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مرك��ز القاهرة لدرا�س��ات حقوق الإن�س��ان هو منظم��ة غري حكومية اإقليمية م�س��تقلة تاأ�س�س��ت عام 
1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية، وحتليل �سعوبات تطبيق 
القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان، ون���ر ثقافة حقوق الإن�س��ان يف العامل العربي، وتعزيز احلوار 
ب��ن الثقاف��ات يف اإط��ار التفاقيات واملواثي��ق الدولية حلقوق الإن�س��ان. ومن اأج��ل حتقيق هذه 
الأه��داف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة اإىل �سيا�س��ات وت���ريعات وتعديالت د�س��تورية تعزز 
من املعايري الدولية حلقوق الإن�سان، والقيام باأن�سطة بحثية، ودعوية عرب توظيف خمتلف الآليات 
الوطنية والإقليمية والدولية، وتعليم حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�سكل خا�ص على ال�سباب، وبناء 
القدرات املهنية للمدافعن عن حقوق الإن�س��ان. ومنذ تاأ�سي�س��ه يقوم املركز ب�سكل منتظم بن�ر 

كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.

ي�س��عى مركز القاهرة اإىل امل�س��اهمة يف اإلقاء ال�سوء على اأبرز امل�سكالت والق�سايا احلقوقية امللحة 
يف الدول العربية، والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات غري احلكومية يف املنطقة ، 
والعمل �س��وياً من اأجل رفع الوعي العام بهذه الق�سايا وحماولة التو�سل اإىل حلول وبدائل تتوافق 

مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.  

 يتمتع املركز بو�سع ا�ست�س��اري خا�ص يف املجل���ص القت�س��ادي والجتماعي بالأمم املتحدة، 
و�سفة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�س��ان وال�س��عوب. املركز ع�سو يف ال�س��بكة الأوروبية 
املتو�س��طية حلق��وق الإن�س��ان، وال�س��بكة الدولية لتب��ادل املعلومات ح��ول حرية ال��راأي والتعبري 
)ايفك���ص(. املركز م�س��جل يف القاهرة وباري���ص وجنيف. وحا�سل على جائزة اجلمهورية الفرن�س��ية 

حلقوق الإن�سان لعام 2007.         

املدير العام
بهي  الدين ح�سن

رئي�ص جمل�ص الإدارة
كمال جندوبي

أسهم في تأسيسه
د. حممد ال�سيد �سعيد
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لكان  هذا  ُغّي  لو  غده:  فى  قال  اإل  يومه  فى  كتابا  اأحد  يكُتُب  ل  اأنُه  راأيُت  »اإين 
لكان  هذا  تُرك  ولو  اأف�سل،  لكان  هذا  ُقدم  ولو  ي�ستح�سن،  لكان  هذا  زيد  ولو  اأح�سن، 
الب�سر«. جملة  على  النق�ص  ا�ستيالء  على  دليل  وهو  العرب،  اأعظم  من  وهذا  اأجمل. 

العماد الأ�سفهاين        
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 املقدمة

اهتمت الدول الأوروبية الأع�ساء يف منظمة جمل�س اأوروبا )1( بحماية حقوق الإن�سان 
وحرياته الأ�سا�سية وذلك منذ منت�سف القرن الفائت من خالل اعتماد العديد من التفاقيات 
مبدينة  املوقعـة  الأ�سا�سية«  واحلريات  الإن�سان  حقوق  حماية  »اتفاقية  مثل:  الأوروبية، 
روما يف الرابع من �سهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 1950، والتي دخلت حيز التنفيذ يف الثالث 
من �سهر اأيلول/�سبتمرب 1950؛ و«امليثاق الجتماعي الأوروبي« املوقع مبدينـة توران 
باإيطاليا يف الثامن ع�رش من �سهر ت�رشين الأول/اأكتوبر 1960، والذي دخل حيز التنفيذ 
يف ال�ساد�س والع�رشين من �سهر �سباط/فرباير 1965؛ و«التفاقية الأوروبية للوقاية من 
�سرتا�سبورغ  مبدينة  املوقعة  املهينة«  اأو  الإن�سانية  غري  املعامالت  اأو  والعقوبات  التعذيب 
بفرن�سا يف ال�ساد�س والع�رشين من �سهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 1987، والتي دخلت حيز 

التنفيذ يف الأول من �سهر �سباط/فرباير 1989.

النظام  امليداين،  اأمني  حممد  ون�ساطاتها،  واخت�سا�ساتها  املنظمة  هذه  تاأ�سي�س  بخ�سو�س  انظر   )1(

 ،2009 بريوت،  احلقوقية،  احللبي  من�سورات  الثالثة،  الطبعة  الإن�سان،  حقوق  حلماية  الأوروبي 
�س 19 وما بعدها. )لحقا، امليداين، النظام الأوروبي(.
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وتعدُّ هذه التفاقيات الأوروبية، بالإ�سافة اإىل اتفاقيات اأوروبية اأخرى، اأ�سا�س ما 
ُيعرف با�سم: النظام األوروبي حلماية حقوق اإلنسان، والذي ينظر اإليه على اأنه من اأكرث 
الدول  تلزم  التي  التفاقيات  اآليات هذه  بف�سل  قدما وتقدما وتطورا  الإقليمية  الأنظمة 
خمتلف  عليه  ن�ست  ملا  فعلي  بتطبيق  كذلك  وت�سمح  اأحكامها،  باحرتام  فيها  الأطراف 

موادها ون�سو�سها.

اأوروبا لتفاقيات  اعتماد جمل�س  بخ�سو�س  اأن منيز بني ثالث مراحل  ون�ستطيع 
اأوروبية حلماية حقوق الإن�سان:

اإىل تاريخ �سقوط  تاأ�سي�س هذا املجل�س يف عام 1949  أوال: تبداأ املرحلة الأوىل منذ 

مت  حيث  ال�رشقي.  املع�سكر  با�سم  ُيعرف  كان  ما  وانهيار   ،1989 عام  برلني  جدار 
اآنفا، بالإ�سافة اإىل اعتماد عدد من  اإليها  يف هذه املرحلة اعتماد التفاقيات التي اأ�رشنا 

الربوتوكولت امل�سافة اإليها، حيث مت)2(:

1 - اعتماد الربوتوكول الأول امل�ساف اإىل اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات 
الأ�سا�سية مبدينة باري�س يف الع�رشين من �سهر اآذار/مار�س 1952، والذي دخل حيز 

التنفيذ يف الثامن ع�رش من �سهر اآيار/مايو 1954.

2 - اعتماد الربوتوكول رقم 4 امل�ساف اإىل اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات 
الأ�سا�سية مبدينة �سرتا�سبورغ يف ال�ساد�س ع�رش من �سهر اأيلول/�سبتمرب 1963، والذي 
دخل حيز التنفيذ يف الثاين من �سهر اآيار/مايو 1968. ويقّر هذا الربوتوكول ببع�س 
احلقوق واحلريات غري املن�سو�س عليها يف التفاقية، والربوتوكول الأول امل�ساف 

اإليها.

الإن�سان  حقوق  حماية  اتفاقية  اإىل  امل�ساف   6 رقم  الربوتوكول  اعتماد   -  3
واحلريات الأ�سا�سية مبدينة �سرتا�سبورغ يف الثامن والع�رشين من �سهر ني�سان/اأبريل 
1983، والذي دخل حيز التنفيذ يف الأول من �سهر اآذار/مار�س 1985. وين�س هذا 

الربوتوكول على اإلغاء عقوبة الإعدام.

4 - اعتماد الربوتوكول رقم 7 امل�ساف اإىل اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات 
الثاين/نوفمرب  ت�رشين  �سهر  من  والع�رشين  الثاين  يف  �سرتا�سبورغ  مبدينة  الأ�سا�سية 

1984، والذي دخل حيز التنفيذ يف الأول من �سهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 1988.

)2( يت�سمن هذا الكتاب ترجمة ن�سو�س هذه الربوتوكولت.
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�سيا�سية  حتولت  من  الأوروبية  القارة  عرفته  مبا  الثانية  املرحلة  جتلت  ثانيا: 

واجتماعية واقت�سادية، بعد انهيار املع�سكر ال�رشقي. فكان اأن تفككت دول، وانف�سلت 
دول بع�سها عن بع�س، وظهرت على امل�رشح الدويل دول اأوروبية جديدة ان�سمت 
اإىل املنظمات الدولية، ومن بينها منظمة جمل�س اأوروبا. وطراأت تعديالت، واأُدخلت 
اإ�سافات على العديد من التفاقيات الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان، كما مت اعتماد 

اتفاقيات وبروتوكولت جديدة، حيث مت:

التعذيب  من  للوقاية  الأوروبية  التفاقية  اإىل  م�سافني  بروتوكولني  اعتماد   -  1
الرابع من  �سرتا�سبورغ يف  املهينة مبدينة  اأو  الإن�سانية  املعامالت غري  اأو  والعقـوبات 
�سهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 1993، ودخل كال من هذين الربوتوكولني حيز التنفيذ يف 
اآذار/مار�س 2002. وكان الهدف من اعتمادهما، اأن يتم التو�سع،  الأول من �سهر 
من جهـة، يف جمال تطبيـق هذه التفاقية الأوروبية، حيث ن�س الربوتوكول الأول 
على ال�سماح للدول غري الأع�ساء يف جمل�س اأوروبا بالن�سمام اإىل هذه التفاقية بدعوة 
من جلنة وزراء هذا املجل�س. كما اأجاز الربوتوكول الثاين، من جهة اأخرى، اإعادة 
غري  املعامالت  اأو  والعقوبات  التعذيب  من  للوقاية  الأوروبية  اللجنة  اأع�ساء  انتخاب 

الإن�سانية اأو املهينة ملرتني اثنتني.

2 - اعتماد التفاقية - الإطار حلماية الأقليات القومية ب�سرتا�سبورغ، يف العا�رش 
من �سهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 1994، ودخولها حيز التنفيذ يف الأول من �سهر �سباط/
فرباير 1998، وهي اأول اتفاقية دولية ن�ست على حقوق الأقليات وابتدعت اآلية ت�سمح 

بحمايتها)3(.

مبدينة  الأوروبي،  الجتماعي  امليثاق  اإىل  امل�ساف  الربوتوكول  اعتماد   -  3
�سرتا�سبورغ يف التا�سع من �سهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 1995، والذي ن�س على اعتماد 
نظام لل�سكاوى اجلماعية، وهو ما كان يفتقد اإليه بالفعل هذا امليثاق الجتماعي، ويعّد 
ثغرة يف اآلية حماية احلقوق الجتماعية يف الدول الأوروبية. ودخل هذا الربوتوكول 

حيز التنفيذ يف الأول من �سهر متوز/يوليو1998)4(.

يف  �سرتا�سبورغ  مبدينة  الأطفال  حقوق  ملمار�سة  الأوروبية  التفاقيـة  اعتماد   -  4
التفاقية حيز  الثاين/يناير 1996، ودخلت هذه  كانون  �سهر  اخلام�س والع�رشين من 
التنفيذ يف الأول من �سهر متوز/يوليو 2000. وتهدف هذه التفاقية، من ناحية، اإىل 

)3( انظر، امليداين، النظام الأوروبي، �س 215 وما بعدها.

)4( انظر، امليداين، النظام الأوروبي، �س 189 وما بعدها.
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مبمار�سة  الأطفال  لهوؤلء  لحقا  ي�سمح  مما  العليا،  وم�ساحلهم  الأطفال  حقوق  تقنني 
التي تهمهم. كما حتر�س التفاقية، من ناحية  العائلية  حقوقهم، ل �سيما يف املجالت 
احلقوق  هذه  تقنني  ميكن  املنا�سبة حتى  املعلومات  على  الأطفال  اإطالع  على  اأخرى، 
واملحافظة على هذه امل�سالح. وتعرتف التفاقية اأي�سا، بالدور الذي يقوم به كال من 

الوالدين بق�سد ت�سجيع حقوق اأطفالهما وحماية م�ساحلهم العليا)5(.

الثالث  يف  �سرتا�سبورغ  مبدينة  املعّدل  الأوروبي  الجتماعي  امليثاق  اعتماد   -  5
التنفيذ يف الأول من �سهر متوز/يوليو  اآيار/مايو 1996، ودخل هذا امليثاق حيز  من 
1999)6(. حيث �سعت منظمة جمل�س اأوروبا لعتماد هذا امليثاق الجتماعي املعّدل بق�سد 
تاأمني حماية اأو�سع واأ�سمل للحقوق الجتماعية والقت�سادية التي �سبق اأن ن�س عليها 
امليثاق الجتماعي الأوروبي والذي مت اعتماده عام 1961. وكان اعتماد هذا امليثاق 
ال�رشقية  اأوروبا  دول  من  جديد  عدد  ان�سمام  بعد  وبخا�سة  وملحا  �رشوريا  املعّدل 

والو�سطى اإىل جمل�س اأوروبا.

الإن�سان  حقوق  حماية  اتفاقية  اإىل  امل�ساف   12 رقم  الربوتوكول  اعتماد   -  6
واحلريات الأ�سا�سية مبدينة �سرتا�سبورغ يف الرابع من ت�رشين الثاين/نوفمرب 2000، 
ودخل هذا الربوتوكول حيز التنفيذ يف الأول من �سهر ني�سان/اأبريل 2005. قدم هذا 
التمييز حني تتم ممار�سة احلقوق واحلريات  اإ�سافة مهمة يف جمال منع  الربوتوكول 
التي تن�س عليها التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان. حيث تعّد حمدودة احلماية �سد 
التمييز التي تن�س عليها املادة 14 من التفاقية الأوروبية، لأنها تتعلق فقط باحلقوق 
واحلريات املوجودة فيها. فجاء الربتوكول رقم 12 ليلغي هذا احلّد بحيث ل ميكن اأن 

ميار�س اأي �سكل من اأ�سكال التمييز من طرف اأي �سلطة عامة، ولأي �سبب كان.

الإن�سان  حقوق  حماية  اتفاقية  اإىل  امل�ساف   13 رقم  الربوتوكول  اعتماد   -  7
واحلريات الأ�سا�سية مبدينة �سرتا�سبورغ يف الثالث من �سهر اآيار/مايو 2002، ودخل 
هذا الربوتوكول حيز التنفيذ يف الأول من �سهر متوز/يوليو 2003. تتجلى الإ�سافة 
عليه  ن�س  اأن  �سبق  ما  )وهو  الإعدام  عقوبة  باإلغاء  الربوتوكول  هذا  عليها  ن�س  التي 
الربوتوكول رقم 6 امل�ساف اإىل التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان(، ولكن يف كل 
الظروف، حتى بخ�سو�س ما يتم ارتكابه من اأعمال وقت احلرب، اأو وقت التهديد 
التحفظ  اأو  اأو خمالفة  باحلرب، هذا من ناحية. ول يجوز، من ناحية ثانية، ت�سييق 

)5(  انظر، املرجع ال�سابق، �س 233 وما بعدها.

)6(  انظر، املرجع ال�سابق، �س 195 وما بعدها.
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على اأحكام هذا الربوتوكول.

يف  الإن�سان  حقوق  بحماية  اأوروبا  جمل�س  اهتمام  من  الثالثة  املرحلة  تركز  ثالثا: 

الدول الأع�ساء على اإدخال تعديالت على اآلية اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات 
الأ�سا�سية لعام 1950، وذلك من خالل:

الإن�سان  حقوق  حماية  اتفاقية  اإىل  امل�ساف   11 رقم  الربوتوكول  اعتماد   -  1
واحلريات الأ�سا�سية مبدينة �سرتا�سبورغ يف احلادي ع�رش من �سهر اآيار/مايو 1994، 
والذي دخل حيز التنفيذ، يف الأول من �سهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 1998. واألغى هذا 
الربوتوكول، من بني ن�سو�س التفاقية، الأحكام اخلا�سة باللجنة الأوروبية حلقوق 
تعديل  بعد  الإن�سان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  وتكليف  واخت�سا�ساتها،  الإن�سان 
نظامها، مبمار�سة ما كانت تقوم به هذه اللجنة الأوروبية، بالإ�سافة اإىل اخت�سا�سات 

املحكمة الق�سائية وال�ست�سارية)7(.

الإن�سان  حقوق  حماية  اتفاقية  اإىل  امل�ساف   14 رقم  الربوتوكول  اعتماد   -  2
واحلريات الأ�سا�سية مبدينة �سرتا�سبورغ يف الثالث ع�رش من �سهر اآيار/مايو 2004، 
والذي دخل حيز التنفيذ يف الأول من �سهر جزيران/يونيو 2010. حيث عّدل جمددا 
واأدخل  الإن�سان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  عمل  اآلية  من  املهم  الربوتوكول  هذا 
تعديالت على طريقة الإجراءات التي تتبعها للنظر يف الق�سايا املعرو�سة عليها)8(. ومت 
اإدخال مواد هذا الربوتوكول يف �سلب مواد هذه التفاقية بعد دخوله حيز التنفيذ بحيث 
ي�ستطيع القارئ اأن يطلع على هذه التفاقية مع اآخر التعديالت التي طراأت عليها بف�سل 
الربوتوكول رقم 14، الذي اأ�سبح جزءا ل يتجزاأ منها، بني دفتي هذا الكتاب. ونذكر 
�سرتا�سبورغ  مبدينة  )مكرر(   14 رقم  الربوتوكول  اعتماد  مت  اأنه  اخل�سو�س  هذا  يف 
حيز  اإىل  الربوتوكول  هذا  ودخل   ،2009 اآيار/مايو  �سهر  من  والع�رشين  ال�سابع  يف 
هذا  اعتماد  اأ�سباب  وتعود   .2009 الأول/اأكتوبر  ت�رشين  �سهر  من  الأول  يف  التنفيذ 
الربوتوكول املكرر اإىل تاأخر دخول الربوتوكول رقم 14 الأ�سلي حيز التنفيذ، وكان 
هناك �رشورة لالإ�رشاع بالف�سل يف الق�سايا الكثرية املعرو�سة على املحكمة الأوروبية 

حلقوق الإن�سان)9(.

)7( انظر، امليداين، النظام الأوروبي، �س 127 وما بعدها.

)8( انظر، حممد اأمني امليداين، »دخول الربوتوكول رقم 14 امل�ساف اإىل التفاقية الأوروبية حلقوق 

الإن�سان حيز التنفيذ«، موقع )م�ساواة(، اململكة العربية ال�سعودية، �سباط/فرباير، 2010.
)9( انظر بخ�سو�س الربوتوكول رقم 14 )مكرر(، حممد اأمني امليداين، »الربوتوكول 14 )مكرر( وتفعيل اآلية 

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان«، موقع )م�ساواة(، اململكة العربية ال�سعودية، حزيران/يونيو 2009.
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الأوروبية  بالتفاقيات  عامة  العربية  قراء  تعريف  اإىل  الرتجمات  هذه  تهدف 
والربوتوكولت امل�سافة اإليها والتي اأ�رشنا اإليها يف املراحل الثالث التي جتلى فيها �سعي 
جمل�س اأوروبا اإىل اعتماد اتفاقيات اأوروبية تن�س على حماية حقوق الإن�سان وحرياته 

الأ�سا�سية، هذا من ناحية.

التفاقيات  اأهم  جعل  اإىل  اأخرى،  ناحية  من  الرتجمات،  هذه  بف�سل  ن�سعى  كما 
بق�سايا  واملهتمني  والنا�سطني  الباحثني  متناول  يف  الإن�سان  حقوق  حلماية  الأوروبية 
يف  مل�ساعدتهم  اأيديهم  بني  واأداة  لهم  عونا  لتكون  العربي؛  العامل  يف  الإن�سان  حقوق 

بحوثهم ودرا�ساتهم ون�ساطاتهم يف جمال حقوق الإن�سان.

ونود اأن نلفت النتباه اإىل بع�س النقاط اخلا�سة بـهذه الرتجمات:

1 - اعتمدنا يف ترجمتنا على الن�سخة الفرن�سية، وهي اإحدى اللغتني الر�سميتني اإىل 
جانب الإجنليزية يف منظمة جمل�س اأوروبا. وحاولنا اأن نقرتب قدر الإمكان من الن�س 

الأ�سلي، الذي هو ن�س قانوين بالدرجة الأوىل، ودون اأن نلوي عنق العربية.

2 - بداأت الرتجمة مبيثاق جمل�س اأوروبا الذي ي�سم حاليا يف ع�سويته 47 دولة 
وثيقة  ذاته  بحد  امليثاق  هذا  ُيعدُّ  ول  الدول.  هذه  اأ�سماء  امليثاق  ويت�سمن  اأوروبية، 
حلماية  الأوروبي  النظام  تفهم  ميكن  ل  بل  الإن�سان،  حقوق  بحماية  خا�سة  اأوروبية 

حقوق الإن�سان من غري الطالع عليه.

3 - رتبنا الوثائق بعد ترجمتها ح�سب ت�سل�سلها التاريخي، ولكننا اأحلقنـا كل اتفاقيـة 
بربوتوكولتها امل�سافة اإليها دون مراعاة هذا الت�سل�سل.

4 - ا�ستخدمنا اأحيانا بع�س التعابري املعروفـة مثل »بروتوكول« عو�سا عن »ملحق 
اأو لحق«، لكونها اأكرث تداول يف الأو�ساط القانونية.

5 - ت�سهم هذه الرتجمة باعتمـاد م�سطلحات قانونيـة جديدة حلقوق الإن�سان، بلغة 
ما  الإن�سان. ولعل يف ذلك  الأوروبية حلقوق  التفاقيات  ال�ساد، من خالل ترجمـة 
املتحدة، كون  الأمم  تتم ترجمتها يف منظمة  امل�سطلحات والتي  يكمل لئحة مثل هذه 

اللغة العربية اإحدى لغاتها الر�سمية.

بتطبيـق  تهتم  التي  الأوروبية  القانونية  الآليات  بعر�س  الرتجمة  هذه  ت�سمح   -  6
اأو  الدين  اأو  النظر عن اجلن�س  حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية واحرتامها بغ�س 
اأو الجتماعي اأو اجلن�سية. فكل من  اأو الو�سع القت�سادي  اأو املن�ساأ  اأو الأ�سل  املعتقد 
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يتواجد على اأرا�سـي الدول التي �سادقت على التفاقيات الأوروبية ي�ستفيد من اآليات 
ين�س  التي  احلماية  اآليات  اإىل  بالقيا�س  متطورة  هذه  احلماية  اآليات  تعّد  كما  حمـايتها. 
عليها - مثال - امليثاق العربي حلقوق الإن�سان الذي مت اعتماده يف الثالث والع�رشين 
من �سهر اآيار/مايو 2004، ودخل حيز التنفيذ يف اخلام�س ع�رش من �سهر اآذار/مار�س 

.)10(2008

العربية واملهتمني  اليوم بني يدي قراء  التي ن�سعها  للرتجمات  7 - اخرتنا عنوانا 
حقوق  حلماية  األوروبية  االتفاقيات  وهو:  العربي،  العامل  يف  الإن�سان  حقوق  بق�سايا 

اإلنسان.

ونرجو، اأخريا ولي�س اآخرا، اأن تلعب هذه الرتجمات لأهم التفاقيات الأوروبية 
حلماية حقوق الإن�سان التي اعتمدتها منظمة جمل�س اأوروبا، دورها يف تن�سيط حركة 
اأ�سا�س  العربية مبرجع  القانونية  املكتبة  واأن ترثي  ال�ساد،  لغة  اإىل  القانونية  الرتجمة 
ننتهز  اأننا  كما  الأ�سا�سية.  وحرياته  الإن�سان  حقوق  حماية  جمال  يف  مهمة  لتفاقيات 
الفر�سة لنتقدم بال�سكر اإىل اإدارة مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، وامل�سئولني 
التي ت�سهم  لقيامهم بن�رش هذه الطبعة، �سمن �سل�سلة من�سورات املركز  والعاملني فيه، 

ب�سكل فعلي وجدي بن�رش ثقافة حقوق الإن�سان يف العامل العربي.

واهلل من وراء القصد

ستراسبورغ في 18 جمادي الثاني 1431 هـ /   

األول من حزيران/يونيو 2010 م   

املترجمان

د. نزيه كسـيبي د. محمد أمني امليداني      

)10( انظر بخ�سو�س اآلية هذا امليثاق العربي، حممد اأمني امليداين، »اآلية امليثاق العربي حلقوق الإن�سان«، 

جملة )امل�سكاة(، من�سورات مركز دم�سق لدرا�سات حقوق الإن�سان، ومركز القاهرة لدرا�سات حقوق 
الإن�سان، العدد اخلام�س، اآذار/مار�س، 2009، �س 71-59.
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الف�سل الأول
ميثاق جمل�ص اأوروبا
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ميثـاق جملـ�ص اأوروبا
لندن فى 5 اأيار/مايو 1949

البلجيكية،  واململكة  الأيرلندية،  الإيطالية، واجلمهورية  اجلمهورية  اإن حكومات 
واجلمهورية  ال�سويدية،  واململكـة  اللوك�سمبورغ،  ودوقية  الدامناركية،  واململكة 
الرنويجية،  واململكة  اأيرلندا،  و�سمايل  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكـة  الفرن�سية، 

واململكة الهولندية؛

حيوية  منفعة  ذو  الدويل  والتعاون  العدل  على  القائم  ال�سالم  حتقيق  باأن  تعتقد  اإذ 
للحفاظ على احل�سارة واملجتمع الإن�ساين؛

ولتم�سكها الرا�سخ بالقيم الروحية والأخالقية ذات الرتاث امل�سرتك ل�سعوبها وم�سدر 
احلرية الفردية واحلرية ال�سيا�سية، و�سيادة القانون، والتي تقوم عليها كل دميقراطية 

حقيقية؛

واإميانا منها باأن النجاح التدريجي لهذا الهدف وحمايته، وت�سجيع التقدم الجتماعي 
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والقت�سادي يفرت�س قيام احتاد فعلي بني الدول الأوروبية التي تنهل من املعني نف�سه؛

واإذ ترى اأنه ينبغي من الآن اإن�ساء منظمة جتمع الدول الأوروبية يف رابطة وثيقة 
رغبـة يف حتقيق هذا الهدف وا�ستجابة لتطلعات �سعوبها؛

قررت هذه احلكومات، بناء على ذلك، اإن�ساء جمل�س اأوروبا الذي ي�سـم جلنة من 
ممثلي احلكومات وجمعية ا�ست�سارية، ومن ثم اعتمدت هذا امليثاق.

الف�سل الأول
هدف جمل�ص اأوروبا

املادة 1

اأ - هدف جمل�س اأوروبا هو حتقيق احتاد وثيق بني اأع�سائه حلماية وت�سجيع الأفكار 
واملبادئ التي ت�سكل تراثهم امل�سرتك، وتي�رش تقدمهم القت�سادي والجتماعي.

ذات  امل�سائل  يف  بالنظر  وذلك  املجل�س،  هيئات  بف�سل  الهدف  هذا  تنفيذ  يتم   - ب 
امل�سـلحة امل�سرتكة، وباإبرام التفاقيات، وباتباع عمل م�سرتك يف املجالت القت�سادية 
والجتماعية والثقافية والعلمية والقانونية والإدارية، وكذلك بحماية حقوق الإن�سان 

واحلريات الأ�سا�سية وتطويرها.

ج - يجب اأّل توؤثر م�ساركة الأع�ساء يف اأعمال جمل�س اأوروبا على م�ساهمتهم يف 
جهود الأمم املتحدة واملنظمات الأخرى والحتادات الدولية التي هم اأع�ساء فيها.

د - لي�ست امل�سائل املتعلقة بالدفاع الوطني من اخت�سا�س جمل�س اأوروبا.

الف�سل الثاين
ت�سكيل املجل�ص

املادة 2

اأع�ساء جمل�س اأوروبا هم الدول الأطراف يف هذا امليثاق.

املادة 3

يعرتف كل ع�سو يف جمل�س اأوروبا مببداأ �سيادة القانون وباملبداأ الذي ين�س على 
حق كل �سخ�س يخ�سع لق�سائه بالتمتع بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية. كما يلتزم 
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بالتعاون ال�سادق والفعلي على تطبيق الهدف الذي حدده الف�سل الأول.

املادة 4

يجوز للجنة الوزراء اأن تدعو كل دولة اأوروبية تّعد قادرة على احرتام ن�سو�س 
املادة 3 ولديها الرغبة يف ذلك، لت�سبح ع�سوا يف جمل�س اأوروبا. وتتمتع هذه الدولة 

ب�سفة الع�سوية بدًءا من اإيداع وثيقة ان�سمامها لهذا امليثاق لدى الأمني العام.

املادة 5

اأ - يجوز للجنة الوزراء يف ظروف خا�سة، اأن تدعو دولة اأوروبية تّعد قادرة 
على احرتام ن�سو�س املادة 3، ولديها الرغبة يف ذلك لت�سبح ع�سوا م�ساركا يف جمل�س 
اأوروبا. وتتمتع هذه الدولـة ب�سفة م�سارك بدءا من اإيداع وثيقة قبول هذا امليثاق لدى 

الأمني العام. ول يجوز متثيل الأع�سـاء امل�ساركني اإّل يف اجلمعية ال�ست�سارية.

ب - يق�سد اأي�سا مب�سطلح »ع�سو« امل�ستخدم يف هذا امليثاق، الدول امل�ساركة ما عدا 
التمثيل يف جلنة الوزراء.

املادة 6

الآنفتني،   5 و   4 املادتني  يف  اإليها  امل�سار  الدعوة  توجيه  قبل  الوزراء  جلنـة  حتدد 
عدد املقاعد املخ�س�سة للع�سو اجلديد يف اجلمعية ال�ست�سارية وكذلك ح�سته من امل�ساهمة 

املالية.

املادة 7

يجوز لكل ع�سو يف جمل�س اأوروبا اأن ين�سحب، وذلك باإخطار الأمني العام بقراره 
هذا. وي�سبح هذا الإخطار �ساري املفعول مع نهاية ال�سنة املاليـة اجلارية اإذا مت خالل 
الأ�سهر الت�سعة الأوىل من تلك ال�سنة، ويف اآخر ال�سنة املالية التالية، اإذا مت يف الأ�سهر 

الثالثة الأخرية.

املادة 8

يجوز تعليق حق متثيل كل ع�سو يف جمل�س اأوروبا يخالف خمالفة خطيـرة اأحكام 
املـادة 3، ويجوز للجنة الوزراء اأن تطلب منه الن�سحاب ح�سب ال�رشوط التي حددتها 
املادة 7. ويف حال عدم ا�ستجابته لهذا الطلب، يجوز للجنة الوزراء اأن تقرر اأن هذا 

الع�سو قد توقفت ع�سويته يف املجل�س بدءا من التاريخ الذي حتدده.
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املادة 9

يجوز للجنة الوزراء اأن تعلـق حق الع�سو بالتمثيل يف اجلمعية ال�ست�سارية اإن مل 
يحرتم التزاماته املالية، وطاملا اأنه مل ينفذ هذه اللتزامات.

الف�سل الثالث
اأحكام عامة

املادة 10

هيئتا جمل�س اأوروبا هما:

1 - جلنة الوزراء؛

2 - اجلمعية ال�ست�سارية.

وي�ساعد هاتني الهيئتني اأمانة جمل�س اأوروبا.

املادة 11

مقر جمل�س اأوروبا يف مدينة �سرتا�سبورغ.

املادة 12

الأنظمة  وحتدد  والإجنليزية.  الفرن�سية  هما  اأوروبا  ملجل�س  الر�سميتان  اللغتان 
لغات  با�ستخدام  ت�سمح  التي  الظروف  ال�ست�سارية  وللجمعية  الوزراء  للجنة  الداخلية 

اأخرى و�رشوطها.
الف�سل الرابع
جلنة الوزراء

املادة 13

 15 للمادتني  تطبيقا  اأوروبا  جمل�س  با�سم  للعمل  املخت�سة  الهيئة  هي  الوزراء  جلنة 
و16.

املادة 14

واحد.  ب�سوت  املندوب  هذا  ويتمتع  واحد.  مندوب  الوزراء  جلنة  يف  ع�سو  لكل 
اخلارجية  وزير  على  ا�ستحال  واإن  اخلارجية.  وزراء  هم  اللجنة  يف  واملندوبون 
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حمله.  ليحل  بديل  اختيار  يجوز  اأخرى،  ظروف  ذلك  دون  حالت  اأو  امل�ساركة، 
ويكون هذا البديل، قدر الإمكان، اأحد اأع�ساء حكومة بلده.

املادة 15

مببادرة  اأو  ال�ست�سارية  اجلمعية  تو�سية  على  اعتمادا  الوزراء  جلنة  تنظر   - اأ 
التفاقيات  عقد  فيه  مبا  اأوروبا،  جمل�س  هدف  بتحقيق  اخلا�سة  الإجراءات  يف  منها، 
ويبلغ  حمددة.  م�سائل  يخ�س  فيما  م�سرتكة  ل�سيا�سة  احلكومات  واعتماد  واملعاهدات، 

الأمني العام الأع�ساء بالنتائج التي مت التو�سل اإليها.

التو�سيات  طابع  تاأخذ  اأن  الأمر،  اقت�سى  اإذا  الوزراء،  جلنة  لنتائج  يجوز   - ب 
للحكومات، ويجوز للجنة اأن تطلب من هذه احلكومات اأن تعلمها بالنتائج التي تو�سلت 

اإليها ب�ساأن هذه التو�سيات.

املادة 16

والرتتيبات  بالتنظيم  خا�سة  م�ساألة  كل  اإلزامي،  وب�سكل  الوزراء،  جلنة  تقّرر 
اأوروبا، مع الأخذ بعني العتبار �سالحيات اجلمعية ال�ست�سارية  الداخلية يف جمل�س 
كما حتددها اأحكام املواد 24 و28 و30 و32 و33 و35. وتتخذ اللجنة لهذا الغر�س 

الإجراءات املالية والإدارية ال�رشورية.

املادة 17

جلانا  �رشورية،  تراها  التي  لالأغرا�س  حتقيقا  توؤلف،  اأن  الوزراء  للجنة  يجوز 
ذات �سفة ا�ست�سارية وتقنية.

املادة 18

تعتمـد جلنة الوزراء نظامها الداخلي الذي يحدد بخا�سة:

1 - الن�ساب؛

2 - طريقة تعيني الرئي�س ومدة مهامه؛

اإيداع  وكذلك  الأعمال،  جدول  لتنظيم  اتخاذها  يجب  التي  الإجراءات   -  3
القرتاحات اخلا�سة بالقرارات؛

4 - ال�رشوط التي تو�سح طريقة تعيني البدلء والتي تتم تطبيقا للمادة 14.
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املادة 19

عن  تقارير  ال�ست�سارية  اجلمعية  دورات  من  دورة  كل  يف  الوزراء  جلنة  تقدم 
ن�ساطها، مزودة بالوثائق املنا�سبة.

املادة 20

اأ - ُتتخذ قرارات اللجنة باإجماع الأ�سوات امل�ساركة باأغلبية املندوبني الذين يحق 
لهم امل�سـاركة يف جلنـة الوزراء، وذلك فيما يخ�س امل�سائل املهمة وامل�سار اإليها كما يلي:

1 - التو�سيات اخلا�سة باملادة 15 )ب(؛

2 - امل�سائل اخلا�سة باملادة 19؛

3 - امل�سائل اخلا�سة باملادة 21 )اأ-1( و)ب(؛

4 - امل�سائل اخلا�سة باملادة 33؛

5 - التو�سيات اخلا�سة بتعديالت املواد 1 )د(، 7، و15، و20، و22؛

6 - وتخ�سع كل م�ساألة اأخرى نظرا لأهميتها لقاعدة الإجماع بقرار من اللجنة يتم 
اتخاذه تطبيقا لل�رشوط املحددة يف الفقرة )د( الالحقة.

والإدارية  املالية  بالأنظمـة  اأو  الداخلي  النظام  مب�سائل  املتعلق  القرار  ُيتخذ   - ب 
بالأغلبية العادية للمندوبني الذين يحق لهم امل�ساركة يف اللجنة.

ج - تتخذ اللجنة قراراتها اخلا�سة باملادتني 4 و5 باأغلبية ثلثي املندوبني الذين يحق 
لهم امل�ساركة يف اللجنة.

د - ُتتخذ بقية قرارات اللجنة باأغلبية ثلثي الأ�سوات املقرتعة، وباأغلبية املندوبني 
الذين يحق لهم امل�سـاركة. تت�سمن هذه القرارات بخا�سة، القرارات املتعلقة باعتماد 
امليزانية، وبالنظـام الداخلـي، وبالأنظمة املالية والإدارية، والتو�سيات املتعلقة بتعديل 
مواد هذا النظام غري املذكورة يف الفقرة )اأ - 5( امل�سار اإليها �سابقا، وبتحديد فقرة املادة 

التي يحّبذ تطبيقها يف حال ال�سك.

املادة 21

اأ - تكون اجتماعات جلنة الوزراء، اإّل يف حال وجود قرار خمالف، كما يلي:

1 - �رشية؛
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2 - يف مقر املجل�س.

ب - يحق للجنة ن�رش املعلومات اخلا�سة باملناق�سات ال�رشية وبنتائجها.  

ج - يجب على اللجنة اأن جتتمع قبل افتتاح جل�سات اجلمعية ال�ست�سارية، ويف   
بداية هذه اجلل�سات؛ كما اأنها جتتمع اإذا ارتاأت فائدة من ذلك.

الف�سل اخلام�ص
اجلمعية ال�ست�سارية

املادة 22

اجلمعية ال�ست�سارية هي هيئة التداول يف جمل�س اأوروبا. وتناق�س اجلمعية امل�سائل 
التي تدخل يف اخت�سا�سها كما يحدده هذا النظام، وتبلغ نتائجها اإىل جلنة الوزراء على 

�سكل تو�سيات.

املادة 23

اأ - يجوز للجمعية ال�ست�سارية اأن تتداول وت�سوغ تو�سيات يف كل م�ساألة تتوافق 
مع اأهداف امليثاق، وتدخل يف اخت�سا�سات جمل�س اأوروبا كما يحددها الف�سل الأول؛ 
وتتداول اجلمعية وت�سوغ تو�سيات يف كل م�ساألة تعر�سها عليها جلنة الوزراء لإبداء 

الراأي.

ال�سابقة مع الأخذ بعني  )اأ(  الفقرة  اأعمالها وفقا لأحكام  ب - حتدد اجلمعية جدول 
اأع�ساء  كل  فيها  ي�سارك  التي  الأوروبية  احلكومية  املنظمات  بقية  ن�ساطات  العتبار 

جمل�س اأوروبا اأو بع�سهم.

ج - يقرر رئي�س اجلمعية، يف حالة ال�سك، اإن كانت م�ساألة مطروحة يف الدورة 
تدخل يف جدول اأعمال اجلمعية.

املادة 24

املادة  من  )د(  الفقرة  اأحكام  العتبار  بعني  الأخذ  مع  ال�ست�سارية،  للجمعية  يجوز 
38، تاأليف جلان مكلفة بالنظر يف كل امل�سائل املتعلقـة ب�سالحيات اجلمعية، كما حتددها 
املادة 23، وبتقدمي التقارير، وبدرا�سة الأمور املدرجـة على جدول اأعمالها وب�سياغة 

الآراء يف كل م�ساألة اإجرائية.
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املـادة 25

جمال�سهم  تنتخبهم  ع�سو،  كل  عن  مندوبني  من  ال�ست�سارية  اجلمعية  تتاألف   - اأ 
النيابية، اأو يعينون من اأع�سائها ح�سب الإجراءات التي حتددها املجالـ�س، ب�رشط اأن 
ت�ستطيع حكومة كل ع�سو القيام بتعيينات اإ�سافية عندما ل تعقد دورات هذه املجال�س، 
اأن  يجـب  احلالة.  اتباعها يف هذه  الواجب  الإجراءات  املجالـ�س  وعندما ل حتدد هذه 
اأن يكون يف الوقت ذاته  يتمتع كل مندوب بجن�سية الع�سو الذي ميثله. ول يجوز له 

ع�سوا يف جلنة الوزراء.

تعيينهم؛ ول  تلي  التي  العادية  الدورة  افتتاح  املعينني مع  املندوبني  فعليا ولية  تبداأ 
حق  با�ستثناء  لحقـة،  عادية  دورة  اأو  التاليـة  العادية  الدورة  افتتاح  عند  اإّل  تنتهي 
الأع�ساء بالقيام بتعيينات جديدة بعد انتخابات نيابية، فعندها تبداأ فعليا ولية املندوبني 

اجلدد يف اأول اجتماع اجلمعية الذي يلي تعيينهم.

ب - ل يجوز اإقالة اأي مندوب من وليته يف اأثناء دورة اجلمعية من دون موافقتها.

ج - يكون لكل مندوب م�ساعٌد يحل حملـه، وي�سارك يف النقا�س وي�سوت يف حالة 
غيابه. وتطبق اأي�سا اأحكام الفقرة )اأ( الآنفة الذكر على تعيني امل�ساعدين.

املادة 26

يحق لالأع�ساء عدد املقاعد التالية:
5 �سـلوفاكيا     12 اإ�سبانيا  
3 �سلوفانيا      4 األبانيا   
6 ال�سويد      18 اأملانيا   
6 �سـوي�سـرا     2 اأندور  

18 فرن�سـا      12 اأوكرانيا  
5ا فنلنـدا      4 اإيرلندا  
3 قرب�س      3 ي�سـتونيا  
5 كرواتيـا      3 اأي�سـلندا  
3 اللوك�سـمبورغ     18 اإيطاليـا  
4 ليتونـي      7 الربتغال  
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2 ليتوانيا      7 بلجيكـا  
2 لي�سـتن�سـتاين     6 بلغاريا  
3 مالطا      12 بولونيا  
5 مولدافيا      18 تركيا   

18 اململكة املتحدة العظمى لربيطانيا و�سـمال اإيرلند   
3 اجلمهورية املقدونية اليوغو�سـالفية �سـابقا   
6 النم�سـا      7 جمهورية الت�سيـك 
5 الرنويج      5 الدامنارك  
7 هنغاريا      18 الحتاد الرو�سـي 
7 هولندا      10 رومانيا  
7 اليونان      2 �سـان ماران  
7 �رشبيا      2 موناكو  
4 اأرمينيـا      5 جورجيـا  
5 البو�سنة والهر�سك     6 اأذربيجان  

3 جمهورية اجلبل الأ�سود 

املـادة 27

تخ�سـع ال�سـروط التي تتيح للجنـة الوزراء اأن مُتّثل جمـاعيا يف مناق�سـات اجلمعيـة 
فرديا،  ي�سـاركوا  اأن  وم�سـاعديهم  اللجنـة  ملمثلي  فيها  يجوز  والتي  ال�سـت�سـارية، 

لالأحكـام املوافقـة للنظـام الداخلـي الذي حددته اللجنـة بعد ا�سـت�سـارة اجلمعيـة.

املـادة 28

بني  من  رئي�سـها  وتختار  الداخلـي،  نظامها  ال�سـت�سـارية  اجلمعيـة  تعتمـد  اأ- 
اأع�سـائها، والذي يبقى يف من�سـبه حتى الدورة العادية التاليـة.

يف  ول  املناق�سـات،  يف  ي�سـارك  األ  على  اجلمعيـة  اأعمـال  الرئيـ�س  يدير  ب- 
له  يجوز  كما  الأعمـال،  تلك  يف  ي�سـارك  اأن  الرئيـ�س  مل�سـاعد  ويجوز  الت�سـويت. 

املناق�سـة والت�سـويت عو�سـا عنه.

ج - يحدد النظـام الداخلـي ب�سـكل خا�س:
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1 - الن�سـاب؛

2 - اإجراءات النتخاب ومدة مهام الرئيـ�س و�سـائر اأع�سـاء املكتـب؛

3 - اإجراءات و�سـع جدول الأعمـال وتبليغـه للمندوبني؛

4 - تاريخ اإخطـار اأ�سـماء املندوبني ووكالئهم وطريقتـه.

املـادة 29

 ،30 املـادة  لأحكـام  التحفـظ  مع  ال�سـت�سـارية،  اجلمعيـة  قرارات  جميع  ُتتخذ 
باأغلبيـة ثلثي الأ�سـوات املعربة مبا فيها القرارات التي يكون مو�سـوعها ما يلي:

1 - توجيه تو�سـيات للجنـة الوزراء؛

2 - اقرتاح امل�سـائل التي �سـتدرج يف جدول اأعمـال اجلمعيـة على جلنـة الوزراء؛

3 - اإن�سـاء املجالـ�س واللجان،

4 - حتديد تاريخ افتتاح الدورات؛

5 - حتديد الأغلبيـة الالزمـة للقرارات التي ل تتعلـق بالبنود 1 اإىل 4 اآنفـة الذكر، 
اأو حتديد قاعدة الأغلبيـة املنا�سـبة يف حالة ال�سـك.

املـادة 30

للمـادة  وتطبيقا  حتددها،  التي  بالأغلبيـة  ال�سـت�سـارية،  اجلمعيـة  قرارات  ُتتخذ 
املكتـب  اأع�سـاء  انتخاب  �سـيما  ول  عملها،  بطريقة  اخلا�سـة  امل�سـائل  ب�سـاأن   5-26

وتعيني اأع�سـاء اللجان واملجالـ�س واعتمـاد النظـام الداخلـي.

املـادة 31

الوزراء،  جلنـة  اإىل  املوجهـة  بالقرتاحات  اخلا�سـة  املناق�سـات  تتعلـق  األ  يجب 
اإل  مو�سوعها،  حتديد  بعد  ال�سـت�سارية،  اجلمعية  اأعمال  جدول  يف  م�سـاألة  لت�سـجيل 

بالأ�سباب التي ترجح اأو ل ترجح هذا الت�سجيل.

املـادة 32

تاريخها  اجلمعيـة  وحتدد  عام،  كل  يف  عادية  دورة  ال�سـت�سـارية  اجلمعيـة  تعقد 
ومدتها على نحو يتجنـب قدر الإمكان، كل تزامن مع الدورات النيابية ومع دورات 
اجلمعيـة العامـة لالأمم املتحدة. ول تتجاوز مدة الدورات العادية �سـهرا واحدا، اإل اإذا 
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قررت اجلمعيـة وجلنـة الوزراء خالف ذلك، بعد اتفاق م�سـرتك.

املـادة 33

تعقد الدورات العادية للجمعيـة ال�سـت�سـارية يف مقر املجلـ�س اإّل اإذا اتخذت اجلمعيـة 
وجلنـة الوزراء قرارا، خمالفا لذلك، بعد اتفاق م�سـرتك.

املـادة 34

ا�سـتثنائية، وذلك مببادرة من  لعقد دورة  ال�سـت�سـارية  اجلمعيـة  ُتدعى  اأن  يجوز 
الدورة  تاريخ  اأي�سا  يحدد  بينهما،  اتفاق  بعد  اجلمعيـة  رئيـ�س  من  اأو  الوزراء  جلنـة 

ومكان انعقادها.

املـادة 35

تكون مناق�سـات اجلمعيـة ال�سـت�سـارية علنيـة، اإّل اإذا قررت خالف ذلك.

الف�سـل ال�سـاد�ص
الأمـانة
املـادة 36

واملوظفيـن  امل�ساعد،  العـام  والأمني  العـام،  الأميـن  من  الأمـانة  تتاألـف   - اأ 
الالزمني.

الوزراء،  جلنـة  من  تو�سـية  على  اعتمـادا  ال�سـت�سـارية،  اجلمعيـة  �سـّمي  ُتُ  - ب 
الأميـن العـام والأميـن العـام امل�سـاعد.

ج - ُي�سـّمي الأميـن العـام، تطبيـقا للنظـام الإداري، بقيـة اأع�سـاء الأمـانة.

د - ل يجوز لأي ع�سـو يف الأمـانة اأن ي�سـغل عمال ماأجورا من حكـومة ما، اأو 
اأن يكـون مندوبا يف اجلمعيـة ال�سـت�سـارية اأو يف جملـ�س نيابـي، اأو اأن ي�سـغل مهام ل 

تتوافق مع واجبـاته.

هـ - يجب اأن يوؤكد كل ع�سـو يف جهاز الأمـانة بت�سـريح علني، ارتباطه مبجلـ�س 
اأوروبا وبعزمه القيـام بواجبـاته وم�سـئولياته باإخال�س، من دون التاأثر باأي اعتبـار 
مبمار�سـته  عالقـة  لها  معلومات  اأي  قبـول  اأو  التما�س  لرف�س  وبا�ستـعداده  وطني، 
عمل  كل  عن  وبالمتناع  املجلـ�س،  عن  خارجـة  �سـلطة  اأو  حكـومة  اأي  من  ملهامـه، 
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العام  الأميـن  ويقوم  املجلـ�س.  اأمـام  م�سئول  دولـي  كموظف  من�سـبه  مع  يتوافق  ل 
اأع�سـاء  �سائر  ويقوم  اللجنـة؛  اأمام  الت�سـريح  بهذا  بالإدلء  امل�سـاعد  العام  والأميـن 

اجلهاز بالإدلء بـهذا الت�سـريح اأمام الأمني العـام.

ز - يجـب على كل ع�سـو اأن يحرتم ال�سـفة الدوليـة اخلا�سـة مبهام الأميـن العـام 
واأع�سـاء الأمـانة، واأن ميتنع عن التاأثري عليهم يف اأثنـاء ممار�سـتهم لوظائفهم.

املادة 37

اأ - مركز الأمـانة يف مقر املجلـ�س.

ب - الأميـن العام م�سئول عن عمـل الأمـانة اأمام جلنـة الوزراء. ويقوم خا�سـة 
بتقدمي اخلدمات الإدارية للجمعيـة ال�سـت�سـارية، وبقيـة اخلدمات التي حتتاج اإليها، مع 

التحفـظ من اأحكام املـادة 38 - د.

الف�سـل ال�سابع
املاليـة
املادة 38

اأ - يتكفل كل ع�سـو بنفقات متثيلـه يف جلنـة الوزراء ويف اجلمعيـة ال�سـت�سـارية.

ب - تق�سـم نفقات الأمـانة و�سـائر النفقات الأخرى امل�سـرتكة بني جميع الأع�سـاء 
ح�سب احل�س�س التي حتددها اللجنـة تبعًا لن�سـبة عدد �سـكان كل ع�سـو. وحتدد اللجنـة 

م�سـاهمة كل ع�سـو م�سـارك.

ج - يعر�س الأميـن العام يف كل �سـنة ميزانية املجلـ�س على موافقـة اللجنـة، �سـمن 
ال�سـروط التي يحددها النظـام املـايل.

د - يعر�س الأميـن العام على اللجنـة طلبات املجلـ�س التي ت�سـتدعي نفقـات تتجاوز 
حجـم العتمـادات التي �سـبق ت�سـجيلها يف امليزانيـة واملخ�سـ�سة للمجلـ�س واأعمـاله.

هـ - يعر�س الأميـن العام اأي�سـا على جلنـة الوزراء تقديرا بالنفقـات التي يتطلبها 
القرار  الوزراء  اللجنـة. ل تعتمـد جلنـة  اإىل  املقدمـة  التو�سيات  تنفيذ كل تو�سـية من 
الإ�سـافية  النفقات  تقديرات  على  وافقـت  اإذا  اإّل  اإ�سـافية  نفقات  تنفيذه  يتطلـب  الذي 

املنا�سـبة.
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املادة 39

ُتعدُّ  اعتمـاداتـهم.  بحجـم  الأع�سـاء  حكـومات  �سـنة  كل  يف  العـام  الأميـن  يخطـر 
العام  اأن ت�سـدد لالأميـن  الدفع يف نفـ�س يوم الإخطـار؛ ويجـب  العتمـادات م�سـتحقة 

خالل مهلـة اأق�سـاها �سـتة اأ�سـهر.

الف�سـل الثامن
امتيازات وح�سانات

املادة 40

اأ - يتمتع جملـ�س اأوروبا، وممثلو الأع�سـاء والأمـانة يف اأقاليـم الدول الأع�ساء، 
هذه  مبقت�سـى  ميكن  ول  وظائفهم.  ملمار�سـة  ال�سـرورية  والمتيازات  باحل�سـانات 
الدول  اأقاليـم  يف  مالحقتهم  اأو  ال�سـت�سـارية  اجلمعيـة  مندوبـي  توقيـف  احل�سـانات 
الأع�سـاء؛ ب�سـبب اآرائهم اأو ت�سـويتهم خالل مناق�سـات اجلمعيـة وجلانـها وجمال�سـها.

ب - يتعهـد الأع�سـاء، يف اأقرب مهلة، باإبرام اتفاق ي�سـمح بتطبيـق كامل مل�سمـون 
الفقرة )اأ( ال�سـابقة. تو�سـي جلنـة الوزراء، من اأجل ذلك، حكـومات الأع�سـاء باإبرام 
اتفاق يحدد المتيازات واحل�سـانات املعرتف بها يف اأقاليمها. ُيربم بالإ�سـافة اإىل ذلك 
التي  واحل�سـانات  المتيازات  يحدد  الفرن�سـية  اجلمهـورية  حكـومة  مع  خا�س  اتفاق 

يتمتع بها املجلـ�س يف مقره.

الف�سـل التا�سـع
تعديالت
املـادة 41

اجلمعيـة  اإىل  اأو  الوزراء  جلنـة  اإىل  امليثـاق  هذا  تعديل  اقرتاحات  تقدمي  ميكن   - اأ 
ال�سـت�سـارية ح�سـب ال�سـروط التي حددتـها املـادة 23.

ب - تو�سـي اللجنـة وُت�سّمن تعديالت امليثـاق التي تراها �سـرورية يف بروتوكول.

ج - يبداأ نفاذ بروتوكول التعديالت كله حينما يوقعـه وي�سـدقه ثلثا الأع�سـاء.

املواد  املـادة، والتعديالت على  لهذه  ال�سـابقة  الفقـرات  اأحكـام  تنفذ، مع ذلك  د - 
املح�سـر  تاريخ  يف  واجلمعيـة  اللجنـة  عليها  وافقـت  والتي  و39،  و38   35 اإىل   23
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املتمم الذي اأعده الأميـن العام، وبلغـه حلكـومات الأع�سـاء، والذي ي�سـهد باملوافقـة 
املمنـوحة لهذه التعديالت. ول يجـوز تطبيـق اأحكـام هذه الفقـرة اإّل اعتبـارا من نـهاية 

الن�سـف الثانـي للدورة العادية للجمعيـة.

الف�سـل العا�سـر
اأحكـام نـهائيـة

املـادة 42

اململكـة  حكـومة  عند  الت�سـديقات  هذه  تودع  للت�سـديق.  امليثـاق  هذا  يخ�سـع   - اأ 
املتحدة لربيطانيا العظمـى و�سـمال اإيرلنـدا.

