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مـجـتـمـع مـدني

   



  
    





    

    
    




    
    


    
   
    
   


    
        
     
   

     



    
    

    
    
     
     
    
   
   


    


 
  



     
     
  


    

     
    
    
  

    


    
    
    
     
      
     
    
    

    
    
   


     
     
 
    
    

اعتصامات عاطلين جامعيين

مناقشة تقرير التنمية
لألمم المتحدة

تقرير لمركز إبن خلدون


 
    
     
     
     
    

   


    
   




 







 

     
   






إشادة دولية بـ (العفو الملكي)
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وزارة التنمية وضبط
نشاط الجمعيات

تقرير حول سجن النساء

     

     




     
     



     

  
       
 




 
 

 

     
     

 



    
    
 




العمال األجانب بدأوا باختيار عملهم



4

قـضـيـة

    
    

    
     
     
   
   





    
      
     
    
     



     

     

       
     
     




١/ غياب روح التطّوع في المجتمع
     

     
     
    
     


      
     

       


 
     
    


    

     
       


     

     



       
     


     


 
     




 
     

    
     

      



     
    


       
       
      
   
      



       
      
   
     
     

      





٢/ ضعف التمويل
     

بينها: غياب روح التطوع، وضعف التمويل

تحدّيات تواجه منظمات المجتمع المدني في البحرين
حسن موسى الشفيعي
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أخبار قصيرة
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ا لـمـقـا ل

     
      

    
   

   
    
       
     


     
     
    

  


    
    
      

    
       

     
     
    
    
    


    

    

    
      
  
    

     
    
    
    

     

    

     
     
      
     
    



   
     


     
   
     
     
 

    




 
    
     
    
     
   
    
     
    

     
    
     



    
      


      
    
   
    
      
     

       

    

    
    
    
    
    
     
     



   

البحرين:
خطاب التحريض على العنف وأثره على انتهاكات حقوق اإلنسان
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لـقـا ء


     
    
     


       
    
     
     
    


     
     
   


     
     

      

     
     


    





     
   
    
     
     
  
    




    

     
    

      










   
     

 

      

      
     
     
     
     
       
     
     



     
    
      

 
  
     
     
 
 
     
   
     


 

   
   

     
     
   
    

      

   
     
     
     

    


          




”رئاستي لـ (هيئة الحقوق) شائعة“

الشفيعي: ال أؤيد أن يكون العمل
الحقوقي مطّية للوصول الى البرلمان
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الـر أ ي
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حتى ال يخنقنا (الفساد)
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تـقر يـر
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http://www.bhrs.org/uploadedfiles/

women_prision_report_visit.pdf

الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان 
تطلق تقريرها حول سجن النساء



ا لـمـر صـد

     
    
     

     
   
    


     
    
    

     
     
     


     
      
   
 
    

     
      


     



   



    
      
       
     
    




      

     
    

     
     

    


     
     
     
     
     
     



رئيس المرصد في زيارة عمل للبحرين

















