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 بروتوكول
 تخص معدات الطائرات بشأن المسائل التي

 الملحق باتفاقية الضمانات الدولية
 المنقولة على المعدات

 ،ان الدول األطراف في هذا البروتوكول

 بـ يليفيما )المشار اليها  الضمانات الدولية على المعدات المنقولة االتفاقية بشأنأنه من الضروري تنفيذ  اذ تضع في اعتبارها
 بمعدات الطائرات، في ضوء األغراض المنصوص عليها في ديباجة االتفاقية،من حيث عالقتها ( االتفاقية""

يشمل عقود بيع نطاق تطبيقها لتمويل الطائرات وتوسيع لالخاصة لكي تلبي المتطلبات االتفاقية تكييف حاجة الى لل وادراكا منها
 معدات الطائرات،

السابع كاغو في ـة في شيـ، الموقعالطيران المدني الدولياتفاقية  األهداف المنصوص عليها فيالمبادئ و واذ تضع في اعتبارها 
 ،1944من ديسمبر/كانون األول 

 على األحكام التالية المتعلقة بمعدات الطائرات: قد اتفقت

 الفصل األول
 التطبيق وأحكام عامةنطاق 

 التعاريف —المـادة األولى 
 السياق خالفما لم يقتض في االتفاقية، لها خدمة في هذا البروتوكول المعاني المحددة يكون للمصطلحات المست (1)

 ذلك.

 :أدناهفي هذا البروتوكول المعاني المبينة المستعملة مصطلحات التالية لل تكون  (2)
ئرات مع محركات الطا ةكما هي معرفة ألغراض اتفاقية شيكاغو وهي اما هيكل الطائر ة " تعني طائر ةطائر " )أ(

 ،أو طائرات الهليكوبتر ه،المركبة في

، ربيني أو المكبسيو التي تعمل بتكنولوجيا الدفع النفاث أو الت" تعني محركات الطائرات ةطائر المحركات " )ب(
 الشرطة(:خدمات  في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو المستعملة)غير تلك 

و ما يعادلها في حالة محركات الطائرات التي تعمل أ رطالا  1 750التي ال تقل قوتها الدافعة عن  (1)
 بالدفع النفاث، و



  

 

حصانا أو ما يعادلها، في حالة محركات  550عن ة دار االعمود ال تقل قدرة االقالع التقديرية لالتي  (2)
 ،يةربينية أو المكبسو الطائرات الت

ها وكل البيانات الملحقة بدمجة فيها أو والمعدات األخرى المركبة أو الم مع جميع الوحدات والملحقات والقطع
  ،واألدلة والسجالت المتعلقة بها

 ،عني هياكل الطائرات ومحركات الطائرات وطائرات الهليكوبترت" الطائرات معدات" )ج(
ألغـراض المشتركة " يعني السجل الذي تحتفظ به الدولة أو سلطة تسجيل العالمات سجل الطائرات" )د(

 ،شيكاغو اتفاقية
() "خدمات في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو  المستعملة" تعني هياكل الطائرات )غير تلك هياكل الطائرات

، تصدر لها سلطة الطيران المختصة شهادة طراز مالئمة( التي عندما ترّكب فيها محركات طائرات ةالشرط
 يلي: لنقل ما

 ، أو( أشخاص على األقل بمن فيهم الطاقم8ثمانية ) (1)
 كيلوجراما، 2 750بضائع يتجاوز وزنها  (2)

ها )غير الملحقة بالمركبة أو المدمجة فيها أو األخرى الملحقات والقطع والمعدات الوحدات و مع جميع 
 ،( وكل البيانات واألدلة والسجالت المتعلقة بهااتمحركات الطائر 

 المادة الثالثة عشرة، ( من3" يعني الطرف المشار اليه في الفقرة )الطرف المرخص له" )و(
ديسمبر/كانون  7 الموقعة في شيكاغو في اتفاقية الطيران المدني الدولي" تعني اتفاقية شيكاغو" )ز(

 ،، بصيغتها المعدلة ومالحقها1944 األول
اتفاقية  من والسبعين " تعني السلطة التي تحتفظ بسجل وفقا للمادة السابعةالمشتركةسلطة تسجيل العالمات " )ح(

ديسمبر/كانون  14ي ـيكاغو كما نفذت بموجب القرار الذي اعتمده مجلس منظمة الطيران المدني الدولي فش
 ،بشأن جنسية وتسجيل الطائرات التي تشغلها وكاالت تشغيل دولية 1967األول 

 " يعني شطب أو حذف تسجيل الطائرة من سجل الطائرات الخاص بها وفقا التفاقيةشطب تسجيل الطائرة" )ط(
 ،شيكاغو

 ،" يعني عقدا يبرمه شخص كضامنعقد ضمان" )ي(
 " يعني شخصا يقوم باعطاء أو اصدار كفالة أو ضمان واجب الدفع عند الطلب أو خطاب ضمان أوضامن" )ك(

أي شكل آخر من أشكال الضمان، وذلك لغرض تأمين الوفاء بأي التزام لصالح دائن مضمون بعقد ضمان 
 الضمان، بأي شكل آخر من أشكالأو 

 الجمركية في الخدمات العسكرية أو المستعملة" تعني اآلالت األثقل من الهواء )غير تلك طائرات الهليكوبتر" )ل(
أكثر من الدوارات  واحد أو معالهواء تفاعل لى عأثناء الطيران تعتمد أساسا الشرطة( التي خدمات أو 

لنقل ما  سلطة الطيران المختصة شهادة طراز بمحرك على محاور رأسية أساسا والتي تصدر لهاالمشغلة 
 يلي:

 ، أو( أشخاص على األقل بمن فيهم الطاقم5خمسة ) (1)



  

 

 ،كيلوجراما 450بضائع يتجاوز وزنها  (2)

ها )بما فيها بة لحقالمركبة أو المدمجة فيها أو الماألخرى الملحقات والقطع والمعدات الوحدات و مع جميع 
 ،ألدلة والسجالت المتعلقة بهاالدوارات( وكل البيانات وا

 " يعني:حدث متعلق باالعسار" )م(

 ، أواجراءات االعسار بدء (1)

عندما يمنع القانون أو اجراء من الدولة أو الفعلي من جانب المدين  وقفهالدفع أو  لوقفالنية المعلنة  (2)
 م سبل االنتصافاستخداالمدين أو في ازاء حق الدائن في الشروع في اجراءات االعسار يوقف 

 ،بموجب االتفاقيةالمتاحة 

" يعني الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسية للمدين، والتي باالعسارالرئيسي االختصاص " )ن(
، المكان الذي تأسس فيه المدين أو موجوداا ن لم يكن إأو مكان المقر القانوني للمدين،  تعتبر لهذا الغرض

