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التصنيف األول

التصنيف الثاني )تحت المراقبة(

تصنيف البحرين في مؤشر مكافحة اإلتجار بالبشر

التصنيف الثاني

التصنيف الثالث

أكدت أنها تبذل جهدًا للقضاء على الظاهرة... »الخارجية األميركية«: 

البحرين ال تمتثل تمامًا بالمعايير الدنيا لمكافحة االتجار بالبشر

ــق بــالــبــحــريــن  ــل ــع ــت ــم ـــزء ال ـــج ـــي ال ــر ف ــري ــق ــت وبــــدأ ال
الذين  والنساء  للرجال  مقصداً  كونها  إلــى  بــاإلشــارة 
ــري واالتـــجـــار بــالــجــنــس،  ــس ــق ــون لــلــعــمــل ال ــرض ــع ــت ي
وباكستان  الهند  من  القادمين  والنساء  الــرجــال  وأن 
وتايالند  وإندونيسيا  وبنغالديش  وسريالنكا  ونيبال 
إلى  طوعيًا  يــهــاجــرون  وأريــتــريــا  وإثيوبيا  والفلبين 
للعمالة  ينضمون  أو  المنازل  في  كخدم  للعمل  البحرين 
غير الماهرة التي تعمل في صناعات البناء والخدمات. 
ظروف  إلى  العمالة  هذه  تعرض  إلى  التقرير  وأشار 
بسبب  البحرين،  ــى  إل وصولها  بعد  القسري  العمل 
بعضهم،  بحق  المشروعة  غير  األســالــيــب  اســتــخــدام 
وفرض  حركتهم،  وتقييد  سفرهم،  ــوازات  ج حجز  مثل 
وتهديدهم  أجورهم،  دفع  وعدم  عملهم،  عقود  في  قيود 

الجنسي.  أو  البدني  االعتداء  إلى  وتعريضهم 
هيئة  قــبــل  ــن  م ــدة  ــع ُم ـــة  دراس إلــى  الــتــقــريــر  ــرق  ــط وت
المئة  في   65 أن  إلى  أشارت  والتي  العمل،  سوق  تنظيم 
عملهم،  عقود  على  يطلعوا  لم  المهاجرين  العمال  من 
بشروط  علم  على  يكونوا  لــم  منهم  المئة  فــي   89 وأن 

البحرين. إلى  وصولهم  فور  عملهم 
العمالة  توظيف  مكاتب  من  العديد  أن  إلى  أشار  كما 
من  تطلب  للعمال،  الــمــصــدرة  والــبــلــدان  البحرين  فــي 
هيئة  أن  عن  ناهيك  عالية،  استقدام  رسوم  دفع  العمال 
العمال  من  المئة  في   70 أن  وجدت  العمل  سوق  تنظيم 
أجل  من  ممتلكاتهم  باعوا  أو  األموال  اقترضوا  األجانب 
الوقت  في  الفتًا  البحرين،  في  وظيفة  على  الحصول 
يفرضون  البحرينيين  العمل  أرباب  بعض  أن  إلى  نفسه 
من  باهظة  رسومًا  قانونية  غير  بصورة  العمال  على 

فيزا«. »فري  سائبة  كعمالة  البحرين  في  بقائهم  أجل 
تنظيم  هيئة  إلــيــه  ـــارت  أش مــا  ــى  إل التقرير  وتــطــرق 
العمال  من  المئة  في   10 نحو  أن  من  كذلك  العمل  سوق 
غرفة  أن  حين  في  فيزا«،  »فــري  البحرين  في  األجانب 
ترتفع  النسبة  أن  تعتقد  البحرين  وصناعة  تــجــارة 
أن  إلــى  كذلك  التقرير  ــار  وأش المئة.  في   25 إلــى  لتصل 
والفلبين  تايالند  من  البحرين  إلــى  القادمات  النساء 
والصين  وروسيا  ولبنان  وسوريا  واألردن  والمغرب 
البغاء  إلى  يتعرضن  الشرقية  ــا  أوروب ودول  وفيتنام 

