
  
التفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بشأن ) ٣(البروتوكول رقم 

  ٣٤، ٣٠، ٢٩تعديل المواد 
  ١٩٧٠سبتمبر  ٢١وبدأ العمل به في  ١٩٦٣صدر في مايو 

  
الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول، إذ يقدرون أنـه مـن المحكمـة    

ة حقوق اإلنسان والحريات األساسية الموقعة في روما فـي  تعديل أحكام معينة في اتفاقية حماي
فيما يتعلق بإجراءات اللجنة األوروبية لحقـوق  ") االتفاقية"مشار إليها فيما ( ١٩٥٠نوفمبر  ٤

  .اإلنسان
  :اتفقوا على ما يلي

  ١مادة
  .من االتفاقية ٢٩يلغى نص المادة  -١
  .يدرج النص التالي في االتفاقية -٢

  "٢٩مادة "
، يجوز لها مع ذلك أن تقرر باإلجماع )٢٥(أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقاً للمادة بعد 

  ).٢٧(رفض الشكوى إذا تبينت أثناء الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة في المادة 
  .في هذه الحالة يبلغ القرار إلى األطراف

  ٢مادة 
  .من االتفاقية) ٣٠(في المادة " يةاللجنة الفرع"محل كلمتي " اللجنة"تحل كلمة 

  ٣مادة 
  ".٢٩مع عدم اإلخالل بأحكام المادة : "من االتفاقية ٣٤يضاف ما يلي على بداية المادة  -١
  ".تتخذ اللجنة الفرعية قراراتها بأغلبية أعضائها: "تلغى العبارة اآلتية من نهاية ذات المادة -٢

  ٤مادة 
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبـا المـوقعين علـى     -١

  :االتفاقية، والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق
  .التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول) أ(
ـ  . التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول، يتبعه التصديق أو القبـول ) ب( ائق تـودع وث

  .التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا



يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول األطراف في االتفاقية أطرافـاً   -٢
  .في هذا البروتوكول طبقاً ألحكام الفقرة األولى من المادة

  :يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء المجلس بما يلي -٣
  .أي توقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول) أ(
  .أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول) ب(
  .إيداع أية وثائق تصديق أو قبول) ج(
  .تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة) د(
  

  .وقعوا على هذا البروتوكول إلقرارهقد  –باعتبارهم مخولين قانونياً بذلك  –الموقعون أدناه 
باللغتين اإلنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية  ١٩٥٣مايو  ٦تم في ستراسبورغ في 

ويتـولى السـكرتير العـام    . معتمد في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا
  .إرسال نسخ رسمية إلى كل الدول الموقعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


