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البحرين: مرحلة الحل السياسي
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ا لـمـقـا ل
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ترشيد الخطاب الحقوقي الرسمي
حسن موسى الشفيعي
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لماذا لم ينضج الخطاب 
الحقوقي الرسمي حتى اآلن؟
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ا لـخـبـر

    

     
    
    
     


    

  
      
     
   

 
   
     


    
    
   
     
    
    
    
     
     
    
     
     
     

      
    
     
    
      



      

      



    
 


    
    
   
    
    
   
   

    
     


    


    
   

   
    


   
   
    

   

     

  

   

   
    
  
    
    




    
     
    
     
    
    
    
    
    
    

    
     
     
     

     

    
     

     
    
     
    


آراء حول الموقف من منظمات حقوق اإلنسان الدولية
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تـقر يـر

     
   
    

    
 
   
    
   
    
    
     
     


  
      

        



   
     
    
     
     

    
    
      

    
    
      
     
   


     
     


  
  
  
   

  
  



 
 

  
  

  
  


   
  
  


 
 
     


    
     
      

      
       
    
 
     
     

     
   

       
    
    
   
    

    



 
 
    

قلق ونقد ألوضاع حقوق اإلنسان

كيف تطمئن البحرين المؤسسات الحقوقية الدولية؟
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فريدوم هاوس: تراجع حرية التعبير
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مرصد البحرين: ترحيب بتشكيل وزارة لحقوق اإلنسان
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مـقـابـلـة

     

     

     
    



      

      
      
     
       

      

      
     
    


     

       
       
    

     
     

    
     


 
     
 
     

     
    

    
      



حسن موسى الشفيعي:

ضرورة تهيئة األجواء إلنجاح
الحوار بمشاركة كل أطياف المجتمع
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الـر أ ي


    
    
    
    
     
    

   
    
    



   
    
      

     
     


      
     

  
      
     
     
     

    
   

     
      
       
     

      
   


 




     
    



    

        

 
      



     
    
     
      
 
      
    
    
  
     
      
    
     




      
     

    
     
    



     
    
     
     
     
     
 

       
    



      

 
     

     

      
 
   
     
      

     
    
     
  
 


 
     
   
 
    
     
   
    
   

(حقوق اإلنسان) وذرائع التدخل األجنبي
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مـتـابـعـة

بواعث قلق الدول الغربية من األوضاع في البحرين
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نماذج من بواعث القلق
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البحرين: اإللتزام بالحوار وحقوق اإلنسان
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مـقـابـلـةمـقـابـلـة
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الـرأيالـر أ ي





       

       

          





        

         
    


      
        




        

      




          

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تدعو للبت
بسرعة في قضايا المفصولين والموقوفين

      
       

       
       
        


       
        



وزارة الداخلية: حريصون على
محاسبة موظفينا قبل اآلخرين
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وزير التربية: إعادة بعثات الطلبة بشروط


         

       

     
         
        

        



        
         



       
         

        



إعادة ٥٧١ عامل مفصول إلى أعمالهم

       
        

    

     

   
  

   


    







22

مـتـابـعـة

     
     
     
    
    

 
     

    





   
    


 
    
      


     
      
   
     
     
       



    
    
      







    



   
     
      
    
      
    
       
     
     
  


     
       

    
     

   
     
   
     
     
      


    

     
     

     
  
   


      


    

   
     



     
    
    
    
    
   



  
    
    
  


     
     
 





    

  
     
    



    
     

    
     



تصحيح تجاوزات حقوق اإلنسان
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مرصد البحرين لحقوق اإلنسان:

خطاب الملك يحّدد المسار اإلستراتيجي للدولة،
والمشروع اإلصالحي رأسمال البحرين

ا لـمـر صـد



ا لـمـر صـد

     
     


   
    


     
       

     
     
     
 



    


    
      
  


     
 

     



      
 




     
     



     

       

     
      
     
      
        
      


      

     
   ANB 
      



من نشاطات المرصد
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