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مـجـتـمـع مـدني

    
     
     

     
   
 
     
      



    
    


    
    

  
    
    
      


    



    

 


    
    
     

     
    
     
      

  
     

 
 

 
  
  

  
 
     
    
       
      


  
     

(أحكام األسرة) يحتاج
الى توافق سياسي

إلصدار شّقه الشيعي

إعالميون وحقوقيون 
يتحفظون على قانون 

اإلعالم الخاص)






    
    
    
     
   
     
     



    


     




   
     
    
   
    
    
    
     
     






  
  

 

 

    
    

     


  
     
     
    
    
     

     
   
    



العكري: (مكافحة الفساد) بال أسنان
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نائب: الحكومة ال
تجيب على مقترحات

مجلس النواب

(فتاة البحرين):
تشجيع ممارسة المرأة 

لحقها االنتخابي

(جود) تناقش العجز 
الديمقراطي داخل الجمعيات 

السياسية

حجب (أخبار الخليج)
لمقالة ضد إيران
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ا لـخـبـر



    
     
     
     
    




    
    
     
   
    
    
      
    
   
    
    

      

    

     
     
  
    
    

    

 
    

    


     
    
 
    
   
 
 


     

    
    
     


   
     

     
     

    

       
    


   
     
     
      
      
     

     
  


    
     
    



    
   




  

    
     
     
    
     
     


    
   
     
     
 
  

 
    


   
    

    



قانون أحكام األسرة:

ُأقّر الشّق (السّني) دون الشيعي.. لماذا؟
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ا لـمـقـا ل

   
    
 
     
     
     
     
   
   
 
   
    
    
 
    
     
        
       
      


    
  
     
    


    
    
    
    
    
     
     
    
     
     

    




    
    
     




   
     
     
     

 
    
      



     
    
     
  

     
    
     

    
    


   
 

     

     

   


   
   
    
     
     
     
    

 



 

    
   
    
 
    

    

    
    
     




البحرين: المنظمات الحقوقية
ومنهج العالقة مع الحكومة

حسن موسى الشفيعي
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لقاء

   


      
    
     


   
     

   




   
    







   

    
   
     
     
    
    
     
   
   
   
    

    
  
    
   

   
   
   

   
    
    
    
    
    




     


    
    
     
     
     
   
   
    
 



     
    
   


    
     




   




   
     
    
    

    
    
     
    
    

     
    
    
   
 

  

إيزابيل شيرر:

جاهزون لمساعدة المدافعين
عن حقوق اإلنسان العرب
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www.ishr.ch

   

www.ishr.ch/subscribe
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قـضـيـة

    

    
   
   
     
      
  
     
    
    
    

    
    
     
    
    
     
   
    


    

    
   
 
    
    




    
     
     

     


    
 




     

   
     

    
 


     

    
    




       
     
    
     

    
    
  


     
  
   
    
    
   


   
    
    


   



    
     
    
   


    


   
   
     
    
    










     


    
     
    
    
      



مهمات الجمعيات الحقوقية في المرحلة المقبلة

نحو نقلة استراتيجية في الميدان الحقوقي
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مشروع قانون (حق الحصول على المعلومة)
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تـقر يـر
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االتجار بالبشر: 

الحاجة لمزيد من الخطوات لحماية العمال الوافدين
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أيدن وايت في ورشة عمل:

صحافة البحرين وتحديات التسييس والطائفية واأليديولوجية






ا لـمـر صـد

   
   
 
   
     
   
    
     
    
    
    
   
    

     




    
     
    

   


    

 
   
     
   
    
    
    
    
    
    





المرصد: حان الوقت إلغالق ملف ضحايا التعذيب



     
    
     
     
   


   
   

   
    
    


    
  
   
     
     



    
    



رئيس المرصد يلتقي (فرونت الين)

العلوي: اإللتزام بالمعايير الدولية

في  العلوي،  مجيد  د.  العمل  وزير  قال
في  الدولية،  العمل  لمنظمة  بجنيف  اجتماع 
مؤخرًا قامت البحرين  أن   ،٢٠٠٩/٦/١٠
سوق تنظيم قانون من  المادة بتفعيل
االنتقالحقالوافدالعاملتعطيوالتي،العمل
صاحب موافقة بدون آخر عمل صاحب إلى
في  يأتي  ذلــك  أن  ــال  وق األصــلــي العمل
الدولية العمل بمعايير الحكومة  التزام إطار 
يتم  بأنه  وأضاف  اإلنسان.  حقوق واتفاقيات
التأمين نظام مزايا تطوير على  حاليًا  العمل 
تحسينبرامجفيقدماوالمضي،التعطلضد
تطويرعنفضًال،الوظيفيةوالحوافزاألجور

العملالنقابي.

إشادة

مجلس رئيس يهومويفي مارتن أشــاد
أمام ألقاه  بيان في الدولي  اإلنسان حقوق
٢٠٠٩/٦/٩م،  بتاريخ  جنيف  في  المجلس
حكومة تبذلها التي والجهود باإلنجازات
التحديات لمختلف للتصدي البحرين مملكة
في بيانه عنوعبراإلنسانحقوقمجالفي
المجتمع  ومنظمات  المسؤولين  للقاء ارتياحه
زيارته  أثناء  تّم  والــذي  البحرينية  المدني 
يشهدهبماالبحرين في مايو الماضي، مشيدًا

المجتمعالمدنيمنحيوية وفاعلية.

مراقبة وضع السجون

السجون)  وإدارة  (اإلحتجاز  عن  ندوة  في 
عقدت في البحرين في (٧ - ٢٠٠٩/٦/٨)، 
الدولية  اللجنة  من  مارديني،  روبير  قال 
بظروف تهتم اللجنة  بأن  األحمر،  للصليب 
السالمة الحترام وذلك ،والسجون االعتقال 
أن  وقال  للمحتجزين.  والجسدية النفسية
االعتقال ظروف يراقب األحمر الصليب
الحرية من المحرومين األشخاص ومعاملة
المعنية  السلطات مع االتفاق خالل من وذلك
وعرض تقييماتها عليها بانتظام وعلى نحو 

سري.

تشغيل المعاقين

المعاقينشؤونلرعايةالعليااللجنةبحثت
إمكانية  ،البحرين نفط شركة مسؤولي مع
وتدريبهم الخاصة االحتياجات ذوي توظيف
مهارات على حصولهم تكفل برامج في
الوظائف.  في االندماج من تمكنهم وقدرات
توظيفهًا  إلى للشركة  التنفيذي الرئيس وأشار
لدمج استعداده  مبديًا  المعوقين،  من  عددًا 

أعدادإضافيةللعملفيالشركة.


