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تَرمجة هذه الوثيقة متت يف

إطار :

برنامج تعزيز اإلصالح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط
هذا البرنامج ممول من طرف اإلتحاد األوروبي
و منجز من طرف مجلس أوروبا

تمهيد
إن الدول األعضاء يف جملس أوروبا املوقعة على هذه االتفاقية،
اعتبارا للهدف الذي يسعى جملس أوروبا إىل حتقيقه واملتمثل يف حتقيق احتاد وثيق بني أعضائه يف احرتام لسيادة القانون
وكذا حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
واعتبارا للرغبة يف توسيع محاية احلقوق واحلريات األساسية لكل فرد لتشمل احلق يف احرتام احلياة اخلاصة أخدا بعني
االعتبار كثافة التداول عرب احلدود للمعطيات ذات الطابع الشخصي املعاجلة آليا ؛
مؤكدة يف نفس الوقت التزامها لصاحل حرية اإلعالم دون اعتبار للحدود؛
مع اإلقرار بضرورة التوفيق بني القيم األساسية الحرتام احلياة اخلاصة ،وحرية تداول املعلومات بني الشعوب،
اتفقت على مايلي:
الفصل1ـ مقتضيات عام ــة
المـ ـ ــادة 0 :الموضوع والهدف
هتدف هذه االتفاقية ،إىل ضمان احرتام احلقوق واحلريات األساسية لكل شخص ذايت كيفما كانت جنسيته أو مكان
إقامته ،وخاصة حقه يف حياة خاصة اجتاه املعاجلة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي اخلاصة به ("محاية املعطيات") وذلك
ضمن املنطقة الرتابية لكل طرف.
الم ـ ــادة 4 :تعري ـفــات
لغــايـ ـ ــة هذه االتفاقيـ ــة:
أـ " ذات طابع شخصي" تعين كل معلومة تتعلق بشخص ذايت معرف أو قابل للتعريف ("الشخص املعين" ) ؛
ب".ملف آيل" يعين كل جمموعة معلومات خاضعة ملعاجلةآلية؛
جــ".معاجلةآلية" تتضمن العمليات التالية اليت يتم القيام هبا،كليا أوجزئيا ،استنادا إىل طرق آلية :تسجيل املعطيات،
تطبيق عمليات منطقية أو حسابية أو االثنني معا على هذه املعطيات ،تعديلها ،حموها ،استخراجها أو نشرها؛

د – " صاحب امللف" يعين الشخص الذايت أو املعنوي أو السلطة العمومية أو أي مصلحة أو جهاز خمتص طبقا
للقانون الوطين ،باختاذ القرار يف شأن :الغاية من مللف اآليل ،أصناف املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت ينبغي
تسجيلها و العمليات اليت ستخضع هلا.
الم ـ ــادة  3 :مجال تطبيق االتفاقية
 .8تلتزم األطراف بتطبيق هذه االتفاقية على امللفات واملعاجلة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي يف
القطاعني العام واخلاص.
 .8من حق كل دولة عند التوقيع أو عند وضع أداة تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها أو يف أي وقت
الحق ،أن تقوم بتوجيه تصريح لألمني العام جمللس أوروبا تعلن فيه :
أ -أهنا لن تطبق هذه االتفاقية على بعض أصناف امللفات اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي واليت
سيتم وضع الئحة خاصة هبا .غري أن هذه الالئحة ينبغي أن ال تتضمن أصنافا من امللفات اآللية
اخلاضعة طبقا لقوانينها الداخلية إىل مقتضيات محاية املعطيات .وبالتايل فإن عليها تعديل هذه الالئحة
بوضع تصريح جديد عندما يتم إخضاع أصناف إضافية من امللفات اآللية للمعطيات ذات الطابع
الشخصي لنظام محاية املعطيات ؛

ب-

أهنا ستطبق هذه االتفاقية أيضا بالنسبة للمعلومات املتعلقة مبجموعات أو مجعيات أو مؤسسات

أو شركات أو هيئات مهنية أو أي جهاز آخر يضم بشكل مباشر أو غري مباشر أشخاصا ذاتيني سواء
متتعوا بالشخصية القانونية أم مل يتمتعوا هبا؛