 يثبت خالف ذلك، ما لم نشأ فيه،

التي تحفظ سجل الطائرات في المشتركة " تعني السلطة الوطنية أو سلطة تسجيل العالمات سلطة السجل" )س(
 ، ووالمسؤولة عن تسجيل وشطب تسجيل الطائرات وفقا التفاقية شيكاغودولة متعاقدة 

التي توجد فيها دولـة السجلها الوطني أو  " تعني، بالنسبة لطائرة ما، الدولـة التي تقّيد طائرة فيالسجلدولة " )ع(
 التي تحفظ سجل الطائرات.المشتركة سلطة تسجيل العالمات 

 معدات الطائراتفيما يتعلق بتطبيق االتفاقية  —المـادة الثانية 

 الطائرات على النحو الذي تنص عليه أحكام هذا البروتوكول.فيما يتعلق بمعدات تفاقية االطبق نت (1)

 انطباقها من حيث ،تفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولةاالاالتفاقية وهذا البروتوكول باسم تعرف  (2)
 الطائرات. على معدات

 االتفاقية على المبيعات انطباق  —المـادة الثالثة 
اشارات الى هي ينص عليها  طبق األحكام التالية من االتفاقية كما لو كانت االشارات الى أي عقد ينشئ ضمانة دولية أونت

عقد بيع، وكما لو كانت االشارات الى أي ضمانة دولية وأي ضمانة دولية مرتقبة والمدين والدائن هي اشارات الى بيع وبيع 
 مرتقب والبائع والمشتري على التوالي:

 ،4و 3المادتان 
 ،16( من المادة 1من الفقرة الفقرة الفرعية أ( 

 ،19( من المادة 4الفقرة 
 ،أو بيع مرتقب( بيع)فيما يتعلق بتسجيل عقد  20( من المادة 1الفقرة 
 ،)فيما يتعلق ببيع مرتقب( 25( من المادة 2الفقرة 
 .30المادة 



  

 

، والفصول من 5 ، والمادة1 طبق على عقود البيع والمبيعات المرتقبة األحكام العامة الواردة في المادةنضافة الى ذلك، تإلوبا
، من المادة الرابعة عشرة (2( و 1التي تحل محلها الفقرتان  29( من المادة 3الفقرة  باستثناء) 29ابع، والمادة الرابع الى الس

 (.60المادة باستثناء (، والفصل الثالث عشر، والفصل الرابع عشر )43المادة باستثناء والفصل العاشر، والفصل الثاني عشر )

 التطبيق نطاق —المـادة الرابعة 

 طائرة،أو هيكل  ،االتفاقية أيضا بالنسبة لطائرة هليكوبتر تنطبقمن االتفاقية،  3( من المادة 1بالفقرة االخالل ن دو  (1)
بشأن تسجيل الطائرة فيعتبر طبقا التفاق ، واذا تم التسجيل السجلمتعاقدة هي دولة  ةفي سجل للطائرات في دول مسجل

 .ذلك االتفاق التسجيل ساريا من وقت ابرام

 من االتفاقية: 1الداخلية " في المادة  المعاملةألغراض تعريف "  (2)

 ،منها جزءاا  الهيكل الطائرة التي يشكل سجليكون هيكل الطائرة في دولة  )أ(

ان لم يكن فعال و في المكان الذي يوجد به أالطائرة التي ركب فيها،  سجليكون محرك الطائرة في دولة  )ب(
 ،مركبا في طائرة

 ،السجلموقع طائرة الهليكوبتر في دولة  يكون  )ج(

 .اعليه أو ينص ةفي وقت ابرام العقد الذي ينشئ الضمـان

أي  على استثناء تطبيق المادة الحادية عشرة، ويجوز لهم في عالقاتهم المتبادلة نقضلألطراف االتفاق كتابة يجوز  (3)
 . ( من المادة التاسعة4الى ) (2من ) باستثناء الفقرات ،هذا البروتوكول أو تغيير تأثيره أحكام من

 االجراءات الشكلية لعقود البيع وآثارها وتسجيلها —المـادة الخامسة 

 يكون أي عقد بيع ألغراض هذا البروتوكول هو عقد البيع: (1)

 ة،باكتالمبرم  )أ(

 ،معدات الطائرات التي يملك البائع سلطة التصرف فيهاحدى إالمتصل ب )ب(

 لهذا البروتوكول. بتحديد معدات الطائرات وفقاا الذي يسمح  )ج(

 معدات الطائرات الى المشتري وفقا لشروط العقد.في بائع حقوق الينقل عقد البيع  (2)

الى أجل غير مسمى. ويظل تسجيل عقد البيع المرتقب ساريا ما لم يشطب أو الى حين  يظل تسجيل عقد البيع سارياا  (3)
 تسجيل، ان وجدت.انتهاء المدة المحددة في ال



  

 

 الصفات التمثيلية —المـادة السادسة 

ا أو أن يقوم بعملية بيع وأن يسجل ضمانة دولية على معدات الطائرات أو عملية بيع له عقداألي شخص أن يبرم يجوز 
نات صفة تمثيلية أخرى. وفي هذه الحالة، يحق لذلك الشخص أن يتمسك بالحقوق والضماأي أو بأمينا  أو اليوكته بصف

 االتفاقية. بموجب

 ةوصف معدات الطائر  —المـادة السابعة 

لتحديد الطراز، ضروريا وكافيا يتضمن الرقم المتسلسل للصانع واسم الصانع وتسمية  بما احدى معدات الطائرة،وصف يعتبر 
( من المادة الخامسة من هذا 1من الفقرة )من االتفاقية والفقرة الفرعية )ج(  7ألغراض الفقرة الفرعية ج( من المادة المعدات 

 البروتوكول.

  اختيار القانون  —المـادة الثامنة 

 ( من المادة الثالثين.1) الدولة المتعاقدة اعالنا بموجب الفقرةتصدر ال تنطبق هذه المادة اال عندما  (1)

يتفقوا على القانون الذي  مرتبة ذي صلة بـه، أنتنزيل ضمان، أو اتفاق  ، أو عقد بيع، أو عقداتفاقلألطراف في  (2)
 كليا أو جزئيا. ، اماينظم حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية

 الداخلية للدولة المعينة، أو يةقواعد القانونالاالشارة في الفقرة السابقة الى القانون الذي يختاره األطراف اشارة الى تعد  (3)
 خالف على لدولة مكونة من عدة وحدات اقليمية، ما لم يتم االتفاقالى القانون الداخلي للوحدة االقليمية المحددة اذا كانت ا

 ذلك.

