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المفوضة السامية في الخليج
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مـجـتـمـع مـد ني
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(NDI) منع مدير لـ
من دخول البحرين

اعتصام عمال لتأخر
صرف رواتبهم

حملة شعبية تأييدًا
لـ (السيداو)

معتقلو كرزكان الى
السجن مجددًا

(سالم) لم تشهر بعد

مليباند يثني على البحرين
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تغريم المسقطي ٥٠٠ دينار

المرصد يدين العنف
ضد مدرسة

تعيين أعضاء
(المؤسسة الوطنية)

    
     
   
    
      
      
   
     
     
     
    
    
 
     
      

   
    
   


     
   
  

  
    




    
     
     
      

       
       
     



     



   
     
   
       
      
    
     
    
     

     
     
     

    



منع ورشة عمل حقوقية
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قـضـيـة

    

     
       
     
 
     

 

      
      
      
      
   

     

    


     
     
     
     
     
     

  
    
     


     
      





       


       
     


    



      


       


      




     



١ - هل القوانين النافذة كافية؟
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مناهضة العنف ضد المرأة في البحرين

ضوء في نهاية النفق
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٢ ـ التبليغ بصورة آمنة وفي الوقت 
المناسب عن الجريمة الجنسية أو 
الجريمة القائمة على جنس المرأة
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٣ ـ جمع األدلة الشرعية وتوفير
الرعاية الطبية بصورة مناسبة

 
   

      

     
    



٤ ـ يجب أن تتاح للضحية الحصول
على الخدمات الصحية المناسبة

في الوقت المناسب
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٥ ـ أن تتسم التحقيقات في
الجرائم بالكفاءة والدقة
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٦ ـ أن تتسم المحاكمات بالنزاهة 
واألهلّية والكفاءة
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ا لـمـقـا ل

       
      
     




      

     








      

     

    


     
     
      

     
 



      
      

    
     
     


     


     







     


      
       
     
 

     
     





التحّدي األول: حّل الملفات العالقة
   
     
 
    


     


    
    
 
     
      
     
   
    
    
 

      
    


       
       
    
      

 





      
      
      


    
    
    



    


    
    
    
     

    
     
     

     



       

تحّديات تواجه مسيرة اإلصالح وحقوق اإلنسان
حسن موسى الشفيعي
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التحّدي الثاني ـ العنف والشغب
      
     
        
     
     
    
     
   

   

    


      



     
      
     
    
       
    
     
    
     
     
     
    
    
      
     




      
    
      
      
       



     
     


     
      
     



التحّدي الثالث ـ بناء الثقة
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مـقـابـلـة





      

      

      
     
      
      
      



     
     
    

    
     
     
     



      

      

      



     
      


      
      

    
    
    
     
    
     
    
    
    


     
     
      
     
      
      
     
    





       
     




     
   
    
     
    
    
    
     
     

     
     

    
  



أمين عام المجلس القومي المصري

حقوق اإلنسان تقدمت، ومصر تمّر بتحّول تاريخي
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الـر أ ي

    
     
     
   
    
    
      

 

     

   


     
    
    
    
      
      
     
    
    

    
    
     
 




     
     
   
       
    



   
   

    
     
      
     
 
 
    
    
  

     



تحّوالت المشهد
السياسي والحقوقي


     
     
     
    

     
    
    
    
   
    
    



     



     
   
    
    



    
      
    
    
    
      
   

     
    
     
    


   


   
    
  
      
    
   
   



     

 
      ■

    


      ■
    
    


   ■


    
      

اإلصالحات السياسية وتطّور حقوق اإلنسان في البحرين
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اإلستفادة من التجربة
   
 
      

    
     
    


    
     
      
     
     
      
    



 
     
    


     
     
      
     

    
    
     
      
   

    
      



     

    


      
   



       
     
 
   



     
    
      
    
     
     


    
    
    
       


    
 

   
      



      
    
     







مـتـابـعـة

     
    

    

   

    

     
    
    
     
    
    
    
      


     
      
     
    

     



   
   


       
     
    
      
    
      

    



   
 

  


    

    
      
       


   
     
    
     

     
      
     
     


      
     
    
 
    
     
       

   
     

     
     

      






    

      

  
     
      
    
     
     
     
    
     


    



   
    
     
  


     
       



     
    
     
    
    

     

 

ندوة في تشاتام هاوس

اإلجابة على أسئلة (اآلخر)


