل�ست�شفيات واملراكز
احلكومية القريبة.
4.4تقدم خدمة الدعم النف�سي واالجتماعي من قبل
فريق م�ؤهل و�أخ�صائية نف�سية بربامج خمتلفة.
5.5يتم طلب الإ�سعاف من قبل امل�ست�شفيات احلكومية.
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ثان ًيا :الحقوق والضمانات:
تبني لفريق الزيارة �أنه يو�ضع لكل نزيلة ملف خا�ص بها
ي�ضم الأوراق القانونية اخلا�صة ب�إيداعها كافة ،من جهة

�أما فيما يتعلق ب�إمكانية تقدمي �شكاوى يف املكان فقد
تبني للفريق �أنه يوجد نظام لتقدمي ال�شكاوى عن طريق
توفري ا�ستمارات و�صندوق جلمعها ،وت�شعر النزيالت ب�أن
الإجراءات مي�سرة لتقدمي ال�شكاوى ب�شكل مبا�شر ،كما
يوجد نظام لت�شجيع النزيالت على حل امل�شكالت ب�شكل
ودي قبل تقدمي ال�شكاوى ر�سميا� ،إال �أن املركز ب�شكل
عام يخلو من القواعد املكتوبة واملنظمة لإدارة ال�شكاوى،
كذلك ال توجد �آلية خا�صة تتعلق بال�شكاوى ال�صحية.
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العناية بالنزيالت ،وتبني له �أن املتطلبات الأ�سا�سية للنوم
كاملراتب والو�سائد والأغطية متوافرة ونظيفة ،كما توجد
�إجراءات حمددة ووا�ضحة ب�ش�أن كيفية تبديل وتغيري
املراتب والو�سائد والأغطية ،وتتوافر �أدوات النظافة
ال�شخ�صية لهن ،و�أي�ضا توجد خزائن منا�سبة لكل نزيلة
حلفظ متعلقاتها ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن
النظام املتبع يف توفري املالب�س من اخلارج وا�ضح،
�أما فيما يتعلق مبو�ضوع التغذية ف�إنه يتم توفري الطعام
وال�شراب يف �أوقات الوجبات املقررة ،وكمية الطعام
منا�سبة ومتنوعة ،وحتتوي على قيمة غذائية كافية ،و� ً
أي�ضا
يتم توفري وجبات خا�صة للأطفال والر�ضع الذين ب�صحبة
�أمهاتهم النزيالت.
كذلك حتقق فريق الزيارة من مدى توافر جملة من
اخلدمات الأخرى للنزيالت حيث تبني �أنه با�ستطاعتهن
الو�صول �إلى ال�ساحة اخلارجية والقيام بتمرينات ملدة
معينة ،كما حت�صل النزيالت على الزيارات املخ�ص�صة
باملدد املقررة ،كذلك با�ستطاعتهن االت�صال بذويهن
وحماميهن ،غري �أن كبائن االت�صال غري كافية ،يف حني
يتم توفري عدد من الكتب املتنوعة وال�صحف اليومية،
كما �أن �آلية �إدخال الكتب وا�ضحة ،كذلك تبني للفريق
وجود خطط وبرامج لإعادة الت�أهيل ،حيث تتاح للنزيالت
الفر�صة ملوا�صلة تعليمهن مبختلف امل�ستويات املدر�سية
طب ًقا لنظام املنازل �أو االنت�ساب ،يف حني ُتبذل حماوالت
حمدودة من �أجل تقدمي العون �إلى النزيالت لإحداث
تغيري �إيجابي وا�ضح يف �أ�سلوب حياتهن وتفكريهن
و�سلوكهن ،وال يتم �إعداد برامج خا�صة ب�إعادة الدمج لهن
يف املجتمع بعد �إطالق �سراحهن ،و�أي�ضا ال ُتطرح برامج
منا�سبة لإعادة ت�أهيل النزيالت الالتي كن �ضحايا �سوء
املعاملة� ،أو االغت�صاب� ،أو العنف الأ�سري ،من جهة �أخرى
تتمكن النزيالت من التوا�صل مع العامل اخلارجي ،كما
توجد م�ساحات لأن�شطة التعلم واملهارات والعمل ،بينما
ال يتم و�ضع خطط على ا�ستخدام املعلومات والبيانات
اخلا�صة بالنزيالت ب�شكل ف ّعال ت�ساهم يف �إعداد برامج
التعلم واكت�ساب املهارات وتوفري فر�ص العمل.