ب - يبداأ نفاذ هذا امليثـاق بعد اإيداع �سـبع وثائق ت�سـديق. وتخطر حكـومة اململكـة 
اأوروبا  اأع�سـاء جملـ�س  وباأ�سـماء  امليثـاق،  هذا  بنفاذ  املوقعـة  احلكـومات  كل  املتحـدة 

بدءا من هذا التاريخ.

ج - وي�سبح، بعد ذلك، كل موقع ع�سوا يف هذا امليثاق من تاريخ اإيداعـه لوثيقة 
ت�سديقه.

وبناء عليـه، وقع املوقعـون املخولـون بذلك على هذا امليثـاق.

حرر في لندن بتاريخ 5 أيار/مايو 1949، بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصـني معتمـد بالتسـاوي، في 

نسـخة واحدة تودع في سـجالت حكـومة اململكـة املتحدة التي تسـلم احلكـومات األخرى املوقعـة 

نسـخا رسـمية مصـدقة.
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 الف�سل الثاين
 اتفاقيــة حمـاية حقـوق الإن�ســان واحلريات الأ�ســا�ســـية

والربوتوكولت امل�سـافة اإليها
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اتفاقيـة حماية حقـوق الإن�سـان واحلـريات الأ�سـا�سـية
روما فى 4 ت�سرين الثاين/نوفمـرب 1950

احلكـومات املوقعـة اأدناه، اأع�سـاء جملـ�س اأوروبا،

مراعاة منها لالإعـالن العاملـي حلقـوق الإن�سـان ال�سـادر عن اجلمعيـة العامـة لالأمم 
املتحـدة بتاريخ 10 كانون الأول/دي�سـمرب 1948؛

اإذ ترى اأن هذا الإعالن يهدف اإىل �سـمان العتـراف العاملـي باحلقـوق التي ين�س 
عليها وممار�سـتها ب�سـكل فعلـي؛

واإذ تعدُّ اأن هدف جملـ�س اأوروبا هو حتقيـق احتـاد فعلـي بني اأع�سـائه، واأن اإحدى 
الأ�سـا�سـية  واحلريات  الإن�سـان  حقوق  حماية  هو  الهدف  هذا  اإىل  الو�سـول  و�سـائل 

وتطويرها؛

واإذ توؤكد على ارتباطها الوثيق بهذه احلريات الأ�سـا�سـية التي ّتعد اأ�سـا�س العدالـة 
من  فعلي،  دميقراطي  �سـيا�سـي  نظـام  على  اأ�سـال  تعتمـد  والتي  العامل،  يف  وال�سـالم 
جهـة، وعلى مفهـوم واحد واحتـرام م�سـرتك حلقوق الإن�سـان التي تنادي بها، من 

جهـة ثانيـة؛

تراث  ولها  واحدة،  روح  حتّثها  اأوروبيـة،  دول  حكـومات  لكونها  عزمـت  فقد 
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اتخاذ  القانون، على  ال�سـيا�سـية واحرتام احلرية و�سـيادة  امُلُثل والتقاليـد  م�سـرتك من 
التدابري الأوليـة الكفيلة بتحقيـق ال�سـمان اجلمـاعي لبع�س احلقـوق املن�سـو�س عليها 

يف الإعالن العاملـي.

وقد اتفقـت على ما يلي:
املـادة 1

واجبات احرتام حقوق الإن�سان
باحلقـوق  لق�سـائها  يخ�سـع  �سـخ�س  لكل  املتعاقـدة  ال�سـامية  الأطراف  تعرتف 

واحلريات املحـددة يف اجلزء الأول من هذه التفاقيـة.

اجلزء الأول
حقـوق وحريات

املادة 2
احلق فى احلياة

1 - يحمـي القانون حق كل اإن�سـان يف احلياة. ول يجوز اإعدام اأي �سـخ�س عمـدا 
يعاقـب عليها  ارتكاب جرميـة  ما يف حال  ت�سـدره حمكمـة  بالإعـدام  تنفيذا حلكـم  اإل 

القانون بتلك العقـوبة.

2 - ل ُيعدُّ القتل على اأنه عقـوبة تخالـف هذه املـادة يف احلالت الناجمـة عن اللجـوء 
اإىل القوة التي ت�سـتدعيها ال�سـرورة:

اأ - ل�سـمان الدفاع عن كل �سـخ�س �سد العنـف غري امل�سـروع؛

ب - لإلقاء القبـ�س على �سـخ�س ب�سـورة غري م�سـروعة، اأو ملنع هرب �سـخ�س 
مقبو�س عليـه وفقا لأحكـام القانون؛

ج - لقمع مترد اأو ع�سـيان تطبيقا لأحكـام القانون.

املادة 3
منع التعـذيب

ل يجوز اإخ�سـاع اأحد للتعذيـب ول للعقوبات اأو املعامالت غري الإن�سانية اأو املهينة.
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املـادة 4
منع العبـودية والعمـل الق�سـري

1 - ل يجوز ا�سـرتقاق اأحد اأو ا�سـتعباده.

2 - ل يجوز اإرغام اأحد على القيام بعمل جربي اأو ق�سـري.

3 - ل ُيعدُّ »عمل جربي اأو ق�سـري« وفقا لهذه املـادة:

اأ - كل عمل قام به �سـجني �سـمن ال�سـروط التي ن�سـت عليها املـادة اخلام�سـة من 
هذه التفاقيـة اأو يف اأثناء اإطالق �سـراحه امل�سـروط؛

ب - كل خدمـة ذات �سـفة ع�سـكرية، اأو كل خدمـة بديلـة عن اخلدمـة الع�سـكرية 
التي  البلدان  ويف  احلرب،  يف  امل�سـاركة  �سـمريهم  ياأبى  الذين  الأ�سـخا�س  بها  يقوم 

ت�سـمح قانونيا بذلك؛

املجتمـع  حيـاة  تهدد  التي  الكوارث  اأو  الأزمات  حالـة  يف  تتم  خدمة  كل   - ج 
ورفاهيتـه؛

د - كل عمـل اأو خدمـة ت�سـكل جزءًا من اللتزامات الوطنيـة العادية.

املـادة 5
احلـق فى احلريـة والأمـن

1 - لكل اإن�سـان احلـق يف احلـرية والأمـن. ل يجوز حرمان اأحد من حريتـه اإل 
وفقا للطرق القانونيـة ويف احلالت التاليـة:

اأ - اإذا كان قد ُحبـ�س قانونيا بعد اأن ادانتـه حمكمـة خمت�سـة؛

ب - اإذا كان قد قب�س عليـه اأو ُحبـ�س قانونيا ملخالفتـه اأمرا �سـادرا عن املحكمـة وفقا 
للقانون اأو ل�سـمان تنفيذ التزام حدده القانون؛

ج - اإذا كان قد ُقب�س عليـه اأو ُحبـ�س لتقدميـه اأمام ال�سـلطة الق�سـائية املخت�سـة بناء 
على اأ�سـباب مقبـولة لال�سـتباه بارتكابه جرميـة، اأو عنـد وجود دوافع معقـولة حتمـل 

على العتقـاد ب�سـرورة منعـه من ارتكاب جرميـة اأو الهرب بعد ارتكابها؛

اإذا تعلـق الأمر بحبـ�س القا�سـر قانونيا لالإ�سـراف على تربيتـه، اأو على هذا  د - 
احلبـ�س، ولتقدميـه اأمـام ال�سـلطة املخت�سـة؛
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اأو  اإذا تعلـق الأمر بحبـ�س قانوين ل�سـخ�س ُيخ�سـى اأن ين�سـر مر�سـا معديا،  هـ - 
ملعتـوه، اأو ملدمن على اخلمـر اأو على املخـدرات، اأو املت�سـرد؛

و - اإذا تعلق الأمر بالقب�س على �سخ�س اأو حب�سـه قانونيا ملنعـه من دخول اأقاليم 
دولـة بطـريقة غري م�سـروعة، اأو لتخاذ اإجراءات لإبعاد �سـخ�س اأو ت�سـليمه.

2 - كل �سخ�س مقبو�س عليه ُيبلغ، يف اأقرب مهلة وبلغة يفهمها، اأ�سباب القب�س 
عليه وكل تهمة موجهة �سده.

يف  حددت  التي  ال�سـروط  ح�سـب  م�سـجون  اأو  عليـه  مقبـو�س  �سـخ�س  كل   -  3
البند )ج( من الفقـرة 1 من هذه املـادة، يقدم فورا اأمام القا�سـي اأو ع�سـو من الهيئـة 
الق�سـائية يخوله القانون مبمار�سـة وظائف ق�سـائية. ويحق لهذا ال�سـخ�س اأن ُيحاكم يف 
فرتة معقـولة اأو اأن يفرج عنـه يف اأثناء �سـري الإجراءات الق�سـائية. ويجوز اإخ�سـاع 

اإطالق �سـراحه ب�سـمان يكفـل مثولـه اأمام املحكمـة.

4 - لكل �سـخ�س ُحرم من حريتـه بالقبـ�س عليـه اأو حب�سـه، احلق يف اأن يقدم طعنـا 
اأمام املحكمـة لتف�سل يف اأق�سـر مهلة يف �سـرعية حب�سـه، ولتاأمر باإطالق �سـراحه اإن 

كان حب�سـه غري م�رشوع.

5 - لكل �سـخ�س �سـحية القب�س عليـه اأو حب�سـه يف �سـروط خمالفـة لأحكـام هذه 
املـادة احلـق يف تعوي�س.

املـادة 6
احلـق فىحماكمـة عادلـة

1 - لكل �سـخ�س احلق يف عر�س ق�سـيته بطريقة عادلـة وعلنيـة خالل مدة معقـولة 
اأمام حمكمـة م�سـتقلة ونزيهـة ُتن�سـاأ وفقا للقانون، �سـواء للف�سـل يف النزاعات اخلا�سـة 
يوجه  اتهام جنائي  للف�سـل يف �سـحة كل  اأو  املدين،  الطابع  ذات  والتزاماته  بحقـوقه 
اإليـه. ويجـب اأن ي�سـدر احلكـم عالنيـة، لكن يجوز منع دخول ال�سـحافة واجلمهـور 
اإىل قاعـة املحكمـة خالل فرتة املحاكمـة اأو بع�سـها، وذلك ملقت�سيات الآداب اأو النظام 
العام اأو الأمن العام يف جمتمـع دميقراطي، اأو اإذا تطلـب ذلك حمـاية م�سـالح الُق�رّش، 
اأن هنـالك  اإذا ارتاأت املحكمـة  اأو  اأو احرتام احلياة اخلا�سـة لالأطراف يف الدعـوى، 
�سـرورة ق�سـوى عندما ت�سـبب الظروف اخلا�سـة بالعالنيـة �رشرا مب�سـلحة العدالـة.

2 - ّيعُد بريئا كل �سـخ�س متهم بارتكاب جرميـة حتى تثبـت اإدانتـه قانونيا.

3 - لكل متهم احلق خا�سـة مبا يلي:
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املوجهـة  التهمـة  يفهمها وبالتف�سـيل، بطبيعة  اأق�سـر مهلة، وبلغـة  ُيبلغ يف  اأن  اأ - 
اإليـه و�سـببها؛

ب - اأن مُينح الوقـت والت�سـهيالت لتح�سـري دفاعـه؛

ج - اأن يدافع عن نف�سـه بنف�سـه، اأو اأن ي�سـاعده حمام يختـاره، واإن مل تتوافر لديه 
اإذا  للدفاع عنـه جمانا  فله احلق مب�سـاعدة حماٍم يعني  املحامـي،  اأتعاب  اإمكانيات دفع 

تطلبـت م�سـلحة العدالـة ذلك.

ا�سـتدعاء  ا�سـتجوابـهم، واحل�سـول على  اأو طلـب  ا�سـتجواب �سـهود الإثبات  د - 
�سـهود النفـي اأو ا�سـتجوابـهم ب�سـروط �سـهود الإثبات ذاتـها.

هـ - اأن ي�سـاعده جمانا مرتجم اإن مل يكن يفهم اأو يتكلم اللغـة امل�سـتعملة يف املحكمـة.

املـادة 7
ل عقـوبة من دون قانون

1 - ل يجوز اإدانة �سـخ�س على فعـل، اأو امتنـاع عن فعـل مل يكن وقـت وقوعـه 
اأو المتناع عنـه جرميـة يعاقـب عليها القانون الوطني اأو الدولـي. ول يجـوز كذلك 

تطبيق عقـوبة اأ�سـد من تلك التي كانـت مطبقـة وقت ارتكاب اجلرميـة.

2 - ل تخّل هذه املـادة باحلكم اأو بالعقوبة ال�سـادرة بحق �سـخ�س متهم بفعل، اأو 
المتناع عن فعل كان وقـت ارتكابه جرما وفق مبادئ القانون العامـة التي تعرتف 

بها الأمم املتمـدنة.

املـادة 8
احلـق يف احتـرام احليـاة اخلا�سـة والعائليـة

1 - لكل �سـخ�س احلـق يف احتـرام حيـاته اخلا�سة والعائلية وم�سـكنه ومرا�سـالته.

2 - ل يجوز اأن تتدخل ال�سـلطة العامـة يف ممار�سـة هذا احلـق اإّل اإذا ن�س القانون 
على هذا التدخل، وكان �سـروريا، يف جمتمـع دميقراطـي، حلفـظ �سـالمة الوطن، 
اأو الأمن العام، اأو الرخاء القت�سـادي للبلد، اأو حلفـظ النظام، اأو ملنع اجلرائم، اأو 

حلمـاية ال�سحة اأو الأخالق، اأو حلماية حقوق الآخرين وحرياتـهم.
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املـادة 9
حرية التفكي، وال�سـمي والدين

التفكري وال�سـمري والدين، وي�سـمل هذا احلـق  �سـخ�س احلـق يف حرية  لكل   - 1
حرية تغيري دينـه اأو معتقـده، وكذلك حرية التعبيـر عنهما اأو تعليمهما، باإقامـة ال�سـعائر 

اأو ممار�سـتها اأو رعايتها، بطـريقة فردية اأو جمـاعية، ويف نطـاق علنـي اأو خا�س.

2 - ل يجوز اإخ�ساع حرية ممار�سة الديانة اأو املعتقد للقيود اإل وفقا للقانون، والتي 
والآداب  النظام  وحماية  العام  الأمن  حلفظ  دميقراطي،  جمتمع  يف  �رشورية،  تعّد 

العامة، اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

املادة 10
حرية التعبي

1 - لكل �سـخ�س احلـق  يف حرية التعبري. وي�سـمل هذا احلـق حـرية الراأي،   
العامـة  ال�سـلطات  تدخل  دون  من  واإذاعتهـا  الأفكـار  اأو  املعلـومات  تلقي  وحـرية 
ومن دون التقيـد باحلـدود اجلغـرافية. ل متنـع هذه املـادة الدول من اإخ�ساع ن�سـاط 

موؤ�سـ�سـات الإذاعة اأو ال�سـينما اأو التلفزة لطلبـات الرتخيـ�س.

2 - يجـوز اإخ�سـاع ممار�سـة هذه احلريات التي تتطلـب واجبـات وم�سـوؤوليات   
القانون، والتي  التي يحـددها  املخالفـات  اأو  القيود  اأو  ال�سـروط  اأو  ال�سـكليات  لبعـ�س 
تّعد يف جمتمـع دميقراطـي تدابري �سـرورية حلفـظ �سـالمة الوطن واأرا�سـيه، والأمن 
العام وحمـاية النظـام، ومنع اجلرميـة، وحمـاية ال�سـحة والأخالق، وحمـاية حقـوق 
الهيئة  �سـلطة  �سمان  اأو  ال�سـرية،  املعلومات  اإف�سـاء  ملنع  وذلك  و�سـمعتهم،  الآخرين 

الق�سـائية ونزاهتها.
املـادة 11

حرية الجتمـاع وتكوين اجلمعيـات
1 - لكل �سـخ�س احلـق يف حـرية امل�سـاركة يف الجتمـاعات ال�سـلمية، ويف حـرية 
تكـوين اجلمعيـات. وي�سـمل هذا احلق حـرية اإن�سـاء النقابات مع الآخرين، والن�سمام 

اإليها للدفاع عن م�سـاحله.

2 - ل يجوز اإخ�ساع ممار�سـة هذه احلقـوق اإّل للقيـود التي يحـددها القانون   
الوطن واأرا�سـيه،  �سـالمة  تدابري �سـرورية حلفـظ  تّعد يف جمتمع دميقراطي  والتي 
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والأخالق،  ال�سـحة  وحمـاية  اجلرميـة،  ومنع  النظـام،  وحمـاية  العام  والأمن 
قانونيـة  قيـود  فر�س  من  املـادة  هذه  متنـع  ل  وحرياتـهم.  الآخرين  حقـوق  وحمـاية 

على ممار�سـة اأفراد القـوات امل�سـلحة اأو ال�سـرطة اأو اإدارة الدولـة لهذه احلقـوق.

املـادة 12
احلـق فى الزواج

القوانني  ح�سـب  اأ�سـرة  وتكوين  الزواج  حـق  البلوغ  �سـن  عند  واملـراأة  للرجل 
الوطنيـة التي تنظـم هذا احلـق.

املـادة 13
حق النت�ساف الفّعال

لكل �سـخ�س اعُتـدي على حقـوقه وحـرياته التي ن�سـت عليها هذه التفاقية، حـق 
النت�ساف الفّعـال اأمـام هيئة وطنيـة، حتى ولو ارتكب هذا العتـداء اأ�سـخا�س يف اأثناء 

تاأديتهم لوظائفهم الر�سمية.

املادة 14
منع التمييز

ل تخ�سـع ممار�سـة احلقـوق واحلريات التي ن�سـت عليها هذه التفاقيـة لأي متييز 
اأ�سـا�سـه اجلنـ�س، اأو العرق، اأو اللون، اأو اللغـة، اأو الدين، اأو الآراء ال�سـيا�سـية، اأو 
اآية اآراء اأخرى، اأو الأ�سـل الوطني والجتمـاعي، اأو النتمـاء اإىل اأقليـة وطنيـة، اأو 

الرثوة، اأو املن�سـاأ، اأو اأي و�سـع اآخر.

املادة 15
خمالفات يف حالت ال�سرورة

1 - يف حالـة احلـرب اأو اخلطـر العـام الذي يهـدد حيـاة الأمـة، يجـوز لكـل طرف 
التفاقيـة  املن�سـو�س عليها يف هذه  تدابيـر تخالـف اللتزامات  يتخـذ  اأن  �سـام متعاقـد 
بقيـة  التدابيـر مع  تتناقـ�س هذه  األ  التي يتطلبها الو�سـع وب�سـرط  اأ�سـيق احلـدود  يف 

اللتزامات املنبثقـة عن القانون الدولـي.
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2 - ل جتيز الأحكام ال�سـابقة اأية خمالفـة للمـادة 2 اإّل يف حالـة الوفاة الناجتـة عن 
اأعمـال احلـرب ال�سـرعية واملـواد 3 و 4 )الفقـرة 1( و 7.

املخالفـة، الأمني  ي�سـتخدم حق  �سـام متعاقـد  تاما كلُّ طرف  اإخطـارا  3 - ُيخطـر 
العـام ملجلـ�س اأوروبا بالتدابري املتخـذة والدوافع التي دعـت اإليها. ويجـب عليـه اأي�سـا 
اإبالغ الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا بتاريخ توقف هذه التدابري. ومن ثم تطبيـق اأحكـام 

التفاقيـة تطبيـقا كامـال.

املـادة 16
قيـود على الن�سـاط ال�سـيا�سـي لالأجانـب

ل يجوز اعتبـار اأحكـام املـواد 10 و 11 و 14 على اأنها متنـع الأطـراف ال�سـامية 
املتعاقدة من فر�س قيـود على الن�سـاط ال�سـيا�سـي لالأجانـب.

املـادة 17
منـع التع�سـف يف ا�سـتعمال احلـق

اأو  دولـة  اأي  تخول  اأنها  على  التفاقيـة  هذه  اأحكام  من  حكم  اأي  تاأويل  يجوز  ل 
واحلـريات  احلقـوق  اإهـدار  اإىل  يهدف  عمـل  اأو  بن�سـاط  القيـام  حق  فرد  اأو  جمـاعة 
املقررة يف هذه التفاقية، اأو فر�س قيـود على هذه احلقـوق واحلـريات اأكرث من تلك 

التي ن�ست عليها التفاقية.

املـادة 18
ت�سيـيق تطبيـق القيـود على احلقـوق.

ل يجوز تطبيق القيود على احلقـوق واحلـريات املقررة يف هذه التفاقيـة لتحقيـق 
هدف اآخر مل تو�سع من اأجله.
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اجلـزء الثـانـي
املحكمـة الأوروبيـة حلقـوق الإن�ســان

املـادة 19
اإن�سـاء املحكمـــة

ال�سـامية  الأطراف  احرتام  بهدف  الإن�ســان،  حلقـوق  اأوروبيـة  حمكمـة  تن�سـاأ 
بعد  فيما  ت�سمى  وبروتوكولتـها،  التفاقية  هذه  عن  املنبثقـة  للتزاماتهم  املتعاقـدة 

»املحكمـة«. وهي تعمل ب�سكل دائم.
املـادة 20

عـدد الق�سـاة
تتاألـف املحكمـة من عـدد من الق�سـاة ي�سـاوي عدد الأطراف ال�سـامية املتعاقـدة.

املـادة 21
�سـروط ممار�سـة املهـام

1 - يجـب اأن يتمتع الق�ساة ب�سفات اأخالقية �سامية، واأن يكونوا حائزين املوؤهالت 
يتمتعون  القانون  يف  الفقهاء  من  يكونوا  اأن  اأو  عليا،  ق�سائية  وظائف  ل�سغل  املطلـوبة 

بقدرات معروفة.

2 - ميار�س اأع�سـاء املحكمـة وظائفهم ب�سـفتهم ال�سـخ�سية.

3 - ل يجوز للق�سـاة، خالل مـدة ع�سـويتهم، ممار�سـة ن�سـاطات ل تتوافق مع 
متطلبات ال�سـتقاللية والنزاهـة والتفرغ الالزمـة للقيام باأعمـال تتطلـب تفرغا كامال. 

تف�سـل املحكمـة يف اأي م�سـاألة يثريها تطبيـق هذه الفقـرة.

املـادة)1(
انتخـاب الق�سـاة

املمثلني  املحكمـة  ق�سـاة  املعبـرة،  الأ�سـوات  باأغلبية  الربملانيـة،  اجلمعيـة  تنتخـب 
لالأطراف ال�سـامية املتعاقـدة، اعتمادا على قائمـة تت�سمن اأ�سماء ثالثة مر�سـحني مقدمـة 

من الطرف ال�سامي املتعاقـد.

دخول  بعد  الأوروبية  التفاقية  هذه  من  و36  و35،  و32،  و31،  و29،   ،22 املواد  تعديل  مت   )1(

الربوتوكول رقم 14 حيز التنفيذ يف 2010/6/1.
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املـادة 23)2(
مدة الوليـة والعزل

1 - ينتخـب الق�ساة ملدة ت�سع �سـنوات ول يجوز اإعادة انتخابهم.

2 - تنتهي مدة الق�ساة عندما يبلغون �سن الـ 70 عاما.

3 - يبقى الق�ساة يف وظائفهم اإىل اأن يتم ا�ستبدالهم. وي�ستمرون مع ذلك يف النظر 
بالق�سايا التي �سبق اأن ُكلفوا بها.

4- ل يجوز عزل القا�سي من مهامه اإل اإذا قرر الق�ساة الآخرون، باأغلبية الثلثني، 
باأن هذا القا�سي مل يعد يفي بال�رشوط املطلوبة.

املـادة 24
الكاتب واملقررون

1 - للمحكمة كاتب مهامه ونظامه يحددها النظام الداخلي للمحكمة.

2 - ي�ساعد املحكمة عندما جتتمع على هيئة قا�س وحيد، مقررون ميار�سون مهامهم 
حتت اإ�رشاف رئي�س املحكمة، ويعتربون جزءا من قلم املحكمة.

املادة 25
اجلمعية العمومية

جتتمع املحكمـة يف جل�سـة عامـة:

اأ - لنتخاب رئي�سـها ونائبي الرئيـ�س ملدة ثالث �سـنوات. ويجوز اإعادة انتخابهم؛

ب - لت�سـكيل غرف ملدد حمـددة؛

ج - لنتخاب روؤ�ساء وغرف املحكمـة الذين يجوز اإعادة انتخابهم؛

د - لعتمـاد نظام املحكمـة؛

هـ - ولنتخـاب الكاّتـب، والكّتاب امل�سـاعدين؛

و - يقدم كل طلب تطبيقا للمادة 26، الفقرة 2.
حيز   14 رقم  الربوتوكول  دخول  بعد  و26،  و25،  و24،   ،23 املواد  وت�سمية  ترقيم  اإعادة  مت   )2(

التنفيذ.
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املادة 26
ت�سكيل قا�ص وحيد، واللجان، والغرف، والغرفة الكربى

1 - جتتمع املحكمة للنظر يف الق�سايا املرفوعة اإليها، على �سكل قا�س، وجلان من 
ت�سكل  �سبعة ع�رش قا�سيا.  �سبعة ق�ساة، وغرفة كربى من  ثالثة ق�ساة، وغرف من 

غرفة املحكمة جلانا لفرتة حمددة.

وبقرار  للمحكمة،  العمومية  اجلمعية  طلب  على  بناء  الوزراء  جلنة  ت�ستطيع   -  2
جماعي وملدة حمددة، تخفي�س عدد ق�ساة الغرف اإىل خم�سة.

3 - ل يجوز لقا�س وحيد اأن ينظر يف اأية �سكوى مقدمة �سد طرف �سام متعاقد اإذا 
كان قد مت انتخابه من قبل هذا الطرف.

4 - يكون حكما ع�سوا يف الغرفة اأو يف الغرفة الكربى القا�سي الذي ينتخبه طرف 
تعذرت  اإذا  اأو  القا�سي،  هذا  غياب  حال  يف  النزاع.  يف  طرفا  ويكون  متعاقد  �سام 

م�ساركته، يختار رئي�س املحكمة �سخ�سا ي�سارك كقا�س قدمه م�سبقا هذا الطرف.

الغرف  وروؤ�ساء  ونوابه  املحكمة  رئي�س  الكربى  الغرفة  يف  اأع�ساء  يكون   -  5
اأي قا�س يف  ي�ستطيع  للمحكمة. ل  الداخلي  للنظام  تبعا  يتم اختيارهم  اآخرون  وق�ساة 
ما عدا رئي�س  للمادة 43  تطبيقا  الكربى  الغرفة  ي�سارك يف  اأن  اأ�سدرت قرارا  غرفة 

الغرفة والقا�سي الذي �سارك عن الطرف ال�سامي املتعاقد املعني.

املادة 27 )3(
اخت�سا�سات الق�ساة الوحيدين

1 - يجوز للقا�سي الوحيد اأن ي�رشح باأن �سكوى ُقدمت بالتطبيق للمادة 34 غري 
مقبولة، اأو اأن ي�سطبها عندما يكون هذا القرار قد اتخذ من دون درا�سة اإ�سافية.

2 - يكون القرار نهائيا.

3 - اإذا مل ي�رشح القا�سي الوحيد باأن ال�سكوى غري مقبولة اأو مل ي�سطبها، ي�ستطيع 
اأن يحولها اإىل جلنة اأو غرفة لدرا�سة اإ�سافية.

)3( متت ت�سمية املواد 28، و38، و39 وتعديلها بعد دخول الربوتوكول رقم 14 حيز التنفيذ.
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املـادة 28
اخت�سا�سات اللجان

1 - يجوز للجنة ُعر�ست عليها �سكوى فردية مقدمة طبقا للمادة 34، اأن ت�سوت 
بالإجماع على:

اأ - اأنها مقبولة، اأو اأن ت�سطبها، عندما يجوز اتخاذ مثل هذا القرار من دون فح�س 
مكمل، اأو،

ب - اأنها مقبولة، واإ�سدار حكم يف امل�سمون يف الوقت نف�سه، عندما ت�سبح امل�ساألة 
املتعلقة بتف�سري اأو بتطبيق التفاقية اأو بروتوكولتها التي تعّد اأ�سا�س الق�سية، مو�سوع 

اجتهاد ثابت من قبل املحكمة.

2 - اأن القرارات والأحكام املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 نهائية.
اإذا مل يكن القا�سي املنتخب عن طرف �سام متعاقد ع�سوا يف اللجنة، فيجوز   - 3
اأحد  عن  عو�سا  معها  للم�ساركة  دعوته  الإجراءات  من  وقت  اأي  ويف  اللجنة،  لهذه 
اأع�سائها، مع الأخذ بعني العتبار كل العوامل املالئمة واملتعلقة بالدعوى مبا يف ذلك 
املن�سو�س عليه يف  اإذا كان هذا الطرف قد عار�س تطبيق الإجراء  م�ساألة معرفة ما 

الفقرة الفقرة 1 )ب(.
املـادة 29

قرارات الغرف من حيث ال�سـكل واملو�سـوع
1- اإن مل ُيتخذ اأي قرار طبقا للمادتني 27، و28، ومل ي�سدر اأي حكم طبقا للمادة 
للمادة  واملقدمة طبقا  �سكال وم�سمونا،  الفردية  ال�سكاوى  قبول  تف�سل غرفة يف   ،28

34. يجوز اأن ُيتخذ قرار القبول �سكال بطريقة منف�سلة.

2 - تبت اإحدى الغرف يف ال�سـكاوى احلكومية املرفوعة من حيث ال�سكل واملو�سوع 
عمال باملادة 33. ُيتخذ قرار القبول على نحو منف�سل، فيما عدا قرارًا خمالفًا للمحكمة 

يف حالت ا�ستثنائية.
املـادة 30

التنازل ل�سـالح الغرفـة الكبـرى
اإذا كانـت الق�سـية املعرو�سـة على اإحدى الغرف تثري م�سـاألة مهمـة خا�سـة بتف�سـري 
التفاقيـة اأو اأحد بروتوكولتـها، اأو اإذا كان البت يف ق�سـية يوؤدي اإىل تناق�س مع حكـم 
�سـبق اأن اأ�سدرته املحكمـة، يجوز للغرفـة، طاملا اأنـها مل ت�سـدر حكمهـا، اأن تتنازل 

ل�سـالح الغرفـة الكربى، اإل اإذا عار�س اأحـد الأطراف.



47

املـادة 31
�سـالحيات الغرفـة الكبـرى

اأو املـادة 34  اأ - تبـت الغرفـة الكبـرى يف ال�سـكاوى املقدمـة مبقت�سـى املـادة 33 
اإليها  حتال  عنـدما  اأو   30 املـادة  مبقت�سـى  الق�سـية  الغرف  اإحدى  اإليها  حتيل  عنـدما 

الق�سـية مبقت�سـى املـادة 43؛

ب - تف�سل يف امل�سائل التي عر�ستها جلنة الوزراء على املحكمة طبقا للمادة 46، 
الفقرة 4؛

ج - تدر�س طلبات الآراء ال�سـت�سـارية املرفوعـة مبقت�سـى املـادة 47.

املـادة 32
اخت�سـا�سات املحكمة

التفاقيـة  بتف�سـري وتطبيـق  املتعلقـة  امل�سـائل  املحكمـة جميع  ي�سـمل اخت�سـا�س   - 1
وبروتوكولتـها، والتي تعر�س عليها ح�سـب ال�سـروط املبينـة يف املواد 33 و34 و46 

و37.

2 - تف�سـل املحكمـة يف حال الطعـن باخت�سـا�سها.

املـادة 33
الق�سـايا احلكـومية

يجوز لكل طرف �سـام متعاقد اللجوء اإىل املحكمـة يف حال ادعائه باأن طرفًا �سـاما 
متعاقدا اآخر خالـف ن�سـو�س التفاقيـة وبروتوكولتـها.

املـادة 34
ال�سـكاوى الفردية

يجوز اللجوء اإىل املحكمـة لأي �سـخ�س طبيـعي، اأو لأي منظمـة غري حكـومية، اأو 
لأي جممـوعة من الأفراد تدعي اأنها �سـحية انتهاك اأحد الأطراف ال�سـامية املتعاقـدة 
ال�سـامية  الأطراف  وتتعهـد  وبروتوكولتـها.  التفاقيـة  بها  تعرتف  التي  للحقـوق 

املتعاقـدة باأل تعرقل باأي و�سـيلة املمار�سة الفعلية لهذا احلـق.
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املـادة 35
�سـروط القبـول

1 - ل يجوز اللجـوء اإىل املحكمـة اإل بعد ا�سـتنفاد طرق الطعـن الداخليـة كما حددتها 
مبادئ القانون الدويل املعرتف بها عامـة، ويف خالل مهلة �سـتة اأ�سـهر بدءا من تاريخ 

�سدور القرار الداخلي النهائي.

2 - ل تقبل املحكمـة اأي �سـكوى فردية قدمـت طبقا للمـادة 34 عندما:

اأ - تكون جمهـولة امل�سـدر؛

ب - اأو كانـت ت�سابه فعليا �سـكوى �سـبق للمحكمـة اأن نظرت فيها اأو اإذا كانـت قد 
عر�سـت على هيئـة حتقيـق اأو ت�سـوية دوليـة اأخرى، واإذا مل تت�سمـن وقائع جديدة.

3 - تعلن املحكمة بعدم قبول كل �سكوى فردية ُقدمت طبقا للمادة 34 عندما ترى:

اأ - اأن ال�سكوى متعار�سة مع ن�سو�س التفاقية اأو بروتوكولتها، اأو غري قائمة 
على اأ�س�س �سليمة اأو كانت تع�سفية؛

ب - اأن املدعي مل يتعر�س لأي �رشر مهم، اإل اإذا كان احرتام حقوق الإن�سان 
التي تت�سمنها التفاقية وبرتوكولتها يتطلب النظر يف م�سمون ال�سكوى وب�رشط عدم 

رف�س اأي ق�سية لهذا ال�سبب مل تنظر فيها ح�سب الأ�سول حمكمة داخلية.

4 - ترف�س املحكمة كل �سكوى تعّدها غري مقبولة تطبيقا لهذه املادة. ويجوز لها اأن 
تقوم بذلك يف كل مرحلة من مراحل الإجراءات.

املـادة 36
ل طـرف اآخر تدخُّ

1 - يحق لأي مواطن من طرف �سـام متعاقد اأن يقدم مالحظـات مكتـوبة وي�سـارك 
يف اجلل�سـات، يف اأي ق�سـية معرو�سـة على اإحدى الغرف اأو الغرفـة الكربى.

2 - يجوز لرئيـ�س املحكمـة، بق�سـد تطبيق العدالـة، دعـوة كل طرف �سـام متعاقد 
ليـ�س طرفا يف الدعوى، اأو دعـوة اأي �سـخ�س له عالقة �سـوى مقدم ال�سـكوى، اإىل 

تقدمي مالحظات كتـابية اأو امل�سـاركة يف اجلل�سـات.

كتابية  مالحظات  يقدم  اأن  اأوروبا  جمل�س  يف  الإن�سان  حقوق  ملفو�س  يجوز   -  3
وي�سارك يف جل�سات اأي ق�سية معرو�سة اأمام غرفة اأو الغرفة الكربى.
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املـادة 37
ال�سـطب

كانـت  اإذا  �سـكوى  �سـطب  تقرر  اأن  الإجراءات،  اأثناء  يف  للمحكمـة،  يجوز   -  1
الظروف ت�سـمح با�سـتنتاج ما يلي:

اأ - ل يبغي امل�سـتكي ال�سـتمرار فيها؛

ب - اأو اإذا كان اخلالف قد �ُسـّوي؛

ج - اأو لأي �سـبب ترى املحكمـة اأنه ل يربر متابعـة درا�سـة ال�سـكوى.

حقـوق  حمـاية  ذلك  ا�سـتدعت  اإذا  ال�سـكوى  درا�سـة  املحكمـة  ذلك،  مع  وتتابع 
الإن�سـان التي ن�سـت عليها التفاقيـة وبروتوكولتـها.

2 - يجوز للمحكمة اأن تقرر اإعادة ت�سجيل ال�سـكوى اإذا ارتاأت اأن الظروف تتطلب 
ذلك.

املادة 38
النظر الوجاهي للق�سية

حال  يف  وجتري  الأطراف،  ممثلي  مع  وجاهي  ب�سكل  الق�سية  يف  املحكمة  تنظر 
اللزوم حتقيقا عن الت�رشفات الفعلية التي قدمت من خاللها الأطراف ال�سامية املتعاقدة 

املعنية كل الت�سهيالت الالزمة.
املادة 39

الت�سوية الودية
ت�رشف  حتت  نف�سها  ت�سع  اأن  الإجراءات  من  وقت  اأي  يف  للمحكمة  يجوز   -  1
املعنيني، بهدف الو�سول اإىل ت�سوية ودية م�ستلهمة يف ذلك احرتام حقوق الإن�سان كما 

�سمنتها التفاقية وبروتوكولتها.

2 - الإجراء املو�سوف يف الفقرة 1 �رشي.

3 - ت�سطب املحكمة، يف حال الت�سوية الودية، الق�سية من جدول الدعاوى بقرار 
يقت�رش على عر�س موجز للوقائع واحلل املعتمد.

4 - ُيبلغ هذا القرار اإىل جلنة الوزراء التي ت�سهر على تنفيذ م�سمون الت�سوية الودية 
كما هو من�سو�س عليها يف القرار.
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املـادة 40
اجلل�سـة علنيـة، والطالع على الوثائق

1 - اجلل�سـة علنيـة اإل اإذا قررت املحكمـة خالف ذلك، ب�سـبب ظروف ا�سـتثنائية.

قرر رئيـ�س  اإذا  اإل  القلم  لدى  املودعـة  الوثائق  الإطالع على  للعمـوم  2 - ميكن 
املحكمة خالف ذلك.

املـادة 41
تر�ســية عـادلة

كان  واإذا  لربوتوكولتـها،  اأو  لالتفاقيـة  خمالفـة  هنـاك  باأن  املحكمـة  قررت  اإذا 
القانون الداخلـي للطرف ال�سـامي املتعاقـد ل ي�سـمح باإزالـة نتائج هذه املخالفـة ب�سـكل 

تام، متنح املحكمـة للطرف املت�سـرر، اإذا ا�سـتدعى الأمر، تر�سـية عـادلة.

املـادة 42
اأحكـام الغـرف

اأحكـام الغـرف نهائيـة تطبيـقا لأحكـام الفقـرة 2 من املـادة 44.

املـادة 43
الإحالـة اإىل الغرفـة الكبـرى

1 - يجوز لكل طـرف يف الدعـوى، خالل مهلـة ثالثـة اأ�سـهر، اعتبارا من تاريخ 
اإىل  الق�سية  اإحالة  يطلب  اأن  ا�سـتثنائية،  حالت  ويف  الغرف،  اإحدى  قرار  �سدور 

الغرفـة الكبـرى.

2 - تقبل جممـوعة موؤلفـة من خم�سـة ق�سـاة من الغرفـة الكبـرى الطلـب اإذا ارتاأت 
اأو  تطبيقهما،  اأو  بروتوكولتـها  اأو  التفاقيـة  بتف�سـري  خا�سـة  خطرية  م�سـاألة  الق�سـية 

م�ساألة خطرية ذات �سفة عامـة.

3 - اإذا قبلـت املجمـوعة، فاإن الغرفـة الكبـرى تبـت يف الق�سـية باإ�سـدار حكـم.
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املـادة 44
اأحكـام نـهائيــة

1 - حكم الغرفـة الكبـرى نـهائي.

2 - ي�سـبح حكم غرفة نـهائيا:

اأ - اإذا �سـرح الأطراف باأنـهم لن يطالبـوا باإحالـة الق�سـية اإىل الغرفـة الكبـرى؛

ب - اأو بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ احلكم، اإن مل ُيطلب اإحالـة الق�سية اإىل الغرفة 
الكبـرى؛

امل�ساغ  الإحالة  طلب  الكبـرى  الغرفـة  ق�سـاة  جممـوعة  ترف�س  عنـدما  اأو   - ج 
تطبيـقا للمادة 43.

3 - ين�سـر احلكـم النهائي.

املـادة 45
تعليـل الأحكـام اأو القـرارات

1 - تعلل الأحكام وكذلك القـرارات التي تعلن باأن الدعاوى مقبولة اأو مرفو�سـة.

2 - اإذا مل يّعرب احلكم جزئيا اأو كليـا عن الراأي اجلمـاعي للق�سـاة، يحق لكل قا�س 
اأن يرفق عر�سا لراأيه املنفـرد.

املادة 46
القوة الإلزامية وتنفيذ الأحكام

1 - تلتزم الأطراف ال�سامية املتعاقدة بتنفيذ الأحكام النهائية للمحكمة يف النزاعات 
التي تكون طرفا فيها.

بلغ احلكم النهائي للمحكمة للجنة الوزراء التي ت�سهر على تنفيذه. 2 - يُّ

متت  قد  نهائي  حكم  تنفيذ  على  ال�سهر  اأن  ترى  عندما  الوزراء  للجنة  يجوز   -  3
عرقلته ب�سبب تف�سري هذا احلكم، اأن تطلب من املحكمة الف�سل يف م�ساألة التف�سري. ُيتخذ 
قرار اللجوء للمحكمة بت�سويت اأغلبية ثلثي املمثلني الذين يحق لهم امل�ساركة يف اللجنة.
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اأن طرفا �ساميا متعاقدا يرف�س تنفيذ احلكم  4 - يجوز للجنة الوزراء عندما ترى 
النهائي يف نزاع هو طرف فيه، وبعد اإخطار هذا الطرف وبقرار ُيتخذ باأغلبية ثلثي 
املمثلني الذين يحق لهم امل�ساركة يف اللجنة، اأن تلجاأ اإىل املحكمة ب�ساأن م�ساألة احرتام هذا 

الطرف لواجباته فيما يخ�س الفقرة 1.
5 - اإذا حتققت املحكمة من انتهاك وقع للفقرة 1، ترفع الق�سية اإىل جلنة الوزراء 
الفقرة 1،  ُتنتهك  باأنه مل  املحكمة  اإذا حتققت  اتخاذها.  التي يجب  التدابري  حتى تدر�س 

تتقدم بتو�سية اإىل جلنة الوزراء لتخاذ قرار باإغالق امللف.

املـادة 47
الآراء ال�سـت�سـارية

ا�سـت�سـارية  باآراء  الإدلء  الوزراء،  بناء على طلـب جلنـة  للمحكمـة،  يجوز   - 1
حول امل�سـائل القانونيـة املتعلقـة بتف�سـري التفاقيـة وبروتوكولتـها.

وتطبيـق  مب�سـمون  العالقـة  ذات  بامل�سـائل  الآراء  هذه  تتعلق  اأن  يجوز  ل   -  2
احلقـوق واحلـريات املحـددة يف اجلزء الأول من التفاقيـة ويف بروتوكولتـها، ول 
بامل�سـائل الأخرى الناجمـة عن تقدمي �سـكوى ن�سـت عليها التفاقيـة، والتي ميكن اأن 

تعر�س على املحكمـة اأو جلنـة الوزراء.
3 - ُيتخذ قرار جلنـة الوزراء بطلـب راأي املحكمـة بت�سـويت اأغلبيـة املمثلني الذين 

يحق لهم ح�سـور اجتماعات اللجنـة.

املـادة 48
الخت�سـا�ص ال�سـت�سـاري للمحكمـة

تف�سـل املحكمـة يف �سـالحيتها، والتي ن�سـت عليها املـادة 47، بخ�سـو�س طلـب 
الراأي ال�سـت�سـاري الذي قدمتـه جلنـة الوزراء.

املـادة 49
م�سـببات الآراء ال�سـت�سـارية

1 - راأي املحكمـة معلل.
2 - اإن مل يعرب الراأي جزئيا اأو كليـا عن الراأي اجلمـاعي للق�سـاة، يحق لكل قا�س 

اأن يرفق عر�سا لراأيه املنفـرد.
3 - ُتبلغ جلنـة الوزراء براأي املحكمـة.
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املـادة 50
نفقـات عمـل املحكمــة

يقع على عاتق جملـ�س اأوروبا نفقـات عمـل املحكمــة.

املـادة 51
مميـزات الق�ســاة وح�ســاناتـهم

التي ن�سـت  الق�سـاة، خالل ممار�سـتهم لوظائفهم، باملميزات واحل�سـانات  يتمتع 
عليها املـادة 4 من ميثاق جملـ�س اأوروبا، ويف التفاقيات املربمـة تطبيـقا لهذه املـادة.

اجلـزء الثـالث
اأحكـام عامـة

املـادة 52
حتقيـقات الأميـن العـام

يقدم كل طرف �سـام متعاقد، وبناء على طلـب الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا البيانات 
هذه  اأحكام  جلميع  الفعلي  التطبيق  الداخلي  قانونـه  بـها  ي�سمـن  التي  بالطريقة  املتعلقـة 

التفاقية.
املـادة 53

حمـاية حقـوق الإن�سـان املعرتف بـها
الإن�سـان  حقـوق  تنتهك  اأو  تقيد  اأنـها  على  التفاقيـة  هذه  اأحكـام  تف�سـري  يجوز  ل 
واحلريات الأ�سـا�سـية التي ميكن العرتاف بـها تطبيـقا لقوانني كل طرف متعاقـد، اأو 

تطبيـقا لكل اتفاقيـة اأخرى يكون هذا الطرف املتعاقد طرفا فيها.

املـادة 54
�سـلطات جلنـة الوزراء

الوزراء مبقت�سى ميثاق  للجنة  املمنوحة  بال�سالحيات  التفاقية  اأحكام هذه  تّخل  ل 
جمل�س اأوروبا.
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املـادة 55
التنازل حلل اخلالفات بطرق اأخرى

كان  اإذا  اإّل  باملثل،  املعاملـة  قاعدة  ح�سـب  املتعاقـدة،  ال�سـامية  الأطراف  تتنازل 
اأو  املعاهـدات،  اأو  التفاقيـات،  على  بالعتمـاد  حقها  بينها، عن  اتفاق خا�س  هنـاك 
الت�سـريحات املربمـة بينها، برفع دعـوى تـهدف اإىل حل خالف ناجت عن تف�سـري هذه 

التفاقيـة اأو تطبيقها، بطرق غري تلك التي ن�ست عليها التفاقيـة.

املـادة 56
تطبيقـات اإقليميـــة

1 - يجوز لكل دولـة، عنـد الت�سديق اأو يف اأي وقت لحق، اأن ت�رشح باإخطـار 
موّجـه اإىل الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا باأن هذه التفاقيـة تطبق، مع التحفظ ب�ساأن ما 
ورد يف الفقرة 4 من هذه املـادة، على كل الأقاليم اأو اأي من الأقاليم التي متار�س فيها 

هذه الدولـة عالقاتها الدوليـة.

اأو الأقاليم املبينـة يف الإخطـار اعتبارا من اليوم  2 - تطبق التفاقيـة على الإقليم 
الثالثني الذي يلي تاريخ ا�سـتالم الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا لهذا الإخطـار.

العتبـار  بعني  الأخذ  مع  الأقاليم  تلك  على  التفاقيـة  هذه  اأحكـام  تطبق   -  3
ال�سـرورات املحليـة.

4 - يجوز لكل دولـة قدمـت اإعالنا تطبيقا للفقـرة الأوىل من هذه املـادة، اأو يف اأي 
اإليها يف اإعالنـها هذا  اأقاليم م�سـار  اأو عدة  اإقليم  وقـت لحق، اأن ت�سـرح فيما يخ�س 
باأنها تقبل �سـالحية املحكمـة للنظر يف �سـكاوى الأفراد، اأو املنظمـات غري احلكـومية اأو 

جممـوعات من الأفراد، كما ن�سـت على ذلك املـادة 34 من التفاقيـة.

املـادة 57
التحفظـات

1 - يجوز لكل دولـة، وقـت التوقيـع على هذه التفاقيـة، اأو وقـت اإيداع وثيقـة 
اإذا كانـت القوانني  ت�سـديقها، اأن تبدي حتفظـا على مو�سـوع ن�س ما يف التفاقيـة، 
املعمـول بها يف اإقليمها ل تتوافق مع هذا الن�س. ل تقبل التحفظـات ذات الطابع العام 

مبقت�سـى هذه املـادة.

2 - يت�سمـن اأي حتفـظ اأبدي تطبيقا لهذه املـادة عر�سا موجزا للقانون مو�سوع اخلالف.
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املـادة 58
التن�ســل

1 - ل يجوز لطـرف �سـام متعـاقد اأن يتن�سـل من هذه التفاقيـة اإل بعد انق�ساء مدة 
خمـ�س �سـنوات اعتبارا من تاريخ دخول التفاقيـة حيز التنفيـذ يف حقـه، واعتمـادا على 
اإخطـار ي�سـبق التن�سل ب�سـتة اأ�سـهر، ُيبّلغ اإىل الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا الذي يخطر 

�سائر الأطراف الأخرى املتعاقـدة.

التزاماته  املتعاقـد املعني من  ال�سـامي  اأن ُيحّل الطرف  التن�سـل  2 - ل يجوز لهذا 
التي تت�سـمنها هذه التفاقيـة فيما يتعلق بكل فعل ميكن اأن ي�سـكل انتهاكا لهذه اللتزامات 

اإذا ارتكبـه قبل بدء نفاذ هذا التن�سل.

اإذا  التفاقيـة،  تتوقف ع�سـوية كل طرف يف هذه  نف�سـه،  التحفـظ  3 - مبقت�سـى 
توقفـت ع�سـويته يف جملـ�س اأوروبا.

4 - يجوز التن�سـل من التفاقيـة تطبيقا لأحكـام الفقـرات ال�سـابقة فيما يتعلق بكل 
اإقليم اأعلن تطبيـقها عليـه مبقت�سـى املـادة 56.

املـادة 59
التوقيـع والت�سـديق

تودع  ت�سـديقها.  ويتم  اأوروبا،  اأع�سـاء جملـ�س  لتوقيـع  التفاقيـة  هذه  تفتح   -  1
وثائق الت�سـديق لدى الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا.

2 - ي�ستطيع الحتاد الأوروبي اأن ين�سم اإىل هذه التفاقية.

3 - يبداأ نفاذ هذه التفاقيـة بعد اإيداع ع�سـر وثائق ت�سـديق.

من  اعتبارا  لحقا  عليـه  ي�سـادق  توقيع  بكل  يتعلـق  فيما  التفاقيـة،  نفاذ  يبداأ   -  4
اإيداع وثيقة الت�سـديق.

نفاذ  ببدء  اأوروبا  جملـ�س  اأع�سـاء  كل  اأوروبا  ملجلـ�س  العام  الأمني  يخطر   -  5
باإيداع  الذين �سـادقوا عليـها، وكذلك  املتعاقدة  ال�سـامية  التفاقيـة وباأ�سـماء الأطراف 

كل وثيقـة ت�سـديق متـت لحقا.

النصـني  وكال  واإلجنليـزية،  بالفرنسـية   ،1950 الثاني/نوفمبـر  تشـرين   4 بتاريخ  روما  في  حررت 

معتمـد بالتسـاوي، في نسـخة واحدة تودع في سـجالت مجلـس أوروبا. ويوجه األمني العام جمللـس 

أوروبا نسـخا رسـمية مصـدقة إلى كل الدول.
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الربوتوكول امل�سـاف اإىل اتفاقيـة حمـاية حقـوق الإن�سـان 
واحلريات الأ�سـا�سـية

باريـ�ص فى 20 اآذار/مار�ص 1952

احلكومات املوقعـة اأع�سـاء جملـ�س اأوروبا،

وحريات  حلقوق  اجلماعي  ال�سـمان  لتاأميـن  املنا�سـبة  التدابري  اتخاذ  على  عزمـت 
اأخرى غري تلك املذكورة اأ�سـال يف اجلزء الأول من اتفاقية حقوق الإن�سـان واحلريات 
بعد  فيما  )ت�سـمى   1950 الثانـي/نوفمرب  ت�سـرين   4 يف  بروما  املوقعـة  الأ�سـا�سـية 

»التفاقيـة«(.

وقد اتفقـت على ما يلي:
املـادة 1

لكل �سـخ�س طبيعـي اأو اعتبـاري احلق يف احرتام ممتلكاته. ول يجوز حرمان اأحد 
من ملكيتـه اإّل للم�سلحة العامـة، ويف حدود ال�سـروط التي يحددها القانون واملبـادئ 

العامـة للقانون العـام.
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ل تخّل الأحكـام ال�سـابقة بحق الدول يف اإ�سـدار القوانيـن التي تراها �سـرورية، 
اأو  ال�سـرائب،  دفع  ل�سـمان  اأو  العامـة،  للم�سـلحة  وفقا  املمتلكات  ا�سـتخدام  لتنظيم 

م�سـاهمات اأو غرامات اأخرى.

املـادة 2
الدول، من خالل ممار�سـتها  التعليم. حترتم  حقـه يف  اأحد من  يجوز حرمان  ل 
للوظائف التي ت�سطلع بها يف ميدان الرتبيـة والتعليم، حق الآباء يف �سـمان الرتبيـة 

والتعليم وفقا لعقائدهم الدينيـة والفل�سـفية.

املـادة 3
ال�سـامية املتعاقدة باأن تنّظم، يف فرتات معقـولة، انتخابات حرة  تتعهـد الأطراف 
باقرتاع �سـري، وب�سـروط ت�سمـن لل�سـعب حرية التعبري عن راأيه يف اختياره للهيئـة 

الت�سـريعية.
املـادة 4

الربوتوكول،  الت�سـديق على هذا  اأو  التوقيـع  متعاقد عند  �سـام  لكل طرف  يجوز 
اأو يف اأي وقت لحق، اأن يقدم لالأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا اإعالنا يبني التدابري التي 
يتعهد مبقت�سـاها بتطبيـق اأحكـام هذا الربوتوكول على الأقاليم التي يعينها هذا الإعالن، 

والتي يتوىل فيها هذا الطرف ممار�سـة عالقاتها الدوليـة.

يخطر،  اأن  ال�سـابقة  الفقرة  مبقت�سـى  اإعالنا  قدم  متعاقد  �سـام  طرف  لكل  ويجوز 
من حني لآخر، باإعالن جديد يعّدل فيه م�سـمون كل اإعالن �سـابق، اأو ينهي تطبيـق 

اأحكـام هذا الربوتوكول على اأي اإقليم من الأقاليم.

يعّد كل اإعالن ُقّدم تطبيقا لهذه املادة على اأنه ُقّدم تطبيقا للفقرة 1 من املادة 63 من 
التفاقية.

