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المؤسسة الوطنية.. ضمير الدولة!
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ا لحـد ث


     


    

    
    
     


    
   
   
   

    
   



   
    
   



   



    
    
    
     



    
   


   
     
     

     
    
   
     
   

    


     
  
    
   
   


    
     

   
      







    
     
    

    
     
    


   
     
      
    




     
     




      
    

   

   
      
    

    
      

مضاعفات أحداث الشغب على حقوق اإلنسان
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العدالة اإلنتقالية
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الـر أ ي
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التسييس والبيروقراطية وعدم المرونة

معوقات تواجه المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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تقريران حقوقيان يؤكدان:

ضرورة وضع قانون يحّد من العنف ضد المرأة

تـقـا ر يـر
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ا لـمـقـا ل

   
      
    
 
  

     
     
    
     
  
      
   
      

  



    
  
    
       
     

 

     
   
     


    

     
     
      
    
     

    
     

 

    

      
     


     
     



التحّدي األول:
االستقالل عن الحكومة

     
   
     
      
     
     
     




      
        
    
      
    


    
     
     
       



 
     
      

      
     
     
     


       


(المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان) في مواجهة التحديات
حسن موسى الشفيعي
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التحّدي الثاني:
تشكيك المجتمع المدني

    
    
     
    


        

      


     


    
      


      
      

      


    
    
   
       
      
 
  
     
     
    
    

      

     

     
    



التحّدي الثالث:
كسب ثقة الرأي العام

      
     
      
    
      
       
     
     
    

     


   
      
      

    
     
     
     

       




   
     
     

     
     

     
    
    
    
    
  

        


التحّدي الرابع:
كسب ثقة المجتمع الحقوقي الدولي
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لقا ء

     
       
     



      
      

     
     
      
     
    
      
      
 
     
       
     
   

   
      



  
    
     
      
      
     
 

      
     
      
     
     
      
     
     
       



      


        





    



      
     
       

      
      
      
     

     




    
    
      
      
     
  
      
      
      
      
       
      
      


    




      
       


      



     


   
  

      
      
     
     
     
     
     

د. لولوة العوضي تشيد بالمرأة البحرينية ودورها:

(الكوتا) تخالف الدستور وسلبياتها كثيرة
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الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية

البحرين و (الحق في العمل)

حـقـو ق
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ا لـمـر صـد

مؤتمر في مجلس اللوردات

      
 

      

     
     
      
    



     
Lord Inge   

Geoffrey Tantum

مرصد البحرين يرحب بإنشاء 
المؤسسة الوطنية


      
      
    
     
     
      
    
 
     

      

      
 

جولة لرئيس المرصد في القاهرة
     
   
     
  
     
       
     
    
      
     
     

    
     
      

     
     
   

      


      
     
     
    
   






