البحرين.  في  القسري 
عدد  في  التحقيق  الحكومة  »واصلت  التقرير  وتابع 

تسعة  نحو  وقاضت  البحرين،  في  البغاء  قضايا  من 
القسري  البغاء  ــاالت  ح عن  المسئولين  من  أشخاص 
أنها  كما  التقرير،  شملها  التي  الفترة  في  البحرين  في 
هناك  تكن  ــم  ل ذلـــك،  ــع  وم الــضــحــايــا.  ــن  م  17 ــدت  ــاع س
جــرائــم  معاقبة  ــي  ف الــحــكــومــة  جــهــود  تــوضــح  تــقــاريــر 
للتعرف  رسمية  خطوات  اتخاذها  أو  بالبشر  االتجار 
لحماية  ــود  ــه ــج ال تــحــســيــن  ـــل  أج مــن  ــا  ــاي ــح ــض ال ــى  ــل ع
هذا  ومثل  التقرير.  تناولها  التي  الفترة  خالل  الضحايا 
االتجار  لمكافحة  جهودها  في  فجوة  هناك  جعل  األمــر 

المشروع«.  غير  بالبشر 
األميركية  الخارجية  وزارة  توصيات  تضمنت  فيما 
االتجار  مكافحة  قانون  تطبيق  بمواصلة  للبحرين، 
بالتحقيق  واالهتمام   ،2008 العام  في  الصادر  بالبشر 
بالبشر،  ــار  ــج االت ــم  ــرائ ج ــي  ف الــمــتــورطــيــن  ــاة  ــاض ــق وم
نظام  وإصالح  القسري،  بالعمل  المتعلقة  وخصوصًا 
دون  مــن  تــحــول  الــتــي  العقبات  على  للقضاء  الكفالة 

الشكاوى. لتقديم  القضاء  إلى  األجنبية  العمالة  لجوء 
الشكاوى  في  الجدي  بالتحقيق  التقرير  أوصى  كما 
الغرض،  المخصص لهذا  الساخن  الخط  تصل إلى  التي 
االتجار  ضحايا  لتحديد  الرسمية  ــراءات  اإلج وتطبيق 
فروا  الذين  المنازل  كخدم  الضعيفة،  الفئات  من  بالبشر 
المتورطات  إلى  إضافة  لهم  المسيئين  عملهم  أرباب  من 

البغاء. أعمال  في 
ببرامج  الضحايا  تعريف  ــرورة  ض إلــى  كذلك  ودعــا 
اإليواء  مركز  وتوسيع  الدولة،  توافرها  التي  الحماية 
بالبشر،  االتجار  ضحايا  لحماية  الحكومة  تديره  الذي 
أال  على  الــذكــور،  من  القسري  العمل  ضحايا  فيهم  بما 
وأن  الضحايا،  حركة  لتقييد  سبياًل  المركز  ذلك  يكون 
العمالة  لــغــات  ويــتــحــدثــون  مؤهلين  موظفين  يضم 
ضحايا  معاقبة  عدم  ضمان  على  التأكيد  مع  الوافدة، 
القانونية  غير  األعمال  في  المتورطين  بالبشر  االتجار 
الشرعية  غير  كالهجرة  بهم،  لالتجار  مباشرة  كنتيجة 
العمل  ــون  ــان ق حــمــايــة  ــاق  ــط ن ــع  ــي ــوس وت ـــارة،  ـــدع ال أو 
الحماية  نفس  لديهن  أن  من  للتأكد  المنازل  لعامالت 

اآلخرين.  األجانب  للعمال  القانون  يكفلها  التي 
في  المتورطين  بمقاضاة  المتعلق  الــجــانــب  ــي  وف
استمرار  ــى  إل التقرير  أشــار  بالبشر،  ــار  ــج االت قضايا 
جرائم  لمالحقة  معتدلة  جهود  ببذل  البحرين  حكومة 

بالتقرير،  المشمولة  الفترة  ــالل  خ بالجنس  االتــجــار 
لمعاقبة  جهود  بأية  البحرين  قيام  عــدم  انتقد  أنــه  إال 

القسري.  بالعمل  المتورطين 
في  بالبشر  االتــجــار  مكافحة  قــانــون  أن  إلــى  وأشــار 
باألشخاص  ــار  ــج االت ــال  ــك أش جميع  يحظر  البحرين 
إلى  ثالثة  بين  بالسجن  تتراوح  عقوبات  على  وينص 
الصارمة  بالعقوبات  التقرير  اعتبرها  ما  وهي  عامًا،   15

الكفاية. فيه  بما 
اتجار  حالة   12 فــي  حققت  البحرين  أن  ــى  إل ــوه  ون
منها  ــاالت  ح خمس  في  المتورطون  حوكم  بالجنس، 

