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ــم 14 ــول رق ــكام البروتوك ــة بأح ــه املعدل ــة بصيغت ــص االتفاقي ــدَّم ن يق
ــران 2010. وكان قد  ــاذ مفعوله في 1 يونيو/حزي ــدءًا من نف (STCE n°194) ب
 (STE n° 45) 3 ــم ــاً ألحكام البروتوكول رق ــابقاً وفق ــدِّل نص االتفاقية س ع
 (STE n° 55) 5 النافذ املفعول في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم
ــول رقم 8 ــمبر/كانون األول 1971، والبروتوك ــي 20 ديس ــول ف ــذ املفع الناف
ــذ املفعول في 1 يناير/كانون الثاني 1990، وكان يتضمن   (STE n° 118) الناف
ــكل وفقاً ملادته  ــص البروتوكول رقم 2 (STE n° 44) الذي كان قد ش ــاً ن أيض
ــذ أن أصبحت نافذة  ــزءًا ال يتجزأ من االتفاقية من ــة (5) الفقرة 3 ج اخلامس
ــتبدال كافة هذه األحكام  ــبتمبر/أيلول 1970. وقد مت اس ــول في 21 س املفع
ــا هذه البروتوكوالت، بالبروتوكول رقم 11  التي كانت قد عدلتها أو أضافته
(STE n° 155) بدءًا من نفاذ مفعوله في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1998. ومنذ 
ــذ املفعول في ــم 9 (STE n° 140) الناف ــي البروتوكول رق ــخ، ألغ ــذا التاري ه
10 ــم  رق ــول  البروتوك ــح  أصب ــني  ح ــي  ف   1994 األول  ــرين  أكتوبر/تش  1

 (STE n° 146) دون غرض.

ميكن االطالع على حالة االتفاقية وبروتوكوالتها وعلى كامل الئحة اإلعالنات 
.www.conventions.coe.int والتحفظات على املوقع الشبكي

للنصني الفرنسي واإلجنليزي وحدهما قوة التثبيت. ال تشكل هذه الترجمة نسخة رسمية عن االتفاقية.

Only the English and French versions of the Convention are authentic. This translation is not an 
offi cial version of the Convention. Seules les versions anglaise et française de la Convention font 
foi. Cette traduction n’est pas une version offi cielle de la Convention.
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اتفاقية حماية

حقوق اإلنسان

واحلريات األساسية

روما، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950

إن احلكومات املوقعة على االتفاقية، األعضاء في مجلس أوروبا،

ــان، الصادر عن  ــالن العاملي حلقوق اإلنس ــني االعتبار اإلع ملا أخذت بع
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 10 ديسمبر/كانون األول 1948؛

ــوق التي ينص  ــى تأمني االعتراف باحلق ــذا اإلعالن هادفاً إل ــا كان ه ومل
عليه، وتطبيقها عاملياً وبشكل فعال؛

ــرى الوحدة بني أعضائه، وإحدى  ــا كان هدف مجلس أوروبا توثيق ع ومل
ــان واحلريات  ــائل لبلوغ هذا الهدف حماية وتطوير حقوق اإلنس الوس

األساسية؛

ــخ بهذه احلريات األساسية، كونها  ً منها على تعلقها الراس وتأكيدا
بالذات أساس العدالة والسالم في العالم، والتي يقوم احلفاظ عليها 
ــكل أساسي على النظام السياسي الدميقراطي حقاً، من جهة،  بش
وعلى املفهوم املشترك واالحترام املشترك حلقوق اإلنسان التي تقول 

بها، من اجلهة األخرى؛

ــروح  ــس ال مة نف ــتلهِ ــة مس ــات دول أوروبي ــا، كحكوم ــاً منه وعزم
ــية واحترام  ــمة نفس التراث في املثالية والتقاليد السياس ومتقاسِ
ــة القانون، على اتخاذ التدابير األولى الكفيلة بأن تضمن  احلرية ورِفع
ــالن العاملي حلقوق  ــوص عليها في اإلع ــاً بعض احلقوق املنص جماعي

اإلنسان، 



6

اتفقت على ما يلي :

ــادة  1 امل

وجوب احترام حقوق اإلنسان

ــخص خاضع لواليتها  ــامية لكل ش ــرف األطراف املتعاقدة الس تعت
القضائية باحلقوق واحلريات املعرفة في القسم I من هذه االتفاقية.

I القسم
احلقوق واحلريات

ــادة  2 امل

احلق في احلياة

ــون. ال يجوز  ــي بالقان ــي احلياة حق محم ــخص ف إن حق كل ش  .1
التسبب باملوت عمداً ألي شخص، إال تنفيذاً حلكم باإلعدام صادر عن 

محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزاءً على اجلرم.

ــبب باملوت انتهاكاً لهذه املادة، في احلاالت التي قد  ال يعتبر التس  .2
قد يكون ناجتاً فيها عن جلوء ضروري ال محالة إلى القوة :

لتأمني الدفاع عن أي شخص كان، ضد العنف غير الشرعي؛ أ) 

ــخص قيد  ــة أو ملنع فرار ش ــة اعتقال قانوني ــذ عملي لتنفي ب) 
االحتجاز قانونياً؛

لقمع شغب أو عصيان وفقاً للقانون. ج) 
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ــادة  3 امل

حظر التعذيب

ــات أو معامالت غير  ــب وال لعقوب ــان للتعذي ــوز إخضاع أي إنس ال يج
إنسانية أو مهينة.

ــادة  4 امل

حظر االسترقاق والعمل اجلبري

ال يجوز استرقاق أي إنسان وال استعباده.  .1

ال يجوز إلزام أي إنسان بتأدية عمل جبري أو إلزامي.  .2

ال يعتبر «عمالً جبرياً أو إلزامياً» بحسب هذه املادة :  .3

أي عمل متطلَّب بشكل عادي، من شخص خاضع لالحتجاز  أ) 
وفقاً للشروط املنصوص عليها في املادة 5 من هذه االتفاقية، 

أو في اإلفراج املشروط؛

أي خدمة ذات طابع عسكري أو خدمة أخرى بديلة حتل محل  ب) 
اخلدمة العسكرية اإللزامية، في حالة املستنكفني ضميرياً 

في البلدان حيث يُعترف بشرعية االستنكاف الضميري؛

ــة متطلَّبة في حال وجود أزمات أو كوارث تهدد حياة  أي خدم ج) 
او رفاهية اجلماعة؛

أي عمل أو خدمة تشكل جزءًا من االلتزامات املدنية العادية. د) 

ــادة  5 امل

احلق في احلرية واألمن

لكل شخص احلق في احلرية واألمن. ال يجوز حرمان أي إنسان من   .1
حريته، إال في احلاالت التالية التي ينص عليها القانون :
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ً قانونياً على أثر إدانته من محكمة  إذا كان الشخص محتجزا أ) 
ذات اختصاص؛

ــاز قانونيني  ــال أو احتج ــاً العتق ــخص مخضع إذا كان الش ب) 
ــه وفقاً للقانون عن محكمة، أو  لتمرده على قرار صادر بحق

لضمان تنفيذ التزام منصوص عليه في القانون؛

ــة مثوله أمام  ً بغي ــزا ــالً أو محتج ــخص معتق إذا كان الش ج) 
ــباب  ــاص، عندما توجد أس ــة ذات االختص ــة القضائي الهيئ
مقبولة لالشتباه في ارتكابه جرمية أو دواع معقولة لالعتقاد 

بضرورة منعه من ارتكاب جرمية او من الفرار بعد ارتكابها؛

ــن، بقرار متخذ  ــي حالة االحتجاز القانوني لقاصر في الس ف د) 
ــي لتقدميه  ــازه القانون ــة، أو احتج ــه املراقَب ــار تربيت ــي إط ف

للسلطة اخملتصة؛

ــره مرضاً  ــخص مرجَّح نش في حالة االحتجاز القانوني لش ه) 
معدياً، أو ألخبل، أو لسكير، أو ملدمن، أو ملتشرد ؛

في حالة االعتقال أو االحتجاز القانونيني لشخص ملنعه من  و) 
ذ بحقه  دخول األراضي بشكل غير قانوني، أو لشخص متخَ

إجراء طرد أو تسليم.

ــن املهلة األقصر وفي لغة  ــخص معتقل وضم يجب إعالم أي ش  .2
يفهمها، بأسباب اعتقاله وبأي تهمة موجهة إليه؛

ــروط  ــل أو محتجز وفقاً للش ــخص معتق ــول كل ش ــب مث يج   .3
ً أمام قاض أو  ــورا ــن هذه املادة، ف ــا في الفقرة 1.ج م ــوص عليه املنص
ــخص  ــر مخول قانونياً مزاولة وظائف قضائية، ولهذا الش حاكم آخ
ــة معقولة أو أن يفرَج عنه في انتظار  ــق في أن يحاكَم ضمن مهل احل
ــن مثوله أمام  ــراج عنه لكفالة تؤم ــوز إخضاع اإلف ــه. ويج محكامت

احملكمة.
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ــخص محروم من حريته باالعتقال أو االحتجاز، احلق في  لكل ش  .4
التماس احملكمة كي تنظر بسرعة في قانونية احتجازه وتأمر باإلفراج 

عنه إذا كان االحتجاز غير قانوني.

ــروف مخالفة  ــال أو احتجاز في ظ ــة اعتق ــخص ضحي لكل ش  .5
ألحكام هذه املادة، احلق في اجلبر.

ــادة  6 امل

احلق في محاكمة عادلة

لكل شخص احلق في سماع محمكة مستقلة ونزيهة قضيته،    .1
ــل في حقوقه  ــة معقولة، للفص ــادل وعلني وضمن مهل ــكل ع بش
ــوغات التهمة اجلزائية املوجهة إليه. وعلى احلكم أن  والتزاماته، ومس
ــور من حضور  ــع الصحافة واجلمه ــواز من ــاً، لكن مع ج ــدر علني يص
ــة األخالق أو النظام العام أو  ــات الدعوى، كلياً أو جزئياً، ملصحل جلس
ــا تتطلب ذلك مصالح  ــن الوطني في اجملتمع الدميقراطي، عندم األم
ــن أو حماية احلياة اخلاصة لألطراف في الدعوى، أو  القاصرين في الس
ــا كان  من احملتمل أن  ــدد من احملكمة، إذا م ــط بالقدر الضروري احمل فق

تخلّ علنية اجللسات، في ظروف خاصة، مبصلحة العدالة.

