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البحرين المتسامحة
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مـجـتـمـع مـد ني

الشفافية
ومكافحة الفساد

   
    
     
   
    
     

 
 
 
 

    
     
     

   
  

     
     




مشاركة في
صناعة القرار

   

 


 

 

    
    

   


    
   




إتفاقية شراكة
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ستورك يشكر وزارة
العمل ويدين العنف
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(فتاة الريف)
و (بنك األسرة)

   
     
   
   
     
    
    
     

     

     
      
   
     



٥٠٠ حالة اعتداء
على األطفال

    
   
     
     
     
    
   
    
      
     
      
      



السجن إليذاء خادمتين

  

    
   
     

    
    





إجراءات أمنية وقضائية
     ■
     



 ■
  
     


      ■
     


     ■
     

     


 ■
     
      


    ■
     
    
     


 ■
       



    ■
 






     ■
    
    
    




    ■



 

    



 





    

    
    
    
   
    





ولي العهد:
البحرين بلد مؤسسات
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ا لـمـقـا ل

      

 

    
   


     
   

     
      
     



     
     
    
    
    
     
 




    

     





    
   
 
 

       
    
      
     


   
      
     
     

    
    
     
   
   


    

    
      
     
    
    
    
   


    
   
    
    
  
  
   
     



      


      

     


      
  






     
    
     
    

   
   



    



 
      


    


البحرين: حرية التعبير

بين النقد والتحريض
حسن موسى الشفيعي
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تـقر يـر
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تقرير أمريكي حول
الحرية الدينية في البحرين
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تعليم حقوق اإلنسان للوقاية من التجاوزات
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ا لـخـبـر
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Urgent Action
     



وزارة العدل: بانتظار الرد
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العفو الدولية والتحقيق في مزاعم التعذيب
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محاكمة ضابط
و٤ أفراد شرطة
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قـضـيـة
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رد التنمية االجتماعية
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 The International
Center for Not-for-Profit Law - ICNL
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وزراة التنمية اإلجتماعية:

مشروع قانون الجمعيات الجديد نوقش
ICNL مع المجتمع المدني ومع
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الـر أ ي
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أمنستي وهيئة شؤون اإلعالم:

بين (احترام) حرية التعبير و(تقويضها)
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ا لـمـر صـد


 ■
     
      
      



     

    
      
    
      
    
      



      
    
    
      
      



 ■
     
     

      
     

       

     
    


 

    
     
    
    
   
      
      
     


إجتماعات عمل في جنيف



   
    



    
   

   


         

  
   
    
    
    


   
    
   

        


   
    
    
   



    
    
     

APT