المشمولة. الفترة  خالل 
اثنان  عوقب  واحدة،  حالة  في  بأنه  التقرير  وأوضح 
النساء  إجبار  على  والغرامة  بالسجن  المتورطين  من 
آخــريــن  ســبــعــة  ـــن  أدي بينما  ـــارة،  ـــدع ال ــة  ــارس ــم م عــلــى 
شبكة  لتشغيل  مالية  وغرامات  أعوام  خمسة  بالسجن 

للدعارة.
قيام  ــدم  ع نفسه  ــت  ــوق ال ــي  ف انتقد  التقرير  أن  بيد 
على  تنطوي  التي  أو  كافية  تحقيقات  بإجراء  الحكومة 
من  الرغم  على  القسري  العمل  في  المتورطين  معاقبة 
يواجهن  المنازل  عامالت  أن  إلــى  تشير  التي  التقارير 

القسري. العمل  ظروف 
أن  إلــى  التقرير  ــار  ــأش ف الــحــمــايــة،  صعيد  على  أمــا 
في  تقدم  أي  تحقيقها  عن  تقرير  أي  تسجل  لم  البحرين 
خالل  بالبشر  االتجار  ضحايا  حماية  تحسين  مجال 
ــراءات  اإلج إلــى  تفتقر  أنها  عن  ناهيك  الماضي،  العام 
ــات  ــاع ــم ــج ــن ال ــي ــا ب ــاي ــح ــض ــة الـــتـــي تـــحـــدد ال ــي ــم ــرس ال
أربــاب  تركت  التي  المنزلية  العمالة  مثل  الضعيفة، 
الدعارة،  بتهمة  عليهن  قبض  اللواتي  النساء  أو  عملها 
المحتملين  االتجار  ضحايا  وقعوا  لذلك  نتيجة  والذين 
قوانين  أو  العمل  انــتــهــاكــات  بــارتــكــاب  اتــهــمــوا  ــن  ــذي ال

كافية. حماية  دون  من  ترحيلهم  ويتم  اإلقامة، 
العمال  األحيان  من  كثير  في  »اُتهم  التقرير:  في  وجاء 
العمل  أصحاب  من  الــفــرار  من  تمكنوا  الذين  األجــانــب 
عليهم  وحــكــم  هــاربــيــن،  بأنهم  إليهم  يسيئون  الــذيــن 

وترحيلهم«. أسبوعين  لمدة  بالسجن 

دار  تمويل  في  الحكومة  »استمرت  التقرير  وتابع 
غير  منظمات  وتــديــره  سرير   120 يضم  ــذي  ال األمـــان 
المأوى  وهذا  األســري.  العنف  ضحايا  إليواء  حكومية 
الفترة  ــالل  خ الــقــســري  الــبــغــاء  ضحايا  مــن   17 ســاعــد 

بالتقرير«. المشمولة 
كما أوضح التقرير أن الغالبية العظمى من الضحايا 
التابعة  اإليــواء  مركز  إلى  أو  سفاراتها  إلى  تلجأ  كانت 
القانون  منفذي  أن  إال  الوافدين،  العمال  حماية  لجمعية 
ــة ضــحــايــا ســوء  ــال ـــون  غــيــر مــعــتــاديــن عــلــى إح ـــزال الي

المركزين. هذين  إلى  بالبشر  االتجار  أو  العمال  معاملة 
الدولية  المنظمات  إلحدى  سابق  تقرير  إلى  وتطرق 
اإليواء  مراكز  إلى  يلجئون  الذين  الضحايا  أن  أكد  الذي 
تفتقر  المراكز  هذه  أن  كما  تنقلهم،  حرية  تقييد  يتم  هذه، 
توفيرها  ــدم  ع عــن  ناهيك  المؤهلين،  الموظفين  ــى  إل

للضحايا. السكن  منافع  أو  األجل  طويل  اإليواء 
شجعت  الــبــحــريــن  حــكــومــة  أن  إلـــى  الــتــقــريــر  ـــوه  ون
ــي الــتــحــقــيــق ومــقــاضــاة  ــة ف ــارك ــش ــم الــضــحــايــا عــلــى ال
يتقدمون  ال  عادة  العمل،  من  الضحايا  أن  إال  المتاجرين، 
بسبب  العمل  أصــحــاب  ضــد  المحاكم  أمــام  بشكاوى 
النظام  فــي  الثقة  وعــدم  بالقانون  الجهل  أو  الــخــوف 
التمثيل  تكاليف  تحمل  على  الــقــدرة  ــدم  وع القانوني، 
والتحريرية  الشفوية  الترجمة  ــدام  ــع وان القانوني، 

