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حتى ال تتيه البوصلة
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الـر أ ي

   

     
 


     

    
    


    
    
 
     
     
     

     
    



كيف ستتعامل حكومة 
البحرين مع التقرير؟

     
 
      
 
  
     


    
       
    
     
     
    
    
    
    
    
    
     
     


     

    

     
   

     
    
    


    
   

     
 

  
    
     


   
     
      
     
    


    
    
    
  
  
    
    
     
    
    
     
     
   
    




     
      
    



الملك يرسم مالمح مستقبل البحرين لما بعد تقرير بسيوني
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على خلفية تقرير بسيوني:

نحو إعالم رشيد والمزيد من حرية التعبير

            






الـر أ ي
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مـتـابـعـة

 
    

      


   
  
   
  
  
  
  
  

 


 

  
    
   
 




    

     


 
    
     
     
    


    
     


   


      



١/ استقاللية المؤسسة 

الوطنية

     

   
 
   
       
      

    

    
     
     
    


   
    

    
     

     
    
 


       






     
       
    




٢/ الهيكلة اإلدارية 

والتنفيذية وفق مبادئ باريس

   

    
    
     
     

مرحلة ما بعد تقرير (بسيوني)

إعادة هيكلة (المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان)
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٣/ المساءلة وتنفيذ 

المهّمات الموكلة
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ا لـمـقـا ل

    
     
     
   

    
    
   


   
    
     
   
   
    
     
   
   

    
   
    
    
     


   
   
   
    




   
     


    
     

    
  
    

    
      


    

 


     
   
     
    
 
    
    
    



 



         
      
          


 







البحرين: ضرورة العبور نحو (الثقة السياسية)

حسن موسى الشفيعي
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كيف نبني الثقة؟
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قـضـيـة




    

      


      
      
    
   
    


     


     
      


    
    
    
     



      
      
     


    
    
     


   
    
    
 


     
    
   
      

     
     
 


    






      
     


    
     
      
     


    
      
 

    
     


       
    
     
     
    
     


     

     


    
     


    
    
    



     

       

 


     

    
     
    


     
     
   
     
      


    


        

 
 

 
     
    
     
   

     



الحاجة لمبادرات سياسية لمواجهة تغّول الطائفية
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تـقر يـر

     









       


        
       
   









   



ملخص توصيات اللجنة والمقترحات:

       

        

مقترحات عملية لتنفيذها:

كيف نتعامل مع 
توصيات تقرير (بسيوني)؟
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ضمانات تنفيذ التوصيات:
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قـضـيـة

     
     
      
     

      

      
      
    
      


    
   
     
       
    


     
    
     
     

      
    
   
    

    


     

      



   
     

  
     



     
    
    
     
 
      
     


  
    
     
      
       
     
     



     
      

    
      

    
        
      
      
      
    



      
      

 
      
      
     

      
   


  
     
     
      
      


     
     





      

     
     


      
     
   

 
     
    


     

 
     


    
     
    




البحرين: منارة الحريات الدينية
وهدم المنشآت خطأ تم تداركه
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ردود الفعل الدولية على تقرير (بسيوني)

ترحيب بالتقرير، ودعوة لتنفيذ
التوصيات، وإجراء مصالحة وطنية


 

 






      
      
     
      
       
      




           


           
 





        



مـتـابـعـة
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الواليات المتحدة األميركية:

       

 


       
      
         
        
        






        


   

   
   
   
     
    
   
    
 


         
       


       
       

       
        


       
        


    
  
   
    
    

    
   

    
 

        
          
        

 

       
         
        
   
         


 
          
           


         









بريطانيا
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 :ألمانيا
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اإلتــــحــــاد األوروبـــــــي: 
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ترحيب عربي وإسالمي بخطاب

الملك وتقرير (بسيوني)
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مـتـابـعـة

   
     
      
      
     


     
      

      

      



     


     
      
    
     

      



     

    




   
    
    
     
     



   
    
    
 




    


     
    
    
    
     
     
     

     



     

    



     
      

    
 
     
    

      
     
     
    
     
    
     
    


    
   

      
   





مواقف المنظمات الحقوقية الدولية من تقرير (بسيوني)

ترحيب واستعداد للتعاون مع البحرين
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مـجـتـمـع مـد ني

أوال ـ المجتمع المدني

 

 
  
   
    
  

 


       
      



    
   
         
     
   
      
       
         


       
       
  
       
         




        

       
 
      
       
       
      
       
      
       
     
       
     


       
       
        
      




  
  

   
   
    

   
    
  
   


        



تقرير بسيوني ومواقف الجمعيات
المدنية والسياسية في البحرين
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ثانيًا ـ الجمعيات السياسية
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مـقـابـلـة

      





    


      


    


    
     
     
     
      
     

     
     

      



     
      



 
     
     
       
 
     
    
      
        
      

   
 
   
   
    
   




    



    
  

   
    

  
   
    

 

    
 



     


      

      
     
     
     
    

  

  




      
     




      
      

الشفيعي للعربية نت:

تنفيذ توصيات (بسيوني) ينقذ البحرين 
من الطائفية واإلنسداد السياسي
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الشفيعي لسي إن إن:

التقرير مخرج للبحرين، وليس وسيلة تغالب سياسي
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مـتـابـعـة

ولي العهد: البحرين تأثرت بالربيع العربي


   
    
   
   
   
 
   

       
        
         
   



وزير الخارجية: التقرير مؤثر جدًا



   
   
  

    
    
   
   

        
          

 
        


      
          




          



وزارة حقوق اإلنسان: ملتزمون بالتقرير



   
 
  

    





        

 




تقرير البحرين: فرصة لإلصالح


   
   
   
   
   

    
   
    


 
 



       

         
         
        



مقتطفات حقوقية
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ا لـمـر صـد
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ا لـمـر صـد
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ملتقى المدافعين عن حرية اإلعالم العربي












