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كيف سيكون ملف البحرين
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ا لحـد ث



      
       
      
       
    
     
    
     
    
    
     


      

      
     
        
     
      

 
    


 
    
      
      
     


       
    


     
    

    
      


 

   

  


    
    
   


    

    
     
    
    

    






   
    
    


    


   


      
    
    
    


     
    
    


      
  
    



   

    


     
     
    
    
    
   
   
      

  

    


       
      
   
    
   
                 
                     
      
     
 
    
     
    


     


جهود ولي العهد للخروج من األزمة
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موقف المعارضة في
رسالة الى جاللة الملك
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تـقر يـر

    
     

      
       
    
        
      
    
     
      



 
     
 
    
    


      

     
     
      
     
      
       



الحق في الحياة وفي 
السالمة الجسدية والمعنوية


     
      
     
       




     

    
     
     
    


   
   


   
  
  
   
  
   


  
  
    

  
   
  
   
  
  
  
  


      
      
     
      
      
 


    
     



      


 
         

       


      
   


     
    
    



تقرير المؤسسة الوطنية:

تنفيذ التوصيات مهمة حكومية
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الحق في الحرية 
واألمان الشخصي

    
     
      
    
      
      
    
     
     
      

    


     
     
        
     

     
   
    
    
     



     
     
     
     

    
     
     
      
      
    
    
     
     
     

     
      
     




قضايا أخرى
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مـتـابـعـة

     

     
 
     
    
      


      
    
     
     

     
      

     
    
    

    


     


     



    
     


      

     
     
     
  



    

      






     


    
      
      

      
     


    
    
    
   

       



مواقف من تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

بان كي مون يكشف عن جهود المفوضية في دعم البحرين
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الـر أ ي


   
     
    


       

     
    
 


    
     
      
        
     

      
 


     
    


    
     
     


    

     
    
     
 
    
     


 
     


    
     
     
     
    
 



    
     
   
     
   
     
     


     
    
   
    
    
 

 
   
    



    
      

    
    
    
       
      
      
     
    




      
    
     
    

       






     
    

 
     


      


     
 
 

      
     

      
     
    
       



    
     
 



إستقاللية المؤسسة الوطنية أساس نجاحها
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ا لـمـقـا ل

    

    
   
  
 
 



     

    
   
       

 
      
      

     
    
    

    


  
       

      



    
     



    

   
     

      
      
   
     
     



     
     
    
    

       


    

 
   
    

    
       
   
    


      
 
    
     


 


    


 
 
 

 

     
      
    
    
      
    
    
     
     

 


    
    

      
     
     
     
     
   

   
    



حتى ال تتحول جمعياتنا الحقوقية الى أحزاب سياسية
حسن موسى الشفيعي
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ا لـخـبـر

    
    
     

    
    
    
   


    
      
      
     
      
   
     
      
 
   
       
 



 
       

  
  
     
    






    

     



     

     



      
 
      




    

  

   
  
  
  


     
     


      
  
      
     
     
  

      




     



    
    
   
    
    
  

    
   


      
    

        
    
      
       
    
   
    



     
     
    
  



ال ديمقراطية عبر العنف
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قـضـيـة
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حربنا ضد العنف والتطّرف
(المعركة مع داعش ليست معركة أميركية. المعركة هي معركتنا في األساس.

هم أناس استهدفونا نحن كدول وكشعوب وكتاريخ وكثقافة وكل شيء).

وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة



ا لـخـبـر

    
      
      



     
     
     

    


     



   



     
       
      


     
     
     
     



     



       
      
      
     
     


      
        


  



      



    

      

      



  
   


    
  
   
   
  
  

  
   
  
   


    




حقوق اإلنسان 
والحل السياسي

 

      
    
     
       



 


   

     
     
      
      
      
      
      

     
    
     


      
      
      
      
     




        
 
 

      



وزير الخارجية:

وضعنا اآلليات التي تمنع إنتهاكات حقوق اإلنسان


