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الـر أ ي
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البحرين ٢٠١٦

     
    
      
      

  


     
    
    
    
    
        
     
     
   


     
      





     
    
      
     
     
  


     

كيف تجعل البحرين التقارير الحقوقية أكثر إيجابية؟
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مثال إيجابي
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مـتـابـعـة

          





         
      



         
       





        



  
    
         


          

        

       
         



           




        
      

       

        




        



   
         

          

        









        
 



مساءالت في البرلمان البريطاني

حول حقوق اإلنسان في البحرين
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ا لـمـقـا ل
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رسالتي الى المدافعين عن حقوق اإلنسان

حسن موسى الشفيعي
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الـمـلـف

        
      




         



       
        


       


         
          



  



        


         
        
         
       
        


      
         
        


          


  
  
 






الترويج لحقوق اإلنسان على الطريقة البريطانية
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مساعدات بريطانيا للبحرين
في المجال الحقوقي
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الـمـلـفالـمـلـف
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خالصة
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توضيحات وزير الخارجية فيليب هاموند
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ا لـخـبـر

     
    



      

       
    
    

    



    


 
     




       
   


    
      
     
     
    
     










    
      
 




     
 
   
      
    


 
    
    

     
     
    


     
      
     

لماذا انتقل ملف حقوق
اإلنسان البحريني الى الخارج؟
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الـر أ ي





         
       
          

     
     
       
       

 
     



ضرورة زيارة المنظمات
الحقوقية البحرين





     
       
  


         

       




  


         

       



       
       

        
       

البحرين: الحوار مع المنظمات
الحقوقية الدولية وإشكاالته
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بواعث القلق الدولية المزعومة
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حول منهجية الحوار مع
المنظمات الحقوقية

      
      




        
      





       
         





 
       




       
      


         
    
        







      
        



       
      
       



       






السفير البريطاني يلتقي المنظمات الحقوقية البحرينية
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تـقر يـر

    
     
      
    
     
     
    
   
 
    


    
      
    


      
     
    
   


    

     


     


     

      


    
      
     


   

    

     
      
       
     
 

   







توصيات التقرير


    


      
     


     
    
    





هيومن رايتس ووتش: التعذيب مستمر
الرد الرسمي: نبني على النجاحات الحقوقية
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الرد الحكومي
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كيف يكون الرّد على 
التقرير؟
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وزير اإلعالم: التقرير مضّلل وغير متوازن
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تـقر يـر
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البحرين في تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي
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مـتـابـعـة

 
    
      
    

      
     
   



وحدة التحقيق الخاصة

     

    

     
     
    
 
     
  

        




     
 



    

    
    
   
    
  

   
    





     
    
     
     
    
    


 
     
     
    

     
    
    
      
    



    
     

    
     


    
     

     


     
    

     


      
      
    
     

    





رد النيابة العامة على تقرير هيومن رايتس ووتش

المنظمة فشلت في الوقوف على الحقيقة
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فاعلية المؤسسات الجديدة
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قـضـيـة

    
     
     
      
      
     
     

     
      



  
       
    



     
    

     
      
      
    
    


     
    



     




    
     
      

    
     
     



   


      
       
   
    




    
     


     
     


      

    
     
     
      
    
      
     




   

مؤتمر الدوحة..

المفوضية السامية وتعزيز حقوق اإلنسان في المنطقة العربية
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ورشة عمل مشتركة مع الصليب األحمر الدولي



الـر أ ي


    
  



     
   

      
     
     

    
    


     


      
     
   



    
     
       
    
      
      




     
    
   




 

   

     
     
     
      







    
     
    
    
    
    



    
     
     
     


     
      
    
     
    


    
    

    

 
     
     
 
    



     
     


      
     

      
       
      
 


   
   
    
     
    
     
  
   
     


  
        
   
    
     


 
   
 
   
     

    
   
    


 

مكافحة (التطّرف العنيف).. كيف؟


