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  27 تعديل تقني للمادة

 اقرتاح من وفد �حتاد األورويب

يفا .1 يه تعديال  طفيقرتح �حتاد األورويب وا/ول األعضاء  يان طرفا يف (" 27  للامدةف يه ا بح  تارخي الفعيل ا?ي  لكا ف يص ل
برصي ") املعاهدة سمعي ا رشوع معاهدة األداء ا لمن  ل ية(م تا ماألحاكم اإلدارية وا نعقد يف )خل مل ألغراض املؤمتر ا/بلومايس ا

 .2012ن يويو 26 إىل 20بيجني من 

ساق نص امل .2 تعديل املقرتح تعديل تقين حبت، وهو يضمن ا توا ساقا fما ونص املادة27ادة ل حيدد عدد  ا?ي 26 ت ا
يذ تدخل املعاهدة حزي ا شود  تصديق ا تنفحاالت ا لمل ل ن تحضريية للمؤمتر ا/بلومايس اليت انعقدت . ل نة ا لوقد اكنت ا للج

سمرب  1إىل نومفرب  30 من يف قد غريت املادة2011يد بوا?ي أعدت (26 جن يف   من 29  نقال عن املادة نصهي أمانة الو
يل الصويت شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب تعاضة ) لتي �يه  بان ال�س �حتاد األورويب وا/ول األعضاء  سـتأخذ يف ا سـ فل حل

ليحسب تصديق �حتاد األورويب مضن العدد احلامس /خول املعاهدة حزي " األطراف املؤه�"بعبارة " ا/ول"عن لكمة 
يذ يض عن لكمة ،"1" الفقرة، 27 ديل للامدة تع26  املادةَوحلق تعديل. لتنفا ، "األطراف املؤه�"بعبارة " ا/و�"سـتع فا

شمل سائر  يري مل  يولكن هذا ا ها من نص معاهدة الو فقرات املادة اليت اللتغ يه يف ما يقا بلتزال عىل احلال اليت اكنت  يبو عل
يل الصويت  سجشأن األداء وا  ).30 املادة(لتب

ساقا fما واملادة27 توضام� الساق املادة .3 ويه الفقرة اليت تقمي  - "3" ، نقرتح حذف الفقرة26 ت من املعاهدة اجلديدة ا
سب مضن العدد احلامس 30 يف املادة /خول املعاهدة حي من ت¡ املعاهدة قاعدة خاصة لالحتاد األورويب ألن تصديقه مل يكن 

يذ ياغة املقرتحة للامدة. وفق ذ£" 2" تعديل الفقرةكام نقرتح  - لتنفحزي ا ياغة املادة" 2"27 لصوا به  بصأ  من معاهدة )3(28 شـ
شأن  بنغافورة  ند حتديد آبني ا/ول  ال متزي  اليتالعالماتقانون سـ تعاقدة  عوسائر األطراف ا لية دخول املعاهدة حزي مل

يذ، شأهنا يف ذ£ شأن املعاهدة اجلديدة  .لتنفا
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 27املادة 

تارخي الفعيل يان طرفا يف املعاهدةلا يه ا بح  لك ا?ي  ف  يص

ية تا يا�ت ا لتكون هذه املعاهدة ملزمة  ل  :للك

شار إلهيا يف املادة  "1" ثالثون املؤه� ا ملاألطراف ا يه هذه املعاهدة حزي 26ل تارخي ا?ي تدخل  بارا من ا ف، ا ل ًت ع
يذ؛  لتنفا

يه يف املادة دو� أخرىولك  "2" شار إ لطرف مؤهل آخر  تارخي ا?ي ، بعد26 م هر من ا ل ثالثة أ فيه  يودع تودعش
بو؛ ثويقة تصديقه أو انضاممه ثويقهتا ا/و�  ي/ى املدير العام للو

يل بعد  "3" هر من إيداع ويقة تصديقه أو انضاممه إذا أودعت ويقة من ذ£ ا بو�حتاد األورويب، بعد ثالثة أ ث لقث ش
يذ وفقا للامدة  يذ إذا ،26لتنفدخول هذه املعاهدة حزي ا هر من دخول هذه املعاهدة حزي ا نف أو بعد ثالثة أ لتش

يذ؛ بل دخول هذه املعاهدة حزي ا نفأودعت ت¡ الويقة  لتق  ث

هر من إيداع ويقة  "4" بح طرفا يف هذه املعاهدة، بعد ثالثة أ بوها ألن  ية أخرى مت  نظمة دوية حكو ثوأي  تص شل ل ق م ًم
 .انضامµا

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

 


