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مـتـابـعـة

    

    


      
     
    
    

    
      
    
    
   



 
      

     
    
    
     
    
     

    
    
     
    




    

   
   
    


  
  
 
  
  
  
  
   
  
  

  
  


  

  

   
    
     
     

     
    
     


    
    
     
     
     




  
    
    


     
    

اإلنتهاء من إعداد برنامج التعاون الفني

فنيش: النجاح يتطلب تعاونًا ومناخًا مالئمًا
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ا لـخـبـر

      
   
    
     
  
      
      
     
      
       

  

       



    
      



  
      
      
    
      
      
    
      








     



    
       

      

    
  
     
       
      
       
     







     
      
      


     
    
      
      

      





   
      



  
     
     
      

      


      
 
 
     

    

  

      
     
      



بسيوني.. رؤية لواقع البحرين



5

    
     
    
    
     
     
      
     



     
      
     
     
      
  
      
     
      
     
       


       
     
      
     
     


        
      
      

 
      

     
       
     

     



     
    


     

     
      
    


   
   
  

   

 
  
  


  
  
   

    
      
      



      
 


    

    
       
     
     
    
      
     

     


  
      

      




   

 
      
 
      







      


       

      



العدل أساس اإلستقرار

الـر أ ي
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مـقـابـلـة

     



     
      
      

      




 
      

     



     
      
     
     


      

    
    
     


     
       
     
    

       
       
      
     



 


    
   
      
     
    

      
    
      
       
    
     
     
     

     




      
      


        
    
     
       
 


      

       
     


    

     
     

    



     

     
     
      
      
     


 


    
   

جديرون بإصالح الوضع الحقوقي،

والتعاون الفني مع المفوضية ضرورة
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التعاون الفني بين السعودية

والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان
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ا لـمـقـا ل

    
     
  
        
      
    
   
    

     
  
   
      


     

    

      


   


      


     
        
    
    
    

         
    
     


    
   

      




    
      

 
    

      


      
   


       

     




   

    


        
     
    
    
     


      
  
       
     


 
  








 

     
      

      
     
    
        
      

     
       
    
      
    
 
     


 
 
       
     
     


 
      

 
    

خطاب الكراهية وضرورة إعادة البناء
حسن موسى الشفيعي
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لجنة بحرينية لمناهضة 

الكراهية والطائفية
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الـر أ ي


  
    


  
        
       

      


   
    



    

    

    
    

  
      
 
     
   
     
 



    

      
     
    
    

    
     
      
      

     

    
     





    

      
      
    
     
     
     
     

    




    
    
     
     
   
    

      
    

     
    


   


     
     

إحترام حرية التعبير والتصدي لخطاب الكراهية
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االعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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أمنستي في البحرين:

صراحة وانفتاح وبواعث قلق