كل شخص متهم بجرمية يعتبر بريئاً حتى تثبيت ذنبه قانونياً.   .2

ً في : لكل شخص احلق حتديدا   .3

ــا وبصورة  ــة يفهمه ــة األقصر وبلغ ــن املهل ــم ضم أن يُعل أ) 
مفصلة، بطبيعة التهمة املوجهة إليه وبسببها؛

نح ما يكفيه من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعه ؛ أن ميُ ب) 

أن يدافع عن نفسه أو أن يحظى مبساعدة من يختاره للدفاع  ج) 
عنه، وفي حال لم تكن لديه اإلمكانيات لدفع أجر املدافع، أن 
ــا تقتضي ذلك  ــي، عندم ــاع مجان ــه محامي دف ــع عن يداف

مصلحة العدالة؛
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ــهود اإلثبات أو أن يطلب استجوابهم، أو أن  ــتجوب ش أن يس د) 
ــتجوابهم  ــهود الدفاع وعلى اس ــتدعاء ش يحصل على اس

وفقاً لنفس شروط شهود اإلثبات؛

ــاعدة مترجم شفهي مجاناً، إذا كان ال يفهم  أن يحظى مبس ه) 
أو ال يتكلم اللغة املستخدمة في اجللسة.

ــادة  7 امل

ال عقاب إال مبوجب القانون

ــان بسبب عمل أو إغفال لم يكن يشكل  ال يجوز أن يدان أي إنس  .1
حينما ارتُكب جرمية وفقاً للقانون الوطني أو للقانون الدولي. كذلك، 
ــة حينما ارتُكبت  ــي كانت منطبق ــد من تلك الت ــة تُنزل أش ال عقوب

اجلرمية. 

لن تخلّ هذه املادة باحلكم والعقوبة الصادرين بحق شخص ثبت    .2
ــكل حينما ارتُكب عمالً إجرامياً  عليه ارتكاب عمل أو إغفال كان يش

وفقاً للمبادئ القانونية التي تعترف بها األمم املتحضرة.

ــادة  8 امل

احلق في احترام احلياة اخلاصة والعائلية

ــة والعائلية وحرمة  ــخص احلق في احترام حياته اخلاص لكل ش   .1
منزله ومراسالته.

ال يجوز حصول تدخل من السلطة العامة في ممارسة هذا احلق،    .2
إال بالقدر الذي ينص فيه القانون على هذا التدخل، والذي يشكل فيه 
ــي، لألمن الوطني أو  ــراً ضرورياً في اجملتمع الدميقراط ــذا األخير تدبي ه
ــالمة العامة أو رفاهية البلد االقتصادية أو الدفاع عن النظام أو  الس
ــالق أو حماية حقوق  ــة الصحة أو األخ ــم اجلزائية أو حماي ــع اجلرائ من

الغير وحرياته.
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ــادة  9 امل

حرية الفكر والضمير والدين 

ــتلزم  ــخص احلق في حرية الفكر والضمير والدين. ويس لكل ش   .1
ــة إظهار الدين  ــن أو املعتقد، وكذلك حري ــق حرية تغيير الدي هذا احل
ــر، بالتعبد والتعليم  د فردياً أو جماعياً، وفي العلن أو في الس واملعتقَ

واملمارسات وإحياء الشعائر.

ال يجوز وضع قيود على حرية إظهار الدين أو املعتقدات غير تلك    .2
ــكل تدابير ضرورية في اجملتمع  املنصوص عليها في القانون والتي تش
ــة أو األخالق  ــة النظام أو الصح ــام أو حماي ــن الع ــي، لألم الدميقراط

العامة أو حماية حقوق الغير وحرياته.

ــادة  10 امل

حرية التعبير

ــذا احلق حرية  ــمل ه ــخص احلق في حرية التعبير. ويش لكل ش   .1
ــن دون أن يحصل  ــات أو األفكار م ــي أو نقل املعلوم ــرأي وحرية تلق ال
تدخل من السلطات العامة، ودومنا اعتبار حلدود. ال حتول هذه املادة دون 
ــينما أو التلفزة، لنظام  ــركات البث اإلذاعي أو الس ــاع الدول ش إخض

التراخيص.

ــن واجبات  ــمله م ــذه احلريات وما تش ــة ه ــوز إخضاع ممارس يج   .2
ــود أو العقوبات  ــروط أو القي ــض املعامالت أو الش ــؤوليات، لبع ومس
املنصوص عليها في القانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في اجملتمع 
ــالمة األراضي أو السالمة العامة أو  الدميقراطي، لألمن الوطني أو س
ــة أو األخالق، أو حلماية  ــة النظام ومنع اجلرمية، أو حلماية الصح حماي
ــرية، أو  ــف عن معلومات س ــر أو حقوقه، أو ملنع الكش ــمعة الغي س

لضمان سلطة القضاء ونزاهته.
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ــادة  11 امل

حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات

ــلمي وحرية تكوين  ــي حرية االجتماع الس ــخص احلق ف لكل ش   .1
ــاب إلى  ــاء نقابات مع الغير واالنتس ــات، مبا فيه احلق في إنش اجلمعي

نقابات حلماية مصاحله.

ــة هذه احلقوق غير تلك املنصوص  ال يجوز وضع قيود على ممارس   .2
عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في اجملتمع الدميقراطي، 
ــن العام أو حماية النظام أو الصحة أو األخالق العامة، أو حلماية  لألم
ــة  ــوق الغير وحرياته. ال حتول هذه املادة دون فرض قيود على ممارس حق
ــلحة أو الشرطة أو موظفي اإلدارة  هذه احلقوق من أفراد القوات املس

العامة.

ــادة  12 امل

احلق في الزواج

ــيس عائلة  ــن الزواج، وتأس ــل واملرأة احلق في الزواج بعد بلوغ س للرج
وفقاً للقوانني الوطنية التي حتكم ممارسة هذا احلق.

ــادة  13 امل

احلق في االنتصاف الفعال

لكل شخص انتُهكت حقوقه وحرياته املعترف بها في هذه االتفاقية، 
ــق في احلصول على انتصاف فعال أمام هيئة نقض قضائية، حتى  احل
ــة  ــخاص عاملني في إطار ممارس ــكاب االنتهاك من أش ــي حال ارت وف

وظائفهم الرسمية.
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ــادة  14  امل

حظر التمييز

ــرف بها في هذه االتفاقية  ــب تأمني التمتع باحلقوق واحلريات املعت يج
ــس أو العنصر أو اللون أو  ً ذاك القائم على اجلن ــدا ــز، وحتدي دون أي متيي
ــية أو األصل الوطني أو االجتماعي أو  اللغة أو الدين أو اآلراء السياس

االنتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الوالدة أو أي وضع آخر

ــادة  15 امل

اخلروج عن االتفاقية في حاالت الطوارئ

ــدد حياة األمة، يجوز ألي  ــي حالة احلرب أو أي خطر عام آخر يه ف   .1
ــات املنصوص  ــر خارجة عن االلتزام ــام اتخاذ تدابي ــرف متعاقد س ط
ــرط  عليها في هذه االتفاقية، وفقط بالقدر الذي يتطلبه الوضع، وش
ــائر االلتزامات القائمة مبوجب  أال تكون هذه التدابير متناقضة مع س

القانون الدولي.

ال تسمح الفقرة السابقة بأي خروج عن املادة 2، باستثناء حالة    .2
الوفاة الناجتة عن أعمال حربية مشروعة، وال عن املواد 3 و4 (الفقرة 1) 

و7.

ــق في اخلروج، األمني  ــام ميارس هذا احل يُعلِم أي طرف متعاقد س   .3
العام جمللس أوروبا كلياً بالتدابير املتخذة والدوافع التي أملتها. وعليه 
أيضاً إعالم األمني العام جمللس أوروبا بتاريخ توقف سريان مفعول هذه 

التدابير واستعادة أحكام االتفاقية تطبيقها الكلي.
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ــادة  16  امل

القيود على نشاط األجانب السياسي

ــى أنه يحظر على  ــن أحكام املواد 10 و 11 و 14 عل ــوز أخذ أي م ال يج
ــاط األجانب  ــى نش ــود عل ــرض قي ــامية ف ــدة الس ــراف املتعاق األط

السياسي.

ــادة  17 امل

حظر إساءة استعمال القانون

ــير على أنه  ــوز أخذ أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بالتفس ال يج
ــاط أو في  ــة أو لفرد أي حق في االنخراط في نش ــر لدولة أو جلماع يق
ــا في هذه  ــوق أو احلريات املعترف به ــدم احلق ــام بعمل بهدف ه القي
ــع من  ــن هذه احلقوق واحلريات إلى أوس ــة، أو الذهاب باحلد م االتفاقي

املنصوص عليه في هذه االتفاقية.

ــادة  18 امل

احلد من استخدام القيود على احلقوق

ــروط هذه االتفاقية على  ــق القيود املوضوعة وفقاً لش ال يجوز تطبي
احلقوق واحلريات املعنية، إال للغرض الذي وضعت من أجله.



15

II القسم
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

ــادة 19  امل

إنشاء احملكمة

تأميناً الحترام األطراف املتعاقدة السامية التعهدات الناجتة عن هذه 
ــة أوروبية حلقوق  ــاء محكم ــة وبروتوكوالتها، يصار إلى إنش االتفاقي

اإلنسان، مسماة بـ«احملكمة» أدناه. وهي تعمل بصورة دائمة.

ــادة  20 امل

عدد القضاة

ــدد األطراف املتعاقدة  ــف احملكمة من عدد من القضاة معادل لع تتأل
السامية.

ــادة  21 امل

شروط ممارسة املهام

على القضاة أن يتحلّوا أخالقياً بدرجة عليا من االعتبار، وأن يلبّوا    .1
ــا، أو أن يكونوا  ــام القضائية العلي ــة امله ــروط املتطلبة ملمارس الش

حقوقيني ذوي كفاءة معترف لهم بها.

يحكم القضاة في احملكمة بصفة فردية.   .2

ــاط  ــوا أي نش ــدة واليتهم أن ميارس ــن م ــاة ضم ــوز للقض ال يج   .3
ــتقالل أو النزاهة أو التفرغ الذي يتطلبه  متعارض مع متطلبات االس
ــي أي قضية تُرفع عمالً بهذه  ــاط كامل الدوام. تفصل احملكمة ف نش

الفقرة.
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ــادة  22 امل

انتخاب القضاة

ــام،  ــة وعن كل طرف متعاقد س ــاة اجلمعية البرملاني ــب القض تنتخ
ــحني يقدمهم  ــاس قائمة بثالثة مرش ــوات وعلى أس ــة األص وبأكثري

الطرف املتعاقد السامي.

ــادة  23 امل

مدة والية القضاة وعزلهم 

يُنتخب القضاة ملدة تسع سنوات. وال جتوز إعادة انتخابهم.   .1

تنتهي والية القضاة حال بلوغهم سن الـ70.   .2

يواصل القضاة مهامهم حتى استبدالهم. ويواصلون النظر في    .3
القضايا التي مت التماسهم بشأنها من قبل.

ال جتوز إقالة قاض من منصبه ما لم يقرر سائر القضاة وبأكثرية    .4
الثلثني أن القاضي املعني لم يعد يستوفي الشروط املتطلَّبة.

