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الطائفية وحقوق اإلنسان
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مـجـتـمـع مـد ني

    
    
      
     
     


      



    
 






     
      






      

      
     
       




     

     


     
      

       
     


     
     






     
     

       

 


 
 
 
  




  




     
     
     
     
    
     
  
       


     
   
      
       



      

    




  



 




    
     

      
     
    
     




    
      
      
      
      
 


    
      

 

  
 
  

  


     
     
    
       




ندوة تنتقد مشروع
قانون الجمعيات

النجار: استالب حقوق
المرأة مرفوض

مطالبات بقانون ضد 
التحّرش الجنسي

المحامون يرفضون ترافع 
رجال الدين أمام القضاء
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اإلتحاد النسائي: مع 
تشريعات جديدة
حماية للمرأة

آمال بإقرار قانون
صحافة عصري

الوفاق: رفض الحديث عن 
التمييز يعني االستمرار فيه



(النواب) يصادق على اإلتفاقية

والداخلية تتعهد بمكافحة الفساد
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مـقـابـلـة
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   UPR 

       
    

منسق األمم المتحدة وممثل برنامجها اإلنمائي في البحرين

ضرورة تعديل القوانين إيفاًء باإللتزامات الدولية
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سيد أغا: قدمنا الخبرة والدعم المالي المباشر 

لمنظمات غير حكومية تعمل في مجال المرأة 

والشباب وحقوق اإلنسان، والبيئة، وغيرها

سيد أغا
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الـر أ ي

   
        
    
        
      



     


     
       
     
     

       
     
      
     
 
      



    
        
        
    
     
      
      
    
 


     
     
        



 


    

     


  

   
    
    
  


      


 
      

      
      


    
  
    

      
      


       
     
      
        
     
    
     
     

    


     
     

 





    
       
   
     
    
     

     





     
     





     
   


     





        
  
       

      

     
     



الطائفية: الحكومة، النخب،
ومؤسسات المجتمع المدني
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ا لـمـقـا ل

     

       
       




       
 
       


     
       
     
  



     
 
      




     
        






   
    
     

      


    
    

      


      
       
     


 

     
     
      

        
     


    
     
     
     

   
      
     



 
 
     


     
       

     


      

     



 


     
       
 
      
      
      



     

    
       
       



     
       
 
  
     
      
 
    
    
     
      
      
    
 


     

      
    
     

       
     






في طريقها الى اإلنحسار:

الطائفية مشكلة، وليست أزمة!
حسن موسى الشفيعي
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تـقر يـر


      
     
      
      
      

     

     


     
      
     
 
      
     
    



     
 

   
      

     

    

      
      
      
  
    




       
      
      
        
       
     
       


     

      
      
 
      



     

       
     
      
     
      
      
      
       
       
      


     
     
     

       
      
   
       


     

  
      
      

      
      

     

    

      


     
       
      

  
     
     




      
      

       
     
     
 
    
      
    
      
     
     


        



      
     
 
      
     
    
       



البحرين في تقرير مركز القاهرة:

عدم الدّقة في المصادر، وخطأ في النتائج
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تـقر يـر
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البحرين في التقرير االستراتيجي (٢٠٠٩)
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حـقـو ق


   

   


   



 

   


     
    
  
    

     
 
    
     
 


     
     
   



     

     







    
       

       
   
     


 
     
    




     

   
     
    
      

 



    
 
   
  

      
    




     


      
     
     
      

الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

البحرين والحق في السكن
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بعد زيارة الخواجة إلسرائيل..

المركز يكيل اإلتهامات للمرصد!



ا لـمـر صـد
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