ثانية ف�إن املعلومات والإر�شادات املتعلقة بحقوق وواجبات
النزيالت متوافرة باللغتني العربية والإجنليزية ،كما
توجد مل�صقات ومن�شورات باحلقوق القانونية باللغتني
املذكورتني يف كل عنرب ،كما �أن الإجراءات املتبعة ت�ضمن
حق النزيلة يف احل�صول على حمام وا�ست�شارته ،وكذلك
يوجد مكان خم�ص�ص للقاء النزيلة مع حماميها.
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مالحظات فريق الزيارة:
يت�سنى للنزيالت الو�صول �إلى الرعاية ال�صحية عن
طريق العيادة الطبية �أو بالتحويل �إلى امل�ست�شفيات العامة
عند احلاجة وكذلك يت�سنى لهن الو�صول �إلى الرعاية
النف�سية وعالج الإدمان يف الوقت املنا�سب ،ويتم توفري
الرعاية ال�صحية لهن �سواء يف املركز ال�صحي الداخلي
�أو باال�ستعانة بامل�ست�شفيات احلكومية من قبل م�ؤهلني
على م�ستويات متفاوتة بح�سب اخلدمات املقدمة كذلك
ف�إنه يتم فح�ص وتطعيم الأطفال املرافقني للنزيالت
يف امل�ست�شفيات واملراكز احلكومية القريبة ،كما توجد
متابعة م�ستمرة من قبل امل�شرفات ال�صحيات (�أفراد من
ال�شرطة الن�سائية) على �أو�ضاع النزيالت ويتم ح�صر
عدد املري�ضات ومعرفة احتياجاتهن ومن ثم ت�سجيلها
لدى جهاز التمري�ض ،من ناحية ثانية تفتقر اخلدمات
الطبية �إلى �إدارة وا�ضحة �أو م�سئولية �إ�شرافية حيث
ال يوجد �إداري للرجوع اليه مبا�شرة� ،إمنا تتبع املركز
ال�صحي بالإدارة الطبية يف القلعة ،لذلك مل يتبني وجود
املرجعية الطبية والتمري�ضية وكذلك مل يتبني وجود
دورات تدريبية ملوظفي املركز خا�صة مبا يتعلق ب�صحة
النزيلة والتعامل مع الأمرا�ض التي تعانيها ،يف حني يتم
الفح�ص الطبي يف غرفة خا�صة يتم �ضمان اخل�صو�صية
واحلفاظ على احل�شمة ،بينما توجد �أخ�صائية واحدة
فقط ملكافحة العدوى تغطي جميع مرافق وزارة الداخلية،
كذلك ات�ضح لفريق الزيارة طول مدة انتظار احل�صول
على خدمة عالج الأ�سنان للنزيالت يف املراكز احلكومية.
هناك ا�ستمارات لتقييم �أماكن النزيالت واملركز ال�صحي
ولكن ال تتم متابعة الإجراءات ب�شكل �سليم وخا�صة يف
�أماكن النزيالت ،ويفتقر املركز �إلى التوعية ب�إجراءات
مكافحة العدوى ،من جهة ثانية يتم فح�ص املعدات
الطبية بانتظام والقيام مبا يلزم للحفاظ عليها ،غري �أنه
مل تتبني معرفة الكادر الطبي يف املكان ب�شكل تام بكيفية
ت�شغيل جهاز الإنعا�ش املوجود يف املركز.
�أما فيما يتعلق برعاية النزيالت ،فيتم ّكن من ر�ؤية
موظفي الرعاية ال�صحية من خالل �إجراءات و�آلية
وا�ضحة ال�ستدعاء املوظفني ال�صحيني من خالل ال�شرطة
الن�سائية ،كما يتم ت�سجيل املعلومات الطبية للنزيالت من

�أول يوم ا�ستقبال بعد الك�شف عليهن من قبل عيادة القلعة
يف ملف �إلكرتوين يراعى ال�سرية يف التعامل حيث �إن لكل
موظف �صحي حق االطالع على املعلومات التي تخ�صه
فقط وبح�سب �صالحياته ،وبالن�سبة �إلى الرعاية النف�سية
واالجتماعية فيتم ت�سجيلها يف ملفات خا�صة ويراعى فيها
اخل�صو�صية ،بينما ال توجد �صيدلية يف املركز ال�صحي
لذلك ال تتوافر الأدوية العامة للحاالت املر�ضية ال�شائعة،
�إمنا يتم طلبها من مقدمي الرعاية خارج املراكز ويتم
توفريها يف اليوم نف�سه ،وكذلك يتم تخزين الأدوية التي
مت طلبها يف مكاتب ال�شرطة الن�سائية ويتم التخل�ص
منها بطريقة غري منا�سبة ،وتدار عملية توزيع الأدوية
وت�سجيلها مبا يف ذلك الأدوية املراقبة (مثل �أدوية الطب
النف�سي) بوا�سطة ال�شرطة الن�سائية ولي�س من قبل جهاز
التمري�ض �أو �أخ�صائي ال�صيدلة ،وال يراعى يف ذلك
معايري التخزين والتوزيع املتبعة يف اململكة ،يف حني تتلقى
النزيالت الأدوية التي ت�ساعد على ال�شفاء والتعايف من
�أعرا�ض االن�سحاب ملدمنات املخدرات والكحول بعد
معاينتهن من قبل ا�ست�شاري الطب النف�سي.
�أما بالن�سبة �إلى ال�صحة النف�سية ،فيتم حتويل النزيالت
للطب النف�سي عن طريق �أطباء املركز ال�صحي �أو
بطلب من النزيالت يف بع�ض الأحيان ويتم حتويلهن
�إلى م�ست�شفى الطب النف�سي عند احلاجة �إلى ذلك ،كما
�أن هناك دراية ووعيا من قبل الطاقم الطبي بق�ضايا
ال�صحة النف�سية ولكن هناك حمدودية يف التعامل معها
خا�صة مع وجود نق�ص يف كوادر الطب النف�سي ،يف حني
يتم فح�ص جميع النزيالت عن طريق �أخ�صائي الدعم
النف�سي واالجتماعي ويتم تقييمهن وو�ضع خطة للتعامل
مع خمتلف الأعرا�ض النف�سية والرتتيب للتحويل �إلى
الطب النف�سي عند احلاجة �إلى ذلك.
القسم الثالث

التوصيات:

1.1قيام وزارة ال�صحة بالتن�سيق مع �إدارة املركز من
�أجل تقدمي الرعاية ال�صحية للنزيالت.
2.2تتولى وزارة الرتبية والتعليم بالتن�سيق مع �إدارة
املركز القيام بتعليم النزيالت.

4.4زيادة عدد كامريات املراقبة يف جميع املباين
واملمرات و(العنابر) باملكان ،تب ًعا للمعايري الدولية
املعتمدة واملتعارف عليها يف هذا ال�ش�أن.
5.5تكثيف اخلطط والربامج التعليمية والتثقيفية وتوفري
الكتب املتنوعة جلميع فئات النزيالت وحفزهن �إلى
امل�شاركة ،يف تلك الأن�شطة.