ــادة  24 امل

قلم احملكمة واملقررون

للمحكمة قلم يحدد نظام احملكمة مهامه وتنظيمه.   .1

ــاعدها مقررون  عندما حتكم احملكمة بهيئة القاضي املنفرد، يس   .2
ــون مهامهم حتت سلطة رئيس احملكمة. وهم ينتمون إلى قلم  ميارس

احملكمة.
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ــادة  25 امل

هيئة احملكمة بكامل أعضائها

إن احملكمة اجملتمعة بكامل أعضائها :

ــنوات.  ــها ونائب أو نائبني للرئيس ملدة ثالث س تنتخب رئيس أ)  
وجتوز إعادة انتخابهم؛

تشكل دوائر لفترة محددة؛ ب)  

تنتخب رؤساء دوائر احملكمة. وجتوز إعادة انتخابهم؛ ج)  

تقر نظام احملكمة؛ د)  

تنتخب رئيس القلم ونائباً أو عدة نواب له؛ ه)  

تتقدم بكل طلب مبوجب املادة 26 الفقرة 2. و)  

ــادة  26 امل

هيئات القاضي املنفرد واللجان والدوائر والدائرة الكبرى

ــع احملكمة بهيئات  ــة أمامها، جتتم ــي القضايا املرفوع للنظر ف   .1
القاضي املنفرد واللجان بثالثة قضاة والدوائر بسبعة قضاة، وبالدائرة 
ــة اللجان لفترة  ــكل دوائر احملكم ــر قاضياً. تش ــبعة عش الكبرى بس

محددة.

ــل أعضائها، يجوز للجنة الوزراء،  بطلب من هيئة احملكمة بكام   .2
ــاة الدوائر إلى  ــض عدد قض ــرة محددة، أن تخف ــرار إجماعي ولفت بق

خمسة قضاة.

ــي املنفرد، ال ينظر في أي  ــي الذي يحكم بهيئة القاض إن القاض   .3
ــذي انتُخب هذا  ــامي ال ــرف املتعاقد الس ــد الط ــاس مرفوع ض التم

القاضي عنه.

ــام طرف في املنازعة،  ب عن طرف متعاقد س ــي املنتخَ إن القاض   .4
ــرة الكبرى. في حال غياب هذا  ً في الدائرة والدائ ــون تلقائياً عضوا يك
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ــخص بصفة  ــه على احلكم، يقضي محله ش ــي أو عدم قدرت القاض
قاض يختاره رئيس احملكمة من ضمن قائمة مقدمة إليه مسبقاً من 

الطرف املعني.

ــة ونائبا الرئيس  ــاً رئيس احملكم ــاء الدائرة الكبرى أيض من أعض   .5
ورؤساء الدوائر وقضاة آخرون معينون وفقاً لنظام احملكمة. عند إحالة 
ــرى مبوجب املادة 43، ال يجوز ألي من قضاة  ــة على الدائرة الكب القضي
ــتثناء رئيس الدائرة  ــرة التي أصدرت احلكم أن يحكم فيها، باس الدائ
ــامي  باً عن الطرف املتعاقد الس ــي الذي حكم بصفته منتخَ والقاض

املعني.

ــادة  27 امل

اختصاص القضاة املنفردين

ــة التماس مرفوع  ــرد أن يعلن عدم مقبولي ــوز للقاضي املنف يج   .1
مبوجب املادة 34، أو شطبه من سجل القلم، في حال جاز اتخاذ هكذا 

قرار دون املزيد من التدقيق.

إن القرار الصادر قرار نهائي.   .2

ــة االلتماس، أو إذا لم  ــم يعلن القاضي املنفرد عدم مقبولي إذا ل   .3
ــجل القلم، أحاله على جلنة أو على دائرة للمزيد من  ــطبه من س يش

التدقيق.

ــادة  28 امل

اختصاص اللجان

ــب املادة 34، وبقرار  ــوز للجنة رُفع أمامها التماس فردي مبوج يج   .1
إجماعي :  

ــطبه من سجل القلم، في  أن تعلن عدم مقبوليته أو أن تش أ)  
حال جاز اتخاذ هكذا قرار دون املزيد من التدقيق؛ 
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أو أن تعلن مقبوليته وتصدر معاً حكماً في املوضوع، عندما  ب)  
ــير أو تطبيق االتفاقية أو أحد  ــألة املتصلة بتفس تكون املس
ــمولة باجتهاد  ــا والتي هي أصل القضية، مش بروتوكوالته

راسخ من احملكمة.

ــرة 1 قرارات  ــا في الفق ــكام املنصوص عليه ــرارات واألح إن الق   .2
نهائية.

ــامي  ــن الطرف املتعاقد الس ب ع ــي املنتخَ ــن القاض ــم يك إذا ل   .3
ً في اللجنة، جاز للجنة وفي أي مرحلة من  الطرف في املنازعة، عضوا
ــاض من قضاتها محل أحد  ــل اإلجراءات، أن تدعوه للحكم كق مراح
ــل ذات الصلة، مبا فيها  ــبان كافة العوام أعضائها، مع أخذها باحلس
ــق اإلجراء  ــرف املعني على تطبي ــد اعترض الط ــة ما إذا كان ق معرف

املنصوص عليه في الفقرة 1.ب.

ــادة  29 امل

قرارات الدوائر في املقبولية واملوضوع

ــم يُصدر حكم  ــني 27 أو 28، ول ــب املادت ــذ قرار مبوج ــم يُتخ إذا ل   .1
ــات  ــب املادة 28، نظرت دائرة في مقبولية وفي موضوع االلتماس مبوج
املرفوعة مبوجب املادة 34. ويجوز اتخاذ قرار املقبولية بشكل منفصل.

ــات املتعلقة بالدول  تنظر دائرة في مقبولية وموضوع االلتماس   .2
ً مخالفاً في  ــرارا ــادة 33. وما لم تتخذ احملكمة ق ــة مبوجب امل واملرفوع

احلاالت االستثنائية، فإن قرار املقبولية يؤخذ بشكل منفصل.

ــادة  30  امل

التخلي للدائرة الكبرى

ــألة خطيرة متصلة  إذا كانت تطرح القضية العالقة أمام دائرة مس
ــا، أو إذا كان ممكناً أن يؤدي حل  ــير االتفاقية أو أحد بروتوكوالته بتفس
ــابق عن احملكمة، جاز  ــألة إلى تعارض مع حكم صادر في وقت س مس
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ــد، أن تتخلى للدائرة  ــد أصدرت حكمها بع ــرة وطاملا لم تكن ق للدائ
الكبرى، ما لم يعترض أحد األطراف على ذلك.

ــادة  31 امل

صالحيات الدائرة الكبرى

إن الدائرة الكبرى :

ــادة 33 أو املادة 34  ــات املرفوعة مبوجب امل تنظر في االلتماس أ)  
ــة مبوجب  ــا الدائرة القضي ــت عليه ــون قد أحال ــا تك عندم

املادة 43؛

ــائل التي تلتمس جلنة الوزراء احملكمة بشأنها  حتكم في املس ب)  
مبوجب املادة 46 الفقرة 4؛ 

تنظر في طلبات الفتاوى املرفوعة مبوجب املادة 47. ج)  

ــادة  32  امل

اختصاص احملكمة

ــير  ــائل املتعلقة بتفس ــة كافة املس ــمل اختصاص احملكم يش   .1
ــروط  ــق االتفاقية وبروتوكوالتها، التي تُطرح عليها وفقاً للش وتطبي

املنصوص عليها في املواد 33 و34 و46 و47.

ــإن الفصل  ــة، ف ــاص احملكم ــى اختص ــراض عل ــال االعت ــي ح ف   .2
للمحكمة.

ــادة  33 امل

القضايا بني الدول

يجوز ألي طرف متعاقد سام أن يلتمس احملكمة بشأن أي خرق ألحكام 
االتفاقية وبروتوكوالتها، يعتقد بإمكان عزوه إلى طرف متعاقد سام 

آخر.
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ــادة  34 امل

االلتماسات الفردية

يجوز التماس احملكمة من أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية 
ــن أحد األطراف  ــون انتهاكاً بحقهم م ــخاص، يزعم أو مجموعة أش
املتعاقدة السامية للحقوق املعترف بها في االتفاقية أو بروتوكوالتها. 
ــة الفعالة  ــامية بعدم عرقلة املمارس ــزم األطراف املتعاقدة الس تلت

لهذا احلق بأي تدبير كان.

ــادة  35 امل

شروط املقبولية

ــبل االنتصاف  ــتنفاد س ــة إال بعد اس ــاس احملكم ــوز التم ال يج   .1
ــارف عليها عموماً، وفي  ــادئ القانون الدولي املتع الوطنية، طقباً ملب

غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الوطني النهائي.

ال تستبقي احملكمة أي التماس فردي مرفوع مبوجب املادة 34 :    .2

إذا كان مجهول املصدر؛ أ)  

أو إذا كان في اجلوهر هو ذاته الذي نظرت فيه احملكمة من قبل  ب)  
ــرح من قبل على هيئة قضائية دولية معنية بالتحقيق  أو طُ

أو التسوية، وإذا لم يكن يتضمن وقائع جديدة.

ــوع عمالً باملادة 34 في  ــن احملكمة عدم قبول أي التماس مرف تعل   .3
حال رأت :

ــكام االتفاقية أو بروتوكوالتها،  أن االلتماس متعارض مع أح أ)  
وينم بوضوح عن سوء في املسوغات أو في االستعمال؛

ــرض ألي ضرر هام، إال إذا تطلب احترام  ــس لم يتع أو أن امللتمِ ب)  
حقوق اإلنسان املضمونة في االتفاقية وبروتوكوالتها النظر 
ــرط إال تُردّ لهذا السبب أي قضية  في موضوع االلتماس، وش
لم تنظر فيها محكمة وطنية مع مراعاة األصول القانونية.
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ــذه املادة.  ــر مقبول عمالً به ــة أي التماس تعتبره غي ــردّ احملكم ت   .4
ــن مراحل  ــي أي مرحلة م ــذا النحو ف ــى ه ــا التصرف عل ــوز له ويج

اإلجراءات.

ــادة  36 امل

تدخل طرف ثالث

في أي قضية تُرفع أمام دائرة أو أمام الدائرة الكبرى، يحق لطرف   .1
ــة مكتوبة وأن  ــس، أن يقدم مالحظ ــه مواطن ملتمِ ــام ل متعاقد س

يشارك في اجللسات.

ــوز لرئيس احملكمة أن يدعو أي  ــن إدارة العدالة، يج ملصلحة حس   .2
ــخص معني ما  ــام ليس طرفاً في الدعوى، أو أي ش طرف متعاقد س
ــاركة في  ــات مكتوبة أو إلى املش ــدمي مالحظ س، إلى تق ــدا امللتمِ ع

اجللسات.

في أي قضية تُرفع أمام دائرة أو أمام الدائرة الكبرى، يجوز ملفوض    .3
ــارك  ــان جمللس أوروبا أن يقدم مالحظات مكتوبة وأن يش حقوق اإلنس

في اجللسات.