تصاريح  فقدان  من  والــخــوف  المحاكم،  تقدمها  التي 
ــة خــالل اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة، وتــجــنــب ســوء  ــام اإلق

العمل.  صاحب  يد  على  اإلضافية  المعاملة 
بدائل  تقدم  لــم  الحكومة  أن  ــى  إل التقرير  ــار  أش كما 
وأنه  بلدانهم،  إلى  األجانب  الضحايا  إلعــادة  قانونية 
تشغيل  ــت  ــل واص الــداخــلــيــة  وزارة  أن  ــن  م ــم  ــرغ ال على 
أنها  إال  بالبشر،  االتجار  لضحايا  مجاني  ساخن  خط 
الخط  ــذا  ه تلقاها  الــتــي  المكالمات  ــدد  ع عــن  تعلن  لــم 
هذا  على  المتصلين  مساعدة  تم  كيف  أو  الضحايا  من 

الخط. 
بالبشر،  اتــجــار  حـــاالت  وقـــوع  منع  إجــــراءات  ــي  وف
لمنع  واضحًا  جهداً  بذلت  الحكومة  أن  إلى  التقرير  أشار 
وأنه  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل  بالبشر  االتجار 
ذلك  أن  إال  الكفيل،  نظام  ألغت  العمل  وزارة  أن  حين  في 

بالبشر. االتجار  منع  في  تمامًا  مجديًا  يكن  لم 
لم  الكفالة  نظام  إلغاء  أن  إلى  كذلك  التقرير  ــار  وأش
الرغم  على  المنزلية،  العمالة  من  ألف   70 نحو  يشمل 
على  ــالوة  وع لالتجار،  عرضة  األكثر  الفئة  كونها  من 
العمال  سفر  جوازات  حجز  يمنع  الذي  القانون  فإن  ذلك 
التــزال  الممارسة  هــذه  وأن  فعال،  نحو  على  يطبق  لم 
التنقل  تقيد  شائعة  ممارسة  وهــي  االنتشار،  واسعة 

القسري. العمل  في  وتسهم  المهاجرين  للعمال 
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التصنيف الثالثالكويت

الدنيا  بالمعايير  تامًا  امتثااًل  تمتثل  ال  البحرين  حكومة  »إن  األميركية:  الخارجية  وزارة  قالت   [
للقضاء على االتجار بالبشر، إال أنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك«.

صدر  الذي  بالبشر  االتجار  مكافحة  بشأن  السنوي  تقريرها  في  األميركية  الخارجية  وصنفت 
للدول  الثاني،  التصنيف  ضمن  البحرين   ،)2011 حزيران  يونيو/   27( الماضي  اإلثنين  يوم 
التي تلتزم بمكافحة االتجار بالبشر، وهو التصنيف الذي يعني أن الدول تسعى لاللتزام بمعايير 

مكافحة االتجار بالبشر.

زيارة الوفد المصري للبحرين تشعل 
الجدل بين المنظمات الحقوقية المصرية

ــالث  ث وفــــد  ـــــارة  زي ـــــارت  أث  [
ــة  ــري ــص مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة م
من  بـــدعـــوة  لــلــبــحــريــن  ـــراً  ـــؤخ م
ــة األطــــبــــاء الــبــحــريــنــيــة  ــي ــع ــم ج
نتائج  عن  صحافي  مؤتمر  وعقد 
الكثير  بين  واسعًا  جداًل  زيارتها، 
في  الــحــقــوقــيــة  الــمــنــظــمــات  مـــن 
إذ  ــة،  ــي ــرب ــع ال ــر  ــص م ــة  ــوري ــه ــم ج
حقوقية  مــنــظــمــة   11 أصـــــدرت 
شديد  بيانًا  األول  أمــس  مصرية 
المنظمات  ـــاء  رؤس ضــد  اللهجة 