املـادة 5
تعّد الأطراف ال�سـابقة املتعاقدة املواد 1، و2، و3، و4 من هذا الربوتوكول على 

اأنـها مواد اإ�سافية اإىل التفاقيـة، ومن ثم ُتطبـق كل اأحكـام التفاقيـة.
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املـادة 6
على  املوقعـة  اأوروبا  جملـ�س  يف  الأع�سـاء  الدول  لتوقيع  الربوتوكول  هذا  ُيفتح 
التفاقيـة، وي�سـادق عليه يف نفـ�س وقـت الت�سـديق على التفاقيـة، اأو بعد الت�سـديق 
عليها، ويبداأ نفاذه بعد اإيداع ع�سـر وثائق. ويبداأ نفاذ الربوتوكول بالن�سـبة لكل دولة 

موقعـة ت�سـادق عليه لحقا، عند اإيداع وثيقـة الت�سـديق.

تودع وثائق الت�سـديق لدى الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا الذي يخطر كل الأع�سـاء 
باأ�سـماء الذين �سـادقوا عليـه.

حرر في باريس بتاريخ 20 آذار/مارس 1952، بالفرنسـية واإلجنليزية وكال النصـني معتمـد 

بالتسـاوي، في نسـخة واحدة تودع في سـجالت مجلـس أوروبا ويوّجه األميـن العام جمللـس 

أوروبا نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل حكـومة موقعـة.
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الربوتوكول رقم 4 امل�ساف اإىل اتفاقية حماية حقوق 
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية الذي يقر ببع�ص احلقوق 

واحلريات غي املن�سو�ص عليها فى التفاقية، وفى 
الربوتوكول الأول امل�ساف اإليها

�سرتا�سبورغ فى 16 اأيلول/�سبتمرب 1963

 

احلكومات املوقعة اأع�ساء جمل�س اأوروبا،

للحقوق  اجلماعي  ال�سمان  لتوفري  املنا�سبة  التدابري  اتخاذ  على  العزم  عقدت  قد 
الإن�سان  حقوق  حماية  اتفاقية  من  الأول  اجلزء  يف  عليها  املن�سو�س  غري  واحلريات 
واحلريات الأ�سا�سية املوقعة بروما يف 4 ت�رشين الثاين/نوفمرب 1950 )ي�سار اإليها فيما 
بعد بـ »التفاقية«( ويف املواد من 1 اإىل 3 من الربوتوكول الأول امل�ساف اإىل التفاقية 

واملوقع بباري�س يف 20 اآذار/مار�س 1952.

قد اتفقت على ما يلي:
املادة 1

ل يجوز حرمان اأحد من حريته ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
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املادة 2
1 - لكل من يتواجد ب�سكل نظامي يف اإقليم دولة احلق يف حرية التنقل ويف اختيار 

حمل اإقامته.

2 - لكل فرد احلق يف مغادرة اأي بلد مبا يف ذلك بلده.

3 - ل يجوز اأن تخ�سع ممار�سة هذه احلقوق لقيود اأخرى غري تلك التي ين�س عليها 
القانون، وت�سكل تدابري �رشورية يف جمتمع دميقراطي، وحلماية الأمن الوطني، اأو 
اأو حماية  الوقاية من اجلرائم اجلنائية،  اأو  العام،  النظام  اأو حمـاية  العامـة،  ال�سالمة 

ال�سحة، اأو الآداب، اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

4 - يجوز اأي�سا للحقوق املعرتف بها يف الفقرة 1، واملطبقة يف بع�س املناطق املحددة 
اأن تخ�سع لقيود ين�س عليها القانون، وتربرها امل�سلحة العامة يف جمتمع دميقراطي.

املادة 3
من  هو  دولة  اإقليم  من  جماعية،  اأو  فردية  بتدابري  فرد  اأي  طرد  يجوز  ل   -  1

رعاياها.

2 - ل يجوز حرمان اأي فرد من دخول اإقليم دولة هو من رعاياها.

املادة 4
يحظر الطرد اجلماعي لالأجانب.

املادة 5
هذا  على  الت�سديق  اأو  التوقيع  اأثناء  يف  املتعاقد،  ال�سامي  للطرف  يجوز   -  1
الربوتوكول اأو يف اأي وقت لحق، اأن يبلغ الأمني العام ملجل�س اأوروبا باإعالن يبني 
التدابري التي يلتزم بـها هذا الطرف باأحكام هذا الربوتوكول والتي �ستطبق على الأقاليم 

املعينة يف الإعالن والتي ميار�س عالقاتها الدولية.

الفقرة  اإعالن ح�سب ما جاء يف  يبني يف  الذي  املتعاقد  ال�سامي  للطرف  2 - يجوز 
ال�سابقة، اأو من حني اإىل اآخر، اأن ي�سدر اإعالنا جديدا يعّدل فيه م�سمون كل اإعالن 

�سابق اأو يوقـف تطبيق اأحكام هذا الربوتوكول على اإقليم ما.
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3 - يعّد الإعالن ال�سادر تطبيقا لهذه املـادة مطابقا للفقرة الأوىل من املادة 63 من 
التفاقية.

4 - يعدُّ اإقليم دولة يطبق فيها هذا الربوتوكول بعد ت�سديقه اأو قبوله، وّكل اإقليم من 
الأقاليم التي يطبق فيها هذا الربوتوكول مبقت�سى الإعالن الذي اأ�سدرته هذه الدولة 

تطبيقا لهذه املادة، اإقليم الدولة الذي اأ�سارت اإليه املادتان 2 و3.

املادة 6

1 - تعدُّ الأطراف ال�سامية املتعاقدة املواد من 1 اإىل 5 من هذا الربوتوكول مواد 
اإ�سافية على التفاقية، ومن ثم تطبق كل اأحكام التفاقية.

2 - ل ميار�س، مع ذلك، حق الطعن الفردي املبني يف اإعالن تطبيقا للمادة 25 
من التفاقية اأو العرتاف بالق�ساء الإلزامي للمحكمة املبني يف اإعالن تطبيقا للمادة 26 
من التفاقية، اإّل يف حالة ت�رشيح الطرف ال�سامي املتعاقد باعرتافه بحق هذا الق�ساء اأو 

قبوله باملواد من 1 اإىل 4 من الربوتوكول اأو ببع�س املواد.

املادة 7

التفاقية؛  على  املوقعة  اأوروبا  جمل�س  اأع�ساء  لتوقيع  الربوتوكول  هذا  يفتح   -  1
وي�سّدق يف نف�س وقت ت�سديق التفاقية اأو بعد ت�سديقها. ويبداأ نفاذه بعد اإيداع خم�س 

وثائق ت�سديق.

كل  يخطر  الذي  اأوروبا  ملجل�س  العام  الأمني  لدى  الت�سديق  وثائق  تودع   -  2
الأع�ساء باأ�سماء الأع�ساء الذين �سادقوا على الربوتوكول.

وبناء عليه، وقع املوقعون املخولون بذلك على هذا الربوتوكول.

حرر في ستراسبورغ بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1963، بالفرنسية واإلجنليزية، وكال النصني معتمد 

بالتساوي في نسـخة واحدة تودع في سجالت مجلس أوروبا. ويوجه األميـن العام نسخة مصدقة إلى 

كل دولة من الدول املوقعة.
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الربوتوكول رقم 6 امل�سـاف اإىل اتفاقيـة حماية حقـوق 
الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية اخلا�ص باإلغاء عقـوبة الإعدام

�سـرتا�سـبورغ فى 28 ني�سـان/اأبريل 1983

اإىل  امل�سـاف  الربوتوكول  هذا  على  املوقّعـة  اأوروبا  جملـ�س  يف  الأع�سـاء  الدول 
ت�سـرين   4 يف  بروما  املوقعـة  الأ�سـا�سـية  واحلريات  الإن�سـان  حقـوق  حمـاية  اتفاقيـة 

الثانـي/نوفمبـر 1950 )ت�سـمى فيما بعد »التفاقيـة«(.

اإذ ترى اأن التقدم الذي مت يف عدة دول اأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا يعرب عن اجتاه 
عام يهدف اإىل اإلغاء عقـوبة الإعدام.

قد اتفقـت على ما يلـي:
املـادة 1

تلغى عقـوبة الإعدام. ول يجوز احلكـم على اأحد بالإعدام اأو تنفيذه.
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املـادة 2

يجوز لكل دولة اأن تن�س يف ت�سـريعها على عقـوبة الإعدام فيما يخ�س الت�سـرفات 
املقرتفـة يف وقـت احلرب اأو خطر وقوع احلرب؛ ول تطبـق مثل هذه العقـوبة اإل يف 
احلالت التي ين�س عليها هذا الت�سـريع وتطبيـقا لأحكـامه. وتبلغ هذه الدولـة الأميـن 

العام ملجلـ�س اأوروبا بالأحكـام املتعلقـة بالت�سـريع الآنف الذكر.

املـادة 3

ل ي�سـمح باأي خمالفـة لأحكـام هذا الربوتوكول كما ن�سـت على ذلك املـادة 15 من 
التفاقيـة.

املـادة 4

ل ي�سـمح باأي حتفـظ على اأحكـام هذا الربوتوكول كما ن�سـت على ذلك املـادة 64 
من التفاقيـة.

املـادة 5

1 - يجوز لكل دولـة، حني التوقيـع، اأو حيـن اإيداع وثيقـة الت�سـديق اأو القبـول اأو 
املوافقـة، تعيني الإقليم اأو الأقاليـم التي �سـيطبق عليها هذا الربوتوكول.

2 - يجوز لكل دولـة، يف اأي وقت لحق، باإعالن موّجه اإىل الأميـن العام ملجلـ�س 
اأوروبا اأن تو�سـع من تطبيـق هذا الربوتوكول على كل اإقليم اآخر يعينـه هذا الإعالن. 
يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف حق هذا الإقليم يف اأول يوم من ال�سـهر الذي يلي تاريخ 

ا�سـتالم الأميـن العام لالإعـالن.

3 - يجوز �سـحب كل اإعالن مبقت�سـى الفقرتني ال�سـابقتني فيما يتعلق بكل اإقليم يعينـه 
هذا الإعالن، وذلك باإخطـار موّجه اإىل الأميـن العام. يبداأ نفاذ هذا الن�سـحاب يف اأول 

يوم من ال�سـهر الذي يلي تاريخ ا�سـتالم الأميـن العام لالإخطـار.

املـادة 6

اإ�سـافية على  الربوتوكول مواد  اإىل 5 من هذا  املواد من 1  الأطراف  الدول  تّعد 
التفاقيـة ومن ثم تطبـق كل اأحكـام التفاقيـة.
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املـادة 7

املوقعـة على  اأوروبا،  الدول الأع�سـاء يف جملـ�س  لتوقيـع  يفتح هذا الربوتوكول 
التفاقيـة. ويخ�سع للت�سـديق اأو القبـول اأو للموافقـة. ل يجوز لأي دولـة ع�سـو يف 
جملـ�س اأوروبا اأن ت�سـادق اأو تقبل اأو توافق على هذا الربوتوكول من دون اأن تكون 
اأو  الت�سـديق،  وثائق  تودع  التفاقيـة.  على  �سـابقا  اأو  نف�سـه  الوقـت  يف  �سـادقت  قد 

القبـول، اأو املوافقـة لدى الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا.

املـادة 8

1 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلي تاريخ اإعالن 
خمـ�س دول اأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا عن قبولها باللتزام بهذا الربوتوكول تطبيـقا 

لأحكـام املـادة 7.

اإيداع وثيقـة  يلي تاريخ  الذي  ال�سـهر  اأول يوم من  نفاذ الربوتوكول يف  يبداأ   - 2
الت�سـديق اأو القبـول اأو املوافقـة لكل دولـة عربت لحقا عن قبولها باللتزام به.

املـادة 9

يبلغ الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا الدول الأع�سـاء يف املجلـ�س مبا يلـي:

اأ - كل توقيـع؛

ب - اإيداع كل وثيقـة ت�سـديق اأو قبـول اأو موافقـة؛

ج - تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول تطبيـقا للمادتني 5 و8؛

د - كل ت�سـرف اآخر، اأو اإخطار، اأو تبليغ له عالقـة بـهذا الربوتوكول.

وبناء عليـه، وقع املوقعـون املخولون بذلك على هذا الربوتوكول.

ُحرر في ستراسبورغ بتاريخ 28 نيسـان/أبريل 1983، بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصني معتمـد 

أوروبا  جمللـس  العام  األميـن  ويوّجه  أوروبا.  مجلـس  سـجالت  في  تودع  واحدة  نسـخة  في  بالتسـاوي 

نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولـة من الدول األعضـاء في مجلـس أوروبا.
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الربوتوكول رقم 7 امل�سـاف اإىل اتفاقيـة حمـاية 
حقـوق الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية

�سـرتا�سـبورغ فى 22 ت�سرين الثاين/نوفمبـر 1984

الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا، املوقعـة على هذا الربوتوكول؛

قد عقدت العزم على اتخاذ تدابري جديدة لتاأكيد ال�سـمان اجلمـاعي لبع�س احلقـوق 
واحلريات يف اتفاقيـة حمـاية حقـوق الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية املوقعـة بروما يف 

4 ت�سـرين الثانـي/نوفمبـر 1950 )ت�سـمى فيما بعد »التفاقيـة«(.

قد اتفقـت على ما يلـي:
املـادة 1

1 - ل يجوز اإبعاد الأجنبـي املقيم ب�سـفة نظاميـة يف اإقليم دولة اإّل تنفيذا لقرار �سدر 
وفقا للقانون، ويحق له ما يلـي:

اأ - عر�س الأ�سـباب التي ل تربر اإبعاده؛

ب - عر�س ق�سـيته؛
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اأو  تعينه  من  اأو  املخت�سـة،  ال�سـلطة  اأمام  لذلك  خ�سـي�سا  ميثلـه  من  وتوكيل   - ج 
تعينهم هذه ال�سـلطة.

املـادة 2

اتهامـه  قرار  يعر�س  اأن  جنائيـة  بجرميـة  اأدانتـه حمكمـة  �سـخ�س  لكل  يحق   -  1
اأو اإدانتـه على ق�سـاء اأعلى حتى يعيد النظر يف قرار اإدانتـه ويف العقاب الذي ُحكم به 

عليـه. ينظم القانون ممار�سـة هذا احلق، والدوافع التي ت�سـمح مبمار�سـته.

ب�سـيطة كما  ا�سـتثناءات خا�سـة مبخالفات  اأن يكون هذا احلق مو�سـع  2 - يجوز 
يحددها القانون، اأو عندما يحاكم الق�سـاء الأعلى ال�سـخ�س املعنّي يف مرحلـة التقا�سـي 

الأولـى، اأو �سـرح بجرمه اأو اإدانتـه على الرغم من التما�سـه للعفـو.

املـادة 3

اأو  اأبطل هذا احلكم  نـهائـي يدينـه بجرمـه ثم  عندما ي�سـدر على �سـخ�س ما حكـم 
على  القاطع  الدليل  حتمل  الكت�سـاف  حديثـة  واقعـة  ب�سـبب  عنه  خا�س  عفـو  �سـدر 
وقوع خطاأ ق�سـائي، يتوجـب تعوي�س ال�سـخ�س الذي طبقـت عليه العقـوبة نتيـجة تلك 
الإدانة، وفقا للقانون اأو التعامل املتعارف به يف الدولـة املعنيـة، ما مل يثبـت اأن يتحمل 

كليا اأو جزئيا، امل�سـوؤولية عن عدم اإف�ساء الواقعـة املكت�سـفة يف الوقت املنا�سـب.

املـادة 4

1 - ل يجوز لق�سـاء الدولـة نف�سها مالحقـة اأحد اأو اإدانتـه جنائيا على جرمية �سـبق 
هذه  اجلنائيـة يف  ولالإجراءات  للقانون  وفقا  نـهائـي  بحكم  منها  ُبّرئ  اأو  بـها  اأدين  اأن 

الدول.

2 - ل متنع اأحكـام الفقرة ال�سـابقة من اإعادة فتح الق�سـية وفقا للقانون ولالإجراءات 
عيـب  اأو  حديثا  مكت�سـفة  اأو  جديدة  اأو�سـاع  ظهرت  اإذا  املعنيـة  الدولـة  يف  اجلنائيـة 

اأ�سـا�سـي يف الإجراءات ال�سـابقة من طبيعتها اأن تعدل من احلكم ال�سـادر.

3 - ل يجوز خمالفـة هذه املـادة وفقا لأحكـام املـادة 15 من التفاقيـة.
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املـادة 5

يتمتع الزوجان فيما بينهما بامل�سـاواة يف احلقـوق وامل�سـئوليات ذات الطابع املدنـي 
ويف عالقاتهما مع اأولدهما ال�سـرعيني، وذلك وقـت الزواج وبعد ف�سـخه، ول متنع 

هذه املـادة الدول من اتخاذ التدابري ال�سـرورية مل�سـلحة الأطفـال.

املـادة 6

1 - يجوز لكل دولـة، وقـت التوقيـع اأو وقـت اإيداع وثيقـة ت�سـديقها اأو قبولها اأو 
موافقتها، اأن تعني الإقليم اأو الأقاليم التي يطبق عليها هذا الربوتوكول، واأن ت�سـري اإىل 
التدابري التي تلتزم مبقت�سـاها بتطبيـق اأحكـام هذا الربوتوكول على هذا الإقليم اأو تلك 

الأقاليم.

2 - يجوز لكل دولة، يف اأي وقـت لحق، باإعالن موّجه اإىل الأميـن العام ملجلـ�س 
اأوروبا اأن تو�سـع من تطبيـق هذا الربوتوكول على اأي اإقليم اآخر تعينـه يف الإعالن. 
يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول على هذا الإقليم يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلـي انق�سـاء 

فرتة �سـهرين بعد تاريخ ا�سـتالم الأميـن العام لالإعالن.

اإقليم  كل  ال�سـابقتني عن  للفقرتني  تطبيـقا  تعديلـه  اأو  اإعالن  كل  �سـحب  يجوز   -  3
عينـه هذا الإعالن، وذلك باإخطار موّجه اإىل الأميـن العام. يبداأ نفاذ هذا الن�سـحاب اأو 
التعديل يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلي انق�سـاء فرتة �سـهرين بعد تاريخ ا�سـتالم 

الأميـن العام لالإخطـار.

املـادة 63 من  للفقـرة 1 من  املـادة مطابقا  الذي مت تطبيـقا لهذه  يعّد الإعالن   - 4
التفاقيـة.

5 - يعّد اإقليم كل دولة يطبق فيه هذا الربوتوكول اعتمـادا على ت�سـديقها اأو قبولها 
على  اعتمـادا  الربوتوكول  هذا  فيها  يطبـق  التي  اأقاليمها  من  اإقليم  وكل  موافقتها،  اأو 
الإعالن الذي التزمـت به تطبيـقا لهذه املـادة، على اأنـها غري الأقاليم التي ي�سـملها ما 

اأ�سـارت اإليه اأحكام املادة اأو اخلا�سة باأي اإقليم من اأقاليم دولة ما.
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املـادة 7

اأنها مواد  1 - تعّد الدول الأطراف املواد من 1 اإىل 6 من هذا الربوتوكول على 
اإ�سـافية اإىل التفاقيـة، ومن ثم تطبـق عليها كل اأحكـام التفاقيـة.

2 - ل ميار�س، مع ذلك، فيما يخ�س هذا الربوتوكول حق اللجوء الفردي املعرتف 
به باإعالن مت تطبيـقا للمـادة 25 من التفاقيـة ول العرتاف بالق�سـاء الإلزامي للمحكمـة 
اإّل اإذا اعرتفـت الدولـة املعنيـة بـهذا  الذي مت باإعالن تطبيـقا للمـادة 46 من التفاقيـة 

احلق اأو قبلـت بـهذا الق�سـاء فيما يخ�س املواد من 1 اإىل 5 من الربوتوكول.

املـادة 8

ُيفتح هذا الربوتوكول لتوقيـع الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا التي وقعـت على 
اأو توافق  اأو تقبل  اأن ت�سـادق  اأوروبا  التفاقيـة. ول يجوز لدولة ع�سـو يف جملـ�س 
على هذا الربوتوكول من دون اأن تكون قد �سـادقت يف الوقت نف�سه اأو �سـبق لها اأن 
الأميـن  املوافقـة لدى  اأو  القبـول  اأو  الت�سـديق  �سـادقت على التفاقيـة. تودع وثائق 

العام ملجلـ�س اأوروبا.
املـادة 9

1 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلي انق�سـاء فرتة 
�سـهرين بعد التاريخ الذي عربت فيه �سـبع دول اأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا عن قبولها 

بالرتباط بـهذا الربوتوكول تطبيـقا لأحكام املادة 8.

2 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف حق كل دولة ع�سـو عربت لحقا عن موافقتها 
�سـهرين بعد تاريخ  انق�سـاء فرتة  يلي  الذي  ال�سـهر  اليوم الأول من  بالرتباط به يف 

اإيداع وثيقـة الت�سـديق اأو القبـول اأو املوافقـة.

املـادة 10

يخطر الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا كل الدول الأع�سـاء يف املجلـ�س مبا يلي:

اأ - كل توقيـع؛

ب - اإيداع كل وثيقـة ت�سـديق اأو قبـول اأو موافقـة؛
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ج- تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول تطبيـقا للمواد من 6 اإىل 9؛

د- كل اإجراء اأو اإخطار اأو اإعالن له عالقة بـهذا الربوتوكول.

وبناء عليـه، وقع املوقعـون املخولون بذلك، على هذا الربوتوكول.

حرر في ستراسبورغ بتاريخ 22 تشـرين الثانـي/نوفمبر 1984، بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصني 

معتمـد بالتسـاوي في نسـخة واحدة، تودع في سـجالت مجلـس أوروبا. ويوّجه األميـن العام جمللـس 

أوروبا نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول األعضـاء في مجلـس أوروبا.
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الربوتوكول رقم 12 امل�ساف اإىل اتفاقية حماية حقوق 
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية

�سرتا�سبورغ فى 4 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2000

الدول الأع�ساء يف جمل�س لأوروبا املوقعة على هذا الربوتوكول،

اأمام  اآخذة باحل�سبان املبداأ الأ�سا�سي الذي ين�س على اأن كل الأ�سخا�س مت�ساوون 
القانون ولهم احلق يف حماية قانونية مت�ساوية؛

�سمان  بفر�س  اجلميع  بني  امل�ساواة  لت�سجيع  جديدة  اإجراءات  تتخذ  اأن  قررت 
جماعي، يوؤكد على حظر عام للتمييز وفق اتفاقية حماية حقوق الإن�سـان واحلريات 
بـ  بعد  فيما  )ت�سمى   ،1950 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   4 يف  بروما  املوقعة  الأ�سا�سية 

»التفاقية«(؛

توؤكد على اأن مبداأ عدم التمييز ل مينع الدول الأطراف من اتخاذ اإجراءات تهدف 
مربرات  الإجراءات  هذه  تت�سمن  اأن  ب�رشط  والفعلية،  الكاملة  امل�ساواة  ت�سجيع  اإىل 

مو�سوعية ومنطقية.
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اتفقت على ما يلي:
املادة 1

احلظر العام للتمييز
1 - يجب �سمان التمتع بكل حق ين�س عليه القانون، من دون اأي متييز، اأ�سا�سه 
اجلن�س، اأو العرق، اأو اللون، اأو اللغة، اأو الدين، اأو الآراء ال�سيا�سية، اأو اأي اآراء 
اأخرى، اأو الأ�سل الوطني اأو الجتماعي، اأو النتماء اإىل اأقلية قومية، اأو الرثوة، اأو 

املولد، اأو اأي و�سع اآخر.

الدوافع  على  القائم  للتمييز  �سخ�س  اأي  تعري�س  العامة  لل�سلطات  يجوز  ل   -  2
املذكورة يف الفقرة 1.

املادة 2
تطبيقات اإقليمية

اأو  القبول  اأو  الت�سديق  وثيقة  اإيداع  عند  اأو  التوقيع  وقت  دولة،  لكل  يجوز   -  1
املوافقة اأن حتدد الإقليم اأو الأقاليم التي �سيطبق عليها هذا الربوتوكول.

2 - يجوز لكل دولة، يف اأي وقت لحق، اأن تو�سع، يف الإعالن الذي توجهه اإىل 
الأمني العام ملجل�س اأوروبا، من تطبيق هذا الربوتوكول على اأي اإقليم اآخر. ويدخل 
هذا الربوتوكول حيز التنفيذ بحق هذا الإقليم يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي مهلة 

انق�ساء فرتة ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ ا�ستالم الأمني العام لهذا الإعالن.

3 - يجوز �سحب اأو تعديل كل اإعالن مت تقدميه مبقت�سى الفقرتني ال�سابقتني، فيما 
يتعلق بكل اإقليم حدده هذا الإعالن، وذلك بتبليغ يوجه اإىل الأمني العام. يبداأ نفاذ هذا 
الن�سحاب اأو التعديل اعتبارا من اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي تاريخ انق�ساء فرتة 

ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ ا�ستالم الأمني العام لهذا التبليغ.

4 - يعّد الإعالن الذي قدم تطبيقا لهذه املادة على اأنه مطابق للفقرة 1 من املادة 56 
من التفاقية.

5 - يجوز لكل دولة قدمت اإعالنا مطابقا للفقرة 1 اأو للفقرة 2 من هذه املادة، اأن 
ت�رشح، يف اأي وقت لحق، باأنها تقبل، فيما يخ�س الإقليم اأو الأقاليم امل�سار اإليها يف 
هذا الإعالن، �سالحية املحكمة للنظر يف �سكاوى الأفراد، اأو املنظمات غري احلكومية، 
اأو جماعات الأفراد، كما تن�س على ذلك املادة 34 من التفاقية، طبقا للمادة 1 من هذا 
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الربوتوكول.
املادة 3

العالقة مع التفاقية
تعترب الدول الأطراف باأن املادتني 1 و2 من هذا الربوتوكول مادتان م�سافتان اإىل 

التفاقية وكل اأحكام التفاقية التي تطبق تبعا لذلك.

املادة 4
التوقيع والت�سديق

اأوروبا التي وقعت على  ُيفتح هذا الربوتوكول لتوقيع الدول الأع�ساء يف جمل�س 
التفاقية. ويو�سع الربوتوكول للت�سديق اأو القبول اأو املوافقة. ل يجوز لدولة ع�سو 
اأن  اأو املوافقة على هذا الربوتوكول من دون  القبول  اأو  الت�سديق  اأوروبا  يف جمل�س 
اأو  القبول  اأو  الت�سديق  وثائق  تودع  التفاقية.  على  لحقا  اأو  �سابقا  �سادقت  تكون 

املوافقة لدى الأمني العام ملجل�س اأوروبا.

املادة 5
الدخول حيز التنفيذ

1 - يدخل هذا الربوتوكول حيز التنفيذ يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي فرتة 
على  اأوروبا  جمل�س  يف  اأع�ساء  دول  ع�رش  موافقة  تاريخ  بعد  اأ�سهر  ثالثة  انق�ساء 

الرتباط بهذا الربوتوكول طبقا لأحكام املادة 4.

عن  لحقا  تعرب  ع�سو  دولة  كل  حق  يف  التنفيذ  حيز  الربوتوكول  هذا  يدخل   -  2
ثالثة  انق�ساء فرتة  يلي  الذي  ال�سهر  الأول من  اليوم  به، يف  الرتباط  موافقتها على 

اأ�سهر بعد تاريخ اإيداع وثيقة الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة.

املادة 6
واجبات املودع لديه

يبلغ الأمني العام ملجل�س اأوروبا كل الدول الأع�ساء يف جمل�س اأوروبا، مبا يلي:

1 - كل توقيع؛
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2 - اإيداع كل وثيقة ت�سديق اأو قبول اأو موافقة؛

3 - تاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز التنفيذ تطبيقا للمواد من 2 اإىل 5؛

4 - كل عمل اأو تبليغ اأو اإبالغ له عالقة بهذا الربوتوكول.

النصني  وكال  واإلجنليزية،  بالفرنسية   2000 الثاني/نوفمبر  تشرين   4 بتاريخ  ستراسبورغ  في  حرر 

معتمد بالتساوي، في نسخة واحدة تودع في سجالت مجلس أوروبا. ويوّجه األمني العام جمللس أوروبا 

نسخة رسمية مصدقة إلى كل حكومة موقعة.
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الربوتوكول رقم 13 امل�ساف اإىل اتفاقية حماية 
حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية، واخلا�ص باإلغاء 

عقوبة الإعدام فىكل الظروف
فيلينو�ص 3 اأيار/مايو 2002

الدول الأع�ساء يف جمل�س لأوروبا املوقعة على هذا الربوتوكول،

اقتناعا منها باأن حق كل �سخ�س يف احلياة هو قيمة اأ�سا�سية يف املجتمع الدميقراطي، 
واأن اإلغاء عقوبة الإعدام اأ�سا�سي حلماية هذا احلق والعرتاف الكامل بالكرامة املتاأ�سلة 

يف كل الكائنات الإن�سانية؛

الإن�سان  حقوق  حماية  اتفاقية  �سمنته  الذي  احلياة  يف  احلق  حماية  لدعم  ت�سعى 
واحلريات الأ�سا�سية املوقعة يف روما يف 4 ت�رشين الثاين/نوفمرب 19950 )ت�سمى لحقا 

»التفاقية«(؛

عقوبة  باإلغاء  واملتعلق  التفاقية  اإىل  امل�ساف   6 رقم  الربوتوكول  اأن  اإىل  ت�سري 
الإعدام، املوقع يف �سرتا�سبورغ يف 28 ني�سان/اأبريل 1983، ل ي�ستبعد تطبيق هذه 
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العقوبة على الأفعال التي تتم يف اأثناء احلرب اأو التهديد باحلرب؛

عزمت على القيام بخطوة اأ�سا�سية لإلغاء عقوبة الإعدام يف كل الظروف،

واتفقت على ما يلي:
املادة 1

اإلغاء عقوبة الإعدام
تلغى عقوبة الإعدام. ل ميكن اإدانة اأحد بهذه العقوبة اأو تنفيذها )اأو تطبيقها عليه(.

املادة 2
منع املخالفات

ل يجوز خمالفة اأحكام هذا الربوتوكول تطبيقا للمادة 15 من التفاقية.

املادة 3
منع التحفظات

ل يجوز قبول اأي حتفظ على اأحكام هذا الربوتوكول تطبيقا لأحكام املادة 57 من 
التفاقية.

املادة 4
التطبيقات الإقليمية

اأو  القبول  اأو  الت�سديق  وثيقة  اإيداع  عند  اأو  التوقيع  وقت  دولة،  لكل  يجوز   -  1
املوافقة اأن حتدد الإقليم اأو الأقاليم التي �سيطبق عليها هذا الربوتوكول.

2 - يجوز لكل دولة، يف اأي وقت لحق، اأن تو�سع، يف الإعالن الذي توجهه اإىل 
الأمني العام ملجل�س اأوروبا، من تطبيق هذا الربوتوكول على اأي اإقليم اآخر. ويدخل 
هذا الربوتوكول حيز التنفيذ بحق هذا الإقليم يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي مهلة 

انق�ساء فرتة ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ ا�ستالم الأمني العام لهذا الإعالن.

3 - يجوز �سحب اأو تعديل كل اإعالن مت تقدميه مبقت�سى الفقرتني ال�سابقتني، فيما 
يتعلق بكل اإقليم حدده هذا الإعالن، وذلك بتبليغ يوجه اإىل الأمني العام. يبداأ نفاذ هذا 
الن�سحاب اأو التعديل اعتبارا من اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي تاريخ انق�ساء فرتة 
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ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ ا�ستالم الأمني العام لهذا التبليغ.
املادة 5

العالقة مع التفاقية
تعترب الدول الأطراف باأن املواد 1 - 4 من هذا الربوتوكول على اأنهم مواد م�سافة 

اإىل التفاقية وكل اأحكام التفاقية التي تطبق تبعا لذلك.

املادة 6
التوقيع والت�سديق

اأوروبا التي وقعت على  ُيفتح هذا الربوتوكول لتوقيع الدول الأع�ساء يف جمل�س 
التفاقية. ويو�سع الربوتوكول للت�سديق اأو القبول اأو املوافقة. ل يجوز لدولة ع�سو 
اأن  اأو املوافقة على هذا الربوتوكول من دون  القبول  اأو  الت�سديق  اأوروبا  يف جمل�س 
اأو  القبول  اأو  الت�سديق  وثائق  تودع  التفاقية.  على  لحقا  اأو  �سابقا  �سادقت  تكون 

املوافقة لدى الأمني العام ملجل�س اأوروبا.

املادة 7
الدخول حيز التنفيذ

1 - يدخل هذا الربوتوكول حيز التنفيذ يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي فرتة 
على  اأوروبا  جمل�س  يف  اأع�ساء  دول  ع�رش  موافقة  تاريخ  بعد  اأ�سهر  ثالثة  انق�ساء 

الرتباط بهذا الربوتوكول طبقا لأحكام املادة 6.

عن  لحقا  تعرب  ع�سو  دولة  كل  حق  يف  التنفيذ  حيز  الربوتوكول  هذا  يدخل   -  2
ثالثة  انق�ساء فرتة  يلي  الذي  ال�سهر  الأول من  اليوم  به، يف  الرتباط  موافقتها على 

اأ�سهر بعد تاريخ اإيداع وثيقة الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة.

املادة 8
واجبات املودع لديه

يبلغ الأمني العام ملجل�س اأوروبا كل الدول الأع�ساء يف جمل�س اأوروبا، مبا يلي:

1 - كل توقيع؛
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2 - اإيداع كل وثيقة ت�سديق اأو قبول اأو موافقة؛

3 - تاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز التنفيذ تطبيقا للمواد من 4 اإىل 7؛

4 - كل عمل اأو تبليغ اأو اإبالغ له عالقة بهذا الربوتوكول.

وبناء عليه، وقع املوقعون املخولون بذلك على هذه التفاقية.

حرر في فيلينوس بتاريخ 3 أيار/مايو 2002 بالفرنسية واإلجنليزية، وكال النصني معتمد بالتساوي، 

رسمية  نسخة  أوروبا  جمللس  العام  األمني  ويوّجه  أوروبا.  مجلس  سجالت  في  تودع  واحدة  نسخة  في 

مصدقة إلى كل حكومة موقعة.
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الف�سل الثالث
التفاق الأوروبـي اخلا�ص بالأ�سـخا�ص امل�سـاركني فى 
الإجراءات اأمام املحكمـة الأوروبيـة حلقـوق الإن�سـان
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التفاق الأوروبي اخلا�ص بالأ�سـخا�ص امل�سـاركني فى 
الإجراءات اأمام املحكمـة الأوروبيـة حلقـوق الإن�سـان

�سـرتا�سـبورغ فى 5 اآذار/مار�ص 1996

الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا املوقعـة على هذا التفاق،

مراعاة منها لتفاقيـة حمـاية حقـوق الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية املوقعـة برومـا 
يف 4 ت�سـرين الثاين/نوفمبـر 1950 )ت�سـمى فيما بعد »التفاقيـة«(؛

الإجراءات  يف  امل�سـاركني  بالأ�سـخا�س  اخلا�س  الأوروبي  لالتفاق  منها  مراعاة 
اأمام اللجنـة الأوروبيـة واملحكمـة الأوروبيـة حلقـوق الإن�سـان املوقع بلندن يف 6 اأيار 

/ مايو 1969؛

مراعاة منها للربوتوكول رقم 11 امل�سـاف اإىل التفاقيـة، واملتعلق باإعادة تنظيم 
اأيار/مايو   11 يف  ب�سـرتا�سـبورغ  واملوقع  التفاقيـة،  عليها  تن�س  التي  املراقبـة  اآليـة 
ين�س  والذي  التفاقيـة«(،  اإىل  امل�سـاف   11 »الربوتوكول  بعد  فيما  )ي�سـمى   1994
بـ  بعد  فيما  )ت�سـمى  ودائمة  جديدة  الإن�سـان  حلقـوق  اأوروبيـة  حمكمـة  تاأ�سـيـ�س  على 

»املحكمـة« وحتل حمل اللجنـة واملحكمـة الأوروبيـة حلقـوق الإن�سـان؛
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، على �سـوء هذا التطور، اأنه من املنا�سـب ل�سـمان تنفيذ اأف�سـل لأهداف  واإذ تعدُّ
ببع�س  املحكمـة  اأمام  الإجراءات  يف  امل�سـاركون  الأ�سـخا�س  يتمتع  اأن  التفاقيـة، 
احل�سـانات والت�سـهيالت بف�سـل التفاق اجلديد: التفاق الأوروبي املتعلق بالأ�سـخا�س 
امل�سـاركني يف الإجراءات اأمام املحكمـة الأوروبيـة حلقـوق الإن�سـان )ي�سـمى فيما بعد » 

التفاق«(،

قد اتفقـت على ما يلي:
املـادة 1

1 - الأ�سـخا�س الذين ي�سـملهم هذا التفاق هم:

املحكمـة،  اأمام  بها  املعمـول  الإجراءات  ي�سـاركون يف  الذين  الأ�سـخا�س  كل   - اأ 
�سـواء كانوا اأطرافا، اأو ممثلي اأحد الأطراف اأو م�سـت�سـاريه.

ب - ال�سـهود، واخلرباء الذين ت�سـتدعيهم املحكمـة، وكذلك الأ�سـخا�س الآخرون 
الذين ي�سـتدعيهم رئيـ�س املحكمـة للم�سـاركة يف الإجراءات.

والغرف،  اللجان،  »املحكمـة«  بكلمـة  يق�سـد  التفاق،  هذا  تطبيـق  بغر�س   -  2
وهيئـة الغرفـة الكربى، والغرفـة الكربى والق�سـاة. ويق�سـد اأي�سـا بعبارة »ي�سـارك 
يف الإجراءات« كل التبليغات التي يق�سـد منها رفع �سـكوى موجهـة �سـد دولـة طرف 

يف التفاقيـة.

من   2 للفقـرة  تطبيقا  اإليها  املوكولة  للمهام  الوزراء  جلنـة  ممار�سـة  حالـة  يف   -  3
املـادة 46 من التفاقيـة، فاإن ال�سـخ�س املق�سـود يف الفقرة الأوىل من هذه املـادة والذي 
يطلـب منه املثول اأمامها اأو اأن ي�سـع ت�سـريحات كتابيـة حتـت ت�سـرفها، ت�سمله اأي�سـا 

اأحكـام هذا التفاق.
املـادة 2

التفاق  هذا  من   1 املـادة  من  الأوىل  بالفقرة  املق�سـودون  الأ�سـخا�س  يتمتع   -  1
باحل�سـانة الق�سـائية ول �سـيما ت�رشيحاتهم ال�سفهية اأو الكتـابية، اأمام املحكمـة، وكذلك 

فيما يتعلق بامل�سـتندات التي قدمـت اإليها.

2 - ل تطبق هذه احل�سـانة على كل بالغ ليـ�س لها عالقة باملحكمـة، وكذلك فيما 
يتعلق بامل�سـتندات التي قدمـت اإليها.
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املـادة 3

1 - حترتم الأطراف املتعاقدة حق الأ�سـخا�س امل�سـار اإليهم يف الفقرة الأوىل من 
املـادة 1 من هذا التفاق، مبرا�سـلة املحكمـة بكل حرية.

2 - تتطلب ممار�سـة هذا احلق، ب�سـكل خا�س، فيما يتعلق بالأ�سـخا�س املوقوفني 
ما يلي:

اأ - اإن كانـت مرا�سـالتهم مو�سـع مراقبـة من ال�سـلطات املخت�سة، يجـب مع ذلك 
اأن تنقل، اأو اأن ت�سـلم اإليهم دون تاأخري مفرط اأو حتريف.

ب - ل يجوز اأن يكون هوؤلء الأ�سخا�س مو�سـع تدابري تاأديبيـة ب�سـبب بالغ نقل 
اإىل املحكمـة بالطرق املعتادة.

اأي  اأو  اللجنـة،  اإىل  مقدمـة  �سـكوى  يخ�س  فيما  الأ�سـخا�س،  لهوؤلء  يحق   - ج 
اإجراء ناجم عنها، مرا�سـلة م�سـت�سـار معتمـد لدى حماكم البلد املوقوفني فيها، وكذلك 

الت�سـاور معهم ب�سـرية.

3 - ل يجوز تدخل اأي �سـلطة عامـة، يف حال تطبيق الفقرات ال�سـابقة، اإل اإذا كان 
القانون ي�سـمح مبثل هذا التدخل، وي�سـكل تدبريا �سـروريا، يف جمتمـع دميقراطي، 

حلمـاية الأمن الوطني، وتق�سـي اجلرم اجلنـائي ومالحقتـه اأو حلمـاية ال�سـحة.

املـادة 4

1 - اأ - تتعهـد الأطراف املتعاقدة باّل متنع الأ�سـخا�س امل�سـار اإليهم يف الفقرة الأوىل 
من املـادة الأوىل من هذا التفاق، والذين �سـمحت لهم املحكمـة اأ�سـال باملثول اأمامها، 

من التنقل وال�سـفر ومن العودة بحرية ومن امل�سـاركة يف الإجراءات اأمام املحكمـة.

ب - ل يجوز فر�س اأي قيـود اأخرى على هذه التحركات والتنقالت اإّل تلك التي 
ن�س عليها القانون والتي تعدُّ �سـرورية يف جمتمع دميقراطي، حلمـاية الأمن الوطني، 
اأو ال�سـالمة العامـة، اأو حفظ النظام العام، اأو الوقاية من اجلرائم اجلنـائية، اأو حلمـاية 

ال�سـحة والأخالق، اأو حلمـاية حقـوق الآخرين وحرياتهم.

2 - اأ - ل يجوز مالحقـة الأ�سـخا�س ول اإيقافهم ول و�سـع اأي قيود على حريتهم 
اأو  وقائع  ب�سـبب  وذلك  الإجراءات،  فيها  تتم  التي  والبلدان  التنقل  بلدان  يف  الفردية 

اإدانات �سـابقة على بدء ال�سـفر.
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ب - يجوز لكل طرف متعاقد، وقت التوقيع، اأو الت�سـديق، اأو القبول، اأو املوافقـة 
على هذا التفاق، اأن ي�سـرح باأن اأحكـام هذه الفقرة ل تنطبق على رعاياه. ويجوز 
�سـحب هذا الت�سـريح يف اأي وقت لحق بتبليغ موّجه اإىل الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا.

3 - تتعهـد الأطراف املتعاقدة بال�سماح بدخول هوؤلء الأ�سـخا�س اإىل اأقاليمها عند 
بدء �سفرهم اإليها.

4 - يوقف تطبيق اأحكـام الفقرتني 1 و2 من هذه املادة عندما يتاح لل�سـخ�س املعني، 
اأو املحكمـة  اأمام اللجنـة  اأن يكون مثوله  ويف خالل خم�سـة ع�سـر يوما متتابعا، وبعد 

غري لزم، اأن يدخل البلد الذي انطلقـت رحلتـه منه.

عن  الناجمـة  اللتزامات  بني  متعاقد،  بطرف  يتعلق  فيما  التنازع،  حال  يف   -  5
اأو  اأوروبا،  اعتمـدت يف جملـ�س  اتفاقيـة  الناجمـة عن  وتلك  املـادة  هذه  الفقرة 2 من 
الق�سـايا  متبادلـة يف  قانونيـة  اأخرى خا�سـة مب�سـاعدة  اأي معاهدة  اأو  ت�سـليم،  معاهدة 
الثانيـة من هذه  الفقرة  اأحكـام  ترجح  متعاقدة،  اأخرى  اأطراف  املعقـودة مع  اجلنـائية 

املـادة.
املـادة 5

1 - متنح احل�سـانات والت�سـهيالت لالأ�سـخا�س امل�سـار اإليهم يف الفقرة الأوىل من 
املـادة 1 من هذا التفاق فقط بغر�س �سـمان حرية الكالم وال�سـتقاللية ال�سـرورتني 

للقيام بوظائفهم، اأو مهامهم، اأو واجباتهم، اأو ملمار�سـة حقوقهم اأمام املحكمـة.

2 - اأ - للمحكمـة وحدها احلق يف رفع احل�سـانة امل�سـار اإليها يف الفقرة الأوىل من 
بل من واجبها رفع  فقط،  لها احلق  وليـ�س  اأو جزئيا.  كليا  التفاق  هذا  املـادة 2 من 
احل�سـانة يف كل الأحوال اإذا ارتاأت اأنها تعرقل �سـري العدالـة اأو اأن رفعها كليا اأو جزئيا 

ل ي�رشُّ بالهدف الذي حددته الفقرة الأوىل من هذه املـادة.

ب - يجوز للمحكمـة رفع احل�سـانة مببادرة منها، اأو بناء على طلـب يوجهه كل 
طرف متعاقد اأو اأي �سـخ�س معني.

ج - تكون قرارات رفع احل�سـانة اأو رف�س رفعها م�سـّببة.

اإليها يف الفقرة الأوىل من  اأّقر طرف متعاقد باأن رفع احل�سـانة، امل�سـار  اإذا   - 3
املـادة 2 من هذا التفاق، �سـروري ملالحقـة اعتداء يتعلق بالأمن الوطني، يجـب على 

املحكمـة رفع احل�سـانة يف نطاق ما حدده الإقرار.
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4 - اإن اكت�سـفت واقعـة من طبيعتها ممار�سـة تاأثري قطعي، وكانـت غري معروفـة 
ملقدم الطلـب، يف وقت اتخاذ القرار الراف�س لرفع احل�سـانة، يجوز لهذا الأخري التقدم 

اإىل املحكمـة بطلـب جديد.

املـادة 6

ل ميكن تف�سـري اأية مـادة من هذا التفاق على اأنها حتدُّ اأو تخالـف اللتزامات امللقـاة 
على عاتق الأطراف املتعاقـدة مبقت�سـى التفاقيـة اأو بروتوكولتـها.

املـادة 7

1 - يفتح هذا التفاق لتوقيع الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا، والتي ت�سـتطيع 
اأن تعرب عن موافقتها على اللتزام مبا يلي:

اأ - التوقيـع دون حتفظ على الت�سـديق، اأو املوافقـة اأو القبـول؛ اأو

ب - التوقيع مع التحفظ على الت�سديق اأو القبـول، ملحق بالت�سديق اأو القبول، اأو 
املوافقة.

ملجلـ�س  العام  الأمني  لدى  املوافقـة  اأو  القبـول  اأو  الت�سـديق،  وثائق  تودع   -  2
اأوروبا.

املـادة 8

1 - يدخل هذا التفاق حيز التنفيـذ يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلي انق�سـاء 
موافقتها  عن  اأوروبا  جملـ�س  يف  اأع�سـاء  دول  ع�سـر  تعبري  تاريخ  بعد  �سـهر  فرتة 
باللتزام بالتفاق، تطبيـقا لأحكـام املـادة 7، اإذا كان الربوتوكول رقم 11 امل�سـاف 
اأو خالف ذلك يف تاريخ دخول  اإىل التفاقيـة، قد دخل حيز التنفيذ يف هذا التاريخ، 

الربوتوكول رقم 11 امل�سـاف اإىل التفاقيـة حيز التنفيذ.

التنفيذ يف حق كل دولـة ع�سـو تعرب لحقا عن موافقتها  التفاق حيز  يدخل   - 2
لاللتزام به، وذلك يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلي انق�سـاء فرتة �سـهر بعد تاريخ 

التوقيع اأو اإيداع وثيقـة الت�سـديق اأو القبـول اأو املوافقـة.
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املـادة 9

اأو يف  القبـول،  اأو  الت�سـديق  وثيقـة  اإيداع  متعاقد، وقـت  لكل طرف  يجوز   - 1
الأمني  اإىل  يوجهـه  باإعالن  التفاق،  هذا  تطبيـق  من  يو�سـع  اأن  لحق،  وقـت  اأي 
اأو له  اإقليم يحدده الإعالن ويتوىل فيه عالقاته الدوليـة،  العام ملجلـ�س اأوروبا، على 

�سـالحية مزاولتها.
2 - يطبق هذا التفاق يف حق كل اإقليم م�سـار اإليه يف الفقرة 1 من اليوم الأول من 

ال�سـهر الذي يلي انتهاء فرتة �سـهر بعد تاريخ ا�سـتالم الأمني العام لالإعـالن.
3 - يجوز �سـحب كل اإعالن مت تطبيقا للفقرة 1، فيما يتعلق بكل اإقليم م�سـار اإليـه 
يف الإعالن، طبقا لل�سـروط التي ن�س عليها الإجراء املخ�س�س للتنازل امل�سـار اإليه يف 

املـادة 10 من هذا التفاق.
املـادة 10

1 - يبقى هذا التفاق نافذ املفعـول من دون حتديد للمدة.
2 - يجوز لكل طرف متعاقد اأن يتنازل عن هذا التفاق بتوجيـه تبليغ اإىل الأمني 

العام ملجلـ�س اأوروبا.
3 - يبداأ نفاذ هذا التنازل بعد �سـتة اأ�سـهر من تاريخ ا�سـتالم الأمني العام للتبليغ. 
اأن يحل هذا التنازل الطرف املتعاقد املعني من كل التزام ميكن  ومع ذلك، ل يجوز 
اأن ينتج عن هذا التفاق، يف حق كل �سـخ�س اأ�سـارت اإليه الفقرة الأوىل من املادة 1.

املـادة 11

يبلغ الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا الدول الأع�سـاء يف املجلـ�س، مبا يلي:
اأ - كل توقيع؛

ب - اإيداع كل وثيقـة ت�سـديق اأو قبـول اأو موافقـة؛
ج - كل تاريخ خا�س بتنفيذ هذا التفاق وفقا للمادتني 8 و9؛
د - كل ت�سـرف، اأو تبليغ اأو اإعالم له عالقـة بهذا التفاق.

معتمد  النصني  وكال  واإلجنليزية،  بالفرنسـية   ،1996 آذار/مارس   5 بتاريخ  ستراسبورغ  في  حرر 

أوروبا  جمللـس  العام  األمني  ويوّجه  أوروبا.  مجلـس  سـجالت  في  تودع  واحدة  نسـخة  في  بالتسـاوي 

نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول املوقعـة.
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الف�سل الرابع
امليثـاق الجتمـاعي الأوروبـي
والربوتوكولت امل�سـافة اإليـه
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امليثاق الجتمـاعي الأوروبي
توران فى 18 ت�سـرين الأول/اأكتوبر 1961

احلكـومات، املوقعـة، اأع�سـاء جملـ�س اأوروبا،

حلمـاية  اأع�سـائه  بني  فعلي  احتاد  حتقيق  هو  اأوروبا  جملـ�س  هدف  اأن  تعدُّ  اإذ 
وت�سـجيع الأفكـار واملبادئ التي ت�سـكل تراثهم امل�سـرتك، وت�سـهل تقدمهم القت�سـادي 
والجتمـاعي، ول �سـيما الدفاع عن حقـوق الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية وتطويرها.

واعتمـادا على اتفاقيـة حمـاية حقـوق الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية، املوقعـة بروما 
بباريـ�س  اإليها، واملوقع  امل�سـاف  الثاين/نوفمرب 1950، والربوتوكول  ت�سـرين  يف 4 
يف 20 اآذار/مار�س 1952، اتفقـت الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا على �سمـان 

احلقـوق املدنيـة وال�سـيا�سـية ل�سـعوبها، وكذلك احلريات املقررة يف هاتني الوثيقتني.

اأن ُي�سمـن من دون  التمتع باحلقـوق الجتمـاعية يجـب  اأن  واإذ ترى هذه الدول 
اأي متييز اأ�سـا�سـه العـرق، اأو اللـون، اأو اجلنـ�س، اأو الدين، اأو الراأي ال�سـيا�سـي، اأو 

املن�سـاأ الوطـني، اأو الأ�سـل الجتمـاعي.
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املعي�سـة  م�سـتوى  حت�سـني  اأجل  من  امل�سـرتكة  اجلهـود  بذل  على  العزم  عقدت 
على  اعتمـادا  وذلك  احل�سـرية،  اأو  منها  الريفيـة  �سـعوبها،  فئات  لكل  وتي�سـريها 

املوؤ�سـ�سـات والتدابري املنا�سـبة.

وقد اتفقـت على ما يلي:
اجلزء الأول

الو�سـائل  بكل  لتنفيذها  ت�سـعى  التي  ال�سـيا�سـة  هدف  باأّن  املتعاقـدة  الأطراف  تقّر 
املنا�سـبة  الظروف  تاأمني  هو  الدولـي،  اأو  الوطني  ال�سـعيد  على  �سـواء  لها،  املتاحـة 

ل�سمـان ممار�سـة فعليـة للحقـوق واملبادئ التاليـة:

1 - يجـب اأن يتاح لكل �سـخ�س فر�سـة ك�سـب معي�سـته من عمـل يختاره بحرية.

2 - يحق لكل العمـال �سـروط عمـل عـادلة.

3 - يحق لكل العمـال الأمن والنظـافة يف اأثناء العمـل.

4 - يحق لكل العمـال اأجر عـادل ي�سمـن لهم ولعائالتهم م�سـتوى معي�سـيا مر�سـيا.

الوطنيـة  املنظمـات  اإىل  احلر  النت�سـاب  وامل�سـتخدمني  العمـال  لكل  يحق   -  5
والدوليـة حلمـاية م�سـاحلهم القت�سـادية والجتمـاعية.

6 - يحق لكل العمـال وامل�سـتخدمني ال�سـرتاك يف التفاو�س اجلمـاعي.

اجل�سـدية واخللقيـة  الأخطـار  واملراهقيـن حمـاية خا�سـة �سد  لالأطفـال  يحق   -  7
التي ميكن اأن يتعر�سوا لها.

اأحوال معينـة،  8 - يحق للعامالت، يف حالـة الأمـومة، ول�سـائر العائالت، يف 
حمـاية خا�سة يف اأثناء عملهن.

9 - يحق لكل �سـخ�س الو�سـائل املنا�سـبة للتوجيه املهني مل�سـاعدته يف اختيار مهنـة 
تنا�سـب م�سـاحله وقدراته ال�سـخ�سية.

10 - يحق لكل �سـخ�س و�سـائل منا�سـبة للتاأهيل املهنـي.

باأف�سـل  التمتع  له  تتيح  التي  الو�سـائل  ال�سـتفادة من كل  �سـخ�س  لكل  11 - يحق 
حالـة �سـحية من�سـودة.

12 - يحق لكل العمـال وملن يعولون ال�سـمان الجتمـاعي.
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13 - يحق لكل �سـخ�س يفتقر اإىل م�سـادر معي�سـية كافيـة معونة اجتمـاعية وطبيـة.

14 - يحق لكل �سـخ�س ال�سـتفادة من خدمـات اجتمـاعية منا�سـبة.

15 - يحق لكل �سـخ�س معاق التاأهيـل والتدريـب املهني والجتمـاعي، مهمـا يكن 
اأ�سل عاهته اأو طبيعتها.