ــادة  37   امل

الشطب

ــراءات أن تقرر  ــة من مراحل اإلج ــة في أي مرحل ــوز للمحكم يج   .1
شطب التماس من سجل القلم عندما تسمح الظروف باستنتاج :

س لم يعد راغباً في استبقائه؛ أن امللتمِ أ)  

ويّت؛ أن املنازعة قد سُ ب)  

ــوده، لم يعد  ــر حتققت احملكمة من وج ــبب آخ أو أنه وألي س ج)  
هناك ما يبرر مواصلة النظر في االلتماس.
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ــن احملكمة تواصل النظر في االلتماس إذا كان يتطلب ذلك احترام  لك
حقوق اإلنسان املضمونة في االتفاقية وبروتوكوالتها.

يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة تسجيل التماس في سجل القلم    .2
عندما ترى أن الظروف تبرر ذلك.

ــادة  38  امل

مواجهة الشهود واستجوابهم

ــورة وجاهية مع ممثلي األطراف، وجتري  تنظر احملكمة في القضية بص
ــامية تقدمي كل  ــدة الس ــى األطراف املتعاق ــزوم حتقيقاً، عل ــد الل عن

التسهيالت الضرورية لقيادته بفعالية.

ــادة  39 امل

التسويات بالتراضي

ــراءات أن تضع  ــي أي مرحلة من مراحل اإلج ــوز للمحكمة ف يج   .1
ــوية بالتراضي  ــة التوصل إلى تس ــرف املعنيني بغي ــها في تص نفس
مة احترام حقوق اإلنسان كما تعترف بها االتفاقية  للقضية، مستلهِ

وبروتوكوالتها.

إن اإلجراء املنصوص عليه في الفقرة 1 إجراء سري.   .2

في حال حصول تسوية بالتراضي، تشطب احملكمة القضية من    .3
سجل القلم بقرار يقتصر على عرض وجيز للوقائع وللحل املعتمد.

ــوية  ــة الوزراء التي تراقب تنفيذ بنود التس ــوَّل القرار إلى جلن يح   .4
بالتراضي كما جاءت في القرار.
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ــادة  40  امل

جلسة االستماع العامة واالطالع على الوثائق

ــم تقرر احملكمة  ــة عامة ما ل ــتماع تكون جلس ــة االس إن جلس   .1
خالف ذلك لظروف استثنائية.

ــق املودعة في قلم احملكمة تكون في متناول اجلمهور ما  إن الوثائ   .2
لم يقرر رئيس احملكمة خالف ذلك.

ــادة  41 امل

اإلرضاء املنصف

إذا أعلنت احملكمة حصول انتهاك لالتفاقية أو لبروتوكوالتها، وإذا لم 
ــمح القانون الوطني اخلاص بالطرف املتعاقد السامي بإزالة  يكن يس
ــة الطرف  ــص، منحت احملكم ــكل ناق ــذا االنتهاك إال بش ــب ه عواق

املتضرر إذا كان ذلك مناسباً إرضاءً منصفاً.

ــادة  42  امل

األحكام الصادرة عن الدوائر

ــكام املادة 44  ــن الدوائر نهائية وفقاً ألح ــكام الصادرة ع تصبح األح
الفقرة 2.

ــادة  43 امل

اإلحالة على الدائرة الكبرى

ــهر من تاريخ  ــي القضية في غضون ثالثة أش ــوز ألي طرف ف يج   .1
ــتثنائية، أن يطلب إحالة  ــاالت اس ــن الدائرة، وفي ح ــدور احلكم ع ص

القضية على الدائرة الكبرى.
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ــرى بالطلب إذا  ــاة من الدائرة الكب ــة قض تقبل هيئة من خمس   .2
ــير أو تطبيق  ــألة خطيرة متصلة بتفس ــرح القضية مس كانت تط

االتفاقية أو بروتوكوالتها، أو أيضاً مسألة خطيرة ذات طابع عام.

ــرة الكبرى في  ــرت الدائ ــاة بالطلب، نظ ــة القض ــت هيئ إذا قبل   .3
القضية وأصدرت حكماً فيها.

ــادة  44 امل

األحكام النهائية

إن احلكم الصادر عن الدائرة الكبرى حكم نهائي.   .1

إن احلكم الصادر عن دائرة يصبح نهائياً :   .2

ــب إحالة  ــن التقدم بطل ــراف عزوفها ع ــن األط ــا تعل عندم أ)  
القضية على الدائرة الكبرى؛

ــم تُطلب إحالة  ــدور احلكم، إذا ل ــهر من ص ــد ثالثة أش أو بع ب)  
القضية على الدائرة الكبرى؛

ــب اإلحالة  ــرة الكبرى طل ــاة الدائ ــردّ هيئة قض ــا ت أو عندم ج)  
املتقدم به عمالً باملادة 43.

يتم نشر احلكم النهائي.   .3

ــادة  45 امل

تعليل األحكام والقرارات

ــات أو  ــي تعلن قبول االلتماس ــكام كما القرارات الت ــل األح تعلَّ   .1
عدمه.

ــاً أو جزئياً عن رأي القضاة اإلجماعي،  ــم ال يعبر كلي إذا كان احلك   .2
حقّ لكل قاض إرفاقه بعرض لرأيه املنفصل. 
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ــادة  46 امل

القوة اإللزامية وتنفيذ األحكام

ــكام احملكمة  ــامية باالمتثال ألح ــراف املتعاقدة الس تلتزم األط   .1
النهائية في املنازعات التي تكون أطرافاً فيها.

يحوَّل حكم احملكمة النهائي إلى جلنة الوزراء التي تراقب تنفيذه.   .2

ــم النهائي دونها  ــة الوزراء أن مراقبة تنفيذ احلك عندما ترى جلن   .3
صعوبة في تفسير هذا احلكم، يجوز لها التماس احملكمة كي تفصل 
في مسألة التفسير. يُتخذ قرار التماس احملكمة بأكثرية ثلثي أصوات 

املمثلني اخملولني العضوية في اللجنة.

ــامياً يرفض االمتثال  عندما ترى جلنة الوزراء أن طرفاً متعاقداً س   .4
ــا بعد إنذار هذا  ــة يكون طرفاً فيها، يجوز له ــرار نهائي في منازع لق
ــرف وبقرار متخذ بأكثرية ثلثي أصوات املمثلني اخملولني العضوية  الط
ــرام هذا الطرف  ــألة احت ــان مس ــي اللجنة، أن تلتمس احملكمة بش ف

التزامه بحكم الفقرة 1.

إذا حتققت احملكمة من حصول انتهاك للفقرة 1، أحالت القضية    .5
ــا. وإذا حتققت  ــر الواجب اتخاذه ــوزراء لتفحص التدابي ــى جلنة ال عل
احملكمة من عدم حصول انتهاك للفقرة 1، أحالت القضية على جلنة 

الوزراء التي تقرر إنهاء فحصها.

ــادة  47 امل

الفتواى

يجوز للمحمكة بطلب من جلنة الوزراء إصدار فتواى في مسائل    .1
قانونية متعلقة بتفسير االتفاقية وبروتوكوالتها.

ال تتناول هذه الفتاوى املسائل املتصلة مبضمون أو نطاق احلقوق    .2
ــم I من االتفاقية والبروتوكوالت، وال سائر  واحلريات املعرفة في القس
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ــائل التي قد يترتب على احملكمة أو على جلنة الوزراء النظر فيها  املس
على أثر التماس متقدَّم به وفقاً لالتفاقية.

ــوزراء قرار التقدم بطلب فتوى من احملكمة بأكثرية  تتخذ جلنة ال   .3
أصوات املمثلني اخملولني العضوية في اللجنة.

ــادة  48 امل

اختصاص احملكمة في الفتاوى

ــوى املتقدَّم به من جلنة الوزراء من  ــرر احملكمة ما إذا كان طلب الفت تق
اختصاصها املعرف في املادة 47.

ــادة  49 امل

تعليل الفتواى

إن الفتوى الصادرة عن احملكمة تكون معللة.   .1

إذا كانت الفتوى ال تعبر كلياً أو جزئياً عن رأي القضاة اإلجماعي،    .2
حقّ لكل قاض إرفاقها بعرض لرأيه املنفصل.

حتوَّل فتوى احملكمة إلى جلنة الوزراء.   .3

ــادة  50 امل

النفقات املترتبة على عمل احملكمة

يتكفل مجلس أوروبا بالنفقات املترتبة على عمل احملكمة.
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ــادة  51 امل

امتيازات القضاة وحصاناتهم

ــازات واحلصانات  ــم باالمتي ــتهم مهامه ــع القضاة أثناء ممارس يتمت
ــي جمللس أوروبا وفي  املنصوص عليها في املادة 40 من النظام األساس

االتفاقات املعقودة حتت هذه املادة.

III القسم
أحكام متفرقة

ــادة  52  امل

حتققيات األمني العام

ــام جمللس أوروبا،  ــام وبطلب من األمني الع ــر كل طرف متعاقد س يوف
ــي التطبيق  ــني قانونه الوطن ــن كيفية تأم ــات املطلوبة ع اإليضاح

الفعال لكافة أحكام هذه االتفاقية.

ــادة  53 امل

حماية حقوق اإلنسان املعترف بها

ــير على أنه يحد  لن يؤخذ أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بالتفس
أو ميس باحلقوق واحلريات األساسية، التي قد يُعترف بها وفقاً لقوانني 
أي طرف متعاقد أو ألي اتفاقية يكون فيها هذا الطرف املتعاقد طرفاً.

ــادة  54  امل

سلطات جلنة الوزراء

ــلطات التي مينحها  ــلّ أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بالس ال يخ
النظام األساسي جمللس أوروبا للجنة الوزراء.
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ــادة  55 امل

التخلي عن طرق أخرى
لتسوية النزاعات

ــادل، وما لم يوجد  ــكل متب ــامية بش تتخلى األطراف املتعاقدة الس
توافق خاص على خالف ذلك، عن االستناد إلى املعاهدات أو االتفاقات 
ــير أو  ــئ عن تفس ــات القائمة بينها، اللتماس حل نزاع ناش أو اإلعالن
ــوية املنصوص  ــة من غير طرق التس ــذه االتفاقية، بطريق ــق ه تطبي

عليها في هذه االتفاقية.

ــادة  56 امل

التطبيق اإلقليمي 

ــد التصديق أو في أي وقت فيما بعد، أن تعلن  ــوز ألي دولة، عن يج   .1
بتبليغ موجه إلى األمني العام جمللس أوروبا أن هذه االتفاقية ستطبق، 
مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه املادة، على كافة األقاليم أو على 

أي من األقاليم التي تتولى مسؤولية عالقاتها الدولية.

تطبَّق االتفاقية على اإلقليم أو على األقاليم املعينة في التبليغ    .2
في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ استالم األمني العام جمللس أوروبا 

هذا التبليغ.

ــورة باألخذ  ــى األقاليم املذك ــذه االتفاقية عل ــكام ه ــق أح تطبَّ   .3
باحلسبان املقتضيات احمللية.