ج-

أهنا ستطبق هذه االتفاقية أيضا بالنسبة مللفات املعطيات ذات الطابع الشخصي الغري اخلاضعة

للمعاجلة اآللية.
 .3بإمكان كل دولة قامت بتوسيع جمال تطبيق هذه االتفاقية من خالل إحدى التصرحيات الواردة يف الفقرة 2
ب أو جـ السالفة الذكر ،بأن تشري يف هذا التصريح إىل أن هذا التوسيع سينحصر على بعض أصناف
امللفات ذات الطابع الشخصي واليت سيتم وضع الئحة خاصة هبا.
 .4كل طرف قام بإقصاء بعض أصناف امللفات اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بواسطة التصريح
املنصوص عليه يف الفقرة  2أ املشار إليها أعاله ،لن يكون بإمكانه املطالبة بتطبيق هذه االتفاقية على هذا
النوع من األصناف من الطرف الذي مل يقم بإقصائها.

 .5كما أن كل طرف مل يقم بأي من التوسيعات املنصوص عليها يف الفقرتني  2ب و جـ من هذا الفصل  ،لن
يكون بإمكانه املطالبة بتطبيق هذه االتفاقية على هذه النقط جتاه طرف قام هبذه التوسيعات.
 .6يسري مفعول التصرحيات املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذا الفصل يف الوقت الذي تدخل فيه االتفاقية
حيز التنفيذ جتاه الدولة اليت قامت بتقدميها ،إذا كانت هذه الدولة قد قامت بذلك عند التوقيع أو وضع
وثيقة تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها أو ثالثة أشهر بعد توصل األمني العام جمللس أوروبا هبا،
إذا ما كان تقدميها قد مت يف وقت الحق .وباإلمكان سحب هذه التصرحيات كليا أو جزئيا بعد توجيه
إشعار بذلك لألمني العام جمللس أوروبا .ويسري مفعول السحب ثالثة أشهر بعد تاريخ تسلم اإلشعار
املذكور.
المفـ ـص ــل  II :المبادئ األساسية لحماية المعطيات
الم ـ ــادة  4 :التزامــات األطـ ـ ــراف
 .8يقوم كل طرف باختاذ التدابري الضرورية لتفعيل املبادئ األساسية حلماية املعطيات املشار إليها يف
هذا الفصل يف قانونه الداخلي
 .8يتم اختاذ هذه التدابري على أبعد تقدير حلظة دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ جتاه هذا طرف.
الم ـ ــادة  5 :نوعيــة المعطيات
املعطيات ذات الطابع الشخصي اخلاضعة للمعاجلة اآللية هي معطيات :

أ-

حمصلة ومعاجلة بطريقة نزيهة ومشروعة ؛

ب-

مسجلة لغايات حمددة ومشروعة واليت ال يتم استعماهلا بشكل يتعارض مع هذه الغايات؛

ج-

مناسبة ومالءمة وغري مفرطة بالنظر للغايات اليت سجلت من أجلها؛

د -صحيحة وعند االقتضاء حمينة ؛

ه-

حمفوظة وفق شكل يتيح التعرف على األشخاص املعنيني خالل مدة ال تتجاوز تلك الضرورية لتحقيق
الغايات اليت سجلت من أجلها.

الم ـ ــادة  6 :أصناف خاصة من المعطيات
ال ميكن معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت تكشف األصل العرقي أو اآلراء السياسية أو املعتقدات
الدينية أو أي معتقدات أخرى مثلما هو احلال بالنسبة للمعطيات ذات الطابع الشخصي املتعلقة بالصحة أو احلياة
اجلنسية إال إذا كان القانون الداخلي يوفر الضمانات املناسبة لذلك .وهذا ينطبق أيضا على املعطيات ذات الطابع
الشخصي املتعلقة باإلدانات اجلنائية.
الم ـ ــادة  7 :تأمين المعطيــات
يتم اختاذ تدابري السالمة املناسبة حلماية املعطيات ذات الطابع الشخصي املسجلة يف امللفات اآللية من أي
إتالف عرضي أو غري مرخص به أو ضياع عرضي وكذا ضد أي ولوج أو تعديل أو نشر غري مرخص به.
الم ـ ــادة  8 :ضمانات إضافية للشخص المعني
بإمكان كل شخص أن:

