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مـجـتـمـع مـدني

    

    
     
     
     
    
     


    



   
 

  
  
 

  
  

 

  
     
     
     

      



    
     
    


     
    
    
 

    


 
 
 
 

 
 



    
     
    


     
    
     

    
     
      
     



    





     

     

     
     


     
     
   
     




 


 
  
  



    
    
    
   
 

     
    
    
    
    




   
    


     
   
   

مجلس القضاء األعلى يقدم 
شكوى ضد صحافية

(اإلعالم) تعدل القانون، 
والحقوقيون يطالبون 
بتوسعة الحريات

د. العوضي: مع حملة بان 
كي مون لمناهضة العنف 

ضد المرأة

الجمعيات السياسية 
تشجب استخدام 

(المولوتوف)
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معهد (التنمية السياسية): 
ندوة عن المعارضة

   
    
  
    


    
    
    


   





  
     

    
   


    


    
    
    
   
     

     



     
     

     
   



   
    
   
    
     
   
     
    
     

       


    


    

    
     




ندوة: الحوار شرط العدالة اإلنتقالية
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قـضـيـة


     
    
    
     
       


  



       


      

    


    
    
    
    
     
    
    


     
    
    
      

     
 
    
      
     

     



     

   
   
    


 
 
    




     
     
       


    
   



    
    
    


    




   






     


  

     
     
   
     
     
      






     



الشغب والعنف في البحرين لماذا؟
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حـد ث

    
    

      

    

   
 
     


    
   
      
      
     
     
     

    
     


  

    
    

      
     



   
 
     

    
     





      

     
    


    



     
    
    
     
     
    


     
 
 



     

      
     
     
    
   
 

    
     
    




      
 
      
    
      


    


 

  
  




  
    



     
     
      


      
      







    

      


محاكمة الناشط عبدالهادي الخواجة:

خطاب ٧ يناير يحدد مصير الجلسات القادمة
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لقاء



    




     
     
     
    


     



      
     




     
    
    
     
    
     



     


  
      
    


      
      


    
   
   
    

   
     


     
      




    

        

     
    
    
     
     
    
   
    
     



     




   
     
    
     


 
      
     

      
    


     

       
     
     
    
     


     
      

 

    
   
    
      
     

رئيس المرصد لصحيفة األيام:

ال (أُلّمع) الحكومة، وال أدافع عن 
العنف، وال ُأقّزم نشاط الحقوقيين
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تـقر يـر


    



    
     
     
    

    
     


   




    
      
      
     
       
     
     
   
     
    
    
   

    
    

السياق السياسي 
  

     


    
  

    
    

 










 

  
   

 
  
   
  
  
  

  
  

  

     
  


 
    
     
    
     




القوانين القمعية
    
      

    
     
    
        

     

      
  



      
     
 
     
    

البحرين في تقرير منظمة العفو الدولية:

المدافعون عن حقوق اإلنسان
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أنماط القمع
     
   
     
     
    
       

  
   


      

     





 
     

    
      
    
     
     

     
      
     
       

      
     
     



      




      


    
   
       
      
     
    

     
      
     
    
    



    
    
   



      
 

    
    




http://www.amnesty.org/en/news-

and-updates/report/human-rights-
activists-still-face-repression-middle-
east-north-africa-20090311

http://www.amnesty.org/en/library/
asset/MDE01/001/2009/en/4b78ef02-
0b6c-4e5 f -a0a4-0a39c82be877/
mde010012009ara.pdf

     
      
     
     
        
     
      

   BHRM 
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الـر أ ي

   
      
     


    

     


   






    
      

      
    

     


     


      
     
      
       
      
     



     
 
     
    

      
    





     
    
     
    
     
      


     
     
      
    
      
    


      

   


       
    

     
 



     
     


     
      

 
      
     

     
    



    
     
     


    


    
     
   
       
      


    
     
     






     
     



    
    
     
    
     
      
 
   
   
     





البحرين: لنتحّمل بعضنا بعضًا

ديمقراطية ناشئة ومجتمع مدني ناشئ أيضًا
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الـخـبـر


     

    
       


 

    

   


     
      


     
      
     
      


    




     

    


    
     
    

     
    
      
   


     


    
     


     

     



 
     
    


    
    




    
   
     


      
   
     
    
    
     
       
    



     
    

    



استخدام مفرط للقوة:

قوات األمن تفرق اعتصام سترة السلمي

إعتصامان سلميان يطالبان
 باإلفراج عن معتقلي 

(الحجيرة)
    
    
     



   
   
  







    
    
    
   
   
 
     


   







الـمـر صـد

 
      
    
     

     
      
   
    
  


       
      
  


     
     


      


     
  

 
 


  



المرصد: استخدام سالح (الشوزن) غير مبرر

وزير الداخلية: العنف غير مبرر في ظل حرية التعبير

   

    
 
    


     
    
      


    
     
     

    








البحرين تنضم لإلتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 
   


     
 
    
    
     
     


      
    
      
     



    

    

    
    
      
    
     



(مناهضة التعذيب) تقدم برنامجًا تدريبيًا في البحرين
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