ــاً وفقاً للفقرة األولى من هذه املادة،  يجوز ألي دولة أصدرت إعالن   .4
ــن في أي وقت فيما بعد قبولها باختصاص احملكمة للنظر في  أن تعل
ــر احلكومية أو  ــات غي ــني أو املنظم ــخاص الطبيعي ــات األش التماس
ــادة 34 من االتفاقية،  ــا تنص عليه امل ــخاص كم مجموعات من األش
وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من األقاليم التي ينطبق عليها هذا 

اإلعالن. 
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ــادة  57 امل

التحفظات

ــوز ألي دولة عند توقيعها على هذه االتفاقية أو عند إيداعها  يج   .1
ــن أحكام  ــى حكم معني م ــداء حتفظ عل ــق عليها، إب ــك التصدي ص
ــدم توافق بني قانون نافذ املفعول فيها  ــة، وذلك بقدر وجود ع االتفاقي
ــع العام غير  ــات ذات الطاب ــم. إن التحفظ ــني، وبني هذا احلك ــي احل ف

مسموح بها وفقاً لشروط هذه املادة.

ــادة أن يتمضن عرضاً  ــاً لهذه امل ــرَب عنه وفق ــى أي حتفظ يع عل   .2
ً للقانون املعني. وجيزا

ــادة  58 امل

االنسحاب من االتفاقية 

ــذه االتفاقية إال  ــحاب من ه ــام االنس ال يجوز لطرف متعاقد س   .1
ــاذ مفعول االتفاقية  ــنوات من تاريخ نف بعد انقضاء مهلة خمس س
ــهر موجه إلى األمني العام  ــتة أش ــعار مسبق من س عليه، ومع إش

جمللس أوروبا الذي يُعلم به سائر األطراف املتعاقدة.

ــرف املتعاقد  ــحاب إحالل الط ــذا االنس ــج عن ه ــن أن ينت ال ميك   .2
السامي من االلتزامات املتضمنة في هذه االتفاقية، فيما يتعلق بأية 
ــون قد أحدثها قبل  ــاكاً لهذه االلتزامات ويك ــكل انته واقعة قد تش

تاريخ سريان مفعول االنسحاب.

ينسحب أي طرف متعاقد من هذه االتفاقية بزوال عضويته في    .3
مجلس أوروبا.

ــحاب من االتفاقية وفقاً ألحكام الفقرات السابقة،  يجوز االنس   .4
ــروط  ــك فيما يتعلق بأي إقليم مت إعالنها مطبقة عليه وفقاً لش وذل

املادة 56.
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ــادة  59 امل

التوقيع والتصديق على االتفاقية

ــة على أعضاء مجلس أوروبا للتوقيع  1.  إن هذه االتفاقية مطروح
ــق لدى األمني العام  ــيصدٌّق عليها. تودع صكوك التصدي عليها. وس

جمللس اوروبا.

. يجوز لالحتاد األوروبي االنضمام إلى هذه االتفاقية.  .2

ــرة صكوك  ــح هذه االتفاقية نافذة املفعول بعد إيداع عش تصب   .3
تصديق.

ــك التصديق،  ــذ إيداع ص ــذة املفعول من ــة ناف ــح االتفاقي تصب   .4
ــى التصديق عليها في  ــبة لكل طرف موقع عليها ومقبل عل بالنس

وقت الحق.

ــا كافة أعضاء مجلس أوروبا بنفاذ  يبلّغ األمني العام جمللس أوروب   .5
ــامية التي تكون  ــماء األطراف املتعاقدة الس مفعول االتفاقية، وبأس
قد صدقت عليها، وكذلك بإيداع أي صك تصديق، يتم في وقت الحق.

ــاً باللغة  ــي 1950 نص ــرين الثان ــا في 4 نوفمبر/تش ــت في روم وضع
الفرنسية ونصاً باللغة اإلجنليزية، ولكالهما نفس القوة املثبتة، وفي 
ــل األمني  ــي محفوظات مجلس أوروبا. سيرس ــخة واحدة تودع ف نس
ــا إلى كافة  ــق األصل عنه ــخاً مصدقة طب ــس أوروبا نس ــام جملل الع

األطراف املوقعة عليها.
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البروتوكول اإلضافي

امللحق باتفاقية حماية

حقوق اإلنسان

واحلريات األساسية

باريس، في 20 مارس/آذار 1952

إن احلكومات املوقعة على البروتوكول، األعضاء في مجلس أوروبا،

ــأن تضمن جماعياً احلقوق  ــاً منها على اتخاذ التدابير الكفيلة ب عزم
ــة حماية حقوق  ــم I من اتفاقي ــك الواردة في القس ــات غير تل واحلري
ــي 4 نوفمبر/ ــع عليها في روما ف ــية املوق ــان واحلريات األساس اإلنس

تشرين الثاني 1950 (املسماة أدناه بـ«االتفاقية»)،

اتفقت على ما يلي :

ــادة  1 امل

حماية امللكية

ــرام ممتلكاته. ال يجوز  ــي أو اعتباري احلق في احت ــخص طبيع لكل ش
ــة ووفقاً  ــبب املنفعة العام ــه إال بس ــن ملكيت ــان م ــان أي إنس حرم
ــادئ العامة للقانون  ــروط املنصوص عليها في القانون وفي املب للش

الدولي.

ــابقة باحلق الذي متتلكه الدول في إنفاذ القوانني  ال تخلّ األحكام الس
التي ترى أنها ضرورية لتنظيم استخدام املمتلكات وفقاً للمصلحة 
رامات. العامة أو لتأمني دفع الضرائب أو غيرها من اإلسهامات أو الغَ
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ــادة  2 امل

احلق في التعلم

ــة املهام التي  ــان حقه في التعلم. في ممارس ال يجوز أن يُحرم أي إنس
ــا احترام حق  ــة والتعليم، عليه ــي مجال التربي ــتتوالها الدولة ف س
ــاً ملعتقداتهم  ــذا التعليم وفق ــذه التربية وه ــن في تأمني ه الوالدي

الدينية والفلسفية.

ــادة  3 امل

احلق في انتخابات حرة

ــات حرة باالقتراع  ــامية بتنظيم انتخاب تلتزم األطراف املتعاقدة الس
ــن التعبير احلر  ــرات معقولة وفي الظروف التي تؤم ــري وعلى فت الس

لرأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية.

ــادة  4 امل

التطبيق اإلقليمي

ــق على هذا  ــد التوقيع أو التصدي ــام، عن ــوز ألي طرف متعاقد س يج
ــول أو في أي وقت فيما بعد، أن يبلّغ األمني العام جمللس أوروبا  البروتوك
ــكام هذه االتفاقية  ــه إلى أي مدى يلتزم بتطبيق أح ــير في بإعالن يش
ــؤولية عالقاتها  ــالن والتي يتولى مس ــى األقاليم املعينة في اإلع عل

الدولية.

ــام، بلّغ بإعالن مبوجب الفقرة السابقة، أن  يجوز ألي طرف متعاقد س
ــابق أو ينهي  يبلّغ بني فترة وأخرى بأعالن جديد، يعدل بنود أي إعالن س

تطبيق أحكام هذا البروتوكول على إقليم معني.

ــر اإلعالن املبلّغ به وفقاً لهذه املادة، مبلّغاً به وفقاً للفقرة 1 من  يُعتب
املادة 56 من االتفاقية.
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ــادة  5 امل

العالقات مع االتفاقية

ــذا  ــن ه ــواد 1 و 2 و 3 و 4 م ــامية امل ــدة الس ــراف املتعاق ــر األط تعتب
ــث تطبَّق كافة  ــة ملحقة باالتفاقية، بحي ً إضافي ــول، موادا البروتوك

أحكام االتفاقية وفقاً لذلك. 

ــادة  6 امل

التوقيع والتصديق على البروتوكول

ــروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا  إن هذا البروتوكول مط
املوقعني على االتفاقية. سيصدَّق عليه في نفس الوقت مع االتفاقية 
ــذ املفعول بعد إيداع  ــى هذه األخيرة. يصبح ناف ــد التصديق عل أو بع
ــبة لكل طرف موقع على البروتوكول  عشرة صكوك تصديق. بالنس
ــل على التصديق عليه في وقت الحق، يصبح نافذ املفعول منذ  ومقب

إيداع صك التصديق.

تودع صكوك التصديق لدى األمني العام جمللس اوروبا، الذي يبلّغ كافة 
األعضاء بأسماء األطراف التي تكون قد صدقت عليها.

وضع في باريس في 20 مارس/آذار 1952 نصاً باللغة الفرنسية ونصاً 
ــخة واحدة  ــة اإلجنليزية، ولكالهما نفس القوة املثبتة، وفي نس باللغ
تودع في محفوظات مجلس أوروبا. سيرسل األمني العام جمللس أوروبا 
ــات املوقعة  ــه إلى كل من احلكوم ــة طبق األصل عن ــخة مصدق نس

عليه.
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البروتوكول رقم 4

امللحق باتفاقية حماية

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملعترف ببعض

احلقوق واحلريات غير تلك الواردة في االتفاقية

وفي البروتوكول اإلضافي األول امللحق باالتفاقية

ستراسبورغ، في 16 سبتمبر/أيلول 1963

إن احلكومات املوقعة على البروتوكول، األعضاء في مجلس أوروبا،

ــأن تضمن جماعياً احلقوق  ــاً منها على اتخاذ التدابير الكفيلة ب عزم
ــة حماية حقوق  ــم I من اتفاقي ــك الواردة في القس ــات غير تل واحلري
ــي 4 نوفمبر/ ــع عليها في روما ف ــية املوق ــان واحلريات األساس اإلنس
ــرين الثاني 1950 (املسماة أدناه بـ«االتفاقية»)، وفي املواد 1 إلى 3  تش
ــة واملوقع عليه في  ــي األول امللحق باالتفاقي ــن البروتوكول اإلضاف م

باريس في 20 مارس/آذار 1952،

اتفقت على ما يلي :

ــادة  1 امل

جن بسبب الدَّين حظر السَّ

ال يجوز حرمان أي إنسان من حريته جملرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام 
تعاقدي.
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ــادة  2 امل

حرية التنقل

ــي دولة احلق في التنقل  ــخص موجود قانونياً على أراض لكل ش   .1
فيها بحرية واختيار مكان إقامته فيها بحرية.

لكل شخص حرية مغادرة أي بلد مبا فيه بلده.   .2

ــوق غير تلك  ــة هذه احلق ــى حرية ممارس ــع قيود عل ــوز وض ال يج   .3
ــكل تدابير ضرورية في اجملتمع  املنصوص عليها في القانون والتي تش
الدميقراطي لألمن الوطني أو السالمة العامة أو احلفاظ على النظام 
ــة أو األخالق أو حماية  ــع اجلرائم اجلزائية أو حماية الصح ــام أو من الع

حقوق الغير وحرياته.

