
 

 

 سانبيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن

 اليوم العاملي للصحة مبناسبة

 

 م2017 أبريل 7 يف املنامة

 لتأسيس السنوية للذكرى إحياًء للصحة، العاملي باليوم عام كل من أبريل/  نيسان 7 يف املتحدة األمم حتتفل

 موضوع حول العمل جهود لتعبئة نوعها من فريدة فرصة العاملي الصحة يوم ويتيح العاملية، الصحة منظمة

 .أمجع العامل أحناء يف الناس يهّم حمّدد صحي

 ،2017 لعام العاملي الصحة ليوم حلملتها عنوانًا" االكتئاب" موضوع العاملية الصحة منظمة حددت وقد

 نفسيًا أملًا هلم ويسبب أعمارهم، جبميع الناس من كبرية أعداد به يصاب ومنتشر خطري مرض فاالكتئاب

 أسرهم مع عالقاتهم على مدمرة عواقب أحيانًا وخيّلف اليومية، املهام بأبسط حتى القيام على قدرتهم يف ويؤثر

 يؤدي قد له املناسب العالج تلقي دون  البقاء فان االسف ومع العيش، لقمة كسب على وقدرتهم وأصدقائهم

 .باالنتحار للتفكري به املصاب بالشخص

 خالل من احلق بهذا األفراد متتع على يقتصر ال إذ األساسّية، اإلنسان حقوق أهم أحد الصحة يف احلق وُيعّد

 . واالجتماعّية والعقلّية البدنّية الفرد سالمة إىل ميتد بل العجز، أو املرض وانعدام الصحية الرعاية على احلصول

"  أن على منها( أ) الفقرة نصت حيث الصحة، يف احلق منه( 8) رقم املادة يف البحرين مملكة دستور كفل وقد

 بإنشاء والعالج الوقاية وسائل وتكفل العامة، بالصحة الدولة وتعنى الصحية، الرعاية يف احلق مواطن لكل

 إنشاء واهليئات لألفراد جيوز"    أنه على( ب) الفقرة نصت كما ،" الصحية واملؤسسات املستشفيات خمتلف

 اهتماًما اململكة يف املشرع أوىل وقد". للقانون ووفًقا الدولة، من بإشراف عالج ُدور أو مستوصفات أو مستشفيات

 رأسها وعلى احلق، هذا ومحاية بتعزيز العالقة ذات التشريعات من العديد سّن خالل من الصحة يف باحلق خاصًا

 الوطنية االسرتاتيجية وضع اجمللس يتوىل حيث للصحة، األعلى اجمللس بإنشاء 2013 لسنة( 5) رقم املرسوم

 . املعنية واهليئات واملؤسسات الوزارات مع تنفيذها ومتابعة اململكة يف للصحة

 املناسبة، بهذه والعامل املتحدة األمم جانب إىل حتتفل إذ اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة فإن جانبها ومن

 باحلقوق اخلاص الدولي العهد إىل 2007 لسنة( 10) رقم القانون مبوجب البحرين مملكة بانضمام وتشيد

 الدول تقر: "أن على منه( 12) رقم املادة من األوىل الفقرة يف أقر والذي والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 ". بلوغه ميكن والعقلية اجلسمية الصحة من مستوى بأعلى التمتع يف إنسان كل حبق العهد هذا يف األطراف

 إنشائها قانون عليها أكد واسعة والية من لديها مبا تعمل اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة فإن السياق هذا ويف

 على واألهلية الرمسية اجلهات كافة مع جنب إىل اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز جمال يف باريس، ملبادئ وفقًا

 متابعة جانب إىل هذا وتعزيزه، الصحة يف احلق حلماية الالزمة التشريعية غري والتدابري املالئمة التشريعات إجياد

 يف احلق جمال يف البحرين مملكة عليها صادقت اليت الدولية واملعاهدات باالتفاقيات احلكومة التزام مدى ورصد

  .متييز أي دون الصحة يف باحلق اجلميع متتع وكفالة إنفاذها لضمان الصحة،
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