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مجتمع مدني قوي ولكن..
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مـجـتـمـع مـد ني

عين تصطاد الديمقراطية!

   
    




 
 
 

 

 
    
    

    



ورشة لبناء قدرات
الرصد والتوثيق

   
     
  


 

 
 
 
 

 


    

    
    


     

     
     
 



اإلتحاد النسائي يدعم
 المرأة بغير المال!


      

    

 
 
 


 

     
      

     
    
    
      
    



حملة  ( المواطنة حقي)
 في   البحرين

   
    

   

 

 

 

    
    

 
    

      

    
    
   

   

    
     
      
     
     
      
  


     


    
     
   
    


     



     
     
      
 



الملك ورئيس الوزراء يلتقيان أعضاء المؤسسة الوطنية
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مراقبة انتخابات ٢٠١٠

   
    
    
   
    
    
    
    
     
    
   
  
    
   



بحرينيون في (قافلة الحرية)

   
     
      
    
     
   
   
    
     
    
    
    
    
     
    
    



لجنة دعم الصحافة

تتلقى الشكاوى

   
    
    
     
    

     
    

    
    

    

    






 
  
  

    
     
     

   



إدارة جديدة لجمعية

المرأة البحرينية

   

    
    




 
 
 


     

  

    

   
    



الداخلية:
الرد على العنف متدّرج
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تـقر يـر

      
     
     
     
      
    
      
       
      
    


     
     
      
     
      
      
 
      
      
 
     
     
    
     
      



 




      

     
     
    
    
     
     





 التطورات التشريعية 
لمناهضة االتجار بالبشر


     
    
     
  
      
    
      
   
    


    
     
     
    
     

   
    




    

   


    
      
    
      

     
      

     
     
      




تحّسن في األداء والتشريع:

البحرين في تقرير أمريكي حول اإلتجار بالبشر
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التدابير العملية لمكافحة
االتجار بالبشر

   
    

    
     
     
    

    
     


    
     
     




     
     

    
     



    
     
      
    
    

       
     
     
    
     
     

      
     

    
   

   


      

    

  
     
    
     
      


        
     

     

 
     
    




التوصيات




     
 
    
     


     



  
    
    




     
    

     


     




     
    






        


      
    



الخطوات المستقبلية
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ا لـمـقـا ل

    
      
     
    

      

     

      
      



      
      


    

    
       
     
     
       
     
       


     
    
    

     
   
     
      

      



     
 


     



     
     


      
     



ال خطوط حمراء والحلول بحرينية

    
    
     
   
       
    
  
     
     
      
     
     
     
 


    
    


    


    
      
 
      
  
     


 

      
 

    


      


  



   
     


     


جاللة الملك:

ال خطوط حمراء أمام المؤسسة الوطنية
حسن موسى الشفيعي
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الملك ضامن إلنجاح المؤسسة

      
   
    
 

     
     
     


    
    
     
    
     

      
 
    
     
      





     

   
 


     
     
   
   
    

    
    
   
    
 
    
      
     
    
      
    
 
    
     
     


     
   
    
    
    
  
     
     



العنف والقانون وحقوق اإلنسان
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الـر أ ي

    
    

    
    
    
   

    
    
     
   





     
    
       
     
    

      




      

      
     
  
     
     
    



    




 
    

      


     


     
   
    
     
   
    

    
     
     
    
     



     
     





 


      
    
    

   





  
     
    
   
    
  


    
 
   
     
   

      
    




    

    


     
   


     
     
    



البحرين في يوم مساندة ضحايا التعذيب
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قـضـيـة

   
     
     
    
    
     
     
    
    
   
    
     
    
      
    
     
  

      


 
     

    
     
    
     
      
      

    
   
     
     



     
     
     
      

     
    
    
   
     
     
     
      

  
    
  




Free  
   Trade Agreement
    
      
     
      

      
   
    
    
     

   



     
      

      
FIDH
     

   
     




     
     
   

   
    

   

   FIDH   
     
      




  FIDH 
    
  
    
   
     

    
    
     


     
      
    
      
     
    



(حقوق اإلنسان) والعالقات الخليجية ـ األوروبّية
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الـر أ ي

     
    
    
     
     
     


    



    
     
     
     





     


     
    
    
      

     
   


      
     
     


    
       
     
     
     

    



األول: حماية وتعزيز حقوق
اإلنسان في البحرين


       
      


     
      


     
    


 
     


     
    

      
     



      
     




      



     
     
     
    






الثاني: نشر وتعزيز ثـقافة
حقوق اإلنسان

     
     
 
     
    



     
     
     
 

    
    
     
     


     
    


 
     


  

     


    
     


الثالث: التنسيق بين النشاطات
الحقوقية في استراتيجية موحدة

       

المؤسسة الوطنية في عامها األول



11

       

          

        
 


        


        


         



 



الرابع: البناء الداخلي  للمؤسسة الوطنية

        
         
        



       


         
         



       




          
   
          
      



        
       
        




حوارات ولقاءات لهيومان
رايتس ووتش في البحرين







        
       
        

         
       
        
        

  
  



  
 


 





        
 
        
       
  






      
        
         
        
       


      




ا لـمـر صـد

             ■
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            ■
  




MEPI
          



 ■
          

 



لقاءات عمل حقوقية