7.7تدريب الكادر على �إجراءات ا�ستخدام القوة
القانونية داخل املركز ،وكذلك تدريبهم على خطط
تقييم و�إدارة املخاطر داخل املكان.
8.8و�ضع �آلية مكتوبة ب�ش�أن التظلم من ال�شكاوى وحماية
ال�شاكيات ،مع �ضمان اخل�صو�صية واملتابعة.
9.9زيادة عدد كبائن االت�صال الهاتفي.
1010زيادة عدد الكادر الطبي عامة مبا ينا�سب الرعاية
ال�صحية للنزيالت وخا�صة طب الأ�سنان ،وال�صحة
النف�سية.
�1111إن�شاء جهة حمددة تتولى الإ�شراف الإداري واملرجعية
الطبية ومتابعة �شكوى النزيالت و�إعداد اخلطط
التطويرية والتدريبية للعاملني ال�صحيني.
1212و�ضع �آلية لتحويل النزيالت املري�ضات للخدمات
احلكومية لطب الأ�سنان.
1313و�ضع برامج وخطط للتثقيف ال�صحي وبرامج تعزيز
ال�صحة للنزيالت.
�1414إن�شاء �صيدلية يف املركز تدار من قبل �أخ�صائي
ال�صيدلة ويتم توزيع الأدوية والتخل�ص منها عن
طريق فريق متخ�ص�ص لذلك.
1515تدريب الكادر الطبي على كيفية ت�شغيل جهاز الإنعا�ش
والتعامل معه يف املركز ال�صحي.

49
مـفــــوضـــية حـقـــوق الـسـجــــناء والـمـحـتــجــــزيــــن

6.6زيادة الطاقم املتخ�ص�ص وامل�ؤهل للإ�شراف على
برامج التعلم واكت�ساب املهارات وتوفري �أماكن مهي�أة
لتلك الربامج.
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3.3تدريب موظفات املركز على كيفية التعامل مع
النزيالت من كبار ال�سن وذوات االحتياجات اخلا�صة
والفئة العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة ،وكذلك مع
النزيالت احلوامل �أو النزيالت الأمهات الالئي
ي�صطحنب �أطفال معهن.

التقرير التاسع
الزيارة غير المعلنة لمركز االحتجاز والحبس االحتياطي للنساء
خالل الفترة من 18إلى 20يناير 2015

معلومات أساسية

.أجمع الأدلة :ت�ستخل�ص الأدلة من خالل موظفي املكان كل يف
جمال تخ�ص�صه ،وكذلك من خالل االطالع على امل�ستندات
وال�سجالت املوجودة يف الأق�سام املختلفة ،ودرا�سة النظام
الإداري املتبع يف املكان ،وعن طريق �س�ؤال النزيالت �أي�ضا.
.بمقابلة املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا :مت اختيار عينات
من النزيالت تب ًعا ملنهجية �إح�صائية تقوم على �أ�سا�س
االختيار الع�شوائي من بني ك�شوف �أ�سماء النزيالت وقت
الزيارة ،مع االطالع على امل�ستندات التي تو�ضح �أعمار ه�ؤالء
وجن�سياتهن ،ل�ضمان متثيل �أكرب �شرائح وفئات عمرية ممكنة
منهن.
.جاملعاينة املبا�شرة :وكانت من خالل ر�صد حالة املكان على
الطبيعة لبيان مدى مالءمته وجتهيزه و�صالحية مرافقه و�إذا
ما كان يتفق واملعايري الدولية من عدمه.
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إجمالي عدد المحبوسات
احتياطيا والمجتجزات

السعة
االستيعابية

الفئة العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة
2
املحبو�سات احتياطيا
0
املحتجزات
الفئة العمرية ما فوق � 18سنة
47
املحبو�سات احتياطيا
16
املحتجزات
65
املجموع

• •عدد املرافقني :طفل واحد
• •ال�سعة اال�ستيعابية الكلية للمكان122 :
املحتجزات :هن من يتم توقيفهن من قبل ال�شرطة مدى � 48ساعة
قبل عر�ضهن على النيابة العامة.

تصنيف المحتجزات والمحبوسات
احتياطيا بحسب الجنسية:
عدد البحرينيات:
9

ثان ًيا :مالحظات عامة:
تم إنشاء المبنى في عام 2005م
ويتكون من:
• •ق�سم الإدارة
• •عنربين
• •عيادة طبية
• •كابينة للزيارة
• •متجر
• •�ساحة خارجية
• •مكتب الأخ�صائيات االجتماعيات
• •�أر�شيف ملفات املحبو�سات
• •ق�سم الأمانات

2
ما فوق  ١٥إلى  ١٨سنة

الفئة العمرية
ما فوق  15الى � 18سنة
ما فوق � 18سنة
املجمـ ـ ـ ـ ــوع

أكثر من  ١٨سنة

عدد البحرينيات
2
9
11
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أوال :اإلجراءات:
فرتة الزيارة :من � 18إلى  20يناير 2015م
مكان الزيارة :مركز االحتجاز واحلب�س االحتياطي
للن�ساء.
نوع الزيارة :غري خمطر عنها م�سب ًقا (مفاجئة).
فريق الزيارة� :أع�ضاء مفو�ضية حقوق ال�سجناء
واملحتجزين.
�آلية العمل :وف ًقا للنظام املعتمد يف مفو�ضية حقوق
ال�سجناء واملحتجزين ،و�شملت:

122
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القسم األول

• •عدد املحبو�سات احتياطيا واملحتجزات وال�سعة
اال�ستيعابية:
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عدد االجنبيات:
52

0
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الفئة العمرية
ما فوق  15الى � 18سنة
ما فوق � 18سنة
املجمـ ـ ـ ـ ــوع

أكثر من  ١٨سنة

عدد االجنبيات
0
52
52

عدد كادر المكان وتصنيفهم
الوظيفي:
31
3

2

ضابطات

ضابطات

االخصائيات
االجتماعيات

الت�صنيف الوظيفي
�ضابطات
�شرطيات
االخ�صائيات االجتماعيات
املجمـ ـ ـ ـ ــوع

العدد
3
31
2
36

• •العدد املذكور هم من يتعاملون مبا�شرة مع النزيالت،
من دون من يعملون يف احلرا�سات واخلدمات امل�ساندة
الأخرى.
القسم الثاني