أ-

يعلم بوجود ملف آيل للمعطيات ذات الطابع الشخصي وغاياته األساسية وكذا هوية ومكان اإلقامة
العادية أو املقر الرئيسي لصاحب امللف؛

ب -احلصول ،ويف آجال معقولة ودون أي تأخري أو مصاريف باهظة ،على تأكيد بوجود امللف اآليل من
عدمه الذي يتضمن معطيات ذات طابع شخصي ختصه وكذا تبليغ هذه املعطيات بشكل مفهوم ؛

ج-

احلصول ،عند االقتضاء ،على تصحيح هلذه املعطيات أو حموها عندما تكون معاجلتها قد متت يف
انتهاك ملقتضيات القانون الداخلي املطابقة للمبادئ األساسية الواردة يف املادتني  5و  6من هذه
االتفاقية؛

د-

توفري إمكانية الطعن يف حال عدم االستجابة لطلب تأكيد أو ،عند االقتضاء ،تبليغ أو تصحيح أو
حمو واملشار إليها يف الفقرات ب و جـ من هذه املادة.

الم ـ ــادة  9 :استثناءات و قيود

.0

ال يقبل أي استثناء ألحكام املواد  5و 6و 8الواردة يف هذه االتفاقية عدا احلدود املبينة يف هذه
املادة .

.4

ميكن االستثناء من أحكام املواد  5و 6و 8املنصوص عليها يف هذه االتفاقية عندما يكون ذلك
منصوص عليه يف قانون الطرف باعتباره تدبريا ضروريا يف جمتمع دميقراطي :

أ-

حلماية أمن الدولة واألمن العام واملصاحل النقدية للدولة أو معاقبة املخالفات اجلنائية؛

ب-
.3

حلماية الشخص املعين ومحاية حقوق وحريات اآلخرين.

ميكن أن ينص القانون على قيود يف ممارسة احلقوق املشار إليها يف الفقرات ب و جـ ود الواردة يف
املادة  8املستخدمة ألغراض إحصائية أو يف حبوث علمية  ،عندما ال تكون هناك أية خماطر جلية
النتهاك احلياة اخلاصة لألشخاص املعنيني.

الم ـ ــادة  10 :العقوبات والط ـعــون
يلتزم كل طرف بوضع العقوبات والطعون املناسبة إزاء االنتهاكات ملقتضيات القانون الداخلي القاضي بتفعيل
املبادئ األساسية حلماية املعطيات املشار إليها يف هذا الفصل.
الم ـ ــادة  11 :الحمايــة الموسعـ ــة
ال حيق تأويل أي من أحكام هذا الفصل على حنو حيد أو يلغي قدرة كل طرف على متتيع األشخاص املعنيني
حبماية أوسع من تلك املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.
الفـ ـصــل III :تدفق المعطيات عبر الحدود
ٍالم ـ ــادة  12 :تدفق المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر الحدود والقانون الداخلي

.0

تطبق األحكام التالية على النقل عرب احلدود الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي  ،كيفما كان
احلامل املستعمل ،واليت تكون موضوع معاجلة آلية أو جممعة بغرض إخضاعها هلذه املعاجلة.

 .4ال ميكن ألي طرف ،لغرض محاية احلياة اخلاصة ،القيام مبنع تدفق املعطيات ذات الطابع الشخصي
املوجهة عرب احلدود لرتاب طرف آخر أو إخضاعه لرتخيص خاص.

.3

غري أنه ميكن ألي طرف أن يستثىن من مقتضيات الفقرة: 4

أ-

عندما تنص تشريعاته على قوانني خاصة ببعض األصناف من املعطيات ذات الطابع الشخصي
أو امللفات اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بسبب طبيعة هذه املعطيات أو امللفات ما
عدا إذا كانت قوانني الطرف اآلخر تنص على محاية مماثلة؛

ب -عندما يتم النقل انطالقا من ترابه حنو تراب بلد آخر غري متعاقد عن طريق تراب طرف ثالث
متعاقد وذلك قصد تاليف متكن هذا النوع من النقل من االلتفاف على تشريعات الطرف املشار
إليه يف بداية هذه الفقرة.
الفـ ـص ــل  IV :ال ـمـ ـسـ ــاعـ ـ ــدة المتبادلة
الم ـ ــادة  13 :التعاون ما بين األطراف

.0

تلتزم األطراف بتقدمي املساعدة املتبادلة ألجل تنفيذ هذه االتفاقية.

