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 لجنة دعم الصحفيين 
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 لمجلس حقوق اإلنسان  52نشاطات لجنة دعم الصحفيين خالل الدورة ال

 

 
 

يدايبع  داجلس حقوق يإلنسبط  في صربا يم ا يدادةد  في يف و رسبدسبداا د طر   52شباط  ففاايرا أماط  يددرة   27  فيبدأت 

 .2023 ن ن سط  ف يبارل 

 

 :يدافود يددطد    جلس حقوق يإلنسط ردضان يدر  أماط  

 يداسطئل يددفظ ا   ريإليايئ   .1

يدادةد  يدسط ي دةقوق يإلنسط  رتقاراي يدافوض   يدسط    دةقوق يإلنسط  ريم  ن يدعطم يددقارا يدسفوي دافوض يم ا  .2

 دأل ا يدادةد 

 تعزرز رحاطر  حقوق يإلنسط  كطف ً، يدادن   ريدس طس   ريالصدرطدر  رياليداطم   ريدثقطف  ، باط ف هط يدةق في يددفا   .3

 حطالت حقوق يإلنسط  يددي تدطلب يهداطم يداجلس بهط  .4

  ئطت رآد طت حقوق يإلنسط ه .5

 يالسدعايض يددرةي يدشط ل  .6

 . حطد  حقوق يإلنسط  في فلسط ن رفي يمةيضي يدعاب   يداةدل  يمخاى7

 .  دطبع  رتفف ذ إمال  ربانط ج مال ف  فط 8

مال   . يدعفرار  ريددا  ز يدعفراي ركاه يميطنب ر ط ردرل بذدك  ن أشكط  يددعرب،  دطبع  رتفف ذ إمال  ربانط ج9

 درابط 

 . يداسطمد  يددقف   ربفطء يدقدةيت10

 

 راكفكا يإل الع ملى يددقطةرا ريدوثطئق يدخطص  بهذه يددرة  ملى يدايبط يددطدي: 

reports-sessions/session52/list-bodies/hrc/regular-https://www.ohchr.org/en/hr 

 داجلس حقوق يإلنسط  ملى يدايبط يددطدي: 52رة  ي  كاط راكفكا يإل الع ملى يدجدر  يدز في اليداطمطت يدد

https://hrc52session.sched.comف 

 : ن خال  درثطتةدإل الع ملى كطف  يمخاطة ريدد

   council-rights-events/human-https://media.un.org/en/search/categories/meetingsيداث يدااطشا: 

يدهطشبببدط   مااأر   https://twitter.com/UN_HRCتوردا:  أر  ن خال  يدربببفة  يداسبببا   داجلس حقوق يإلنسبببط  ملى  

#HRC52 

 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session52/list-reports
https://hrc52session.sched.com/
https://media.un.org/en/search/categories/meetings-events/human-rights-council
https://twitter.com/UN_HRC
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 لمجلس حقوق اإلنسان: 52نشاطات لجنة دعم الصحفيين خالل الدورة ال 

سبب لدقي أمضببطء  ن دجف  دما يدرببةف  ن بطدعدرد  ن يدخاايء ريدافظاطت دافطصشبب   داجلس حقوق يإلنسببط   52خال  يددرة  ي 

أرضبببطع يدربببةف  ن في يدافطق  يدعاب   رأها يالندهطكطت يددي تدا بةقها رو  طً رإرجطد يدسبببال يدفعطد  دداك ن يدعال يإلمال ي ر 

 .  يداسددي  سلا   رشط ل   ن أيل تةق ق يددفا يإلمال   ن في بفطء يدسالم ر جداعطت  

إد ه  ن يندهطكطت   نر ط ردعاضببب   يطنا   ملى هط ش أماط  يددرة  دافطصشببب  أرضبببطع يدربببةف طت ركاط سبببدشبببطةن يدلجف  بفد

رسبدقوم   رك ف   دماهن رتاك فهن رحاطردهن في يدافطق  يدعاب  .  ر ضبطرقطت رتها ش رتا  ز رمفو صطئا ملى يدفوع ياليداطمي

 يدلجف  باشطةك  كطف  يددةيسطت ريددقطةرا يددي أمدتهط بهذي يدشأ   ع يصةطب يدارلة .

كاط تضبببان نشبببط طت يدلجف  يدعدرد  ن يداديخالت يدشبببفور  دإلضبببطء  ملى أرضبببطع يدةارطت يإلمال    رحقوق يدربببةف  ن  

 مالم في يددر  يدعاب  .ريددةدرطت يددي روييههط يإل

دإل الع ملى يددوصب طت يددي تا يداةارن رتونس ريدا اب ريدجزيئا  طئح يالسبدعايض يددرةي يدشبط ل دكل  ن رسبددطبع يدلجف  ند

 صاودهط رةفضهط ر ط ردعلق  فهط بةار  يدرةطف  ريإلمالم رحار  يداأي ريددعا ا.

في  يدرببببةف و ف به يالندهبطكبطت ريددةبدربطت يددي روييههبط    تفبطردباصبد با يدلجفب  تقارا  كدوب   52رملى هبط ش أمابط  يدبدرة  ي  

 رمالها.  سال دهايدعدرد  ن يددوص طت بشأ  حاطر  يدرةف  ن رإرجطد ب ئ  صطنون   آ ف  تضان رصد ا  يد ان ريدعايق

 

 راكفكا يإل الع ملى كطف  تفطص ل نشط طت دجف  يددما يدرةف  ن ماا 

 https://www.journalistsupport.netيداوصع يداساي :  

 ررسطئل يددويصل يإليداطمي: 

 https://www.facebook.com/jscommittee/?mibextid=LQQJ4dف ساون:  

 =https://instagram.com/js.committee?igshid=NTdlMDg3MTYينسد ايم : 

 Q-h4lTi8NJR-https://twitter.com/journalistsupp1?s=21&t=KtZU3TL_hjتوردا:  

 info@journalistsupport.net كاط راكفكا إةسط   قدايحطتكا أر أسدفسطةيتكا ماا يالرا ل :

 

 

 

 


