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مـتـابـعـة

      
     
      
      

      
   
     

      
     
     


     
    

     

     
    


 


     
    




     
     
      
     
     
    
     
     
      


    

    
      
 

       
   
     
     
      

    
      
      
     
      

   
     


      


    


     
    
       
     
  
      
     
     
    

  


    

      


    
      
      
   
     
    






     
   

     


      

     
     
      



ملك البحرين في حوار مع موقع هارفرد:

الحقوق تحددها المواطنة ال اإلنتماء المذهبي
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مـتـابـعـة

    
    
   
 
      
    
     

  
    
     

       

    
      
    

   




      
   
     
     



  

    




     

 

     
    
      
    
     
    
     
     
    



      
     
     
     
   
     




     





      
      
     
     


     
    


     
    


 


  
      
   
    
    
     
    


      



اإلصالح السياسي وحقوق االنسان

في زيارة ولي العهد لواشنطن
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ا لـمـقـا ل

فيما يتعلق بالجمعيات السياسية
والمجتمع المدني
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تحّدي اإلصالحات السياسية في البحرين
حسن موسى الشفيعي
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السلطة التنفيذية
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الوضع اإلقليمي

       
         





        
       

      
        
         



غياب الثقافة الديمقراطية
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تـقر يـر

    



     
 



بواعث القلق


 

      
     
      
      




     
     
     
     


     



     
       

   

    
     





  



التوصيات

    
    
    
    
     

  


  
  



   

  
 
 
  

  
  
  
   


  


    
     

    

     
    

     
  





    



    
     


    



الجهود الرسمية


     


البحرين ومكافحة اإلتجار بالبشر
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تصنيفات الدول في مجال
 مكافحة االتجار بالبشر 
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ا لـخـبـر

     

     
     
     


    
     
       
    
     

      
 
     


     
    
 

 
   
      
    
 
   

 


    


      
   
       
      
     
    
      



تقييم د. شريف بسيوني

     
    





      

      

       
    
    
     
 
       
      


     
 

   

   
     
     
 
     

 
   



     


     

     
     

     
     
     
    

     



      
     
   


  
  

    

    
    
    
      


    
     
     
      
     

تقييم لما تم تنفيذه من توصيات (بسيوني)
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تنفيذ توصية بناء دور 
العبادة
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تنفيذ التوصيات المتعلقة 
بوزارة الداخلية
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(ISISC)
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قـضـيـة

توصيات الى الحكومة

     

  
     
     
   


      
      
    
    
     

     
    



    
    
     
    



     
    
    
     
     
    
    

  


  

  

  
  

   
  
  
  
  
  
  


  
  
   
  
   
   
  

     
     
      
      
 
     




     
      
       
        
     
     

     


     

الخروج من األزمة:

توصيات لالعبين األساسيين في البحرين
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توصيات للمعارضة

     
     
     
        


      
      


     
     
    
     
     
   
     



    
       
  


       
    
     
    


      
 



توصيات للمملكة العربية 
السعودية

      
      


      

    

     
     


      


توصيات للواليات المتحدة 
وبريطانيا

     
     
    
      

      


     









     



توصيات إليران

   


       
   
     

     
     
     


       

      




الـر أ ي
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الخيار األمثل لدول الخليج:

تغيير تدّرجي ومن داخل السيستم


