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الـمـلـف

      


         
        
          

        
 

     
         

         
       



 


       


 

المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان
         


      
          
          
        
         

   
   
      


     
      
     
     

     
    
      

        
          


أولويات وآليات عمل المفوضية السامية


 • 
        


 •       


 •        




 •
         
        

       


 •       

      

أعلى سلطة حقوقية في العالم

المفوضية السامية: الدور واألهداف واآلليات
طريق صعبة لحماية حقوق اإلنسان

إعداد: حسن موسى الشفيعي
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التعاون التقني

           






      


     





        



         
        
       



خطة عمل المفوضية
في الوقت الحالي
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المفوض السامي: مهمة صعبة

         
 
      
          
         


 
        
            


 
 
   



        
        
        
           


         


   
       




 
   

      
  


    
  
      
      






المفوض السامي من خالل بياناته
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خطاب المفوض السامي أمام 
مجلس األمن (٢٠١٤/١١/١٨):
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وزير خارجية البحرين في لقائه مع المفوض السامي

مستمرون في التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
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بيان المفوض السامي بشأن 
األزمة الليبية (٢٠١٥/٢/١٧):


   
        

          
       
    




بيان المفوض السامي حول األوضاع
في مصر (٢٠١٥/١/٢٧):










بيان المفوض السامي حول 
جريمة تشارلي أبدو (٢٠١٥/١/٧):
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األمير زيد بن رعد الحسين
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في اجتماع المفوض السامي مع 
اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات 

الوطنية لحقوق اإلنسان (٢٠١٥/٣/١٢):








  





        
      




       



المفوض السامي في خطاب له 
حول مكافحة التطرف واحترام 
حقوق اإلنسان (٢٠١٥/١/٥):


  



        
         

         



          
        





       


  







        
 







          





خطاب المفوض السامي أمام 
مجلس حقوق اإلنسان (٢٠١٥/٣/٢):
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الـمـلـف


   
     
      
        
      
     



    
     


     


      
      

       
     





 

      
    
      


       
      


       
       


   

 

تعريف بالمنظمة
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أهدافها ووسائلها وقدراتها

من هي (العفو الدولية)؟
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وسائل العمل
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مـقـابـلـة


       
     
       
      
     


     
    
     
    
     
      
     

    
     
      
     
      



      
      
 
     


      

     
     
     
     



       
      
 
       
      





      


     
      
     
     
    
      
       
      
      
    
    


        
     




     


     

     
     



     
     
       

       






 
      





      

مدير قسم الشرق األوسط في العفو الدولية:

هدفنا تذكير الحكومات بالتزاماتها وتشجيع اإلصالحات
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https://www.amnesty.org/en/how-

were-run/strategic-plan
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يـر ر تـقـا

    
    
    
    
    


    
    
    

    

 

     


    
    
    
     
   
   
     
    
  

    


   
   

   
 
 




     
     
    
     

     



  
  



 


  
  

 

  

   

  
  
 
  
  

    
     
    


     


    

    
    
    


    

    
    
    
     
     

بواعث قلق ”أمنستي“ في تقرير

الحكومة: التقرير قّدم صورة خاطئة ونرّحب بالتعاون 
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الرد الرسمي على التقرير
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قـضـيـة

    
     


    
  Pressure Groups 
        
     

NGOs   
    
      
    
     
   
    
   
    
    


   


   
    

    
 



    
     
      



      
     


      
     
      

     
    


      
     
     
   

     
 
       
       
     




      
     

 
      





      
  
      
  

      
     
      

     


      
     
  
    
 
     
 



   
    


   


     


    
 
     
 
      
      
      
      



      


      
     
      

إشكالية العالقة بين البحرين والمجتمع الحقوقي الدولي
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نقاش حول البحرين
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ا لـمـقـا ل

  
    
      
 
      

 
    
    
    
    




    
   
    
    
    
   


      
 

 
     

    
      

    
      
    
      
     
     
     

 



      
      


 

 

      
 



    

       
     
  
     
    


    
     
    
     


      
     


     

      
      



مسار وآليات القضية 
الحقوقية:

 
     



  


       
    


        
      
    
     


     

 

الجهات الفاعلة حقوقياً، وآليات العمل الحقوقي
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   Urgent Action
    


      
     
      
     

      

    
     
       
     
    




     
     





     
     
     
      

    
     

   
     
      
   



        

 
 




       
        
  





         
         
          
        


        

       
          

   
  
   

   
    

    
   

  




سفير بريطانيا: ندعم اإلصالح في البحرين
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قـضـيـة
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دور الجهات الرسمية
المعنية بحقوق اإلنسان

     
     
     



      
       
     
    
     
       
      
      
       
      
     


     
     

      
      

      
    
      


     
     
        
  
      
     

العالقة مع المجتمع الحقوقي الدولي بين القطيعة والتعاون



19

   
    



الخالصة
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مكافحة الثيوقراطيين الجدد






20

تـقر يـر
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بريطانيا:
     
     
   
      
    
     

     

  


  
  

   
  
  


   


     
 



   
    
     

   

   
     
    
    
    
     


   
   
   
     
     


    
     

      
    
     
     
     

    
    
   
    
   

    
    

    


اإلصالحات الحقوقية يجب أن تستمر

بداية تغّير في وجهة نظر المجتمع الدولي
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الواليات المتحدة:
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اإلتحاد األوروبي:
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المنظمات الدولية غير 
الحكومية:

     
    

   


     

  
   
    
   
     

  
   


     
    
      

 
      









الـر أ ي


      
 
     
      




     
     




     

    
      
    
    
     
     
     
 

 



       
     
      
     

     
     
      
     


   
      


     
     

    
  
       


      
     
  

     
 
     

     
    
    
    
      
      
      

 
   
      
     

       
 
 

   

     
     

     


  
    



      
   
    
  



    



   
     
   
   
    
    
  
    
    
    
  
    



     
     
 



     
 

    



نحو مجتمع مدنّي حّر ومستقّل