.4

وهلذا الغرض،

أ-

يعني كل طرف سلطة واحدة أو عدة سلطات ويبلغ امسها وعنواهنا لألمني العام جمللس أوروبا ؛

ب -يقوم كل طرف عني سلطات متعددة بتحديد اختصاص كل سلطة يف املراسلة املشار إليها يف
الفقرة السابقة.

.3

تقوم السلطة املعينة من لدن أحد األطراف بطلب من سلطة معينة من طرف آخر :

أ-
ب-

بتقدمي معلومات حول قانوهنا وممارساهتا اإلدارية املتعلقة حبماية املعطيات؛
باختاذ كافة التدابري املناسبة طبقا لقانوهنا الداخلي لغرض محاية احلياة اخلاصة ،قصد تقدمي
املعلومات الواقعية خبصوص معاجلة آلية حمددة متت على تراهبا باستثناء املعطيات ذات الطابع
الشخصي اليت تكون موضوع هذه املعاجلة.

الم ـ ــادة  14 :مساعدة األشخاص المعنيين المقيمين في الخارج

.0

يقوم كل طرف بتقدمي املساعدة لكل شخص مقيم يف اخلارج ليتسىن له ممارسة احلقوق اليت يكفلها له
قانونه الداخلي واملؤدية إىل تفعيل املبادئ املشار إليها يف املادة  8من هذه االتفاقية.

.4

إذا كان هذا الشخص مقيما على تراب طرف آخر فينبغي أن تكون لديه القدرة على تقدمي طلبه
بواسطة السلطة املعينة من لدن هذا الطرف.

.3

ينبغي أن يتضمن طلب املساعدة كافة البيانات السيما املتعلقة بـ :

أ-
ب-

االسم والعنوان وكل العناصر املساعدة على التعرف على صاحب الطلب؛
امللف اآليل للمعطيات ذات الطابع الشخصي موضوع الطلب أو صاحب هذا امللف؛

ج -الغرض من الطلب .
الم ـ ــادة  15 :الضمانات المتعلقة بالمساعدة التي تقدمها السلطات المعينة
 .0عندما تتوصل سلطة معينة من أحد األطراف مبعلومات من سلطة أخرى استجابة لطلب للمساعدة أو
ردا على طلب للمساعدة قدمته هي نفسها ،فلن حيق هلا استخدام هذه املعلومات ألهداف أخرى غري
تلك اليت مت التنصيص عليها يف طلب املساعدة.
 .4على كل طرف أن يسهر ليكون األشخاص املنتمون أو الفاعلون باسم السلطة املعينة متعهدون بالتزام
السر أو السرية جتاه هذه املعلومات.
 .3وال حيق إطالقا لسلطة معينة أن توجه طبقا للمادة  ،14الفقرة  ،2طلبا للمساعدة باسم شخص معني
مقيم يف اخلارج مببادرة منها ودون موافقة صرحية من لدن هذا الشخص.
الم ـ ــادة  16 :رفض طلبات المساعـ ــدة
ال حيق لسلطة معينة توصلت بطلب للمساعدة طبقا للمادتني  13و  14من هذه االتفاقية رفض االستجابة
له إال إذا كان :

أ-

الطلب يتعارض واختصاصات السلطات املخولة لإلجابة يف جمال محاية املعطيات؛

ب -الطلب غري مطابق ملقتضيات هذه االتفاقية؛

ج-

تنفيذ الطلب سيتعارض مع السيادة أو األمن أو النظام العام للطرف الذي قام بتعيينها أو مع احلقوق
واحلريات األساسية لألشخاص اخلاضعني لدائرة االختصاص القضائية هلذا الطرف.

الم ـ ــادة  17 :مصاريف ومساطر المساعدة
 .0ال تؤدي املساعدة املتبادلة بني األطراف طبقا للمادة  13وكذا املساعدة اليت تقدم لألشخاص املعنيني
املقيمني يف اخلارج طبقا للمادة  ،14إىل أداء أي تكاليف أو رسوم غري تلك املتعلقة باخلرباء واملرتمجني
الفوريني .ويتحمل هذه التكاليف والرسوم الطرف الذي عني السلطة اليت تقدمت بطلب املساعدة .

