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مواجهة العنف واحترام حقوق اإلنسان
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مـتـابـعـة

سجن جو: إضراب،
صدام، تحقيق

    

   
     

   
    

     


    
    
    
    
      

    
    

     


     
    
    
    
    
    

    
    
     


    




    
    
    



     
     
    
    

     
    



العنف ضد المرأة
في تصاعد

   



     
      
   

     
    

    
    
     
   
      
     
     
    
    

     
    
   

     

    
     
 


    
    
    
 
 
   

      
      
  


 







      
     


     

     



الملك: تطبيق القانون حرصًا على السلم األهلي
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الجمعيات السياسية:
إجماع على إدانة العنف

    
     



      







     


    
    
    




     


    
    
   
    
    
     





     
    
     



     
    
   
  
 
    



     

    
      
     
    
   
      
   
    

    
    
     
     
    


   
      
    
   
      
      
      
   
    
   

     
       
    

 



 
 


    
   
    
     
     
    
       
       




    

    
      




وزير الداخلية: سنحاسب بقوة القانون



4

ا لـمـقـا ل

     
   
   

   

   

 
    


    
  
      
   

 
  



    
     

     
      


    

    


     
    




     
     
     
    

    



    
    
    
     
    
   
    

   
   
     

    
    
    
     
    
   
   
    
       
 
    
   

    


    
     
     
    
     
     

    

   
      


    

   
    
    



 

البحرين: حتمية المواجهة مع دعاة العنف
حسن موسى الشفيعي





5

    
 
     
 
    




     
    
    
      
     

 
     


    



    
    

    
     
    
     

    
     


    
    
     

      

   




    
    


    

   
   
    
  
     
    
     
    


 
    



    
    



     
    

    
    

    
   


     


    
     
 



    

     
   

     
     


    
    
    

  
     


    
   
    
     
    
   
       




    
    
    
    

   
    


 
   





6

الـر أ ي

    

     
 
     
     
    

     

 
      
      
     
  


    
     
     



      
     
     
 
       
   
     
       
    


       
     

         
     
       
     


 
   



      

    
  
     
     
     
     
    
  
     



الحاجة لمشاركة كل 
الجمعيات السياسية

    


    
     
       


 



    
    
     
    
     
     
      
    
     
 



    
  




     
    
 

        
     

   
 
    
    
     
    
       



دور المجتمع المدني
في االنتخابات

      
    

      
    
     
    
    
    
     
     



البحرين: اإلنتخابات النيابية وتعزيز حقوق اإلنسان
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نظام الكوتا بين
الرفض والتأييد

    
    
   
   
 
     
      

   
    


  
    
    



    

     
       

      
    
      
    

      
 


     
     
      

      



      
     



تضمين حقوق اإلنسان
في برامج المرشحين

    
    
       
    
     

  

      
     


     
     
     





مراقبة االنتخابات
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مـقـابـلـة


      



    
     
     
      

        
 

    
      
     
     
     

     
      

    


      
        
      
     
     
     
       

      


    
     
      
      
     
     
     
    
     
    
    
      
  
     


     

     
   


      

     



      
    
     

     
     
     
    
    
     
    

    




    
      
     



      
  

    
      

  

    
      
     
    
      
       
     
     
     

حجاج نايل:

الحركة العربية لحقوق اإلنسان 
حققت الكثير من طموحاتها
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أوًال: اإلطار القانوني لإلحتجاز

    
    
     
     
     
      


     
   




   
    
     
    
      
    
     

  
   
      


     

     

    
    

في ضوء األحداث األخيرة

هل تتراجع حقوق اإلنسان في البحرين؟

قـضـيـة
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ثانيًا: العالقة بين المنظمات 

الحقوقية والسلطات في البحرين



   
     

     

   
      

     

      
     
     



     
    
    
     


    

      
    

    
     
     
    
      






ثالثًا: مستقبل حقوق اإلنسان

     
     
       
    

  
   
   
  
 
 

  
  

  
   



    
 

    
  



     
     
    
     

     





 


       

       

     
     
     
    
    
   
    
    

     
    


     
     
       
     
       
     
     

     
     





ا لـمـر صـد
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مرصد البحرين يدين اإلعتداء

على الصحفي مهند أبو زيتون

.. كما يدين العنف ويدعو

الحترام حقوق اإلنسان