يجوز في مناطق معينة وضع قيود على هذه احلقوق املعترف بها    .4
ــي الفقرة 1، قيود ينص عليها القانون وتبررها املصلحة العامة في  ف

اجملتمع الدميقراطي. 

ــادة  3 امل

حظر طرد الدولة ملواطنيها

ــردي أو جماعي، من  ــق تدبير ف ــان عن طري ــرد أي إنس ــوز ط ال يج   .1
أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها.

ال يجوز حرمان أي إنسان من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي    .2
يحمل جنسيتها.

ــادة  4 امل

حظر عمليات الطرد اجلماعي لألجانب

إن عمليات الطرد اجلماعي لألجانب محظورة.
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ــادة  5 امل

التطبيق األقليمي

يجوز ألي طرف متعاقد سام، عند التوقيع أو التصديق على هذا    .1
ــول أو في أي وقت فيما بعد، أن يبلّغ األمني العام جمللس أوروبا  البروتوك
ــكام هذه االتفاقية  ــه إلى أي مدى يلتزم بتطبيق أح ــير في بإعالن يش
ــؤولية عالقاتها  ــالن والتي يتولى مس ــى األقاليم املعينة في اإلع عل

الدولية.

ــب الفقرة  ــالن مبوج ــام بلّغ بإع ــد س ــرف متعاق ــوز لكل ط يج   .2
ــد، يعدل بنود أي إعالن  ــابقة، أن يبلّغ بني فترة وأخرى بأعالن جدي الس

سابق أو ينهي تطبيق أحكام هذا البروتوكول على إقليم معني.

يُعتبر اإلعالن املبلّغ به وفقاً لهذه املادة، مبلّغاً به وفقاً للفقرة 1    .3
من املادة 56 من االتفاقية.

ــول مبوجب  ــا هذا البروتوك ــة يطبَّق عليه ــي أي دول ــر أراض تُعتب   .4
ــذه الدولة، وكل من األقاليم التي  ــق عليه أو القبول به من ه التصدي
ــذه الدولة وفقاً  ــالن صادرعن ه ــا البروتوكول مبوجب إع ــق عليه يطبَّ
ــارة املادتني 2 و3 إلى  لهذه املادة، كأقاليم مختلفة، وذلك ألغراض إش

أراضي دولة.

يجوز ألي دولة أصدرت إعالناً وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه    .5
ــاص احملكمة  ــد قبولها باختص ــي أي وقت فيما بع ــادة، أن تعلن ف امل
ــات غير  ــني أو املنظم ــخاص الطبيعي ــات األش ــي التماس ــر ف للنظ
ــخاص كما تنص عليه املادة 34 من  احلكومية أو مجموعات من األش
ــول أو البعض منها،  ــى 4 من هذا البروتوك ــة، حتت املواد 1 إل االتفاقي
وذلك فيما يتعلق بإقليم أو أكثر من األقاليم التي ينطبق عليها هذا 

اإلعالن.
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ــادة  6 امل

العالقات مع االتفاقية

ــامية املواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول،  تعتبر األطراف املتعاقدة الس
ً إضافية ملحقة باالتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام االتفاقية  موادا

وفقاً لذلك. 

ــادة  7 امل

التوقيع والتصديق على البروتوكول

ــع عليه على أعضاء مجلس  ــذا البروتوكول مطروح للتوقي إن ه   .1
ــي نفس الوقت مع  ــيصدَّق عليه ف ــا املوقعني على االتفاقية. س أوروب
االتفاقية أو بعد التصديق على هذه األخيرة. يصبح نافذ املفعول بعد 
ــرف موقع على  ــبة لكل ط ــق. بالنس ــة صكوك تصدي ــداع خمس إي
ــق عليه في وقت الحق، يصبح نافذ  البروتوكول ومقبل على التصدي

املفعول منذ إيداع صك التصديق.

ــودع صكوك التصديق لدى األمني العام جمللس اوروبا، الذي يبلّغ  ت   .2
كافة األعضاء بأسماء األطراف التي تكون قد صدقت عليها.

ــاً لألصول،  ــون لذلك وفق ــون أدناه، اخملول ــام املوقع ــا تقدم، ق ــاً مل إثبات
بالتوقيع على هذا البروتوكول.

ــبتمبر/أيلول 1963 نصاً باللغة  ــي 16 س ــبورغ ف وضع في ستراس
الفرنسية ونصاً باللغة اإلجنليزية، ولكالهما نفس القوة املثبتة، وفي 
ــل األمني  ــي محفوظات مجلس أوروبا. سيرس ــخة واحدة تودع ف نس
ــه إلى كل من  ــة طبق األصل عن ــخة مصدق ــام جمللس أوروبا نس الع

احلكومات املوقعة عليه.
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البروتوكول رقم 6

امللحق باتفاقية حماية

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

ستراسبورغ، في 28 أبريل/نيسان 1983

ــذا البروتوكول  ــس أوروبا، املوقعة على ه ــدول األعضاء في مجل إن ال
ــية، املوقع  ــان واحلريات األساس ــق باتفاقية حماية حقوق اإلنس امللح
ــماة أدناه  ــرين الثاني 1950 (املس ــي 4 نوفمبر/تش ــا في روما ف عليه

بـ«االتفاقية»)،

ــي مجلس أوروبا  ــورات احلاصلة في عدة دول أعضاء ف ــا كانت التط مل
تعبر عن توجه عام لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام،

اتفقت على ما يلي :

ــادة  1 امل

إلغاء عقوبة اإلعدام

إن عقوبة اإلعدام ملغاة. ال يجوز احلكم على أي إنسان بهذه العقوبة 
وال تنفيذها فيه.

ــادة  2 امل

عقوبة اإلعدام في وقت احلرب

يجوز لدولة أن تدرج في تشريعها عقوبة اإلعدام ألعمال مرتكبة في 
وقت احلرب أو في وقت احلرب وشيكة النشوب. لن تطبَّق هذه العقوبة 
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إال في احلاالت املنصوص عليها في هذا التشريع ووفقاً ألحكامه. تبلّغ 
هذه الدولة األمني العام جمللس أوروبا باألحكام ذات الصلة في التشريع 

املعني.

ــادة  3 امل

حظر اخلروج

ــذا البروتوكول حتت املادة 15 من  ــموحاً به، عن أحكام ه ال خروج مس
االتفاقية.

ــادة  4 امل

حظر التحفظات

ً به، على أحكام هذا البروتوكول مبوجب املادة 57 من  ــظ مقبوال ال حتف
االتفاقية.

ــادة  5 امل

التطبيق اإلقليمي

ــك تصديقها أو  ــد إيداع ص ــد التوقيع أو عن ــة عن ــوز ألي دول يج   .1
قبولها أو موافقتها، تعيني اإلقليم أو األقاليم التي يطبَّق عليها هذا 

البروتوكول.

ــد، بإعالن موجه إلى االمني  ــوز ألي دولة وفي أي وقت فيما بع يج   .2
ــيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم  العام جمللس أوروبا، توس
ــول على هذا  ــول نافذ املفع ــالن. يصبح البروتوك ــر معني في اإلع آخ
ــتالم األمني العام  ــهر التالي لتاريخ اس ــم في أول يوم من الش اإلقلي

اإلعالن.

يجوز سحب أي إعالن مبلّغ به مبوجب الفقرتني السابقتني فيما    .3
ــعار موجه إلى  ــالن، وذلك بإش ــم معني في هذا اإلع ــق بأي إقلي يتعل
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ــهر  ــحب نافذ املفعول في أول يوم من الش ــني العام. يصبح الس األم
التالي لتاريخ استالم األمني العام اإلشعار.

ــادة  6 امل

العالقات مع االتفاقية

ً إضافية  ــر الدول األطراف املواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول، موادا تعتب
ملحقة باالتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام االتفاقية وفقاً لذلك.

ــادة  7 امل

التوقيع والتصديق على البروتوكول

ــروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا  إن هذا البروتوكول مط
ــيعرض للتصديق أو القبول أو املوافقة. ال  املوقعني على االتفاقية. س
يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو 
ــا في نفس الوقت أو في  ــه أو أن توافق عليه، دون تصديقه ــل ب أن تقب
ــق أو القبول أو  ــوك التصدي ــودع صك ــى االتفاقية. ت ــابق عل وقت س

املوافقة لدى األمني العام جمللس أوروبا.

ــادة  8 امل

نفاذ املفعول

ــهر  ــذ املفعول في أول يوم من الش ــذا البروتوكول ناف ــح ه يصب   .1
ــراب خمس دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولها  التالي لتاريخ إع

بااللتزام بالبروتوكول وفقاً ألحكام املادة 7.

ــرب في وقت  ــبة لكل دولة عضو تع ــح البروتوكول بالنس يصب   .2
ــهر  ــا بااللتزام به، نافذ املفعول في أول يوم من الش ــق عن قبوله الح

التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو املوافقة.
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ــادة  9 امل

مهام الوديع

يُشعر األمني العام جمللس أوروبا الدول األعضاء في اجمللس بـ :

أي توقيع؛ أ)  

إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛ ب)  

أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقاً ملادتيه اخلامسة  ج)  
(5) والثامنة (8)؛

ــة بهذا  ــغ آخر على صل ــعار أو تبلي ــي أو إش ــل قانون أي عم د)  
البروتوكول.

ــاً لألصول،  ــون لذلك وفق ــون أدناه، اخملول ــام املوقع ــا تقدم، ق ــاً مل إثبات
بالتوقيع على هذا البروتوكول.

ــاً باللغة  ــان 1983 نص ــي 28 أبريل/نيس ــبورغ ف ــع في ستراس وض
الفرنسية ونصاً باللغة اإلجنليزية، ولكالهما نفس القوة املثبتة، وفي 
ــل األمني  ــي محفوظات مجلس أوروبا. سيرس ــخة واحدة تودع ف نس
العام جمللس أوروبا نسخة مصدقة طبق األصل عنه إلى كل من الدول 

األعضاء في مجلس أوروبا.



43

البروتوكول رقم 7

امللحق باتفاقية حماية

حقوق اإلنسان

واحلريات األساسية

ستراسبورغ، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1984

إن الدول األعضاء في مجلس أوروبا، املوقعة على هذا البروتوكول،

ــن اتفاقية حماية  ــر جديدة لكي تضم ــى اتخاذ تدابي ــاً منها عل عزم
ــي روما في  ــا ف ــع عليه ــية املوق ــات األساس ــان واحلري ــوق اإلنس حق
ــرين الثاني 1950 (املسماة أدناه بـ«االتفاقية»)، وبشكل  4 نوفمبر/تش

جماعي بعض احلقوق واحلريات،

اتفقت على ما يلي :

ــادة  1 امل

الضمانات اإلجرائية في حال طرد األجانب

ــياق  ال يجوز طرد أجنبي مقيم قانونياً على أراضي دولة إال في س   .1
تنفيذ قرار متخذ وفقاً للقانون، ويجب متكينه من :

تقدمي األسباب التي تشهد ضد طرده، أ)  

طلب النظر في قضيته، ب)  

ــلطة اخملتصة أو أمام شخص أو  التمثّل بغية ذلك أمام الس ج)  
عدة أشخاص تعينهم هذه السلطة. 
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يجوز طرد أجنبي قبل ممارسة احلقوق الواردة في الفقرة 1 (أ) و(ب)    .2
ــن هذه املادة عندما يكون الطرد ضرورياً ملصلحة النظام العام  و(ج) م

ً إلى دوافع تخص األمن الوطني. أو مستندا

ــادة  2 امل

احلق في التقاضي على درجتني
في اجملال اجلزائي

لكل شخص مدان بارتكاب جرمية جزائية من محكمة، احلق في    .1
ــة قضائية عليا. تخضع  ــي اإلدانة أو العقوبة من هيئ ــب النظر ف طل

ممارسة هذا احلق ومعها األسباب التي جتيزها إلى حكم القانون.

