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ماذا بعد التقرير؟
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مـجـتـمـع مـد ني

    
     





    
     
      

     

 
     



    
     
   
    
      
    

 

 
 



      
     
     
     
       
     
     

   
     


    
     
    

    
        
      
     

     
  

     
      
 
      
 
 



     
    
       
      

  
  


  


  
    
      
     
      
   
      
      



    



       
      
     
    










ندوة تعريف
بحقوق المعاقين

إشادة ومطالبة
بحقوق المرأة

مذكرة حول العنف األسرى

الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان

اإلصالحات السياسية
في الخليج

األميرة سبيكة:
ال لفرض الكوتا
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اعتصام يطالب باإلفراج
عن موقوفين

اعتصام لعّمال (بابكو)

.. اعتصامان آخران!

العنـف ال عـالقـة له
بحريـة التعـبير

وزير الداخلية يجيب
النائب فيروز
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لن نتهاون مع التجاوزات



        
       



        
    


          
         



         




ملفنا الحقوقي




          
          
          
           
       

      



أمرُت بالتحقيق فيما ورد من (إّدعاءات)



          




         




        





ليس لدينا شيء نخفيه




         






ليس هناك شيء إسمه (تعذيب)


  
         
         

          
           
    
            


يجب التحقيق في التقرير







 

تفاعالت تقرير هيومن رايتس ووتش حول البحرين

نقاش إيجابي يؤسس لتطّور مستقبلي
 
 




مـتـابـعـة
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سؤال مقّدم الى وزير الداخلية




      
         




التقرير.. والهّزات اإلرتدادّية



           
       

     
        

        



أبعد من التقرير !



          






            






الحكومة تأخرت في الرّد




          
    
   
          



 




تجاوب الحكومة
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عنوان مثير



          
      
           
        
        



تقرير غير مزعج



            
  
         



ال نستهدف تشويه سمعة البحرين



     
            


          




البحرين لم تعد الى المربع األول
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الـر أ ي

     
     
     




     
      



     
      
 
       
       
     
       
  

    
     
   
      
    

      
      
     
   
    

     





  


  

    
    
      

    


    
    
    
     
   
      


 

   

      
    
     
    
   


 
  

 
     
     
    
     

    
    
     
      
    


     

      
    
      
    
     
    
    
 


       
    
     
 


      
     
     
     
      

    
      
     
 

     

     

     
    

      
    
     



(التسييس) يطيح بـ (الدرازي)

هّزة في الوسط الحقوقي البحريني
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ا لـمـقـا ل
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ماذا نخسر بسبب اإلنتهاكات؟
حسن موسى الشفيعي
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تـقر يـر


 
     
     
 

      


  
    
     
    
    
      
       
    
     
    
   
       

   
     
    
    


     
   

    
     
      
     
     
     

     


تزايد التوترات السياسية

    

 
     
   
  
 
    
     

   


     
    
   



     
   


     
    
      

 
    
     

    
    
    
   
      
    
     




   



   
     
     
    
    
    

     

     
     
   
      
    
    
      




إنزال الشباب إلى
الشوارع في مظاهرات

    
    
      
     

التعذيب: البيئة السياسية واإلجتماعية
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اإلحتجاج على التمييز

   
 
     
    


    
   
     
   
   
     
    
    Affirmative Action
     
     

     

      
      


   





 
     
     
    
     

 
    

       
      



المواجهات بين
المتظاهرين وقوات األمن

    
      
 

    
   

 


     
     

     
    


    
  


    
     
     
     
    
   

       
     
    

      


     
    



ستورك: ال عودة
للمربع األول
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مـتـابـعـة


    
    
    

     
  
    
    

    



 
    
   
      
   
    
    
     
      
    

    
 
    
     
    
    
    

    
   


     
     

   
      
    
  
    
   
 
    
   
    
   
    




 
   
   


  
      

    





    
    

    
    
    
    
    


 
     
   
     




 
    

بدأ البرلمان بمناقشته..

قريبًا والدة قانون الصحافة!

قانون جديد للسجون
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حبس الصحفي..

حرية تعبير بال معنى
 
   
   

  
 

 
 

 

  
     
     
    
      
  
     
     
      




    
     
    
    


   
   
    




    

    





إشادة
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ا لـمـر صـد
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مرصد البحرين لحقوق اإلنسان:

ضرورة التعامل مع التقرير بموضوعية وهـدوء


