
  التفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية) ٩(البروتوكول رقم 
  ١٩٩٤دخل حيز التنفيذ في األول من أكتوبر 

  
الموقعين على هذا البروتوكـول الخـاص باالتفاقيـة     –إن الدول أعضاء المجلس األوروبي 

الرابع مـن  الموقع في روما في  –األوروبية بشأن حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
والذي تم اتخاذه إلدخـال مزيـد مـن     –") االتفاقية"ويشار إليها فيما يلي بـ ( ١٩٥٠نوفمبر 

  التحسينات على اإلجراءات بموجب االتفاقية،
  :قد اتفقت على ما يلي

  ١مادة 
تعدل االتفاقية كما هو منصوص عليـه   –بالنسبة ألطراف االتفاقية الملتزمين بهذا البروتوكول 

  ).٥(إلى ) ٢(د من من الموا
  ٢مادة 

  :من االتفاقية كما يلي ٢الفقرة  – ٣١تقرأ مادة 
يرسل التقرير إلى لجنة الوزراء، ويرسل التقرير كذلك إلى الدول المعنية، وكـذلك إلـى    -٢"

، وال يكون للـدول المعنيـة أو الطالـب    )٢٥(إذا كان يتناول التماسا بموجب المادة  –الطالب 
  ".الحرية في نشره

  ٣ادة م
  :من االتفاقية كما يلي) ٤٤(تقرأ المادة 

يكون لألطراف المتعاقدين األصليين فقط واللجنة واألشخاص والمنظمات غير الحكوميـة أو  "
الحق فـي رفـع الـدعوى أمـام     ) ٢٥(مجموعات األفراد الذين قدموا التماساً بموجب المادة 

  ".المحكمة
  ٤مادة 

  :يليمن االتفاقية كما ) ٤٥(تقرأ المادة 
يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا التي تتعلق بتفسير وتطبيق هذه االتفاقيـة والمشـار   "

  )".٤٨(إليهما وفقاً للمادة 
  ٥مادة 

  :من االتفاقية كما يلي) ٤٨(تقرأ المادة 
يجوز للجهات التالية أن تحيل قضية ما إلى المحكمة بشرط أن يخضع الطـرف المتعاقـد    -١

أو األطـراف المتعاقـدون األصـليون     –إذا كان هناك طرف واحد فقـط   –األصلي المعني 



عند الفشـل   –لالختصاص اإلجباري للمحكمة أو  –إذا كان هناك أكثر من طرف  –المعنيون 
أو  –إذا كان هناك طرف واحـد فقـط    –بموافقة الطرف المتعاقد األصلي المعني  –في ذلك 

  :معنيين إذا كان هناك أكثر من طرفموافقة األطراف المتعاقدين األصليين ال
  اللجنة،) أ(
  طرف متعاقد أصلي وكان هناك زعم بأن مواطنه ضحية،) ب(
  طرف متعاقد أصلي أحال القضية إلى اللجنة،) ج(
  طرف متعاقد أصلي رفعت ضده الشكوى،) د(
الشخص أو المنظمة غير الحكومية أو مجموعة األفراد الذين رفعـوا الشـكوى لـدى    ) هـ(
  .جنةالل
تقـدم أوالً إلـى هيئـة مـن      –) ٢-١(رة إذا أحيلت قضية ما إلى المحكمة فقط طبقاً للفق -٣

المستشارين تتكون من ثالثة من أعضاء المحكمة، ويحتل مقعده بصفته عضواً بحكم منصـبه  
في الهيئة القاضي المنتخب الذي ينتسب للعضو المتعاقد األساسي الذي رفعت ضده الشـكوى،  

وإذا رفعت الشكوى أو إذا لم يكن هناك قاض يحتل مكانه شخص بصفة القاضي من اختياره، 
ضد أكثر من طرف متعاقد أساسي يزاد حجم اللجنة تبعاً لذلك، وإذا كانـت القضـية ال تثيـر    
مسألة خطيرة تؤثر على تفسير أو تطبيق االتفاقية وال تبرر ألي سبب آخر أن تقوم المحكمـة  

فـي تلـك   و. أن تقرر أال تقوم المحكمة بنظرها –بالتصويت باإلجماع  –بنظرها يجوز للهيئة 
  ".إن كان هناك انتهاك لالتفاقية –) ٣٢(طبقاً ألحكام المادة  –تقرر لجنة الوزراء  –الحالة 

  ٦مادة 
يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من الدول أعضاء المجلس األوروبـي المـوقعين علـى     -١

  :االتفاقية والتي يجوز لها التعبير عن موافقتها على االلتزام بـ
  تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو التوقيع دون) أ(
التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة الـذي يتبعـه التصـديق أو القبـول أو     ) ب(

  .الموافقة
  .يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى أمين عام المجلس األوروبي -٢

  ٧مادة 
وم األول من الشهر الذي يلي انقضاء مدة ثالثة شهور بعـد  يسري هذا البروتوكول في الي -١

التاريخ الذي يوافق فيه عشرة من الدول أعضاء المجلس األوروبي على االلتزام بالبروتوكول 
  ).٦(وفقاً ألحكام المادة 



يسري البروتوكـول   -بالنسبة ألي دولة عضو تبدي موافقتها الحقاً لاللتزام بالبروتوكول  -٢
ألول الذي يلي انقضاء مدة ثالثة شهور بعد تاريخ التوقيع أو إيداع وثيقة التصـديق  في اليوم ا

  .أو القبول أو الموافقة
  ٨مادة 

  :يخطر األمين العام للمجلس األوروبي كافة الدول أعضاء المجلس األوروبي بـ
  أي توقيع،) أ(
  إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،) ب(
  ،)٧(هذا البروتوكول وفقاً للمادة أي تاريخ لسريان ) ج(
  .أي تصرف آخر أو إخطار أو إعالن فيما يتعلق بهذا البروتوكول) د(

بالتوقيع على هـذا   –بصفتهم المخولين قانونياً بذلك  –قام الموقعون أدناه  –وإشهاداً على ذلك 
  .البروتوكول

وكـال   –والفرنسـية  ، بـاللغتين اإلنجليزيـة   ١٩٩٠تحرر في روما، في السادس من نوفمبر 
في نسخة واحدة تودع في سجالت المجلـس األوروبـي،    –النصين متساو من حيث التوثيق 

  .ويقوم األمين العام بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس األوروبي
 


