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(الميثاق) والنظرة الشاملة لحقوق اإلنسان
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الـر أ ي


    

  


    
   
    
   
     





    

     
    
      
    
    
  
     


    
   
   

    
     
    
   
    

  
     
      
     
    
    
    
    
     


     

    
  

     
    

    
   
    
   
   



     
     
     
    

    
    


   



     
   
     
     
      
   


    
 
    
     
    
    
    
   
 
 
    



    

      
   

 




     

 
   
    



هل هذه رسالة البحرين 
للمنظمات الحقوقية الدولية؟
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ا لـمـقـا ل

    
    
    
   
   


     
  
    

    



  
    
     
     
 
     


    
     


     
   
     

    
   


      
    
      


  
     
    
      


  


 

     
     

     
    
    




   
      
     
     
    
      
    
     
      
      
  

 
      
    
     


     
       

     
    


     
    




     
   


     





     

 


     
    
     
     


   
    


     
     
     



     



العنف المتواصل وغياب الدور األهلي
حسن موسى الشفيعي
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رئيس المرصد لـ (األّيام):

ال نبحث عن رضا الحكومة، وكثير مما نقوله قد ال يكون مرضيًا عنه
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تـقر يـر

    
      
      
     
     
     
   
     
   
    
    
    
   
     
     
      
   
    

    

   
     
     

    



  
    
      


      




       
     
      



        

      
       


      
  


    

  
    
    
    

     
    
     
 

    

 

 
    
       
 


     
     
     


    
    
   





    
    
     
    
    



     
    
     
     
    
   
    
      
   

     




    
     
     
     

البحرين في تقرير هيومان رايتس ووتش السنوي

أخطاء منهجية واستنتاجات خاطئة
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مـقـابـلـة

      




   
       
   
      
     
     
      

    


     


    
    
    
     
     
    



    
    
     
      
     
    
     

     


       
     
     
     
     
      




    
     
      



    
      
      

       
    

     

 
      
    







   
    
    



      
     
 
     



     
  
      
     
     
     




  
     
    

أمين عام اإلتحاد العام لنقابات البحرين:

حقوق العمال خط أحمر ال نقبل بتجاوزه
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مـجـتـمـع مـد ني

     

     



     
     
     
   






    

      
      
    




    
    





 
  

    
     
    



     

     

       


  



  
 
   
 

     
     
     
     
      
 


     
      


 

   
     


      
     
      



    


      
  
      

      









 

 

     
       



     
     

     

     
     



    
     


     
     



    

      
     


  
    
     


هيومان رايتس ووتش
في زيارة عمل للبحرين

تظاهرة ضد التجنيس

إصابة مواطنة إثناء
مكافحة الشغب

تجريم العنف األسري

ندوة حول (المواطنة)

مسيرة حاشدة ترفض
رفع سعر المحروقات

(سالم) جمعية
حقوقية جديدة

ندوة: حرية الصحافة
واقع ال يمكن نكرانه
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ندوة حول شؤون المرأة

المجتمع المدني يلتقي
ممثلي المفوضية السامية

علي سلمان.. إلصدار 
تشريعات تجّرم التمييز

مجلة وتقارير دفاعًا
عن المرأة

ضرورة تجفيف منابع 
اإلرهاب والعنف

جمعة يدين
(المماحكات الطائفية)



ا لـمـر صـد
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رئيس المرصد في زيارة عمل للبحرين