ــة هذا احلق، في اجلرائم البسيطة  ــتثناءات واردة ملمارس ثمة اس   .2
ــخص املعني  كما يعرّفها القانون، أو عندما تكون متت محاكمة الش
ــا، أو عند إدانته ومعاقبته  ــي الدرجة األولى أمام هيئة قضائية علي ف

على أثر استئناف ضد تبرئته. 

ــادة  3 امل

احلق في التعويض في حال حصول خطأ قضائي

ــة جزائية نهائية في وقت الحق، أو عند منح العفو،  عندما تلغى إدان
ــت حصول خطأ  ــوفة حديثاً أثبت ــتجدة أو مكش ــبب واقعة مس بس
ــبب هذه  ــذي تعرض لعقوبة بس ــخص ال ــي، يتم تعويض الش قضائ
اإلدانة، وفقاً للقانون أو العرف املعمول بهما في الدولة املعنية، وذلك 
إال إذا اُثبت أن عدم كشف الواقعة اجملهولة في حينه يعزى إليه كلياً 

او جزئياً.
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ــادة  4 امل

احلق في عدم اخلضوع للمحاكمة أو املعاقبة مرتني

ــن الهيئات  ــاً م ــان جزائي ــة أي إنس ــة أو معاقب ــوز مالحق ال يج   .1
ــت تبرئته منها أو  ــبب جرمية مت ــة التابعة لنفس الدولة بس القضائي
ــول اجلزائية  ــاً للقانون واألص ــل بحكم نهائي وفق ــه بها من قب إدانت

املعمول بها في هذه الدولة. 

ــول دون إعادة فتح الدعوى وفقاً  ــابقة ال حت إن أحكام الفقرة الس   .2
ــي الدولة املعنية، وذلك في  ــون واألصول اجلزائية املعمول بها ف للقان
ــية في اإلجراءات  ــوفة أو علة أساس حال وجود وقائع جديدة أو مكش

السابقة، من احملتمل أن يكون لها تأثير في احلكم الصادر.

ــموحاً به، عن أحكام هذا البروتوكول حتت املادة 15  ال خروج مس   .3
من االتفاقية.

ــادة  5 امل

املساواة بني الزوجني

ــؤوليات ذات الطابع املدني  ــاواة في احلقوق واملس يتمتع الزوجان باملس
ــزواج، وذلك أثناءه  ــا فيما يخص ال ــي عالقاتهما بأوالدهم بينهما وف
ــر الضرورية  ــدول التدابي ــادة دون أخذ ال ــذه امل ــه. ال حتول ه ــد حل وعن

ملصلحة األوالد.

ــادة  6 امل

التطبيق اإلقليمي

يجوز ألي دولة، عند التوقيع أو إيداع صك تصديقها أو قبولها أو    .1
ــا هذا  ــق عليه ــي يطبَّ ــم الت ــم أو األقالي ــني اإلقلي ــا، تعي موافقته
ــه بتطبيق أحكام هذا  ــع التبليغ باملدى الذي تلتزم في البروتوكول، م

البروتوكول على هذا اإلقليم أو هذه األقاليم. 
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ــد، بإعالن موجه إلى األمني  ــوز ألي دولة وفي أي وقت فيما بع يج   .2
ــيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم  العام جمللس أوروبا، توس
ــول على هذا  ــول نافذ املفع ــالن. يصبح البروتوك ــر معني في اإلع آخ
اإلقليم في أول يوم من الشهر التالي النقضاء فترة شهرين من تاريخ 

استالم األمني العام اإلعالن.

ــب الفقرتني  ــه مبوج ــالن مبلّغ ب ــل أي إع ــحب أو تعدي ــوز س يج   .3
ــالن، وذلك  ــني في هذا اإلع ــأي إقليم مع ــا يتعلق ب ــابقتني، فيم الس
ــحب أو التعديل نافذ  ــام. يصبح الس ــه إلى األمني الع ــعار موج بإش
ــهرين من  ــهر التالي النقضاء فترة ش ــي أول يوم من الش ــول ف املفع

تاريخ استالم األمني العام اإلشعار.

ــادة، مبلّغاً به وفقاً للفقرة  ــر اإلعالن املبلّغ به وفقاً لهذه امل يُعتب   .4
1 من املادة 56 من االتفاقية.

ــول مبوجب  ــا هذا البروتوك ــة يطبَّق عليه ــي أي دول ــر أراض تُعتب   .5
ــه من هذه الدولة، وكل  ــق عليه أو القبول به أو املوافقة علي التصدي
ــب إعالن صادر عن  ــق عليها البروتوكول مبوج ــن األقاليم التي يطبَّ م
ــارة  هذه الدولة وفقاً لهذه املادة، كأقاليم مختلفة، وذلك ألغراض إش

املادتني 2 و 3 إلى أراضي دولة.

يجوز ألي دولة أصدرت إعالناً وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه    .6
ــاص احملكمة  ــد قبولها باختص ــي أي وقت فيما بع ــادة، أن تعلن ف امل
ــات غير  ــني أو املنظم ــخاص الطبيعي ــات األش ــي التماس ــر ف للنظ
ــخاص كما تنص عليه املادة 34 من  احلكومية أو مجموعات من األش
ــذا البروتوكول، وذلك فيما يتعلق  ــة، حتت املواد 1 إلى 5 من ه االتفاقي

بإقليم أو أكثر من األقاليم التي ينطبق عليها هذا اإلعالن.
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ــادة  7 امل

العالقات مع االتفاقية

ً إضافية  ــر الدول األطراف املواد 1 إلى 6 من هذا البروتوكول موادا تعتب
ملحقة باالتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام االتفاقية وفقاً لذلك.

ــادة  8 امل

التوقيع والتصديق على البروتوكول

ــروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا  إن هذا البروتوكول مط
ــيعرض للتصديق أو القبول أو املوافقة. ال  املوقعني على االتفاقية. س
يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو 
ــا في نفس الوقت أو في  ــه أو أن توافق عليه، دون تصديقه ــل ب أن تقب
ــق أو القبول أو  ــوك التصدي ــودع صك ــى االتفاقية. ت ــابق عل وقت س

املوافقة لدى األمني العام جمللس أوروبا.

ــادة  9 امل

نفاذ املفعول

ــهر  ــذ املفعول في أول يوم من الش ــذا البروتوكول ناف ــح ه يصب  .1
ــبع دول أعضاء في  ــهرين من تاريخ إعراب س التالي النقضاء فترة ش

مجلس أوروبا عن قبولها بااللتزام بالبروتوكول وفقاً ألحكام املادة 8.

ــرب في وقت  ــبة لكل دولة عضو تع ــح البروتوكول بالنس يصب   .2
ــهر  ــا بااللتزام به، نافذ املفعول في أول يوم من الش ــق عن قبوله الح
التالي النقضاء فترة شهرين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول 

أو املوافقة
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ــادة  10  امل

مهام الوديع

ــاء في مجلس  ــا كافة الدول األعض ــام جمللس أوروب ــعر األمني الع يُش
أوروبا بـ :

أي توقيع؛ أ)  

إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛ ب)  

أي تاريخ لنفاذ مفعول هذا البروتوكول وفقاً ملادتيه السادسة  ج)  
(6) والتاسعة (9)؛

ــة بهذا  ــغ آخر على صل ــعار أو تبلي ــي أو إش ــل قانون أي عم د)  
البروتوكول.

إثباتاً ملا تقدم، قام املوقعون أدناه، اخملولون لذلك وفقاً لألصول، بالتوقيع 

على هذا البروتوكول.

ــي 1984 نصاً  ــرين الثان ــبورغ في 22 نوفمبر/تش وضع في ستراس
ــا نفس القوة  ــة اإلجنليزية، ولكالهم ــية ونصاً باللغ ــة الفرنس باللغ
ــس أوروبا.  ــي محفوظات مجل ــودع ف ــخة واحدة ت ــة، وفي نس املثبت
ــل األمني العام جمللس أوروبا نسخة مصدقة طبق األصل عنه  سيرس

إلى كل من الدول األعضاء في مجلس أوروبا.
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البروتوكول رقم 12
امللحق باتفاقية حماية

حقوق اإلنسان
واحلريات األساسية

روما، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2000

إن الدول األعضاء في مجلس أوروبا، املوقعة على هذا البروتوكول،

ً منها باحلسبان املبدأ األساسي القائل مبساواة جميع األشخاص  أخذا
أمام القانون وبحقهم في حماية القانون بشكل متساو؛

ــاواة بني اجلميع عن  وعزماً منها على اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز املس
ــامل للتمييز، تضمنه بشكل جماعي اتفاقية حماية  طريق حظر ش
ــي روما في  ــع عليها ف ــية، املوق ــات األساس ــان واحلري ــوق اإلنس حق

4 نوفمير/تشرين الثاني 1950 واملسماة أدناه بـ«االتفاقية»؛ 

ــول دون اتخاذ الدول  ــدم التمييز ال يح ــا على أن مبدأ ع ً منه ــدا وتأكي
ــة، على أن  ــاواة الكلية والفعال ــة إلى تعزيز املس ــراف تدابير آيل األط

تستجيب هذه التدابير لتبرير موضوعي ومعقول،

اتفقت على ما يلي :

ــادة  1 امل

احلظر الشامل للتمييز

ــوص عليها في  ــكل حق من احلقوق املنص ــب تأمني التمتع ب يج   .1
ً على اجلنس أو العنصر أو اللون  القانون، دون أي متييز كان، قائم حتديدا
ــن اآلراء، أو األصل  ــية أو غيرها م ــن أو اآلراء السياس ــة أو الدي أو اللغ
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الوطني أو االجتماعي أو االنتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الوالدة 
أو أي وضع آخر.

ال يجوز أن يتعرض أي شخص ألي شكل من أشكال التمييز من    .2
ً على األسباب الواردة في الفقرة 1.  سلطة عامة، قائم حتديدا

ــادة  2 امل

التطبيق اإلقليمي

1.  يجوز ألي دولة، عند التوقيع أو إيداع صك تصديقها أو قبولها أو 
ــا هذا  ــق عليه ــي يطبَّ ــم الت ــم أو األقالي ــني اإلقلي ــا، تعي موافقته

البروتوكول.

