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  والايت يف جملس حقوق اإلنسانب رتشيح ملناصب املكلفنيالطلبات  تقدميدعوة إىل 
 يف الدورة السابعة واألربعني للمجلس                الذين سي عي نون 

مللء ستة مناصب شاغرة خلرباء األمم   طلبات الرتشيح                                   تقبل أمانة جملس حقوق اإلنسان حاليا    
ق الد  ة الستتتتتتتتتتتتتتا  ة   ذكو ة أدانهوالايت املابل  املكلفا  املتحدة املستتتتتتتتتتتتتتتقلا ق ا لسي  م  املقر  ت يا

ابلواليتا املوستتتتتتتومتا   املكلفان       ا     ي  (ي  ستتتتتتت 2021  همتوز/يولي  9  -  ه حزيران/يوني  21 األ   ا للمجلس )
 ايالواليت هاتا مدد ا لسإذا نجمة  

قرا  جملس                                                          اخلبري املستقق  املع  بقمق  األشتصاا املبتابني همل   ق ققوق اإلنستان   -1
 *(37/5حقوق اإلنسان 

 *(37/2قرا  جملس حقوق اإلنسان املقرر اخلاا املع  هحلق يف اخلبوصية   -2
قرا  جملس حقوق اإلنستان املقرر اخلاا املع  هلعنف ضتد املرةة وةستبابو وعواهبو   -3

41/17) 
من دول ، يكون  العام  املع  هملنحدرين من ةصتتتت  ة ريق عضتتتتو يف  ريق اخل ا    -4

 (45/24قرا  جملس حقوق اإلنسان آسيا واحمليط اهلادئ  
من دول   يكون ريق اخل ا  العام  املع  هملنحدرين من ةصتتتت  ة ريق ،   عضتتتتو يف -5

 (45/24قرا  جملس حقوق اإلنسان ةوروه الشرهية  
يكون الفريق العام  املع  قاالت االخقفا  القستتتتتترري ةو وري ال وع ،  عضتتتتتتو يف   -6

 (45/3ان قرا  جملس حقوق اإلنسمن دول ةوروه الغربية ودول ةخرى  
 13 حبلولأن ترد مب   الرتشتتتتتتتتتتتتتتح  ستتتتتتتتتتتتتتتالتتة هتتاالفرديتتةمب  تتا  ي                       أن ت قتتد ط طلبتتات الرتشتتتتتتتتتتتتتتيحجيتتب    

تقدمي طلبات الرتشتتتيح  رب إجراء    مب  ذلك ابتباعبقوهيت جنيف        ظ را    12الستتتاعة    2021ةبري   نيستتتان 
 يWordلتقدمي طلب الرتشتتيح  غتتي ة  استتتما ة    (  2؛ )إلكرت ين  استتتبيان(  1يتكون م : )  اإلنرتنت الذي

 ق:إجتتتتتتراء االوتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتا   التتتتتتتتتتتتت تتتتتتيتتتتتتا   شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نمتتتتتت تتتتتتلتتتتتتومتتتتتتتات  تتتتتتتد تتتتتتتة   ميتتتتتتكتتتتتت  االطتتتتتت ع  تتتتتتلتتتتتت 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/Nominations.aspxي 

 ق: االوتيتا   شتتتتتتتتتتتتتتيحالرت تقتدمي طلتب  مليتة    شتتتتتتتتتتتتتتت نم لومتات  تامتة   ميك  االط ع  ل  

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/BasicInformationSelectionIndependentEx

perts.aspxي 
يةمب ميك  االتغتتتتتتتتتتتتتال ابألمانة    طريو الربيد اإللكرت ين  ل  تقنق حال  جود صتتتتتتتتتتتتت وابت     

 يhrcspecialprocedures@ohchr.orgال نوان التايل: 
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