 الفصل الثاني
 واالحاالت والترتيببااللتزامات، االخالل في حالة  سبل االنتصاف

 بااللتزاماتفي حالة االخالل  األحكام الخاصة بسبل االنتصافتعديل  —المـادة التاسعة 

بقدر ما يكون المدين قد وافق على ذلك في و دة في الفصل الثالث من االتفاقية، المحد سبل االنتصافضافة الى إلبا (1)
 يجوز للدائن:، وفي الظروف المحددة في ذلك الفصل، أي وقت

 ،شطب تسجيل الطائرةأن يعمل على  )أ(

 وجد فيه.تالتصدير والنقل المادي لمعدات الطائرة من االقليم الذي أن يعمل على  )ب(

أي ضمانة حائز المحددة في الفقرة السابقة دون موافقة كتابية مسبقة من  يسلك سبل االنتصافائن أن ال يجوز للد (2)
 من ضمانة الدائن.مرتبة مسجلة أعلى 

حددتها التي  تطبيق سبل االنتصافيجب و من االتفاقية على معدات الطائرات.  8( من المادة 3الفقرة تسري ال  (3)
 ذا تم طبقاا إ تجارياا  المذكورة معقوالا  تلك السبليعتبر استخدام أي من و  .ات بطريقة معقولة تجاريامعدات الطائر  االتفاقية بشأن

 .اتضح أن ذلك الحكم غير معقولذا إاال كام العقد، د أحألح



  

 

أو تأجير  عشرة أيام عمل أو أكثر ببيعمدته اشعارا مسبقا مكتوبا المعنيين الذي يعطي األشخاص  المضمون الدائن  (4)
 من االتفاقية. وال 8( من المادة 4" منصوص عليه في الفقرة إشعار مسبق مكتوبعطاء "إ ط وفى بشر أقد  أنه رمعتزم يعتب

 شعار المسبق.إلأطول لمدة أو الضامن على  المدينمع  المضمون يحول ما تقدم دون اتفاق الدائن 

ل والتصدير في الحالتين التاليتين مع مراعاة على سلطة السجل في الدولة المتعاقدة أن تلبي طلب شطب التسجي (5)
 طبقة:نالسالمة الم ولوائحقوانين 

أن يكون الطلب مقدما على نحو سليم من الطرف المرخص له بذلك بموجب ترخيص مسجل وغير قابل  )أ(
 ، ولاللغاء بتقديم طلب الشطب والتصدير

مانات المسجلة التي لها أولوية على ضمانات شهادة بأن الض السجلأن يقدم الطرف المرخص له الى سلطة  )ب(
هذه الضمانات قد وافقوا على الشطب  أصحابأو أن  الوفاء بهاالدائن الذي صدر لصالحه الترخيص قد تم 

 والتصدير.

  مكتوباا شعاراا إ أمر قضائي بوسيلة غير (1)اجراء الشطب والتصدير بموجب الفقرة  يعتزمالذي  المضمون الدائن يقدم  (6)
 باقتراح الشطب والتصدير الى: في مدة معقولة بقاا مس

 و ،من االتفاقية 1( من المادة 2الفقرة ( و 1من الفقرة  ن في الفقرة الفرعية م(يالمحددالمعنيين األشخاص  )أ(

 شعاراا إقدموا  ممنمن االتفاقية  1( من المادة 3 من الفقرة ن في الفقرة الفرعية م(يالمحددالمعنيين األشخاص  )ب(
 في غضون مدة معقولة قبل الشطب والتصدير. المضمون بحقوقهم الى الدائن 

الخاصة حكام األتعديل  —المـادة العاشرة 
 النهائي الفصل في انتظاربالتدابير المؤقتة 

في  ادة الثالثين وذلكـ( من الم2عالنا بموجب الفقرة )إ احدى الدول المتعاقدة تصدر ال تنطبق هذه المادة اال عندما  (1)
 حدود ما هو مبين في هذا االعالن.

 عني في غضون عددالتدابير المؤقتة ي" في سياق اجل"عتعبير من االتفاقية، فان  13( من المادة 1ألغراض الفقرة  (2)
 عالن من الدولة المتعاقدة التي يقدم فيها الطلب، اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.إ أيام العمل المحددة في 

 من االتفاقية مع اضافة ما يلي بعد الفقرة الفرعية )د( مباشرة: 13( من المادة 1رة تسري الفق (3)

 ،"بالتحديد على ذلكفي أي وقت ذا وافق المدين والدائن إالناتجة عنه، المتحصالت البيع وتخصيص  (ه"

 ".13( من المادة 1الفقرة  من(" بعد عبارة "الفقرة الفرعية د( ه "و :بعد ادراج عبارة 43( من المادة 2وتطبق الفقرة 



  

 

للضمانة ى يكون خر أ ةمن أي ضمان خالصةالملكية أو أي ضمانة أخرى للمدين بموجب الفقرة السابقة  بالبيع تنتقل (4)
 من االتفاقية. 29بموجب أحكام المادة عليها لدائن أولوية دى االدولية ل

 االتفاقية. من 13( من المادة 2ى استثناء تطبيق الفقرة للدائن أو المدين أو أي شخص معني آخر االتفاق كتابة عل (5)

 :المادة التاسعة( من 1الفقرة )في المذكورة  بالتدابيرفيما يتعلق  (6)

في غضون حسب الحالة،  ،سلطة السجل والسلطات االدارية األخرى، في أي دولة متعاقدةيجب أن تتيحها  )أ(
 ةالمحدد المؤقتة التدابيرتلك السلطات بأنه تم منح بالغ بإلدائن امن تاريخ قيام فترة أقصاها خمسة أيام عمل 

تم االعتراف أن يالذي تمنحه محكمة أجنبية،  المؤقت التدبيرالتاسعة، أو، في حالة  ( من المادة1في الفقرة )
 اقية، و لالتف وفقاا  سبل االنتصاف تلكالحق في للدائن يكون وأن  ،به من قبل محكمة في تلك الدولة المتعاقدة

لقوانين  وفقاا  سبل االنتصاف تلكتتعاون السلطات المختصة على وجه السرعة مع الدائن وتساعده في مباشرة  )ب(
 .المنطبقةسالمة الطيران  لوائحو 

 في مجال سالمة الطيران.طبقة نمأي قوانين ولوائح تنظيمية ب( 6( و)2الفقرتان ) تمسال  (7)

 في حالة االعسار نتصافسبل اال  —المـادة الحادية عشرة 

في حالة االعسار اعالنا بموجب  الرئيسيالدولة المتعاقدة التي تمثل االختصاص  أصدرتال تسري هذه المادة اال اذا  (1)
 .من المادة الثالثين (3) الفقرة

 البديل )أ(
، 7 ومع مراعاة الفقرة، ةالحالعند وقوع حدث متعلق باالعسار، يجب على مدير اجراءات االعسار أو المدين، حسب  (2)

 أول الموعدين التاليين: بما ال يتجاوزالطائرة الى الدائن معدات حيازة  ينقلأن 

 ،نهاية فترة االنتظار )أ(

 لم تنطبق هذه المادة. ذاإالطائرة معدات التاريخ الذي يحق فيه للدائن أن يكتسب حيازة  )ب(

الدولة المتعاقـدة التي تمثل االختصاص من هي الفترة المحددة في اعالن  " فترة االنتظار "تكون ألغراض هذه المادة،  (3)
 في حالة االعسار. الرئيسي