تقييم مؤشرات المبادئ
والمعايير القياسية
أوال :المعاملة اإلنسانية والتحقق من
ظروف المكان:

الحظ فريق الزيارة �أنه يتم ف�صل املحتجزات واملحبو�سات
احتياطيا الأمهات مع �أطفالهن يف غرف خا�صة تراعى متطلبات

الأطفال ،ويتم التعامل معهن مبعاملة خا�صة �إال �أن املوظفات
يفتقرن �إلى التدريب الكايف للتعامل مع املحتجزات واملحبو�سات
احتياطيا من كبار ال�سن وذوات االحتياجات اخلا�صة والفئة
العمرية ما فوق اخلام�سة ع�شرة والثامنة ع�شرة ،من ناحية
ثانية توجد �إجراءات مكتوبة تنظم عملية التفتي�ش ،بينما توجد
كابينة واحدة فقط للزيارة وا�ستقبال الزوار ،يف حني ال يوجد
مكان خم�ص�ص النتظار الزوار� ،أما فيما يتعلق بعنا�صر ال�سالمة
املتوافرة يف املكان فقد تبني للفريق �أن بع�ض املوظفات ميتلكن
معرفة حمدودة مب�سئوليتهن عن تقييم و�إدارة املخاطر الناجتة
عن التعامل مع املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا �أو الناجتة عن
تعامل املحبو�سات مع بع�ضهن بع�ضا ،ولدى املوظفات علم و�إدراك
مبفهوم �أذى النف�س لكنه غري ُمعزً ز بالتدريب الكايف يف كيفية
التعامل مع هذه احلاالت ،كما �أن بع�ض املوظفات يجهلن خطر
بع�ض املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا على الأخريات وكيفية
التعامل معهن ،وذلك ب�سبب عدم تلقي املوظفات التدريب املنا�سب
والدوري يف �إجراءات �إدارة املخاطر ،وعدم وجود خطط لتقييم
و�إدارة املخاطر ،من ناحية �أخرى توجد كامريات مراقبة ولكن ال
تغطي جميع �أماكن املركز.
كذلك تبني لفريق الزيارة وجود �إجراءات تنظم ا�ستخدام
القوة القانونية داخل املركز ،ولكن ال يوجد تدريب لكادر املكان
على تلك الإجراءات ،يف حني يتم �إجراء فحو�ص طبية على
املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا وموظفات املركز بعد ا�ستخدام
القوة القانونية ،ويتم توثيق ذلك �ضمن ال�سجل اخلا�ص باملكان
للمحتجزة واملحبو�سة احتياطيا يف حال تورطها �أو تعر�ضها لأعمال
ت�ؤدي �إلى ا�ستخدام القوة القانونية ،كذلك الحظ فريق الزيارة �أن
الزنازين خالية مما قد ي�ؤدي �إلى �إيذاء النف�س ،و�أنه با�ستطاعة
املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا ا�ستدعاء �إحدى املوظفات
يف احلاالت الطارئة ،وكذلك ف�إن الإ�ضاءة والتهوية ودرجة
احلرارة مالئمة يف املكان ،بينما بع�ض الزنازين غري نظيفة،
وهناك ق�صورا يف �صيانة املرافق ،بينما املتطلبات الأ�سا�سية
للنوم كاملراتب والو�سائد والأغطية والأ�سرة متوافرة ،وكذلك
تتوافر �أدوات النظافة ال�شخ�صية ،كما توجد �آلية لت�سلم وت�سليم
احلاجيات اخلا�صة واملالب�س من اخلارج ،كما توجد خزائن
منا�سبة لكل حمتجزة وحمبو�سة احتياطيا حلفظ متعلقاتها
ال�شخ�صية ،ويتم توفري الطعام وال�شراب يف �أوقات الوجبات
املقررة ،بكمية وقيمة غذائيتني كافيتني ومتنوعتني ،كما يتم توفري
وجبات خا�صة للأطفال والر�ضع الذين ب�صحبة �أمهاتهم من
املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا.
قام الفريق � ً
أي�ضا بالتحقق من الإجراءات املتبعة فيما يتعلق
باالحتياجات الأخرى ،مثل :التمرينات اخلارجية  -القراءة
املتنوعة � -إمكانية ا�ستقبال الزيارات و�إجراء االت�صاالت ،حيث
تبني له �أنه با�ستطاعة املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا الو�صول

5.5يتم طلب الإ�سعاف من قبل امل�ست�شفيات احلكومية.

ثان ًيا :الحقوق والضمانات:

مالحظات فريق الزيارة:

اطلع فريق الزيارة على الإجراءات الإدارية املتبعة يف املكان وحتقق
من �أنه ُين�ش�أ لكل حمتجزة وحمبو�سة احتياطيا ملف خا�ص بها
ي�ضم الأوراق القانونية اخلا�صة ب�إيداعها كافة ،كما الحظ الفريق
�أنه ي�سمح لكل منهن باالت�صال بذويهن وحماميهن ،و ُي�سمح لهن
ب�إبالغ ذويهن عن مكان وجودهن  ،كما تتوافر �إعالنات ومل�صقات
متعلقة بحقوقهن وواجباتهن باللغتني العربية والإجنليزية �إال �أنه ال
تتوافر ن�سخ منها للتوزيع على كل حمتجزة �أو حمبو�سة احتياطيا،
من ناحية ثانية يوجد مكان خم�ص�ص للقاء املحتجزة واملحبو�سة
احتياطيا مع حماميها �أو ممثل بلدها الدبلوما�سي� ،أما فيما يتعلق
بنظام ال�شكاوى فقد تبني لفريق الزيارة �أنه يوجد نظام لت�شجيع
املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا على حل امل�شكالت ب�شكل
ودي قبل تقدمي �شكواهن عن طريق الأخ�صائية االجتماعية،
كما يوجد نظام لتقدمي ال�شكاوى والطلبات عن طريق توفري
ا�ستمارات و�صندوق جلمعها حيث توجد ا�ستمارة خا�صة لتحرير
ال�شكاوى والطلبات ،بجانب ذلك توجد مل�صقات و�إعالنات تبني
حق املحتجزة واملحبو�سة احتياطيا يف تقدمي ال�شكاوى والطلبات،
وب�شكل عام هناك �آلية ت�سمح للمحتجزات واملحبو�سات احتياطيا
بتقدمي ال�شكاوى �إال �أنها ال ت�ضمن �إبالغ ال�شاكيات بالنتيجة.

