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 مجلس حقوق اإلنسان    مكلفين بوالياتال  الترشيح لمناصبدعوة إلى تقديم طلبات  
 للمجلس  الخمسيندورة  الفي   الذين سُيعينون 

لمجلس.  المسااتقليا التاينيا ل مناصااش شااالرب لءبراء اامم المتحدب  ثمانية  ملءح لي طلبات الترشاا  حاليا  تقَبل أمانة مجلس حقوق اإلنسااان  
 (.  2022 يوليه/تموز 8 -يونيه /حزيران 13لمجلس )الءمسيا لدورب الوما المقرر تنييا المكلفيا يالواليات المذكورب أدناه في 

 ( 23/ 42قرار مجلس حقوق اإلنسان ) البحر الكاريبي  منطقة و الالتينية أمريكا  دول  ، عضو من  بالحق في التنمية آلية الخبراء المعنية  -1

 ( 1) (40/10قرار مجلس حقوق اإلنسان )، )ة( بحرية الدين أو المعتقدالمعنيالمقرر)ة( الخاص)ة(  -2

 )44/3قرار مجلس حقوق اإلنسان )، )ة( بالحق في التعليمالمعنيالمقرر)ة( الخاص)ة(  -3

 ( 1) (46/17حقوق اإلنسان  مجلسقرار ) حقوق اإلنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  بحالةالمقرر الخاص المعني   -4

  أو الالإنسأأانية أو المهينة  ،القاسأأيةالعقوبة  ، أو  المعاملةبمسأأةلة التعذيب وريرم من وأأرو   )ة(المعني  )ة(الخاص  )ة(المقرر -5
 )43/20قرار مجلس حقوق اإلنسان )

 )3/ 45قرار مجلس حقوق اإلنسان  )  أوروبا الشرقية بحاالت االختفاء القسري أو رير الطوعي، عضو من دول   المعني الفريق العامل   -6

من الدول  بمسأأأأةلة حقوق اإلنسأأأأان والشأأأأركات عبر الوطنية ورير ا من م،سأأأأسأأأأات ا عمال، عضأأأأو    المعنيالفريق العامل   -7
 )44/15قرار مجلس حقوق اإلنسان ) ا فريقية

دول أوروبا  بمسةلة حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية ورير ا من م،سسات ا عمال، عضو من المعنيالفريق العامل   -8
 )44/15قرار مجلس حقوق اإلنسان )الغربية ودول أخرى 

ظهرًا بتوقيت   12السأأأاعة    2022  أبريل/نيسأأأان 6يحلول   أن تصاااالح الفردية، يما فيها رسااااالة الترشااااح، و شااااي تقدم طلبات التر أن ويجش  
ح يصااي ة  و (  2( اسااتبيان إلكتروني) )1: )ما  الذي يتكون ح عبر اإلنترنت  شااي ، ياتباع إجراء تقديم طلبات التر جنيف . Wordاسااتمارب طلش الترشااص

   :فيويمكا االطالع على منلومات محدثة عا إجراء االختيار والتنييا 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/Nominations.aspx. 

  : فيح واالختيار ي طلش الترشتقديم  عملية  عاويمكا االطالع على منلومات عامة  
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/BasicInformationSelectionIndependentExperts.aspx. 

    :ن التاليوفي حال وجود صنوبات تقنية، يمكا االتصال ياامانة عا طريق البريد اإللكتروني على الننوا 
ohchr-hrcspecialprocedures@un.org  . 

  

 نفسها.هؤالء المكلفون بواليات شريطة تمديد مجلس حقوق اإلنسان للواليات  ُينيَّا (1)
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