 الشخصية. الى ذلك الشخص بصفته الرسمية الاشارات االشارات في هذه المادة الى " مدير اجراءات االعسار " هي  (4)

 وحتى ذلك الوقت: (2)لم تتح للدائن فرصة اكتساب الحيازة بمقتضى الفقرة  ذاإ (5)

معدات الطائرة ويصونها هي بفظ ت، أن يحالحالةجراءات االعسار أو المدين، حسب إيجب على مدير  )أ(
 ، وبموجب االتفاقوقيمتها 



  

 

 .المنطبقبموجب القانون  التدابير المؤقتة المتاحةيحق للدائن أن يطلب أي أشكال أخرى من  )ب(

طار ترتيبات تهدف الى الحفاظ على إفي  ةالطائر  معداتن الفقرة السابقة دون استخدام ال تحول الفقرة الفرعية )أ( م (6)
 .وصيانتها وحفظ قيمتهاالطائرة معدات 

بحلول الوقت  ،الطائرة في حالة وفائهمعدات ، االحتفاظ بحيازة الحالةلمدير اجراءات االعسار أو المدين، حسب  (7)
ته باستثناء االلتزام المترتب على بدء اجراءات االعسار وموافقته على أداء كل االلتزامات بجميع التزاما(، 2) المحدد في الفقرة

 .المستقبلية هذه االلتزاماتخالل بأداء باإلتنطبق فترة انتظار ثانية فيما يتعلق  وال . االتفاقبموجب المستقبلية 

 لتاسعة:( من المادة ا1في الفقرة )المذكورة  بسبل االنتصاففيما يتعلق  (8)

غضون فترة ، في الحالةتعاقدة، حسب مدولة أي والسلطات االداريـة فـي  السجلسلطة يجب أن تتيحها  )أ(
 سبل االنتصاف تلكفي حق له التلك السلطات بأن بالغ بإالدائن من تاريخ قيام خمسة أيام عمـل ا أقصاه

 ، ولالتفاقية وفقاا 

 وفقاا  استخدام سبل االنتصاف تلكمع الدائن وتساعده في  تتعاون السلطات المختصة على وجه السرعة )ب(
 .المنطبقةسالمة الطيران  لوائحلقوانين و 

التي تسمح بها االتفاقية أو هذا البروتوكول أو تأخيرها الى ما بعد الموعد  استخدام سبل االنتصافال يجوز منع  (9)
 .(2)الفقرة  المحدد في

 دون موافقة الدائن. االتفاقلمدين بموجب ا التزاماتمن  ال يجوز تعديل أي التزامات (10)

سلطة مدير اجراءات االعسار بموجب القانون واجب ب يمسال يجوز تفسير أي شيء في الفقرة السابقة على أنه  (11)
 ، ان وجدت مثل هذه السلطة.االتفاقالتطبيق النهاء 

، باستثناء الحقوق أو على ضمانات مسجلة ضماناتحقوق أو  أولوية ألياعطاء  في اجراءات االعسار ال يجوز (12)
 .39( من المادة 1غير الرضائية من فئة يشملها اعالن بموجب الفقرة  الضمانات

استخدام أي سبيل من سبل بموجب المادة التاسعة من هذا البروتوكول على  بصيغتها المعدلةتسري االتفاقية  (13)
 المادة. هذهاالنتصاف المنصوص عليها في 

 البديل )ب(

، بناء على طلب الحالةعند وقوع حدث متعلق باالعسار، يجب على مدير اجراءات االعسار أو المدين، حسب  (2)
ذا إبما  ( من المادة الثالثين3أن يعطي اشعارا للدائن في المهلة المحددة في اعالن الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة ) الدائن،

 سيقوم بالتالي: كان

على أداء كل االلتزامات  والموافقةجراءات االعسار إتثناء االلتزام المترتب على بدء بجميع التزاماته باس الوفاء )أ(
 ، أوالصلة ذات المعامالتوثائق بموجب و  االتفاقبموجب المستقبلية 



  

 

 .المنطبقالطائرات وفقا للقانون  معداتحيازة لممارسة للدائن  اتاحة الفرصة )ب(
اجراء باتخاذ أي  األمرللمحكمة أن يجيز المشار اليه في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة السابقة  منطبقال يمكن للقانون  (3)

 أو توفير أي ضمان اضافي. اضافي
 ه واثباتا بأنه تم تسجيل ضمانه الدولي.اتيجب على الدائن أن يقدم أدلة على مطالب (4)
مدير اجراءات ذا أعلن إ، أو (2)للفقرة  وفقاا  شعاراا إ، الحالة جراءات االعسار أو المدين، حسبإان لم يعط مدير  (5)

، يجوز للمحكمة أن تسمح للدائن ولكنه لم يفعل ذلكالطائرة معدات عطاء الدائن فرصة حيازة إ عن عزمه االعسار أو المدين 
 أو توفير أي ضمان اضافي. اجراء اضافيولها أن تقضي باتخاذ أي  الطائرة بالشروط التي تأمر بها المحكمةمعدات حيازة ب
 بشأن المطالبة والضمانة الدولية. تصدر المحكمة قراراا  ما لمال يجوز بيع معدات الطائرة  (6)

 في حالة االعسار المساعدة —المـادة الثانية عشرة 

 الثالثين.( من المادة 1الدولة المتعاقدة اعالنا بموجب الفقرة )أصدرت ال تنطبق أحكام هذه المادة اال اذا  (1)

الدولة، الى أقصى حد ممكن مع تلك وجد فيها معدات الطائرة، وفقا لقانون تتتعاون المحاكم في أي دولة متعاقدة  (2)
 المحاكم األجنبية ومديري اجراءات االعسار األجانب في تنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة.

 رالترخيص بطلب شطب التسجيل والتصدي —المـادة الثالثة عشرة 

 ( من المادة الثالثين.1الدولة المتعاقدة اعالنا بموجب الفقرة )أصدرت ال تنطبق أحكام هذه المادة اال اذا  (1)

 ،الشكل المرفق بهذا البروتوكول حسبتصدير الاذا أصدر المدين ترخيصا غير قابل لاللغاء بطلب شطب التسجيل و  (2)
 تسجيل ذلك الترخيص على هذا النحو. وقدم هذا الترخيص الى سلطة السجل لتسجيله، فيجب

الشخص  يكون الشخص الذي تم اصدار الترخيص لصالحه )"الطرف المرخص له"(، أو من يعّينه بشكل معتمد، هو (3)
وفقا  ( من المادة التاسعة، وال يجوز له أن يقوم بذلك اال1المحددة في الفقرة ) سبل االنتصافالوحيد الذي يحق له مباشرة 

مكتوبة من الطرف  طبقة. وال يجوز للمدين الغاء هذا الترخيص بدون موافقةنوأنظمة سالمة الطيران الم قوانينللترخيص و 
 المرخص له. أي ترخيص من السجل بناء على طلب الطرف سحبله. ويجب على سلطة السجل أن ت المرخص

