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مـجـتـمـع مـدني


    
    
     
      
      
  

    

  
 
 


 

 




     

     
     
    
      

     
       




     
    
     
     
    
     
     
    


    
     
     



    


    
   
    
    

    
    
 
     
       
    



 

 
 




     
    
    
     
     
    

      
    
    





     

    
 
    
    
 




    
    
    






 

 

  


     

 






      
     
     
    
   


منظمات المجتمع المدني
من ٢٦٠ الى ٤٧٤

قمة ثالثة للجمعيات 
الشبابية

(بحرينيون ضد الفساد): 
حراك أهلي لمكافحته

اعتصام لإلفراج عن
معتقلين في السعودية

.. وآخر لإلفراج عن
معتقلين في البحرين
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..واعتصام ثالث
بشأن التوظيف

تجمع شبابي للسالم 
والالعنف

اعتصامات متواصلة 
لصيادي األسماك

   
    
    
     
    
      
    
   
    
    
     
     

      



     
 


      

     


     
    

    


 



 
 

    
       

    
     
    



(الشفافية): نعاني أزمة في اإلدارة والتمويل
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لـقـا ء
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الناشط الحقوقي عبداهللا الدرازي:

يقلقنا ملف ضحايا التعذيب، وعالقتنا بالداخلية جّيدة
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الـر أ ي


         
    
  
    
    

      
     
  
    
 
     
    
    
  


     
   
  
    
     
 
 

     
    

    
      

    
     
   



    
    

     

     
   
     
    
    
   
  


    
    
    
    
     
    
 
    
    
    


     

    

  
     


    
  
   
   

   
 
    
   

   


   



    

    
     
   
    


    
     
    
   
 
      
    
    
     


         
 



     
     
   
      

   
   




التمييز والتوازن السياسي
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تـقر يـر

    
     
     
    
      



 
    
 
      



    
      
    
     
     
     
 

 


     
     
   
    
  

    
 
     

     
     
     
    
    
      
     
 
    
    
      
    

    
    



    

     
  
    



    

 
    

    
     

    
   
    
      
   
    
    
     


   
   

البحرين: مسألة حرية الجمعيات
       


          



(الشفافية): مكافأة 
الصحافة بدًال من خنقها!
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http://www.fidh.org/article6476,6476

الباكر: اللجوء الى
المحاكم دليل ضعف
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قـضـيـة

    
    
    


       
       
      
      
      

     
 
     

     


    
     
      
    
     
    
     


    
 


   
      
     

     
    

     
    


        
      

      
      

     


   
         
   

    
       

 
     
      
     
     
      
     
    



   
     
    
     
    
     
    

      
     
     




بين النيابة العامة وصحيفة الوقت

     
      

      
    


     






     
     
    
       
     
     
     
    
   
     


     



    
    

سبت: جمعية الصحافيين ليست شرطيًا!

هل هي معركة من أجل (حرية الصحافة)؟
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٤ قضايا ضد جريدة (األيام)
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أخبار

         
           

    
   

     
   
   
   
   




        




         
         

         


          


        
        
















        

          



        
        





        
          



     
   


    
    
     
   
     
    

  

          
        






          
        

       



مشروع لتطوير القضاء

تقدير دولي لإلصالحات،
وتعهد بحريني بالمضي فيها

قانون بتعديل أوضاع
البحرينيات المتزوجات من أجانب

الخطاب الديني:
من (اإللزام) الى (اإلسترشاد)
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ا لـخـبـر

    

     
   

      
     
     
      

 






     
     
      

     
    


      
 


    



 


     

     
    
     
    
    
     


     
     
      
     
     
    
     
    
     
      
    


     

    
     

     
     
  
    
     
    
     
 

      

     

     


    
     
      
      
  
      
     
      
    
     

    





 

    



    

    



 
 


     
     
  
     
     




تأسيس شبكة (رجالية) لمكافحته

حملة ضد العنف الموجه للمرأة البحرينية



ا لـمـر صـد
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حملة تعريف بـ

(مرصد البحرين) ونشاطاته

نحو مؤتمر للجميعات الحقوقية
حسن موسى الشفيعي


    
   

 


    
    



 
      



      

          
        

 


       
        



        
        
        
         
  



        
       
   

          