باشر حلسابه على تراب طرف
 .4ال ي َلزم الشخص املعين بأداء أي تكاليف أو رسوم مرتبطة باملساعي اليت ت َ
آخر ،غري تلك اليت يلزم بأدائها األشخاص املقيمون على تراب هذا الطرف.

.3

يتم االتفاق مباشرة ما بني األطراف املعنية خبصوص احليثيات األخرى املتعلقة باملساعدة خاصة الشكل
واملساطر وكذا اللغات املستعملة

الفـ ـص ــل  V :اللجنة االستشارية
الم ـ ــادة  18 :تكوين اللجنـ ــة

.0

يتم تكوين جلنة استشارية عند دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.

.4

يعني كل طرف ممثال ونائبا عنه يف هذه اللجنة وحيق لكل دولة عضو يف جملس أوروبا وغري منضمة
لالتفاقية أن متثل داخل اللجنة بواسطة مالحظ.

.3

بإمكان اللجنة االستشارية بعد اختاذ قرار باإلمجاع دعوة أية دولة غري عضو يف جملس أوروبا وغري
منضمة لالتفاقية لت َمثل بواسطة مالحظ يف أحد اجتماعاهتا.

الم ـ ــادة  19 :وظائف اللجن ــة
بإمكان اللجنة االستشارية أن:

أ-

تقدم اقرتاحات بغرض تيسري أو حتسني تطبيق هذه االتفاقية؛

ب-

تقدم اقرتاحات لتعديل هذه االتفاقية طبقا للمادة 21؛

ج-

تقدم رأيا حول أي اقرتاح لتعديل هذه االتفاقية يعرض عليها طبقا للمادة  21الفقرة  3؛

د-

تعرب بطلب من أحد األطراف عن رأي حول أي قضية ترتبط بتطبيق هذه االتفاقية.

الم ـ ــادة  20 :المس ـ ـط ــرة

.0

يتم استدعاء اللجنة االستشارية لالجتماع من لدن األمني العام جمللس أوروبا .وتعقد أول اجتماع هلا
خالل االثين عشر شهرا اليت تلي دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،مث تعقد اجتماعاهتا املوالية على
األقل مرة كل سنتني ويف مجيع األحوال كلما طالب ثلث ممثلي األطراف بدعوهتا إىل االجتماع.

.4

تشكل أغلبية ممثلي األطراف النصاب القانوين الضروري لعقد اجتماع اللجنة االستشارية.

 .3عند انتهاء كل اجتماع ،توجه اللجنة االستشارية تقريرا إىل جلنة وزراء جملس أوروبا يتعلق بأشغاهلا وتطبيق
هذه االتفاقية.

.2

تقوم اللجنة االستشارية بوضع قانون داخلي خاص هبا مع مراعاة أحكام هذه االتفاقية.

الفـ ـص ــل  VI :ال ـتـ ـع ــديــالت
الم ـ ــادة  21 :التعدي ـ ــالت
 .0ميكن اقرتاح تعديالت هلذه االتفاقية من لدن أحد األطراف أو جلنة وزراء جملس أوروبا أو اللجنة
االستشارية .

.4

يبلغ األمني العام جمللس أوروبا كل اقرتاح بالتعديل للدول األعضاء يف جملس أوروبا ولكل دولة غري عضو
اخنرطت أو دعيت لالخنراط يف هذه االتفاقية طبقا ألحكام املادة. 23

.3

وفضال عن ذلك ،فإن كل تعديل مقرتح من لدن أحد األطراف أو جلنة الوزراء يتم تبليغه للجنة
االستشارية اليت تقوم بعرض رأيها حول مقرتح التعديل على جلنة الوزراء.

.2

تقوم جلنة الوزراء بتدارس التعديل املقرتح وكل اآلراء اليت تعرض عليها من لدن اللجنة االستشارية ،وحيق
هلا املصادقة على التعديل.

.5

يتم تبليغ نص كل تعديل مصادق عليه من لدن جلنة الوزراء طبقا للفقرة  4من هذه املادة إىل األطراف
لتوافق عليه.