وجه السرعة مع الطرف المرخص له  تتعاون سلطة السجل والسلطات االدارية األخرى في الدول المتعاقدة على (4)
 المحددة في المادة التاسعة. سبل االنتصافوتساعده في مباشرة 



  

 

 بالترتيبتعديل األحكام الخاصة  —المـادة الرابعة عشرة 

من أي ضمانة مسجلة  خالصةات على تلك المعد حقوقهمعدات الطائرات بموجب بيع مسجل حدى إكتسب مشتري ي (1)
 .ةغير المسجل ةكان المشتري يعلم فعليا بوجود الضمان لو، حتى ةغير مسجل ةضمانأي  ومنفيما بعد 

 .حيازتها ضمانة مسجلة في وقتمع مراعاة أي  يهاعل حقوقهمعدات الطائرات احدى يكتسب مشتري  (2)

 .محرك الطائرة أو أي حق آخر أو ضمانة تتعلق به بتركيبه على الطائرة أو فكه منهاال تتأثر ملكية  (3)

على هيكل أو محرك  كبةر المالمعدات  بخالف احدى أي شيءمن االتفاقية على  29( من المادة 7تنطبق الفقرة  (4)
 طائرة أو طائرة هليكوبتر.

 حالةإلاالخاصة بحكام األتعديل  —المـادة الخامسة عشرة 

 من االتفاقية كما لو كان ما يلي قد أضيف بعد الفقرة الفرعية )ب( مباشرة: 33( من المادة 1تسري الفقرة 

بالتحديد أو عّرفت المحال اليه  االحالةقبل أو لم تتم ، سواء تمت الموافقة وأن يوافق المدين على االحالة كتابة)ج( و "
 ."أو لم تّعرفه

 الخاصة بالمدين األحكام —المـادة السادسة عشرة 

 المعداتبحق التمتع للمدين يكون من االتفاقية،  11بالمعنى الوارد في المادة ذا لم يحدث اخالل بااللتزامات إ (1)
 :زاءإ بموجب االتفاقبدون منازع  واستعمالها

( من 4لفقرة من كل ضمانة بموجب ا خالصةيكون للمدين عليها حقوق أي ضمانة  وصاحبالدائن  )أ(
( من المادة الرابعة عشرة من هذا البروتوكول، 1الفقرة )، بصفته المشتري، بموجب من االتفاقية أو 29 ةالماد

 الذي ال يكون المدين قد وافق فيه على خالف ذلك، و الحدولكن فقط الى 

ته ، بصفوأمن االتفاقية  29( من المادة 4للفقرة  حق أو ضمان المدين وفقاا لها أي ضمانة يخضع  صاحب )ب(
حائز يكون الى الحد الذي فقط لكن و من هذا البروتوكول،  ( من المادة الرابعة عشرة2) رةـلفقالمشتري، وفقا ل

 .قد وافق عليه الضمانة

المنطبق، ما القانون اخالل بالعقد بمقتضى مسؤولية الدائن عن أي ب يمسهذا البروتوكول ما في في االتفاقية أو  يسل (2)
 طائرات.البمعدات  اا مرتبط العقدذلك  دام



  

 

 الفصل الثالث
 المتعلقة  السجلأحكام 

 بالضمانات الدولية على معدات الطائرات

 السلطة االشرافية والمسجل —المـادة السابعة عشرة 

اتفاقية بشأن  المنعقد العتمادالمؤتمر الدبلوماسي  من عتمدمالهيئة الدولية المعينة بقرار هي السلطة االشرافية  (1)
 وبروتوكول بشأن الطائرات. المنقولةت المعدا

للدول  مؤتمر  عقد شرافية، ي  ة إو لم ترغب في العمل كسلطالهيئة الدولية المشار اليها في الفقرة السابقة أذا لم تتمكن إ (2)
 الموقعة والمتعاقدة لتعيين سلطة اشرافية أخرى.

االجراءات القانونية أو االدارية على النحو المحدد في  من ةتتمتع السلطة االشرافية ومسؤولوها وموظفوها بالحصان (3)
 ها هيئة دولية أو خالف ذلك.تطبقة بصفنالم القوانين

يملكون  ، ممنخبراء، من بين األشخاص الذين ترشحهم الدول الموقعة والمتعاقدةأن تنشئ لجنة لسلطة االشرافية ل (4)
 .في االضطالع بوظائفهاالسلطة االشرافية مهمة مساعدة الضرورية، وتكلفها بوالخبرات المؤهالت 

 من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.  عتباراا إ ل السجل الدولي لفترة خمس سنوات يقوم المسجل األول بتشغي (5)
 وبعد ذلك، تعين السلطة االشرافية المسجل أو تعيد تعيينه على فترات منتظمة كل خمس سنوات.

 األولىالالئحة  —المـادة الثامنة عشرة 

 األولى بحيث تسري فور دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.الالئحة تضع السلطة االشرافية 

 المحددة البوابات —المـادة التاسعة عشرة 

 بواباتأو  بوابةقليمها لتكون إأي وقت تعيين هيئة أو هيئات في  ألي دولة متعاقدة في يجوز(، 2مع مراعاة الفقرة ) (1)
ضمانة وطنية أو اشعار باستثناء تسجيل  ،أن ترسل عن طريقها الى السجل الدولي المعلومات الالزمة للتسجيل يجوز يتعين أو
 قوانين دولة أخرى.ينشأ بموجب  40طار المادة إفي ضمان حق أو 

فيما يتعلق  بواباتأو  بوابةأن يسمح، ولكن دون أن يلزم، باستعمال  السابقةطار الفقرة إيمكن للتعيين الذي يتم في  (2)
 الالزمة في عمليات التسجيل بالنسبة لمحركات الطائرات. بالمعلومات



  

 

 تعديالت اضافية على أحكام السجل —المـادة العشرون 

اسم صانعها  فيالبحث عن احدى معدات الطائرات  معايير تتمثلمن االتفاقية،  19( من المادة 6ألغراض الفقرة  (1)
. ويجب تحديد هذه تحديدهالضمان الالزمة ضافية االمعلومات بالع ورمز طرازها مكمال حسب الضرورة والرقم المتسلسل للصان

 .الالئحة التنظيمية المعلومات االضافية في

الضمانة الدولية من االتفاقية، وفي ظل الظروف المبينة فيها، يجب على صاحب  25( من المادة 2ألغراض الفقرة  (2)
ّجل لصالحه بيع مرتقب  لضمانة دوليةصاحب االحالة المرتقبة المسجلة المرتقبة المسجلة أو  أن يتخذ أو الشخص الذي س 

 للعمل على شطب التسجيل في موعد أقصاه خمسة أيام عمل بعد استالم الطلب الوارد بيانه في تلك الفقرة.االجراءات المتاحة 

