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 اجتماع الدول األطراف
 والثالثون الخامس االجتماع
  2016 يونيه/حزيران 23 نيويورك،

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 
انتخااات عةااعض ءعفااال جاا  العننااض المعنإلااض ، وااًو ا نةااان  وجوااا  

ماااان العلااااد الاااادول  الخااااا  ،ااااال وًو  34إلاااا   28لعمااااوا  ماااان 
المدنإلااااض والةإلا ااااإلض  لإل عااااوا م اااان األعفااااال الاااا  ن عنتلاااا  مااااد  

 2016ولد  ةمبر كانون األ  31وال تلم ج  

 م ان   عاوا كا  ا نةاان ، وًو المعنإلض العننض ج  ءعفال عةعض انتخات  
 2016كانون األولد  ةمبر   31ألعفال ال  ن عنتل  مد  وال تلم ج  ا
 العام األمإلن من م كر   
 إضاجض  

املدنية والسياسية، يُعقدد من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  32إىل  28وفقاً للمواد من  -1
 23االجتمدددددداس اخلددددددامل والاألطددددددون للدددددددوأل ا اددددددرام   العهددددددد   مقددددددر ا مدددددد  املت ددددددد  يددددددو  

  .2016حزيران/يونيه 
مددددن العهددددد، الدددد، ا مدددد  العددددا ،   مدددد  ر   دددد وية  30مددددن املدددداد   2ووفقدددداً لل قددددر   -2

مدددن  29ن تقدددد  ، اًقددداً للمددداد  ، إىل الددددوأل ا ادددرام  2016 دددانون الاان/يرددداير   18 مؤرخدددة
  .2016نيسان/ بريل  15العهد، تر ي اهتا من  جل انتخاب تسعة  عضاء   اللجرة حبلوأل 

 2016نيسدان/ بريل  15وترد السري ال اتية للمر    ا ربعدة والعردرين الدوارد  حبلدوأل  -3
 CCPR/SP/87وطيقت  والسدددري  ال اتيدددة ملر دددد واحدددد وردا بعدددد املوعدددد الرهدددا   مسترسدددخة   الددد

  .CCPR/SP/87/Add.1و

 CCPR/SP/87/Add.2 ا م  املت د  

العلد الدول  الخا  ،ال وًو  
 المدنإلض والةإلا إلض
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،  بلغددا الًعاددة الدا مددة لزامًيددا لدددح ا مدد  املت ددد  CCPR/SP/87 وفيمددا يت ددل بالوطيقددة -٤
بدد ن احلمومددة  ددررا سدد ، تر دديد السدديد  ،2016حزيران/يونيدده  3ا مانددة،   مدد  ر  مؤرخددة 

 الدا مددددة الًعاددددة و بلغددددا اإلنسددددان.سددددي ام لوميرددددا مددددن انتخدددداب  عضدددداء اللجرددددة املعريددددة حبقددددوق 
بددد ن  ،2016نيددده يو /حزيدددران 22 مؤرخدددة مددد  ر    ا ماندددة، املت دددد  ا مددد  لددددح لمازاخسدددتان

احلمومدددة  دددررا سددد ، تر ددديد السددديد مددداراا سدددارءًاييج مدددن انتخددداب  عضددداء اللجردددة املعريدددة 
  حبقوق اإلنسان.

ا مدددة  فغانسدددتان لددددح ا مددد  ،  بلغدددا الًعادددة الدCCPR/SP/87 وفيمدددا يت دددل بالوطيقدددة -5
، بد ن احلمومدة  دررا سد ، تر ديد 2016حزيران/يونيده 15املت د  ا مانة،   مد  ر  مؤرخدة 

  السيد  زهر  راسخ من انتخاب  عضاء اللجرة املعرية حبقوق اإلنسان.
 و بلغددا الًعاددة الدا مددة ةمهوريددة ترزانيددا املت ددد  لدددح ا مدد  املت ددد  ا مانددة،   مدد  ر  -6

، بدد ن احلمومددة  ددررا تر دديد السدديد باهددا  تددو  مو رييددا نياندددو ا 2016حزيران/يونيدده 17مؤرخددة 
 ،2016 يونيدده/حزيددران 22 مؤرخددة مدد  ر  و  النتخدداب  عضدداء اللجرددة املعريددة حبقددوق اإلنسددان.

  ا ا مانة ب هنا  ررا س ، الرت يد. بلغ
    