اجتمـاعية  حمـاية  املجتمـع،  يف  اأ�سـا�سـية  خليـة  اأنـها  على  للعائلـة،  يحق   -  16
وقانونيـة واقت�سـادية مالئمـة؛ وذلك ل�سمـان ازدهارها الكامل.

17 - يحق لالأم والطفـل، بغ�س النظر عن الو�سـع الأ�سـروي والروابط العائليـة، 
حمـاية اجتمـاعية واقت�سـادية منا�سـبة.

18 - يحق لرعايا اأحد الأطراف املتعاقدة، اأن ميار�سـوا على اأرا�سي طرف اآخر 
ن�سـاطا مربحا بامل�سـاواة مع مواطني الطرف املذكور، مع مراعاة القيـود القائمـة على 

اأ�سـباب جدية ذات �سـفة اقت�سـادية واجتمـاعية.

19 - يحق للعمـال املهاجرين، رعايا اأحد الأطراف املتعاقـدة ولعائالتهم احلمـاية 
وامل�سـاعدة يف اأقاليم �سائر الأطراف املتعاقـدة.

اجلزء الثاين

الثالـث،  اجلزء  ذلك  يو�سـح  كما  مرتبطـة،  بكونها  املتعاقـدة  الأطراف  تتعهـد 
باللتزامات املنبثقـة عن املواد والفقـرات التاليـة:

املـادة 1
احلـق فى العمـل

مبا  العمـل،  يف  للحق  فعليـة  ممار�سـة  �سـمان  بق�سـد  املتعاقـدة،  الأطراف  تتعهـد 
يلي:

1 - الإقرار باأن اأحد اأهدافهم وم�سـئولياتهم الأ�سـا�سـية هو حتقيـق وا�سـتمرار اأعلى 
م�سـتوى للعمـل واأف�سـله ا�سـتقرارا بهدف تاأميـن ال�سـغل للجميـع؛

2 - حمـاية حق العامل، حمـاية فعليـة، يف ك�سـب معي�سـته من عمل يختاره بحرية؛

3 - اإن�سـاء خدمات عمـل جمانيـة لكل العمـال اأو با�سـتمرارها؛

4 - تاأمني اأو ت�سـجيع التوجيه والتعليم والتاأهيل املهنـي املنا�سـب.
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املـادة 2
احلـق فى �سـروط عمـل عـادلة

تتعهـد الأطراف املتعاقـدة، بق�سـد �سـمان ممار�سـة فعليـة للحق يف �سـروط عمـل 
عـادلة، مبا يلي:

العمـل  اأ�سـبوع  اليومـي والأ�سـبوعي، وبتخفيـ�س  1 - حتديد مدة معقـولة للعمـل 
تدريجيا اإذا �سـمحت بذلك زيادة الإنتـاج والعوامل الأخرى املرتبطـة به؛

2 - النـ�س على اإجازة ماأجورة؛

3 - منح عطلـة �سـنوية ماأجورة مدتها اأ�سـبوعان على الأقل؛

م�سـرة  اأو  خطيـرة  اأعمـال  يف  امل�سـتخدمني  للعمـال  العمـل  مدة  تخفيـ�س   -  4
بال�سـحة، اأو منحهم اإجازات اإ�سـافية ماأجورة؛

الأ�سـبوعي  العطلـة  يوم  مع  الإمكـان  قدر  تتوافق  اأ�سـبوعية  راحـة  �سـمان   -  5
املتعارف عليـه ح�سـب تقاليـد اأو عـادات البلـد اأو الإقليـم على اأنه يوم راحـة.

املـادة 3
احلـق يف الأمـن وال�سـحة فى اأثنـاء العمـل

تتعهد الأطراف املتعاقدة، بق�سد �سمان ممار�سة فعلية للحق يف الأمن وال�سحة يف 
اأثناء العمل، مبا يلي:

1 - �سـن اأنظمـة الأمـن وال�سـحة؛

2 - �سـن اإجراءات ملراقبـة هذه الأنظمـة؛

3 - م�سـاورة منظمـات اأ�سـحاب العمـل والعمـال، اإذا ا�سـتدعت احلاجـة، ب�سـاأن 
الإجراءات الراميـة اإىل حت�سـني الأمن وال�سـحة يف العمـل.

املـادة 4
احلـق فى اأجر عـادل

اأجر عـادل،  تتعهـد الأطراف املتعاقـدة، بق�سـد �سمان ممار�سـة فعليـة للحـق يف 
مبا يلي:
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معي�سـيا  م�سـتوى  ولعائالتهم  لهم  يوؤمن  كاٍف،  باأجر  العمـال  بحـق  الإقرار   -  1
لئقـا؛

الإ�سـافية  العمـل  �سـاعات  عن  الأجر  معدل  بزيادة  العمـال  بحـق  الإقرار   -  2
با�سـتثناء بع�س احلالت اخلا�سـة؛

قيمـة  ت�ساوي  لدى  مت�سـاٍو  باأجر  اإناثا  اأم  اأكانوا  ذكورا  العمال  بحـق  الإقرار   -  3
العمـل؛

4 - الإقرار بحـق العمـال مبهلـة اإ�سـعار معقـولة يف حال توقـف ال�سـغل؛

5 - عدم ال�سـماح با�سـتقطاعات من الأجور اإّل �سـمن ال�سـروط واحلدود املعينـة 
يف الت�سـريع اأو التنظيـم الوطنـي اأو املن�سو�س عليها يف التفاقيات اجلماعية اأو قرارات 

التحكيـم.

يتم �سـمان ممار�سـة هذه احلقـوق من خالل اتفاقيـات جمـاعية يتم عقـدها بحـرية، 
اأو باأمنـاط قانونيـة حتدد الأجور، اأو باعتمـاد اأية طـريقة تالئم الأو�سـاع الوطنيـة.

املـادة 5
احلـق النقـابـي

حر�سـا على �سـمان حرية العمـال وامل�سـتخدمني اأو ت�سـجيعها يف اإن�سـاء منظمـات 
حمليـة ووطنيـة ودوليـة حلمـاية م�سـاحلهم القت�سـادية والجتمـاعية ويف ان�سـمامهم 
الوطنيـة،  ت�سـريعاتـها  تت�سـمن  بال  املتعاقـدة  الأطراف  تتعهـد  املنظمـات،  هذه  اإىل 
ول اأن ي�سـبب تطبيق هذه الت�سـريعات، اأي تعّد على هذه احلـرية. يحدد الت�سـريع اأو 
املادة  املذكورة يف هذه  ال�سـمانات  تطبـق من خاللها  التي  الطـريقة  الوطنـي  التنظيـم 
على ال�سـرطة. كما يحدد الت�رشيع اأو التنظيم الوطنـي مبداأ تطبيـق هذه ال�سمانات على 
اأفراد القوات امل�سلحة، والطريقـة التي تطبـق من خاللها ال�سمانات املذكورة على هذه 

الفئة من الأفـراد.

املـادة 6
حـق التفاو�ص اجلمـاعي

التفاو�س  يف  للحق  فعلية  ممار�سة  �سـمان  بق�سد  املتعاقـدة،  الأطراف  تتعهـد 
اجلمـاعي، مبا يلي:
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1 - تي�سـري الت�سـاور، وبتمثيل مت�سـاٍو، بني العمـال واأ�سـحاب العمـل؛
تنظيم  على  فائدة،  هنـاك  كان  واإن  ال�سـرورة،  ا�سـتدعت  اإذا  الت�سـجيع،   -  2
اإجراءات التفاو�س احلر بني اأ�سـحاب العمـل اأو منظمـات اأ�سـحاب العمـل من جهـة، 
ومنظمـات العمـال، من جهة ثانيـة، وذلك لتنظيم �سـروط العمـل من خالل اتفاقيـات 

جمـاعية؛
3 - تي�سـري اعتمـاد الإجراءات املنا�سـبة وا�سـتخدامها للم�سـاحلة والتحكيـم الطوعي، 

وذلك حلل خالفات العمـل؛
وتقر هذه الأطراف:

تنازع  حال  يف  م�سـرتكة  دعاوى  برفع  العمـل  واأ�سـحاب  العمـال  بحـق   -  4
امل�سـالح، واحلـق يف الإ�سـراب ب�سـرط احرتام اللتزامات التي ميكن اأن تنجم عن 

التفاقيـات اجلمـاعية املعمـول بـها.

املـادة 7
حـق الأطفـال واملراهقيـن فى احلمـاية

تتعهد الأطراف املتعاقدة، بق�سـد �سمان ممار�سة فعلية حلق الأطفال واملراهقني يف 
احلماية، مبا يلي:

القبـول  ميكـن  اأنه  غري  لل�سـغل،  اأدنـى  �سـن  اأنه  على  �سـنة،   15 �سـن  حتديد   -  1
مبخالفـات الأطفـال امل�سـتخدمني باأعمـال معروفـة ب�سـهولتها، والتي ل ميكـن اأن توؤثر 

على �سـحتهم، اأو على اأخالقهم، اأو على تعليمهم؛
لل�سـماح بالت�سـغيل يف بع�س الأ�سـغال املعينـة واملعروفـة  ال�سـن الأدنـى  2 - رفع 

على اأنها خطيـرة اأو م�سـرة بال�سـحة؛
3 - حظـر ت�سـغيل الأطفـال الذين ما زالوا خا�سـعني للتعليم الإلزامـي، يف اأعمـال 

متنعهم من ال�سـتفادة الكاملـة من هذا التعليـم؛
4 - حتـديد مدة عمـل العمـال الذين مل يبلغـوا ال�سـاد�سـة ع�سـرة من عمـرهم، ب�سـكل 

يتوافـق مع متطلبـات تطورهم وبخا�سـة احتياجات تاأهيلهم املهنـي؛
5 - الإقرار بحـق العمـال الفتيـان املتدربيـن باأجر عـادل اأو بتعوي�س منا�سـب؛

6 - النـ�س على اأن ال�سـاعات التي يخ�سـ�سها املراهقـون للتاأهيـل املهنـي يف اأثنـاء 
مـدة العمـل العـادية والتي وافق عليها �سـاحب العمـل تعّد من �سـاعات يوم العمـل؛
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7 - حتـديد مدة ثالثـة اأ�سـابيع على الأقـل على اأنها اإجازة �سـنوية ماأجـورة للعمـال 
الذين مل يبلغـوا الثامنـة ع�سـرة؛

8 - حظـر ت�سـغيل العمـال الذين مل يبلغـوا الثامنـة ع�سـرة يف اأعمـال ليليـة، با�سـتثناء 
بع�س الأ�سـغال التي حددها الت�سـريع اأو التنظيـم الوطنـي؛

طبيـة  ملراقبـة  ع�سـرة  الثامنـة  يبلغـوا  مل  الذين  العمـال  خ�سـوع  على  النـ�س   -  9
نظاميـة يف حال ا�سـتخدامهم يف بع�س الأ�سغال التي حددها الت�رشيع اأو التنظيم الوطنـي؛

ملخاطر  يتعر�سـون  الذين  املراهقيـن  لالأطفـال  اخلا�سـة  احلمـاية  �سـمان   -  10
ج�سـدية وخلقيـة، وبخا�سـة املخاطر الناجمـة مبا�سـرة اأو غري مبا�سـرة عن عملهم.

املـادة 8
حـق العامـالت فى احلمـاية

يف  العامالت  حلـق  فعلية  ممار�سـة  �سمان  بق�سـد  املتعاقدة،  الأطراف  تتعهـد 
احلمـاية، مبا يلي:

1 - منح الن�سـاء قبل الولدة وبعدها، راحـة مدتها 12 اأ�سـبوعا على الأقل، كاإجازة 
ماأجورة، اأو بتقدمي اإعانات مالئمـة من ال�سـمان الجتمـاعي اأو الأموال العامـة؛

2 - اعتبـار ت�سـريح �سـاحب العمـل ت�سـريحا غري قانونـي للعاملـة خالل غيابـها يف 
اإجازة الأمـومة، كما يعّد غري قانونـي تاريخ اإخطـار ينتهي مفعـوله خالل هذا الغيـاب؛

عن اأطفالهـن؛ 3 - �سـمان ا�سـرتاحات كافيـة لالأمهات اللواتـي ُير�سّ

4 - اأ- تنظيم ت�سـغيل اليد العاملـة الن�سـائية يف الأعمـال ال�سـناعية ليال؛

وكذلك  املناجـم،  يف  التنقيـب  اأعمـال  يف  الن�سـائية  العاملـة  اليد  ت�سـغيل  منـع   - ب 
الأعمـال التي ل تالئم هذه اليد العاملـة، ب�سبب طبيعتها اخلطرية اأو ال�سارة بال�سحة 

اأو املرهقـة.
املـادة 9

احلـق فى التوجيـه املهنـي
حر�سـا على �سـمان ممار�سـة فعليـة للحـق يف التوجيـه املهنـي، تتعهـد الأطراف 
مبا  الأ�سـخا�س،  كل  ت�سـاعد  خدمـة  ت�سـجيع  اأو  باإيجاد  الأمر،  تطلـب  اإذا  املتعاقدة، 
املهنيـة،  اأو بالرتقيـة  فيهم املعوقون، على حل م�سـكالتهم اخلا�سـة باختيـار مهنتهم، 
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ال�سـمات  املنتفعيـن من هذه اخلـدمة والعالقـة بني هذه  �سـمات  بعيـن العتبـار  اآخذين 
للفتيـان وللرا�سـدين مبا  امل�سـاعدة جمانا  تقدمي هذه  العمـل؛ ويجـب  �سـوق  واإمكانيـات 

فيهم الأطفـال يف �سـن التعليم.

املـادة 10
احلـق فى التاأهيـل املهنـي

تتعهـد الأطراف املتعاقـدة، بق�سـد �سمان ممار�سة فعليـة للحـق يف التاأهيل املهنـي، 
مبا يلي:

لكل  احلاجـة،  ا�سـتدعت  اإذا  واملهنـي،  التقني  التاأهيل  تي�سـري  اأو  �سـمان   -  1
الأ�سـخا�س مبا فيهم املعوقون، وذلك بالت�سـاور مع املنظمـات املهنيـة لأ�سـحاب العمـل 
العالـي،  التقني  التعليم  يف  بالنخراط  ت�سـمح  التي  الإمكانيـات  وبتوفري  والعمـال، 

والتعليم اجلامعـي وفق املعيـار الوحيـد للقدرة الفردية؛

2 - �سـمان اأنظمـة تدريب وتاأهيـل الفتيان والفتيات اأو تي�سريها يف �سـتى اأعمـالهم؛

3 - �سـمان اأو تي�سـري، حتى يلزم الأمر:

اأ - التدابري املنا�سـبة وال�سـهلة املنال لتاأهيل العمـال الرا�سـدين؛

اأ�سـحى  اإن  الرا�سـدين  للعمـال  املهنـي  التاأهيل  باإعادة  اخلا�سـة  التدابري   - ب 
�سـروريا نتيجـة التطور التقني اأو لتوجيهات جديدة يف �سـوق العمـل؛

4 - ت�سـجيع التطبيـق الكلي لالإمكانيـات املن�سـو�س عليها بوا�سـطة اأحكـام منا�سـبة 
على نحو:

اأ - تخفيـف عبء القوانني واللتزامات اأو اإلغائها؛

ب - منح م�سـاعدة ماليـة يف احلالت اخلا�سـة؛

وذلك  الإ�سـافية؛  للدرو�س  مكر�سـا  وقتا  العادية  العمـل  �سـاعات  ت�سميـن   - ج 
للتاأهيل املتوا�سـل خالل عمـل العامـل بناء على طلـب �سـاحب العمـل؛

بف�سـل  وذلك  عام،  ب�سـكل  وتاأهيلهم  العمـال  تدريـب  اأنظمـة  فعاليـة  �سـمان   - د 
اأ�سـلوب مراقبـة منا�سـب، وبالت�سـاور مع املنظمـات املهنية لأ�سـحاب العمل والعمـال.
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املـادة 11
احلـق فى حمـاية ال�سـحة

حمـاية  يف  للحـق  فعليـة  ممار�سـة  �سـمان  بق�سـد  املتعاقـدة،  الأطراف  تتعهـد 
ال�سـحة، �سـواء ب�سـكل مبا�سـر اأو بالتعاون مع املوؤ�سـ�سـات العامة اأو اخلا�سة، باتخاذ 

التدابري املنا�سـبة الهادفـة بخا�سـة اإىل:

1 - الق�سـاء على اأ�سـباب تدهور ال�سـحة قدر امل�سـتطاع؛

2 - القيـام باخلـدمات ال�سـت�سـارية والرتبوية اخلا�سـة بتح�سـني امل�سـتوى ال�سـحي، 
وتنميـة الإح�سـا�س بامل�سـئولية الفردية يف هذا املجـال؛

3 - الوقاية من الأمرا�س الوبائيـة وامل�سـتوطنة وما �سـابـهها قدر امل�سـتطاع.

املـادة 12
احلـق فى ال�سـمان الجتمـاعي

ال�سـمان  يف  للحق  فعلية  ممار�سة  �سمان  بق�سـد  املتعاقدة،  الأطراف  تتعهـد 
الجتمـاعي مبا يلي:

1 - �سـن نظام ال�سـمان الجتمـاعي اأو احلفـاظ عليـه؛

2 - احلفـاظ على نظـام ال�سـمان الجتمـاعي مب�ستوى منا�سب، وم�ساٍو على الأقل 
اخلا�سـة   )102 )رقم  للعمـل  الدوليـة  التفاقية  على  للت�سديق  ال�سـروري  للم�سـتوى 

باملعيار الأدنى لل�سمان الجتمـاعي؛

اأعلى  اإىل  تدريجيا  للو�سـول  الجتماعي  ال�سـمان  بنظام  للنهو�س  ال�سـعي   -  3
م�سـتوى؛

4 - اتخاذ التدابري، بعد اإبرام التفاقيـات املنا�سـبة الثنائيـة اأو متعددة الأطراف، اأو 
باأ�سـاليب اأخرى مع مراعاة ال�سـروط املحددة يف هذه التفاقيـات، من اأجل �سـمان:

اأ - امل�سـاواة يف املعاملـة بني مواطني كل طرف من الأطراف املتعاقـدة، ورعايا 
ال�سـمان الجتمـاعي، مبا يف ذلك احلفـاظ على  يتعلـق بحقـوق  فيما  �سائر الأطراف 
تنقالت  تكن  مهما  الجتمـاعي،  ال�سـمان  ت�سـريعات  يف  عليها  املن�سـو�س  املميـزات 
اأقاليم  بني  بـها  يقوموا  اأن  ميكن  التي  الت�سـريعات،  هذه  من  امل�سـتفيدين  الأ�سـخا�س 

الأطراف املتعاقـدة؛
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الأ�سـاليب  بكل  عليها  واحلفـاظ  والن�س  الجتمـاعي  ال�سـمان  حقـوق  منح   - ب 
الأطراف  من  طرف  كل  لت�سـريع  طبـقا  متـت  التي  ال�سـغل  اأو  التاأمني  مدد  لتجميع 

املتعاقـدة.
املـادة 13

احلـق فى امل�سـاعدة الجتمـاعية والطبيـة
املتعاقـدة بق�سـد �سـمان ممار�سـة فعليـة للحـق يف ال�سـتفادة من  تتعهـد الأطراف 

اخلدمات الجتمـاعية والطبيـة مبا يلي:

1 - احلر�س على ح�سـول كل �سـخ�س ل ميلك موارد كافيـة وليـ�س با�سـتطاعته 
من  املتاأتيـة  �سـيما  ول  اأخرى،  و�سـيلة  باأي  اأو  اخلا�سـة  بو�سـائله  املوارد  هذه  تاأمني 
التي  العالجات  على  اأو  منا�سـبة  م�سـاعدة  على  الجتمـاعي  ال�سـمان  نظـام  معـونات 

ي�سـتلزمها و�سـعه يف حال املر�س؛

2 - احلر�س على األ يعاين الأ�سـخا�س امل�سـتفيدون خا�سـة من هذه امل�سـاعدة من 
النتقا�س من حقـوقهم ال�سـيا�سـية والجتمـاعية؛

3 - احلر�س على ح�سـول كل �سـخ�س بوا�سـطة اخلدمات املخت�سـة والعامـة منها 
اأو اخلا�سـة، على كل ال�سـت�سـارات وعلى كل م�سـاعدة ذاتيـة �سـرورية، للوقاية من 

الفاقـة ال�سـخ�سية والعائليـة اأو الق�سـاء عليها اأو تخفيفها؛

مع  بامل�سـاواة  املـادة  هذه  من  و3  و2   1 الفقـرات  عليـه  ن�سـت  ما  تطبيـق   -  4
املواطنني، على رعايا الأطراف الأخرى املتعاقـدة واملوجودين ب�سـكل قانونـي على 
اأقاليمها، مبوجـب اللتزامات امللقـاة على عاتقها، وفقـا لالتفاقيـة الأوروبيـة للم�سـاعدة 

الجتمـاعية والطبيـة املوقعـة بباريـ�س يف 11 كانون الأول/دي�سـمرب 1953.

املـادة 14
احلـق فى ال�سـتفادة من اخلدمات الجتمـاعية

من  ال�ستفادة  يف  للحق  فعلية  ممار�سة  �سمان  بق�سد  املتعاقدة،  الأطراف  تتعهد 
اخلدمات الطبية مبا يلي:

1 - ت�سـجيع اأو تنظيم اخلدمات التي ت�سـتخدم الو�سـائل املنا�سـبة للخـدمة الجتمـاعية 
مع  وتالوؤمهم  املجتمـع  يف  ورقيهم  واملجمـوعات  الأفراد  رفاهيـة  يف  ت�سـهم  والتي 

الو�سـط الجتمـاعي؛
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2 - ت�سـجيع امل�سـاركة التطوعيـة لالأفراد اأو املنظمـات، اأو ما �سـاكلها على اإقامـة 
هذه اخلدمـات اأو الإبقاء عليها.

املـادة 15
حق الأفراد املتخلفيـن ج�سـديا اأو عقليـا فى التاأهيل املهنـي 

واإعادة تاأهيلهم املهنـي والجتمـاعي
املتخلفيـن  املتعاقـدة، بق�سـد �سـمان ممار�سـة فعليـة حلق الأفراد  تتعهـد الأطراف 

ج�سـديا اأو عقليا يف التاأهيل املهنـي، واإعادة تاأهيلهم املهنـي والجتمـاعي مبا يلي:

ا�سـتدعت  واإذا  املهنـي،  التاأهيل  اإمكانيـات  لو�سـع  املنا�سـبة  التدابري  اتخاذ   -  1
احلاجـة، املوؤ�سـ�سـات املتخ�س�سة ذات الطابع العام اأو اخلا�س حتـت ت�سـرف هوؤلء 

الأفراد؛

2 - اتخاذ التدابري املنا�سـبة لتوظيـف الأ�سـخا�س املتخلفيـن ج�سـديا، بف�سـل اخلدمات 
اإمكانيـات عمـل م�سمـون، وباتخاذ  اإىل توفري  للتوظيـف، والتي تهدف  املتخ�سـ�سة 

تدابري مالئمـة لت�سـجيع اأ�سـحاب العمـل على توظيـف الأ�سـخا�س املتخلفيـن ج�سـديا.

املـادة 16
حق العائلـة فى حمـاية اجتمـاعية وقانونيـة واقت�سـادية

للعائلـة،  التام  لالزدهار  الالزمـة  املعي�سـة  �سـروط  حتقيـق  على  حر�سـا   
القت�سـادية  احلمـاية  بت�سـجيع  املتعاقـدة  الأطراف  تتعهد  الأ�سـا�سـية،  املجتمـع  خليـة 
والقانونيـة والجتمـاعية ملعي�سـة العائلـة، ول �سـيما باملعـونات الجتمـاعية والعائليـة، 
العائلـة،  باحتياجات  تفي  التي  امل�سـاكن  بناء  لت�سـجيع  وذلك  املاليـة،  وبالت�سـهيالت 

ومل�سـاعدة الأ�سـر ال�سـابة، اأو باتخاذ اأية تدابري اأخرى منا�سـبة.

املـادة 17
حق الأم والطفل فىحمـاية اجتمـاعية واقت�سـادية

اجتمـاعية  حمـاية  يف  والطفل  الأم  حلق  فعليـة  ممار�سـة  حتقيق  على  حر�سـا 
واقت�سـادية، تتخذ الأطراف املتعاقـدة كل التدابري ال�سـرورية واملنا�سـبة لهذا الغر�س، 

مبا يف ذلك اإقامـة املوؤ�سـ�سـات اأو اخلدمـات املالئمـة اأو احلفـاظ عليها.
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املـادة 18
حق مزاولـة ن�سـاط مربح فى اأقاليـم الأطراف الأخرى املتعاقـدة

ن�سـاط  مزاولة  حلق  فعليـة  ممار�سـة  �سـمان  بق�سـد  املتعاقـدة،  الأطراف  تتعهـد 
مربح يف اأقاليـم الأطراف الأخرى املتعاقـدة مبا يلي:

1 - تطبيـق الأنظمـة املعمـول بها بروح منفتحـة؛

اإلغائها،  اأو  التاأ�سـريات  معامالت  وبتخفيـف  بها  املعمـول  املعامالت  تب�سـيط   -  2
وكذلك بقيـة ال�سـرائب التي يدفعها العمـال الأجانـب، اأو اأ�سـحاب اأعمالهم؛

جماعيا؛  اأو  فرديا  الأجانب  العمال  �سـغل  على  ال�سـارية  الإجراءات  تخفيف   -  3
وتعرتف هذه الأطراف:

الأطراف  اأقاليم  يف  مربح  ن�ساط  مبمار�سة  الراغبني  مواطنيها  مغادرة  حق   -  4
الأخرى املتعاقدة.

املـادة 19
حق العمـال املهاجرين وعائالتهم فى احلمـاية وامل�سـاعدة

تتعهـد الأطراف املتعاقـدة، بق�سـد �سـمان ممار�سـة فعليـة حلـق العمـال املهاجرين 
وعائالتـهم يف احلمـاية وامل�سـاعدة مبا يلي:

م�سـاعدة  مهمتها  منا�سـبة  جمانيـة  خدمـات  وجـود  على  بالتاأكيـد  اأو  احلفـاظ   -  1
هوؤلء العمـال، ول �سـيما بتزويدهم مبعلـومات �سـحيحة، واتخاذ كل التدابري املفيـدة 
باملهجر  تتعلـق  الوطنيان �سد كل دعاية مغر�سـة  والتنظيم  الت�سـريع  بـها  ي�سـمح  التي 

والهجـرة؛

و�سـفرهم  وعائالتهم  العمـال  هوؤلء  رحيل  لت�سـهيل  املنا�سـبة  التدابري  اعتمـاد   -  2
وا�سـتقبالهم، و�سـمان اخلدمات ال�سـحية والطبيـة ال�سـرورية لهم يف اأثناء �سـفرهم، 
هذه  �سـالحيات  به  ت�سمح  ما  حدود  يف  وذلك  اجليدة،  ال�سـحية  ال�سـروط  و�سـمان 

الأطراف؛

3 - تي�سـري التعاون، ح�سـب احلالت، بني اخلدمـات الجتمـاعية العامـة واخلا�سـة 
لبلدان املهاجرين وبلدان املهجـر؛

4 - �سـمان معاملـة هوؤلء العمـال املوجودين ب�سـكل قانونـي يف اأقاليمهم معاملـة 
لي�ست اأدنـى من معاملـة مواطنيهم فيما يخ�س الأمور التي ينطبق عليها الت�سـريع، اأو 

التنظيم، اأو اخلا�سـعة ملراقبـة ال�سـلطات الإدارية، وهذه الأمور هي التاليـة:
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اأ - الأجر و�سـروط ال�سـغل والعمـل الأخرى؛

التفاقيات  متنحها  التي  باملميزات  والتمتع  النقابية  املنظمات  اإىل  الن�سمـام   - ب 
اجلمـاعية؛

ج - امل�سـكن؛

5 - �سـمان معاملـة هوؤلء العمـال املوجودين ب�سـكل قانونـي يف اأقاليمهم معاملـة 
لي�ست اأدنـى من معاملـة مواطنيهم فيما يتعلـق بال�رشائب والر�سـوم والغرامات املتعلقـة 

بالعمل واملجباة من العامل؛

6 - ت�سهيل مّل �سمل عائلة العامل املهاجر امل�سموح له بالإقامة يف اأقاليمها وذلك بقدر 
الإمكان؛

7 - �سـمان معاملـة هوؤلء العمـال املوجودين ب�سـكل قانونـي على اأقاليمهم معاملـة 
لي�سـت اأدنـى من معاملـة مواطنيهم فيما يخ�س رفع الدعاوى اأمام املحاكم واخلا�سـة 

بامل�سـائل التي �سـبقت الإ�سـارة اإليها يف هذه املـادة؛

8 - حمـاية هوؤلء العمـال املوجودين ب�سـكل قانونـي يف اأقاليمهم باأّل يطردوا اإّل اإذا 
هددوا اأمن الدولـة اأو خالفـوا النظـام العام اأو الآداب العامـة؛

اأو  ك�سـبوه  مما  حتويلـه  يف  املهاجرون  العمـال  يرغـب  ما  بتحويل  ال�سـماح   -  9
وفروه، وذلك �سـمن احلدود التي حددها الت�سـريع؛

10 - �سـمول احلماية وامل�سـاعدة اللتني ن�ست عليهما هذه املـادة للعمـال املهاجرين 
العامليـن حل�سابـهم اخلا�س، طاملا اأن التدابري املعمـول بـها تنطبق على هذه الفئـة من 

العمال.
اجلزء الثالـث

املـادة 20
التعهـدات

1-يتعهـد كل طرف من الأطراف املتعاقـدة مبا يلي:

اأ - اعتبـار اجلزء الأول من هذا امليثاق اإعالنًا يحدد الأهداف التي �سـيحر�س على 
حتقيقها بكل الأ�سـاليب، تطبيقا ملواد الفقرة التمهيدية لهذا اجلزء؛

ب - اعتباره مرتبطا بخمـ�س مواد على الأقل من املـواد ال�سـبع املن�سـو�س عليها يف 
اجلزء الثانـي من هذا امليثاق، وهذه املواد هي:1، و5، و6، و12، و13، و16، و19؛
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ج - اعتباره مرتبطا بعدد اإ�سـايف من املواد اأو الفقرات التي يختارها واملرقمـة يف 
املرقمـة  والفقرات  للمواد  العام  املجمـوع  يكـون  اأّل  على  امليثـاق،  من  الثانـي  اجلزء 

والتي يرتبط بها اأقل من ع�سـر مواد اأو 45 فقرة مرقمـة.

اأوروبا حني يودع وثيقـة ت�سـديقه  العام ملجل�س  الأمني  املتعاقد  الطرف  يبلغ   - 2
اأو موافقته باملواد والفقرات املختارة تطبيقا ملا ن�س عليه البندان )ب( و )ج( من الفقرة 

الأوىل من هذه املادة.

اإىل  تبليغ موّجه  فيما بعد من خالل  اأن ي�سـرح،  ي�سـتطيع كل طرف متعاقد   - 3
الأمني العام، باأنه مرتبط باأي مادة اأو فقرة مرقمـة من�سـو�س عليها يف اجلزء الثانـي 
من امليثاق والتي مل ي�سـبق له بعد اأن قبل بها تطبيـقا ملا ن�سـت عليـه الفقـرة الأوىل من 
هذه املـادة. �سـتعدُّ هذه التعهـدات الالحقـة على اأنها جزءًا مكمـاًل للت�سـديق اأو املوافقـة، 

و�سـيكون لها الأثر نف�سه اعتبارا من اليوم الثالثني من تاريخ الت�سـديق.

4 - يبلغ الأمني العام جميـع احلكـومات املوقعـة واملدير العام ملكتـب العمـل الدولـي 
بكل ت�سـديق ي�سـله تطبيـقا لهذا اجلزء من امليثـاق.

5 - يعتمـد كل طرف متعاقد نظام تفتيـ�س للعمل يالئم الأو�سـاع الوطنيـة.

اجلزء الرابع
املـادة 21

التقارير اخلا�سـة باملـواد املقبـولة
التي  للطريقـة  تبعا  اأوروبا،  العام ملجلـ�س  املتعاقدة على الأمني  تعر�س الأطراف 
يف  بـها  قبلـت  التي  املواد  بتطبيق  خا�سـا  �سـنتني،  كل  تقريرا  الوزراء،  جلنة  حتددها 

اجلزء الثانـي من امليثاق.
املـادة 22

التقارير اخلا�سـة باملـواد التي مل يقبل بـها
تعر�س الأطراف املتعاقدة على الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا على فرتات منا�سـبة، 
والتي  امليثـاق،  من  الثانـي  اجلزء  مواد  عن  تقارير  الوزراء،  جلنـة  طلـب  وح�سـب 
الوزراء،  جلنـة  حتدد  لحق.  تبليغ  اأي  اأو  املوافقـة،  اأو  امل�سـادقة  حني  بها  تقبل  مل 
على فرتات منتظمـة، املـواد التي �سـتكون مو�سـوع التقارير املطلـوبة، وماهيـة هذه 

التقارير و�سـكلها.
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املـادة 23
تبادل الن�سـخ

اإليها يف  امل�سـار  التقارير  املتعاقدة ن�سـخا من  1 - ير�سـل كل طرف من الأطراف 
لأ�سـحاب  الدوليـة  املنظمـات  اإىل  املن�سمـة  الوطنيـة  منظمـاته  اإىل  و22   21 املادتني 
العمـل والعمـال املدعوين طبـقا للفقرة 2 من املـادة 27 للم�سـاركة يف اجتمـاعات اللجنـة 

امل�سـغرة عن اللجنـة الجتمـاعية احلكـومية.
2 - تبلغ الأطراف املتعاقـدة الأمني العام بجميع املالحظـات اخلا�سـة بالتقارير التي 

ا�سـتلمتها من هذه املنظمـات الوطنيـة اإذا طلبـت هذه الأخرية ذلك.

املـادة 24
النظـر فى التقارير

تنظر جلنـة اخلرباء يف التقارير املقدمـة اإىل الأميـن العام طبقا للمادتني 21 و22، كما 
تتح�سـل على كل املالحظـات املبلغـة اإىل الأميـن العام بناًء على الفقرة 2 من املـادة 23.

املـادة 25
جلنـة اخلبـراء

1 - تتاألـف جلنـة اخلبـراء من �سـبعة اأع�سـاء على الأكرث، تعينهم جلنـة الوزراء 
م�سـتقلني  خرباء  من  ومكـونة  املتعاقدة،  الأطراف  من  مقرتحـة  قائمـة  على  اعتمـادا 

متمتعني باأعلى قدر من النزاهـة واخلربة املعروفـة يف املجالت الجتمـاعية الدوليـة.
2 - ُيعنّي اأع�سـاء اللجنـة لفرتة �سـت �سـنوات، من املمكن جتديدها، على اأن تنتهي 

مدة اثنني من الأع�سـاء املعينني، خالل فرتة التعيني الأول، بعد مدة اأربع �سـنوات.
الذين  الأع�سـاء  الأول،  التعيني  بعد  بالقرعة مبا�سـرة  الوزراء،  3 - تعني جلنـة 

تنتهي مدتـهم مع نهاية فرتة ال�سـنوات الأربع الأوىل.
4 - ُينهي ع�سـو جلنـة اخلرباء امل�سـمى بدل من ع�سـو اآخر مل تنته مدته، مدة �سـلفه.

املـادة 26
م�سـاركة منظمـة العمـل الدوليـة

تدعى منظمة العمل الدولية لتعيني ممثل للم�ساركة، ب�سفة ا�ست�سارية، يف مداولت 
جلنة اخلرباء.
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املـادة 27
اللجنـة الفرعيـة للجنـة الجتمـاعية احلكـومية

1 - ُتعر�س للنظر تقارير الأطراف املتعاقدة، وكذلك نتائج اللجنـة اخلتاميـة على 
اللجنـة الفرعيـة للجنـة الجتمـاعية احلكـومية.

2 - تتاألـف اللجنـة الفرعيـة من ممثل عن كل طرف من الأطراف املتعاقـدة. وتدعو 
دوليتني  ومنظمتني  العمـل،  لأ�سـحاب  دوليتني  منظمتني  الأكرث  على  اللجنـة،  هذه 
وت�سـتطيع  اجتماعاتـها.  للم�سـاركة يف  ا�سـت�سـارية  ب�سـفة  مراقبني،  لإر�سـال  للعمـال 
اأن تدعو للم�سـاركة، على الأكرث، ممثلني عن املنظمـات الدوليـة غري احلكـومية والتي 
تكون  التي  باملوا�سيع  يتعلق  فيما  وذلك  اأوروبا،  جملـ�س  لدى  مراقـب  ب�سـفة  تتمتع 
القت�سادية والجتماعية  الرفاهية الجتماعية، واحلماية  اخت�سا�سـها مثل  بالفعل من 

للعائلـة.

3 - تقدم اللجنـة الفرعيـة اإىل جلنـة الوزراء تقريرا يت�سـمن نتائج اأعمالها مرفقا به 
تقرير جلنة اخلرباء.

املـادة 28
اجلمعيـة ال�سـت�سـارية

جلنـة  اأعمـال  نتائج  ال�سـت�سـارية  اجلمعيـة  اإىل  اأوروبا  ملجلـ�س  العام  الأمني  ينقل 
اخلرباء، وتبلغ اجلمعيـة ال�سـت�سـارية جلنـة الوزراء براأيها يف هذه النتائج.

املـادة 29
جلنـة الوزراء

امل�سـاركة  لهم  الذين يحق  الأع�سـاء  ثلثي  اأغلبيـة  بناء على  الوزراء،  للجنـة  ميكن 
املتعاقدة،  الأطراف  لكل طرف من  ال�سـرورية  التو�سـيات  توجيه كل  اأعمالها،  يف 

اعتمـادا على تقرير اللجنـة الفرعيـة وبعد الت�سـاور مع اجلمعيـة ال�سـت�سـارية.

اجلزء اخلامـ�ص

املـادة 30
املخالفـات فى حالـة احلرب اأو اخلطر العام

طرف  لكل  يجوز  الأمـة،  حياة  تهدد  التي  العام  اخلطر  اأو  احلرب  حالة  يف   -  1
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يف  وذلك  امليثـاق،  هذا  يف  عليـه  املرتتبـة  باللتزامات  تتقيد  مل  تدابري  يتخذ  اأن  متعاقد 
اأ�سـيق احلدود التي يتطلبها الو�سـع، وب�سـرط األ تتعار�س هذه التدابري مع اللتزامات 

الأخرى املنبثقة عن القانون الدولـي.

2 - على كل طرف متعاقد ي�سـتخدم حق املخالفـة هذا، اأن يبلغ الأميـن العام ملجلـ�س 
اأوروبا، يف مهلـة معقـولة، بكل املعلـومات عن التدابري املتخذة والدوافع التي حدت 
به اإىل ذلك. كما يجـب عليـه اأن يبلغ الأميـن العام بتاريخ توقف هذه التدابري وبتاريخ 

ا�سـتئناف تطبيق اأحكـام امليثاق التي قبل بها تطبيقا كامال.

3 - ُيعلم الأميـن العام �سائر الأطراف املتعاقدة واملدير العام ملكتـب العمـل الدولـي، 
بكل البالغات التي ا�سـتلمها تطبيـقا للفقرة 2 من هذه املـادة.

املـادة 31
قيـود

فعليـا  يبداأ  الأول، عنـدما  املعلـن عنها يف اجلزء  واملبـادئ  احلقـوق  تكون  1 - ل 
تنفيذها، ول تكون املمار�سـة الفعليـة لهذه احلقـوق واملبـادئ املن�سـو�س عليها يف اجلزء 
الثانـي، مو�سـع قيـود اأو ت�سييـق غري م�سار اإليها يف اجلزءين الأول والثانـي با�ستثناء 
تلك املن�سو�س عليها يف القانون والتي تعّد �سـرورية يف جمتمـع دميقراطي ل�سمان 
احرتام حقـوق الآخرين وحرياتهم، اأو حمـاية النظام العـام، اأو الأمن الوطني، اأو 

ال�سحة العامة، اأو الآداب العامة.

2 - ل تطبـق القيـود املن�سـو�س عليها يف هذا امليثـاق واملتعلقـة باحلقـوق واللتزامات 
املعرتف بها فيه اإّل للهدف الذي وجدت من اأجلـه.

املـادة 32
العالقات ما بني امليثـاق والقانون الداخلـي اأو التفاقيـات الدوليـة

واملعاهـدات  الداخلـي  القانون  اأحكـام  يخالـف  ما  امليثـاق  هذا  اأحكـام  يف  ليـ�س 
�سـارية  �ســت�سبح  التي  اأو  املفعـول  ال�سـارية  اجلمـاعية،  اأو  الثنائيـة  والتفاقيـات 

املفعـول، والتي تكون اأكرث نفعا لالأ�سـخا�س املحميني.
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املـادة 33
التنفيـذ عن طريق التفاقيـات اجلمـاعية

اأن تتخذ تعهدات مطابقـة لأحكـام الفقرات 1، و2،  1 - يجوز للدول الأع�سـاء 
و3، و4، و5 من املـادة 2، والفقرات 4، و6، و7 من املـادة 7، والفقرات 1، و2، 
و3، و4 من املـادة 10 من اجلزء الثانـي من هذا امليثـاق واملتعلقـة بالتفاقيـات املعقـودة 
بني اأ�سـحاب العمـل اأو منظمـات اأ�سـحاب العمـل، اأو املنظمـات العماليـة. وتنفذ عادة 
هذه التفاقيـات بطرق خمتلفـة عن الطريقـة القانونيـة، و�سـتعّد هذه اللتزامات منفذة 
اعتبـارا من تطبيـق هذه الن�سـو�س على اأغلبيـة العمـال املعنيني بهذه التفاقيـات اأو ما 

عداها من الوثائـق.

2 - ت�سـتطيع اأي�سـا الدول املتعاقـدة اأن تتخذ اللتزامات املطابقـة لهذه الن�سـو�س 
والتي ترتبط عادة بت�سـريع الدول الأع�سـاء، وتعّد هذه اللتزامات منفذة اعتبـارا من 

تطبيـق قوانيـن غالبيـة العمـال املعنيني بـهذه الن�سـو�س.

املـادة 34
التطبيـق الداخلـي

1 - يطبق هذا امليثـاق يف الأقاليـم الداخليـة لكل دولـة متعاقدة. وميكن لكل حكـومة 
موقعـة اأن حتدد، عند التوقيـع اأو عند اإيداع وثيقـة ت�سـديقها اأو موافقتها، الأقاليم التي 

تعّد بهذا الق�سـد اأقاليمها الداخليـة باإعالن موّجه اإىل الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا.

2 - يجوز لكل طرف متعاقد وقـت الت�سـديق اأو املوافقـة على هذا امليثـاق اأو يف اأي 
وقـت لحق، اأن يعلن باإخطـار موّجه اإىل الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا باأن امليثاق كلـه 
اأو جزءا منه �سـيطبق على اأقاليمـه فيما وراء البحـار املعينـة يف اإعالنه املذكور، والتي 
املتعاقد يف  الدوليـة. ويعنّي الطرف  اأو ي�سـطلع مب�سـئوليتها  الدوليـة  يبا�سـر عالقاتـها 
هذا الإعالن مواد وفقرات اجلزء الثانـي من هذا امليثـاق والتي يقبل اأن يلتزم بها فيما 

يتعلق بكل اإقليم من الأقاليم املعينـة يف هذا الإعالن.

اإليـه يف  امل�سـار  املعينـة يف الإعالن  الأقاليم  اأو  الإقليم  امليثـاق على  3 - ُيطبق هذا 
الفقـرة ال�سـابقة اعتبارا من اليوم الثالثني الذي يلي ا�سـتالم الأميـن العام لهذا الإعالن.

4 - ميكن لكل طرف متعاقد اأن يعلن، يف اأي وقـت لحق، بتبليغ موّجه اإىل الأميـن 
العام ملجلـ�س اأوروبا، بقبـوله باأن يلتزم بكل مـادة اأو فقـرة مرقمـة والتي مل ي�سـبق له 
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مبقت�سـى  امليثـاق  عليها  ينطبـق  اأقاليم  عدة  اأو  بالإقليم  يتعلق  فيما  قبل  من  بها  قبل  اأن 
الفقـرة 2 من هذه املـادة.

5 - يبلغ الأميـن العام �سائر احلكـومات املوقعـة واملدير العام ملكتـب العمـل الدولـي 
بكل اإخطـار ي�سـله مبقت�سـى هذه املـادة.

املـادة 35
التوقيع والت�سـديق والتنفيـذ

1 - هذا امليثـاق مفتـوح لتوقيع الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا. كما ميكن قبـوله اأو 
الت�سـديق عليـه. تودع وثائق املوافقـة اأو الت�سـديق لدى الأميـن العام.

اإيداع خامـ�س وثيقـة  2 - يبداأ نفاذ هدا امليثـاق يف اليوم الثالثني الذي يلـي تاريخ 
ت�سديق اأو موافقة.

3 - يبداأ نفاذ هذا امليثـاق، لكل موقع ي�سـدقه لحقـا، يف اليوم الثالثيـن الذي يلي 
تاريخ اإيداع وثيقـة الت�سـديق اأو املوافقـة.

العمـل  العام ملكتـب  اأوروبا واملدير  اأع�سـاء جملـ�س  العام كل  الأميـن  4 - يخطر 
الدولـي ببدء نفاذ هذا امليثـاق وباأ�سـماء الأطراف املتعاقدة الذين �سـّدقوا عليـه اأو قبلـوا 

به، وبكل اإيداع لوثيقـة قبـول اأو موافقـة ت�سـله لحقا.

املـادة 36
التعديالت

بتبليغ  امليثـاق  هذا  على  تعديالت  يقرتح  اأن  اأوروبا  جملـ�س  يف  ع�سـو  لكل  ميكن 
موجه اإىل الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا. ينقل الأميـن العام اإىل �سائر اأع�سـاء جملـ�س 
اأوروبا التعديالت التي اقرتحـت والتي �سـتنظر فيها جلنـة الوزراء والتي �سـيطلب راأي 
اجلمعيـة ال�سـت�سـارية فيها، ويبداأ نفاذ كل تعديل قبلتـه جلنـة الوزراء يف اليوم الثالثني 
بعد اأن ُيعلم الأمني العام كل الأطراف املتعاقدة بقبـولها. يخطر الأميـن العام ملكتـب 

العمـل الدولـي ببدء نفاذ هذه التعديالت.
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املـادة 37
التنازلت

1 - ل يجوز لأي طرف، متعاقد اأن يتنازل عن هذا امليثـاق قبل انق�سـاء مدة خمـ�س 
التاريخ بعاميـن،  انق�سـاء كل مدة لحقـة لهذا  اأو قبل  �سـنوات بعد تاريخ بدء نفاذه، 
ويف كل احلالت ُيخطر الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا بذلك قبل �سـتة اأ�سـهر، وهو الذي 
يبلغ �سائر الأطراف املتعاقـدة واملدير العام ملكتـب العمـل الدولـي بهذا التنازل. ل يوؤثر 
يقل  األ  ب�سـرط  املتعاقدة،  الأطراف  �سائر  حق  يف  امليثـاق  �سـريان  على  التنازل  هذا 

عددهم عن خم�سـة.

2 - يجوز لكل طرف متعاقد، طبقا لأحكـام ما ن�سـت عليـه الفقـرة ال�سـابقة، اأن 
يتنازل عن اأية مادة اأو فقرة، �سـبق اأن قبل بـها، من اجلزء الثانـي من امليثـاق، �سـريطة 
األ يقل عدد املواد اأو الفقرات التي التزم بها الطرف املتعاقد عن 10 مواد اأو 45 فقرة، 
واأن يت�سـمن هذا العدد من املواد اأو الفقرات املواد التي اختارها الطرف املتعاقد من بني 

املواد التي ذكرت ب�سـكل خا�س يف البند )ب( من الفقرة 1 من املـادة 20.

3 - ميكن لكل طرف متعاقد اأن يتنازل عن هذا امليثـاق اأو عن اأي مادة اأو فقرة 
من اجلزء الثانـي من امليثاق ح�سـب ال�سـروط املذكورة يف الفقرة 1 من هذه املادة فيما 
يخ�س كل اإقليم يطبق عليـه هذا امليثاق مبقت�سـى اإعالن مطابق للفقرة 2 من املادة 34.

املـادة 38
ملحـق
يعّد ملحق هذا امليثـاق جزءا ل يتجزاأ منه.

وبناء عليـه، وقع املوقعـون املخولون بذلك على هذا امليثـاق.

حرر في توران بتاريخ 18 تشـرين األول/أكتوير 1961، بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصـني معتمـد 

بالتسـاوي في نسـخة واحدة تودع في سـجالت مجلـس أوروبا. ويرسـل األمني العام نسـخا رسـمية 

لكل املوقعني.
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ملحـق للميثـاق الجتمـاعي
�سـالحية امليثـاق الجتمـاعي لالأ�سـخا�ص املحمييـن

ل   ،13 املـادة  من   4 والفقرة   ،12 املـادة  من   4 الفقرة  اأحكـام  مراعاة  مع   -  1
اإذا كانوا من رعايا  اإّل  اأجانـب  اإىل 17،  املواد من 1  املذكورون يف  الأ�سـخا�س  يعّد 
الطرف  اأقاليـم  يف  قانونـي  ب�سـكل  العامليـن  اأو  واملقيمني  املتعاقدة  الأخرى  الأطراف 
املتعاقد املعنـي علما باأن املـواد املذكورة اآنفا تف�سـر على �سـوء اأحكـام املادتني 18 و19.

ل ي�سـتبعد هذا التف�سـري اأن يطبـق اأي طرف من الأطراف املتعاقدة احلقـوق امل�سـابـهة 
على اأ�سـخا�س اآخرين.

2 - يعامل كل طرف من الأطراف املتعاقدة الالجئني الذين ينطبق عليهم تعريف 
واملقيمني  الالجئني  بنظـام  اخلا�سـة   ،1951 متوز/يوليو   28 تاريخ  جنيـف  اتفاقيـة 
لي�سـت  الأحوال  الإمكـان، ويف كل  قدر  متميزة  اأقاليمـه، معاملـة  قانونـي يف  ب�سـكل 
اأقل من املعاملـة التي التزم بها مبقت�سـى اتفاقيـة عام 1951، وكذلك كل التفاقيـات 

الدوليـة املوجـودة واملطبقـة على الالجئيـن املذكورين اأعاله.
اجلزء الثاين اجلزء الأول     

املـادة 8، الفقـرة 1   فقـرة 18     

الأطراف  اأقاليم  اإىل  بالدخول  تتعلـق  ل  الأحكـام  هذه  اأن  عليـه  املتعارف  من 
املتعاقـدة، ول توؤثر على اأحكـام التفاقيـة الأوروبيـة املتعلقـة بالإقامة واملوقعة بباريـ�س 

يف 13 كانون الأول/دي�سـمرب 1955.

اجلزء الثاين
املـادة 1، الفقـرة2

بال�سمان  خا�سة  ب�رشوط  ي�سمح  اأو  مينع  اأنه  على  احلكم  هذا  يف�سـر  األ  يجـب 
الجتماعي اأو ممار�سـته.

املـادة 4، الفقـرة 4

يف�سـر هذا احلكـم على نحو ل مينع الف�سـل الفوري يف حالة خطاأ فاحـ�س.

املـادة 4، الفقـرة 5
ي�سـتطيع كل طرف متعاقـد، كما هو متعارف عليـه، اأن يلتزم مبا ن�سـت عليـه هذه 
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اأو  قانونيا  �سـواء  العمـال،  غالبيـة  الأجور ممنوعا على  احل�سـم من  كان  اإذا  الفقـرة، 
اأو القرارات التحكيميـة، ويعّد الأ�سـخا�س غري املعنيني بهذه  بالتفاقيـات اجلمـاعية، 

الوثائق ال�ستثناءات الوحيدة.
املـادة 6، الفقـرة 4

ي�سـتطيع كل طرف متعاقد، كما هو متعارف عليـه، اأن ينظم قانونيا ممار�سـة حق 
الإ�سـراب، ب�سـرط اأن يربر كل تقيد حمتمـل لهذا احلـق مبقت�سـى املـادة 13.

املـادة 7، الفقـرة 4
يعّد كل طرف متعاقد، كما هو متعارف عليـه، قد نفذ اللتزام املن�سـو�س عليه يف 
هذه الفقـرة، وحمرتما روح هذا اللتزام اإذا ن�س ت�سـريعه على رف�س ت�سـغيل غالبيـة 

عمـال املناجم البالغني 18 عاما يف الأعمـال الليليـة.

املـادة 12، الفقـرة 4
يدل تعبري »ومع مراعاة ال�سـروط املذكورة يف هذه التفاقيـات« املذكور يف مقدمـة 
هذه الفقـرة، ب�سـاأن الإعانات ب�سـرف النظر عن النظـام ال�سـرائبي، على ا�سـتطاعة 
لرعايا  الإعانات  قبل دفع  املن�سـو�س عليها  الإقامـة  اإمتام مدة  املتعاقد طلـب  الطرف 

الأطراف الأخرى املتعاقدة.

املـادة 13، الفقـرة 4
ميكن للحكـومات التي لي�سـت طرفا يف التفاقيـة الأوروبيـة للم�سـاعدة الجتمـاعية 
اأن  �سـريطة  الفقـرة  بـهذه  يتعلق  فيما  الجتمـاعي  امليثـاق  على  ت�سـادق  اأن  والطبيـة 

تعامل رعايا الأطراف الأخرى املتعاقدة معاملـة مطابقـة لأحكـام هذه التفاقيـة.

املـادة 19، الفقـرة 6
على  باأنـها  املهاجر«  العامل  »عائلـة  عبارة  ُتف�سـر  الن�س،  هذا  تطبيـق  يف  رغبـة 

الأقل زوجة العامل واأولده دون �سـن 21 عاما والذين يعيلهم.
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اجلزء الثالـث
اإن امليثـاق يت�سمـن، كما هو متعارف عليـه، التزامات قانونيـة ذات �سـفة دوليـة 

يخ�سـع تطبيقها للمراقبـة املن�سـو�س عليها يف اجلزء الرابع.

املـادة 20، الفقـرة 1

على  التي ل حتتـوي  املواد  املرقمـة«  »الفقرات  عليـه  متعارف  هو  كما  تت�سـمن، 
فقرة واحدة.

اجلزء اخلامـ�ص
يف�سـر تعبري » يف حالـة احلرب اأو حالـة اخلطر العام« ب�سـكل ي�سـمل اأي�سا التهديد 

باحلرب.
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الربوتوكول امل�سـاف اإىل امليثـاق الجتمـاعي الأوروبي
�سـرتا�سـبورغ فى 5 اأيار/مايو 1988

قد عقـدت  الربوتوكول،  هذا  املوّقعـة على  اأوروبا،  الأع�سـاء يف جملـ�س  الدول 
الجتمـاعية  احلقـوق  حمـاية  تو�سـيع  اإىل  تهدف  جديدة  تدابري  اتخاذ  على  العزم 
بتوران  للتوقيع  املفتـوح  الأوروبـي،  امليثاق الجتمـاعي  يت�سمنها  التي  والقت�سـادية 

يف 6 ت�سـرين الأول/اأكتوبر 1961 )ي�سـمى فيما بعد »امليثـاق«(.

