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مـجـتـمـع مـدني

    
    

    

     
     

      


     
    
     
     




    
     

    
     


     



      
    
     
  
       

 
      




     

       
 
  

  
  
 
  

  


      



     

     
     

     


    


 

 



 
  
 
 

     

   




     



      
     
      
    
    

     


      


 
  








     
      

     




      
    


  

 
  

 
 
  


    
        
  

تقرير: حرية الصحافة في 
البحرين في حالة تنامي

قاسم: تسريع وتيرة 
اإلصالح، والتوتير يجانب 

الحكمة

وزيرة التنمية: تأهيل 
المنظمات األهلية لتصميم 

المشاريع

(حوار): ترخيص أول جمعية 
أهلية للمعلومات

المرزوق يطالب بسن 
تشريعات ضد التمييز
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تدشين الموقع الخاص 
بمعلومات حقوق اإلنسان 

في البحرين

برنامج للتأهيل السياسي 
برعاية (معهد التنمية 

السياسية)

إفتتاح مهرجان أفالم حقوق 
اإلنسان







     
    






  
     


     

     
     
    
      
     

     
     

     


    
      
    

     
 

      
     
     
       



      



   
      


     
     
    
      
    



      



وزير الداخلية: زمن التعذيب انتهى..
ولسنا شرطة استعمارية
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قـضـيـة
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دفعة لإلصالحات.. ضمانة األمن وتعزيز الثقة
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البحرين: الهوية الوطنية واإلصالح السياسي
حسن موسى الشفيعي



ا لـمـقـا ل
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تـقر يـر

    


    
    




    
     



     
    
    



 
      







في تحليل الحدث:
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تحليل ونقد:

التغطية اإلعالمية األجنبية للعنف في البحرين
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األسباب:
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لـقـا ء

  




  
     
      
  
    
     
      



     
    
    



     
      
    
     
    
     
    
    


    
    
    
    
     
     
    
     

    

    
    

    
   
     
 
    
     





    
    




    
    
      
 
    
     

    









         



        



شوشان خاشيان:

منظمتنا حلقة الوصل 
الرئيسية مع لجنة
حقوق الطفل
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 khachyan@   
   childrightsnet.org


www.childrightsnet.org
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ا لـخـبـر

    
    
     
      
    
    
     


     

     
    
    
     

     



    
    
    
    
   
     


    
   
      
    
       
     
      
     



    
    
 
   
    



    
      

     
    
    
    
    
   
     
     
     


    


     
       
      


     


      
    
   


      

     

     
      


    

     
      
     

     

    

     
     
 
    


 

    
     





الصحافة   يجب أن تنضج وتتخلص من معوقاتها

(البحرينية للشفافية): تطوير 
التشريعات من أجل مكافحة الفساد
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ا لحـد ث

     

       
     
     
     
    
 



     
      

      
     


     
     

     
     


       
       
     

      


       
     
     


      
    
    
     
       
     
      
      
    
       
     
     
     
     
    
    


     
    
      




      


     
      
     
    
     





  


      
      
     
  
      
      
     


     
     
    
     


     



      
      


    
       
     



     
       
      
    
     
     




بأمر ملكي: إطالق سراح ١٧٨ معتقًال

محاصرة العنف رسميًا وشعبيًا


             

 






ا لـمـر صـد

    
     
   
   
     
    
    
   
    


     
     
   
    
     
     
    



     
    
    
     
     
     
    
     
    
     
    
  
    
     
    


     



    
    
     


    
    
     
    
    
    

   



   
     
     
     


     
    
    
    
     
    
    
      
    
 
  
     
     


    

    



على هامش مؤتمر جنيف

نشاطات لخدمة القضايا الحقوقية
















