
 
لبروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ا

 ذوي اإلعاقة
 

علــى إن الــدول األطــراف فــي هــذا البروتوكــول قــد اتفقــت  
 :يلي ما
  

 1المادة 
) ‘‘الدولة الطـرف’’(تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول  - 1

بتلقـي ) ‘‘اللجنـة’’(باختصاص لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة 
باســم األفــراد  مجموعــات األفــراد أو فــراد أوالبالغــات مــن األ

مجموعات األفراد المشمولين باختصاصها والـذين يـدعون أنهـم  أو
، والنظــر فــي تلــك ضــحايا انتهــاك دولــة طــرف ألحكــام االتفاقيــة

 .البالغات
ال يجــوز للجنــة تــسلم أي بــالغ يتعلــق بــأي دولــة طــرف فــي  - 2

 .تكون طرفا في هذا البروتوكول االتفاقية ال
 

 2المادة 
 :تعتبر اللجنة البالغ غير مقبول 
 متى كان البالغ مجهوال؛ )أ( 
أو شكل البالغ إسـاءة اسـتعمال للحـق فـي تقـديم تلـك  )ب( 

 كان منافيا ألحكام االتفاقية؛ البالغات أو
أو كانت المسألة نفسها قـد سـبق أن نظـرت فيهـا اللجنـة  )ج( 

ى إجــراء آخــر مــن زالــت، محــل دراســة بمقتــض و مــاأ أكانــت، أو
 التسوية الدولية؛ إجراءات التحقيق الدولي أو

تـسري  وال. أو لم تستنفد كافة وسائل االنتـصاف الداخليـة )د( 
هــذه القاعــدة إذا كــان إعمــال وســائل االنتــصاف قــد طــال أمــده 

كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف  بصورة غير معقولة أو
 فعال؛
 كان غير مدعم ببراهين كافية؛  ح أوأو كان بال أساس واض )هـ( 
أو متى كانت الوقائع موضوع البالغ قـد حـدثت قبـل بـدء  )و( 

نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إال إذا استمرت 
 .تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ
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 3المادة 
 مـن هـذا البروتوكـول، تتـوخى اللجنـة 2رهنا بأحكـام المـادة  

وتقـدم . ي عرض أي بالغ يقدم إليها على الدولة الطـرفالسرية ف
المتلقيــة إلــى اللجنــة، فــي غــضون ســتة أشــهر، تفــسيرات الدولــة 

بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتـصاف  أو
 .تكون تلك الدولة قد اتخذتها
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 4المادة 
لتوصل إلـى وقبل ا يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بالغ ما - 1

قرار بشأن موضوعه، أن تحيل إلى الدولة الطـرف المعنيـة للنظـر، 
يلـزم مـن  على سبيل االستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطـرف مـا

يمكـن رفعـه بـضحية االنتهـاك  تدابير مؤقتة لتفادي إلحـاق ضـرر ال
 . ضحاياه المزعوم أو

 من هذه 1عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة  - 2
يعني ضـمنا اتخـاذ قـرار بـشأن مقبوليـة الـبالغ  المادة، فإن ذلك ال

 . موضوعه أو
 

 5المادة 
تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البالغات في إطـار هـذا  

وتقوم اللجنـة، بعـد دراسـة الـبالغ، بإحالـة اقتراحاتهـا . البروتوكول
 .لى الملتمسوتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإ

 
 6المادة 

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقـوع انتهاكـات  - 1
منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليهـا  جسيمة أو

في االتفاقية، تدعو اللجنـة تلـك الدولـة الطـرف إلـى التعـاون فـي 
فحص المعلومات وتقديم مالحظات بشأن المعلومات المعنية لهـذا 

 .ضالغر
أكثـر مـن أعـضائها إلجـراء تحـر  يجوز للجنة أن تعين عضوا أو - 2

وتقــديم تقريــر علــى وجــه االســتعجال إلــى اللجنــة، ، آخــذة فــي 
اعتبارهــا أي مالحظــات تقــدمها إليهــا الدولــة الطــرف المعنيــة وأي 

ويجـوز أن يتـضمن التحـري . معلومات أخرى موثوق بها متاحة لهـا
ــة  ــيم الدول ــارة إلقل ــام بزي ــك القي ــى اســتلزم األمــر ذل الطــرف، مت

 .وبموافقتها
تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلـك النتـائج  - 3

 .إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات
تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقـي  - 4

للجنة، بتقديم مالحظاتها النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها ا
 .إلى اللجنة
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يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويلـتمس تعـاون تلـك الدولـة  - 5
 .الطرف في جميع مراحل اإلجراءات

 
 7المادة 

يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلـى أن تـدرج فـي  - 1
 من االتفاقية تفاصـيل أي تـدابير 35تقريرها المقدم بموجب المادة 

 . من هذا البروتوكول6ة استجابة لتحر أجري بموجب المادة متخذ
يجوز للجنة، عند االقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار  - 2

، أن تـدعو الدولـة الطـرف المعنيـة 6المادة  من 4الفقرة إليها في 
 .إلى إبالغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري

 
 8المادة 

التـصديق  طرف، وقت توقيع هذا البروتوكـول أويجوز للدولة ال 
تعتـرف باختـصاص اللجنـة  االنضمام إليه، أن تعلـن أنهـا ال عليه أو

