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عاقة وتوكول االختياري التفاقية حقوق االأشخاص ذوي االإ ال�ب

اعتمد ون�ش عىل المالأ وفتح للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 
ي 13 كانون االأول/ديسم�ب 2006

61/611، المؤرخ �ن

تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم 2010-012 بتاريخ 20 يناير 2010 الذي يسمح لرئيس الجمهورية 
وتوكول االختياري التفاقية حقوق االأشخاص ذوي  سالمية الموريتانية لل�ب بالمصادقة عىل انضمام الجمهورية االإ

عاقة االإ

الديباجة

: وتوكول قد اتفقت عل ما يلي ي هذا ال�ب
إن الدول الأطراف �ف

المادة 1  ¤

وتوكــول )’’الدولــة الطــرف‘‘( باختصــاص لجنــة حقــوق . 1 ي هــذا ال�ب
ف الدولــة الطــرف �ف تعــ�ت

عاقــة )’’اللجنــة‘‘( بتلقــي البالغــات مــن الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد  الأشــخاص ذوي الإ
ف باختصاصهــا والذيــن يدعــون أنهــم  أو باســم الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد المشــمول�ي

ي تلــك البالغــات.
ضحايــا انتهــاك دولــة طــرف لأحــكام التفاقيــة، والنظــر �ف

ي . 2
ي التفاقيــة ل تكــون طرفــا �ف

ل يجــوز للجنــة تســلم أي بــالغ يتعلــق بــأي دولــة طــرف �ف
وتوكــول. هــذا ال�ب

المادة 2  ¤

تعت�ب اللجنة البالغ غ�ي مقبول:

م�ت كان البالغ مجهول؛أ. 

ــا 	.  ــات أو كان منافي ــك البالغ ــم تل ي تقدي
ــالغ إســاءة اســتعمال للحــق �ف أو شــكل الب

ــة؛ لأحــكام التفاقي

أو كانــت المســألة نفســها قــد ســبق أن نظــرت فيهــا اللجنــة أو كانــت، أو مــا زالــت، 	. 
ــوية  ــدولي أو التس ــق ال ــراءات التحقي ــن إج ــر م ــراء آخ ــىف إج ــة بمقت ــل دراس مح

الدوليــة؛
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أو لــم تســتنفد كافــة وســائل النتصــاف الداخليــة. ول تــري هــذه القاعــدة إذا كان د. 
ــة أو كان مــن غــ�ي  إعمــال وســائل النتصــاف قــد طــال أمــده بصــورة غــ�ي معقول

ي إل انتصــاف فعــال؛
المرجــح أن يفــىف

ف كافية؛ ه.  اه�ي أو كان بال أساس واضح أو كان غ�ي مدعم ب�ب

وتوكــول و.  أو مــ�ت كانــت الوقائــع موضــوع البــالغ قــد حدثــت قبــل بــدء نفــاذ هــذا ال�ب
بالنســبة للدولــة الطــرف المعنيــة، إل إذا اســتمرت تلــك الوقائــع بعــد تاريــخ النفــاذ.

المادة 3  ¤

ي عــرض أي بــالغ يقــدم 
وتوكــول، تتوخــى اللجنــة الريــة �ف رهنــا بأحــكام المــادة 2 مــن هــذا ال�ب

ات  ي غضــون ســتة أشــهر، تفســ�ي
إليهــا عــل الدولــة الطــرف. وتقــدم الدولــة المتلقيــة إل اللجنــة، �ف

أو بيانــات مكتوبــة توضــح فيهــا المســألة وتوضــح أي إجــراءات انتصــاف تكــون تلــك الدولــة قــد 
اتخذتهــا.

المادة 4  ¤

ي أي وقــت بعــد تســلم بــالغ مــا وقبــل التوصــل إل قــرار بشــأن موضوعه، . 1
 يجــوز للجنــة، �ف

أن تحيــل إل الدولــة الطــرف المعنيــة للنظــر، عــل ســبيل الســتعجال، طلبــا بــأن تتخــذ 
ر ل يمكــن رفعــه بضحيــة  الدولــة الطــرف مــا يلــزم مــن تدابــ�ي مؤقتــة لتفــادي إلحــاق �ف

النتهــاك المزعــوم أو ضحاياه. 

