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مـجـتـمـع مـدني

 
    
    
      


      
    
     
     
     
 
     

  
 
 





 
 
 
  



     
     





    
    
   
      
  

      

  
     



    
      
     
     
      
     
     
     
     
     
    
 
      
     


     
     



      
     


 
    

       
      





      
     

    
     


      
    

     

     

     

     






    





      
    







(البحرينية) لحقوق
اإلنسان: ال للتسّرع
وإطالق اإلتهامات

األمن يمنع ندوة
ضد (التجنيس)

وفد حقوقي يزور
سجن النساء

مسيرة في يوم
العمال العالمي
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تأّخر إصدار قانون (الصحافة)

البحرين عضواً في
الشبكة العالمية ألفالم 

حقوق اإلنسان

(جود) احتواء العنف بتعزيز 
ثقافة حقوق اإلنسان

ندوة التحاد النقابات حول 
تأثيرات األزمة المالية
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قـضـيـة

     



  
     

    
     
     
     
    
     
  


     
      
      
      
   
     
     
    
     
    
    
      

    
     
 
    


   

     
      
  
     
    

      

   


     
       
     
    
     
   




     

  
 
     
    
    



    
    

 
    
     

   
  
      
     
   
     
    
    

    
    

  





     


 
   
   

   
    
    
     

    
    


    
     


    
  
    
    
     
      
   
     
    




حتى ال تقع المنظمات الحقوقية في مصيدة الخطأ

التسّرع واعتماد مصدر معلومات 
واحد أوقع منظمات حقوقية 
في أخطاء فادحة
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ا لـمـقـا ل

   


     
    


     
      
     
     
     
    
    
      


     

     
      
     
     


     
    


      
     

 



     


     
     




     

   



     


       



     
    


    

     

      


    
    
      

     
     
    



    
    
     
     


 

      
      
     
   

  
     
    


      

    
 
     



    

     


     
    
    
     
    

  
    
     



من أجل حقوق اإلنسان أوًال

دفاعًا عن أنفسنا ال عن الحكومة
حسن موسى الشفيعي
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لقاء
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نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية

مهام صعبة تنتظرنا لتنظيف البالد من الفساد
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يوسف زين العابدين زينل
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أخبار

    
     

      
      
       

      




     

     
      


     




     
     

     

      
     
      



     
     




     
      





     

    


     
    


 
  
  
 
 

 


   
     
     
      
     
      
     
     
       

     


     
     
     
       
     
     
    
    
    
    
   
   
     



    
     
     
    
    
    

      
      
     





     

  
     
     
       



     
      
      
     
      

الحكم في أول قضية
اتجار بالبشر

وكيل الخارجية المساعد: 
جهود مستمرة لمكافحة 

اإلتجار بالبشر

ملك البحرين: ال يوجد 
سجين رأي واحد

إطالق موقع إلكتروني 
للمراجعة الشاملة

البحرين: المرتبة ١٥٦ في 
حرية الصحافة!
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رئيس مجلس حقوق 
اإلنسان في البحرين

ورشة عمل حول الصحة 
وحقوق اإلنسان

وزير الداخلية: نحن مواطنون 
اتهمنا دون وجه حق

     

      


     

     
     
      


      
     

    
      
    

      
      
     
      
     
     



    

    
      
     
     

   
      


      
    
     
       


     


    
     
      
    
      
     


     



    
      
     

 


    
     



البحرين: إلغاء نظام (الكفيل)
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تـقر يـر

     
     
    

   
 

     
     


     
   
     
     

     


    
       

   
     



     
      

    
    
    
     
   
    


     
     
      
      


    

    
      
     
    
    
      
 
     
     
    
    


  
 
   

    
   
  
   
  
  
  
  

    
     
      


     
    
      

   


      


    
     
    
    

     
      

     
     

      
     

      
      
     

      

    





      
    


    
   
    

    


أي مستـقـبل لحرية الصحافة في البحرين؟
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درجة الحرية الصحفية في الدول العربية

متدنية جدا متدنية نسبية عالية عالية جدا

    
    
    

 




ا لـمـر صـد

      

    
    
      



     
     
    
   
    
    
    



   
     
    
     
     


 
        
    


    
     
     
  


    
   

    

    





مرصد البحرين: المعلومات الخاطئة تضر بالنشطاء الحقوقيين

    
    

      
    
     

    
     
    
     
 
 
     


    
    
     
     

    
    
      
     



    
     
    
     
  
    
    
     
   
    
    


     
     
     

     



     
     
    
    
  
    




أمنستي: تقاعس
رسمي، ومزاعم بالتعذيب


