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التوتر األمني خسارة للجميع
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رئيس المرصد:

مستقبل البحرين معّلق على الحريات واحترام حقوق اإلنسان
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تـقر يـر
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تقرير مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

(صامدون في اإلحتجاج)
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ا لـمـقـا ل


    

  
   
    


 

   
    
 


     
 
     
    
     
     


  

    
    
 




    
    
   
     
    

    
     




    
   
    
    
    
   
    
    

    

   
   
      
    
    
    
      
   
    



    
   


    
     





     



    
   


    
    
    
  
    
     
     
    

القوى السياسية والدينية والحقوقية: آن وقت المراجعة
حسن موسى الشفيعي



اإللتزام باإلصالح الديمقراطي 
وبالمعايير الحقوقية يمثالن 
قّوة مضافة للدولة والمجتمع



7

    
   


   


   
     
     
    
    
 
     
    
  
     
     
     

    
    
   
     
    
      
    



   
   
 
    

     
    

    

    
    

   


    

    
   



   
    
     
    
   

    
  
       
    
   
     
      
   
      
     

     


    
    
    
    
   
    

    
    
      

   

       

    
   

 

     
    

    
     
   


     
  


  

    
     
     
    

 
   

     
   
    

 
    



ال إصالح بغياب األمن، وال 
أمن مستقّر بدون الحفاظ 
على المكاسب اإلصالحية
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الـر أ ي


     
     
      
     
    
    
    
    
     



    
    
     
    
   
    
     
   
  


     
       
    
      





     
   
    

        
     
    
     



       




     
     
    
     



 

  


   
     

    

   
    
    



    
      
     
  
     
     

      



     
      
    


     
    
     


      
   

 
    
     
       
    


     

    
  
    
      


    
    

     

   
     
    
     
     
       
     



     
     
 
     



 
  
    
    
      



اإلنتخابات وفرص القضاء على العنف
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مـقـابـلـة

     

     





      

      
     

      



   
 
     
    
      



    
     
   
     
     
     
    
      





  
  
  
  
  
   
  

  
  
  

       
     
      




      
      





  
 
     

   
      

     

    
    
   

      
      
     

     

     

      

     
   
    
   


     
 

رشيد مصلي من منظمة الكرامة

المنطقة العربية تشهد صحوة حقوقية غير مسبوقة
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ا لـمـر صـد

       
     
     

       


     
     







 
       
       


      
      
      
       
       
       


    




      



       
      

     







       
      


      
        

       






    
     
      
      
   
      
       

        



ترحيب بالسماح بزيارة المحتجزين،
واستنكار لطرد الصحافيين

إدانة لتفجيرات ١٤ سبتمبر