التكاليف  تغطيمن االتفاقية بحيث  17( من المادة 2فقرة من التحدد الرسوم المشار اليها في الفقرة الفرعية ح(  (3)
المعقولة النشاء وتشغيل وتنظيم السجل الدولي والتكاليف المعقولة للسلطة االشرافية والمرتبطة باالضطالع بالوظائف وممارسة 

 من االتفاقية. 17 ( من المادة2في الفقرة  المذكورةالسلطات وأداء المهام 

 البواباتساعة. ويجب تشغيل الام المركزية للسجل الدولي وادارتها من جانب المسجل على مدار يجب أداء المه (4)
 خالل ساعات العمل في اقليم كل منها.على األقل المختلفة 

، عن حدثمن االتفاقية، بالنسبة لكل  28من المادة  (4حد التأمين أو الضمان المالي المشار اليه في الفقرة  يقلال  (5)
 وفقا لما تحدده السلطة االشرافية. حدى معدات الطائرةإلة القصوى القيم

االتفاقية ما يمنع المسجل من الحصول على تأمين أو ضمان مالي يغطي األحداث التي ال يكون المسجل ليس في  (6)
 من االتفاقية. 28مسؤوال عنها بموجب المادة 

 الفصل الرابع
 االختصاص

 االختصاصب الخاصة حكاماألعديل ت —المـادة الحادية والعشرون 

عندما تكون  من االتفاقية، تكون محكمة الدولة المتعاقدة مختصة أيضاا  42من االتفاقية ومع مراعاة المادة  43ألغراض المادة 
 طائرة هليكوبتر أو هيكل طائرة.ات وتكون المعد السجلتلك الدولة هي دولة 

 السياديةصانة حالالتنازل عن  —المـادة الثانية والعشرون 

المحاكم المنصوص عليها في  أمام السياديةحصانة ال(، يتمتع بقوة االلزام أي تنازل عن 2مع مراعاة أحكام الفقرة  (1)
حدى معدات الطائرات بموجب فاذ الحقوق والضمانات المتعلقة بإمن االتفاقية، أو فيما يختص بطرق ان 43أو المادة  42المادة 

َل يمنحوفيت الشروط األخرى لهذا االختصاص أو االنفاذ، االتفاقية، واذا است االختصاص ويسمح باللجوء الى  فإن التناز 
 .اجراءات االنفاذ، حسب الحالة

 تضمن وصفا لمعدات الطائرة.أن يبموجب الفقرة السابقة كتابة و لحصانة ا تنازل عنأي يجب أن يكون  (2)



  

 

 الفصل الخامس
 العالقة باتفاقيات أخرى 

االعتراف الدولي  باتفاقيةالعالقة  —ة الثالثة والعشرون المـاد
 بالحقوق على الطائرات

الموقعة في  االعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، اتفاقيةاالتفاقية، بالنسبة ألي دولة متعاقدة تكون طرفا في هذه تجب 
 اتت، كما هي معرفة في هذا البروتوكول، وبمعد، تلك االتفاقية من حيث عالقتها بالطائرا1948يونيو/حزيران  19جنيف في 

تشملها أو تؤثر فيها  التي الالضمانات جنيف فيما يتعلق بالحقوق أو ال تجب اتفاقية تفاقية هذه االأن  الطائرات. اال
 االتفاقية. هذه

باتفاقية توحيد بعض القواعد العالقة  —المـادة الرابعة والعشرون 
 ى الطائراتالمتعلقة بالحجز التحفظي عل

توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي  اتفاقيةاالتفاقية، بالنسبة ألي دولة متعاقدة تكون طرفا في هذه تجب  (1)
، تلك االتفاقية من حيث عالقتها بالطائرات، كما هي معرفة في هذا 1933مايو/أيار  29الموقعة في روما في  على الطائرات،

 البروتوكول.
لة متعاقدة طرف في االتفاقية المذكورة أعاله أن تعلن في وقت التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو ألي دو  (2)

 الموافقة عليه أو االنضمام اليه، أنها لن تطبق هذه المادة.

لتوحيد  المعهد الدوليباتفاقية العالقة  —المـادة الخامسة والعشرون 
 الدولي يليالتمو التأجير ب المتعلقةالقانون الخاص 

 28الموقعة في أوتاوا في  ،الدوليالتمويلي ير ـالتأجب المتعلقةيد القانون الخاص ـلتوح المعهد الدولياتفاقية تجب االتفاقية 
 من حيث عالقتها بمعدات الطائرات. 1988مايو/أيار 

 الفصل السادس
 ختامية أحكام

قبوله أو  لتصديق عليه أوالتوقيع على البروتوكول أو ا —المـادة السادسة والعشرون 
 الموافقة عليه أو االنضمام اليه

للدول المشاركة في  2001نوفمبر/تشرين الثاني  16 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في كيب تاون في (1)
 29 يب تاون منفي كالمنعقد ، وبروتوكول بشأن معدات الطائرات المنقولةقرار اتفاقية بشأن المعدات إلالدبلوماسي  المؤتمر

نوفمبر/تشرين  16بعـد ول ـالبروتوكهذا ع على ـاب التوقيـح بـيفت.  2001نوفمبر/تشرين الثاني  16أكتوبر/تشرين األول الى 
الثامنة  يبدأ سريانه وفقا للمادة الى أنلتوحيد القانون الخاص في روما  المعهد الدوليلكل الدول في مقر  2001الثاني 

 والعشرين. 
 عليه. ضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من الدول التي وقعتيخ (2)



  

 

 ألي دولة لم توقع على هذا البروتوكول أن تنضم اليه في أي وقت.  (3)

 .الوديعيداع وثيقة رسمية تفيد ذلك لدى إالموافقة أو االنضمام بالقبول أو يسري التصديق أو  (4)

 .فيها أو أصبحت طرفا ح طرفا في هذا البروتوكول ما لم تكن أيضا طرفا في االتفاقيةألي دولة أن تصب يجوزال  (5)

 منظمات التكامل االقتصادي االقليمي —المـادة السابعة والعشرون 

هذا حكمها على أمور معينة يختصاص تمارس االللتكامل االقتصادي تشكلها دول ذات سيادة و  إقليمية أي منظمة (1)
منظمة التكامل ويكون ل ليه.إعلى هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم توقع ز لها بالمثل أن يجو  ،البروتوكول

هذا  بقدر اختصاص تلك المنظمة باألمور التي يحكمها ،في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة المتعاقدةاالقتصادي االقليمية 
ا لو كم ةال تحسب منظمة التكامل االقتصادي االقليمي في هذا البروتوكول، افياا كالبروتوكول. وعندما يكون عدد الدول المتعاقدة 

 ضافة الى دولها األعضاء من الدول المتعاقدة.إلكانت دولة متعاقدة با

لى إ عالناا إ عند توقيعها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم  ةيجب على منظمة التكامل االقتصادي االقليمي (2)
. ويجب على عليهاختصاص اال ليها دولها األعضاءإهذا البروتوكول والتي أسندت األمور التي يحكمها تحدد فيه  عالودي

