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المنظمات الحقوقية واإلستقطاب السياسي
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التحّدي الصعب: توفير األمن، واحترام حقوق اإلنسان



4

الـر أ ي



 
 
    
     
     
       
    
      
     
  
     
    
      
 



    
     

    
     
    


     
     
     
       
      
      
 
      




 
      


     
     
     
 
    
     
       
     
     
    
    


    
     
   
      




       



     
    
    






      



    
   
       
  

      
      

    
      

       
    
    
     


 


     
     
      
    
 
      


    
     
     
     
       
      
      

     
     
    
    
    
    
   

     



(الفتنة) والمحاسبة القانونية
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اإلستقرار شرط أساسي للتقّدم
بقلم: جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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األزمة السياسية في البحرين.. ومستلزمات الحوار
حسن موسى الشفيعي
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الشيخ عبداللطيف آل محمود

مع المعارضة بشأن المملكة الدستورية 
وضّد أخذ الدولة الى المجهول

             






 
 



 








9


 


 
     
     


    




     


    
    

   
    


     




     
     
    
   


     


     

   
     
    
    
    
   
    
    
    
     
    
   

   
   
    



 
     
     



     
     

    
     
   
    
     
    
    
    



 


      
      
      
    
     
    
    
      
     
      
     
   



    



     
    
      
   
     


   

      
   




    
      
   
   
      
    




     





 
    
     


      

     
      
      

 
       
     
    



10

    
     
    
   
       


    
     


     

 

      

    
   


     
 


      
      
    
    
     
     
     


  
      
      

 



     
 



     

  
    
    
     


    


     




    
     
       




    



    
       

     
    
     
     
 



    




    
   

   
   
    
     

     
     

 


        


     
     


       

     

     
 
     
      
     
    


     
      
    




     
 


      
    
      
      
     
       
     
      





11

مـقـابـلـة


    
    
   





     

    




     
     


    
     
    
 





     
    
     
   
      

    
    
      

    


      
   
    
 
    

 

    
   

    
    
   
     
     
     


    
   
 
  

    


   
     



    
  
     


     
      
     
    
     




 


     
     



       
     
     
    

حسن الشفيعي لـ (المرصد البحريني):

الوضع الحقوقي ضحّية لإلختالفات السياسية
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"األزمة السياسية تمّثل مضّخة 

تنتج لنا كل يوم انتهاكات متعددة، 

وتحسين الوضع يبدأ بحّلها عبر 

التوافق والعودة الى الميثاق"
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"الشعور العام لدى الالعبين السياسيين 

يشير الى أنهم لم يعطوا قيمة حقيقية 

للمنظمات الحقوقية، وكانوا مهتمين 

بتحصين مواقعهم السياسية"
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"المجتمعات المتنوعة ثقافيًا بحاجة الى 

توافق داخلي بين مكوناتها األساسية، 

وهناك حاجة لمساهمة كل القوى في 

صناعة مستقبل البحرين السياسي"
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مـتـابـعـة

توضيحات رسمية بشأنها:

بواعث قلق منظمات حقوق اإلنسان

بـواعث القلق
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توصيات المنظمات الحقوقية الدولية
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توضيحات رسمّية
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تقرير: البحرين.. أزمة حقوق اإلنسان



20

    

     




  

 
     


    
     
    


     
 
     
    
    
     


    
     
    
    
 
      

     
     
      


     

     
   
     
   
     

    
     

     
   
     
  
     
     

      



     
       
      
   
    

      
      
     


    
   





    
      
       

      
    


     
     
     
     



     
   
    
       

    

     
     
    


     
      
     
      
    
      
       
    
     


     
    



 


آخر التطورات
      ■
      

    
    
    
    
   
    

  
    
      



       ■
    
    







21
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المسؤول في أمنستي سعيد بو مدوحة:

قابلنا األطراف كاّفة، ونرّحب بمالحظات الحكومة البحرينية
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المنظمات الحقوقية والحكومات:

المواجهة أم التعاون؟



23

      
    
    
   
   
 
    


   
   
   
     



    
   
   
 

    
    



    
     
     
    
    


     
    

     
     
   
   
    
   


    

     
   
    
   
   
    
     
    



   
     
    


   
     
    
      
     
    
     
   
   
    
   
   
   
      

     
     
     
    





    
    
 
    
 
       


    
    
     
    
     
 
     





   
   
    
    


   
   
   
    
 

     
     


   
   





ا لـمـر صـد

   
    
   
   
    
    
     
     

   
   
    
  


    
    
    
    
    
    
     
   
   
   
    

    




    
   
    



    
   

    

      
   
  
    

   
    
      

   


    
    
   
    
   
     

   
    

   

  ANB  
    



نشاطات المرصد أثناء األحداث األخيرة في البحرين
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