ثالثا الرعاية الصحية:

ي�شرتك كل من مركز �إ�صالح وت�أهيل النزيالت ومركز االحتجاز
واحلب�س االحتياطي للن�ساء ومركز رعاية الأحداث يف تلقي
الرعاية ال�صحية املقدمة على النحو التايل:

2.2خدمات الرعاية النف�سية وطب الأ�سنان يتم حتويلها
�إلى املركز ال�صحي يف مبنى القلعة بوزارة الداخلية.
3.3جميع التخ�ص�صات الطبية الأخرى وفح�ص وتطعيم
الأطفال تتم تغطيتها من قبل امل�ست�شفيات واملراكز
احلكومية القريبة
4.4تقدم خدمة الدعم النف�سي واالجتماعي من قبل
فريق م�ؤهل واخ�صائية نف�سية بربامج خمتلفة.

يت�سنى للمحتجزات واملحبو�سات احتياطيا الو�صول �إلى الرعاية
ال�صحية عن طريق العيادة الطبية �أو بالتحويل �إلى امل�ست�شفيات
العامة عند احلاجة ويتم التن�سيق بني �إدارة املركز واجلهات
الطبية املعنية لإكمال عالج املري�ضات ب�أمرا�ض خطرة ومعدية
ومزمنة ،وكذلك يت�سنى لهن الو�صول �إلى الرعاية النف�سية وعالج
الإدمان يف الوقت املنا�سب ،ويتم توفري الرعاية ال�صحية �سواء يف
املركز ال�صحي الداخلي �أو باال�ستعانة بامل�ست�شفيات احلكومية من
قبل م�ؤهلني على م�ستويات متفاوتة بح�سب اخلدمات املقدمة ،كما
توجد متابعة م�ستمرة من قبل امل�شرفات ال�صحيات (�أفراد من
ال�شرطة الن�سائية) على �أو�ضاع املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا
ويتم ح�صر عدد املري�ضات ومعرفة احتياجاتهن ومن ثم ت�سجيلها
لدى جهاز التمري�ض ،من ناحية ثانية تفتقر اخلدمات الطبية �إلى
�إدارة وا�ضحة �أو م�سئولية �إ�شرافية حيث ال يوجد �إداري للرجوع
�إليه مبا�شرة امنا تتبع املركز ال�صحي بالإدارة الطبية يف القلعة،
ومل يتبني وجود املرجعية الطبية والتمري�ضية �أو دورات تدريبية
ملوظفي املركز خا�صة مبا يتعلق ب�صحة املري�ضة والتعامل مع
الأمرا�ض التي تعانيها ،يف حني يتم الفح�ص الطبي يف غرفة
خا�صة ويتم �ضمان اخل�صو�صية واحلفاظ على احل�شمة ،كما
توجد �أخ�صائية واحدة فقط ملكافحة العدوى تغطي جميع مرافق
وزارة الداخلية ويفتقر املركز �إلى التوعية ب�إجراءات مكافحة
العدوى ،من جهة ثانية هناك ا�ستمارات لتقييم �أماكن املحتجزات
واملحبو�سات احتياطيا واملركز ال�صحي ولكن ال تتم متابعة
الإجراءات ب�شكل �سليم ،من جهة ثانية يتم الت�أكد من املعدات
الطبية ويتم فح�صها بانتظام والقيام مبا يلزم للحفاظ عليها،
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�إلى ال�ساحة اخلارجية والقيام بتمرينات ملدة معينة ولكن ذلك ال
يتم ب�شكل منتظم ب�سبب نق�ص موظفات املركز ،كذلك يح�صلن
على الزيارات املخ�ص�صة لهن باملدد املقررة قانونا ،يف حني ال يتم
تقدمي معاملة خا�صة يف نظام الزيارات للفئة العمرية (ما فوق
� 15إلى � 18سنة) ،من جهة ثانية ف�إن كبائن االت�صال متوافرة،
وبا�ستطاعتهن االت�صال بذويهن واملحامني ،كذلك ف�إنه يتم توفري
عدد من ال�صحف اليومية �إال �أن الكتب غري متنوعة ،من جهة
�أخرى تبني لفريق الزيارة �أنه يتم نقل املحتجزات واملحبو�سات
احتياطيا يف مركبات �آمنة ونظيفة ،حيث ُينقلن من مركز احلب�س
االحتياطي �إلى املحكمة �أو النيابة العامة ،مع وجود ا�ستعداد
ال�ستقبالهن ب�سرعة لتفادي انتظارهن يف املركبات وقتًا طوي ًال،
بينما تُفتقد قواعد و�إجراءات معلنة ت�ضمن لهن �إجراء مكاملة
هاتفية ملحاميهن ولذويهن عند نقلهن.
كذلك حتقق فريق الزيارة من �إجراءات �إعادة الت�أهيل و�أن�شطة
التعلم واملهارات والعمل ،حيث ات�ضح له �أنه تتاح الفر�صة
للمحتجزات واملحبو�سات احتياطيا ملوا�صلة تعليمهن مبختلف
امل�ستويات املدر�سية طب ًقا لنظام املنازل �أو االنت�ساب.