عندمــا تمــارس اللجنــة ســلطتها التقديريــة وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، فــإن ذلــك ل . 2
ي ضمنــا اتخــاذ قــرار بشــأن مقبوليــة البــالغ أو موضوعه. 

يعــ�ف

المادة 5  ¤

وتوكــول. وتقــوم اللجنــة،  ي إطــار هــذا ال�ب
تعقــد اللجنــة جلســات مغلقــة لــدى بحثهــا البالغــات �ف

احاتهــا وتوصياتهــا، إن وجــدت، إل الدولــة الطــرف المعنيــة وإل  بعــد دراســة البــالغ، بإحالــة اق�ت
الملتمــس.
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المادة 6  ¤

إذا تلقــت اللجنــة معلومــات موثوقــا بهــا تــدل عــل وقــوع انتهــاكات جســيمة أو منتظمــة . 1
ــك  ــة تل ــو اللجن ــة، تدع ي التفاقي

ــا �ف ــوق المنصــوص عليه ــة طــرف للحق ــب دول ــن جان م
ي فحــص المعلومــات وتقديــم مالحظــات بشــأن المعلومــات 

الدولــة الطــرف إل التعــاون �ف
المعنيــة لهــذا الغــرض.

ــر عــل . 2 ــم تقري ف عضــوا أو أكــ�ث مــن أعضائهــا لإجــراء تحــر وتقدي ــة أن تعــ�ي يجــوز للجن
ــة  ــا الدول ــا إليه ــات تقدمه ــا أي مالحظ ي اعتباره

ــذة �ف ــة، آخ ــتعجال إل اللجن ــه الس وج
ــن  ــوز أن يتضم ــا. ويج ــة له ــا متاح ــوق به ــرى موث ــات أخ ــة وأي معلوم ــرف المعني الط
ــا. ــك وبموافقته ــر ذل ــتلزم الأم ــ�ت اس ــرف، م ــة الط ــم الدول قلي ــارة لإ ــام بزي ــري القي التح

تقــوم اللجنــة، بعــد دراســة نتائــج ذلــك التحــري، بإحالــة تلــك النتائــج إل الدولــة الطــرف . 3
المعنيــة مشــفوعة بــأي تعليقــات وتوصيــات.

ــج والتعليقــات . 4 ي غضــون ســتة أشــهر مــن تلقــي النتائ
ــة، �ف ــة الطــرف المعني تقــوم الدول

ــة. ــا إل اللجن ــم مالحظاته ــة، بتقدي ــا اللجن ي أحالته
ــ�ت ــات ال والتوصي

ــع . 5 ي جمي
ــرف �ف ــة الط ــك الدول ــاون تل ــس تع ــة، ويلتم ــة رسي ــري بصف ــك التح ــري ذل يج

ــراءات. ــل الإج مراح

المادة 7  ¤

ي تقريرهــا المقــدم بموجــب . 1
يجــوز للجنــة أن تدعــو الدولــة الطــرف المعنيــة إل أن تــدر	 �ف

ــب  ــري بموج ــر أج ــتجابة لتح ــذة اس ــ�ي متخ ــل أي تداب ــة تفاصي ــن التفاقي ــادة 35 م الم
وتوكــول. المــادة 6 مــن هــذا ال�ب

ي الفقــرة 4 . 2
ة الســتة أشــهر المشــار إليهــا �ف يجــوز للجنــة، عنــد القتضــاء، بعــد انتهــاء فــ�ت

مــن المــادة 6، أن تدعــو الدولــة الطــرف المعنيــة إل إبالغهــا بالتدابــ�ي المتخــذة اســتجابة 
لذلــك التحــري.
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المادة 8  ¤

وتوكــول أو التصديــق عليــه أو النضمــام إليــه، أن  يجــوز للدولــة الطــرف، وقــت توقيــع هــذا ال�ب
ف 6 و 7. ي المادتــ�ي

