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(حقوق اإلنسان) بين المؤامرة الخارجية والمسؤولية الداخلية
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ا لـخـبـر
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إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين



5

     


    
   
     
    
     
    

     



     

     

   

   
      
     


   
    



    
 
     
    
     
     
     
      
    

    





     


 
      


       
    
    


     

   
    
    
     
    
      
       

     
     


    
    
     

   

    





 

  


 
 

      
    


    
    
     
    
    


     

   
    
    
      



     
     
     
     
    

     
     



بي بي سي: (اصالحات الشرطة حقيقية أم شكلية)؟
حسن موسى الشفيعي
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رد فعل الحكومة على 
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المخرج من أزمة (جنيف): التعاون مع المفوضية



7


        
     
     
     
     
     


    
     
     
    
     
     

      
     
      
    
     



       

  
 
     
     
     
      
     
     
     
     


    
 


المخرج من عدم الثقة
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ا لـمـقـا لة

     
  
      


     

     
    

     
 
       
     

      



     
     



 
      
      
     



      


 



     
    

     
      



    
   
     
     





     
    
    

      

    
     
      
     



  


    
      
      
     
    
    
      

     




 

    
    
    
    
   
     




  
      
    
     
     
    
    
    
     

    



الشرطة وحماية حقوق اإلنسان
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التالزم بين األمن وحقوق اإلنسان

الـر أ ي
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حماية التسامح بمواجهة الطائفية
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التزام بحريني بحقوق اإلنسان