الـتـقرير الـسنوي 2015 - ٢٠١٤

1.1يوجد مركز �صحي يخدم الثالثة املراكز املذكورة
�آن ًفا ،يعمل على مدار ال�ساعة وتتم تغطيته من قبل
طبيبة وممر�ضة خالل الفرتة ال�صباحية فقط� ،أما
باقي الفرتات و�آخر �أيام الأ�سبوع والعطل الر�سمية
فتغطى من قبل ممر�ضة من دون طبيبة وال توجد
�صيدلية يف املركز ال�صحي.

الـتـقرير الـسنوي 2015 - ٢٠١٤
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غري �أنه مل تتبني معرفة الكادر الطبي يف املكان ب�شكل تام بكيفية
ت�شغيل جهاز الإنعا�ش املوجود يف املركز.
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وتبني لفريق الزيارة �أي�ضا �أن املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا،
يتمكنّ من ر�ؤية موظفي الرعاية ال�صحية من خالل �إجراءات
و�آلية وا�ضحة ال�ستدعاء املوظفني ال�صحيني من خالل ال�شرطة
الن�سائية ،كما يتم ت�سجيل املعلومات الطبية اخلا�صة بهن من
�أول يوم ا�ستقبال بعد الك�شف عليهن من قبل عيادة القلعة يف
ملف �إلكرتوين ويراعى ال�سرية يف التعامل حيث �إن لكل موظف
�صحي حق االطالع على املعلومات التي تخ�صه فقط ،وبالن�سبة
�إلى الرعاية النف�سية واالجتماعية فيتم ت�سجيلها يف ملفات
خا�صة يراعى فيها اخل�صو�صية ،بينما ال توجد �صيدلية يف املركز
ال�صحي ،لذلك ال تتوافر الأدوية العامة للحاالت املر�ضية ال�شائعة
�إمنا يتم طلبها من مقدمي الرعاية خارج املراكز ويتم توفريها يف
اليوم نف�سه ،وكذلك يتم تخزين الأدوية التي مت طلبها يف مكاتب
ال�شرطة الن�سائية ويتم التخل�ص منها بطريقة غري منا�سبة ،وتدار
عملية توزيع الأدوية وت�سجيلها مبا يف ذلك الأدوية املراقبة (مثل
�أدوية الطب النف�سي) بوا�سطة ال�شرطة الن�سائية ولي�س من قبل
جهاز التمري�ض �أو �أخ�صائي ال�صيدلة ،وال يراعى يف ذلك معايري
التخزين والتوزيع املتبعة يف اململكة.
�أما بالن�سبة �إلى ال�صحة النف�سية ،فيتم التحويل للطب النف�سي عن
طريق �أطباء املركز ال�صحي �أو بطلب من املحتجزات واملحبو�سات
احتياطيا يف بع�ض الأحيان ويتم حتويلهن الى م�ست�شفى الطب
النف�سي عند احلاجة �إلى ذلك ،كما �أن هناك دراية ووعيا من قبل
الطاقم الطبي بق�ضايا ال�صحة النف�سية ولكن هناك حمدودية
يف التعامل معها خا�صة مع وجود نق�ص يف كوادر الطب النف�سي،
يف حني يتم فح�ص جميع املحتجزات واملحبو�سات احتياطيا عن
طريق �أخ�صائي الدعم النف�سي واالجتماعي ويتم تقييمهن وو�ضع
خطة للتعامل مع خمتلف الأعرا�ض النف�سية والرتتيب للتحويل �إلى
الطب النف�سي عند احلاجة �إلى ذلك.

القسم الثالث

التوصيات
1.1قيام وزارة ال�صحة بالتن�سيق مع �إدارة املركز من �أجل
تقدمي الرعاية ال�صحية للمحتجزات.
2.2تتولى وزارة الرتبية والتعليم بالتن�سيق مع �إدارة املركز
القيام بتعليم للمحتجزات واملحبو�سات احتياطي ًا.
3.3تدريب موظفات املركز على كيفية التعامل مع املحتجزات
واملحبو�سات احتياطيا من كبار ال�سن وذوات االحتياجات
اخلا�صة والفئة العمرية ما فوق � 15إلى � 18سنة.

