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اإلنتخابات القادمة
ومستقبل حقوق اإلنسان
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مـجـتـمـع مـد ني

(بيان) تشيد بـ (التنمية)


     

    

    

    
      
     

    

     
    


الحوار لحل مشاكل
العمال األجانب


     
     

     
     
     
    

 
 
 
 

  
 


     

     

      




Anti Slavery تزور البحرين

     
  Anti Slavery 
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مراقبة وتمويل اإلنتخابات

   
   
     

     


     

 
 
 



  
     

     
      


     
      
   

    

الجمعيات السياسية
وانتخاب المرأة!
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الجنسية ألبناء البحرينيات
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ملتقى شبابي

   
   
      

    

    
      

    
       

     



حماية العمال من
أخطار العمل صيفًا

     

     
     


      


  

 
 

 
 
 
 
 

     
     
     
     
    

     


    
    






قانون كشف
الذّمة المالية
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تـقر يـر

    


       
    


     

     
   
   
    
     
    


    
     


    
    
    

      

    
    



     
    


    

    
     
      
     
     
     

     


    
     
     
    

    


    

     
     
    
     
    



    



 
   
  
 
    
      
     
 
    
    



    
    

      

   


 
    
     

     
    
    
    
    
     
     
   




   
    
    
 
   
     
    
     

البحرين في تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
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مالحظات على التقرير

    
    
     

      




    
    
    
    
     
     
   

       


     
    
     
     


    
 
      
     
    
     
    

    
      
     
 
   
    



   

     


    
   

    
     
     



    

    

     
   
      
    
    


    
     
 


    

    
    
    
   


   
      
  

 
 

 
 






  
    
     
    
   
    
    
   



دعوى ضد (التنمية) ورفض لـ (نزاهة)





6

الـر أ ي


 
     

     

    


 
        
       
     
     
    
     


 
      
     
      
     
     
     




     



المنظمات غير
NGOs الحكومية

    
     
      
       
     
     
     



    
     
     
     
  
    
     
    



 
 

    
     

 
  
     


     
 
      
      

     
 

     
  
     
      
     
 
     
       
     

    



المنظمات غير الحكومية المحلية

    

      
   
   


     
      
    


      
     
    
    
     

   



المنظمات غير الحكومية الدولية

    
     

      
    


      
     
     
       




آليات عمل المنظمات غير الحكومية


    


   

    



أوجه التشابه واإلختالف بين..

(المؤسسات الوطنية) و(المنظمات غير الحكومية)
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العالقة بين الحكومة
والمنظمات غير الحكومية


    
      
     
    


   
     
  


       
     
     
     
    

      
     
    



    
     

      
     
    
     

    
     




عالقة المنظمات غير
الحكومية باألمم المتحدة

    
 
  
    
     
       
      

     
      
     


     




المنظمات الحكومية
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االختالفات الرئيسية
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قـضـيـة

      

     
     
     

    

 
    



    
    



    
      


      
    



 
     
      
    

    
    



    
     
      
     

     

     
    
    
    

    
    



  
      
   
      
       



    
    
    
  
    
      

     
     
      




      
      
      
    
    
     
     
     
     
    
    

     
     


 
     
     
    
      
     

      


      




      
      
      
 


   
    

السياسي والجنائي في أحكام (المعامير)
حسن موسى الشفيعي
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بين الجنائي والسياسي
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مـقـابـلـة

     
    
    
    
    






      


     
     
      
 
      
     

     
        
     
    
      
     

 
     




    


     

  
  
 
   
  
   
  
   





  
  



 
    
    
     
     
    
     
      

  
     
    
     
      
      
     
      





       
       

       



  


      



       
        

     
     
      
    


      

:APT مسؤولة في جمعية منع التعذيب

الدول ملزمة بحظر التعذيب وبإجراءات تمنع وقوعه

 

 Esther Schaufelberger
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إستر: استراتيجيتنا الحالية في المنطقة 
تعتمد تعزيز مفهوم الرقابة المستقلة 
ألماكن اإلحتجاز، ودعم الجهات الوطنية 
واإلقليمية بالمساهمة في منع التعذيب

الرقابة المستقلة على مراكز اإلحتجاز تمضي 
ببطء وهي أقّل نجاحًا في الشرق األوسط، 
والمؤسف أن لبنان الدولة الوحيدة التي 
وقعت على البروتوكول اإلختياري



      
     
  
     
     
 

     
       
     
   




     

      
      
      
      
       
      





  
       
      
      
     
    




     
    
      
     

    
      

     


      
    
     

       
       
    


 

  
     
 
  
       
     
       
      
     
      
  

   
  
 
   
  
  
   
 
  


     
 
  
 


    
     
     
     
      
       
       



     
     
      
 
     
 


 

    
    
     


 



   
        

 
        
       
       


     
       

     
 
     
       
      
      
    
     
      


     
    
     
     

       

 UPR    
      
      



لعب المجتمع المدني، بما في ذلك 
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
دوراً رئيسيًا في حملة المصادقة على 
البروتوكول االختياري في جميع أنحاء العالم


