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دعائـم اإلسـتقرار
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مـجـتـمـع مـد ني

تقريب وجهات نظر

    
    
    
    

     
 

    
    
     



العضوية الكاملة
للشفافية البحرينية

   
     
    

    
    
     
    
     
    
    
    
     
    



إيقاف نشرات واغالق مواقع






    
     
  
     
    
    
   


 
 
 
 



     


       
   
    
    
      
    
   
       
     
    
     



امرأة تفوز في
اإلنتخابات البلدية

   

 

     

     
     
     






 

     
     
     
    
    


     



ورشة عمل لجمعية 
اإلقتصاديين

    

     
     
    





 


    
     
    
     
    




القضاء يحكم
لصالح نبيل رجب
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مؤتمر حول اإلتجار بالبشر



     
    
     
    
    

     


    
     










     
    
     
      
    
     
       
    
     
  



     
      
   

 
      
    
    
 
     





     
    
    
    


      


     

     


     
   
       
      

     


    
    
     
     
 

       
    

 





 

 



 
     
      
     
      
     
 
   
 
        
      


وزير العدل: البحرين التتحمل أي عبث بأمنها
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ا لحـد ث
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إجراءات قضائية ضد متهمين بالعنف
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مـتـابـعـة
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محاكمة المتهمين بالعنف واإلرهاب
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الـر أ ي

   
   
    
     
    
     
     
       
     


    
    
    
    
     
   
    


   
    
    
     

     




    
    
    

    
     
    
     
    
     

     
     
  
    
    
    


    
    

    


    
     
      
 
   
    
      
    
     
 
 



   
     

   
    
     
     
     



مخالفات حقيقية
وإجراءات متسّرعة


    
    
     
    
     
    
     





     
   
    
      
      
 
      
 


    
   

     
    
    

المخرج ألزمة ”البحرينية لحقوق اإلنسان“
حسن موسى الشفيعي
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في القانون تكمن المشكلة 

    
    
    
     
      
      
     
     

    
      


     
   
    






     
    

      


     
     
       
 
    
    


     
   
     
     
     



البحث عن مخرج وتسوية
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ا لـخـبـر

    
   
     
    
    
    
     
     
   
   
   

   

   
   
    
    
     
    



     
      
     
    
  
   
 

 
    
    


   
     

    
    
   
    
    
  


     

     
  


    
      
     

   
     

      
    
     
    



     

    
    
 


    
     
     
  
   


    
      
    

      
    
   
    
    
    

 
     

    

      
     

  
    



   
     
    
    
    

     
    


     
     
   
    

شهدت المحاكمات واإلنتخابات:

أمنستي في البحرين لتقّصي الحقائق
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خالصة:
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تـقر يـر

    
    
     

      
   

      


 





      


      

     
     
    
    
       

      
      


    

     
     
     
 
    
   
 

    
     


 
    
     

     

     



      
    
“”
      

 ”   
“    
  “ ” 

    
  “”  

“ ”  
    



.. وتتراجع في
”حرية الصحافة“

    
    

     

 
     
     




     
     

      
   
     
    
      
      
     

     
       



  

      
      
      
    
      
     
       
   
      
  
    
     

      
     


   
      
    



في تقرير «دافوس» لعام ٢٠١٠

البحرين الـ ٤ عربيًا و ١١٠ عالميًا
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َافاق ترقية حقوق اإلنسان

البرلمان الجديد وترسيخ الديمقراطية

قـضـيـة



ا لـمـر صـد
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