4.4و�ضع �إجراءات ت�ضمن للمحتجزة واملحبو�سة احتياطيا
�إبالغ حماميها وذويها عند نقلها ،و�أن يراعى عند نقلها
تقييم املخاطر.
5.5زيادة عدد كامريات املراقبة يف جميع املباين واملمرات
والعنابر باملكان ،تب ًعا للمعايري الدولية املعتمدة واملتعارف
عليها يف هذا ال�ش�أن.
6.6تعزيز ال�صيانة الدورية للمكان.
7.7تدريب الكادر على �إجراءات ا�ستخدام القوة القانونية داخل
املكان بالإ�ضافة �إلى تدريبهم على �إدارة وتقييم املخاطر.
8.8و�ضع �إجراءات ت�ضمن و�صول املحتجزات واملحبو�سات
احتياطيا �إلى ال�ساحة اخلارجية ب�شكل منتظم.
9.9تخ�صي�ص مكان منا�سب النتظار الزوار.
1010ت�سليم مطبوعات باحلقوق والواجبات اخلا�صة باملركز
بعدة لغات وبلغة برايل (للمكفوفني)� ،إلى كل حمتجزة �أو
حمبو�سة احتياطيا عند دخولها املركز.
�1111إيجاد �آلية مكتوبة ب�ش�أن نظام ال�شكاوى والتظلم ،وحماية
ال�شاكيات ،ت�ضمن اخل�صو�صية و�إبالغ ال�شاكيات بالنتيجة.
1212زيادة عدد الكادر الطبي عامة مبا ينا�سب الرعاية ال�صحية
للمحتجزات واملحبو�سات احتياطي ًا وخا�صة طب الأ�سنان،
وال�صحة النف�سية.
�1313إن�شاء جهة حمددة تتولى الإ�شراف الإداري واملرجعية
الطبية ومتابعة �شكوى للمحتجزات واملحبو�سات احتياطي ًا
و�إعداد اخلطط التطويرية والتدريبية للعاملني ال�صحيني.
1414و�ضع �آلية لتحويل للمحتجزات واملحبو�سات احتياطي ًا
املري�ضات للخدمات احلكومية لطب الأ�سنان.
1515و�ضع برامج وخطط للتثقيف ال�صحي وبرامج تعزيز
ال�صحة للمحتجزات واملحبو�سات احتياطي ًا.
�1616إن�شاء �صيدلية يف املركز تدار من قبل �أخ�صائي ال�صيدلة
ويتم توزيع الأدوية والتخل�ص منها عن طريق فريق
متخ�ص�ص لذلك.
1717تدريب الكادر الطبي على كيفية ت�شغيل جهاز الإنعا�ش
والتعامل معه يف املركز ال�صحي.
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مر�سوم رقم ( )61ل�سنة 2013
باإن�ساء وتحديد اخت�سا�سات
مفو�سية حقوق ال�سجناء والمحتجزين
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة
بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون ال�شجون ال�شادر عام ،1964
وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم ( )3ل�شنة  ،1982وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم ( )4ل�شنة  1998بالن�شمام اإلى اتفاقية مناه�شة التعذيب
وغيره من �شـ ــروب المع ــاملـ ــة اأو الع ـق ــوبة القــا�شـ ــية اأو الالاإن�شـ ــانيـ ــة اأو المهينة التي
اعتمدتها الجمعـ ــية الع ــامـ ــة لالأمـ ــم المتح ــدة في  10دي�شمبر  ،1984المعـ ــدل بالم ــر�ش ـ ــوم
بق ـ ــانون رق ــم ( )34ل�شنة ،1999
وعل ــى قانـ ــون الإجـ ـ ـ ــراءات الجن ـ ـ ــائي ـ ـ ــة ال�شـ ـ ــادر بالم ــر�ش ـ ــوم بقـ ــانون رقم ()46
ل�شنة  ،2002وتع ـ ــديـ ــالت ـ ــه،
وعلى الأمــر الملكي رقم ( )46ل�شنة  2009باإن�شاء الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان،
المعدل بالأمر الملكي رقم ( )28ل�شنة ،2012
وعلى المر�شوم رقم ( )27ل�شنة  2012ب�شاأن الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية،
المعدل بالمر�شوم رقم ( )35ل�شنة ،2013
واأخــذ ًا في العتبار بمبادئ البروتوكول الختياري لتفاقية مناه�شة التعذيب وغيره من
�شروب العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو المهينة ،والذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة
لالأمم المتحدة بالقرار رقم ( )/57A/RES/199بجل�شة ،2002/12/18
وبناء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
المادة ()1

تُـن�شاأ مفو�شية م�شتقلة ت�شمى (مفو�شية حقوق ال�شجناء والمحتجزين) وي�شار اإليها في هذا
المر�شوم بكلمة " المفو�شية " ،وتخت�س بمراقبة ال�شجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية
الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن اأن يتم فيها احتجاز الأ�شخا�س
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كالم�شت�شفيات والم�شحات النف�شية ،بهدف التحقق من اأو�شاع احتجاز النزلء والمعاملة التي
يتلقونها ،ل�شمان عدم تعر�شهم للتعذيب اأو المعاملة الالاإن�شانية اأو الحاطة بالكرامة.
وتمار�س المفو�شية مهامها بحرية وحيادية و�شفافية وا�شتقاللية تامة.

المادة ()2
ت�شكل المفو�شية برئا�شة اأمين عام التظلمات وع�شوية كل من:
 ثالثة اأع�شاء ير�شحهم اأمين عام التظلمات. اأربعة اأع�شاء تر�شحهم الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان على اأن يكون من بينهم منمنظمات المجتمع المدني.
 ع�شوان ير�شحهما المجل�س الأعلى للق�شاء. ع�شوان ير�شحهما النائب العام.ويج ـ ــوز لأم ــين عام التظلم ــات اأن ير�شـ ــح لع�شوية المفــو�ش ــية اثنين من الأطب ــاء
اأحدهــما طبيب نف�شــي.
ويجب اأن يك ــون الأع�ش ـ ــاء المر�شح ـ ــون من الم�ش ــهود لهـ ــم بالكفـ ــاءة والنزاهة
ويبا�شرون عملهم با�شتقاللية.
ويراعى عند ت�شكيل المفو�شية تمثيل مختلف الأطياف والتجاهات في المملكة.
وي�شترط فيمن يتم اختياره لع�شوية المفو�شية اأن يكون كامل الأهلية محمود ال�شيرة ح�شن
ال�شمعة ،واأل يكون قد �شبق الحكم عليه جنائي ًا اأو تاأديبي ًا لأ�شباب مخلة بال�شرف اأو الأمانة.
وي�شدر بت�شكيل المفو�شية اأمر ملكي لمدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،ويحدد
الأمر الملكي مكافاأة اأع�شاء المفو�شية.
ويمار�س اأع�شاء المفو�شية عملهم ب�شفتهم ال�شخ�شية ،ويتمتعون بالمتيازات وال�شمانات
الالزمة لتاأدية مهام المفو�شية ب�شكل م�شتقل.
ويفقد الع�شو ع�شويته بالمفو�شية بقرار من رئي�س المفو�شية بعد موافقة اأغلبية الأع�شاء
في حالة اإخالله بواجبات الع�شوية اأو فقده اأحد �شروطها اأو عجزه عن القيام بها اأو لأي �شبب
اآخر يوؤثر في قيامه بهذه الواجبات اأو ينال من الثقة في �شخ�شيته واعتباره.
واإذا خال مكان اأحــد اأع�شاء المفو�شية لأي �شبب ،يحل محله ع�شو اآخــر بــذات الأداة
والطريقة ،ويكمل الع�شو الجديد مدة �شلفه.
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المادة ()3
تخت�س المفو�شية في �شبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي:
 -1زيارة النزلء في ال�شجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها
من الأماكن التي من الممكن اأن يتم فيها احتجاز الأ�شخا�س كالم�شت�شفيات والم�شحات
النف�شية ،والوقوف على اأو�شاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها.
 -2زيـ ــارة الأماكـ ــن التي يتم في ــها حجـ ــز النزلء الم�ش ــار اإليهـ ــم ،للتحق ــق من توافـ ــر
المعـ ــايير الدولية ب�ش ـ ـاأنها.
 -3اإجراء المقابالت والتحدث بحرية مع النزلء في اأماكن احتجازهم وغيرهم من الأ�شخا�س
المعنيين من اأجل فهم طبيعة واأهمية م�شاكلهم.
 -4اإبالغ الجهات المخت�شة بحالت التعذيب اأو المعاملة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو الحاطة
بالكرامة التي قد تتك�شف للمفو�شية.
 -5تقديم التو�شيات والقتراحات المتعلقة بتح�شين اأو�شاع النزلء والمعاملة التي يتلقونها
وذلك اإلى الجهات المخت�شة.