اجلزء الأول
على  املنا�سـبة،  الو�سـائل  بكل  تتبعها  التي  ال�سـيا�سـة  هدف  باأن  الأطراف  تعرتف 
فعليـة  ممار�سـة  ت�سـمن  التي  ال�سـروط  حتقيـق  هو  والدولـي،  الوطني  ال�سعيدين 

للحقـوق واملبـادئ التاليـة:

1 - لكل العمـال احلق بامل�سـاواة يف الفر�س واملعاملـة يف جمال ال�سـغل واملهنـة، 
من دون متييز اأ�سـا�سـه اجلنـ�س.
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2 - لكل العمـال احلق يف الإعالم وامل�سـاورة داخل املن�سـاأة.

3 - لكل �سـخ�س ُم�سـّن احلق يف حمـاية اجتمـاعية.

اجلزء الثاين
تتعهـد الأطراف باعتبـارها مرتبطـة، كما يو�سـح ذلك اجلزء الثالـث، باللتزامات 

املنبثقـة عن املواد التاليـة:
املـادة 1

متييز  دون  من  واملهنـة،  ال�سـغل  جمال  يف  واملعاملـة  الفر�س  م�سـاواة  يف  احلق 
اأ�سـا�سـه اجلنـ�س.

الفر�س  م�سـاواة  للحق يف  فعليـة  بق�سـد �سـمان ممار�سـة  الأطراف،  تتعهـد   - 1
واملعاملـة يف جمال ال�سـغل واملهنـة، من دون متييز اأ�سـا�سـه اجلنـ�س، بالعرتاف بـهذا 

احلق، وباتخاذ التدابري املنا�سـبة ل�سـمان تطبيـقه اأو ت�سـجيعه يف املجالت التاليـة:

- اإمكانيـة ال�سـغل، واحلمـاية �سـد الت�سـريح واإعادة الرتباط املهنـي؛

- التدريـب والتاأهيل املهنيني، واإعادة التوجيـه والتاأقلم املهنيني؛

- �سـروط ال�سـغل والعمل، مبا يف ذلك الأجر؛

- الرتفيع املهنـي، مبا يف ذلك العالوة.

2 - ل ُتعّد من قبيل التمييز امل�سـار اإليه يف الفقرة 1 من هذه املادة، الأحكـام اخلا�سـة 
بحمـاية املراأة، وبخا�سـة فيما يتعلق باحلمـل والولدة وفرتة الأمومـة.

3 - ل ت�سـّكل الفقرة 1 من هذه املادة عقبـة يف اعتمـاد تدابري معينـة يق�سـد منها اإيجاد 
حل لفقدان امل�سـاواة الفعليـة.

4 - ت�سـتثنى من تطبيق هذه املادة، اأو من بع�س اأحكـامها، الن�سـاطات املهنيـة التي 
ل ميكن اأن يكلـف بـها اأ�سـخا�س من جنـ�س معني، وذلك ب�سـبب طبيـعة هذه الن�سـاطات 

و�سـروط ممار�سـتها.
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املـادة 2
احلـق فى الإعالم وامل�سـاورة

الإعالم  يف  العمـال  حلق  فعليـة  ممار�سـة  حتقيق  بق�سـد  الأطراف،  تتعهـد   -  1
وامل�سـاورة داخل املن�سـاأة، باتخاذ اأو ت�سـجيع التدابري التي ت�سـمح للعمـال اأو ملمثليهم، 

تطبيـقا للت�سـريع والتعامل الوطنيني مبا يلي:

بالو�سع  وا�سـحة،  وبطريقة  املنا�سـب  الوقت  يف  اأو  منتظم  ب�سـكل  اإعالمهم   - اأ 
اإف�سـاء بع�س  القت�سـادي واملالـي للمن�سـاأة التي يعملون فيها، علما باأنه يجوز رف�س 

املعلـومات التي يفرت�س احلفاظ على �سـريتها، اإن كان ذلك ي�سـبب اإ�رشارا للمن�سـاأة؛

ب - وم�سـاورتهم يف الوقـت املنا�سـب ب�سـاأن القرارات املقرتحـة والتي من �سـاأنها 
اأن توؤثر ب�سـكل اأ�سـا�سـي على م�سـالح العمـال، وبخا�سـة تلك التي ميكن اأن يكون لها 

نتائج مهمـة على و�سـع ال�سـغل يف املن�سـاأة.

املـادة،  هذه  من   1 الفقرة  تطبيق  نطاق  من  ت�سـتثني  اأن  الأطراف  ت�سـتطيع   -  2
التعامل  اأو  الت�سـريع  يحدده  الذي  امل�سـتوى  اإىل  اأفرادها  عدد  ي�سـل  ل  التي  املن�سـاآت 

الوطني.
املـادة 3

احلـق بامل�سـاركة فىحتديد وحت�سـني �سـروط العمـل وو�سـعه
يف  بامل�سـاركة  العمـال  حلق  فعليـة  ممار�سـة  حتقيق  بق�سـد  الأطراف  تتعهـد   -  1
حتديد وحت�سـني �سـروط العمـل وو�سـعه باتخاذ وت�سـجيع التدابري التي ت�سـمح للعمـال 

اأو ملمثليهم، تطبيـقا للت�سـريع والتعامل الوطنيني، يف امل�سـاهمة مبا يلي:

اأ - حتديد وحت�سـني نظام العمل وو�سـعه و�سـروطه؛

ب - حمـاية ال�سـحة، والأمن يف املن�سـاأة؛

ج - تنظيم اخلدمات والت�سـهيالت الجتمـاعية والثقافيـة يف املن�سـاأة؛

د - مراقبـة احرتام التعليمات يف هذه املجالت.

2 - ت�سـتثني الأطراف من نطاق تطبيـق الفقرة 1 من هذه املـادة املن�سـاآت التي ل 
ي�سـل عدد اأفرادها اإىل امل�سـتوى الذي يحدده الت�سـريع اأو التعامل الوطنـي.
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املـادة 4
حـق املُ�سـّنني فى حمـاية اجتمـاعية

تتعهـد الأطراف، بق�سـد حتقيـق ممار�سـة فعليـة حلق امل�سـنني يف حمـاية اجتمـاعية 
التدابري  ت�سـجيع  اأو  باتخاذ  اخلا�سـة،  اأو  العامـة  املنظمـات  مع  بالتعاون  اأو  مبا�سـرة 

املنا�سـبة والهادفة بخا�سـة اإىل:

املجتمـع  اأفراد  ك�سائر  ممكنـة  فرتة  اأطول  اأماكنهم  ب�سـغل  للم�سـنني  ال�سـماح   -  1
بوا�سـطة:

الفعليـة يف  بكرامـة وبامل�سـاركة  بالعيـ�س  لهم  ت�سـمح  التي  الكافيـة  باملواد  اأ - مدهم 
احلياة العامـة والجتمـاعية والثقافيـة؛

امل�سـنني  ل�سـالح  املوجودة  والت�سـهيالت  باخلدمات  املتعلقـة  املعلومات  ن�سـر   - ب 
والإمكانيات التي ت�سـمح لهم بال�سـتفادة منها.

2 - ال�سـماح للم�سـنني باختيار طريقة حياتهم بحرية، والعيـ�س با�سـتقالل يف بيئتهم 
املعتادة طاملا اأن ذلك ممكن واأنهم يتمنونه بوا�سـطة:

اأ - تاأمني امل�سـاكن املالئمـة لحتياجاتهم ولو�سعهم ال�سحي، اأو امل�ساعدات املنا�سـبة 
لإعداد امل�سـكن؛

ب - املعاجلـة ال�سـحية واخلدمات التي تتطلبها حالتهم.

3 - �سـمان امل�سـاعدة املنا�سـبة للم�سـنني املقيمني يف دور العجزة، احرتاما حلياتـهم 
اخلا�سـة، وامل�سـاركة يف حتديد �سـروط املعي�سـة يف هذه الدور.

اجلزء الثالـث

املـادة 5
التعهـدات

1 - يتعهـد كل طرف مبا يلي:

اأ - اعتبار اجلزء الأول من هذا الربوتوكول كاإعالن، يحدد الأهداف التي ي�سـعى 
هذا  من  التمهيدية  الفقرة  لن�س  تطبيـقا  الغر�س،  لهذا  املتاحـة  الو�سـائل  بكل  لتحقيقها 

اجلزء؛
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ب - اعتبـاره مرتبطا مبـادة اأو عدة مواد من اجلزء الثانـي من هذا الربوتوكول.

2 - تخطر الدولـة املتعاقدة الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا باملـادة اأو املواد املختـارة 
تطبيـقا ملا ُن�س عليـه يف البند )ب( من الفقرة 1 من هذه املـادة وذلك حني ت�سـليم وثيقـة 

الت�سديق اأو القبول اأو املوافقـة.

موجه  باإخطـار  ي�سـرح  اأن  لحق،  وقـت  اأي  يف  طرف،  كل  ي�سـتطيع   -  3
هذا  من  الثانـي  اجلزء  يت�سمنها  مادة  بكل  مرتبطا  نف�سـه  يعّد  باأنه  العام  الأميـن  اإىل 
الربوتوكول، والتي مل يقبل بها بعُد تطبيـقا لن�س الفقرة 1 من هذه املـادة. وتعّد هذه 
التعهـدات الالحقـة جزءا ل يتجزاأ من الت�سـديق اأو القبـول اأو املوافقـة ويكون لها الأثر 

نف�سـه اعتبارا من اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ التبليغ.

اجلزء الرابع

املـادة 6
مراقبـة احرتام اللتزامات التي مت قبولها

تقدم الأطراف تقارير خا�سـة بتطبيـق اأحكـام اجلزء الثانـي من هذا الربوتوكول، 
والتي مت قبولها يف نطاق التقارير املقدمـة مبقت�سـى املـادة 21 من امليثـاق.

اجلزء اخلامـ�ص

املـادة 7
تنفيذ التعهـدات التي مت قبولها

1-يجوز تنفيذ الأحكـام املتعلقـة باملواد 1 اإىل 4 من اجلزء الثانـي من هذا الربوتوكول 
بوا�سـطة:

اأ - الت�سـريعات اأو التنظيمات؛

ب - التفاقيات املربمة بني اأ�سـحاب العمـل ومنظماتهم ومنظمـات العمـال؛

ج - اجلمع بني هاتني الطريقتني؛

د - باأ�سـاليب اأخرى منا�سـبة.

هذا  من  الثانـي  اجلزء  من  و3   2 املادتني  عن  الناجمـة  التعهـداُت  منفذة  ُتعّد   -  2
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الربوتوكول، على الأغلبيـة ال�سـاحقة للعمـال املعنيني، بدًءا من تطبيـق هذه الأحكـام، 
ووفقا للفقـرة 1 من هذه املـادة.

املـادة 8
العالقـة ما بني امليثـاق وهذا الربوتوكول

1 - ل ت�سـّر اأحكـام هذا الربوتوكول بن�سـو�س امليثـاق.

2 - تطبق املـواد من 22 اإىل 32، واملادة 36 من امليثـاق على هذا الربوتوكول، 
مع تغيري ما يجب تغيريه.

املـادة 9
التطبيـق الداخلـي

1 - يطبـق هذا الربوتوكول على الأقاليم الداخليـة لكل طرف. ميكن لكل دولة اأن 
اأو املوافقـة الأقاليم التي  اأو القبـول  اإيداع وثيقـة الت�سـديق  حتدد حني التوقيع اأو حني 
تعّد يف هذا ال�سدد من اأقاليمها الداخليـة، وذلك باإعالن موّجه اإىل الأميـن العام ملجلـ�س 

اأوروبا.

اأو املوافقـة على  اأو القبول  2 - يجوز لكل دولـة متعاقدة اأن ت�رشح حني التوقيع 
هذا الربوتوكول، اأو يف اأي وقت لحق، باأن كل الربوتوكول اأو جزءا منه �سـيطبق 
العام ملجلـ�س  اإىل الأميـن  الداخليـة املحددة يف الإعالن املوّجه  اأو الأقاليم  على الإقليم 
ويحدد  الدوليـة.  م�سـئوليتها  يتحمـل  اأو  الدوليـة  عالقاتها  فيها  يبا�سـر  والتي  اأوروبا، 
يف هذا الإعالن املادة اأو مواد اجلزء الثانـي من هذا الربوتوكول والتي تعّدها الدولة 

ملزمة لها فيما يتعلق بالأقاليم املعينة يف هذا الإعالن.

3 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف الإقليم اأو الأقاليم املعينـة يف الإعالن امل�سـار اإليه 
العام  الأميـن  ا�ستالم  تاريخ  يلي  الذي  الثالثني  اليوم  اعتبارا من  ال�سـابقة،  الفقرة  يف 

اإخطار هذا الإعالن.

4 - يجوز لكل طرف اأن يعلن يف اأي وقت لحق، باإخطار موّجه اإىل الأمني العام 
ملجلـ�س اأوروبا باأنه يعّد كل مادة مل يقبل بها �سـابقا، ملزمة له فيما يخ�س هذا الإقليم اأو 
تلك الأقاليم التي يطبق عليها هذا الربوتوكول مبقت�سـى الفقرة 2 من هذه املادة. وتعّد 
هذه التعهـدات الالحقـة جزءا ل يتجزاأ من الإعالن الأ�سلي اخلا�س بالأقاليم املعينـة، 
و�سـيكون لها الأثر نف�سه اعتبارا من اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ ا�سـتالم الأمني العام 

اإخطار هذا الإعالن.
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املـادة 10
التوقيع والت�سديق والقبول واملوافقـة والتنفيذ

1 - ُيفتح هذا الربوتوكول لتوقيع الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا املوقعـة على 
امليثاق. وُيعر�س الربوتوكول للت�سـديق والقبـول واملوافقـة. ل يجوز لدولة ع�سـو 
اأن تكون قد  اأو ت�سـادق على هذا الربوتوكول من دون  اأن تقبل  اأوروبا  يف جملـ�س 
�سـادقت يف الوقـت نف�سه اأو �سـابقا على امليثاق. تودع وثائق الت�سديق واملوافقـة لدى 

الأمني العام ملجل�س اأوروبا.

اإيداع  تاريخ  يلي  الذي  الثالثني  اليوم  من  اعتبارا  الربوتوكول  هذا  نفاذ  يبداأ   -  2
ثالـث وثيقـة ت�سـديق اأو قبـول اأو موافقـة.

لحقا  عليه  �سـت�سادق  موقعـة  دولة  لكل  بالن�سـبة  الربوتوكول  هذا  نفاذ  يبداأ   -  3
اعتبارا من اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ اإيداع وثيقـة ت�سديقها اأو قبولها اأو موافقتها.

املـادة 11
نقـ�ص

خمـ�س  فرتة  انق�سـاء  قبل  الربوتوكول  هذا  ينق�س  اأن  طرف  لأي  يجوز  ل   -  1
مدتها  لحقـة  فرتة  اأي  انق�سـاء  قبل  اأو  حقـه،  يف  الربوتوكول  نفاذ  بدء  بعد  �سـنوات 
عامان، ويف كل الأحوال ُيخطر الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا بذلك قبل �سـتة اأ�سـهر. 
ل يوؤثر هذا النق�س على �رشيان مفعـول الربوتوكول على الأطراف الأخرى ب�سـرط 

األ يقل عدد هذه الأطراف عن ثالثة.

اأن ينق�س كل مادة من  ال�سـابقة،  الفقرة  2 - يجوز لكل طرف، تطبيـقا لأحكـام 
مواد اجلزء الثانـي من هذا الربوتوكول والتي �سـبق اأن قبل بها، على األ يقل اأبدا عدد 

املواد التي يت�سمنها هذا اجلزء عن مادة واحدة.

3 - يجوز لكل طرف اأن ينق�س هذا الربوتوكول اأو اأي مادة يف اجلزء الثاين من 
الربوتوكول �سـمن ال�سـروط املن�سـو�س عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة فيما يتعلق 
بالأقاليم التي �سـيطبق عليها الربوتوكول اعتمـادا على الإعالن املطابق للفقرتني 2 و4 

من املـادة 9.

4 - يعّد كل طرف مرتبطا بامليثاق وبـهذا الربوتوكول، ويعّد نق�س امليثاق تطبيـقا 
لأحكـام الفقـرة 1 من املادة 37 من امليثاق، نق�سا للربوتوكول اأي�سـا.
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املـادة 12
اإخطـارات

يخطر الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا الدول الأع�سـاء يف املجلـ�س واملدير العام ملكتـب 
العمـل الدويل مبا يلي:

اأ - كل توقيع؛

ب - اإيداع كل وثيقة ت�سديق اأو قبول اأو موافقـة؛

ج - كل تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول، تطبيـقا للمادتني 9 و10؛

د - كل ت�رشف اأو اإخطار، واإعالم له عالقة بـهذا الربوتوكول.

املـادة 13
ملحق

ُيعدّ  ملحق هذا الربوتوكول جزءا ل يتجزاأ منه.

وبناء عليه، وقع املوقعـون املخولون بذلك، على هذا الربوتوكول.

معتمـد  النصني  وكال  واإلجنليزية،  بالفرنسـية   ،1988 أيار/مايو   5 بتاريخ  ستراسبورغ  في  حرر 

أوروبا  جمللـس  العام  األميـن  ويوّجه  أوروبا.  في سـجالت مجلـس  تودع  واحدة  نسـخة  في  بالتسـاوي، 

نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول األعضـاء في مجلـس أوروبا.
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ملحق الربوتوكول
�سـالحية الربوتوكول فيما يخ�ص الأ�سـخا�ص املحميني

كانوا من  اإذا  اإّل   4 اإىل   1 املواد  املعنيني يف  الأ�سـخا�س  الأجانـب من  يعّد  1 - ل 
رعايا الأطراف الأخرى املقيمني قانونيا اأو العاملني قانونيا يف اأقاليم الطرف املعنى، 
مع الأخذ بعني العتبار باأن املواد املذكورة اآنفا تف�سـر على �سوء ما ن�سـت عليه املادتان 

18 و19 من امليثـاق.

اأي  قبـل  من  اآخريـن  لأ�سـخا�س  م�سـابـهة  حقـوق  �سـمول  التف�سـري  هذا  ي�سـتبعد  ل 
طرف من الأطراف.

2 - مينح كل طرف لالجئني الذين ينطبق عليهم تعريف اتفاقيـة جنيف املوقعـة يف 
28 متوز/يوليو 1951 ب�سـاأن نظام الالجئني والربوتوكول تاريخ 31 كانون الثاين/
يناير 1967، واملقيمني ب�سـكل قانوين يف اأقاليمها، معاملـة مميزة قدر الإمكان، وعلى 
اأي حال لي�سـت دون املعاملـة التي التزم بها هذا الطرف مبقت�سـى هذه الوثائق، وكذلك 

مبقت�سـى كل التفاقيات الدوليـة املوجودة واملطبقـة على الالجئني املذكورين اآنفا.

3 - مينح كل طرف عدميي اجلن�سـية الذين ينطبق عليهم تعريف اتفاقيـة نيويورك 
ب�سـكل  واملقيمني  اجلن�سـية  عدميي  بنظام  اخلا�سة   1954 اأيلول/�سـبتمرب   28 تاريخ 
قانوين على اأقاليمه ، معاملـة مميزة قدر الإمكان، وعلى اأي حال لي�سـت دون املعاملـة 
التي التزم بها هذا الطرف مبقت�سـى هذه الوثيقـة، ومبقت�سـى كل التفاقيات الدوليـة 

املوجودة واملطبقـة على عدميي اجلن�سـية املذكورين اآنفا.

املـادة 1
من املتعارف عليه باأن املوا�سـيع اخلا�سـة بال�سـمان الجتمـاعي، وكذلك الأحكـام 
املتعلقة مبعونات البطالـة، ومعونات ال�سـيخوخة ومعونات الباقني على قيد احلياة، من 

املمكن ا�سـتبعادها من نطاق تطبيق هذه املـادة.

املـادة 1، الفقـرة 4
اأنه ملزم لالأطراف، ت�سـريعيا اأو تنظيميا، باإقامة  ل ميكن تف�سـري هذا الن�س على 
ب�سـبب  العمـال من جنـ�س معني  تخ�س  اأن  �سـاأنـها  التي من  املهينـة  الن�سـاطات  لئحة 

طبيـعة هـذه الن�سـاطات اأو �سـروط ممار�سـتها.
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املـادتان 2 و3
الذين  الأ�سـخا�س  العمـال«  »ممثلي  تعبري  يعني  املواد،  هذه  تطبيـق  بق�سد   -  1

يعرتف بـهم الت�سـريع اأو التعامل الوطني.

اإىل  بالإ�سـافة  احلالـة،  ح�سـب  الوطني«  والتعامل  »الت�سـريع  تعبري  يخ�س   -  2
العمل  اأ�سحاب  بني  التفاقيات  و�سائر  اجلمـاعية  املعاهدات  والتنظيمـات،  القوانني 

وممثلي العمال، والتعامل والقرارات الق�سائية املنا�سـبة.

3 - بق�سـد تطبيق هذه املواد، يف�سـر تعبري »املن�سـاأة« على اأنه يخ�س جمموع   
العنا�رش املادية وغري املادية، اإن كان لها �سـخ�سية اعتبارية، واملعدة لالإنتاج املادي، 
يف  ت�رشفاتـها  ب�سـاأن  قرار  اتخاذ  �سـلطة  ولها  اقت�سـادي،  بهدف  اخلدمات  لتقدمي  اأو 

ال�سـوق.

من  وموؤ�سـ�سـاتها  الدينيـة  اجلمـاعات  ا�سـتبعاد  جواز  عليه،  املتعارف  من   -  4
تطبيـق هذه املواد حتى ولو كانـت هذه املوؤ�سـ�سـات من�سـاآت باملعنى املحدد يف الفقرة 3. 
وت�سـتبعد املوؤ�سـ�سـات التي متار�س ن�سـاطات م�سـتوحاة من النظريات اأو التي توجهها 
املفاهيم الأخالقيـة اأو املفاهيم التي يحميها الت�سـريع الوطني من تطبيق هذه املواد حلمـاية 

توجيه املن�سـاأة ح�سـب ال�سـرورة.

5 - يجـب اعتبار الطرف املعني باأنه قام باللتزامات الناجمـة عن هذه الأحكـام 
عندما تكون احلقـوق امل�سـار اإليها يف املادتني 2 و3 قد طبقت يف خمتلف اأق�سـام من�ساأة 

الدولة الطرف.

املـادة 3
اعتمـاد  الدول يف جمال  التزامات  ال�سـلطات ول على  الن�س ل على  يوؤثر هذا  ل 
التنظيمات اخلا�سـة بال�سحـة، واأمن اأماكن العمل، ول على �سالحيات وم�سـئوليات 

الهيئات املكلفة بال�سهر على احرتام تطبيـقها.

يعني تعبري »خدمات وت�سـهيالت اجتمـاعية وثقافيـة« اخلدمات والت�سـهيالت   
كامل�سـاعدة  للعمـال  املن�سـاآت  بع�س  تقدمها  التي  الثقايف  و/اأو  الجتمـاعي  الطابع  ذات 
واملع�سـكرات  واملكتبات،  الر�سـاعة،  واأماكن  الريا�سـية،  واملالعـب  الجتمـاعية، 

ال�سـيفية اإلخ.
املـادة 4، الفقـرة 1
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رغبـة يف تطبيـق هذه الفقـرة، يق�سـد بتعبري »اأطول فرتة ممكنـة« القدرات اجل�سـدية 
والنف�سـية والعقليـة للم�سـنني.

املـادة 7
من املتعارف عليـه اأن العمـال امل�سـتبعدين تطبيـقا للفقرة 2 من املـادة 2 والفقـرة 2 

من املـادة 3 ل يوؤخذون بعني احل�سـبان حني اإح�سـاء عدد العمـال املعنيني.

بروتوكول يدخل تعديالت على امليثاق الجتمـاعي الأوروبي
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توران 21 ت�سـرين الأول/اأكتوبر 1991

الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا، املوقعـة على هذا الربوتوكول امل�سـاف اإىل 
)ت�سـمى  الأول/اأكتوبر 1961  ت�سـرين  بتوران يف 18  امليثاق الجتمـاعي الأوروبي 

فيما بعد بـ: »امليثاق«(،

عقدت العزم على اتخاذ اإجراءات خا�سـة بتح�سـني فعاليـة امليثاق، ول �سـيما اآليـة 
املراقبـة،

ترى �سـرورة تعديل بع�س اأحكـام امليثاق،

اتفقـت على ما يلي:
املـادة 1

تقراأ املـادة 23 من امليثاق كما يلي:

»املـادة 23 - تبادل ن�سـخ التقارير واملالحظـات
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فاإن كل  للمادتني 21 و 22،  العام تقريرا تطبيـقا  1 - عندما يقدم طرف لالأمني 
الوطنيـة  منظمـاته  اإىل  التقرير  هذا  من  ن�سـخا  يوّجه  املتعاقـدة  الأطراف  من  طرف 
املن�سمـة اإىل املنظمـات الدوليـة لأ�سـحاب العمـل وللعمـال املدعوين طبقـا للفقرة 2 من 
املادة 27، حتى ي�سـار عر�سـه يف اجتمـاعات اللجنـة احلكـومية. تنقل هذه املنظمـات 
اإىل الأمني العام مالحظـاتـها املحتملـة عن تقارير الأطراف املتعـاقدة. وير�سـل الأمني 
العام ن�سـخة عن هذه املالحظات اإىل الأطراف املتعاقدة املعنيـة التي ميكن لها اأن تعر�س 

تعليقاتـها.
2 - يوجـه الأمني العام ن�سـخة عن تقارير الأطراف املتعاقـدة للمنظمـات الدوليـة 
غري احلكـومية التي لها �سـفة مراقـب لدى جملـ�س اأوروبا، وبخا�سـة تلك املخت�سـة 

باملوا�سـيع التي يعاجلها هذا امليثـاق.
 21 املادتني  يف  اإليها  امل�سـار  واملالحظـات  التقارير  الطلـب،  حتـت  تو�سـع   -  3

و22«.
املـادة 2

تقراأ املـادة 24 من امليثاق كما يلي:
»املـادة 24 - النظـر يف التقارير

1 - تنظـر جلنـة اخلرباء امل�سـتقلة، املوؤلفـة تطبيـقا للمادة 25، يف التقارير التي تقدم 
اإىل الأمني العام تطبيـقا للمادتني 21 و 22. ويو�سـع اأي�سـا حتـت ت�سـرف اللجنـة كل 
التعليقات التي ُبلغـت لالأمني العام وفقـا للفقـرة 1 من املادة 23. ت�سوغ جلنة اخلرباء 

امل�سـتقلني، بعد النظر يف التقارير، تقريرا يت�سمن اآراءها.
2 - تقدر جلنـة اخلرباء امل�سـتقلني، من وجهـة نظر قانونيـة، وفيما يتعلـق بالتقارير 
املعنيـة  املتعاقدة  الأطراف  ت�سـريعات  احرتام  مدى   ،21 املـادة  يف  اإليها  امل�سـار 

وتنظيماتـها وتطبيقاتـها الوطنيـة، مل�سمـون اللتزامات املنبثقـة عن امليثاق.
3 - يجوز للجنـة اخلرباء امل�سـتقلني اأن تتوجـه مبا�سـرة لطرف متعاقد لتطلـب   
منـه معلـومات واإي�سـاحات اإ�سـافية. ويجوز لها اأي�سـا، اأن جتتمـع، عنـد ال�سـرورة، 
الطرف  اأو ح�سـب طلـب  مبادرتـها،  بناء على  املتعـاقدة،  الأطـراف  اأحد  مع ممثلـي 

املتعاقـد. وتبّلغ بذلك املنظمـات امل�سـار اإليها يف الفقـرة 1 من املـادة 23.
واجلمعيـة  احلكـومية  اللجنة  اإىل  امل�ستقلني  اخلبـراء  جلنـة  اآراء  علنا  تن�سـر   -  4
املـادة 23 والفقـرة 2 من  الفقرة 1 من  اإليها يف  امل�سـار  املنظمـات  الربملانيـة، وكذلك 

املـادة 27«.
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املـادة 3
تقراأ املـادة 25 من امليثـاق كما يلي:

»املـادة 25 - جلنـة اخلبـراء امل�سـتقلني

1 - تتاألـف جلنـة اخلبـراء من ت�سـعة اأع�سـاء على الأقل تنتخبهم اجلمعيـة الربملانيـة 
املتعاقـدة،  الأطراف  من  مقرتحة  قائمـة  على  اعتمـادا  املعرّبة  الأ�سـوات  باأغلبيـة 
وموؤلفـة من خبـراء يتمتعون باأعلى قدر من النزاهـة واخلبـرة املعرتف بـها يف املجالت 

الجتمـاعية والوطنيـة والدوليـة. وحتدد جلنـة الوزراء عدد هوؤلء الأع�سـاء.

2 - ُينتخـب اأع�سـاء اللجنـة، لفتـرة �سـت �سـنوات، ومن املمكن اإعادة انتخابهم ملرة 
واحـدة.

3 - ينهي ع�سـو جلنـة اخلرباء امل�سـتقلني املنتخـب بدل من ع�سـو اآخر مل تنته مدته، 
مدة �سـلفه.

خالل  لهم  يجوز  ول  ال�سـخ�سية.  ب�سـفتهم  عملهم  اللجنـة  اأع�سـاء  ميار�س   -  4
ممار�سـتهم ملدة ع�سويتهم اأن ي�سطلعوا بوظائف ل تتنا�سـب مع متطلبات ال�ستقاللية 

والنزاهة والتفرغ املالزمة لهذه الع�سـوية«.

املـادة 4
تقراأ املـادة 27 من امليثاق كما يلي:

»املـادة 27 - اللجنـة احلكـومية

1- ُتخطر اللجنـة احلكـومية بتقارير الأطراف املتعاقـدة، وباملالحظـات واملعلـومات 
املنقولة تطبيـقا للفقرة 1 من املـادة 23 الفقـرة 3 من املـادة 24، وكذلك تقارير جلنـة 

اخلبـراء امل�سـتقلني.

2 - تتاألـف هذه اللجنـة من ممثل عن كل طرف من الأطراف املتعاقـدة. وتدعو 
هذه اللجنـة، منظمتني دوليتني لأ�سـحاب العمـل، ومنظمتني دوليتني للعمـال، على 
الأكرث، لإر�سـال مراقبني، ب�سـفة ا�سـت�سـارية للم�سـاركة يف اجتمـاعاتها. وت�سـتطيع 
اأي�سـا اأن تدعو لال�سـت�سـارة ممثلني عن املنظمـات غري احلكـومية والتي تتمتع ب�سـفة 
بها يف هذا  املعمـول  املجالت  املوؤهلـة يف  تلك  اأوروبا وبخا�سـة  مراقـب لدى جملـ�س 

امليثـاق.
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3 - حت�رش اللجنـة احلكـومية قرارات جلنـة الوزراء. وتختار، خا�سـة وب�سـكل 
م�سـبب، وعلى �سـوء تقارير جلنـة اخلبـراء امل�سـتقلني والأطراف املتعاقدة، واعتمـادا 
ح�سـب  يجـب،  التي  امل�سـائل  والقت�سـادية،  والجتمـاعية  ال�سـيا�سـية  املعطيـات  على 
اأن تكون مو�سـوعا للتو�سـيات املوجهـة اإىل كل طرف متعاقـد معني تطبيـقا  راأيها، 

للمـادة 28 من امليثـاق. وتعر�س على جلنـة الوزراء تقريرا ين�سـر علنا.

4 - يجوز للجنـة احلكـومية، اعتمـادا على العتبـارات اخلا�سـة، بو�سـع امليثاق 
القيـام  اإىل  تهـدف  الوزراء  جلنـة  اإىل  اقرتاحات  تقدم  اأن  التنفيذ،  مو�سـع  عمـوما 
اأن تكون مو�سـعا  التي ميكن  امليثـاق  امل�سـائل الجتمـاعية وعن مواد  بدرا�سـات عن 

للتنفيذ«.

املـادة 5
تقراأ املـادة 28 من امليثاق كما يلي:

»املـادة 28 - جلنـة الوزراء

الت�سـويت،  لهم  يحق  الذين  امل�سـوتني  ثلثي  باأغلبيـة  الوزراء،  جلنـة  تتخذ   -  1
ويت�سمن  املراقبـة،  بفرتة  يتعلق  قرارا  احلكـومية،  اللجنة  تقرير  على  واعتمـادا 

تو�سـيات فردية موجهـة اإىل الأطراف املتعاقدة املعنيـة.

2 - تتخذ جلنـة الوزراء، بالرجوع اإىل اقرتاحات اللجنـة احلكـومية وتطبيـقا للفقرة 
4 من املـادة 27 القرارات التي تراها منا�سـبة«.

املـادة 6
تقراأ املـادة 29 من امليثاق كما يلي:

»املـادة 29 - اجلمعيـة الربملانيـة

ينقل الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا اإىل اجلمعيـة الربملانيـة، مع الأخذ بعني العتبـار 
واللجنة  امل�سـتقلني  اخلرباء  جلنة  تقارير  العامة،  اجلل�سـات  يف  الدورية  املناق�سـات 

احلكومية، وكذلك قرارات جلنـة الوزراء«.
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املـادة 7
1 - هذا الربوتوكول مفتـوح لتوقيـع الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا املوقعـة 

على امليثاق والتي ت�سـتطيع التعبري عن ارتباطها:

اأ - بالتوقيع دون حتفـظ على الت�سـديق اأو القبـول اأو املوافقـة؛

ب - اأو بالتوقيع مع التحفظ على الت�سـديق اأو القبول اأو املوافقة ملحق بالت�سديق 
اأو القبول اأو املوافقـة.

2 - تودع وثائق الت�سـديق اأو القبـول اأو املوافقـة لدى الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا.

املـادة 8
يدخل هذا الربوتوكول حيز التنفيـذ يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ تعبيـر الدول 
املرتبطـة بامليثـاق عن موافقتها على الرتباط بهذا الربوتوكول تطبيـقا لأحكـام املـادة 7.

املـادة 9
يبلغ الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا الدول الأع�سـاء يف املجلـ�س مبا يلي:

اأ - كل توقيع؛

ب - اإيداع كل وثيقـة ت�سـديق اأو قبـول اأو موافقـة؛

ج - تاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز التنفيـذ تطبيـقا للمـادة 8؛

د - كل ت�سـرف، اأو تبليغ اأو اإعالم له عالقـة بهذا الربوتوكول.

وبناء عليـه، وقع املوقعـون املخولون بذلك، على هذا الربوتوكول.

حرر في توران بتاريخ 21 تشـرين األول/أكتوبر 1991، بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصـني معتمـد 

أوروبا  جمللـس  العام  األمني  ويوّجـه  أوروبا.  مجلـس  سـجالت  في  تودع  واحدة  نسـخة  في  بالتسـاوي 

نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول األعضـاء في مجلـس أوروبا.
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الربوتوكول امل�سـاف اإىل امليثاق الجتمـاعي الأوروبـي 
الذي ين�ص على نظام ال�سـكاوى اجلماعيـة
�سـرتا�سـبورغ فى 9 ت�سـرين الثانـي/نوفمرب 1995

الديباجـة
اإىل  امل�سـاف  الربوتوكول  هذا  على  املوقعـة  اأوروبا  جملـ�س  يف  الأع�سـاء  الدول 
امليثاق الجتمـاعي الأوروبـي املفتوح للتوقيع بتوران يف 18 ت�سـرين الأول/اأكتوبر 

1961 )ي�سـمى فيما بعد بـ »امليثـاق«(.

قررت اأن تتخذ اإجراءات جديدة لتح�سـني التطبيق الفعلي للحقـوق الجتمـاعية التي 
يت�سمنها امليثاق؛

اأنه ميكن حتقيق هذا الهدف بالذات باعتمـاد اإجراءات ال�سـكاوى اجلمـاعية  اإذ تعّد 
والتي، تـهدف من بني ما تـهدف، اإىل دعم م�سـاركة ال�سـركاء الجتماعيني واملنظمـات 

غري احلكـومية؛

قد اتفقـت على ما يلي:
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املـادة 1
بحق  لحقا،  اإليها  امل�سـار  للمنظمات  الربوتوكول  هذا  يف  املتعاقدة  الدول  تعرتف 

تقدمي �سـكاوى تدعّي فيها تطبيقا غري كاٍف للميثاق:

اأ - املنظمـات الدوليـة لأ�سـحاب العمل والعمال، امل�سـار اإليها يف الفقرة 2 من املادة 
27 من امليثاق؛

لدى  ا�سـت�سـارية  �سـفة  لها  التي  الأخرى  احلكـومية  غري  الدوليـة  املنظمات   - ب 
جملـ�س اأوروبا، وامل�سـجلة على القائمة التي اأعدتـها هذه اللجنـة احلكـومية؛

ج - املنظمات الوطنيـة التي متثل اأ�سـحاب العمل والعمال، والتي تخ�سع لق�سـاء 
الطرف املتعاقد الذي قّدمـت ال�سـكوى �سده.

املـادة 2
اإىل ذلك، كل دولة متعاقدة، عندما تعرب عن موافقتها  بالإ�سـافة  ت�سـتطيع،   - 1
اآخر  وقت  اأي  يف  اأو   ،13 املادة  لأحكـام  تطبيـقا  الربوتوكول،  بـهذا  الرتباط  على 
فيما بعد، اأن ت�رشح بالعرتاف بحق تقدمي �سـكاوى �سدها من طرف �سائر املنظمات 
الوطنيـة غري احلكـومية املمثلة، والتي تخ�سع لق�سـائـها، والتي تكون فعليا موؤهلة يف 

املجالت التي يعاجلها امليثاق.

2 - ميكن اأن تقدم هذه الت�سـريحات لفرتة حمددة.

ن�سـخا عنها  ي�سـلم  والتي  اأوروبا  ملجلـ�س  العام  الأميـن  اإىل  الت�رشيحات  تقدم   -  3
لالأطراف املتعاقدة، والذي يتكفل بن�سـرها.

املـادة 3
ل يجوز للمنظمات الدوليـة غري احلكـومية، واملنظمـات الوطنيـة غري احلكـومية، 
امل�سـار اإليها يف املادة 1 )ب(، واملادة 2، تقدمي �سـكاوى ح�سـب الإجراءات امل�سـار اإليها 

يف هذه املواد اإل يف املجالت التي يعرتف باخت�سا�س هذه املنظمات فيها.
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املـادة 4
يجب تقدمي ال�سـكاوى كتابيا، واأن تتعلق مبادة يف امليثاق، التزم بها الطرف املتعاقد 
امل�سـتكى منه، وتو�سح ال�سكوى يف اأي جمال مل يحرتم الطرف املعني تطبيق هذه املادة 

ب�سكل ُمر�ٍس.

املـادة 5
املتعاقد  الطرف  وُيبلغ  با�سـتالمها،  ُيعلم  الذي  العام  الأمني  اإىل  �سـكوى  كل  توجه 

امل�سـتكى منه، وي�سـلمها اإىل جلنـة اخلرباء امل�سـتقلني.

املـادة 6
يجوز للجنـة اخلرباء امل�سـتقلني اأن تطلـب من الطرف املتعاقد امل�سـتكى منه، ومن 
املعلومات واملالحظات  مهلة حتددها، كل  كتابة، ويف  ي�سـلمها  اأن  امل�سـتكية،  املنظمـة 

اخلا�سـة بقبول هذه ال�سـكوى.

املـادة 7
1 - اإذا قررت جلنـة اخلرباء امل�سـتقلني اأن ال�سـكوى مقبولة، تبلغ عن طريق الأمني 
العام، الأطراف املتعاقدة يف امليثاق، وتطلـب من الطرف املتعاقد امل�سـتكى منه، ومن 
واملعلومات  ال�سـروح  كل  حتددها،  مهلة  ويف  كتابة،  ت�سـلمها  اأن  امل�سـتكية،  املنظمـة 
املهلة  ويف  الربوتوكول،  هذا  يف  املتعاقدة  الأخرى  الأطراف  ت�سـلم  واأن  املنا�سـبة، 

نف�سها، املالحظات التي تود اإبالغها.

العمال،  اأو  العمل  لأ�سـحاب  منظمـة وطنيـة  �سـكوى من طرف  قدمـت  اإذا   -  2
امل�سـتقلني،  اخلرباء  جلنـة  تبلغ  دوليـة،  اأو  وطنيـة  حكـومية،  غري  اأخرى  منظمـة  اأو 
هذه ال�سـكوى، عن طريق الأمني العام، املنظمات الدوليـة للعمال ولأ�سـحاب العمل 
امل�سـار اإليهم يف الفقرة 2 من املادة 27 من امليثاق، وتدعوها لتقدمي مالحظات يف مهلة 

حتددها.

كل  كتابيا  يقدم  اأن  امل�سـتكية  واملنظمـة  منه،  امل�سـتكى  املتعاقد  للطرف  يجوز   -  3
املعلومات واملالحظات الإ�سـافية يف مهلة حتددها جلنة اخلرباء امل�سـتقلني اعتمادا على 

ال�سـروح واملعلومات واملالحظات املقدمة تطبيقا للفقرتني 1 و2 ال�سـابقتني.
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4 - يجوز للجنـة اخلرباء امل�سـتقلني، يف حال درا�سـة ال�سـكوى، تنظيم جل�سـة مع 
ممثلي الأطراف.

املـادة 8
اتخذتها  التي  الإجراءات  فيه  ت�سـرح  تقريرا  امل�سـتقلني  اخلرباء  جلنة  ت�سوغ   -  1
لدرا�سـة ال�سـكوى، وتقدم نتائجها مو�سحة ما اإذا كان الطرف امل�سـتكى منه قد احرتم 
ب�سـكل ُمر�ٍس اأم ل تطبيق املادة امل�سـار اإليها يف امليثاق والتي كانت مو�سوع ال�سـكوى.

2 - ُي�سـلم التقرير اإىل جلنـة الوزراء، ويبلغ اأي�سا اإىل املنظمـة التي قدمـت ال�سـكوى 
واإىل الأطراف املتعاقدة يف امليثاق، والتي ل يحق لها ن�سـره.

ي�سـلم اإىل اجلمعيـة الربملانيـة، وين�سـر علنا يف نفـ�س وقت ن�سـر القرار امل�سـار اإليه يف 
املادة 9، ولحقا خالل مهلة اأربعـة اأ�سـهر بعد ت�سـليمه اإىل جلنـة الوزراء.

املـادة 9
قرارا  امل�سـتقلني،  اخلرباء  جلنة  تقرير  اإىل  بالرجوع  الوزراء،  جلنـة  تعتمـد   -  1
يكن  مل  امليثاق  تطبيق  باأن  امل�سـتقلني  اخلرباء  جلنة  حتققـت  واإذا  امل�سوتني،  باأغلبيـة 
مر�سيا، تعتمد جلنـة الوزراء، باأغلبيـة ثلثي الأع�سـاء امل�سوتني، تو�سيـة موجهة اإىل 
الطرف املتعاقد امل�سـتكى منه، ويجوز فقط لالأطراف املتعاقدة، يف كلتا احلالتني، اأن 

ت�سـارك يف الت�سـويت.

2 - يجوز للجنـة الوزراء، ا�سـتجابة لطلـب الطرف املتعاقد امل�سـتكى منه، وعندما 
يطرح قرار جلنـة اخلرباء امل�سـتقلني، اأ�سـئلة جديدة، اأن تقرر باأغلبيـة ثلثي الأطراف 

املتعاقدة يف امليثـاق، ا�سـت�سـارة اللجنـة احلكـومية.

املـادة 10
يتخذها  التي  بالإجراءات  تتعلق  اإحالت  منه،  امل�سـتكى  املتعاقد  الطرف  ُي�سمـن 
لتطبيق تو�سية جلنة الوزراء يف التقرير الذي �سـيقدمه اإىل الأمني العام تطبيقا للمادة 

21 من امليثاق.



139

املـادة 11
ُتطبق، يف حق الدول الأطراف يف هذا امليثاق، ويف حال قبول هذه املواد، املواد 
من 1 اإىل 10 من هذا الربوتوكول، على مواد اجلزء الثانـي من الربوتوكول الأول 

امل�سـاف اإىل امليثاق.
املـادة 12

اإىل  امل�ساف  امللحق  هذا  من  الأوىل  الفقرة  امليثاق  هذا  يف  الأطراف  الدول  تقراأ 
امليثاق، اخلا�س باجلزء الثالـث، كما يلي:

�سـفة  ذات  قانونيـة  التزامات  عليـه،  متعارف  هم  كما  يت�سمـن،  امليثـاق  »اإن 
هذا  اأحكـام  ويف  الرابع  اجلزء  يف  عليها  املن�سـو�س  للمراقبـة  تطبيقها  يخ�سـع  دوليـة 

الربوتوكول«.
املـادة 13

1 - ُيفتح هذا الربوتوكول لتوقيع الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا املوقعـة على 
التفاقيـة، والتي يجوز لها اأن ُتعرّب عن موافقتها على اللتزام:

اأ - بالتوقيع من دون حتفظ على الت�سديق اأو القبول اأو املوافقـة؛

ب - اأو بالتوقيع مع التحفظ على الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة املتبع بالت�سديق اأو 
بالقبول اأو باملوافقـة.

2 - ل يجوز لدولة ع�سـو يف جملـ�س اأوروبا اأن تعرب عن موافقتها على اللتزام 
بـهذا الربوتوكول من دون اأن ت�سـادق اأو تكون قد �سـادقت على امليثاق.

3 - تودع وثائق الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة لدى الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا.

املـادة 14
1 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلي انتهاء مدة �سـهر 
اللتزام  على  موافقتها  عن  اأوروبا  جملـ�س  يف  اأع�سـاء  دول  خم�س  تعبري  تاريخ  بعد 

بالربوتوكول تطبيقا لأحكام املادة 13.

2 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف حق كل دولة ع�سـو تعرب لحقا عن موافقتها على 
اللتزام به، وذلك يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلي انتهاء مدة �سـهر بعد تاريخ 

توقيع وثيقة الت�سـديق اأو القبول اأو املوافقـة.
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املـادة 15
1 - يجوز، يف اأي وقت، لكل طرف متعاقد اأن يتن�سل من هذا الربوتوكول بتوجيه 

اإخطار اإىل الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا.

2 - يبداأ تطبيق التن�سالت يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلي انق�سـاء مهلة اإثنى 
ع�سـر �سـهرا بعد تاريخ ا�سـتالم الأمني العام لالإخطار.

املـادة 16
يبلغ الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا الدول الأع�سـاء يف املجلـ�س مبا يلي:

اأ - كل توقيع؛

ب - اإيداع كل وثيقـة ت�سـديق اأو قبـول اأو موافقـة؛

ج - تاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز التنفيـذ تطبيـقا للمـادة 14؛

د - كل ت�سـرف، اأو تبليغ اأو اإعالم له عالقـة بـهذا الربوتوكول.

وبناء عليـه، وقع املوقعـون املخولون بذلك، على هذا الربوتوكول.

حرر في ستراسبورغ بتاريخ 9 تشـرين الثانـي/نوفمبر 1995، بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصـني 

معتمـد بالتسـاوي في نسـخة واحدة تودع في سـجالت مجلـس أوروبا. ويوّجـه األمني العام جمللـس 

أوروبا نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول األعضـاء في مجلـس أوروبا.



141

الف�سل اخلام�ص
امليثاق الجتماعي الأوروبي )املُعّدل(
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امليثاق الجتماعي الأوروبي )املُعّدل(
�سـرتا�سـبورغ فى 3 اآيار/مايو 1996

الديباجة
احلكومات املوقعة، اأع�ساء جمل�س اأوروبا،

اإذ تاأخذ بعني العتبار اأن هدف جمل�س اأوروبا هو حتقيق احتاد فعلي بني اأع�سائه، 
تقدمها  وت�سهيل  امل�سرتك،  تراثها  متثل  التي  واملبادئ  الأفكار  وتعزيز  حماية  بغر�س 
واحلريات  الإن�سان  حقوق  وتطوير  حماية  وبخا�سة  والجتماعي،  القت�سادي 

الأ�سا�سية؛

واإذ تاأخذ بعني العتبار اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املوقعة يف 
روما بتاريخ 4 ت�رشين الثاين / نوفمرب 1950، والربوتوكولت امل�سافة اإليها، واتفاق 
وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  ل�سعوبها  تكفل  اأن  على  اأوروبا  جمل�س  يف  الأع�ساء  الدول 

الواردة يف هذه ال�سكوك؛
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واإذ تاأخذ يف العتبار اأن امليثاق الجتماعي الأوروبي الذي ُفتح للتوقيع يف توران 
واتفقت  اإليه،  امل�سافة  والربوتوكولت   1961 اأكتوبر  الأول /  ت�رشين   18 بتاريخ 
الواردة يف  ل�سعوبها احلقوق الجتماعية  تكفل  اأن  اأوروبا  الأع�ساء يف جمل�س  الدول 

هذه ال�سكوك، من اأجل حت�سني م�ستوى معي�ستهم، ومن اأجل رفاهيتهم الجتماعية؛

واإذ تذكر باأن املوؤمتر الوزاري حول حقوق الإن�سان الذي عقد يف روما بتاريخ 5 
ت�رشين الثاين / نوفمرب 1990، قد اأ�سار، من ناحية، اإىل احلاجة للحفاظ على الطابع 
الذي ل يتجزاأ جلميع حقوق الإن�سان، �سواء كانت مدنية، اأو �سيا�سية، اأو اقت�سادية، 
اأو اجتماعية، اأو ثقافية، وعلى اإعطاء، من ناحية ثانية، امليثاق الجتماعي الأوروبي 

دفعا جديدا؛

واإذ تعتزم، كما قرر املوؤمتر الوزاري الذي عقد يف توران، يف الفرتة من 21 اإىل 
22 ت�رشين الأول/اأكتوبر 1991،  حتديث وتعديل املحتويات الأ�سا�سية للميثاق بهدف 
الأخذ بعني العتبار خا�سة املتغريات الجتماعية الأ�سا�سية التي حدثت منذ مت اعتماده؛

واإذ تعرتف بفائدة اأن يت�سمن ميثاق ُمعّدل، يهدف اإىل اأن يحل تدريجيا حمل امليثاق 
الجتماعي الأوروبي، احلقوق التي ي�سمنها هذا امليثاق كما مت تعديله، واحلقوق التي 

ت�سمنها الربوتوكول امل�ساف لعام 1988، واإ�سافة حقوق جديدة،

قد اتفقت على ما يلي:
اجلزء الأول

الو�سـائل  بكل  لتنفيذها  ت�سـعى  التي  ال�سـيا�سـة  هدف  باأّن  املتعاقـدة  الأطراف  تقّر 
املنا�سـبة  الظروف  تاأمني  هو  الدولـي،  اأو  الوطني  ال�سـعيد  على  �سـواء  لها،  املتاحـة 

ل�سمـان ممار�سـة فعليـة للحقـوق واملبادئ التاليـة:

1 - يجـب اأن يتاح لكل �سـخ�س فر�سـة ك�سـب معي�سـته من عمـل يختاره بحرية.

2 - يحق لكل العمـال �سـروط عمـل عـادلة.

3 - يحق لكل العمـال الأمن والنظـافة يف اأثناء العمـل.

4 - يحق لكل العمـال اأجر عـادل ي�سمـن لهم ولعائالتهم م�سـتوى معي�سـيًا مر�سـيًا.

الوطنيـة  املنظمـات  اإىل  احلر  النت�سـاب  وامل�سـتخدمني  العمـال  لكل  يحق   -  5
والدوليـة حلمـاية م�سـاحلهم القت�سـادية والجتمـاعية.

6 - يحق لكل العمـال وامل�سـتخدمني ال�سـرتاك يف التفاو�س اجلمـاعي.
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اجل�سـدية واخللقيـة  الأخطـار  واملراهقيـن حمـاية خا�سـة �سد  لالأطفـال  يحق   -  7
التي ميكن اأن يتعر�سوا لها.

اأحوال معينـة،  8 - يحق للعامالت، يف حالـة الأمـومة، ول�سـائر العائالت، يف 
حمـاية خا�سة يف اأثناء عملهن.

9 - يحق لكل �سـخ�س الو�سـائل املنا�سـبة للتوجيه املهني مل�سـاعدته يف اختيار مهنـة 
تنا�سـب م�سـاحله وقدراته ال�سـخ�سية.

10 - يحق لكل �سـخ�س و�سـائل منا�سـبة للتاأهيل املهنـي.

باأف�سـل  التمتع  له  تتيح  التي  الو�سـائل  ال�سـتفادة من كل  �سـخ�س  لكل  11 - يحق 
حالـة �سـحية من�سـودة.

12 - يحق لكل العمـال وملن يعولون ال�سـمان الجتمـاعي.

13 - يحق لكل �سـخ�س يفتقر اإىل م�سـادر معي�سـية كافيـة معونة اجتمـاعية وطبيـة.

14 - يحق لكل �سـخ�س ال�سـتفادة من خدمـات اجتمـاعية منا�سـبة.

15 - يحق لكل �سـخ�س معاق التاأهيـل والتدريـب املهني والجتمـاعي، مهمـا يكن 
اأ�سل عاهته اأو طبيعتها.

اجتمـاعية  حمـاية  املجتمـع،  يف  اأ�سـا�سـية  خليـة  اأنـها  على  للعائلـة،  يحق   -  16
وقانونيـة واقت�سـادية مالئمـة، وذلك ل�سمـان ازدهارها الكامل.

17 - يحق لالأم والطفـل، بغ�س النظر عن الو�سـع الأ�سـروي والروابط العائليـة، 
حمـاية اجتمـاعية واقت�سـادية منا�سـبة.

اأرا�سي طرف  اأن ميار�سـوا على  املتعاقدة،  الأطراف  اإحدى  لرعايا  18 - يحق 
اآخر ن�سـاطا مربحا بامل�سـاواة مع مواطني الطرف املذكور، مع مراعاة القيـود القائمـة 

على اأ�سـباب جدية ذات �سـفة اقت�سـادية واجتمـاعية.

19 - يحق للعمـال املهاجرين، رعايا اأحد الأطراف املتعاقـدة ولعائالتهم احلمـاية 
وامل�سـاعدة يف اأقاليم �سائر الأطراف املتعاقـدة.

التوظيف  م�سائل  يف  مت�ساوية  ومعاملة  مت�ساوية،  فر�س  العمال  لكل  يحق   -  20
واملهنة، من دون متييز ب�سبب اجلن�س.

