
التفاقية حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بشأن تعديل المادتين ) ٥(البروتوكول رقم 
  من االتفاقية ٤٠و  ٢٢

  ١٩٧١ديسمبر  ٢٠وبدأ العمل به في  ١٩٦٦يناير  ٢٠صدر في 
  

الحكومات الموقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا، نظراً لظهور بعض الصـعوبات  
من اتفاقية حماية حقوق اإلنسـان والحريـات األساسـية     ٤٠و ٢٢مادتين في تطبيق أحكام ال

فيما يتعلق بطول مـدد  ") االتفاقية"مشار إليها فيما يلي ( ١٩٥٠نوفمبر  ٤الموقعة في روما في 
وكـذلك المحكمـة   ") اللجنة"مشار إليها فيما يلي(العضوية في اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان 

، ونظراً إلى أنه مرغوب فيه إجراء ")المحكمة"مشار إليها فيما يلي (ان األوروبية لحقوق اإلنس
لنصف أعضاء اللجنة، ولثلث أعضاء المحكمة،  –كلما أمكن ذلك  –انتخاب كل ثالث سنوات 

  ولما كان ذلك يتطلب تعديل بعض أحكام االتفاقية،
  :اتفقت على ما يلي

  ١مادة 
  :من االتفاقية ٢٢نية من المادة تضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة الثا

لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر اإلمكان، يجب تجديد نصف العضوية في اللجنة كل ثـالث   -٣"
أن تقرر أن مـدة أو   –قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب الحق  –ويجوز للجنة الوزراء . سنوات

. مختلفة عن ست سنواتمدد العضوية للعضو أو األعضاء الذين سيجرى انتخابهم تكون لفترة 
  .ولكن ال تزيد عن تسع سنوات وال تقل عن ثالث سنوات

إذا تداخلت أكثر مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فـإن تحديـد مـدة     -٤
  ".عضوية يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء االنتخاب

  ٢مادة 
  .على التوالي ٦و ٥االتفاقية قبل إضافة الفقرتين  من ٢٢من المادة  ٤و ٣تصبح الفقرتان

  ٣مادة 
  :٤٠تضاف الفقرتان التاليتين بعد الفقرة الثانية من المادة 

لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر اإلمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثـالث   -٣"
ويجوز للجمعية االستشارية قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب الحق أن تقرر أن مدة أو . سنوات

مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجرى انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكـن  
  .اثنتي عشرة سنة وال تقل عن ست سنوات ال تزيد عن

في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية االستشارية الفقرة السـابقة، يـتم    -٤
  ".تحديد مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء االنتخاب



  ٤مادة 
  .على التوالي ٦و ٥لفقرتين من االتفاقية قبل إضافة ا ٤٠من المادة  ٤و ٣تصبح الفقرتان 

  ٥مادة 
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على االتفاقيـة   -١

  :والذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طريق
  .التوقيع دون التحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول) أ(
تـودع وثـائق   . التصـديق أو القبـول   التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول يتبعه) ب(

  .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 هذه المادة
  :طار الدول أعضاء مجلسي أوروبا بما يلييتولى سكرتير عام مجلسي أوروبا إخ -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(

  .قد وقعوا على هذا البروتوكول إلقراره –باعتبارهم مخولين بذلك  –الموقعون أدناه 
باللغتين اإلنجليزية والفرنسـية وكلتاهمـا بالتسـاوي     ١٩٦٦يناير  ٢٠تم في ستراسبورغ في 

ويتولى السـكرتير العـام   . رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل في محفوظات مجلس أوروبا
  ..قعةإرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول المو

  
  
  
 