المادة ()4
تتولى المفو�شية بذاتها تحديد اأ�شلوب عملها با�شتقالل تام ودون تدخل من اأي جهة ،ولها
تحديد الزمان الذي تراه منا�شب ًا لزيارة النزلء والموقوفين في اأماكن احتجازهم� ،شواء كانت
الزيارة معلنة اأو غير معلنة ،والتحقق من الأو�ـشــاع القانونية لحتجازهم والمعاملة التي
يتلقونها ،وكذا التحقق من عدم تعر�س النزلء والموقوفين للتعذيب اأو المعاملة الالاإن�شانية اأو
الحاطة بالكرامة ،وذلك وفق ًا للمعايير الدولية لحقوق الإن�شان.
ول يجوز اأن يتعر�س الأ�شخـ ــا�س الذين يدلـ ــون بمعلومات للمفو�شية لأي نوع من العقاب
ب�شبب تلك المعلومات.

المادة ()5
يجب على القائمين على ال�شجون ومراكز التوقيف وغيرها من الأماكن الم�شار اإليها في
المادة ( )1من هذا المر�شوم تمكين المفو�شية من مبا�شرة مهامها ،واإمدادها بالمعلومات
التي تطلبها عن النزلء والموقوفين.
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المادة ()6
تجتمع المفو�شية مرة على الأقل كل �شهر ،وكلما دعت الحاجة اإلى ذلك ،بنا ًء على دعوة
من رئي�شها.
ً
ويكون اجتماع المفو�شية �شحيحا بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم رئي�س
المفو�شية  ،وت�شدر قراراتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء الحا�شرين ،وعند الت�شاوي ُيرجح
الجانب الذي منه الرئي�س.
وللمفو�شية اأن ت�شتعين في عملها بمن ترى ال�شتعانة براأيه اأو خبرته في مو�شوع مطروح
للبحث اأو المناق�شة دون اأن يكون له حق الت�شويت.

المادة ()7
يكون للمفو�شية جهاز اإداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم بقرار
من رئي�س المفو�شية.
وت�شع المفو�شية لئحة داخلية لتنظيم اأعمالها الفنية والإدارية والمالية ت�شدر من رئي�س
المفو�شية بنا ًء على موافقة اأغلبية اأع�شائها ،كما ت�شع مدونة �شلوك لالأع�شاء والعاملين في
المفو�شية ُت�شمنها عدم تعار�س الم�شالح.

المادة ()8

فيما عدا التقارير التي ت�شعها المفو�شية ،تلتزم المفو�شية والعاملون فيها بالمحافظة على
�شرية المعلومات والنتائج التي ح�شلت عليها.

المادة ()9
يكون للمفو�شية العتماد المالي الكافي ،الذي يدرج �شمن المخ�ش�شات المالية المقررة
لالأمانة العامة للتظلمات.

المادة ()10

ت�شع المفو�شية تقرير ًا عقب كل زيــارة تقوم بها لل�شجون ومراكز التوقيف وغيرها من
الأماكن الم�شار اإليها في المادة ( )1من هذا المر�شوم  ،ت�شمنه التو�شيات التي تراها ب�شاأن
اأو�شاع النزلء والموقوفين والإجراءات الوقائية التي تح�شن من اأو�شاعهم  ،وتعر�س م�شودة
التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خالل فترة معقولة يتم التفاق عليها بين
المفو�شية والجهة المعنية.
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كما ت�شع المفو�شية تقرير ًا �شنوي ًا عن جهودها ون�شاطها و�شائر اأعمالها ت�شمنه ما تراه من
اقتراحات وتو�شيات في نطاق اخت�شا�شاتها ،وتحدد فيه الممار�شات الجيدة التي تك�شفت لها،
واأي�ش ًا ما قد يكون من ماآخذ اأو معوقات في الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ،وترفع
المفو�شية تقريرها ال�شنوي اإلى مجل�س الوزراء.
وعلى المفو�شية اأن تراعي في تقاريرها وتو�شياتها القواعد ذات ال�شلة ال�شادرة عن
الأمــم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من �شروب �شوء المعاملة والقواعد الدولية
المتعلقة بحقوق الإن�شان.
وتن�شر التقارير بالطريقة التي تراها المفو�شية.

المادة ()11
ُيعمل بهذا المر�شوم من تاريخ �شدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة
رئي�ص مجل�ص الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة
�شدر بق�شر الرفاع :
بتاريخ� 26 :ش ـ ــوال 1434هـ
الموافق� 2 :شبتمبر 2013م
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