21 - للعمال احلق يف الإعالم والت�ساور داخل املن�ساأة.
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العمل وحت�سينها، وكذلك ظروف  امل�ساركة يف حتديد �رشوط  للعمال  22 - يحق 
العمل يف املن�ساأة.

23 - لكل �سخ�س ُم�سّن احلق يف احلماية الجتماعية.

24 - لكل العمال احلق يف احلماية يف حالت الت�رشيح.

25 - لكل العمال احلق يف حماية مطالبهم يف حالة اإفال�س رب العمل.

26 - لكل العمال احلق يف الكرامة يف اأثناء العمل.

27 - جلميع الأ�سخا�س ذوي امل�سئوليات العائلية والعاملني اأو الراغبني يف العمل 
احلق يف العمل من دون متييز، ومن دون ت�سارب بني عملهم وم�سئولياتهم العائلية، 

قدر الإمكان.

28 - ملمثلي العمال يف املن�ساأة احلق يف احلماية �سد الأعمال التي ت�رش بهم، ويجب 
منحهم الت�سهيالت املنا�سبة للقيام مبهامهم.

اتخاذ  لديهم، والت�ساور معهم عند  املعلومات  العمال احلق يف توافر  29 - جلميع 
اإجراءات الف�سل اجلماعي.

30 - لكل اإن�سان احلق يف احلماية �سد الفقر واحلرمان الجتماعي.

31 - لكل اإن�سان احلق يف ال�سكن.

اجلزء الثاين
تتعهد الأطراف، باأن تكون مرتبطة، كما ن�س اجلزء الثالث، باللتزامات الناجمة 

عن املواد والفقرات التالية.
مادة 1

احلق فى العمل
تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف العمل:

الرئي�سية حتقيق و�سمان م�ستوى  الأهداف وامل�سئوليات  باأن من  بالعرتاف   - 1
عاٍل للتوظيف، واأكرث ا�ستقرارا قدر الإمكان بغر�س حتقيق كامل التوظيف؛

2 - حماية حق العمال، ب�سكل فّعال، يف ك�سب حياتهم من عمل حر يقومون به؛
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3 - تاأمني اأو �سمان خدمات العمل ب�سكل جماين لكل العمال؛

4 - �سمان اأو ت�سجيع التوجه، والتاأهيل واإعادة التاأهيل املهني املنا�سب.

مادة 2
احلق فى �سروط عمل عادلة

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف ظروف عمل عادلة مبا 
يلي:

1 - حتديد مدة معقولة للعمل اليومي والأ�سبوعي، وتخفيف اأ�سبوع العمل تدريجيًا 
بال�سكل الذي ي�سمح بزيادة الإنتاج، والأخذ بعني العتبار العوامل الأخرى؛

2 - حتديد اأيام عطلة مدفوعة؛

3 - �سمان منح عطلة �سنوية مدفوعة ملدة اأربعة اأ�سابيع على الأقل؛

4 - اإزالة املخاطر املالزمة لالأعمال اخلطرية اأو غري ال�سحية، وعندما ل تكون 
هذه الأعمال قد اأزيلت اأو ُخففت ب�سكل كاٍف، �سمان تخفيف مدة العمل للعمال العاملني 

يف هذه الأعمال، اأو منحهم اإجازات اإ�سافية مدفوعة؛

5 - �سمان ا�سرتاحة اأ�سبوعية تتزامن، قدر الإمكان، مع يوم الأ�سبوع املتعارف 
عليه تقليديا اأو ح�سب عادات البلد اأو الإقليم،على اأنه يوم عطلة؛

6 - التاأكد من اأنه مت اإبالغ العمال كتابيا، وباأ�رشع ما ميكن، ويف كل احلالت مبا 
ل يزيد على �سهرين بعد مبا�رشتهم لعملهم، باجلوانب الأ�سا�سية للعقد اأو �سئون العمل؛

7 - العمل على اأن ي�ستفيد العمال الذين يقومون باأعمال ليلية من الإجراءات التي 
تاأخذ بعني العتبار الطبيعة اخلا�سة لهذه الأعمال.

مادة 3
احلق يف ال�سالمة وال�سحة فى اأثناء العمل

العمل،  اأثناء  يف  بال�سالمة  للحق  الفعلية  املمار�سة  �سمان  بهدف  الأطراف،  تتعهد 
وظروف عمل �سحية، وبالت�ساور مع منظمات العمال واأ�سحاب العمل مبا يلي:

يف  متنا�سبة  وطنية  �سيا�سة  دوري،  ب�سكل  ومبراجعة،  وبو�سع،  حتديد،   -  1
ال�سيا�سة  لهذه  الرئي�سي  الهدف  ويكون  العمل.  وبيئة  العمال  و�سحة  ال�سالمة،  جمال 
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حت�سني ال�سالمة وال�سحة املهنية، والوقاية من احلوادث والإ�سابات ال�سحية الناجمة 
عن العمل، واملرتبطة بالعمل اأو التي حتدث يف اأثناء العمل، وبخا�سة تخفيف اأ�سباب 

الأخطار املرتبطة ببيئة العمل اإىل احلد الأدنى؛

2 - اإ�سدار لوائح ال�سالمة وال�سحة؛

3 - اعتماد اإجراءات مراقبة لتطبيق هذه اللوائح؛

4 - ت�سجيع قيام خدمات �سحية للعمل، ب�سكل تدريجي، جلميع العمال، واإجراءات 
وقائية، وا�ست�سارات، ب�سكل اأ�سا�سي.

مادة 4
احلق فى اأجر عادل

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف اأجر عادل مبا يلي:

1 - العرتاف بحق العمال يف اأجر يوفر لهم ولأ�رشهم م�ستوى معي�سة لئقًا؛

2 - العرتاف بحق العمال يف عالوة على الأجر عن �ساعات العمل الإ�سافية، 
با�ستثناء بع�س احلالت املعينة؛

قيمة  ذي  عمل  عن  مت�ساٍو  باأجر  والن�ساء  الرجال  العمال  بحق  العرتاف   -  3
مت�ساوية؛

4 - العرتاف بحق جميع العمال مبهلة اإ�سعار معقولة قبل اإنهاء التوظيف؛

يقررها  التي  ال�رشوط، وباحلدود  اإل مبوجب  الأجر  بالقتطاع من  ال�سماح   - 5
الت�رشيع اأو اللوائح الوطنية اأو التي حتددها التفاقيات اجلماعية اأو الأحكام التحكيمية؛

تتم ممار�سة هذه احلقوق �سواء عن طريق التفاقيات اجلماعية املربمة ب�سكل حر، 
اأو عن طريق الآلية القانونية لتحديد الأجور، اأو عن طريق كل و�سيلة اأخرى منا�سبة 

للظروف الوطنية.
مادة 5

احلق النقابي
تتعهد الأطراف، بهدف �سمان اأو ت�سجيع حرية العمال واأ�سحاب العمل يف تكوين 
منظمات حملية اأو وطنية اأو دولية حلماية م�ساحلهم القت�سادية والجتماعية والن�سمام 
اإىل تلك املنظمات، على األ ي�رش الت�رشيع الوطني، ول اأن يطبق بطريقة ت�رش بهذه 
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احلرية. يحدد امل�رشع اأو اللوائح الوطنية تطبيق هذه ال�سمانات على ال�رشطة. ويحدد 
كذلك امل�رشع اأو اللوائح الوطنية مبداأ تطبيق هذه ال�سمانات على اأفراد القوات امل�سلحة 

واإجراءات تطبيقها على هذه الفئة من الأ�سخا�س.

مادة 6
حق التفاو�ص اجلماعي

التفاو�س اجلماعي مبا  للحق يف  الفعالة  املمار�سة  بهدف �سمان  الأطراف،  تتعهد 
يلي:

1 - تعزيز الت�ساور امل�سرتك بني العمال واأ�سحاب العمل؛

2 - ت�سجيع، متى كان ذلك �رشوريًا ومنا�سبًا، قيام اإجراءات مفاو�سات اختيارية 
بني اأ�سحاب العمل اأو منظمات اأ�سحاب العمل، من طرف، وبني منظمات العمال، 

من طرف اآخر، بق�سد تنظيم �رشوط العمل عن طريق التفاقيات اجلماعية؛

3 - تعزيز تاأ�سي�س وا�ستخدام اإجراءات منا�سبة للم�ساحلة والتحكيم الطوعي حلل 
نزاعات العمل؛

وتعرتف:

4 - بحق العمال واأ�سحاب العمل يف القيام باإجراءات جماعية يف حالت ت�سارب 
امل�سالح، بالتحفظ على اللتزامات التي ميكن اأن تنتج عن التفاقيات اجلماعية املطبقة.

مادة 7
حق الأطفال وال�سباب يف احلماية

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية حلق الأطفال وال�سباب يف احلماية 
مبا يلي:

�سنة، وي�سمح مع ذلك  بالعمل هو 15  لاللتحاق  الأدنى  اأن احلد  الن�س على   - 1
با�ستثناءات لالأطفال الذين يعملون يف اأعمال خفيفة، والتي ل تعر�س للخطر �سحتهم 

اأو اأخالقهم اأو تربيتهم؛

2 - الن�س على اأن احلد الأدنى لاللتحاق بالعمل هو 18 �سنة فيما يتعلق ببع�س املهن 
املحددة والتي تعّد خطرة اأو غري �سحية؛
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العمل يف  الإلزامي من  للتعليم  ما زالوا خا�سعني  الذين  الأطفال  ت�سغيل  3 - منع 
اأ�سغال حترمهم من ال�ستفادة الكاملة من هذا التعليم؛

منوهم  متطلبات  مع  لتتوافق  �سنة   18 دون  العمال  ا�ستخدام  مدة  من  احلّد   -  4
واحتياجاتهم للتدريب املهني خا�سة؛

5 - العرتاف بحق العمال ال�سغار واملتمرنني، يف اأجر عادل اأو عالوات منا�سبة؛

6 - الن�س على اأن ال�ساعات التي يق�سيها ال�سباب يف التدريب املهني اأثناء �ساعات 
العمل العادية، ومبوافقة �ساحب العمل، تعّد جزءًا من يوم العمل؛

7 - حتديد مدة الإجازات ال�سنوية املدفوعة للعمال دون 18 �سنة باأربعة اأ�سابيع على 
الأقل ؛

8 - منع ا�ستخدام العمال دون 18 �سنة يف الأعمال الليلية، با�ستثناء الأعمال التي 
يحددها الت�رشيع اأو اللوائح الوطنية؛

التي  الأعمال  بع�س  يعملون يف  الذين  �سنة  العمال دون 18  اأن  الن�س على   -  9
يحددها الت�رشيع اأو اللوائح الوطنية يجب اأن يخ�سعوا لرقابة طبية منتظمة؛

10 - �سمان حماية خا�سة �سد الأخطار اجل�سدية واخللقية التي يتعر�س لها الأطفال 
وال�سباب، وبخا�سة تلك الناجتة عن عملهم ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش.

مادة 8
حق العامالت يف حماية الأمومة

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية حلق العامالت يف حماية الأمومة 
مبا يلي:

1 - �سمان اأن حت�سل العامالت، قبل الولدة وبعدها، على راحة مدتها على الأقل 
اأربعة ع�رش اأ�سبوعًا، �سواء يف اإجازة مدفوعة الأجر، اأو اإعانات ال�سمان الجتماعي 

املنا�سبة، اأو اإعانات املوارد العامة.

2 - اعتبار غري قانوين اإخطار �ساحب العمل بف�سل امراأة يف اأثناء الفرتة ما بني 
اإخطارها له باأنها حامل وحتى نهاية اإجازة الأمومة، اأو باإخطارها بف�سلها يف اأثناء ذلك 

الوقت، اأو ينتهي هذا الإخطار خالل تلك الفرتة؛
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3 - �سمان اأوقات راحة كافية لالأمهات الالتي ير�سعن اأطفالهن؛

4 - تنظيم العمل الليلي لالأمهات احلوامل اللواتي اأجننب حديثا، اأو اللواتي ير�سعن 
اأطفالهن؛

5 - منع عمل الن�ساء احلوامل، اللواتي اأجننب حديثا، اأو اللواتي ير�سعن اأطفالهن، 
اأو  ال�سحية  اأو غري  الطابع اخلطري،  املناجم، وكل الأعمال الأخرى ذات  اأعمال  يف 

ال�ساقة، واأن تتخذ الإجراءات املنا�سبة حلماية حقوق هوؤلء الن�ساء يف جمال العمل.

مادة 9
احلق فى التوجيه املهني

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف التوجيه املهني بتوفري اأو 
ت�سجيع، عند ال�رشورة، اخلدمات التي ت�ساعد جميع الأ�سخا�س، مبا يف ذلك املعاقني، 
بعني  الأخذ  مع  املهنية،  العالوة  اأو  املهنة  باختيار  تتعلق  التي  امل�سكالت  حل  على 
العتبار، ومميزات الفرد والعالقة بينها وبني جمالت اأ�سواق العمل؛ ويجب اأن تقدم 

هذه امل�ساعدة جمانا �سواء لل�سباب، مبا يف ذلك لأطفال يف �سن الدرا�سة، اأو للبالغني.

مادة 10
احلق فى التدريب املهني

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف التدريب املهني مبا يلي:

ذلك  الأ�سخا�س، مبا يف  التقني واملهني جلميع  التدريب  بت�سجيع،  اأو  1 - �سمان 
العمل  لأ�سحاب  املهنية  املنظمات  مع  وبالت�ساور  �رشوريا،  باعتباره  املعاقون، 
والتعليم  العايل  التقني  التعليم  اإىل  بالو�سول  ت�سمح  التي  الت�سهيالت  ومنح  والعمال، 

اجلامعي وفقا ملعيار ال�ستعداد الفردي فقط؛

2 - �سمان اأو ت�سجيع نظام للتدريب، واأنظمة اأخرى لتدريب الفتيان والفتيات على 
الوظائف املختلفة؛

3 - �سمان اأو ت�سجيع، باعتباره �رشوريا ما يلي:

اأ - التدابري املنا�سبة وال�سهل الو�سول اإليها بغر�س تاأهيل العمال الرا�سدين؛

ب - التدابري اخلا�سة بغر�س اإعادة التاأهيل املهني للعمال الرا�سدين، والتي يتطلبها 
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التطور التقني اأو مع التوجه اجلديد ل�سوق العمل؛

4 - �سمان اأو ت�سجيع، التدابري اخلا�سة لتاأهيل واإعادة اإدماج العاطلني عن العمل 
لفرتة طويلة، باعتبارها �رشورية؛

5 - ت�سجيع ال�ستخدام الكامل لالإمكانيات التي ن�ست عليها الأحكام املنا�سبة مثل:

اأ - تقلي�س كل احلقوق اأو الأعباء اأو اإلغائها؛

ب - منح م�ساعدة مالية يف احلالت املنا�سبة؛

ج - اإدخال الأوقات املكر�سة للدرو�س الإ�سافية للتاأهيل الذي يتابعه العمال، بطلب 
من رب العمل، يف ال�ساعات العادية للعمل؛

د - �سمان فعالية نظام التدريب وكل نظام اآخر لتاأهيل العمال ال�سباب، عرب رقابة 
منا�سبة، وبالت�ساور مع املنظمات املهنية لأ�سحاب العمل والعمال، ومع �سمان حماية 

مالئمة للعمال ال�سباب، ب�سكل عام.

مادة 11
احلق فى حماية ال�سحة

باتخاذ  ال�سحة،  للحق يف حماية  الفعلية  املمار�سة  بهدف �سمان  الأطراف،  تتعهد 
الإجراءات املنا�سبة، اإما مبا�رشة، اأو بالتعاون مع املنظمات العامة واخلا�سة، والتي 

تهدف خا�سة اإىل:

اأ - اإزالة اأ�سباب اعتالل ال�سحة، قدر الإمكان؛

وتنمية  ال�سحة  بتح�سني  يتعلق  فيما  والرتبية  ال�ست�سارات  خدمات  توفري   - ب 
الإح�سا�س بامل�سئولية الفردية يف ال�ساأن ال�سحي؛

ج - الوقاية، من الأمرا�س الوبائية، وامل�ستوطنة، والأمرا�س الأخرى، وكذلك 
احلوادث، قدر الإمكان.

مادة 12
احلق فى ال�سمان الجتماعي

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف ال�سمان الجتماعي مبا 
يلي:
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1 - اإن�ساء نظام لل�سمان الجتماعي اأو املحافظة عليه؛

2 - احلفاظ على م�ستوى ُمر�ٍس لنظام ال�سمان الجتماعي، اأو م�ساٍو، على الأقل، 
للمعيار املطلوب للم�سادقة على القانون الأوروبي لل�سمان الجتماعي؛

3 - ال�سعي لرفع م�ستوى ال�سمان الجتماعي مل�ستوى اأعلى تدريجيا؛

4 - اتخاذ التدابري، عرب اإبرام اتفاقيات منا�سبة ثنائية اأو متعددة الأطراف، اأو عرب 
و�سائل اأخرى، مع مراعاة ال�رشوط املحددة يف هذه التفاقيات، وذلك بهدف �سمان:

اأ - الت�ساوي يف املعاملة بني مواطني كل طرف، وبني رعايا الأطراف الأخرى 
متنحها  التي  املميزات  على  املحافظة  وكذلك  الجتماعي،  ال�سمان  بحقوق  يتعلق  فيما 
الأ�سخا�س  بها  يقوم  التي  التنقل  اأ�سكال  تكن  مهما  الجتماعي،  ال�سمان  ت�رشيعات 

املحميون بني اأرا�سي تلك الأطراف؛

ب - منح احلقوق يف ال�سمان الجتماعي و�سماناتها وتعزيزها، بو�سائل مثل جمع 
فرتات التاأمني اأو الأعمال املنجزة تطبيقا لت�رشيع كل دولة طرف.

مادة 13
احلق فى امل�ساعدة الجتماعية والطبية

الجتماعية  امل�ساعدة  يف  للحق  الفعلية  املمار�سة  �سمان  بهدف  الأطراف،  تتعهد 
والطبية مبا يلي:

اأن  ي�ستطيع  ول  كافية  موارد  ميلك  ل  �سخ�س،  كل  يح�سل  اأن  على  ال�سهر   -  1
يح�سل على هذه املوارد بو�سائله اخلا�سة اأو اأن يح�سل عليها بو�سائل اأخرى، وبخا�سة 
عن طريق الإعانات الناجتة عن نظام ال�سمان الجتماعي، على م�ساعدة منا�سبة، ويف 

حال املر�س، على العناية التي تتطلبها �سحته؛

نق�سان  من  امل�ساعدة  تلك  من  امل�ستفيدون  الأ�سخا�س  يعاين  األ  على  ال�سهر   -  2
حقوقهم ال�سيا�سية اأو الجتماعية؛

اأو  العام  الطابع  املنا�سبة ذات  3 - متكني كل �سخ�س من احل�سول على اخلدمات 
اخلا�س، وكل الن�سائح وكل امل�ساعدة ال�سخ�سية ال�رشورية للوقاية من حالة احلاجة 

ذات الطابع ال�سخ�سي اأو العائلي، اأو اإلغائها اأو تخفيفها؛

4 - تطبيق الأحكام امل�سار اإليها يف الفقرات 1، و2، و3 من هذه املادة، وعلى قدم 



154

قانوين  ب�سكل  واملوجودين  الأخرى  الأطراف  رعايا  وبني  مواطنيها،  بني  امل�ساواة، 
الأوروبية  التفاقية  مبقت�سى  عاتقها  على  امللقاة  لاللتزامات  وتطبيقا  اأرا�سيها،  على 
الأول/دي�سمرب  بتاريخ 11 كانون  باري�س  املوقعة يف  لل�سمان الجتماعي وال�سحي، 

.1953

مادة 14
احلق فى ال�ستفادة من اخلدمات الجتماعية

الفعلية للحق يف ال�ستفادة من اخلدمات  تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة 
الجتماعية مبا يلي:

اأو تنظيم اخلدمات با�ستخدام الأ�ساليب اخلا�سة باخلدمات الجتماعية  1 - ت�سجيع 
والتي ت�سهم يف رفاهية الأفراد واملجموعات يف املجتمع وتنميتهم، وكذلك تاأقلمهم مع 

الو�سط الجتماعي؛

2 - ت�سجيع م�ساركة الأفراد واملنظمات التطوعية وغريها يف اإن�ساء هذه اخلدمات 
واملحافظة عليها.

مادة 15
حق الأ�سخا�ص املعاقني فىال�ستقاللية والندماج الجتماعي 

وامل�ساركة فى حياة املجتمع
تتعهد الأطراف، بهدف متكني الأ�سخا�س املعاقني، مهما تكن اأعمارهم، وطبيعة 
اإعاقتهم اأو �سببها، من املمار�سة الفعلية للحق يف ال�ستقاللية، والندماج الجتماعي، 

وامل�ساركة يف حياة املجتمع، وبخا�سة:

والرتبية،  بالتوجيه،  املعاقني  الأ�سخا�س  لتزويد  املنا�سبة  الإجراءات  اتخاذ   -  1
اإذا تعذر ذلك، عرب  اأو،  العام كلما كان ذلك ممكنا  القانون  اإطار  والتاأهيل املهني يف 

الهيئات املتخ�س�سة العامة اأو اخلا�سة؛

2 - ت�سجيع التحاقهم بالعمل عرب الإجراءات املنا�سبة التي ت�سجع اأ�سحاب العمل على 
ا�ستخدام الأ�سخا�س املعاقني، وا�ستمرارهم بعملهم يف بيئة عمل عادية، وتكييف �رشوط 
العمل ح�سب حاجة هوؤلء الأ�سخا�س اأو، عندما ل يكون ذلك ممكنا ب�سبب الإعاقة، 
بتنظيم اأو اإن�ساء اأعمال حممية تبعا لدرجة الإعاقة. ميكن تربير هذه الإجراءات، عند 

القت�ساء، باللجوء اإىل اخلدمات املتخ�س�سة للتوظيف واملرافقة؛
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3 - ت�سجيع الندماج الكامل وامل�ساركة يف احلياة الجتماعية، وبخا�سة اإجراءات، 
والتي  واحلركة  التوا�سل  يف  العقبات  جتاوز  اإىل  تهدف  التقنية،  امل�ساعدات  بينها  من 

ت�سمح با�ستخدام و�سائل النقل، والإقامة، والن�ساطات الثقافية والرتفيهية.

مادة 16
حق الأ�سرة فى احلماية الجتماعية والقانونية والقت�سادية

تتعهد الأطراف، بهدف حتقيق �رشوط احلياة والتنمية الكاملة لالأ�رشة، وهي اخللية 
الأ�سا�سية للمجتمع، بت�سجيع احلماية القت�سادية والقانونية والجتماعية حلياة الأ�رشة، 
وبخا�سة عرب الإعانات الجتماعية والعائلية، والتدابري املالية، وت�سجيع بناء امل�ساكن 
التي تلبي احتياجات الأ�رش، وم�ساعدة الأ�رش ال�سابة، اأو اعتماد اأي اإجراءات اأخرى 

منا�سبة.

مادة 17
حق الأطفال واملراهقني 

فىاحلماية الجتماعية والقانونية والقت�سادية
الفعلية للحق يف  اأن ت�سمن لالأطفال واملراهقني املمار�سة  تتعهد الأطراف، بهدف 
اأن تتخذ،  البدنية والعقلية،  تاألق �سخ�سيتهم ومتنية قدراتهم  بيئة ت�سجع على  النمو يف 
العامة  بالتعاون مع املنظمات  اأو  اإما مبا�رشة،  كل الإجراءات ال�رشورية واملنا�سبة، 

اأو اخلا�سة، بق�سد:

والتاأهيل  وامل�ساعدة، والرتبية،  العناية،  واملراهقني  لالأطفال  ت�سمن  اأن   - اأ   -  1
اخلدمات  اأو  املوؤ�س�سات  و�سيانة  تاأ�سي�س  على  العمل  وبخا�سة  اإليها،  يحتاجون  التي 

املنا�سبة والكافية لهذا الغر�س، مع الآخذ بعني العتبار حقوق الوالدين وواجباتهما؛

ب - حماية الأطفال واملراهقني �سد الإهمال، اأو العنف، اأو ال�ستغالل؛

ج - �سمان حماية اأو م�ساعدة خا�سة من الدولة لالأطفال اأو املراهقني املحرومني 
موؤقتا اأو نهائيا من امل�ساعدة العائلية؛

2 - اأن ت�سمن لالأطفال واملراهقني التعليم الأ�سا�سي والثانوي جمانا، وكذلك ت�سجيع 
املواظبة املدر�سية.
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مادة 18
احلق فى ممار�سة ن�ساط مربح فى اإقليم الأطراف الأخرى

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف ممار�سة ن�ساط مربح يف 
اإقليم الأطراف الأخرى مبا يلي:

1 - تطبيق اللوائح املعمول بها بروح ليربالية؛

اإلغائها،  اأو  التقا�سي  ر�سوم  وبتخفي�س  بها،  املعمول  الإجراءات  تب�سيط   -  2
والر�سوم الأخرى التي يدفعها العمال الأجانب اأو اأ�سحاب عملهم؛

3 - تخفيف اللتزامات التي حتكم ت�سغيل العمال الأجانب، فرديا اأو جماعيا؛

4 - والعرتاف: بحق مواطنيها يف املغادرة، والراغبني مبمار�سة ن�ساط مربح يف 
اأقاليم الأطراف الأخرى.

مادة 19
حق العمال املهاجرين وعائالتهم فى احلماية وامل�ساعدة

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية حلق العمال املهاجرين وعائالتهم 
يف احلماية وامل�ساعدة يف اإقليم كل طرف اآخر مبا يلي:

هوؤلء  مب�ساعدة  تتكفل  منا�سبة،  جمانية  خدمات  توافر  �سمان  اأو  املحافظة   -  1
العمال، وبتزويدهم خا�سة مبعلومات �سحيحة، واتخاذ كل الإجراءات املفيدة، وكلما 

�سمح بذلك الت�رشيع واللوائح الوطنية، للت�سدي لكل دعاية م�سللة تتعلق بالهجرة؛

2 - اعتماد الإجراءات املنا�سبة لت�سهيل مغادرة هوؤلء العمال و�سفرهم وا�ستقبالهم 
ال�رشورية،  والطبية  ال�سحية  اخلدمات  �سفرهم،  خالل  و�سمان،  عائالتهم،  مع 

وكذلك ال�رشوط ال�سحية املنا�سبة، يف نطاق �سلطاتها الق�سائية؛

لبلدان  اخلا�سة،  اأو  العامة،  اأو  الجتماعية،  اخلدمات  بني  التعاون  ت�سجيع   -  3
املهجر والهجرة، بح�سب الأحوال.

اأقل من  اإقليمها معاملة لي�ست  اأن ت�سمن لهوؤلء العمال املوجودين �رشعيا يف   - 4
معاملة مواطنيها، طاملا اأن هذه الق�سايا ينظمها الت�رشيع والإجراءات اأو تخ�سع لرقابة 

ال�سلطات الإدارية، فيما يخ�س املوا�سيع التالية:
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اأ - الأجور و�رشوط العمل والتوظيف الأخرى؛

التفاقيات  عليها  تن�س  التي  باملميزات  والتمتع  النقابية  للمنظمات  النت�ساب   - ب 
اجلماعية؛

ج - ال�سكن؛

اأقل من  اإقليمها معاملة لي�ست  اأن ت�سمن لهوؤلء العمال املوجودين �رشعيا يف   - 5
معاملة مواطنيها فيما يتعلق بال�رشائب، والر�سوم، وامل�ساهمات املتعلقة بالعمل، والتي 

يدفعها العاملون؛

قدر  اإقليمها،  يف  يقيم  باأن  له  امل�سموح  املهاجر  العامل  عائلة  �سمل  مّل  بت�سهيل   -  6
الإمكان؛

7 - باأن ت�سمن للعمال املوجودين �رشعيا يف اإقليمها معاملة لي�ست اأقل من معاملة 
مواطنيها، فيما يخ�س الدعاوى الق�سائية املتعلقة باملوا�سيع امل�سار اإليها يف هذه املادة؛

اإقليمها باأل يتم طردهم اإل اإذا هددوا  8 - اأن ت�سمن للعمال املوجودين �رشعيا يف 
اأمن الدولة اأو خالفوا النظام العام اأو الأخالق العامة؛

9 - ال�سماح بنقل كل ما ك�سب العمال املهاجرون ومدخراتهم والتي يرغبون بنقلها، 
يف احلدود التي ين�س عليها الت�رشيع؛

املهاجرين  للعمال  املادة  التي تن�س عليها هذه  التو�سع يف احلماية وامل�ساعدة   - 10
الذين يعملون حل�سابهم اخلا�س، وبالقدر الذي ميكن معه تطبيق هذه الإجراءات على 

هذه الفئة من العمال؛

عدة  هناك  كان  اإذا  اأو  امل�سيفة،  للدولة  القومية  اللغة  تعليم  وت�سهيل  ت�سجيع   -  11
لغات، تعليم اإحداها للعمال املهاجرين واأفراد عائالتهم؛

12 - ت�سجيع وت�سهيل تعليم اللغة الأم للعامل املهاجر واأولده، قدر الإمكان.

مادة 20
احلق يف تكافوؤ الفر�س واملعاملة املت�ساوية يف م�سائل ال�ستخدام واملهنة دون متييز 

ب�سبب اجلن�س.

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف تكافوؤ الفر�س واملعاملة 
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املت�ساوية يف م�سائل ال�ستخدام واملهنة دون متييز ب�سبب اجلن�س، بالعرتاف بهذا احلق 
واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ل�سمانته، ولت�سجيع تطبيقه يف املجالت التالية:

اأ - تي�سري ال�ستخدام، واحلماية �سد الت�رشيح، واإعادة الندماج املهني؛

ب - التوجيه والندماج املهني، واإعادة التاأهيل، والتاأقلم املهني؛

ج - �رشوط ال�ستخدام والعمل، مبا فيها الأجور؛

د - التدرج يف ال�ستخدام، مبا فيه الرتقية.

مادة 21
احلق فىالإعالم والت�ساور

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية حلق العمال يف الإعالم والت�ساور 
يف املن�ساأة، باتخاذ اأو ت�سجيع الإجراءات التي ت�سمح للعمال اأو ملمثليهم، وفقا للت�رشيع 

والتعامل الوطنيني مبا يلي:

مفهومة  وبطريقة  املنا�سبة،  الأوقات  يف  اأو  منتظم  ب�سكل  اإعالمهم  يتم  اأن   - اأ 
اإف�ساء  باأنه ميكن رف�س  ت�ستخدمهم، علما  التي  للمن�ساأة  القت�سادية واملالية  بالأو�ساع 

بع�س املعلومات التي ميكن اأن ت�رشُّ باملن�ساأة، اأو التي تتطلب اأن تبقى �رشية؛ و

والتي  املقرتحة  القرارات  بخ�سو�س  املنا�سب  الوقت  يف  ا�ست�سارتهم  تتم  اأن   - ب 
ميكن اأن توؤثر ب�سكل جوهري على م�سالح العمال، وبخا�سة تلك التي ميكن اأن يكون 

لها نتائج مهمة على اأو�ساع ال�ستخدام يف املن�ساأة.

مادة 22
احلق فىامل�ساركة بتحديد ظروف العمل وبيئة العمل وحت�سينها

بتحديد  امل�ساركة  العمال يف  الفعلية حلق  املمار�سة  الأطراف، بهدف �سمان  تتعهد 
ظروف العمل، وبيئة العمل يف املن�ساأة وحت�سينها، باتخاذ اأو ت�سجيع الإجراءات التي 

ت�سمح للعمال وملمثليهم، وفقا للت�رشيع والتعامل الوطنيني، بامل�ساهمة يف:

اأ - حتديد �رشوط العمل وحت�سينها، وتنظيم العمل، وبيئة العمل؛

ب - حماية ال�سحة، وال�سالمة داخل املن�ساأة؛
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ج - تنظيم اخلدمات والت�سهيالت الجتماعية، والجتماعية-الثقافية للمن�ساأة؛

د - مراقبة احرتام اللوائح املتعلقة بهذه امل�سائل.

مادة 23
حق الأ�سخا�ص امل�سنني فى احلماية الجتماعية

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية حلق الأ�سخا�س امل�سنني يف احلماية 
مع  بالتعاون  اأو  مبا�رشة  �سواء  ت�سجيعها،  اأو  املنا�سبة  الإجراءات  باتخاذ  الجتماعية، 

املنظمات العامة اأو اخلا�سة، والرامية بخا�سة اإىل:

- ال�سماح لالأ�سخا�س امل�سنني بالبقاء اأطول فرتة ممكنة كاأع�ساء بكامل الع�سوية يف 
املجتمع، بال�ستفادة من:

اأ - املوارد الكافية التي ت�سمح لهم بالعي�س حياة كرمية، وامل�ساركة بفعالية يف احلياة 
العامة، والجتماعية، والثقافية؛

ب - ن�رش املعلومات التي تتعلق باخلدمات والت�سهيالت املوجودة ل�سالح الأ�سخا�س 
امل�سنني والإمكانيات التي ت�سمح لهم با�ستخدامها؛

- ال�سماح لالأ�سخا�س امل�سنني بالختيار بحرية اأ�سلوب حياتهم والعي�س با�ستقاللية يف 
بيئتهم املعتادة لأطول فرتة ممكنة يرغبون فيها، وكلما كان ذلك ممكنا، وذلك:

اأ - بو�سع حتت ت�رشفهم م�ساكن تنا�سب اأو�ساعهم ال�سحية، وم�ساعدات منا�سبة 
بغر�س تنظيم م�ساكنهم؛

ب - بالرعاية ال�سحية واخلدمات الالزمة حلالتهم؛

مع  موؤ�س�سات  يف  يعي�سون  الذين  امل�سنني  لالأ�سخا�س  املنا�سبة  امل�ساعدة  �سمان   -
احرتام حياتهم اخلا�سة، وامل�ساركة يف حتديد �رشوط حياتهم يف املن�ساأة.

مادة 24
احلق فىاحلماية فى حالة الت�سريح

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف احلماية يف حالة الت�رشيح، 
بالعرتاف مبا يلي:
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اأ - حق العمال باأل يتم ت�رشيحهم من دون �سبب مقبول مرتبط بقدرتهم اأو �سلوكهم، 
اأو يتم ل�رشورات عمل املن�ساأة، اأو املوؤ�س�سة اأو اخلدمة؛

منا�سبة  اإعانة  اأو  الكايف  بالتعوي�س  اأ�سباب وجيهة  بال  امل�رشحني  العمال  ب - حق 
اأخرى.

مت  باأنه  قدر  الذي  للعامل  يكون  باأن  الأهداف،  هذه  لتحقيق  الأطراف،  ويتعهد 
ت�رشيحه من دون اأ�سباب وجيهة، احلق يف التقا�سي اأمام هيئة م�ستقلة.

مادة 25
حق العمال فى حماية عوائدهم فى حالة اإفال�ص �ساحب العمل

عوائدهم  حماية  يف  العمال  حلق  الفعلية  املمار�سة  �سمان  بهدف  الأطراف،  تتعهد 
اأن يتم �سمان م�ستحقات العمال الناجتة  اإفال�س �ساحب العمل، بالن�س على  يف حالة 
عن عقود العمل اأو عالقات العمل، من قبل موؤ�س�سات ال�سمان اأو اأي �سكل اآخر فّعال 

للحماية.
مادة 26

احلق فى الكرامة فى اأثناء العمل
تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية حلق جميع العمال يف الكرامة يف 

اأثناء العمل، وبالت�ساور مع منظمات اأ�سحاب العمل والعمال، مبا يلي:

1 - ت�سجيع الوعي، والإعالم، والوقاية يف جمال التحر�س اجلن�سي يف اأمكنة العمل 
مثل هذه  العمال �سد  املنا�سبة حلماية  الإجراءات  واتخاذ كل  بالعمل،  له عالقة  ما  اأو 

الت�رشفات؛

والعدائية  امل�سينة  الأعمال  جمال  يف  والوقاية  والإعالم،  الوعي،  ت�سجيع   -  2
واملتكررة �سد كل عامل يف جمال العمل اأو ما له عالقة بالعمل، واتخاذ كل الإجراءات 

املنا�سبة حلماية العمال �سد هذه الت�رشفات.

مادة 27
حق العمال ذوي امل�سوؤوليات العائلية فى تكافوؤ الفر�ص واملعاملة املت�ساوية

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف امل�ساواة يف تكافوؤ الفر�س 
والعمال  العمال  هوؤلء  وبني  العائلية  امل�سئوليات  ذوي  اجلن�سني،  من  العمال  بني 
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الآخرين مبا يلي:

1 - اتخاذ اإجراءات منا�سبة بهدف:

اأ - ال�سماح للعمال الذين يتحملون م�سئوليات عائلية للدخول يف احلياة العملية والبقاء 
فيها اأو للعودة اإليها بعد غياب ب�سبب هذه امل�سئوليات، ومن بينها الإجراءات يف جمال 

التوجيه والتاأهيل املهنيني؛

وال�سمان  العمل  ب�رشوط  يتعلق  فيما  احتياجاتهم  العتبار  بعني  الأخذ   - ب 
الجتماعي؛

ج - تطوير وت�سجيع اخلدمات العامة واخلا�سة، وبخا�سة خدمات حرا�سة الأطفال 
نهارا والأ�سكال الأخرى للح�سانة؛

الأمومة،  اإجازة  بعد  فرتة  خالل  الوالدين،  من  واحد  لكل  الفر�سة  اإتاحة   -  2
عن  و�رشوطها  الفرتة  حتديد  يتم  بحيث  الطفل،  لرعاية  اأبوية  اإجازة  على  باحل�سول 

طريق الت�رشيع الوطني، اأو التفاقيات اجلماعية، اأو التطبيق العملي؛

3 - �سمان األ ت�سكل امل�سئوليات العائلية، بحد ذاتها، �سببا مقبوًل للت�رشيح.

مادة 28
حق ممثلي العمال فى احلماية داخل املن�ساأة 

والت�سهيالت التي متنح لهم
احلماية  يف  العمال  ممثلي  حلق  الفعلية  املمار�سة  �سمان  بهدف  الأطراف،  تتعهد 

داخل املن�ساأة والت�سهيالت التي متنح لهم، باأن توفر للعمال يف املن�ساأة:

اأ - ال�ستفادة من حماية فعلية �سد الأعمال التي ميكن اأن ت�سبب اأ�رشارا لهم، ومن 
يف  للعمال  كممثلني  ن�ساطاتهم  اأو  �سفتهم  ب�سبب  تربيره  ميكن  والذي  الت�رشيح،  بينها 

املن�ساأة؛

ب - الت�سهيالت املنا�سبة التي ت�سمح لهم بالقيام ب�رشعة وفعالية باأعمالهم، مع الأخذ 
بعني العتبار نظام العالقات املهنية املقرر يف كل بلد، وكذلك الحتياجات، واأهمية 

م�سئوليات املن�ساأة املعنية.
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مادة 29
احلق فى الإعالم والت�ساور فى اإجراءات الف�سل اجلماعي

يف  والت�ساور  الإعالم  يف  للحق  الفعلية  املمار�سة  �سمان  بهدف  الأطراف،  تتعهد 
اإجراءات الف�سل اجلماعي، باأن يقوم اأ�سحاب العمل باإعالم ممثلي العمال وا�ست�سارتهم 
يف الوقت املنا�سب، وقبل الف�سل اجلماعي، فيما يتعلق باإمكانية جتنب الف�سل اجلماعي 
اإجراءات  اإىل  اللجوء  خالل  من  النتائج،  وتخفيف  املف�سولني،  اأعداد  من  احلّد  اأو 
اجتماعية مرافقة، تهدف خا�سة للم�ساعدة يف اإعادة التوظيف اأو اإعادة اإدماج العمال 

املعنيني، على �سبيل املثال.

مادة 30
احلق فى احلماية �سد الفقر واحلرمان الجتماعي

الفقر  �سد  احلماية  يف  للحق  الفعلية  املمار�سة  �سمان  بهدف  الأطراف،  تتعهد 
واحلرمان الجتماعي مبا يلي:

الفعلي،  احل�سول  لت�سجيع  ومن�سقة  �ساملة  مقاربة  اإطار  يف  الإجراءات  اتخاذ   - اأ 
لالأ�سخا�س املوجودين، اأو ميكن اأن يوجدوا، يف حالة احلرمان الجتماعي، اأو الفقر، 
اأو  التعليم،  اأو  التاأهيل،  اأو  ال�سكن،  اأو  اأو عر�سة لذلك هم وعائالتهم، على العمل، 

الثقافة، اأو امل�ساعدة الجتماعية اأو الطبية.

ب - اإعادة النظر يف الإجراءات، بهدف اإدماجهم اإذا كان ذلك �رشوريًا.

مادة 31
احلق فى ال�سكن

تتعهد الأطراف، بهدف �سمان املمار�سة الفعلية للحق يف ال�سكن، باتخاذ الإجراءات 
التي تهدف اإىل:

1 - ت�سجيع احل�سول على ال�سكن مب�ستوى ُمر�ٍس؛

2 - الوقاية من الت�رشد واحلّد منه بهدف اأن يتم اإلغاوؤه تدريجيا؛

3 - جعل اأ�سعار ال�سكن متاحة لالأ�سخا�س الذين لي�س لديهم موارد كافية.
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اجلزء الثالث
مادة اأ

التعهدات
1 - تتعهد الأطراف، وبالتحفظ على اأحكام املادة ب، مبا يلي:

اأ - اعتبار اأن اجلزء الأول من هذا امليثاق اإعالن يحدد الأهداف التي ت�سعى لتحقيقها 
بكل الو�سائل املنا�سبة، وتطبيقها ح�سب اأحكام الفقرة التمهيدية لهذا اجلزء؛

ب - اعتباره ملتزما على الأقل ب�ست مواد من املواد الت�سع من اجلزء الثاين من هذا 
امليثاق، وهي املواد التالية: 1، و5، و6، و7، و12، و13، و16، و19، و20.

ج - اعتباره مرتبطا بعدد اإ�سايف من املواد اأو الفقرات املرقمة يف اجلزء الثاين من 
التي  املرقمة  والفقرات  للمواد  الإجمايل  العدد  يقل  األ  ب�رشط  تختارها،  التي  امليثاق، 

يرتبط بها عن 16 مادة اأو 63 فقرة مرقمة.

التي مت اختيارها تطبيقا  بالفقرات  اأو  باملواد  اأوروبا  العام ملجل�س  ُيبلغ الأمني   - 2
اأو  الت�سديق،  وثيقة  اإيداع  لدى  املادة،  هذه  من   1 الفقرة  من  )ج(  و  )ب(  للبندين 

القبول، اأو املوافقة.

3 - يجوز لأي طرف، يف كل وقت لحق، اأن ي�رشح بتبليغ يوجه اإىل الأمني 
اأو فقرة مرقمة من اجلزء الثاين من امليثاق، والتي  العام، باعتباره ملزمًا بكل مادة 
مل يقبلها بعد تطبيقا لأحكام الفقرة 1 من هذه املادة. �سيتم اعتبار هذه التعهدات الالحقة 
جزءا ل يتجزاأ من الت�سديق، اأو القبول، اأو املوافقة، ويتمخ�س عنها الأثر نف�سه من 

اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة مهلة �سهر بعد تاريخ التبليغ.

4 - يكون لكل طرف نظام تفتي�س للعمل منا�سب لالأو�ساع الوطنية.

مادة ب
العالقة مع امليثاق الجتماعي الأوروبي والربوتوكول امل�ساف لعام 1988

يف  طرف  اأو  الأوروبي  الجتماعي  امليثاق  يف  متعاقد  طرف  لأي  يجوز  ل   -  1
الربوتوكول امل�ساف تاريخ 5 اآيار/مايو 1988، اأن ي�سدق، اأو يقبل، اأو يوافق على 
امليثاق  اأحكام  التي تطابق  اأن يعترب نف�سه ملزما على الأقل بالأحكام  امليثاق دون  هذا 

الجتماعي الأوروبي، وعند اللزوم، الربوتوكول امل�ساف، واللذين التزم بهما.
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تاريخ  من  اعتبارا  تاأثري،  امليثاق  هذا  اأحكام  بكل  باللتزامات  للقبول  يكون   -  2
امليثاق  اأحكام  وتتوقف  املعني،  الطرف  حق  يف  التنفيذ  حيز  اللتزامات  دخول 
الجتماعي الأوروبي، وعند اللزوم، اأحكام بروتوكوله امل�ساف لعام 1988، عن 
التطبيق يف حق الطرف املعني اإذا كان هذا الطرف مرتبطا بواحدة من الوثيقتني اللتني 

متت الإ�سارة اإليهما اأو بالوثيقتني معا.

اجلزء الرابع
مادة ج

مراقبة تطبيق التعهدات الواردة فى هذا امليثاق
ين�س  التي  نف�سها  للرقابة  امليثاق  الواردة يف هذا  القانونية  التعهدات  يخ�سع تطبيق 

عليها امليثاق الجتماعي الأوروبي.

مادة د
ال�سكاوى اجلماعية

الذي  الأوروبي  الجتماعي  امليثاق  اإىل  امل�ساف  الربوتوكول  اأحكام  تطبق   -  1
ين�س على نظام �سكاوى جماعية على الأحكام املطبقة يف هذا امليثاق بالن�سبة للدول التي 

�سادقت على هذا الربوتوكول.
الجتماعي  امليثاق  اإىل  امل�ساف  بالربوتوكول  تلتزم  مل  دولة  لكل  يجوز   -  2
الأوروبي الذي ين�س على نظام �سكاوى جماعية، اأن تعلن بتبليغ يوجه لالأمني العام 
ملجل�س اأوروبا، عند اإيداع وثيقة الت�سديق، اأو القبول، اأو املوافقة، لهذا امليثاق، اأو 
امليثاق ح�سب  هذا  عليها  ين�س  التي  التعهدات  تقبل مبراقبة  باأنها  يف كل وقت لحق، 

اإجراءات هذا الربوتوكول.

اجلزء اخلام�ص

مادة هـ
عدم التمييز

اأو  العرق،  اأ�سا�سه  متييز  دون  امليثاق  هذا  يف  بها  املعرتف  باحلقوق  التمتع  ُيكفل 
اأخرى،  اآراء  اأي  اأو  ال�سيا�سية،  الآراء  اأو  الديانة،  اأو  اللغة،  اأو  اجلن�س،  اأو  اللون، 
اأو املن�ساأ الوطني، اأو الأ�سل الجتماعي، اأو ال�سحة، اأو النت�ساب لأقلية قومية، اأو 

املولد، اأو اأي و�سع اآخر.
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مادة و
املخالفات وقت احلرب اأو اخلطر العام

العام  اأي من حالت اخلطر  اأو  يتخذ يف حالة احلرب  اأن  لكل طرف  1 - يجوز 
املن�سو�س عليها يف هذا  التعهدات  اإجراءات تخالف  يتخذ  اأن  الأمة،  يهدد حياة  الذي 
امليثاق، يف اأ�سيق احلدود، اأو ما تقت�سيه احلالة وب�رشط األ تتناق�س هذه الإجراءات 

مع التعهدات املنبثقة عن القانون الدويل.

ُيعلم ب�سكل كامل، ويف فرتة  اأن  2 - يجب على كل طرف مار�س حق املخالفات 
معقولة، الأمني العام ملجل�س اأوروبا، بالإجراءات التي اتخذها ودوافعها. ويجب اأن 
ُيعلم اأي�سا الأمني العام بتاريخ توقف هذه الإجراءات، ومن ثم التطبيق الكامل لأحكام 

امليثاق التي قبل تطبيقها من جديد تطبيقا كامال.

مادة ز
القيود

1 - ل تخ�سع احلقوق واملبادئ املذكورة يف اجلزء الأول، عندما يتم فعليا تطبيقها، 
الفعلي مبمار�سة هذه احلقوق واحلريات، كما هو من�سو�س عليها يف اجلزء  والتمتع 
الثاين، لأي حتديد اأو تقييد غري مذكور يف اجلزءين الأول والثاين، با�ستثناء تلك التي 
حقوق  احرتام  ل�سمان  دميقراطي،  جمتمع  يف  �رشورية  وتكون  القانون،  يحددها 
الآخرين وحرياتهم، اأو حلماية النظام العام، اأو الأمن الوطني، اأو ال�سحة العامة، 

اأو الأخالق.

2 - ل يجوز تطبيق القيود امل�سموح بها مبوجب هذا امليثاق على احلقوق والواجبات 
املذكورة فيه، اإل للهدف الذي و�سعت له.

مادة ح
العالقة بني امليثاق والقانون الداخلي اأو التفاقيات الدولية

التفاقيات  اأو  املعاهدات،  اأو  الداخلي،  القانون  باأحكام  امليثاق  هذا  اأحكام  تخل  ل 
الثنائية اأو متعددة الأطراف، التي دخلت اأو �ستدخل حيز التنفيذ والتي تكون اأكرث نفعا 

لالأ�سخا�س املحميني.
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مادة ط
تنفيذ التعهدات املطلوبة

1 - تنفذ الأحكام املنا�سبة يف املواد من 1 اإىل 31 من اجلزء الثاين من هذا امليثاق، 
ومن دون الإخالل باأ�ساليب التنفيذ التي تن�س عليها هذه املواد، عن طريق:

اأ - الت�رشيع اأو اللوائح؛

العمل  اأ�سحاب  منظمات  اأو  العمل  اأ�سحاب  بني  اإبرامها  مت  التي  التفاقيات   - ب 
ومنظمات العمال؛

ج - املزج بني هذين املنهجني؛

د - الو�سائل الأخرى املنا�سبة.

2 - تعّد م�ستوفية التعهدات الناجتة عن الفقرات، 1، و2، و3، و4، و5، و7 من 
املادة 2، والفقرات 4، و6، و7، من املادة 7، والفقرات 1، و2، و3، و5 من املادة 
الأحكام،  ُطبقت هذه  اإذا  امليثاق،  هذا  الثاين من  واملادتني 21 و22 من اجلزء   ،10

ح�سب الفقرة 1 من هذه املادة، على الغالبية العظمى من العمال املعنيني.

مادة ك
التعديالت

1 -ُيبلغ الأمني العام ملجل�س اأوروبا بكل تعديل على اجلزءين الأول والثاين من هذا 
امليثاق، وبكل تعديل على اجلزءين  التي ي�سمنها هذا  امليثاق، والذي يتعلق باحلقوق 
الثالث والرابع، املقرتح من قبل طرف اأو من قبل اللجنة احلكومية، ُوير�سله الأمني 

العام اإىل اأطراف هذا امليثاق.

2 - تدر�س اللجنة احلكومية كل تعديل مقرتح تطبيقا لأحكام الفقرة ال�سابقة، وحُتيل 
الن�س للموافقة اإىل جلنة الوزراء بعد ا�ست�سارة اجلمعية الربملانية. ُيحال الن�س اإىل كل 

الأطراف لقبوله، بعد موافقة جلنة الوزراء.

امليثاق حيز  هذا  الثاين من  الأول وعلى اجلزء  تعديل على اجلزء  يدخل كل   - 3
انتهاء فرتة �سهر بعد  يلي  الذي  اليوم الأول  التي قبلت به، يف  التنفيذ بحق الأطراف 

تاريخ تبليغ ثالثة اأطراف لالأمني العام بقبولها به.

ويدخل التعديل حيز التنفيذ يف حق كل طرف قبل به لحقا، يف اليوم الأول من 
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ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة �سهر بعد تاريخ تبليغ هذا الطرف لالأمني العام بقبوله به.

4 - يدخل كل تعديل على الأجزاء من ثالثة اإىل �ستة حيز التنفيذ يف اليوم الأول من 
ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة �سهر بعد تاريخ تبليغ كل الأطراف الأمني العام بقبولها 

به.

مادة ل
التوقيع والت�سديق والدخول حيز التنفيذ

1 - ُيفتح هذا امليثاق لتوقيع الدول الأع�ساء يف جمل�س اأوروبا. ويخ�سع للت�سديق 
العام  املوافقة لدى الأمني  اأو  القبول  اأو  الت�سديق  املوافقة. ُتودع وثائق  اأو  القبول  اأو 

ملجل�س اأوروبا.

2 - يبداأ العمل بهذا امليثاق يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة �سهر 
واحد من التاريخ الذي تعرب فيه ثالث دول اأع�ساء يف جمل�س اأوروبا عن موافقتها 

على اللتزام بهذا امليثاق طبقًا لأحكام الفقرة ال�سابقة.

3 - يدخل امليثاق حيز التنفيذ بالن�سبة لكل دولة ع�سو تعرب لحقًا عن موافقتها على 
اللتزام به، يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة �سهر بعد تاريخ اإيداع 

وثيقة الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة.

مادة م
التطبيقات الإقليمية

موقع،  لكل  وي�ستطيع  طرف.  لكل  الأ�سلي  الإقليم  على  امليثاق  هذا  يطبق   -  1
وقت التوقيع اأو عند اإيداع وثيقة الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة، اأن يو�سح، باإعالن 
ُيقدم اإىل الأمني العام ملجل�س اأوروبا، الأرا�سي التي ميكن اعتبارها، لهذا الغر�س، 

اأرا�سي اأ�سلية.

اأو  القبول  اأو  الت�سديق  اإيداع وثيقة  اأو عند  التوقيع  2 - ي�ستطيع كل موقع، وقت 
ملجل�س  العام  الأمني  اإىل  ُيقدم  باإعالن  ُي�رشح،  اأن  اأي وقت لحق،  اأو يف  املوافقة، 
غري  الأرا�سي  اأو  الأر�س  على  �سيطبق  منه،  جزءا  اأو  كله  امليثاق،  باأن  اأوروبا، 
ميار�س  التي  اأو  الدولية  عالقاتها  يبا�رش  والتي  الإعالن،  هذا  يحددها  التي  الأ�سلية 
م�سئوليتها الدولية. وُيحدد يف هذا الإعالن مواد اأو فقرات اجلزء الثاين من امليثاق التي 

يعتربها اإلزامية فيما يتعلق بكل اأر�س من الأرا�سي امل�سار اإليها يف الإعالن.
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3 - يطبق امليثاق على الأر�س اأو على الأرا�سي امل�سار اإليها يف الإعالن املذكور 
انق�ساء فرتة �سهر بعد  يلي  الذي  ال�سهر  اليوم الأول من  الثانية اعتبارا من  الفقرة  يف 

تاريخ و�سول تبليغ من قبل الأمني العام.

