
إ قــر أ









 


2010

        
    
         
   



 
 
         
 


 





 





 
    
             
           



        
 
           



         
            
       





shafaei@bahrainmonitor.com
+44 77 7566 8596

http://www.bahrainmonitor.com/ Bahrain Human Rights Monitor,
London WC1N 3XX, UK















فائض حرّية التعبير!
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مـجـتـمـع مـد ني


     
     
     
     

     
     




     
     


  

 



     
    
     
     
 


    
      
    
      
     

 
  
  
  
  
 



   






   
     
  
    
    

       
 “ ”    
     




    
      
      
      
      
       




   
     
     

تجميد مؤقت
لمكتب (الجزيرة)

تعاون لدعم
النساء المعيالت

مسيرة للعمال في
يومهم العالمي

الحقوقيون لتعديل جوهري 
البحرين النسائية فيفي قانون الصحافة

مؤتمر ديمقراطي

   
     
     
 

     
     
    
      
  




     
     
     
     
     


    
   


   
    
    
      

   
   
     
     

     



شغب وعنف ومطالبة باإلفراج عن موقوفين
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دعوة لمراقبة المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان

توقف صحيفة (الوقت)

إطالق لجنة دعم
الصحافة واإلعالم

قرب انتهاء التحقيق
في تقرير التعذيب

     
     

 
 






     
      


    
    

     
     

      



     



دعوة إلنشاء هيئة وطنية 
للحصول على المعلومات
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مـقـابـلـة

       
      

      
        





      


 
      
     



 
        
     
      
      
 
     


      
        

      
      
  
     
      
      

      
    





 
 
       
     
     
  

 

    
       


      

       
     
     
     
       



       
      
      



     
       
     
      
 
   
      
     
      
     
     
      
      

     

مدير قسم الشرق األوسط في العفو الدولية

حقوق اإلنسان في الشرق 
األوسط هي األقل حماية
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الميثاق العربي لحقوق اإلنسان أضعف 
وثيقة حين يقارن بالمعاهدات 

الدولية، وليس مؤكداً أن يتم تفعيله

أمنستي تنتقد الحكومات، ولكنها تشيد 
علنًا بها إن تطّلب األمر إذا ما قامت 
بالتحسينات في أوضاع حقوق اإلنسان
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الحكومات رمت بعيداً بكتاب 
القوانين واتبعت (الغاية تبرر 
الوسيلة) وصنعت شبكة قمع 
تحت مسمى مكافحة اإلرهاب

الحكومات الغربية استخدمت 
(حقوق اإلنسان) ألهدافها 

السياسية، وكانت انتقائية في 
نقد األنظمة التي ال تروق لها
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ا لـمـقـا ل
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تشهير وتخوين بالجملة

موقف (مركز البحرين) من المؤسسة الوطنية
حسن موسى الشفيعي
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تـقـا ر يـر

أمنستي: التحقيق في ادعاءات 
التعذيب
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مكافحة اإلتجار بالبشر



    
     


     

   
    
    
     
     
     
     
    
      










 
 

  

     
      
     
      
    
     
   

 
    

    


    
     
    

     

البحرين في تقارير حقوقية:

الثالثة عربيًا في حق الحصول على المعلومات
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حق الوصول الى المعلومات
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الجمعية البحرينية تنجز 
ورشتها الحقوقية
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الـر أ ي
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البحرين: نحو خّطة وطنية لحقوق اإلنسان



ا لـمـر صـد
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زيارات عمل في باريس والبحرين وجنيف























