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 في مجلس حقوق اإلنسان تينواليب نمكلفي   يترشيح لمنصبالطلبات  تقديمدعوة إلى 

 واألربعين للمجلس  ثامنةفي الدورة الن اسُيعيَّن
  ي  م  مناصااااا شاااااا ر   صاااااب   ملء من   ا ترشااااا  طلبات  تقبل أمانة مجلس حقوق اإلنسااااااي حا  ا   

ال    أدناا   ت  ماكوو  ا   ت  والي باا    ا مكلف     خبراء األمم ا متحاة  ا مسااااااااااااااتقل   ال ا مجلسي نم  ا مقر  ت    
 (ي 2021  تشري  األنل/أكتوبر 1 -أيلول/سبتمبر 13ة ناأل ب     لمجلس )ثامن ا ةن   ا 

 (46/9قرار مجلس حقوق اإلنسان )المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية  -1 

الفريق العامل المعني بمسووةلة حقوق اإلنسووان والتووررات عبر الوطنية وميرما من م سووسووات  ضووو في ع -2 
  (44/15قرار مجلس حقوق اإلنسان ) أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يكون من دول األعمال

  بحلول  صااااااااااااااالأي ت ب ن ترشاااااااااااااا ا    ساااااااااااااااا ااة  هاااا فرديااةب بمااا ا    ترشاااااااااااااا  طلبااات ا أي ُتقااة    يجاا   ن  
عبر  ا ترشاااااااااااااا  تقاةيم طلباات إجراء  ب بااتباا بتوقيو  نني  ا  ظهر  12السووووووووواعوة  2021  يونيو حزيران/ 11

يمك   ن  يWord  بصااااا  ة   ترشااااا طل  ا اساااااتما   ن ( 2؛ )إ كترننل  اساااااتب اي( 1يتكوي م : ) ا كي  اإلنترنت
  ال:إجراء االخت ا  نا ت      بشأيم لومات محةثة  االطال  على

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/Nominations.aspxي 

  ال:ناالخت ا   رش  ا ت تقةيم طل  عمل ة  بشأيم لومات عامة  يمك  االطال  علىن  
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/BasicInformationSelection

IndependentExperts.aspxي 

صاااااااااااااال باألمانة ع  طريت ا برية اإل كترننل على  ةب يمك  االت تقن ال حال نجود صااااااااااااا وبات ن  
 يhrcspecialprocedures@ohchr.org  ا  نواي ا تا ل:
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