ف باختصــاص اللجنــة المنصــوص عليــه �ف تعلــن أنهــا ل تعــ�ت

المادة 9  ¤

وتوكول. ف العام لالأمم المتحدة وديع هذا ال�ب يكون الأم�ي

المادة 10  ¤

قليمــي الموقعــة عــل  ــدول ومنظمــات التكامــل الإ وتوكــول لل ــع عــل هــذا ال�ب ــا	 التوقي ــح ب يفت
ــارا مــن 30 آذار/مــارس 2007. ــورك اعتب ي نيوي

ي مقــر الأمــم المتحــدة �ف
ــك �ف ــة وذل التفاقي

المادة 11  ¤

ي صدقــت عــل 
ــ�ت وتوكــول ال ــدول الموقعــة عــل هــذا ال�ب ــق ال وتوكــول لتصدي يخضــع هــذا ال�ب

ــي  قليم ــل الإ ــات التكام ــب منظم ــن جان ــرار الرســمي م ق ــا. ويخضــع لالإ ــت إليه ــة أو انضم التفاقي
ي أقــرت التفاقيــة رســميا أو انضمــت إليهــا. ويكــون النضمــام 

وتوكــول والــ�ت الموقعــة عــل هــذا ال�ب
قليمــي صدقــت عــل التفاقيــة أو  وتوكــول مفتوحــا لأي دولــة أو منظمــة للتكامــل الإ إل هــذا ال�ب

وتوكــول.  أقرتهــا رســميا أو انضمــت إليهــا ولــم توقــع ال�ب

المادة 12  ¤

ي . 1
ــيادة �ف ــدول ذات الس ــكلها ال ــة تش ــي‘‘ منظم قليم ــل الإ ــة التكام ــتعب�ي ’’منظم ــد بـ يقص

ي 
منطقــة مــا وتنقــل إليهــا الــدول الأعضــاء فيهــا الختصــاص فيمــا يتعلــق بالمســائل الــ�ت

ي صكــوك إقرارهــا 
وتوكــول. وتعلــن تلــك المنظمــات، �ف تحكمهــا هــذه التفاقيــة وهــذا ال�ب

ــا هــذه  ي تحكمه
ــ�ت ــائل ال ــق بالمس ــا يتعل ــا فيم ــاق اختصاصه ــا، نط ــمي أو انضمامه الرس

ي نطــاق 
ــل جوهــري �ف ــأي تعدي ــع فيمــا بعــد ب ــغ الودي وتوكــول. وتبل ــة وهــذا ال�ب التفاقي

ــا. اختصاصه

ي . 2
ــات �ف ــك المنظم ــل تل ــراف‘‘ ع ــدول الأط ــول إل ’’ال وتوك ــذا ال�ب ي ه

ــارات �ف ش ــق الإ تنطب
حــدود اختصاصهــا. 
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ــول، ل . 3 وتوك ــذا ال�ب ــن ه ــادة 15 م ــن الم ــرة 2 م ــادة 13 والفق ــن الم ــرة 1 م ــراض الفق لأغ
قليمــي.  ــأي صــك تودعــه منظمــة للتكامــل الإ ــد ب يعت

ي تنــدر	 ضمــن نطــاق اختصاصهــا، . 4
ي الأمــور الــ�ت

قليمــي، �ف تمــارس منظمــات التكامــل الإ
ي اجتمــاع الــدول الأطــراف، بعــدد مــن الأصــوات مســاو لعــدد دولهــا 

ي التصويــت �ف
حقهــا �ف

ي 
ــا �ف ــات حقه ــك المنظم ــارس تل ــول. ول تم وتوك ــذا ال�ب ي ه

ــراف �ف ــي أط ي ه
ــ�ت ــاء ال الأعض

ي التصويــت، والعكــس 
التصويــت إذا مارســت أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء فيهــا حقهــا �ف

صحيــح.

