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مـرصـد الـبـحـريـن لـحـقـوق اإلنـسـان نشرة شهرية تعنى بحقوق اإلنسان في البحرين
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ورشة عمل لـ «الشفافية»
حول استجواب الوزراء

٣٣ فيلما مشاركًا في 
دراسة: رؤية«مهرجان حقوق اإلنسان»

مستقبلية لحقوق اإلنسان

مـجـتـمـع مـدني
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ورشة عمل حول 
«المواطنة»

معرض «البحرين 
التشكيلية» لمناصرة غزة

تدريب المرأة على
إجراءات التقاضي

حسن موسى الشفيعي 
مستشاراً مستقًال لـ

OMCT
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الحكومة تقول أنها ملتزمة باإلجراءات القانونية

بث اعترافات معتقلي (الحّجيرة) تلفزيونيًا
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البحرين في تقرير

هيومان رايتس ووتش (٢٠٠٩)

تـقر يـر
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تفاعالت الجدل السياسي والحقوقي

”الخواجة“ يدعو السقاط النظام

حـد ث
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حجب مواقع اإلنترنت
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منظمات حقوق اإلنسان في
البحرين والنشاط السياسي

الجمعيات الحقوقية في البحرين لم تنفك عن 
السياسة، حتى صار صعبًا التمييز بين
الناشط الحقوقي والناشط السياسي

الـمـقـا ل
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قرار بمنع تسييس المنابر،

وضرورة احترام حقوق اإلنسان
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البحرين تواجه التحّدي األخطر
حسن موسى الشفيعي

الـر أ ي
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توجيه اتهام لمعارضين بالتآمر إلسقاط النظام

النيابة العاّمة: القضية جنائية، وال يوجد 
أي سجين رأي في مملكة البحرين، ولم 
يتعرض أحد لتقييد حريته بسبب آرائه



الـخـبـر



    

      
     
     
مدينة جنيف السويسرية
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لقاءات مع مسؤولين دوليين لتطوير
حقوق اإلنسان في المنطقة










OMCT













الـمـر صـد