في االعالن  االختصاصات المحددةفي توزيع  يربأي تغي الوديعبالغ إلى إ أن تبادر فوراا  ةمنظمة التكامل االقتصادي االقليمي
 .االختصاصات الجديدة الم سندةبما في ذلك  المنصوص عليه في هذه الفقرة،

شارة في هذا البروتوكول الى "الدولة المتعاقدة" أو "الدول المتعاقدة" أو "الدولة الطرف" أو "الدول األطراف" تنطبق إكل  (3)
 .ة حيثما يتطلب السياق ذلكبالتساوي على منظمة التكامل االقتصادي االقليمي

 البروتوكول سريان مفعول —المـادة الثامنة والعشرون 

يداع وثيقة إتاريخ على اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء ثالثة أشهر  اعتباراا منهذا البروتوكول مفعول يسري  (1)
 بين الدول التي أودعت هذه الوثائق.فيما وذلك  ،الثامنة تصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمامال

 بعدهذا البروتوكول في اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء ثالثة أشهر  مفعول يسري  بالنسبة للدول األخرى، (2)
 تصديقها عليها أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها إليها.تاريخ ايداع وثيقة 



  

 

 الوحدات االقليمية —المـادة التاسعة والعشرون 
بالنسبة الى األمور التي يتناولها يها نظم قانونية مختلفة قليمية تطبق فإوحدات  المتعاقدة حدى الدولإذا كان لدى إ (1)

جميع طبق على نيالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام أن تعلن أن هذا البروتوكول  في وقتلها فهذا البروتوكول، 
 أي وقت. الن آخر فيعإ تقديم ب إعالنهاتعدل أن و أكثر من هذه الوحدات فقط، ولها أواحدة على وحداتها االقليمية أو 

 البروتوكول. اعليهينطبق لى الوحدات االقليمية التي إعالن صراحة اال يشير ذلكيجب أن  (2)
كل الوحدات االقليمية على هذا البروتوكول  يسري (، 1عالن بموجب الفقرة إ الدولة المتعاقدة أي  تصدرذا لم إ (3)

 الدولة. لتلك
صدار إكثر من وحداتها االقليمية، يمكن أو أ البروتوكول ليشمل وحدةهذا اق نط توسيععند قيام دولة متعاقدة ب (4)

الصادرة كل وحدة من تلك الوحدات االقليمية، وقد تختلف االعالنات بالنسبة لاالعالنات المسموح بها بمقتضى هذا البروتوكول 
 قليمية أخرى.إوحدة الصادرة بالنسبة لاالعالنات قليمية عن إوحدة بالنسبة ل

ليشمل واحدة أو أكثر من الوحدات البروتوكول توسيع نطاق هذا (، 1للفقرة ) وفقاا صادر ذا تم، بموجب اعالن إ (5)
 :االقليمية لدولة متعاقدة

 بموجب قانون  الا أو مشك   ساا في الدولة المتعاقدة في حالة واحدة فقط هي أن يكون مؤس   يعتبر المدين موجوداا  )أ(
كتب مسجل أو اقليمية تنطبق عليها االتفاقية وهذا البروتوكول أو أن يكون له م في وحدةالمفعول  ي سار 

قليمية تنطبق عليها االتفاقية وهذا إقامة معتاد في وحدة إأو محل أو مقر أعمال  داري إمقر قانوني أو مركز 
 ،البروتوكول

طبق نمعدات في أي وحدة اقليمية تلى موقع الإشارة إالمعدات في الدولة المتعاقدة هي لى موقع إكل اشارة  )ب(
 ، وعليها االتفاقية وهذا البروتوكول

لى السلطات االدارية ذات إلى السلطات االدارية في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر اشارة إكل اشارة  )ج(
البروتوكول، وأي اشارة الى السجل هذا في الوحدة االقليمية التي تنطبق عليها االتفاقية و االختصاص 

اشارة الى سجل الطائرات الساري أو سلطة السجل تعتبر الدولة المتعاقدة  وطني أو سلطة السجل في تلكال
 االقليمية التي تنطبق عليها االتفاقية وهذا البروتوكول. في الوحدة أو الوحداتاالختصاص ذات 

 االعالنات المتعلقة بأحكام معينة —المـادة الثالثون 
، أنها لن تطبق ليهإأو االنضمام  عليهالبروتوكول أو قبوله أو الموافقة على تعلن عند التصديق ألي دولة متعاقدة أن  (1)

 أي مادة أو أكثر من المواد الثامنة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا البروتوكول.
االنضمام اليه أنها  يه أوألي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عل (2)

عليها ف( من المادة العاشرة 2) ذا أعلنت أنها سوف تطبق الفقرةإدة العاشرة من هذا البروتوكول. و سوف تطبق كليا او جزئيا الما
 أن تحدد المدة المطلوبة فيها.

أنها  اليه عليه أو االنضمامأو قبوله أو الموافقة  البروتوكولألي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق على هذا  (3)
عليها أن تحدد أنواع فذا أعلنت ذلك إو  تطبق كليا البديل )ب( من المادة الحادية عشرة، سوفتطبق كليا البديل )أ( أو أنها سوف 



  

 

ستطبق عليها البديل  التي ان وجدت، التي ستطبق عليها البديل )أ( وأنواع اجراءات االعسار، ان وجدت، اجراءات االعسار،
 عشرة. الحادية اعالنا بموجب هذه الفقرة أن تحدد المدة المطلوبة في المادة تصدر)ب(. وعلى الدولة التي 

الدولة المتعاقدة التي تمثل  أصدرتهعالن الذي إلل وفقاا يجب أن تطبق محاكم الدول المتعاقدة المادة الحادية عشرة  (4)
 االختصاص األساسي باالعسار.

أنها لن  ،البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام اليهالتصديق على هذا عند  ،أن تعلن ألي دولة متعاقدة (5)
يجب أن يحدد االعالن الشروط التي تطبق  ،ن كليا أو جزئيا. وفي حالة التطبيق الجزئييتطبق أحكام المادة الحادية والعشر 

 التي سوف تطبق. ةالمؤقتللتدابير األشكال األخرى  حالةفي غير تلك ال أن يحدد وأبمقتضاها المادة ذات الصلة، 

 بموجب االتفاقية الصادرةاالعالنات  —المـادة الحادية والثالثون 

 55و 54و 53و 50و 40و 39واد ـب المـبموج الصادرةب االتفاقية، بما في ذلك االعالنات ـبموج الصادرةاالعالنات تعتبر 
 أيضا بموجب هذا البروتوكول، ما لم ينص على خالف ذلك. صدرتأأنها كمن االتفاقية،  60و 58و 57و