4 - يجوز لكل طرف، يف كل وقت لحق، اأن ُي�رشح، بتبليغ يوجهه اإىل الأمني 
العام ملجل�س اأوروبا، اأنه يقبل باللتزام، فيما يتعلق بواحدة اأو بعدة اأرا�ٍس يطبق عليها 
امليثاق مبقت�سى الفقرة 2 من هذه املادة، باأي مادة اأو فقرة مرقمة مل يقبل بها بعد فيما 
يتعلق بهذه الأر�س اأو تلك الأرا�سي. �سيتم اعتبار هذه اللتزامات الالحقة جزءا ل 
يتجزاأ من الت�رشيح الأ�سلي فيما يتعلق بالأر�س املعنية، ويكون لها الأثر نف�سه اعتبارا 

من اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء مهلة �سهر بعد تاريخ تبليغ الأمني العام.

مادة ن
الإلغاء

بعد  �سنوات  خم�س  مهلة  انق�ساء  قبل  امليثاق  هذا  اإلغاء  طرف  لأي  يجوز  ل   -  1
اأو قبل انق�ساء كل مهلة لحقة مدتها �سنتان، ويف كل  تاريخ دخول امليثاق يف حقه، 
الأحوال، يجب اأن ُيقدم تبليغ قبل �ستة اأ�سهر لالأمني العام ملجل�س اأوروبا، الذي يقوم 

بنقله لالأطراف الأخرى.

اأو فقرة من  اإلغاء كل مادة  اأحكام الفقرة ال�سابقة،  2 - يجوز لكل طرف، ح�سب 
اجلزء الثاين من امليثاق، والذي قبل به، ب�رشط األ يكون عدد املواد اأو الفقرات التي 
التزم بها هذا الطرف اأقل من 16 مادة و63 فقرة، واأن هذا الرقم من املواد والفقرات 
)اأ(،  املادة  اإليها  اأ�سارت  التي  املواد  بني  من  الطرف  هذا  اختارها  التي  املواد  يت�سمن 

الفقرة 1، البند )ب(.

اأو فقرة من اجلزء الثاين من  اإلغاء هذا امليثاق اأو كل مادة  3 - يجوز لكل طرف 
عليها  يطبق  اأر�س  بكل  يتعلق  فيما  املادة،  هذه  من   1 الفقرة  �رشوط  ح�سب  امليثاق، 

امليثاق، مبقت�سى اإعالن يتم تطبيقا للفقرة 2 من املادة )م(.

مادة �ص
ملحق
يعّد ملحق  هذا امليثاق جزءًا ل يتجزاأ منه.
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مادة �ص
التبليغات

ملكتب  العام  واملدير  املجل�س  يف  الأع�ساء  الدول  اأوروبا  ملجل�س  العام  الأمني  ُيبلغ 
العمل الدويل:

اأ - بكل توقيع؛

ب - باإيداع كل وثيقة ت�سديق، اأو قبول، اأو موافقة؛

ج - بكل تاريخ دخول هذا امليثاق حيز التنفيذ تطبيقا للمادة )ك(؛

الفقرتني 1 و2، )و(،  الفقرتني 2 و3، )د(،  )اأ(،  للمواد  اإعالن تطبيقا  د - بكل 
الفقرة  2، و)م(، الفقرات 1، و2، و3، و4.

هـ - بكل تعديل تطبيقا للمادة )ل(؛

و - بكل اإلغاء تطبيقا للمادة )م(؛

ز - بكل عمل اآخر، تبليغ اأو اإعالم له عالقة بهذا امليثاق.

وبناء عليه، وقع املوقعون املخولون بذلك على هذا امليثاق.

حرر في ستراسبورغ بتاريخ 3 آيار/مايو 1996 بالفرنسية واإلجنليزية، وكال النصني معتمد بالتساوي، 

رسمية  نسخة  أوروبا  جمللس  العام  األمني  ويوّجه  أوروبا.  مجلس  سجالت  في  تودع  واحدة  نسخة  في 

مصدقة إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا، وإلى املدير العام ملكتب العمل الدولي.

ملحق امليثاق الجتماعي الأوروبي املُعّدل
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�سمول امليثاق الجتماعي الأوروبي املّعدل لالأ�سخا�ص املحميني
1 - مع مراعاة اأحكام املادة 12، الفقرة 4، واملادة 13 الفقرة 4، ل ي�سمل الأفراد 
املعنيني باملواد من 1 اإىل 17، ومن 20 اإىل 31، الأجانب اإل اإذا كانوا من مواطني 

الأطراف الأخرى، ويقيمون قانونيا اأو يعملون بانتظام على اأرا�سي الطرف 
املعني، على اأن تف�رش املواد امل�سار اإليها على �سوء اأحكام املادتني 18 و19.

اأفرادا  امل�سابهة  احلقوق  لت�سمل  الأطراف  من  اأي  يو�سع  اأن  التف�سري  هذا  ي�ستبعد  ل 
اآخرين.

2 - مينح كل طرف الالجئني الذين ي�سملهم تعريف اتفاقية جنيف تاريخ 28 متوز/
يوليو 1951 اخلا�سة باأو�ساع الالجئني، والربوتوكول تاريخ 31 كانون الثاين/يناير 
1967، واملقيمني نظاميا على اأرا�سيه، معاملة مر�سية قدر الإمكان، ولي�ست يف اأي 
حالة، اأقل من تلك التعهدات التي التزم بها مبقت�سى اتفاقية 1951، وكذلك مبقت�سى 

كل التفاقيات الدولية املعتمدة واملطبقة على الالجئني امل�سار اإليهم اآنفا.

تاريخ 28  نيويورك  اتفاقية  تعرفهم  كما  اجلن�سية،  يعامل كل طرف عدميي   -  3
على  نظاميا  واملقيمني  اجلن�سية،  عدميي  باأو�ساع  واخلا�سة   ،1954 اأيلول/�سبتمرب 
التعهدات  تلك  من  اأقل  حالة،  اأي  ولي�ست  الإمكان،  قدر  مر�سية  معاملة  اأرا�سيه، 
التي التزم بها مبقت�سى هذه التفاقية، وكذلك التفاقيات الدولية املعتمدة واملطبقة على 

عدميي اجلن�سية امل�سار اإليهم اآنفا.

اجلزء الأول
الفقرة 18، واجلزء الثاين، مادة 18، الفقرة 1

من املتفق عليه اأن هذه الأحكام ل تتعلق مب�ساألة دخول اأرا�سي الأطراف، ول تخل 
باأحكام التفاقية الأوروبية ب�ساأن الإقامة املوقعة يف باري�س بتاريخ 13 كانون الأول/

دي�سمرب 1955.

اجلزء الثاين
مادة 1، الفقرة 2

ل يف�رش هذا احلكم على اأنه يحظر، اأو اأنه يرخ�س �رشوط اأو ممار�سات ال�سمانات 
النقابية.
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مادة 2، الفقرة 6
يجوز لالأطراف اأن ت�سرتط اأّل تطبق هذه الأحكام:

اأ - على العمال الذين لهم عقد اأو عالقة عمل ل تتجاوز كامل مدتها �سهرا و/اأو مدة 
العمل الأ�سبوعي ل تتجاوز ثماين �ساعات.

ب - عندما يكون للعقد اأو لعالقة العمل �سفة موؤقتة و/اأو خا�سة، ب�رشط اأن يربر 
اإغفال تطبيقه، يف هذه احلالت، اأ�سباب مو�سوعية.

مادة 3، الفقرة 4
من املتفق عليه اأنه لأغرا�س تطبيق هذه الأحكام، يجب اأن يحدد الت�رشيع اأو اللوائح 
الوطنية،  لل�رشوط  املنا�سبة  الأخرى  الو�سائل  اأو  اجلماعية،  التفاقيات  اأو  الوطنية، 

وظائف عمل هذه اخلدمات وتنظيمها و�رشوطها.
مادة 4، الفقرة 4

ُيف�رش هذا الن�س على نحو ل مينع الت�رشيح الفوري يف حال ارتكاب خطاأ خطري.

مادة 4، الفقرة 5
من املتفق عليه اأنه يجوز لكل طرف اأن يلتزم مب�سمون هذه الفقرة اإذا كان احل�سم 
اأو  القانون،  مبقت�سى  �سواء  للعمال،  العظمى  الأغلبية  لدى  ممنوعا  الرواتب  على 
اأو القرارات التحكيمية، وي�ستثنى الأفراد الذين مل ت�رش  مبقت�سى التفاقيات اجلماعية 

اإليهم هذه الوثائق.
مادة 6، الفقرة 4

من املتفق عليه اأنه يجوز لكل طرف، فيما يتعلق به، تنظيم ممار�سة حقوق الإ�رشاب 
مبوجب القانون، ب�رشط تربير كل تقييد حمتمل لهذا احلق وفقا لأحكام املادة )ز(.

مادة 7، الفقرة 2
ل متنع هذه الأحكام الأطراف من اأن تن�س يف ت�رشيعاتها على اإمكانية جواز عمل 
املهني  لتدريبهم  ال�رشورية  بالأعمال  املقرر،  الأدنى  العمر  يبلغوا  مل  الذين  ال�سباب 
بحيث يتم اأداء مثل هذه الأعمال حتت رقابة الأ�سخا�س الأكفاء امل�سموح لهم بذلك، مع 

مراعاة �سالمة هوؤلء ال�سباب وحماية �سحتهم.
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مادة 7، الفقرة 8
اإذا  الفقرة،  هذه  يف  املطلوبة  تعهداته  نفذ  قد  يعترب  طرف  كل  باأن  عليه  املتفق  من 
احرتم روح هذه التعهدات، بالن�س يف ت�رشيعاته على اأن غالبية الأ�سخا�س دون �سن 

الثمانية ع�رشة لن يتم ت�سغيلهم يف اأعمال ليلية.

مادة 8، الفقرة 2
ل يجور اأن يف�رش هذا الن�س على اأنه يكر�س حظرًا مطلقًا. وميكن اإدخال ا�ستثناءات، 

على �سبيل املثال، يف احلالت التالية:

اأ - اإذا ارتكبت العاملة خطاأ يربر قطع العالقة بالعمل؛

ب - اإذا اأوقفت املن�ساأة املعنية اأعمالها؛

ج - اإذا انق�ست الفرتة املحددة يف عقد العمل.

مادة 12، الفقرة 4
مقدمة  يف  املذكورة  التفاقيات«  هذه  يف  املقررة  ال�رشوط  »ومبقت�سى  عبارة  تعّد 
القائمة مبعزل  بالإعانات  يتعلق  فيما  يجوز لأي طرف،  باأنه  تعني  اأنها  الفقرة،  هذه 
عن نظام ال�سرتاك يف التاأمني، اأن ي�سرتط ا�ستكمال فرتة اإقامة حمددة قبل منح هذه 

الإعانات ملواطني الأطراف الأخرى.

مادة 13، الفقرة 4
للم�ساعدات الجتماعية  الأوروبية  التفاقية  الأطراف يف  للحكومات، غري  يجوز 
مواطني  تعامل  اأن  ب�رشط  الفقرة  هذه  بخ�سو�س  امليثاق  على  ت�سادق  اأن  والطبية، 

الأطراف الأخرى معاملة تتوافق مع اأحكام هذه التفاقية.

مادة 16
من املتفق عليه اأن احلماية التي متنحها هذه الأحكام ت�سمل عائالت ذات والد واحد.
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مادة 17
من املتفق عليه اأن هذه الأحكام ت�سمل الأفراد الذين يبلغون اأقل من 18 �سنة، اإل اإذا 
كان بلوغ �سن الر�سد يتم ب�سكل مبكر مبقت�سى الت�رشيع الذي يطبق عليهم، من دون 

الإخالل بالأحكام الأخرى اخلا�سة التي ين�س عليها امليثاق، ول �سيما املادة )7(.

هذا ل يفر�س التزامًا بتاأمني التعليم الإلزامي حتى العمر املذكور اآنفا.

مادة 19، الفقرة 6
ُتف�رش عبارة »عائلة العامل املهاجر«، لغر�س تطبيق هذه الأحكام، على اأنها على 
تعّدهم  امل�ستقبلة  الدولة  ت�رشيع  اأن  املتزوجني، طاملا  واأبناوؤه غري  العامل  الأقل زوجة 

ق�رّشًا، واأنهم على عاتق العامل.
مادة 20

1 - من املتفق عليه اأنه يجوز ا�ستبعاد م�سائل ال�سمان الجتماعي، وكذلك الأحكام 
املتعلقة باإعانات البطالة، واإعانات ال�سيخوخة، واإعانات الباقني على قيد احلياة، من 

جمال تطبيق هذه املادة.

2 - ل ميكن اعتبار الأحكام اخلا�سة بحماية املراأة متييزية، وبخا�سة تلك املتعلقة 
باحلمل، والولدة، وفرتة ما بعد الولدة، ح�سب م�سمون هذه املادة.

3 - ل متنع هذه املادة من اعتماد اإجراءات خا�سة تهدف اإىل اإزالة الفوارق الفعلية.

اأو من بع�س  الن�ساطات املهنية، من نطاق تطبيق هذه املادة،  ا�ستبعاد  4 - يجوز 
اأفراد من جن�س  اإىل  اأو �رشوط ممار�ستها، ل يعهد بها  التي ب�سبب طبيعتها  اأحكامها، 
اأو  ت�رشيعات  باإ�سدار  الأطراف  تلزم  اأنها  على  الأحكام  هذه  تف�سري  يجوز  حمدد. ل 
حمدد،  جن�س  من  عمال  تخ�س  اأن  ميكن  التي  املهنية  الن�ساطات  قائمة  تت�سمن  لوائح 

ب�سبب طبيعتها اأو �رشوط ممار�ستها.

املادتان 21 و22
املادتني، الأ�سخا�س  العمال«، لأغرا�س تطبيق هاتني  ُتف�رش عبارة »ممثلي   - 1

املعرتف بهم مبقت�سى الت�رشيع اأو التطبيق الوطنيني.

اأو التطبيق الوطنيني«، ح�سب احلال اتفاقيات اأخرى  2 - ُتف�رش عبارة »الت�رشيع 
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ال�سلة،  الق�سائية ذات  العمال، والأعراف والقرارات  العمال وممثلي  اأ�سحاب  بني 
بالإ�سافة اإىل القوانني، والإجراءات، والتفاقيات اجلماعية.

3 - ُتف�رش كلمة »من�ساأة« لأغرا�س تطبيق هاتني املادتني، على اأنها جمموع املكونات 
املادية وغري املادية، التي لها اأو لي�س لها �سخ�سية قانونية، التي تهدف لإنتاج ال�سلع، 

اأو تقدم خدمات، لهدف اقت�سادي، ويكون لها �سلطة القرار بت�رشفاتها يف ال�سوق.

4 - من املتفق عليه اأنه يجوز ا�ستثناء اجلماعات الدينية وهيئاتها من تطبيق هاتني 
املادتني حتى لو كانت هذه الهيئات عبارة عن »من�ساآت« ح�سب الفقرة 3. يجوز ا�ستبعاد 
املوؤ�س�سات التي متار�س ن�ساطات نابعة من ُمثل معينة اأو ت�ستلهم مفاهيم اأخالقية معينة، 
الالزم،  بالقدر  املادتني،  هاتني  تطبيق  من  الوطني  الت�رشيع  يحميها  ومفاهيم  وُمثل 

بهدف حماية توجيهات املن�ساأة.

5 - من املتفق عليه اعتبار احلقوق املن�سو�س عليها يف هاتني املادتني مطبقة اإذا مت 
اللتزامات عندما  نفذ  قد  املعني  الطرف  يعّد  ممار�ستها يف فروع من�ساأة يف دولة ما. 

ُتطبق احلقوق الناجمة عن هاتني املادتني.

التي ل  املن�ساآت  املادتني  ت�ستبعد من نطاق تطبيق هاتني  اأن  لالأطراف  6 - يجوز 
ي�سل عدد العاملني فيها ل�سقف معني يحدده الت�رشيع اأو التطبيق الوطنيان.

مادة 22
جمال  يف  الدول  التزامات  على  ول  ال�سلطات  على  ل  الأحكام  هذه  توؤثر  ل   -  1
اعتماد اللوائح التي تتعلق بال�سحة، والأمن يف اأمكنة العمل، ول على �سالحيات ول 

على م�سئوليات الهيئات املكلفة مبراقبة احرتام تطبيقها.

والجتماعية-الثقافية«  الجتماعية  والت�سهيالت  »اخلدمات  عبارة  ُتف�رش   -  2
بع�س  توفرها  التي  الثقايف  و/اأو  الجتماعي  الطابع  ذات  والت�سهيالت  اخلدمات 
املن�ساآت للعمال مثل امل�ساعدة الجتماعية، واملالعب الريا�سية، و�سالت الر�ساعة، 

واملكتبات، وخميمات العطل، الخ.

مادة 23، الفقرة 1
حُتيل عبارة »لأطول مدة ممكنة«، بهدف تطبيق هذه الفقرة، اإىل القدرات البدنية 

والنف�سية والفكرية لالأفراد امل�سنني.
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مادة 24
1 - من املتفق عليه اأن م�سطلح »الت�رشيح« يعني لأغرا�س هذه املادة، اإنهاء عالقة 

العمل مببادرة من رب العمل.

2 - من املتفق عليه اأن هذه املادة ت�سمل كل العمال، ولكن يجوز لأي طرف اأن 
ي�ستبعد كليا اأو جزئيا من حمايته الفئات التالية من العمال املاأجورين:

مبهمة  اأو  حمددة  مبهلة  يتعلق  عمل  عقد  ح�سب  معهم  التعاقد  مت  الذين  العمال   - اأ 
حمددة؛

تقادم  فرتة  لديهم  يوجد  ل  الذين  اأو  جتريبية،  لفرتة  يعملون  الذين  العمال   - ب 
مطلوبة، ب�رشط اأن يتم حتديد هذه الفرتة م�سبقا، واأن تكون معقولة؛

ج - العمال الذين مت التعاقد معهم ب�سكل موؤقت لفرتة ق�سرية.

3 - ل ي�سكل اأ�سبابا مقبولة، لأغرا�س هذه املادة، الت�رشيح ب�سبب:

اأو  العمل،  �ساعات  خارج  نقابية  بن�ساطات  امل�ساركة  اأو  النقابي،  النخراط   - اأ 
موافقة رب العمل، خالل �ساعات العمل؛

ب - التما�س تفوي�س بتمثيل العمال اأو ممار�سته، اأو احل�سول عليه؛

خمالفات  ب�سبب  العمل  رب  �سد  تتم  باإجراءات  امل�ساركة  اأو  ب�سكوى  التقدم   - ج 
مزعومة للت�رشيع، اأو للتقدم ب�سكاوى اأمام ال�سلطات الإدارية املخت�س�سة؛

اأو  العائلية،  امل�سئوليات  اأو  املالية،  اأو احلالة  اأو اجلن�س،  اللون،  اأو  العرق،  د - 
احلمل، اأو الدين، اأو الراأي ال�سيا�سي، اأو املن�ساأ الوطني، اأو الأ�سل الجتماعي؛

هـ - اإجازة الأمومة، اأو اإجازة الأبوة؛

و - التغيب املوؤقت عن العمل ب�سبب مر�س اأو حادث.

الت�رشيح من دون  اأخرى، يف حال  اأو تر�سية  التعوي�س  اأن  4 - من املتفق عليه 
التفاقيات  خالل  من  الوطنية،  اللوائح  اأو  الت�رشيع  يحددهما  اأن  يجب  مقبول،  �سبب 

اجلماعية اأو اأي �سكل اآخر منا�سب من الظروف الوطنية.
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مادة 25
ا�ستثنائي،  ب�سكل  العمال،  فئات حمددة من  ت�ستبعد  اأن  املخولة  لل�سلطة  يجوز   - 1
وبعد ا�ست�سارة منظمات اأ�سحاب العمل والعمال، من احلماية التي تقررها هذه الأحكام 

ب�سبب الطبيعة اخلا�سة لعالقتهم بالعمل.

م�سطلح  تعريف  �سيحددان  الوطنيني  والتطبيق  القانون  اأن  عليه  املتفق  من   -  2
»الإفال�س«.

3 - يجب اأن ت�سمل ا�ستحقاقات العمال التي يغطيها هذا الن�س، على الأقل:

اأ - ا�ستحقاقات العمال كرواتب م�ستحقة تتعلق بفرتة حمددة ل تقل عن  ثالثة اأ�سهر 
اأو  اأ�سابيع مبوجب نظام �سمانات، قبل الإفال�س  مبوجب نظام المتيازات، وثمانية 

اإنهاء العالقة بالعمل.

ب - ا�ستحقاقات العمال كاإجازات مدفوعة م�ستحقة عن عمل قاموا به خالل ال�سنة 
التي حدث فيها الإفال�س، اأو اإنهاء العالقة بالعمل.

ج - ا�ستحقاقات العمال كمبالغ م�ستحقة تعوي�سا عن فرتات غياب اأخرى مدفوعة 
تتعلق مبهلة حمددة، ل تقل عن ثالثة اأ�سهر مبوجب نظام المتيازات، وثمانية اأ�سابيع 

مبوجب نظام ال�سمانات، قبل الإفال�س اأو اإنهاء العالقة بالعمل.

الوطنية  واللوائح  الت�رشيعات  يف  العمال  ا�ستحقاقات  حماية  تقت�رش  اأن  يجوز   -  4
على مبلغ معني له م�ستوى مقبول اجتماعيا.

مادة 26
من املتفق عليه اأن هذه املادة ل تلزم الأطراف ب�سن ت�رشيع.

من املتفق عليه اأن الفقرة 2 ل ت�سمل التحر�س اجلن�سي.

مادة 27
من املتفق عليه اأن هذه املادة تطبق على العمال من اجلن�سني معا ذوي امل�سوؤوليات 
العائلية فيما يخ�س اأطفالهم الذين يعولونهم، وكذلك فيما يخ�س الأفراد الآخرين املقربني 
من عائلتهم الذين يحتاجون احتياجا وا�سحا لرعايتهم ودعمهم، حني تقت�رش مثل هذه 
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امل�سئوليات على الإعداد للن�ساطات القت�سادية، اأو الو�سول اإليها، اأو امل�ساركة فيها، 
الآخرين  »الأفراد  وعبارة  يعولونهم«  الذين  »اأطفالهم  عبارة  وُتفهم  فيها.  التقدم  اأو 
املقربني من عائلتهم الذين يحتاجون احتياجا وا�سحا لرعايتهم ودعمهم«، باملعنى الذي 

يحدده الت�رشيع الوطني لالأطراف.

املادتان 28، 29
الذين  الأ�سخا�س  املادتني،  هاتني  تطبيق  بق�سد  العمال«،  »ممثلو  بعبارة  ُيق�سد 

يعرتف لهم بذلك الت�رشيع اأو التطبيق الوطنيان.

اجلزء الثالث
من املتفق عليه اأن امليثاق يت�سمن التزامات قانونية ذات �سفة دولية، ويخ�سع فقط 

تطبيقها للرقابة املن�سو�س عليها يف اجلزء الرابع.

املادة اأ، الفقرة 1
من املتفق عليه اأنه يجوز اأن تت�سمن الفقرات املرقمة مواد ل ت�سمل اإل فقرة واحدة.

املادة ب، الفقرة 2
تتوافق اأحكام امليثاق املعّدل، بق�سد احرتام الفقرة )2( من املادة )ب(، اأحكام امليثاق 

التي حتمل رقم املادة اأو رقم الفقرة با�ستثناء:

اأ - املادة )3(، الفقرة )2( من امليثاق املعّدل التي توافق املادة )3(، الفقرتني )1( 
و)3( من امليثاق؛

ب - املادة )3(، الفقرة )3( من امليثاق املعّدل التي توافق املادة )3(، الفقرتني )2( 
و)3( من امليثاق؛

ج - املادة )10(، الفقرة )5( من امليثاق املعّدل التي توافق املادة )10(، الفقرة )4( 
من امليثاق؛
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د - املادة )17(، الفقرة )1( من امليثاق املعّدل التي توافق املادة )17( من امليثاق.

اجلزء اخلام�ص
املادة هـ

ل تعّد املعاملة املختلفة والقائمة على دافع مو�سوعي ومعقول، معاملة متييزية.

املادة و
ُتف�رش عبارة »يف وقت احلرب اأو الطوارئ العامة الأخرى« على اأنها ت�سمل اأي�سًا 

التهديد باحلرب.

املادة ز
من املتفق عليه اأن العمال املف�سولني بالتطبيق مللحق املادتني 21 و22 ل يتم اآخذهم 

بعني العتبار عندما يتم حتديد عدد العمال املعنيني.

مادة ح
�سُيفهم م�سطلح »تعديل« لي�سمل كذلك اإ�سافة مواد جديدة على امليثاق.
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الف�سل ال�ساد�ص
التفاقيـة الأوروبيـة للوقاية من التعذيـب 

والعقـوبات اأو املعامالت غي الإن�سـانية اأو املهينـة
والربوتوكولت امل�سـافة اإليها
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التفاقيـة الأوروبيـة للوقايـة من التعذيـب والعقـوبات اأو 
املعامـالت غي الإن�سـانية اأو املهينـة

�سـرتا�سـبورغ فى 26 ت�سـرين الثانـي/نوفمرب 1987

منها  مراعاة  التفاقيـة،  هذه  على  املوقعـة  اأوروبا،  جملـ�س  يف  الأع�سـاء  الدول 
لأحكـام اتفاقيـة حقـوق الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية؛

واإذ ت�سـري اإىل ما ن�سـت عليه املـادة 3 من التفاقيـة نف�سـها من اأنه »ل يجوز   
اإخ�سـاع اأحد للتعذيب ول للعقـوبات اأو املعامالت غري الإن�سـانية اأو املهينـة«؛

 ،3 املـادة  خمالفـة  �سـحية  باأنـهم  يزعمـون  الذين  الأ�سـخا�س  اأن  توؤكد   
ي�سـتطيعون العتمـاد على الآليـة التي ن�سـت عليها هذه التفاقيـة؛

التعذيب  من  حريتهم  من  املحرومني  الأ�سـخا�س  حمـاية  باأن  منها  واإميانا   
والعقـوبات، اأو املعامالت غري الإن�سـانية اأو املهينـة، ميكن تعزيزها باآليـة غري ق�سـائية 

ذات طابع وقائي وتعتمـد على الزيارات؛

وقد اتفقـت على ما يلـي:  
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الف�سـل الأول
املـادة 1

اأو  الإن�سـانية  غري  املعامالت  اأو  والعقـوبات  التعذيـب  ملنع  اأوروبيـة  جلنـة  تن�سـاأ 
املهينـة، )ت�سـمى فيما بعد »اللجنـة«(. حتقق اللجنـة، من خالل الزيارات يف معاملـة 
التعذيب  من  احلاجـة،  عند  حمايتهم،  لتعزيز  حريتهم،  من  املحرومني  الأ�سـخا�س 

والعقوبات اأو املعامالت غري الإن�سـانية اأو املهينـة.

املـادة 2
نطاق  يف  يدخل  مكان  كل  بزيارة  التفاقيـة،  لهذه  تطبيـقا  طرف،  كل  ي�سـمح 
من  العامـة  ال�سـلطات  حرمتهم  الذين  الأ�سـخا�س  يوجد  وحيث  القانونيـة،  �سالحيته 

حريتهم.

املـادة 3
هذه  تطبيـق  على  املخت�سـة  الوطنية  املعني  الطرف  و�سلطات  اللجنـة  تتعاون 

التفاقيـة.

الف�سـل الثاين
املـادة 4

1 - تاأليـف اللجنـة من عدد من الأع�سـاء ي�سـاوي عدد الأطراف.

الرفيعـة  اخللقيـة  املناقـب  ذوي  ال�سـخ�سيات  بني  من  اللجنـة  اأع�سـاء  ُيختار   -  2
واملعروفني بكفاءاتـهم يف جمال حقـوق الإن�سـان اأو لديهم خربات مهنيـة يف املجالت 

التي ي�سـملها هذه التفاقيـة.

3 - ل يجوز اأن ت�سـم اللجنـة اأكرث من ع�سـو واحد من الدولـة نف�سـها.

م�سـتقلني  ال�سـخ�سية، ويكونون  ب�سـفتهم  اللجنـة  الأع�سـاء يف  ي�سـارك   -  4  
وحمايدين يف مزاولتهم لأعمـالهم، وعلى ا�سـتعداد ملمار�سـة وظائفهم على نحو فعال.

املـادة 5
1 - تنتخـب جلنـة وزراء جملـ�س اأوروبا اأع�سـاء اللجنـة الأغلبيـة املطلقـة لالأ�سـوات 
اعتمـادا على قائمـة اأ�سـماء يعدها مكتـب اجلمعيـة ال�سـت�سـارية ملجـ�س اأوروبا، وير�سـح 
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الوفد الوطني لكل طرف يف اجلمعيـة ال�سـت�سـارية، ثالثة مر�سـحني، اثنان منهم على 
الأقل من جن�سـيته.

2 - تتخذ الإجراءات نف�سها ل�سـغل املنا�سـب ال�سـاغرة.

3 - ينتخـب اأع�سـاء اللجنـة ملدة اأربع �سـنوات. ول يجوز اإعادة انتخابـهم اإّل مرة 
بعد  تنتهي  الأول  النتخاب  اختيارهم يف  اأع�سـاء مت  ثالثة  اأن ع�سـوية  واحدة. غري 
�سـنتني. يختار الأع�سـاء الذين تنتهي ع�سـويتهم مع نـهاية ال�سـنتني ال�سـابقتني بقرعة 

يقوم بـها الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا مبا�سـرة بعد اإمتام النتخاب الأول.

املـادة 6
1 - تكون اجتمـاعات اللجنـة �سـرية. ويكتمل الن�سـاب بح�سـور اأغلبيـة الأع�سـاء. 
وتتخذ قرارات اللجنـة باأغلبيـة الأع�سـاء احلا�رشين من دون الإخالل باأحكـام الفقرة 

2 من املـادة 10.

2 - ت�سـع اللجنـة نظامها الداخلـي.

3 - يقوم الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا باأعمـال اأمانة اللجنـة.

الف�سـل الثالـث
املـادة 7

تنظم  اأن  للجنـة  املـادة 2. وميكن  اإليها يف  امل�سـار  الأماكن  اللجنـة زيارة  1-تنظم 
ف�سـال على الزيارات الدورية، كل زيارة، ت�سـتدعيها الظروف.

2 - يقوم بالزيارات، ب�سـكل عام، اثنان على الأقل من اأع�سـاء اللجنـة. وميكن 
لهذه الأخرية، وعند احلاجـة، اأن ت�سـتعني بخرباء ومرتجمني.

املـادة 8
1 - تخطر اللجنـة حكـومة الطرف املعني بنيتها بالزيارة. وميكن للجنـة، بعد هذا 

الإخطـار، ويف كل وقــت، زيارة الأماكن امل�سـار اإليها يف املـادة 2.

2 - يجـب على الطرف املعني اأن يقدم للجنـة، للقيام مبهمتها، الت�سـهيالت التاليـة:



184

اأ - الدخول اإىل اأقاليمـه وحق التنقل فيها من دون قيود؛

من  املحرومون  الأ�سـخا�س  فيها  يتواجد  التي  الأماكن  عن  املعلومات  كل   - ب 
حرياتـهم؛

الأ�سـخا�س  فيها  يتواجد  التي  الأماكن  اإىل  حرية  وبكل  الدخول  اإمكانيـة   - ج 
املحرومون من حرياتهم، مبا يف ذلك حق التنقل من دون عائق يف داخل هذه الأماكن؛

اللجنـة  لقيام  اأخرى يف حوزة الطرف املعني تكون �سـرورية  اأي معلومات  د - 
القواعد  احرتام  املعلومات على  هذه  بحثها عن  اللجنـة من خالل  مبهمتها. وحتر�س 

القانونية والأخالقية املعمول بـها على امل�سـتوى الوطني.

الأ�سـخا�س  مع  �سـهود،  اأي  وجود  دون  ومن  تتناقـ�س،  اأن  للجنـة  يجوز   -  3
املحرومني من حرياتهم.

4 - يجوز للجنة، عند احلاجة، اأن تخطر مبا�رشة مالحظاتها اإىل �سلطات الطرف 
املعني املخت�سة.

املـادة 9
اأن  ال�سـتثنائية،  الظروف  يف  املخت�سـة،  املعني  الطرف  ل�سـلطات  يجوز  ل   -  1
الذي  املكان  اأو  اللجنـة  حددته  الذي  الزيارة  زمان  على  باعرتا�ساتها  اللجنـة  تعلم 
اأو  الوطني،  الدفاع  لأ�سـباب  اإّل  العرتا�سات  هذه  قبول  ميكن  ول  زيارته.  تنوي 
الأمن العام، اأو ب�سـبب ا�سطرابات خطرية يف الأماكن التي يتواجد فيها الأ�سـخا�س 
ا�سـتجواب م�سـتعجل  اأو  ل�سـخ�س ما،  ال�سـحية  للحالـة  اأو  املحرومون من حرياتهم، 

ب�سـدد حتقيق يجري يف خمالفـة جنائيـة اأو خطرية.

املعني،  والطرف  اللجنـة  مبا�سـرة  تت�سـاور  العرتا�سات،  هذه  عر�س  بعد   -  2
لتو�سـيح الو�سع وللو�سـول اإىل اتفاق على الرتتيبات التي تتيح للجنـة ممار�سـة اأعمالها 
بال�سـرعة املمكنـة. وميكن اأن ت�سـمل هذه الرتتيبات نقل �سـخ�س ت�سـعى اللجنـة لزيارته 
اللجنـة بكل املعلومات  القيام بهذه الزيارة، يزود الطرف  اآخر. وبانتظار  اإىل مكان 

اخلا�سة بال�سـخ�س املعني.

املـادة 10
بعني  الأخذ  مع  امل�سـاهدة،  الوقائع  عن  تقريرا  زيارة،  كل  بعد  اللجنـة  تقدم   -  1
العتبار كل املالحظـات التي قد يبديها الطرف املعني. وتنقل اللجنـة اإىل هذا الطرف 
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اأن تت�سـاور  تقريرها الذي يت�سمـن التو�سـيات التي تراها �سـرورية. وميكن للجنـة 
الأ�سـخا�س  حلمـاية  باإ�سـالحات  القيام  احلاجة،  عند  لتقرتح،  املعني  الطرف  مع 

املحرومني من حرياتـهم.

2 - واإن مل يتعاون الطرف اأو رف�س حت�سـني الو�سع على �سوء تو�سيات اللجنـة، 
يجوز للجنة اأن تقرر باأغلبيـة ثلثي اأع�سـائها، وبعد اأن تتيح للطرف اإي�ساح موقفـه، 

اإ�سـدار بيان عام يف هذا اخل�سـو�س.

املـادة 11
وكذلك  ما،  زيارة  اأثناء  يف  اللجنـة  عليها  حت�سل  التي  املعلوماُت  �سـرية  1-تبقى 

تقريرها وم�سـاوراتها مع الطرف املعني.

2-تن�سـر اللجنـة تقريرها وكل تعليق للطرف املعني اإذا ُطلـب منها ذلك.

3-ومع ذلك ل تن�سـر علنا اأي معلومات �سـخ�سية من دون موافقـة �سـريحة من 
ال�سـخ�س املعني.

املـادة 12
تعر�س اللجنـة، يف كل عام، ومن دون الإخالل بالقواعد اخلا�سـة التي اأ�سـارت 
اإليها املادة 11، على جلنـة الوزراء، تقريرا عاما عن اأن�سـطتها، يعر�س على اجلمعيـة 

ال�سـت�سـارية وين�سـر علنا.

املـادة 13
مدة  اأثناء  يف  امل�سـاعدين،  الأ�سـخا�س  و�سائر  واخلرباء  اللجنـة،  اأع�سـاء  يلتزم 
وظيفتهم، وبعد انتهائها، بحفظ �سـرية الوقائع واملعلومات التي اطلعوا عليها يف اأثناء 

ممار�سـتهم لوظائفهم.

املـادة 14
1 - تذكر اأ�سـماء الأ�سـخا�س امل�سـاعدين للجنة يف الإخطار املعمـول به يف الفقرة 1 

من املـادة 8.

اأن  ويجب  اإ�سـرافها.  وحتـت  اللجنـة  لتعليمات  تبعا  بوظائفهم  اخلرباء  يقوم   -  2
يتحلوا باملوؤهالت وباخلربة الالزمة يف املجالت التي متـ�س هذه التفاقيـة. ويتقيدون 

بنفـ�س التزامات ال�سـتقاللية والنزاهة وال�سـتعداد التي يت�سـف بها اأع�سـاء اللجنـة.
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اأي  اأو  خبري  م�سـاركة  برف�س  ا�سـتثنائيا،  ي�سـرح  اأن  معني  لطرف  ميكن   -  3
�سـخ�س اآخر ي�سـاعد اللجنـة يف زيارة مكان يدخل يف نطاق اخت�سـا�سه.

الف�سـل الرابع
املـادة 15

يبلغ كل طرف اللجنـة با�سـم ال�سـلطة املخت�سـة وعنوانها ل�سـتالم التعليمات املوجهة 
اإىل حكومته وا�سـم اأي وكيل ارتباط يختاره.

املـادة 16
تتمتع اللجنـة واأع�سـاوؤها واخلرباء امل�سـار اإليهم يف الفقرة 2 من املـادة 7 باملميزات 

واحل�سـانات املقررة يف ملحق هذه التفاقيـة.

املـادة 17
التي  الدوليـة  بالتفاقيات  اأو  الداخلي  القانون  باأحكـام  التفاقيـة  هذه  تخّل  ل   -  1

ت�سـمن حمـاية اأكرب لالأ�سـخا�س املحرومني من حرياتـهم.

2 - ل ميكن تف�سـري اأي حكم من اأحكـام هذه التفاقيـة على اأنه يحّد اأو ي�سيق من 
�سـالحيات هيئات التفاقيـة الأوروبيـة حلقـوق الإن�سـان اأو اللتزامات التي ترتبط بها 

الأطراف مبقت�سى هذه التفاقيـة.

ال�سـلطات  اأو مفو�سـو  التي يزورها ممثلو  اأن تزور الأماكن  3 - ل ميكن للجنـة 
احلاميـة اأو اللجنـة الدوليـة لل�سليب الأحمر، زيارة فعليـة ونظاميـة مبقت�سى اتفاقيات 
تاريخ 8 حزيران/ الإ�سـافيني  اآب/اأغ�سـطـ�س 1949، والالحقني  تاريخ 12  جنيف 

يونيو 1977.

الف�سـل اخلامـ�ص
املـادة 18

تفتح هذه التفاقيـة لتوقيع الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا. وتخ�سع للت�سديق 
العام  الأمني  لدى  واملوافقة  والقبول  الت�سديق  وثائق  تودع  املوافقة.  اأو  القبول  اأو 

ملجلـ�س اأوروبا.
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املـادة 19
ثالثة  انق�سـاء مدة  يلي  الذي  ال�سـهر  يوم من  اأول  التفاقيـة يف  نفاذ هذه  يبداأ   - 1
اأ�سـهر بعد تاريخ موافقة �سـبع دول اأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا على اللتزام بالتفاقيـة 

طبقا لن�سـو�س املـادة 18.

نفاذها  يبداأ  فاإنه  التفاقيـة  بـهذه  التزامها لحقا  تعلن  دولة  يخ�س كل  فيما  اأما   -  2
وثيقـة  اإيداع  تاريخ  بعد  اأ�سـهر  ثالثة  مدة  انق�سـاء  يلي  الذي  ال�سـهر  من  يوم  اأول  يف 

الت�سـديق اأو القبـول اأو املوافقـة.

املـادة 20
1 - يجوز لكل دولة اأن تعني الإقليم اأو الأقاليم التي تطبق عليها هذه التفاقيـة وقت 

توقيعها اأو حني اإيداعها لوثيقة الت�سديق اأو القبول.

2 - يجوز لكل دولة، يف اأي وقت لحق، اأن تو�سـع، باإعالن موجه اإىل الأميـن 
العام ملجلـ�س اأوروبا، من تطبيق هذه التفاقيـة على اأي اإقليم اآخر يحدده هذا الإعالن 
مدة  انتهاء  يلي  الذي  ال�سـهر  من  يوم  اأول  الإقليم يف  هذا  التفاقيـة يف  هذه  نفاذ  ويبداأ 

الثالثة اأ�سـهر بعد تاريخ ا�سـتالم الأميـن العام لالإعالن.

كل  ب�سـاأن  ال�سـابقتني،  الفقرتني  مبقت�سى  �سدر  اإعالن  كل  �سـحب  ميكن   -  3
هذا  ويدخل  العام.  الأميـن  اإىل  موّجه  باإخطار  وذلك  الإعالن،  هذا  اإليه  اأ�سـار  اإقليم 
الن�سـحاب حيز التنفيذ يف اأول يوم من ال�سـهر الذي يلي انق�سـاء مدة ثالثة اأ�سـهر بعد 

تاريخ ا�سـتالم الأميـن العام لالإخطار.

املـادة 21
ل ميكن قبـول اأي حتفظ على اأحكـام هذه التفاقيـة.

املـادة 22
اأن يف�سـخ، يف اأي وقت، هذه التفاقيـة باإخطار يوّجه اإىل  1 - ميكن لكل طرف 

الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا.

ال�سـهر الذي يلي انق�سـاء مدة �سـنة بعد  اأول يوم من  الف�سـخ يف  2 - يبداأ نفاذ هذا 
تاريخ ا�سـتالم الأميـن العام لالإخطـار.
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املـادة 23

يخطر الأميـن العام ملجلـ�س اأوروبا الدول الأع�سـاء يف املجلـ�س مبا يلـي:

اأ - اأي توقيع؛

ب - اإيداع كل وثيقـة ت�سـديق اأو قبـول اأو موافقـة؛

ج - تاريخ �سـريان هذه التفاقيـة طبقا للمادتني 19 و20؛

د - اأي ت�سـرف اأو تبليغ اأو اإعالن له عالقة بـهذه التفاقيـة ما عدا التدابري امل�سـار 
اإليها يف املادتني 8 و10.

وبناء عليـه، وقع املوقعـون املخولون بذلك على هذه التفاقيـة.

ُحررت في ستراسبورغ بتاريخ 26 تشـرين الثانـي/نوفمبر 1987 بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصني 

معتمد بالتسـاوي في نسـخة واحدة تودع في سـجالت مجلـس أوروبا، ويوّجه األميـن العام جمللـس 

أوروبا نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول األعضـاء في مجلـس أوروبا.
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 ملحـق
امتيازات وح�سـانات

املـادة 16

1 - يق�سـد بالإ�سـارات اإىل اأع�سـاء اللجنـة يف هذا امللحـق، اخلرباء امل�سـار اإليهم يف 
الفقرة 2 من املـادة 7.

رحالتهم  اأثناء  ويف  لوظائفهم،  ممار�سـتهم  اأثناء  يف  اللجنـة،  اأع�سـاء  يتمتع   -  2
ملمار�سـة هذه الوظائف، بالمتيازات واحل�سـانات التاليـة:

اأمتعتهم  وحجز  وال�سـجن  التوقيف  �سـد  الكاملـة،  الق�سـائية  احل�سـانات   - اأ 
بـها  يقومون  التي  بالت�سـرفات  اخلا�سـة  الق�سـائية  باحل�سـانات  وكذلك  ال�سـخ�سية، 

ب�سـفتهم الر�ســمية، مبا فيـها ت�رشيحاتـهم وكتاباتـهم؛

ب - الإعفاء من كل القيود التي حتّد من حرية حركتهم، واملغادرة والعودة اإىل 
بلد اإقامتهم والدخول واخلروج من البلد الذي ميار�سـون فيه وظائفهم، وكذلك الإعفاء 
من الت�سـجيالت اخلا�سـة بالأجانـب يف البلدان التي يزورونها اأو التي ميرون فيها يف 

اأثناء قيامهم بوظائفهم.

3 - يتمتع اأع�سـاء اللجنـة، يف اأثناء رحالتهم التي يقومون بـها ملمار�سـة وظائفهم، 
ب�سـاأن اجلمارك والرقابة على النقد، مبا يلي:

اأ - من حكومتهم، بنفـ�س الت�سـهيالت املعرتف بـها ملمثلي احلكـومات الأجنبيـة يف 
مهامهم الر�سـمية املوؤقتـة.

ملمثلي  بها  املعرتف  الت�سـهيالت  بنفـ�س  الآخرين،  الأع�سـاء  حكومات  من   - ب 
احلكومات الأجنبيـة يف مهامهم الر�سـمية املوؤقتـة.

التي تتعلق بن�سـاطها. ل حتجز ول تراقـب  اللجنـة  4 - ل تنتهك وثائق واأوراق 
مرا�سـالت اللجنـة ول ات�سـالتـها الر�سـمية.

5 - رغبـة يف تاأميـن حرية تعبري كاملـة لأع�سـاء اللجنـة، وا�سـتقاللية كاملـة يف 
اأثناء ممار�سـتهم لوظائفهم، ي�سـتفيد هوؤلء الأع�سـاء من احل�سـانة الق�سـائية فيما يتعلق 
بالت�سـريحات اأو الكتابات اأو الت�سـرفات التي قاموا بها يف اأثناء تاأديتهم لوظائفهم حتى 

بعد انتهاء اأعمـالهم.
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6 - ل مينح اأع�سـاء اللجنـة المتيازات واحل�سـانات ملنفعتهم ال�سـخ�سية، بل لتاأمني 
اأن تعلن رفع  اأثناء ممار�سـتهم لوظائفهم. ويعود للجنـة وحدها  ا�سـتقالليتهم التامة يف 
اأحد  ح�سـانة  ترفع  اأن  واجبها  من  بل  فقط،  ذلك  يف  احلق  لها  وليـ�س  احل�سـانات، 
اأع�سـائها يف كل احلالت التي ترى فيها باأن احل�سـانة متنع تطبيق العدالـة، وحيث اإن 

رفع احل�سـانة ل ي�رش بالهدف الذي من اأجلـه منحـت احل�سـانة.
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الربوتوكول رقم 1 امل�ساف اإىل التفاقية الأوروبيـة للوقاية
من التعـذيب والعقـوبات اأو املعامالت غي الإن�سـانية اأو املهينة

�سـرتا�سـبورغ فى 4 ت�سـرين الثانـي/نوفمبـر 1993

امل�سـاف  الربوتوكول  هذا  على  املوقعـــة  اأوروبا،  جملــ�س  يف  الأع�ساء  الدول 
اأو  اأو املعامـالت غري الإن�ســانية  التعذيـب والعقـوبات  اإىل التفاقيــة الأوروبيــة ملنع 
املهينـة، املوقع يف �ســرتا�ســبورغ يف 26 ت�ســرين الثانـي/نوفمبـر 1987 )ت�سمى فيما 

بعـد: » التفاقيــة »(،

اأوروبا  جملـــ�س  يف  الأع�سـاء  غري  للدول  ال�ســماح  املنا�ســب  من  اأنه  ترى  اإذ 
بالن�سمـام، بدعـوة من جلنـة الوزراء، اإىل التفاقيـة،

قد اتفقـت على ما يلــي:
املــادة 1

تكمـل الفقــرة 1 من املـادة 5 من التفاقيــة بالبند امل�ســاغ كما يلـي:

»اإذا انتخـب ع�سـو يف اللجنــة ممثال لدولـة غري ع�سـو يف جملــ�س اأوروبا، يدعـو 
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اإىل تر�ســيح ثالثة مر�ســحني،  املعنيـة  الدولــة  مكتـب اجلمعيــة ال�سـت�ســارية برملان 
اثنان منهم على الأقل من جن�سـيته. تقوم جلنـة الوزراء بهذا النتخـاب بعد ا�ســت�سـارة 

الطـرف املعنـي«.

املـادة 2
تقراأ املـادة 12 من التفاقيــة كما يلـي:

التي  ال�ســرية  قواعـد  العتبـار  بعيـن  الأخذ  اللجنــة، يف كل عـام، مع  »تعر�س 
يرفـع  اأن�سـطتها،  عـاما عن  تقريرا  الوزراء،  املـادة 11، على جلنــة  اإليها  اأ�ســارت 
اإىل اجلمعيـة ال�سـت�ســارية، وكذلك اإىل كل دولـة طرف يف التفاقيــة غري ع�سـو يف 

جملــ�س اأوروبا، وين�سـر علنا«.

املـادة 3
ي�سـبح نـ�س املـادة 18 من التفاقيــة الفقـرة 1 من املـادة نف�سـها، وتكمـل بالفقرة 

2 امل�سـاغة كما يلـي:

يف  ع�سـو  غري  دولة  اأي  دعـوة  اأوروبا  جملــ�س  وزراء  جلنــة  ت�ســتطيع   -  2«
جملــ�س اأوروبا لالن�سمـام اإىل التفاقيـة«.

املـادة 4
اأو  »املوافقة  بعبارة  املوافقـة«  »اأو  عبــارة  وت�ســتبدل  »ع�سـو«،  كلمــة  حتـذف 

الن�سمـام«، بعبـارة »املوافقـة« يف الفقـرة 2 من املـادة 19 من التفاقيـة.

املـادة 5
ت�ســتبدل عبــارة »اأو املوافقـة اأو الن�سمـام« بعبـارة »املوافقـة« يف الفقـرة 1 من 

املـادة 20 من التفاقيـة.

املـادة 6
1 - تقراأ اجلملة ال�ســتهاللية من املـادة 23 من التفاقيـة كما يلـي:

يف  طرف  دولـة  وكل  الأع�سـاء  الدول  اأوروبا  ملجلــ�س  العـام  الأميـن  »يخطـر 
التفاقيـة، غري ع�سـو يف جملــ�س اأوروبا:
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2 - ت�ســتبدل عبـارة »اأو املوافقــة اأو الن�سمـام« بعبــارة »املوافقـة« يف البنـد ب 
من املـادة 23 من التفاقيـة«.

املـادة 7
املوقعــة  اأوروبا،  جملـ�س  يف  الأع�سـاء  الدول  لتوقيع  الربوتوكول  هذا  يفتح   -«

على التفاقيـة، والتي ت�ســتطيع التعبيـر عن موافقتها على اللتزام مبا يلي:

اأ - التوقيـع من دون حتفـظ على الت�ســديق اأو القبــول اأو املوافقـــة؛ اأو

اأو  بت�سديق  املوافقة، ملحق  اأو  القبول  اأو  الت�سديق  التحفظ على  التوقيع مع  ب - 
قبول اأو موافقة؛

ملجلــ�س  العام  الأميـن  لدى  املوافقـة  اأو  القبول  اأو  الت�سديق  وثائق  تودع   -  2
اأوروبا«.

املـادة 8
يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الأول من ال�ســهر الذي يلي انق�ســاء فتـرة ثالثة 
قبـولها  عن  التفاقيـة  يف  الأطراف  الدول  كل  فيـه  عبـرت  الذي  التاريخ  بعد  اأ�سـهر 

بالرتباط بهذا الربوتوكول، تطبيـقا لأحكـام املـادة 7«.

املـادة 9
يخطـر الأميـن العام ملجلــ�س اأوروبا الدول الأع�ســاء يف جملــ�س اأوروبا:

اأ - بكل توقيـع؛

ب - باإيداع كل وثيقــة ت�سـديق اأو قبـول اأو موافقــة؛

ج - بتاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول تطبيـقا للمـادة 8؛

د - بكل اإجراء اأو اإخطـار اأو اإعالن له عالقـة بهذا الربوتوكول«.

وبناء عليــه، وقع املوقعــون املخولون بذلك على هذا الربوتوكول.

بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصـني  بتاريخ 4 تشـرين األول/نوفمبر 1993،  حرر في ستراسبورغ 

معتمـد بالتسـاوي في نسـخة واحدة تودع في سـجالت مجلـس أوروبا. ويوّجـه األمني العام جمللـس 

أوروبا نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول األعضـاء في مجلـس أوروبا.
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الربوتوكول رقم 2 امل�ساف اإىل التفاقية الأوروبية للوقاية
من التعـذيب والعقـوبات اأو املعامالت غي الإن�سـانية اأو املهينة

�سـرتا�سـبورغ فى 4 ت�سـرين الثاين/نوفمبـر 1993

الدول الوقعـة على هذا الربوتوكول امل�سـاف اإىل التفاقيـة الأوروبيـة للوقاية من 
التعذيب والعقوبات اأو املعامالت غري الإن�سـانية اأو املهينـة املوقعـة ب�سـرتا�سـبورغ يف 

26 ت�سـرين الثاين/نوفمرب 1987 )ت�سـمى فيما بعد: »التفاقيـة«(،

الأوروبيـة  اللجنـة  النتخاب مرتني لأع�سـاء  الفر�سـة لإعادة  باإتاحـة  منها  اإميانا 
للوقاية من التعذيب والعقوبات اأو املعامالت غري الإن�سـانية اأو املهينـة )ت�سـمى فيما بعد 

»اللجنـة«(،

واإذ ترى اأي�سـا �سـرورة �سـمان جتديد متوازن لأع�سـاء اللجنـة،

قد اتفقـت على ما يلي:

املـادة 1
1 - تقراأ اجلملـة الثانيـة من الفقرة 3 من املـادة 5 من التفاقيـة كما يلي:
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»يجوز اإعادة انتخابهم مرتني«

2 - تكمل املادة 5 من التفاقيـة بالفقرتني 4 و 5 امل�سـاغتني كما يلي:

»4 - يجوز للجنـة الوزراء، ل�سمـان جتديد ن�سـف اأع�سـاء اللجنـة، كل �سـنتني، 
وقبل القيام باإجراء اأي انتخاب لحق، وكلما كان ذلك ممكنا، اأن تقرر باأن مدة اأو مدد 
الأع�سـاء الذين �سـينتخبون �سـت�سـتمل على �سـنوات اأخرى غري ال�سـنوات الأربع من 

دون اأن تتجاوز هذه الفرتة �سـت �سـنوات، اأو اأن تكون اأقل من �سـنتني.

»5 - اإذا اأعطيـت عدة فرتات، واإذا طبقـت جلنـة الوزراء الفقرة ال�سـابقة،   
بعد  مبا�سـرة  اأوروبا  ملجلـ�س  العام  الأمني  بـها  يقوم  قرعـة  ح�سـب  الفرتات  توزع 

النتخاب«.

املـادة 2
1 - يفتح هذا الربوتوكول لتوقيع الدول املوقعـة على التفاقيـة اأو املن�سمـة اإليها، 

والتي يجوز لها اأن تعرب عن التزامها مبا يلي:

اأ - التوقيع من دون حتفظ على الت�سـديق اأو القبـول اأو املوافقـة، اأو

اأو  بالت�سديق  متبوعا  املوافقة  اأو  القبول  اأو  الت�سديق  التوقيع مع حتفظ على   - ب 
القبول اأو املوافقة.

ملجلـ�س  العامـة  الأمانـة  لدى  املوافقـة  اأو  القبـول  اأو  الت�سـديق  وثائق  تودع   -  2
اأوروبا.