ــد، بإعالن موجه إلى األمني  ــوز ألي دولة وفي أي وقت فيما بع يج   .2
ــيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم  العام جمللس أوروبا، توس
ــول على هذا  ــول نافذ املفع ــالن. يصبح البروتوك ــر معني في اإلع آخ
ــهر التالي النقضاء فترة ثالثة أشهر من  اإلقليم في أول يوم من الش

تاريخ استالم األمني العام اإلعالن.

ــب الفقرتني  ــه مبوج ــالن مبلّغ ب ــل أي إع ــحب أو تعدي ــوز س يج   .3
السابقتني فيما يتعلق بأي إقليم معني في هذا اإلعالن، وذلك بإشعار 
ــحب أو التعديل نافذ  موجه إلى األمني العام جمللس أوروبا. يصبح الس
ــهر التالي النقضاء فترة ثالثة أشهر من  املفعول في أول يوم من الش

تاريخ استالم األمني العام اإلشعار.

ــادة، مبلّغاً به وفقاً للفقرة  ــر اإلعالن املبلّغ به وفقاً لهذه امل يُعتب   .4
1 من املادة 56 من االتفاقية.

يجوز ألي دولة أصدرت إعالناً وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه    .5
ــاص احملكمة  ــد قبولها باختص ــي أي وقت فيما بع ــادة، أن تعلن ف امل
ــات غير  ــني أو املنظم ــخاص الطبيعي ــات األش ــي التماس ــر ف للنظ
ــخاص كما تنص عليه املادة 34 من  احلكومية أو مجموعات من األش
ــة، حتت املادة 1 من هذا البروتوكول، وذلك فيما يتعلق بإقليم  االتفاقي

أو أكثر من األقاليم التي ينطبق عليها هذا اإلعالن.



51

ــادة  3 امل

العالقات مع االتفاقية

ــول، كمادتني  ــذا البروتوك ــني 1 و2 من ه ــدول األطراف املادت ــر ال تعتب
ــني باالتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام االتفاقية  إضافيتني ملحقت

وفقاً لذلك.

ــادة  4 امل

التوقيع والتصديق على البروتوكول

ــروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا  إن هذا البروتوكول مط
ــيعرض للتصديق أو القبول أو املوافقة. ال  املوقعني على االتفاقية. س
يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو 
ــا في نفس الوقت أو في  ــه أو أن توافق عليه، دون تصديقه ــل ب أن تقب
ــق أو القبول أو  ــوك التصدي ــودع صك ــى االتفاقية. ت ــابق عل وقت س

املوافقة لدى األمني العام جمللس أوروبا.

ــادة  5 امل

نفاذ املفعول

ــهر  ــذ املفعول في أول يوم من الش ــذا البروتوكول ناف ــح ه يصب   .1
التالي النقضاء فترة ثالثة أشهر من تاريخ إعراب عشر دول أعضاء في 
ــول وفقاً ألحكام  ــزام بهذا البروتوك ــن قبولها بااللت ــس أوروبا ع مجل

املادة 4.

ــرب في وقت  ــبة لكل دولة عضو تع ــح البروتوكول بالنس يصب   .2
ــهر  ــا بااللتزام به، نافذ املفعول في أول يوم من الش ــق عن قبوله الح
ــداع صك التصديق أو  ــهر من تاريخ إي ــي النقضاء فترة ثالثة أش التال

القبول أو املوافقة. 
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ــادة  6 امل

مهام الوديع

ــاء في مجلس  ــا كافة الدول األعض ــام جمللس أوروب ــعر األمني الع يُش
أوروبا بـ :

أي توقيع؛ أ)  

إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛ ب)  

ــذا البروتوكول وفقاً ملادتيه الثانية  أي تاريخ لنفاذ مفعول ه ج)  
(2) واخلامسة (5)؛

ــة بهذا  ــغ آخر على صل ــعار أو تبلي ــي أو إش ــل قانون أي عم د)  
البروتوكول. 

إثباتاً ملا تقدم، قام املوقعون أدناه، اخملولون لذلك وفقاً لألصول، بالتوقيع 

على هذا البروتوكول.

ــاً باللغة  ــي 2000 نص ــرين الثان ــي 4 نوفمبر/تش ــي روما ف ــع ف وض
الفرنسية ونصاً باللغة اإلجنليزية، ولكالهما نفس القوة املثبتة، وفي 
ــل األمني  ــي محفوظات مجلس أوروبا. سيرس ــخة واحدة تودع ف نس
العام جمللس أوروبا نسخة مصدقة طبق األصل عنه إلى كل من الدول 

األعضاء في مجلس أوروبا.
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البروتوكول رقم 13
امللحق باتفاقية حماية

حقوق اإلنسان

واحلريات األساسية

واملتصل بإلغاء عقوبة اإلعدام

في كافة الظروف

فيلنيوس، في 3 مايو/أيار 2002

إن الدول األعضاء في مجلس أوروبا، املوقعة على هذا البروتوكول،

ــية في اجملتمع  ــان في احلياة قيمة أساس إمياناً منها بأن حق كل إنس
ــة هذا احلق  ــية حلماي ــأن إلغاء عقوبة اإلعدام أساس ــي، وب الدميقراط

ولالعتراف الكلي بالكرامة املالزمة جلميع البشر؛

ــون في اتفاقية  ــز حماية احلق في احلياة املضم ــة منها في تعزي ورغب
حماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املوقع عليها في روما في 4 

نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (املسماة أدناه بـ«االتفاقية»)؛

ــة واملتعلق  ــم 6 امللحق باالتفاقي ــأن البروتوكول رق ــط علماً ب وإذ حتي
ــي 28 أبريل/ ــبورغ ف ــاء عقوبة اإلعدام واملوقع عليه في ستراس بإلغ
ــتبعد عقوبة اإلعدام لألعمال املرتكبة في وقت  ــان 1983، ال يس نيس

احلرب أو في وقت احلرب وشيكة النشوب؛

وعزماً منها على أن تخطو اخلطوة النهائية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام 
في كافة الظروف،

اتفقت على ما يلي :
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ــادة  1 امل

إلغاء عقوبة اإلعدام

إن عقوبة اإلعدام ملغاة. ال يجوز احلكم على أي إنسان بهذه العقوبة 
وال تنفيذها فيه. 

ــادة  2 امل

حظر اخلروج

ــذا البروتوكول حتت املادة 15 من  ــموحاً به، عن أحكام ه ال خروج مس
االتفاقية.

ــادة  3 امل

حظر التحفظات

ــت املادة 57 من  ــى أحكام هذا البروتوكول حت ً به، عل ــظ مقبوال ال حتف
االتفاقية.

ــادة  4 امل

التطبيق اإلقليمي

ــك تصديقها أو  ــع أو عند إيداع ص ــد التوقي ــوز ألي دولة عن 1.  يج
قبولها أو موافقتها، تعيني اإلقليم أو األقاليم التي يطبَّق عليها هذا 

البروتوكول.

ــد، بإعالن موجه إلى األمني  ــوز ألي دولة وفي أي وقت فيما بع يج   .2
ــيع تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم  العام جمللس أوروبا، توس
ــول على هذا  ــول نافذ املفع ــالن. يصبح البروتوك ــر معني في اإلع آخ
ــهر التالي النقضاء فترة ثالثة أشهر من  اإلقليم في أول يوم من الش

تاريخ استالم األمني العام اإلعالن.
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ــب الفقرتني  ــه مبوج ــالن مبلّغ ب ــل أي إع ــحب أو تعدي ــوز س يج   .3
السابقتني فيما يتعلق بأي إقليم معني في هذا اإلعالن، وذلك بإشعار 
ــحب أو التعديل نافذ املفعول في  موجه إلى األمني العام. يصبح الس
أول يوم من الشهر التالي النقضاء فترة ثالثة أشهر من تاريخ استالم 

األمني العام اإلشعار.

ــادة  5 امل

العالقات مع االتفاقية

ً إضافية  ــر الدول األطراف املواد 1 إلى 4 من هذا البروتوكول، موادا تعتب
ملحقة باالتفاقية، بحيث تطبَّق كافة أحكام االتفاقية وفقاً لذلك.

ــادة  6 امل

التوقيع والتصديق على البروتوكول

ــروح للتوقيع عليه على أعضاء مجلس أوروبا  إن هذا البروتوكول مط
ــيعرض للتصديق أو القبول أو املوافقة. ال  املوقعني على االتفاقية. س
يجوز لدولة عضو في مجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو 
ــا في نفس الوقت أو في  ــه أو أن توافق عليه، دون تصديقه ــل ب أن تقب
ــق أو القبول أو  ــوك التصدي ــودع صك ــى االتفاقية. ت ــابق عل وقت س

املوافقة لدى األمني العام جمللس أوروبا.

ــادة  7 امل

نفاذ املفعول

ــهر  ــذ املفعول في أول يوم من الش ــذا البروتوكول ناف ــح ه يصب   .1
التالي النقضاء فترة ثالثة أشهر من تاريخ إعراب عشر دول أعضاء في 
ــول وفقاً ألحكام  ــزام بهذا البروتوك ــن قبولها بااللت ــس أوروبا ع مجل

املادة 6.
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ــرب في وقت  ــبة لكل دولة عضو تع ــح البروتوكول بالنس يصب   .2
ــهر  ــا بااللتزام به، نافذ املفعول في أول يوم من الش ــق عن قبوله الح
ــداع صك التصديق أو  ــهر من تاريخ إي ــي النقضاء فترة ثالثة أش التال

القبول أو املوافقة. 

ــادة  8 امل

مهام الوديع

ــاء في مجلس  ــا كافة الدول األعض ــام جمللس أوروب ــعر األمني الع يُش
أوروبا بـ :

أي توقيع؛ أ)  

إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة؛ ب)  

ــذا البروتوكول وفقاً ملادتيه الرابعة  أي تاريخ لنفاذ مفعول ه ج)  
(4) والسابعة (7)؛

ــة بهذا  ــغ آخر على صل ــعار أو تبلي ــي أو إش ــل قانون أي عم د)  
البروتوكول.

ــاً لألصول،  ــون لذلك وفق ــون أدناه، اخملول ــام املوقع ــا تقدم، ق ــاً مل إثبات
بالتوقيع على هذا البروتوكول.

ــية  ــار 2002 نصاً باللغة الفرنس ــوس في 3 مايو/أي ــع في فيلني وض
ــخة  ــة اإلجنليزية، ولكالهما نفس القوة املثبتة، وفي نس ونصاً باللغ
ــل األمني العام  ــس أوروبا. سيرس ــي محفوظات مجل ــدة تودع ف واح
ــى كل من الدول  ــق األصل عنه إل ــخة مصدقة طب ــس أوروبا نس جملل

األعضاء في مجلس أوروبا.
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