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مـجـتـمـع مـدني

   
    
     

     



 


 
  
 






     



   
    
  
      
    
    
    
    

     
     



     
     

     
    
     

 
 







 

     
      
    



    






     
    
    
    

    


      

    
     
    



     
   

     

   
    
      
     
    


     

     
     
     
  


     

  

    
     
    




 
 
 
 



 
  


       
     
    
      




 
 
     


مكتب إقليمي لإلتحاد 
الدولي للصحافيين يفتتح 

في البحرين

ورشة تدريب ألعضاء 
الشبكة العربية

المجتمع المدني: الحوار
بديًال عن التأزيم
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(البحرين النسائية) تدين
اإلنتهاكات اإلسرائيلية

إغالق مسجد لبضعة أيام


 


          


        
      



        


        


        







   

 
    
   
   



   
    
   

 


 
        


      




الدرازي: العالقة مع (الداخلية) متذبذبة وندعو للتعاون
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قـضـيـة


   
    
     
    






     
     
      
     




     
     
      
  
    


  
   
    
   




   


 



    
      
    

       




   
     
   
     


    

     
 


   

  
  
  
  
 


    
   
     
    


     




      




     



    
     
      
     




     


     
     
     




    
      

     
   
      
    




      
     

     
    


      
     
    



الحكومة تدعمها وتشتكي من انحيازها

التمويل في عمل منظمات حقوق اإلنسان البحرينية

ال شواهد واضحة لتأثير التمويل على 
حيادية المنظمات الحقوقية البحرينية
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تـقر يـر

  

      
     
    


 

     
      




    
   
    
   


   

    
    
     
    
   




     
      
      
     



      



     

     
     
  

     





     
     
     
      

      
        



   
        


     
     
    
    
     
      
      


     



 
     
     
     

     
    

    
      

     





  






    


    
   
    




*  *  *

    
     
      
     

     

      
      


     
    
      


  


البحرين في تقرير الخارجية األميركية
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الـر أ ي




  
      
    

 
   

   
    
     


     
     
      
    
      
    
   
    
      
     
     

     




     
    
    
    
   
    
     

    


     
      
        

       



 
    

    




    
     

      

      


    
   

    



    
   
   
      



     
    
    
    


    



     
   
    
     
      




     

    
     
    
    
      



الميثاق الوطني وحقوق اإلنسان
حسن الشفيعي
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وزيرة اإلعالم: بث اعترافات «متهمي الُحجيرة» مشروع
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الـخـبـر

     
     


  
 
  
  
  
  
 

 

     


    
   
     
      




     
   
     



   
     
    
    
    

     
    

    
     
     
    
   
      










     

     

    


    
    
    
   
   
      

    
    



    
    
    
   
      
    
     
 
     

       
   
    


 
  
  
  


  





    
       
      
    


      
      



    
     
    
     
   






     



  
    
     

البحرين: األزمة المالية
العالمية تؤثر على أوضاع 

حقوق اإلنسان

مكتب لتلقي شكاوى
انتهاكات حقوق اإلنسان

الخواجة يتغيب عن
المحكمة وُيمنع من السفر

البحرين هذا الشهر: مؤتمر
دولي حول اإلتجار بالبشر
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الجودر: مع وضع
ضوابط للخطاب الديني

توصية بتدريس قيم حقوق
 اإلنسان في مناهج التعليم

تظاهرة في المنامة للمطالبة 
باطالق معارضين موقوفين
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الـر أ ي

    
      
     
    
     
      
    
   
   
      
    
     
    
     
     

   
   
  
    
    
   




     
     
    
   
    
    

    



    
    
      


    
     




      



    
    
    





 
    




     
    



    


     
     
    
   
   
    
    

    
   



 
    
      
 




      
    
    
     
   
    



  
   
     




   

     
     


     
      
     




     
    
    
       
     



نادي مدريد يوصي: الحوار، التعديل، اإللتزام بالقانون
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الـمـقـا ل

    
   
   

      
     
      
      
      
      





     
     

        

      


 


     
     
     




    
    
   
     
     




   
       
  


   
    
   

    


       
      
     
     




    

       
      
         
       
      


      

       
       


      
   


    
     
     


     
     




     
     
       
       



الحياد الصعب

مقاومة الجذب السياسي







   


        
  
 




        
    
          




         






مقترح برلماني بـ (تجريم التمييز)



الـمـر صـد

من لقاءات رئيس المرصد
في البحرين

    


  
  
  
  
  


     


   
  

  

  

     
   
   


    
    


 
  



  
  
 

    

    


    
    
    
    
    
     
     
    



لقاء مع منظمة
العفو الدولية




  
  
  


     
    



    

     


    





       

       

 


         
       


        

        


        

          


    

   
    






 







          



إدانة: عنٌف يطال اآلسيويين ورجال الشرطة