الثالث. 
»األهــرام«  صحيفة  وبحسب 
ـــس  ــــا أم ــــدده ــــي ع ـــة ف ـــري ـــص ـــم ال
حــزيــران  يــونــيــو/   28 )الــثــلــثــاء 
 11 الـــ  المنظمات  فــإن   )2011
مؤسسات  ثالث  »قيام  أن  أكــدت 
ــــارة  ــــزي ـــة مـــصـــريـــة ب ـــي ـــوق ـــق ح
لجنة  مسمى  تــحــت  الــبــحــريــن، 
أحـــداث  حـــول  الــحــقــائــق  تقصي 
يعبر  ال  السلمانية،  مستشفى 
المصرية،  الحقوقية  الحركة  عن 
عن  بوضوح  وتعلن  أعلنت  التي 
االستثنائية  للمحاكمات  رفضها 
ــــي تـــعـــقـــد ضـــــد الـــنـــشـــطـــاء  ــــت ال
والــتــي  بـــاإلصـــالح،  المطالبين 
نحو  ــا  ــاه ــاي ــح ض ــن  ــم ض طــالــت 
ومــســئــوال  ــا  ــرض ــم وم طبيبا   47
بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى)...( الــتــزمــوا 
التي  الــطــب  مهنة  وقــيــم  بقواعد 
اإلسعافات  تقديم  عليهم  تحتم 

ألي جريح أو مصاب«.
الحقوقية  المنظمات  ووصفت 
زميالتها  مــن  ــدر  ص مــا  المصرية 
ــاق والــتــســتــر«،  ــف ــن ـــ »ال ــالث ب ــث ال
وقـــالـــت إنـــه »لــيــس بــاســمــنــا«، 

مطالبة إياها بـ »االعتذار«.
مؤسسة  مدير  أكد  جانبه  من 
ورئيس  للتنمية  الــحــوار  ملتقى 
ــــــذي قـــام  ــــد الـــحـــقـــوقـــي ال ــــوف ال
ــن ســعــيــد  ــري ــح ــب ــل ــــارة ل ــــزي ــــال ب
الـــذي  ــان  ــي ــب ال أن  ــظ  ــاف ــح ــدال ــب ع
»يحمل  المنظمات  تلك  أصدرته 
من  تــصــدر  أن  يليق  ال  ــات  ــام ــه ات
ــا  ــم ــي ــة والس ــي ــوق ــق ــات ح ــم ــظ ــن م
ومقدمات  اعتراضات  بنوا  أنهم 
لنتائج  لوصولهم  أدت  فــاســدة 

فاسدة«.

»األهـــرام«  صحيفة  وأشـــارت 
ضخمًا  )بحرينيًا(  »وفدا  أن  إلى 
المؤسسات  بعض  ليلتقي  ُأرِسل 
ــة وبــعــض  ــري ــص ــم الــحــقــوقــيــة ال
في  ــن  ــي ــي ــوم ــك ــح ال ــن  ــي ــول ــئ ــس ــم ال
حــزيــران  يونيو/  شهر  مستهل 
ينجح  »لــم  وأضــافــت  ــاري«،  ــج ال
ـــــراء  ـــــوى فــــي إغ ـــــذا الــــوفــــد س ه

الثالث«. المنظمات 
صحيفة  ــت  ــال ق جــانــبــهــا  مـــن 
أمس  المصرية  السابع«  »اليوم 
المشار  الحقوقية  المنظمات  إن 
بــمــصــداقــيــة  ــى  ــظ ــح ت »ال  ــا  ــه ــي إل

كبيرة في المجتمع المصري«.
الحقوقية  المنظمات  أن  يذكر 
ـــــــدرت  ــــة الـــــتـــــي أص ــــري ــــص ــــم ال
»الجمعية  ــي  ه ــد  ــاق ــن ال ــان  ــي ــب ال
بالمشاركة  للنهوض  المصرية 
المساعدة  جمعية  المجتمعية، 
ــوق اإلنـــســـان،  ــق ــح ــة ل ــي ــون ــان ــق ال
ــة لــمــعــلــومــات  ــي ــرب ــع الــشــبــكــة ال
ـــادرة  ـــب ـــم ـــــان، ال ـــــس ـــوق اإلن ـــق ح
الشخصية،  للحقوق  المصرية 
ــوق  ــق ــح ــل ـــري ل ـــص ـــم ـــز ال ـــرك ـــم ال
مركز  واالجتماعية،  االقتصادية 
العنف  ضحايا  لتأهيل  النديم 
لحقوق  األرض  مركز  والتعذيب، 
ــارك  ــب ــام م ــش ــز ه ــرك ـــان، م ـــس اإلن
لدراسات  أندلس  مركز  للقانون، 
الــتــســامــح ومــنــاهــضــة الــعــنــف، 

