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إنعطافة سياسية حقوقية
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مـجـتـمـع مـد ني

     

     
   

  






     
     

    

     
    
     



    
    
    
     
     

  
 
 
 





 
      
 


  

  
      

       
      


      
    



    
    

       

     


 
  

  
 

      


    
      
    



     
    

    
      

 




     
       
    
     








     
     
      
    
     
      



     
    
     
     
    
    
      



      




 
     
     

    

مّرة أخرى: الدرازي أمينًا عامًا

جهل بحقوق الطفل

(الشق الشيعي)
يراوح مكانه

مسيرة تطالب باإلفراج
عن موقوفين

انبعاث غازات يحّرك 
المجتمع المدني
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فعاليات لدعم
المرأة الصحافية

اإلتحاد النسائي:
الكوتا خيارنا المؤقت

دورات تدريب حول
مكافحة الفساد

البرلمان يناقش:
تجريم التمييز





4

مـقـابـلـة

     
     
     
     


  
     




     
  
     


    
    
      
    
    
    
    
     
     




    
    
  

 
  



  



     
     
  
    
    
       
    
     
     




     

    
    
     
    



    
    

    
    
      



    
    
    
    

      
 
       
     
 
     
       

 

تقارير المنظمات الدولية عن البحرين ال 
تستند الى مصادر معلومات صحيحة، وال 
الى آراء صحفيين، وإنما الى آراء سياسيين

رئيس جمعية الصحفيين:

مسؤولون تضيق
صدورهم مما ُيكتب
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هناك مسؤولون ال يتعاونون مع الصحفيين، 
ويحجبون المعلومات واالعالنات عن
الصحف كنوع من الضغط عليها
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ا لـمـقـا ل





    
    
      
    
     
   
    
      

    
    
    
    
    


 
   
    
     
    

   
   
    

      
    


    
    


      
     


    
     
     
  
     
      


    
    
     

    
     
 

    
   
     
    
    
    
     


     


    
     

 
    

      
    
   
    

   
   
    




     

    

    

     
 
    
    
     
     




     
    
      
    
     
    
     
     
    
    

العنف والجدل الحقوقي في البحرين
حسن موسى الشفيعي
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تـقر يـر


    

      


     

     

   
      
     
   


    



    
      
      
    
     



    
     
       
     
     
    


 


     


      



       






      



       
     
     
    




     
     
      
 

       





     


     


     


    
  
     

  
      


      


      
     

      
       
     

 
 
      




     
        
      
      
     
      


     




     
   
     
     




    
     
       
 
     

    

البحرين في تقرير الخارجية األمريكية
لـحقوق اإلنسان لعام ٢٠٠٩
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مـتـابـعـة

     




 
     


    

     


     
    
     
       
       
      


     
     
   

    
    


    


     
      
    
   


     


    
     
    


    
     

   
    
    

     
     
     
     


     
       
    
    
 
     
   
    
      


      



     
    




     






     
     
    
    

    
    
    



     
   
     
     
    
     

   
   

      

   
    



   
    
   
    

     
      

   

          




رسالة في غير موضعها:

دفاعًا عن ضحّية أم جّالد؟
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ا لـمـر صـد

    
    
     

    
    
     


      
     
   
     
     
     
    
      


   
      


     
      
 
     
      
      

      
    

      
     


     

     
   

     
     
   

     
     
   


     
     
      
     
     
      
       


     
     
     
      

    
   
     







   



رئيس المرصد في زيارة عمل للبحرين







 