املـادة 3
انق�سـاء  يلي  الذي  ال�سـهر  اليوم الأول من  التنفيذ يف  يدخل هذا الربوتوكول حيز 
ر�سـاها  عن  التفاقيـة  يف  الأطراف  فيه  عربت  الذي  التاريخ  بعد  اأ�سـهر  ثالثة  فرتة 

باللتزام بهذا الربوتوكول تطبيقا لأحكام املادة 2.

املـادة 4
والدول  اأوروبا  جملـ�س  يف  الأع�سـاء  الدول  اأوروبا  ملجلـ�س  العام  الأمني  يخطر 

غري الأع�سـاء الأطراف يف التفاقيـة:

اأ-بكل توقيع؛
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ب-باإيداع كل وثيقـة ت�سـديق اأو قبـول اأو موافقـة؛

ج-بتاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز التنفيذ تطبيقا للمادة 3؛

د-بكل فعل، اأو ت�سـديق اأو تبليغ له عالقـة بهذا الربوتوكول.

وبناء عليـه، وقع املوقعـون املخولون بذلك، على هذا الربوتوكول.

حرر في ستراسبورغ بتاريخ في 4 تشـرين األول/نوفمبر 1993، بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصـني 

معتمـد بالتسـاوي في نسـخة واحدة تودع في سـجالت مجلـس أوروبا. ويوّجـه األمني العام جمللـس 

أوروبا نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول األعضـاء في مجلـس أوروبا.
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الف�سل ال�سابع
التفاقيـة - الإطار حلمـاية الأقليـات القوميــة
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التفاقيـة - الإطار حلمـاية الأقليات القوميـة
�سـرتا�ســبورغ فى 1 �سباط/فرباير 1995

الدول الأع�سـاء يف جملـ�س اأوروبا والدول الأخرى املوقعـة على هذه التفاقيـة - 
الإطار،

حلمـاية  اأع�سـائه  بني  اأوثق  وحدة  حتقيـق  هو  اأوروبا  جملـ�س  هدف  اأن  تّعد  اإذ 
وت�سـجيع املثل واملبادئ التي تّعد من تراثها امل�سـرتك؛

الهدف تكمـن يف حمـاية حقـوق  اإىل هذا  للو�سـول  الو�سـائل  اإحدى  اأن  واإذ تعترب 
الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية وتطويرها؛

يف  الأع�سـاء  الدول  وحكـومات  دول  روؤ�سـاء  اإعالن  تطبيق  يف  منها  ورغبـة 
جملـ�س اأوروبا والذي مت اعتمـاده يف فيينا بتاريخ 9 ت�سـرين الأول/اأكتـوبر 1993؛

عزمـت على حمـاية وجـود الأقليات القوميـة يف اأرا�سـي كل منها،

واإذ ترى اأن التقلبات يف تاريخ اأوروبا قد اأظهـرت اأن حمـاية الأقليـات القوميـة هي 



202

اأ�سـا�س ال�سـتقرار والأمن الدميقراطـي و�سـالم القارة،

الهوية  األ يحرتم فقـط  الفعليـة يجـب  التعددية والدميقراطيـة  اأن جمتمع  واإذ ترى 
العرقيـة، والثقافيـة، واللغـوية، والدينيـة لكل فرد ينتمـي اإىل اأقليـة قوميـة، بل عليـه 

اأن يوفر اأي�سا ال�سـروط املالئمـة التي ت�سـمح بالتعبيـر عن هذه الهـوية وتطويرها،

للتنوع  لي�سـمح  واحلوار  الت�سـامح  من  جو  توفري  ال�سـروري  من  باأنه  ترى  واإذ 
الثقايف باأن يكون م�سـدرا وعمال ل لنق�سام ولكن لإثراء كل جمتمـع؛

واإذ ترى اأن ازدهار اأوروبا مت�سـاحمة ومتقدمـة ل يتعلق فقـط بالتعاون بني الدول 
التي  املحليـة والإقليميـة  التجمعـات  التعاون عرب احلدود بني  اأي�سـا على  يعتمـد  ولكن 

حترتم كيان اأرا�سي كل دولة ووحدتها،

الأ�سـا�سـية  واحلريات  الإن�سـان  حقـوق  حمـاية  اتفاقيـة  العتبـار  بعني  تاأخذ  واإذ 
وبروتوكولتها،

واإذ تاأخذ بعني العتبـار اللتزامات اخلا�سـة بحمـاية الأقليات القوميـة املن�سـو�س 
عليها يف اتفاقيـات الأمم املتحـدة واإعالناتـها، وكذلك وثائق موؤمتر التعاون والأمن يف 

اأوروبا وبخا�سـة وثيقـة كوبنهاجن املوؤرخـة يف 29 حزيران/يونيو 1990؛

عنها،  املنبثقـة  واللتزامات  احرتامها  تف�سـيل  يجـب  التي  املبـادئ  حتديد  قررت 
ل�سـمان احلمـاية الفعليـة لالأقليات القوميـة وحقـوق وحريات الأ�سـخا�س الذين ينتمـون 
الوثيقـة،  هذه  يف  اأع�ساء  �سـت�سبح  التي  الأخرى  والدول  الأع�سـاء  الدول  يف  اإليها 
الوطنيـة،  و�سـيادتها  الدول  هذه  اأرا�سـي  و�سـالمة  القانون  اأولوية  احرتام  اإطار  يف 
وعزمـت على تنفيذ املبـادئ التي تن�س عليها هذه التفاقيـة العامـة بالطرق الت�سـريعية 

والوطنيـة وال�سـيا�سـات احلكـومية املنا�سـبة،

قد قررت ما يلي:
اجلزء الأول

املـادة 1
تّعد حمـاية الأقليات القوميـة وحقـوق وحريات الأ�سـخا�س املنتمني اإىل هذه الأقليات 
وحرياتـهم، جزءا ل يتجزاأ من احلمـاية الدوليـة حلقـوق الإن�سـان، وت�سـكل ب�سـفتها 

هذه ميدانا للتعاون الدويل.
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املـادة 2
تطبـق اأحكـام هذه التفاقيـة-الإطار بح�سـن نيـة، وبروح من التفهم والت�سـامح مع 

احرتام مبادئ ح�سـن اجلوار، والعالقات الودية والتعاون بني الدول.

املـادة 3
1 - يحق لكل �سـخ�س ينتمي اإىل اأقليـة قوميـة اأن يعامل وفق اختياره احلر، كفرد 
من هذه الأقليـة اأم ل، ول يجوز اأن يرتتـب على اختياره هذا اأو على ممار�سـته حلقـوقه 

املالزمـة لها اأي �سـلبيات.

2 - يجوز لالأ�سـخا�س املنتمني لالأقليات القوميـة، فرديا اأو جمـاعيا، اأن ميار�سـوا 
احلقـوق واحلريات املنبثقـة عن املبادئ التي تن�س عليها هذه التفاقيـة-الإطار.

اجلزء الثاين
املـادة 4

حق  وطنيـة،  اأقليـة  اإىل  ينتمي  �سـخ�س  لكل  ت�سـمن  باأن  الأطراف  1-تتعهـد 
الت�سـاوي اأمام القانون، وحمـاية مت�سـاوية من القانون. وبناء عليـه، يحظر كل متييز 

اأ�سا�سه النتمـاء اإىل اأقليـة قوميـة.

2 - تتعهـد الأطراف باأن تعتمـد، اإذا كان ذلك ممكنا، اإجراءات منا�سـبة، بق�سـد 
الكاملـة والفعليـة، يف كل جمالت احلياة القت�سـادية والجتمـاعية  امل�سـاواة  ت�سـجيع 
وال�سـيا�سـية والثقافيـة، وذلك بني الأ�سـخا�س املنتمني اإىل اأقليـة قوميـة واإىل الأغلبيـة. 
املنتمني  بالأ�سـخا�س  اخلا�سـة  ال�سـروط  اخل�سـو�س،  هذا  العتبار، يف  بعني  وتاأخذ 

اإىل الأقليات القوميـة.

3 - ل تّعد الإجراءات املعتمـدة طبقا للفقرة 2 على اأنها عمل متييزي.

املـادة 5
1 - تتعهـد الأطراف بت�سـجيع ال�سـروط املنا�سـبة التي ت�سـمح لالأ�سـخا�س املنتمني اإىل 
الأقليات القوميـة باملحافظـة على ثقافتهم وتطويرها، وكذلك باملحافظـة على العنا�سـر 

اجلوهرية لهوياتـهم ودياناتـهم ولغتهم وعاداتـهم وتراثهم الثقافـي.
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2 - متتنع الأطراف عن ممار�سـة اأي �سـيا�سـة اأو عمل ي�سـعى اإىل �سـهر الأ�سـخا�س 
املنتمني اإىل الأقليات القوميـة �سـد رغبتهم، وحتمي هوؤلء الأ�سـخا�س �سد كل عمل 
�سـيا�سـتها  اإطار  املتخذة يف  الإجراءات  التاأثري على  اإىل هذا الن�سـهار، دون  يف�سـي 

العامـة لالندماج.

املـادة 6
1 - ت�سـهر الأطراف على ت�سـجيع روح الت�سـامح واحلوار بني الثقافات، وكذلك 
اتخاذ الإجراءات الفّعالـة لت�سـجيع الحرتام والتفاهم املتبادلني بني الأ�سـخا�س املقيمني 
اأو  الثقافيـة،  اأو  الإثنيـة،  هويتهم  عن  النظر  بغ�س  بينهم،  والتعاون  اأرا�سيها  على 

اللغوية، اأو الدينيـة ل �سـيما يف ميادين الرتبيـة والثقافـة والإعالم.

الذين  الأ�سـخا�س  حلمـاية  املنا�سـبة  الإجراءات  كل  باتخاذ  الأطراف  تتعهـد   -  2
ب�سـبب هويتهم  العنف  اأو  اأو العتداء  التمييز  اأعمال  اأو  التهديد  اأن يقعوا �سـحية  ميكن 

الإثنيـة اأو الثقافية اأو اللغوية اأو الدينيـة.

املـادة 7
احرتام  قوميـة،  اأقليـة  اإىل  ينتمي  �سـخ�س  لكل  ت�سـمن  اأن  على  الأطراف  ت�سـهر 
حقـوقه يف حرية الجتمـاع ال�سـلمي وحرية التجمـع، وحرية التعبري، وحرية التفكري، 

وحرية ال�سـمري، واحلرية الدينيـة.

املـادة 8
تتعهـد الأطراف بالعرتاف لكل �سـخ�س ينتمي اإىل اأقليـة قوميـة باحلق يف ممار�سـة 
�سـعائره الدينيـة ومعتقداته، وكذلك حق اإن�سـاء موؤ�سـ�سـات ومنظمات وجمعيات دينيـة.

املـادة 9
1 - تتعهـد الأطراف بالعرتاف باأن احلق يف حرية التعبري لكل �سـخ�س ينتمي اإىل 
اأقليـة قوميـة ي�سـمل حرية الراأي وحرية ا�سـتالم املعلومات اأو الأفكار، وتبليغها بلغة 
الأقليـة دون تدخل ال�سـلطات العامـة واعتبارات احلدود. ت�سـهر الأطراف، يف جمال 
ا�سـتخدام و�سـائل الإعالم، ويف نطاق نظامها الت�سـريعي، باأل متار�س اأي متييز �سـد 

الأ�سـخا�س املنتمني اإىل اأقليات قوميـة.
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2 - ل متنع الفقرة الأوىل الأطراف من اإخ�سـاع موؤ�سـ�سـات الإذاعة ال�سـمعية، 
التمييزي، واملعتمد على معايري  امل�سـبق غري  الإذن  نظام  اإىل  ال�سـينما،  اأو  التلفزة  اأو 

مو�سـوعية.

3 - ل متنع الأطراف الأ�سـخا�س املنتمني اإىل اأقليات قوميـة من تاأ�سـيـ�س و�سـائل 
الإعالم املكتـوبة وا�سـتعمالها. وت�سـهر، قدر الإمكان، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأوىل، 
على اإعطاء الأ�سـخا�س املنتمني اإىل اأقليـات قوميـة، اإمكانية تاأ�سـيـ�س و�سـائل اإعالمهم 

وا�سـتخدامها وذلك وفقا للنظـام القانوين لالإذاعـة والتلفزة.

لت�سـهيل  املنا�سـبة  الإجراءات  الت�سـريعي،  نظامها  نطاق  يف  الأطراف،  تعتمد 
ت�سـجيع  بق�سـد  الإعالم  و�سـائل  اإىل  قوميـة  اأقليات  اإىل  املنتمني  الأ�سـخا�س  و�سـول 

الت�سـامح والتعددية الثقافيـة.

املـادة 10
1 - تتعهـد الأطراف بالعرتاف لكل �سـخ�س ينتمي اإىل اأقليـة قوميـة بحقه يف اأن 
ي�سـتخدم بكل حرية ومن دون عراقيل لغتـه القوميـة، �سفاها وكتابة، يف حياته اخلا�سـة 

والعامـة.

2 - ت�سـعى الأطراف، قدر الإمكان، لتاأمني ال�سـروط التي ت�سـمح با�سـتخدام اللغـة 
القوميـة يف العالقات بني الأ�سـخا�س وال�سـلطات الإدارية، يف املناطق اجلغرافيـة التي 
اإذا طلب  اأقليات قومية  اإىل  يتواجد فيها، ب�سـكل مكثف وتقليدي، الأ�سخا�س املنتمون 

ذلك هوؤلء الأ�سخا�س، وكان طلبهم يلبي حاجة فعلية.

ُيبلغ  باأن  قوميـة  اأقليـة  اإىل  ينتمي  �سـخ�س  ب�سـمان حق كل  الأطراف  تتعهـد   -  3
التهام  توقيفـه، وطبيـعة  اأ�سباب  يفهمها، عن  التي  وباللغـة  مهلة ممكنـة،  اأق�سـر  يف 
املوجهـة اإليه و�سـببه، وكذلك باأن ُيدافع عن نف�سـه بهذه اللغـة، ومب�سـاعدة جمانيـة من 

مرتجم اإذا كان ذلك �سـروريا.

املـادة 11
يف  بحقـه  قوميـة  اأقليـة  اإىل  ينتمي  �سـخ�س  لكل  بالعرتاف  الأطراف  تتعهـد   -  1
ا�سـتعمال لقبـه وا�سـمه بلغة الأقليـة، وكذلك بحقه بالعرتاف الر�سـمي طبقا لالإجراءات 

املقررة يف نظامها القانوين.
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2 - تتعهـد الأطراف بالعرتاف لكل �سـخ�س ينتمي اإىل اأقليـة قوميـة بحقـه بو�سـع 
ومعرو�سـة  خا�س  طابع  ذات  اأخرى  واإعالنات  وكتابات  القوميـة  بلغته  لفتات 

للعموم.

3 - ت�سـعى الأطراف يف اإطار نظامها الت�سـريعي، ويف حالة وجود اتفاقيات مع 
والإ�سارات  ال�سـوارع،  واأ�سماء  حمليـة،  تقليدية  ت�سـميات  و�سع  اإىل  اأخرى،  دول 
الطبوغرافيـة املوجهـة للعموم بلغـة الأقلية اأي�سا، اإذا كان هناك طلبات كافيـة لو�سع 
الأ�سخا�س  من  مكثف  عدد  تقليدا  ي�سـكنها  التي  املناطق  يف  وذلك  الإ�سارات  هذه  مثل 

املنتمني اإىل اأقليـة قوميـة.

املـادة 12
والبحث  الرتبية  ميدان  يف  الإجراءات  ال�سـرورة،  عند  الأطراف،  تتخذ   -  1
لت�سـجيع التعريف بثقافـة اأقلياتهم القوميـة وبتاريخها وبلغتها وبديانتها، كما تفعل ذلك 

مع الأغلبيـة.

2 - تتيح الأطراف، ويف هذا املجال خا�سـة، اإمكانية تاأهيل املدر�سـني، واحل�سـول 
على الكتـب املدر�سـية، وت�سـهيل الت�سالت بني تالميذ ومدر�سـي خمتلـف التجمعات.

اأقليات  اإىل  املنتمني  لالأ�سخا�س  الفر�س  م�سـاواة  بت�سـجيع  الأطراف  تتعهد   -  3
القوميـة، وذلك للو�سـول اإىل التعليم بكل م�سـتوياته.

املـادة 13
1 - تعرتف الأطراف، يف نطاق نظامها التعليمي، لالأ�سخا�س املنتمني اإىل الأقليات 

بحقهم يف اإن�سـاء موؤ�سـ�سـاتهم اخلا�سـة للتعليم والتاأهيل واإدارتها.

2 - ل يلزم تطبيق هذا احلق الأطراف باأي التزامات ماليـة.

املـادة 14
1 - تتعهـد الأطراف بالعرتاف لكل �سـخ�س ينتمي اإىل اأقليـة قوميـة بحق تعلم لغـة 

اأقليتـه.

2 - ت�سـعى الأطراف، يف املناطق اجلغرافيـة التي يوجد فيها ب�سـكل مكثـف وتقليـدي 
الأ�سـخا�س املنتمون اإىل اأقليات قوميـة، اإىل توفري اإمكانيـة تعلم الأ�سـخا�س املنتمني اإىل 
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هذه الأقليات، لغـة قوميـة اأو تلقي التعليـم بهذه اللغـة، اإن كان هنـاك طلبـات كافيـة، 
اإذا كان ذلك ممكنـا يف نطـاق نظامها التعليمي.

3 - تطبق الفقرة 2 من هذه املـادة من دون الإ�سـرار بتعلم اللغة الر�سـمية اأو تلقي 
التعليم بهذه اللغة.

املـادة 15
اإىل  املنتمني  الأ�سـخا�س  مل�سـاركة  ال�سـرورية  ال�سـروط  بتوفري  الأطراف  تتعهـد 
اأقليـات قوميـة يف احلياة الثقافيـة والجتمـاعية والقت�سـادية ب�سـكل فعلي، وكذلك يف 

ال�سـوؤون العامـة وبخا�سـة تلك التي تتعلق بـهم.

املـادة 16
فيها  يوجد  التي  اجلغرافيـة  املناطق  يف  ال�سـكان  ن�سـبة  تعديل  عن  الأطراف  متتنع 
انتهاك  اإىل  تهدف  اإجراءات  باتخاذ  وذلك  قوميـة،  اأقليـات  اإىل  ينتمون  اأ�سـخا�س 

احلقـوق واحلريات الناجتـة عن املبـادئ املعلن عنها يف هذه التفاقيـة - الإطار.

املـادة 17
يف  قوميـة  اأقليات  اإىل  املنتمني  الأ�سـخا�س  حق  تعرقل  باأل  الأطراف  تتعهـد   -  1
القيـام، ب�سـكل حر و�سـلمي، بات�سـالت عرب احلـدود مع اأ�سـخا�س يتواجدون ب�سـكل 
الذين جتمعهم بهم هوية  اأولئك  اأخرى وبا�سـتمرار فيها وبخا�سـة مع  منتظم يف دول 

اأثنيـة اأو ثقافيـة اأو لغـوية اأو دينيـة اأو تراث م�سـرتك.

قوميـة يف  اأقليـات  اإىل  املنتمني  الأ�سـخا�س  تعرقل حق  باأل  الأطراف  تتعهـد   -  2
امل�سـاركة باأعمـال املنظمـات غري احلكـومية على امل�سـتويني الوطني والدولـي.

املـادة 18
الثنائيـة  التفاقيـات  اإبرام  اإىل  �سـروريا،  ذلك  كان  اإذا  الأطراف،  ت�سـعى   -  1
واجلمـاعية مع الدول الأخرى وبخا�سـة الدول املجاورة ل�سـمان حمـاية الأ�سـخا�س 

املنتمني اإىل الأقليـات القومية املعنية.
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2 - تتخذ الأطراف، يف هذه احلالـة، الإجراءات الالزمـة لت�سـجيع التعاون عرب 
احلدود.

املـادة 19
وبتنفيذها  التفاقيـة-الإطار  هذه  تت�سمنها  التي  املبـادئ  باحرتام  الأطراف  تتعهـد 
القانونيـة  الت�سـيقات والقيود واملخالفات املن�سـو�س عليها يف ال�سـكوك  وذلك بتعيني 
الدوليـة، اإذا كان ذلك �سـروريا، ل �سـيما يف اتفاقيـة حمـاية حقـوق الإن�سـان واحلريات 
الأ�سـا�سـية وبروتوكولتـها، وذلك اإذا كانـت �سـرورية للحقـوق واحلريات الناجتـة 

عن هذه املبـادئ.

اجلزء الثالـث
املـادة 20

يحرتم الأ�سـخا�س املنتمون اإىل اأقليـات قوميـة الت�سـريع الوطني وحقـوق الآخرين، 
وبخا�سـة حقـوق الأ�سـخا�س املنتمني اإىل الأغلبيـة اأو اإىل اأقليـات قوميـة اأخرى، وذلك 
يف جمال ممار�سـة احلقـوق واحلريات النابعـة عن املبـادئ املعلنـة يف هذه التفاقيـة-

الإطار.

املـادة 21
ل يف�سـر اأي ن�س من هذه التفاقيـة-الإطار على اأنه ي�سـمح لأي فرد بالتمتع باأي 
حق ي�سـمح مبمار�سـة ن�سـاط اأو القيام بعمل خمالـف للمبادئ الأ�سـا�سـية للقانون الدويل، 

ول �سـيما ال�سـيادة القانونيـة، و�سـالمة الأرا�سي وال�سـتقالل ال�سـيا�سـي للدول.

املـادة 22
ينتهك حقـوق  اأو  ي�سـيق  اأنه  الإطار على   - التفاقيـة  هذه  ن�س من  اأي  يف�سـر  ل 
الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية التي ميكن اأن ُيعرتف بها تطبيقا لقوانني كل طرف اأو 

اأي اتفاقيـة اأخرى يّعد هذا الطرف طرفا فيها.

املـادة 23
تتوافق احلقـوق واحلريات الناجتـة عن املبـادئ املنبثقـة عن هذه التفاقيـة-الإطار 
مع مثيالتها يف اتفاقيـة حمـاية حقـوق الإن�سـان واحلريات الأ�سـا�سـية وبروتوكولتـها.
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اجلزء الرابع
املـادة 24

هذه  املتعاقـدة  الأطراف  تطبق  اأن  اأوروبا على  ت�سـهر جلنـة وزراء جملـ�س   -  1
التفاقيـة-الإطار.

اآليـة التطبيـق  2 - ت�سـارك الأطراف التي لي�سـت من اأع�سـاء جملـ�س اأوروبا يف 
تبعا للطرق التي �سـتحدد لحقا.

املـادة 25
عن  الكاملـة  باملعلومات  اأوروبا  ملجلـ�س  العام  الأمني  املتعاقد  الطرف  يخطر   -  1
الإجراءات الت�سـريعية وما �سـاكلها والتي �سـيتخذها لتطبيق املبادئ املعلن عنها يف هذه 
التفاقيـة - الإطار وذلك يف خالل مهلـة �ستة اأ�سـهر ابتداء من دخول هذه التفاقية-

الإطار حيز التنفيذ يف حقـه.

2 - يخطر لحقا كل طرف الأمني العام دوريا، ويف كل مرة تطلـب جلنـة الوزراء 
ذلك، بكل املعلومات اخلا�سـة بو�سع هذه التفاقيـة - الإطار حيز التنفيذ.

3 - يخطر الأمني العام جلنـة الوزراء بكل املعلومات التي ت�سله تطبيقا لن�سو�س 
هذه املـادة.

املـادة 26
اأع�سـاوؤها ب�سـالحيات معرتف بها يف جمال  يتمتع  ا�سـت�سـارية  ت�سـاعد جلنـة   - 1
الأقليـات القوميـة، جلنـة الوزراء حني تدر�س مطابقـة الإجراءات التي اتخذها طرف 

ما لتنفيذ املبادئ املعلن عنها يف هذه التفاقيـة - الإطار.

2 - حتدد جلنـة الوزراء، يف مهلـة �سـنة اعتبارا من دخول هذه التفاقيـة-الإطار 
حيز التنفيذ، ت�سـكيل هذه اللجنـة ال�سـت�سـارية واإجراءاتها.

اجلزء اخلامـ�ص

املـادة 27
وُتفتح  اأوروبا.  جملـ�س  يف  الأع�سـاء  الدول  لتوقيع  التفاقيـة-الإطار  هذه  تفتح 
اأي�سا، وحتى دخولها حيز التنفيذ، لتوقيع اأي دولـة اأخرى تدعوها جلنـة الوزراء،. 
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وتخ�سـع للت�سـديق اأو القبول اأو املوافقـة. تودع وثائق الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة 
لدى الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا.

املـادة 28
يلي  الذي  ال�سـهر  من  يوم  اأول  يف  التنفيذ  حيز  التفاقيـة-الإطار  هذه  تدخل   -  1
تاريخ انتهاء فرتة ثالثة اأ�سـهر بعد اأن تعرب اثنتا ع�سـرة دولـة ع�سـوًا يف جملـ�س اأوروبا 

عن موافقتها على اللتزام بالتفاقيـة - الإطار تطبيقا لأحكام املـادة 27.
2 - تدخل التفاقيـة حيز التنفيذ يف اأول يوم من ال�سـهر الذي يلي انتهاء فرتة ثالثة 
اأ�سـهر بعد تاريخ اإيداع وثيقـة الت�سـديق اأو القبـول اأو املوافقـة يف حق كل دولة ع�سو 

تعرب لحقا عن موافقتها لاللتزام بالتفاقيـة - الإطار.

املـادة 29
1 - ميكن للجنـة وزراء جملـ�س اأوروبا دعوة اأي دولة ع�سـو وكل دولة غري ع�سو 
يف جملـ�س اأوروبا، مدعوة اإىل التوقيع تطبيقا لأحكام املـادة 27، ومل تكن قد قامـت 
املن�سـو�س  بالأغلبيـة  ُيتخذ  بقرار  الإطار   - التفاقيـة  هذه  اإىل  الن�سـمام  اإىل  بذلك، 
هذه  دخول  بعد  وذلك  اأوروبا،  جملـ�س  ميثاق  من   20 املـادة  من  )د(  البند  يف  عليها 

التفاقيـة-الإطار حيز التنفيذ، وبعد ا�سـت�سـارة الدول املتعاقدة.
اليوم  التنفيذ، يف حق كل دولة متعاقدة، يف  الإطار حيز  التفاقيـة -  تدخل   - 2
الأول من ال�سـهر الذي يلي انتهاء فرتة ثالثة اأ�سـهر بعد تاريخ اإيداع وثيقـة الن�سـمام 

لدى الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا.

املـادة 30
1 - يجوز لكل دولـة، حني التوقيع اأو حني اإيداع وثيقـة الت�سـديق اأو القبـول اأو 
املوافقـة اأو الن�سـمام، اأن تعني الإقليم اأو الأقاليم التي متار�س عالقاتها الدوليـة والتي 

�سـتطبق فيها هذه التفاقيـة - الإطار.
2 - يجوز لكل دولة، يف اأي وقت لحق، باإعالن مقدم اإىل الأمني العام ملجلـ�س 
اأوروبا، تو�سـيع نطاق تطبيـق هذه التفاقيـة-الإطار على اأي اإقليم يحدده الإعالن. 
ال�سـهر  الأول من  اليوم  الإقليم، يف  هذا  التنفيذ يف حق  التفاقيـة-الإطار حيز  تدخل 

الذي يلي انتهاء فرتة ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ ا�سـتالم الأمني العام لهذا الإعالن.



211

3 - يجوز �سـحب كل اإعالن قدم تطبيقا للفقرتني ال�سـابقتني فيما يتعلق بالإقليم   
املحدد يف هذا الإعالن، باإخطار يوجه اإىل الأمني العام. يبداأ نفاذ الن�سـحاب يف اليوم 
الأول من ال�سـهر الذي يلي انق�سـاء فرتة ثالثة اأ�سـهر بعد تاريخ ا�سـتالم الأمني العام 

لالإخطار.

املـادة 31
اأن ين�سحب من هذه التفاقية-الإطار بتوجيه اإخطار  1 - يجوز لكل طرف   

اإىل الأمني العام ملجل�س اأوروبا.

2 - يبداأ نفاذ الن�سـحاب يف اليوم الأول من ال�سـهر الذي يلي انتهاء فرتة �سـتة   
اأ�سـهر بعد تاريخ ا�سـتالم الأمني العام لالإخطار.

املـادة 32
يخطر الأمني العام ملجلـ�س اأوروبا الدول الأع�سـاء يف املجلـ�س، والدول الأخرى 

املوقعـة واأية دولة ان�سمـت اإىل هذه التفاقيـة-الإطار:

اأ - بكل توقيع؛

ب - باإيداع كل وثيقـة ت�سـديق، اأو قبول، اأو موافقـة اأو ان�سمـام؛

ج - بتاريخ نفاذ هذه التفاقيـة-الإطار تطبيقا ملوادها 28 و29 و30؛

د - باأي عمل اآخر، اأو تبليغ اأو اإخطار له عالقة بهذه التفاقيـة-الإطار.

وبناء عليـه، وقع املوقعـون املخولون بذلك على هذه التفاقيـة-الإطار.

حررت في ستراسبورغ بتاريخ األول من شباط/فبراير 1995، بالفرنسـية واإلجنليزية، وكال النصني 

العام جمللـس  األمني  ويوّجه  أوروبا.  تودع في سـجالت مجلـس  واحدة  بالتسـاوي، في نسـخة  معتمد 

أوروبا نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل حكـومة موقعـة.
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الف�سل الثامن
التفاقية الأوروبية ملمار�سة حقوق الأطفال
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التفاقية الأوروبية ملمار�سة حقوق الأطفال
�سرتا�سبورغ 25 كانون الثاين/يناير 1996

الديباجة
الدول الأع�ساء يف جمل�س اأوروبا والدول الأخرى، املوقعة على هذه التفاقية،

تعّد اأن هدف جمل�س اأوروبا هو حتقيق احتاد فعلي بني اأع�سائه؛
ت�سرتط  التي  املادة 4  الطفل وبخا�سة  املتحدة حلقوق  الأمم  اتفاقية  العتبار  تاأخذ بعني 
الأخرى  والإجراءات  والإدارية  الت�رشيعية،  الإجراءات  كل  الأطراف  الدول  تتخذ  اأن 

الالزمة لتنفيذ احلقوق املعرتف بها يف هذه التفاقية؛
واعتمادا على التو�سية رقم 1121)1990( ال�سادرة عن اجلمعية الربملانية، واخلا�سة 

بحقوق الأطفال؛
ترى باأنه يجب ت�سجيع حقوق الأطفال وم�ساحلهم العليا، مما ي�سمح لالأطفال مبمار�سة 

حقوقهم، ل �سيما يف املجالت العائلية التي تهمهم؛
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تعرتف باأن اإعالم الأطفال باملعلومات املنا�سبة حتى ميكن ت�سجيع حقوقهم وم�ساحلهم 
العليا، واأن توؤخذ اآراوؤهم بعني العتبار؛

تعرتف باأهمية دور الوالدين يف ت�سجيع حقوق اأطفالهما وم�ساحلهم العليا وحمايتها، كما 
اأن على الدول اأي�سا، وعند اللزوم، اأن ت�سارك يف الت�سجيع واحلماية.

اأن  قبل  للتوفيق  العائالت  ت�سعى  اأن  اخلالف،  حال  يف  املنا�سب،  من  اأنه  تعّد،   
تعر�س امل�ساألة على ال�سلطة الق�سائية.

الف�سل الأول
نطاق التطبيق، هدف التفاقية، وتعاريف

املادة 1
نطاق التطبيق وهدف التفاقية

1 - تطبق هذه التفاقية على الأطفال الذين مل يبلغوا 18 عاما.
2 - تهدف هذه التفاقية، يف نطاق امل�سلحة العليا لالأطفال، اإىل ت�سجيع حقوقهم، واأن 
متنحهم احلقوق الإجرائية وت�سهل ممار�ستها، مع احلر�س على اإطالعهم عليها وال�سماح 
لهم بامل�ساركة باأنف�سهم، اأو بوا�سطة اأ�سخا�س اأو هيئات اأخرى، يف الإجراءات التي تهمهم 

اأمام �سلطة ق�سائية.
الأطفال  تخ�س  التي  الإجراءات  التفاقية،  هذه  مبقت�سى  عائلية،  اإجراءات  تعّد   -  3
اأمام �سلطة ق�سائية، وبخا�سة تلك التي تتعلق مبمار�سة م�سئولية الأبوين، ول �سيما تلك التي 

تتعلق بامل�سكن وحق الزيارة اخلا�سة بالأطفال.
4 - يجب على كل دولة، عند التوقيع اأو عند اإيداع وثيقة الت�سديق، اأو القبول اأو املوافقة 
اأو الن�سمام، اأن تعني على الأقل، وباإعالن موّجه اإىل الأمني العام ملجل�س اأوروبا، ثالثة 

اأنواع من اخلالفات العائلية اأمام ال�سلطة الق�سائية، التي تطبق عليها هذه التفاقية.
5 - يجوز لكل طرف، بت�رشيح اإ�سايف، اأن يكمل لحقا اأنواع اخلالفات العائلية التي 
تطبق عليها هذه التفاقية، اأو اأن يزود بكل املعلومات اخلا�سة بتطبيق املادة 5، الفقرتني 2 

و10، واملادة 9، الفقرتني 2 و11.
لت�سجيع ممار�سة حقوق  اأف�سل  قواعد  الأطراف من تطبيق  التفاقية  6 - ل متنع هذه 

الأطفال وحمايتها.



217

املادة 2
تعاريف

يق�سد، ح�سب التفاقية، ما يلي:
1 - »ال�سلطة الق�سائية«، حمكمة اأو �سلطة اإدارية لها �سالحيات م�سابهة؛

موؤهلة  هيئات  اأو  اآخرون  اأ�سخا�س  اأو  الوالدين  الأبوية«،  امل�سئوليات  »اأ�سحاب   -  2
ملمار�سة كل امل�سئوليات الأبوية اأو جزء منها؛

ج - »املمثل«، �سخ�س كاملحامي، اأو هيئة تكلف بالعمل لدى �سلطة ق�سائية با�سم الطفل؛
د - »معلومات اإ�سافية«، املعلومات املنا�سبة، مراعاة لعمر الطفل وقدرته على التمييز، 
والتي يزود بها ليتمكن من ممار�سة حقوقه كاملة، اإل اإذا كان ك�سف هذه املعلومات ي�رش 

مب�سلحته.
الف�سل الثاين

تدابي اإجرائية لت�سجيع ممار�سة حقوق الطفل

اأول:احلقوق الإجرائية للطفل

املادة 3
احلق فى اإعالمه وفى التعبي عن راأيه فى الإجراءات

يف  التمييز،  على  الكفاية  فيه  مبا  قادرا  الداخلي  القانون  يعّده  الذي  الطفل،  يخول 
اأن يطلب ال�ستفادة  التي ميكن  التالية  اأمام �سلطة ق�سائية، احلقوق  التي تعنيه  الإجراءات 

منها:
اأ - احل�سول على كل املعلومات املنا�سبة؛

ب - ا�ست�سارته للتعبري عن راأيه؛
ج - اإعالمه بالنتائج املحتملة عند الأخذ براأيه والنتائج املحتملة لأي قرار.

املادة 4
احلق فى طلب تعيني ممثل خا�ص

اأ�سخا�س  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  يطلب  اأن  املادة 9،  التحفظ على  مع  للطفل،  يحق   -  1
اآخرين اأو هيئات، تعيني ممثل خا�س يف الإجراءات التي تعنيه اأمام �سلطة ق�سائية، ويف 
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الطفل  اإمكانية متثيل  الأبوية من  امل�سئولية  الداخلي يحرم احلا�سلني على  القانون  اأن  حال 
ب�سبب وجود خالف م�سلحي معه.

2 - يجوز للدول اأن تقرر اأن احلق امل�سار اإليه يف الفقرة 1 ل يطبق اإل على الأطفال 
الذين يعّدهم القانون الداخلي على اأنهم قادرون مبا فيه الكفاية على التمييز.

املادة 5
احلقوق الإجرائية الأخرى املمكنة

يخ�س  فيما  لالأطفال  اإ�سافية  اإجرائية  بحقوق  العرتاف  اإمكانية  يف  الأطراف  تنظر 
الإجراءات التي تعنيهم اأمام �سلطة ق�سائية ول �سيما:

اأ - احلق بطلب م�ساعدتهم من طرف �سخ�س منا�سب يختارونه لي�ساعدهم على التعبري 
عن راأيهم؛

ب - احلق يف اأن يطلبوا باأنف�سهم، اأو بوا�سطة اأ�سخا�س اآخرين اأو هيئات، تعيني ممثل 
متميز كاملحامي، يف احلالت الالزمة؛

ج - احلق يف تعيني ممثلهم اخلا�س؛
د - احلق يف ممار�سة بع�س اأو كل المتيازات التي تعّد جزءا من هذه الإجراءات.

ثانيا: دور ال�سلطات الق�سائية

املادة 6
�سي القرارات

يجب على ال�سلطة الق�سائية، يف الإجراءات التي تعني الطفل، وقبل اأن تتخذ اأي قرار:
اأ - النظر اإن كانت متلك املعلومات الكافية لتخاذ قرار مل�سلحة الطفل العليا، ويف حال 

اللزوم، احل�سول على معلومات اإ�سافية وبخا�سة من اأ�سحاب امل�سئوليات الأبوية.
ب - عندما يعّد القانون الداخلي الطفل قادرا مبا فيه الكفاية على التمييز:

- التاأكد من ح�سول الطفل على كل معلومة منا�سبة؛
يف  �سخ�سيا  الطفل  هيئات،  اأو  اآخرين  بوا�سطة  اأو  بنف�سها  الق�سائية  ال�سلطة  ت�ست�سري   -
احلالت املنا�سبة، وعلى نحو فردي عند ال�رشورة ب�سكل يتنا�سب مع قدرته على التمييز، 

اإل اإذا كان ذلك ل يتنا�سب اإطالقا مع امل�سالح العليا للطفل؛
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- اإتاحة الفر�سة للطفل بالتعبري عن راأيه بنف�سه؛
ج - الأخذ بعني العتبار بالراأي الذي عرب عنه الطفل.

املادة 7
واجب الت�سرف ب�سرعة

ب�رشعة  تت�رشف  اأن  الطفل،  تهم  التي  الإجراءات  يف  الق�سائية،  ال�سلطة  على  يجب 
لتجنب اأي تاأخر غري جمد. ويجب اتخاذ الإجراءات التي ت�سمن تنفيذا �رشيعا لقراراتها. 
يف حالة العجلة، تتمتع ال�سلطة الق�سائية، وعند اللزوم، ب�سلطة اتخاذ القرارات التي تنفذ 

مبا�رشة.
املادة 8

اإمكانية اتخاذ مبادرة الجتماع
تتمتع ال�سلطة الق�سائية، يف الإجراءات التي تهم الطفل، باإمكانية الجتماع، يف احلالت 

التي يحددها القانون الداخلي عندما تكون م�سلحة الطفل مهددة فعال.

املادة 9
تعيني ممثل

القانون  ين�س  الطفل، وعندما  تهم  التي  الإجراءات  الق�سائية، يف  لل�سلطة  1 - يجوز 
نتيجة خالف  الطفل  اإمكانية متثيل  الأبوية من  بامل�سئوليات  املتمتعني  الداخلي على حرمان 

م�سلحي معه، اأن تعني ممثال خا�سا لهذا الطفل فيما يتعلق بالإجراءات.
2-تنظر الأطراف يف اإمكانية جلوء ال�سلطة الق�سائية، يف حالت الإجراءات التي تعني 

الطفل، ويف احلالت املنا�سبة، اإىل تعيني ممثل متميز كمحام لتمثيل الطفل.

ثالثا: دور املمثلني

املادة 10
1 - يجب على املمثل، يف الإجراءات التي تعني الطفل اأمام �سلطة ق�سائية، اإل اإذا كان 

ذلك خمالفا فعال للم�سالح العليا للطفل، ما يلي:
اأ - تزويد الطفل باملعلومات املنا�سبة، اإذا كان القانون الداخلي ينظر اإليه على اأنه قادر 

على التمييز مبا فيه الكفاية؛
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لكل  املحتملة  والنتائج  راأيه  بتنفيذ  لها عالقة حمتملة  التي  بال�رشوح  الطفل  تزويد  ب - 
ت�رشف من قبل املمثل، اإذا كان القانون الداخلي ينظر اإىل الطفل على اأنه قادر على التمييز 

مبا فيه الكفاية؛
ج - حتديد راأي الطفل، وتبليغ ال�سلطة الق�سائية.

رابعا: التو�سع ببع�ص الأحكام

املادة 11
تنظر الأطراف يف اإمكانية التو�سع باإحكام املواد ، و4، و9، املتعلقة بالإجراءات التي 
تهم الأطفال اأمام هيئات اأخرى، وكذلك باملوا�سيع التي تهم الأطفال بغ�س النظر عن اأي 

اإجراء.
خام�سا: الهيئات الوطنية

املادة 12

1 - حت�س الأطراف على ت�سجيع حقوق الأطراف وممار�ستها، عن طريق الهيئات 
املكلفة، بالإ�سافة اإىل مهامها، بالوظائف امل�سار اإليها يف الفقرة 2.

2 - وهذه الوظائف هي التالية:
اأ - تقدمي مقرتحات لتمتني الن�سو�س الت�رشيعية املتعلقة مبمار�سة حقوق الأطفال؛

ب - اإبداء الآراء يف امل�ساريع الت�رشيعية املتعلقة مبمار�سة حقوق الأطفال؛
ج - تزويد و�سائل الإعالم مبعلومات عامة تتعلق مبمار�سة حقوق الأطفال؛

د - ا�ستمزاج اآراء الأطفال وتزويدهم باملعلومات املنا�سبة.

�ساد�سا: اإجراءات اأخرى

املادة 13
الو�ساطة والأ�ساليب الأخرى حلل املنازعات

تخ�س  التي  الإجراءات  ولتجنب  حلها،  اأو  املنازعات  اتقاء  بق�سد  الأطراف  حت�س 
الأطفال اأمام �سلطة ق�سائية، يف الق�سايا التي حتددها بهدف اإبرام اتفاق، على اللجوء اإىل 

الو�ساطة اأو اأية طريقة اأخرى حلل املنازعات اأو ا�ستخدامها.
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املادة 14
امل�ساعدة الق�سائية وال�ست�سارة القانونية

اأو  ق�سائية  م�ساعدة  بخ�سو�س  الداخلي  القانون  عليها  ين�س  التي  الأحكام  تطبق   
ا�ست�سارة قانونية لتمثيل الأطفال يف الإجراءات التي تهمهم اأمام �سلطة ق�سائية، على امل�سائل 

امل�سار اإليها يف املادتني 4 و9.

املادة 15
العالقة مع �سكوك دولية اأخرى

ل حتول هذه التفاقية دون تطبيق �سكوك دولية اأخرى ين�سم اأو �سين�سم اإليها طرف 
يف هذه التفاقية، وتعالج موا�سيع خا�سة بحماية الأطفال وعائالتهم.

الف�سل الثالث
جلنة دائمة

املادة 16
ت�سكيل جلنة دائمة ومهامها

1 - ت�سكل جلنة دائمة لتطبيق هذه التفاقية
2 - تتابع اللجنة الدائمة امل�سكالت املتعلقة بهذه التفاقية. وت�ستطيع بخا�سة:

التي  النتائج  تطبيقها، وتت�سف  اأو  التفاقية  بتف�سري هذه  تتعلق  م�ساألة  النظر يف كل  اأ - 
التو�سيات  وُتتخذ  تو�سية؛  ب�سفة  التفاقية  بتطبيق  واخلا�سة  الدائمة  اللجنة  اإليها  تتو�سل 

باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سوات امل�ساركة.
ب - تقرتح تعديالت على التفاقية وتنظر بتلك التي ُتقدم تطبيقا للمادة 20.

اإليها يف  امل�سار  الوظائف  التي متار�س  الوطنية  للهيئات  وامل�ساعدة  الن�سيحة  تقدم   - ج 
الفقرة 2 من املادة 12، وت�سجع التعاون الدويل بني هذه الهيئات.

املادة 17
التاأليف

1 - يجوز اأن ميثل كل طرف يف اللجنة الدائمة ممثل اأو اأكرث. ولكل طرف �سوت.
2 - يجوز لكل دولة م�سار اإليها يف املادة 21، ولي�ست طرفا يف هذه التفاقية، اأن ميثلها 
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مراقب يف اللجنة الدائمة. وي�رشي ذلك على اأية دولة اأخرى اأو على اجلماعة الأوروبية 
بعد اأن تدعى لالن�سمام اإىل التفاقية تطبيقا لأحكام املادة 22.

اأو يف كل  للم�ساركة كمراقب، يف كل الجتماعات  اأن تدعو  الدائمة  3 - يجوز للجنة 
اجتماع اأو يف جزء منه، اإل اإذا اأبلغ طرف الأمني العام مبعار�سته لذلك، قبل �سهر على 

الأقل من عقد هذه الجتماعات:
- اأي دولة غري م�سار اإليها يف الفقرة 2 ال�سابقة؛

- جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة؛
- اجلماعة الأوروبية؛

- اأي منظمة دولية حكومية؛
- اأي منظمة دولية غري حكومية ت�سمل ن�ساطاتها بع�س اأو كل املهام امل�سار اإليها يف الفقرة 

2 من املادة 12؛
- اأي منظمة وطنية حكومية اأو غري حكومية، متار�س بع�سا اأو كال من املهام امل�سار اإليها 

يف الفقرة 2 من املادة 12.
4 - يجوز للجنة الدائمة اأن تتبادل املعلومات مع املنظمات املوافقة )امل�سابهة( التي تعمل 

يف ميدان ممار�سة حقوق الأطفال.

املادة 18

بعد  لالجتماع  الدائمة،  اللجنة  اأوروبا ومببادرة من،  ملجل�س  العام  الأمني  يدعو   -  1
انق�ساء ثالث �سنوات على دخول هذه التفاقية حيز النفاذ، اأو يف اأي تاريخ لحق.

على  الأطراف  ن�سف  ح�سور  ب�رشط  اإل  قرارا  تتخذ  اأن  الدائمة  للجنة  يجوز  ل   -  2
الأقل.

الأع�ساء  باأغلبية  و20،   16 للمادتني  وبالتحفظ  الدائمة،  اللجنة  قرارات  تتخذ   -  3
احلا�رشين.

4 - يجوز للجنة الدائمة، مع التحفظ لأحكام هذه التفاقية، اأن ت�سع نظامها الداخلي، 
والنظام الداخلي لكل جمموعة عمل ت�سكلها لال�سطالع بكل املهام املنا�سبة يف اإطار التفاقية.
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املادة 19

تقارير اللجنة الدائمة
حتيل اللجنة الدائمة، بعد كل اجتماع، اإىل الأطراف واإىل جلنة وزراء جمل�س اأوروبا، 

تقريرا خا�سا مبناق�ساتها والقرارات املتخذة.

الف�سل الرابع
التعديالت على التفاقية

املادة 20
1 - ُيبلغ الأمني العام ملجل�س اأوروبا، كل تعديل ملواد هذه التفاقية يقرتحه طرف اأو 
اللجنة الدائمة. وينقل مبعرفته، قبل �سهرين على الأقل من الجتماع التايل للجنة الدائمة، 
واإىل الدول الأع�ساء يف جمل�س اأوروبا، واإىل كل موقع، واإىل كل طرف، واإىل كل دولة 
تدعى للتوقيع على هذه التفاقية تطبيقا لأحكام املادة 21، واإىل كل دولة، اأو اإىل اجلماعة 

الأوروبية التي دعيت لالن�سمام وفقا لأحكام املادة 22.
2 - تنظر اللجنة الدائمة يف كل تعديل مقرتح تطبيقا لأحكام الفقرة ال�سابقة، وتعر�س 
الن�س املعتمد باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سوات املعربة على جلنة الوزراء للموافقة. ويبلغ هذا 

الن�س، بعد موافقتها، اإىل الأطراف بهدف قبوله.
3-يدخل كل تعديل حيز التنفيذ يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة �سهر 

بعد التاريخ الذي اأبلغت فيه كل الأطراف الأمني العام مبوافقتها على التعديل.

الف�سل اخلام�ص
اأحكام نهائية

املادة 21
التوقيع والت�سديق والدخول حيز التنفيذ

1 - ُتفتح هذه التفاقية لتوقيع الدول الأع�ساء يف جمل�س اأوروبا والدول غري الأع�ساء 
التي �ساركت بتح�سريها.

اأو  الت�سديق  وثائق  تودع  املوافقة.  اأو  القبول  اأو  للت�سديق  التفاقية  هذه  تخ�سع   -  2
القبول اأو املوافقة لدى الأمني العام ملجل�س اأوروبا.

3 - تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة 
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ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ ت�رشيح ثالث دول، من بينها على الأقل دولتان ع�سوتان يف جمل�س 
اأوروبا، مبوافقتها على الرتباط بهذه التفاقية تطبيقا لأحكام الفقرة ال�سابقة.

على  مبوافقتها  لحقا  ت�رشح  دولة  كل  حق  يف  التنفيذ،  حيز  التفاقية  هذه  تدخل   -  4
اللتزام بها، يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ اإيداع 

وثيقة ت�سديقها اأو قبولها اأو موافقتها.
املادة 22

الدول غي الأع�ساء، واجلماعة الأوروبية
1 - يجوز للجنة وزراء جمل�س اأوروبا، بعد دخول هذه التفاقية حيز التنفيذ، مببادرة 
دولة  كل  تدعو  اأن  الأطراف،  ا�ست�سارة  وبعد  الدائمة،  اللجنة  اقرتاح  على  بناء  اأو  منها 
اجلماعة  التفاقية، وكذلك  هذه  ت�سارك يف حت�سري  والتي مل  اأوربا  غري ع�سو يف جمل�س 
الأوروبية لالن�سمام اإىل هذه التفاقية بقرار ُيتخذ بالأغلبية امل�سار اإليها يف املادة 2، الفقرة 
)د( من ميثاق جمل�س اأوروبا، وباإجماع اأ�سوات ممثلي الدول املتعاقدة التي يحق لها اأن 

ت�سارك يف اجتماعات جلنة الوزراء.
2 - تدخل هذه التفاقية، يف حق كل دولة ان�سمت اإليها اأو يف حق اجلماعة الأوروبية، 
يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ اإيداع وثيقة الن�سمام 

لدى الأمني العام ملجل�س اأوروبا.
املادة 23

تطبيقات اإقليمية
1 - يجوز لكل دولة، عند التوقيع اأو عند اإيداع وثيقة الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو 

الن�سمام، تعيني الإقليم اأو الأقاليم التي تنطبق عليها هذه التفاقية.
2 - يجوز لكل طرف، يف اأي وقت لحق، وباإعالن موجه اإىل الأمني العام ملجل�س 
اأوروبا، تو�سيع تطبيق هذه التفاقية على اأي اإقليم يعينه الإعالن، والذي ميار�س عالقاته 
اأو الذي اعتاد اأن يعينه. تدخل التفاقية حيز التنفيذ يف حق هذا الإقليم يف اليوم  الدولية، 
الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ ا�ستالم الأمني العام لالإعالن.
3 - يجوز �سحب اأي اإعالن ُقّدم تطبيقا للفقرتني ال�سابقتني فيما يتعلق بالإقليم اأو الأقاليم 
امل�سار اإليها يف هذا الإعالن، وذلك بتبليغ يوجه اإىل الأمني العام. ويبداأ هذا الن�سحاب يف 
اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة ثالثة اأ�سهر بعد تاريخ ا�ستالم الأمني العام 

لالإعالن.
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املادة 24
التحفظات

ل ميكن تقدمي اأي حتفظ على هذه التفاقية.

املادة 25
التنازل

1 - يجوز لكل طرف، يف اأي وقت، اأن يتنازل عن هذه التفاقية بتوجيه اإعالن اإىل 
الأمني العام ملجل�س اأوروبا.

2 - يبداأ نفاذ هذا التنازل يف اليوم الأول من ال�سهر الذي يلي انق�ساء فرتة ثالثة اأ�سهر 
بعد تاريخ ا�ستالم الأمني العام لهذا الإعالن.

املادة 26
تبليغات

كل  اأو  موّقع،  كل  اأو  املجل�س،  يف  الأع�ساء  الدول  اأوروبا  ملجل�س  العام  الأمني  يبلغ 
طرف، اأو اأية دولة اأخرى، اأو اجلماعة القت�سادية الأوروبية، والتي دعيت لالن�سمام 

اإىل هذه التفاقية:
اأ - بكل توقيع؛

ب - باإيداع وثيقة الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�سمام؛
ج - بكل تاريخ دخول هذه التفاقية حيز التنفيذ تطبيقا للمادتني 21 و22؛

د - بكل تعديل اعتمد تطبيقا لأحكام املادتني 1 و23؛
هـ - بكل اإعالن ُقّدم تطبيقا لأحكام املادة 25؛
و - بكل تنازل ُقّدم تطبيقا لأحكام املادة 25؛

ز - باأي فعل اآخر، اأو تبليغ اأو اإعالم له عالقة بهذه التفاقية.
وبناء عليه، وقع املوقعون املخولون بذلك على هذه التفاقية.

معتمد  النصني  وكال  واإلجنليزية،  بالفرنسية   1996 األول/يناير  كانون   25 بتاريخ  ستراسبورغ  في  حرر 

بالتساوي، في نسخة واحدة تودع في سجالت مجلس أوروبا. ويوّجه األمني العام جمللس أوروبا نسخة رسمية 

مصدقة إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا، وإلى الدول غير األعضاء والتي شاركت بتحضير هذه االتفاقية، 

وإلى اجلماعة األوروبية، وإلى كل دولة دُعيت لالنضمام إلى هذه االتفاقية.
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10-Charte Sociale Européenne/European Social Charter (1961).

 11-Protocole additionnel à la Charte Sociale Européenne/Protocol to the European Social
Charter (1988).

 12-Protocole portant amendement à la Charte Sociale Européenne/Protocol amening the
European Social Charter (1991).

 13-Protocole additionnel à la Charte Sociale Européenne prévoyant un système de
 réclamations collectives/Protocol to the European Social Charter providing for a system
of collective complaints (1995).

14-Charte sociale européenne (révisée)/European Social Charter (revised) (1996).

 15-Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
 inhumains ou dégradants/European Convention for the prevention of torture and inhuman
or degrading treatment of punishment (1987).

 16-Protocole n° 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des
 peines ou traitements inhumains ou dégradants/Protocol n° 1 to the European Convention
for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment of punishment (1993).

 17-Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des
 peines ou traitements inhumains ou dégradants/Protocol n° 2 to the European Convention
for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment of punishment (1993).

 18-Convention-cadre pour la protection des minorités nationales/Framework Convention for
the protection of National Minorities (1995).

 19-Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants/European Convention
on the Exercise of Children’s Rights (1996(.
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