والتعبير،  الفكر  حرية  مؤسسة 
بينما  الجديدة«،  المرأة  مؤسسة 
وفودها  أرسلت  التي  المنظمات 
ــوار  ــح ال ملتقى  »مــؤســســة  هـــي: 
ــة وحــــقــــوق اإلنــــســــان،  ــي ــم ــن ــت ــل ل
ودعم  للتدريب  النقيب  مؤسسة 
الوطني  الــمــركــز  الديمقراطية، 

لحقوق اإلنسان«.
البحرين  أنباء  وكالة  وكانت 
يونيو   23 بتاريخ  نقلت  )بــنــا( 
مجموعة  يمثل  وفــد  عن  الجاري 
ــة  ــي ــوق ــق ــح ــــن الـــجـــمـــعـــيـــات ال م
ــر الــعــربــيــة  ــص ــة م ــوري ــه ــم مـــن ج
مملكة  ــن  ع نشر  ــا  »م أن  تــأكــيــده 
تم  ــا  م واقـــع  يعكس  ال  البحرين 
مــشــددا  واستقصاؤه«,  بــحــثــه 
طريق  عن  له  ــروج  ي »مــا  أن  على 
في  منظمات  ومن  اإلعالم  وسائل 
ــة حــول  ــي الــبــحــريــن وأخــــرى دول
السلمانية  مستشفى  ــــداث  أح
وحــقــيــقــة الـــواقـــع الــصــحــي ومــا 
الحقل  في  العاملون  له  يتعرض 
ــى كــثــيــر من  ــل ــوي ع ــط ــن ــي ي ــب ــط ال
جزء  وأن  والمغالطة،  التحريف 
كانت  المعلومات  تلك  من  كبيرا 

والنزاهة«. للحيادية  تفتقد 
ــر  ــم ــؤت واعـــتـــبـــر الـــوفـــد فـــي م
جمعية  بــمــقــر  عــقــده  ــي  ــاف ــح ص
ــا  ــه ــوم ــة ي ــي ــن ــري ــح ــب ــــاء ال ــــب األط
المتناقضة  ــات  ــوم ــل ــع ــم »ال أن 

ــالم  اإلع وســائــل  فــي  والمنشورة 
ــع  واق حــول  المنظمات  وبــعــض 
ـــــداث فــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  األح
تجاه  بالرغبة  دفعت  التي  هــي 
ــــن جــمــعــيــة  ـــًا م ـــي ـــم ـــب رس ـــل ـــط ال
ـــد  ـــــاء الـــبـــحـــريـــنـــيـــة رص ـــــب األط
في  ـــــور  األم ــات  ــري ــج م ــق  ــي ــوث وت
ــًا  ــوص ــص ــن وخ ــري ــح ــب مــمــلــكــة ال
ــاع الــصــحــي  ــط ــق ــال ـــا يــتــعــلــق ب م
مستشفى  في  ــاع  األوض وحقيقة 
ــوارد  ــت الــســلــمــانــيــة فـــي ظـــل مـــا ي
بعض  تـــعـــرض  ـــن  ع ـــاء  ـــب أن ـــن  م
ــاع من  ــط ــق ـــذا ال الــعــامــلــيــن فــي ه
ــم  ــه ــزام ــت ــة ال ــج ــي ــت ــات ن ــم ــاك ــح م
في  الوفد  أعضاء  وقال  بعملهم«. 
وخــالل  ــه  أن الصحافي  المؤتمر 
ــرت أربــعــة  ــم ــت ــي اس ــت الـــزيـــارة ال
مختلف  في  بالتجول  قــام  ــام،  أي
ــات  ــاع ــس ــن ول ــري ــح ــب ــق ال ــاط ــن م
ليال  مختلفة  أوقــات  وفي  طويلة 
األطراف  بكل  االلتقاء  وتم  ونهارا 
وزيــارة  ــاء  ــب واألط كالمسئولين 
أرض  على  السلمانية  مستشفى 
ــــع، »حـــيـــث لــمــس الــوفــد  ــــواق ال
التعامل  وشفافية  التنقل  حرية 
والتقصي  الرصد  متطلبات  مع 
وتمكن  والــتــوثــيــق،  والتحقيق 
التقارير  على  ــالع  االط من  الوفد 
الوفاة  وحاالت  والقضايا  الطبية 

وأسبابها«.

رئيس الوفد المصري الذي زار البحرين سعيد عبدالحافظ        )بنا(