المادة 13  ¤

ــداع . 1 ــن إي ف م ــ�ي ــوم الثالث ي الي
ــول �ف وتوك ــاذ هــذا ال�ب ــدأ نف ــة، يب ــاذ التفاقي ــدء نف ــا بب رهن

ــق أو النضمــام.  الصــك العــارسث للتصدي

قليمــي تصــدق . 2 وتوكــول، بالنســبة لــكل دولــة أو منظمــة للتكامــل الإ  يبــدأ نفــاذ هــذا ال�ب
وتوكــول أو تقــره رســميا أو تنضــم إليــه بعــد إيــداع الصــك العــارسث مــن تلــك  عــل هــذا ال�ب

ف مــن تاريــخ إيــداع صكهــا.  ي اليــوم الثالثــ�ي
الصكــوك، �ف

المادة 14  ¤

وتوكول وغرضه.. 1 ل يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا ال�ب

ي أي وقت.. 2
يجوز سحب التحفظات �ف

المادة 15  ¤

ف العــام . 1 وتوكــول وأن تقدمــه إل الأمــ�ي ح تعديــال لهــذا ال�ب يجــوز لأي دولــة طــرف أن تقــ�ت
حــة،  ف العــام بإبــالغ الــدول الأطــراف بــأي تعديــالت مق�ت لالأمــم المتحــدة. ويقــوم الأمــ�ي
ي تلــك 

طالبــا إليهــا إشــعاره بمــا إذا كانــت تحبــذ عقــد اجتمــاع للــدول الأطــراف للنظــر �ف
حــات والبــت فيهــا. فــإذا حبــذ عقــد الجتمــاع ثلــث الــدول الأطــراف عــل الأقــل،  المق�ت
ف العــام يعقــد الجتمــاع تحــت  ــالغ، فــإن الأمــ�ي ب ــك الإ ي غضــون أربعــة أشــهر مــن ذل

�ف
ف العــام أي تعديــل يعتمــده ثلثــا الــدول الأطــراف  رعايــة الأمــم المتحــدة. ويقــدم الأمــ�ي
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وتوكول االختياري ال�ب
عاقة  التفاقية حقوق االأشخاص ذوي االإ

ــم إل  ــراره ث ق ــة العامــة لالأمــم المتحــدة لإ ي الجتمــاع إل الجمعي
ــة �ف ة والمصوت الحــا�ف

كافــة الــدول الأطــراف لقبولــه.

ــوم . 2 ي الي
ــادة �ف ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ــا للفق ــر وفق ــد ويق ــذي يعتم ــل ال ــاذ التعدي ــدأ نف يب

ي تاريــخ 
ي عــدد الــدول الأطــراف �ف

ف مــن بلــوغ عــدد صكــوك القبــول المودعــة ثلــ�ث الثالثــ�ي
ف مــن  ي اليــوم الثالثــ�ي

اعتمــاد التعديــل. ثــم يبــدأ نفــاذ التعديــل تجــاه أي دولــة طــرف �ف
ي قبلتــه. 

إيــداع صــك قبولهــا. ول يكــون التعديــل ملزمــا إل للــدول الأطــراف الــ�ت

المادة 16  ¤

ف العــام لالأمم  وتوكــول بإشــعار خطــي توجهــه إل الأمــ�ي يجــوز لأي دولــة طــرف أن تنقــض هــذا ال�ب
ف العــام ذلــك  المتحــدة. ويصبــح هــذا النقــض نافــذا بعــد ســنة واحــدة مــن تاريــخ تســلم الأمــ�ي

شعار.  الإ

المادة 17  ¤

ي أشكال يسهل الطالع عليها.
وتوكول �ف يتاح نص هذا ال�ب

المادة 18  ¤

ــية  ــة والفرنس ــة والعربي ــية والصيني ــة والروس ي ف ــبانية والنكل�ي س ــوص الإ ــة النص ي الحجي
ــاوى �ف تتس

ــول. وتوك ــذا ال�ب له

وإثباتــا لذلــك، قــام المفوضــون الموقعــون أدنــاه، المخولــون حســب الأصــول مــن جانــب 
وتوكــول. حكوماتهــم، بالتوقيــع عــل هــذا ال�ب