 .6كل تعديل مصادق عليه طبقا للفقرة  4من هذه املادة يدخل حيز التنفيذ يف اليوم الثالثني بعد قيام كل
األطراف بإخبار األمني العام بقبوهلا له .
الفـ ـص ــل  VII :مقتضيات نهائية
الم ـ ــادة  : 44الدخول حيز التنفيذ
تفتح هذه االتفاقية للدول األعضاء يف جملس أوروبا من أجل توقيعها ،مث تعرض للتصديق أو القبول
أو املوافقة .وتوضع وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة لدى األمني العام جمللس أوروبا.

 .0تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد
التاريخ الذي تكون فيه مخس دول أعضاء يف جملس أوروبا قد عربت عن قبوهلا االرتباط باالتفاقية
طبقا ألحكام الفقرة السابقة.
 .4وفيما خيص أي دولة عضو تعرب الحقا عن قبوهلا االرتباط باالتفاقية ،فإن هذه األخرية تدخل حيز
التنفيذ يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ وضع وثيقة التصديق
أو القبول أو املوافقة.
الم ـ ــادة  23 :انضمام الدول غير األعضاء لالتفاقية

.0

بعدما تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،فإن بإمكان جلنة وزراء جملس أوروبا دعوة كل دولة غري عضو
يف جملس أوروبا لالنضمام إىل هـذه االتفاقية بواسطة قرار تتخذه األغلبية املشار إليها يف املادة  20.د
من القانون األساسي جمللس أوروبا وباإلمجاع من لدن ممثلي الدول املتعاقدة واليت هلا حق املشاركة يف
اللجنة.

.4

بالنسبة لكل دولة منضمة فإن االتفاقية تدخل حيز التنفيذ يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء
فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ وضع وثيقة االخنراط لدى األمني العام جمللس أوروبا.

الم ـ ــادة  24 :بند النطاق الترابي

.0

لكل دولة عند التوقيع أو عند وضع وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة ،تعيني املنطقة أو املناطق
الرتابية اليت ستطبق فيها هذه االتفاقية؛

.4

لكل دولة  ،ويف أي وقت آخر بعد ذلك  ،توجيه تصريح لألمني العام جمللس أوروبا بغرض توسيع
تطبيق هذه االتفاقية على كل منطقة ترابية حيددها التصريح  .وتدخل االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة
هلذه املنطقة الرتابية يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ تسلم
التصريح من طرف األمني العام.

.3

ميكن سحب أي تصريح مت مبوجب الفقرتني السابقتني يتعلق بأي منطقة ترابية مشار إليها يف هذا
التصريح بعد توجيه تبليغ لألمني العام .ويصبح السحب ساري املفعول يف اليوم األول من الشهر الذي
يلي انقضاء فرتة ستة أشهر بعد تاريخ تسلم التبليغ من طرف األمني العام.

الم ـ ــادة  25 :الت ـح ـف ـظــات

ال يقبل أي حتفظ إزاء أحكام هذه االتفاقيــة.
الم ـ ــادة  26 :التخلي
 .0ميكن لكل طرف ويف أي وقت التخلي عن هذه االتفاقية عن طريق توجيه تبليغ بذلك لألمني العام
جمللس أوروبا.

.4

يصبح التخلي ساري املفعول يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء مدة ستة أشهر بعد تاريخ
تسلم التبليغ من طرف األمني العام.

الم ـ ــادة  27 :التبليغ ـ ــات
يقوم األمني العام جمللس أوروبا بتبليغ الدول األعضاء يف اجمللس وكل دولة انضمت إىل هذه االتفاقية:
أ -بأي توقيع ؛

ب-

بأي وضع ألي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام؛

ج-

بكل تاريخ لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمواد  22و  23و  24؛

د -بأي مستند أو تبليغ أو مراسلة ذات عالقة هبذه االتفاقية.
إثباتا لذلك ،قام املوقعون أسفله املرخص هلم قانونا بتوقيع هذه االتفاقية.

حرر يف اسرتاسبورغ بتاريخ  28يناير  1981بالفرنسية واالجنليزية يف نسخة واحدة سيتم وضعها يف أرشيف جملس أوروبا،
والنصان معا هلما نفس احلجية .وسيقوم األمني العام هلذا اجمللس بإرسال نسخة مصادق عليها لكل دولة عضو يف جملس أوروبا
ولكل دولة مدعوة لالخنراط يف هذه االتفاقية.