 التحفظات واالعالنات —المـادة الثانية والثالثون 

الرابعة االعالنات المرخص بها بموجب المواد يجوز تقديم لكن و  تحفظات على هذا البروتوكولأي بداء إ يجوز ال (1)
 .لهذه األحكام وفقاا ثين والثالثة والثالثين والرابعة والثالثين والعشرين والثالثين والحادية والثال التاسعةعشر و 

 .الوديععالن يتم بموجب هذا البروتوكول يجب أن يبلغ كتابة الى إلعالن الحق أو أي سحب إ عالن أو إ أي  (2)

 االعالنات الالحقة —المـادة الثالثة والثالثون 

 60 المادةطار في إالحادية والثالثين صادر بموجب المادة الن عإ  بخالف، الحقاا  عالناا إ ألي دولة طرف أن تصدر  (1)
 .بذلك الوديعبالغ إوبعد ول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، في أي وقت بعد تاريخ سريان هذا البروتوكوذلك من االتفاقية، 

. االبالغ الوديعم تسلّ في اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر على تاريخ كهذا عالن الحق إ يسري أي  (2)
استالم الوديع المدة األطول بعد تلك بعد انقضاء االعالن يسري  ،االعالنلسريان ذلك  في االبالغ وعند تحديد مدة أطول

 .بالغلإل

بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل يستمر تطبيق هذا البروتوكول  الفقرتين السابقتين، أحكام بالرغم من (3)
  .سريان االعالن كما لو أن هذا االعالن الالحق لم يصدر تاريخ



  

 

 سحب االعالنات —المـادة الرابعة والثالثون 
في الحادية والثالثين  عالن صادر بموجب المادةبخالف إ بموجب هذا البروتوكول،  عالناا إ  تصدر أألي دولة طرف  (1
. ويسري هذا السحب في اليوم األول من الشهر الوديع بذلك غبالعد إاالتفاقية، أن تسحبه في أي وقت بمن  60 المادةطار إ

 .بالغاإل ذلك الوديعالذي يلي انقضـاء ستة أشهر على تاريخ استالم 

الفقرة السابقة، يستمر تطبيق هذا البروتوكول بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ  أحكام بالرغم من (2
 .يتمحب لم هذا الس أنذلك السحب كما لو 

 النقض —المـادة الخامسة والثالثون 

 .الوديعمكتوب الى ابالغ ألي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بارسال  (1)

 الوديعم التسامن تاريخ  انقضاء اثني عشر شهراا من الشهر الذي يلي يسري هذا النقض في اليوم األول  (2)
 .بالغاإل لذلك

جميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل ل بالنسبةيستمر تطبيق هذا البروتوكول  السابقتين،الفقرتين  أحكام بالرغم من (3)
 . يتمكما لو كان هذا النقض لم  تاريخ سريان ذلك النقض

 والتعديالت والمسائل ذات الصلة االستعراضمؤتمرات  —المـادة السادسة والثالثون 
الطريقة التي يتم بها بخصوص للدول األطراف تقارير موجهة ظروف أو في أي وقت تحتمه الفي كل سنة  يعّد الوديع (1)

أن  ،عند اعداد تلك التقارير الوديعالبروتوكول. وعلى ب بصيغتها المعدلةالذي أنشأته االتفاقية  الدوليالتطبيق العملي للنظام 
 .الدولي تقارير السلطة االشرافية بشأن نظام التسجيلراعي ي

بالتشاور و  خرآلمن وقت  الوديععقد ي ،األطرافخمسة وعشرين في المائة من الدول يقل عن  ما البناء على طلب  (2)
 للنظر فيما يلي:للدول األطراف، وذلك  استعراضمؤتمرات  إلى عقد مع السلطة االشرافية

التأجير و ليتها في تسهيل التمويل عاالبروتوكول ومدى فب بصيغتها المعدلةالتفاقية هذه االتطبيق العملي ل )أ(
 .األصول للمعدات المشمولة بأحكامهاب المضمون 

 وكذلك التفسير القضائي للوائح وتطبيقها. ،األحكامهذا البروتوكول وتطبيق تلك  ألحكامالتفسير القضائي  )ب(

على المسجل مع األخذ في االعتبار  السلطة االشرافيةرقابة و  ،وأداء المسجل ،تشغيل نظام التسجيل الدولي )ج(
 .قارير المقدمة من السلطة االشرافيةالت

 الدولي. ادخال أي تعديالت على هذا البروتوكول أو الترتيبات المتعلقة بالسجلالمرغوب فيه ذا كان من إما  )د(



  

 

المشاركة في المؤتمر  األطراف الدول الثلثين على األقل منأي تعديل على هذا البروتوكول موافقة أغلبية يقتضي  (3)
ما تصدق وافقت عليه عندأو قبلته أو  يهبالنسبة للدول التي صدقت علحينئذ التعديل ذلك ه في الفقرة السابقة، ويسري ليإالمشار 

 والعشرين المتعلقة بسريان مفعوله. ثامنةحكام المادة الأل وفقاا  ،ثماني دولأو تقبله أو توافق عليه عليه 

 ومهامه الوديع —المـادة السابعة والثالثون 

وي سمى فيما يلي لتوحيد القانون الخاص  المعهد الدوليدع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى تو  (1)
 .الوديع

 :الوديععلى  (2)

 يلي: بالغ كل الدول المتعاقدة بماإ )أ(

 ،ذلك وتاريخ يداع جديد لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام،إكل توقيع جديد أو  (1)

 ،هذا البروتوكولمفعول تاريخ سريان  (2)

 ه،وتاريخ لهذا البروتوكول، عالن صادر وفقاا إ كل  (3)

 ه،وتاريخ عالن،إ سحب أو تعديل أي  (4)

 ،هوتاريخ سريان بالنقض االبالغيداع إوتاريخ  هذا البروتوكول،لنقض بالغ أي إ (5)

 ،الدول المتعاقدة رسال نسخ طبق األصل ومصدقة من هذا البروتوكول الى جميعإ )ب(

تاريخ مع  ،تزويد السلطة االشرافية والمسجل بنسخة من كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام )ج(
تاريخ مع  ،نقضبالغ إونسخة من كل  عالنإ عالن أو تعديل إ عالن أو سحب إ من كل نسخة و  يداعها،إ

 بصورة كاملة،و متاحة بسهولة  التي تتضمنهالكي تصبح المعلومات  ،بالغاإل

 جهات االيداع. المسندة إلى أداء المهام األخرى المعتادة )د(

 بتوقيع هذا البروتوكول. المخولون حسب األصول، قام المفوضون الموقعون أدناه، اثباتا لذلك،

من نسخة  ،في كيب تاون في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام ألفين وواحد حرر
، وتكون كل النصوص متساوية في الحجية. والصينية احدة باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانيةأصلية و 

من تاريخه  خالل مدة تسعين يوماا  بالتحقق رئيس المؤتمرتحت مسؤولية  المشتركة للمؤتمر مانةاأل قيام وتسري تلك الحجية بعد
 النصوص مع بعضها البعض.تطابق من 

 


