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عاملية صحة الياء لذكرى تأسيس منظمة الأبريل من كل عام إح 7بيوم الصحة العاملي يف  حيتفل العامل

ائمة على رأس ق تعتربث حي  "الشاملة التغطية الصحية"بعنوان  هذا العاممحلة تأتي و، 1948يف عام 

صول اجلميع حلن ضماالهو ة لشامللصحية ااحتقيق التغطية باعتبار أن  ، أهداف منظمة الصحة العاملية

البشر ال يزالون  ك ماليني منهنان أني بتبأماكن معيشتهم، حيث على الرعاية اليت حيتاجون إليها يف 

ىل االختيار ني آخرون إاليم ارضطراإىل جانب ، فرصة للحصول على الرعاية الصحيةحمرومني من أي 

 .وىاملأوكساء ء والالغذاك :اليومية احتياجاتهمأو نفاق على الرعاية الصحية بني اإل

ن: أ( على  الصحة، حيث نصت الفقرة )أ( منه احلق يف8كفل دستور مملكة البحرين يف املادة رقم ) وقد

الوقاية والعالج  تكفل وسائلوامة، الع "لكل مواطن احلق يف الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة

وز لألفراد ى أنه: "جيب( عل)قرة أكدت الفبإنشاء خمتلف املستشفيات واملؤسسات الصحية"، كما 

أوىل  ، كماقانون"لل ، ووفقالدولةامن  ور عالج بإشرافواهليئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو د

تشريعات ذات عديد من الّن السن خالل مباحلق يف الصحة ا خاًص اهتماًما مملكة البحريناملشرع يف 

بإنشاء اجمللس األعلى للصحة،  2013( لسنة 5) رأسها املرسوم رقم العالقة بتعزيز ومحاية هذا احلق، وعلى

إىل العهد الدولي اخلاص  2007( لسنة 10نضمام مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )فضال عن ا

 قانونمبوجب الالصحي  نون الضمانار قاصدإ ، باإلضافة إىلعية والثقافيةباحلقوق االقتصادية واالجتما

ج الع وتوفري مظلة مات الصحية،لذي يهدف إىل حتسني جودة وكفاءة اخلدوا، 2018( لسنة 23رقم )

تع اجلميع بأعلى نظام يف متذا الهم هسيساوشاملة لكل املرضى من املواطنني واملقيمني بالبحرين، 

 .ية هلذا العامصحة العاملمة المنظ مستوى من الرعاية الصحية على النحو الذي يتوائم مع موضوع

 2014( لسنة 26رقم )ها انون إنشائيف ق اردةقا من اختصاصات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الووانطال

كة يف ممل احلق يف الصحةزيز ومحاية الرامية إىل تعو 2016( لسنة 20واملعدل باملرسوم بقانون رقم )

اجلهات ذات  يعمجالتعاون مع بقوم ت حةاحلق يف الصالبحرين، فإن املؤسسة الوطنية ويف سبيل تعزيز 

ت دراسة التشريعاقوم ب، كما تزيةاملواية واآلراء االستشارية، والتقارير الدور الصلة من خالل تقديم

يئات والتعاون مع اهلان، قوق اإلنسحلولية الد والنظم املعمول بها والتأكد من مدى مواءمتها مع املعايري

ملساعدة وتقديم ا شكاوىلا تلقيفضال عن  ،ملعنيةيمية والدولية واملؤسسات االوطنية واملنظمات اإلقل

  .  الصحةيفاحلق منها ضومن  حلقوقامجيع ومحاية القانونية، واليت تصب مبجملها يف جمال تعزيز 

وتؤكد املؤسسة الوطنية بأنها تعمل مبا لديها من والية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا ملبادئ 

املعنية حمليًّا وإقليميًّا من أجل تعزيز على بذل املزيد من اجلهود مع مجيع الشركاء واجلهات  باريس

 من أهداف الثالثحتقيقا للهدف  دون أي متييز احلق يف الصحة، واإلسهام يف ضمان ممارستهومحاية 

وبالرفاهية يف مجيع ضمان متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية بواملتعلق  (2030التنمية املستدامة )
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