 .7  و6المنصوص عليه في المادتين 
 

 9المادة 
 .يكون األمين العام لألمم المتحدة وديع هذا البروتوكول 

 
 10المادة 

يفــتح بــاب التوقيــع علــى هــذه البروتوكــول للــدول ومنظمــات  
التكامل اإلقليمي الموقعـة علـى االتفاقيـة وذلـك فـي مقـر األمـم 

 .2007مارس / آذار30المتحدة في نيويورك اعتبارا من 
 

 11المادة 
يخضع هـذا البروتوكـول لتـصديق الـدول الموقعـة علـى هـذا  

ويخـضع . نـضمت إليهـاا البروتوكول التي صدقت علـى االتفاقيـة أو
لإلقرار الرسمي مـن جانـب منظمـات التكامـل اإلقليمـي الموقعـة 

. انـضمت إليهـا على هذا البروتوكول والتي أقرت االتفاقية رسميا أو
منظمـة  ويكون االنضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحا ألي دولـة أو

انـضمت  أقرتها رسميا أو للتكامل اإلقليمي صدقت على االتفاقية أو
 . ليها ولم توقع البروتوكولإ

 
 12المادة 
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منظمة تشكلها الدول ‘‘ منظمة التكامل اإلقليمي’’يقصد بـتعبير  - 1
وتنقــل إليهــا الــدول األعــضاء فيهــا  ذات الــسيادة فــي منطقــة مــا

االختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه االتفاقية وهـذا 
إقرارهـا الرسـمي وتعلن تلك المنظمات، في صـكوك . البروتوكول

انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التـي تحكمهـا  أو
وتبلغ الوديع فيما بعد بـأي تعـديل . هذه االتفاقية وهذا البروتوكول
 .جوهري في نطاق اختصاصها

‘‘ الـدول األطـراف’’تنطبق اإلشارات في هذه البروتوكول إلى  - 2
 . على تلك المنظمات في حدود اختصاصها

 من 15 من المادة 2 والفقرة 13 من المادة 1ألغراض الفقرة  - 3
 . يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل اإلقليمي ، الهذا البروتوكول

تمارس منظمـات التكامـل اإلقليمـي، فـي األمـور التـي تنـدرج  - 4
ضمن نطاق اختصاصها، حقهـا فـي التـصويت فـي اجتمـاع الـدول 

و لعدد دولها األعضاء التـي هـي األطراف، بعدد من األصوات مسا
تمارس تلك المنظمات حقهـا فـي  وال. أطراف في هذا البروتوكول

التصويت إذا مارست أي دولة من الـدول األعـضاء فيهـا حقهـا فـي 
 .التصويت، والعكس صحيح

 
 13المادة 

رهنا ببدء نفاذ االتفاقية، يبدأ نفاذ هـذا البروتوكـول فـي اليـوم  - 1
 . االنضمام الصك العاشر للتصديق أوالثالثين من إيداع 

منظمة للتكامل  يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو - 2
تنـضم إليـه  تقره رسميا أو اإلقليمي تصدق على هذا البروتوكول أو

بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، فـي اليـوم الثالثـين مـن 
 . تاريخ إيداع صكها

 
 14المادة 

ز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكـول ال يجو - 1
 .وغرضه

 .يجوز سحب التحفظات في أي وقت - 2
 

 15المادة 
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يجوز ألي دولة طـرف أن تقتـرح تعـديال لهـذا البروتوكـول وأن  - 1
ويقوم األمين العام بـإبالغ . تقدمه إلى األمين العام لألمم المتحدة
 طالبـا إليهـا إشـعاره بمـا إذا الدول األطراف بأي تعديالت مقترحة،

كانت تحبذ عقد اجتماع للدول األطراف للنظر في تلـك المقترحـات 
فإذا حبذ عقد االجتماع ثلث الدول األطراف على األقل، . والبت فيها

في غضون أربعة أشهر من ذلك اإلبالغ، فـإن األمـين العـام يعقـد 
ام أي تعـديل ويقدم األمين الع. االجتماع تحت رعاية األمم المتحدة

يعتمده ثلثا الدول األطراف الحاضرة والمصوتة في االجتمـاع إلـى 
ــة العامــة  ــدول لألمــم المتحــدة الجمعي ــى كافــة ال ــم إل إلقــراره ث

 .األطراف لقبوله
 مـن هـذه 1يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقـر وفقـا للفقـرة  - 2

بـول المودعـة في اليوم الثالثين من بلـوغ عـدد صـكوك الق المادة
ثـم يبـدأ نفـاذ . ثلثي عدد الدول األطراف في تاريخ اعتماد التعـديل

التعديل تجاه أي دولة طـرف فـي اليـوم الثالثـين مـن إيـداع صـك 
 . يكون التعديل ملزما إال للدول األطراف التي قبلته وال. قبولها

 
 16المادة 

يجوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي  
ويصبح هذا الـنقض نافـذا . جهه إلى األمين العام لألمم المتحدةتو

 . بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم األمين العام ذلك اإلشعار
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 17المادة 

 .ايسهل االطالع عليهأشكال يتاح نص هذا البروتوكول في  
 

 18المادة 
تتساوى في الحجية النصوص اإلسـبانية واالنكليزيـة والروسـية  

 .العربية والفرنسية لهذا البروتوكولوالصينية و
 

 قام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون حـسب وإثباتا لذلك،
 .األصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول


