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مدافعون حقوقيون، ال معارضون سياسيون
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مـجـتـمـع مـد ني

٨٤٪ يؤيدون منح
الجنسية ألبناء البحرينية 

المتزوجة من أجنبي 

    
     


 



  
 
  

    
     
   
     
    
    
   
    



مطالبة برفع القيود
عن العمل األهلي










    
    
    
    

     
   
   
   
     
   
    
    



نعيمة مرهون:
نطالب بالشق الثاني
من قانون األسرة

    
     
    
    
    


 
  


   
   
    
    



    



٥ نقابات توقف
نشاطها.. و٦٩ نقابة

فاعلة في البحرين



محاكمات متهمي 
«الشبكة»
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تقرير جديد للبحرينية
لحقوق اإلنسان


   
     
    


 

 

   
    
   



   


    

    




النجار: انتشار العنف مقياٌس 

لمدى تحضر المجتمع



    

  

  
  
 
 

     
 
     
      
   
     




    
       
    
 
    

    
      

 

المؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان
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الـر أ ي
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رقابة.. ولكن بدون محاسبة!
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قـضـيـة

    

    
     
 
     
    



    
     
     


    
     



    


    
   
  
      
      

    

 

     


    
    
    
    

   
   


   
 



    
   
      
    


    
    
   
   
 
     
    
    


    
    
 

     

   
    
   


      
   
     
      
   

    


     
    
   

     
   

    


      
    

    
    
      
   
 
      
    
     
    



     

    
 
 
     




مع احترام القانون..

ولكن مع حرية التعبير أوًال!
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مـتـابـعـة
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إجراءات أمنية وقضائية

متابعات حقوقية
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تقرير (مراسلون بال حدود):

صحافة مزدهرة، وقانون مطبوعات غير مالئم

الدرازي ينتقد
تقييد حرية التعبير


    
     
     


   



 

    
     
     
   
   
    
   
     

     



 

تـقر يـر
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مـقـابـلـة
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مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين

وزارة العدل تجيب على تساؤالت أمنستي
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البحرين.. حادية ركب حقوق اإلنسان في الخليج
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ا لـمـر صـد
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رئيس المرصد في زيارة عمل الى بيروت
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مرصد البحرين يدعو الحكومة للمصادقة على اتفاقية اإلختفاء القسري


 






مـتـابـعـة
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البحرين.. ملتقى الحريات الدينية



