
   ات الدولية علىالضمانبروتوكول اتفاقية 
  األصول الفضائية باملسائل اليت ختّص ةاملتعلق املعدات املنقولة

  
  

  ،ن الدول األطراف يف هذا الربوتوكولإ
باملسائل ة تفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة املتعلقاأنه من املستصوب تنفيذ  أخذ بعني االعتبارإذ ت

  ) يف ضوء األغراض املبينة يف ديباجة االتفاقية،باالتفاقيةاألصول الفضائية (يشار إليها فيما بعد اليت ختص 
إىل متويل احلاجة إىل تطويع االتفاقية لتفي بالطلب اخلاص على األصول الفضائية ومنافعها واحلاجة  تدركوإذ 

  عمليات اقتنائها واستخدامها،
لفوائد اليت تعود على مجيع الدول نتيجة التوّسع يف اخلدمات القائمة على الفضاء ا تأخذ يف اعتبارهاوإذ 

  عن االتفاقية وهذا الربوتوكول،قد تنجم وعمليات متويلها اليت 
اردة يف معاهدات الفضاء الدولية اليت أقرهتا مبادئ قانون الفضاء، مبا يف ذلك تلك الو وإذ تأخذ بعني االعتبار

 األمم املتحدة بشأن الفضاء والصكوك اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت،

لحقوق والواجبات اليت تلتزم هبا الدول األطراف املعنية يف إطار معاهدات الفضاء الدولية اليت لوإذ تشري إىل أن 
  عمليات النقل اليت حيددها هذا الربوتوكول، أقرهتا األمم املتحدة األسبقية عند تنفيذ

إىل وجود نظام موّحد وشفاف إدراكاً للحاجة املستمر يف صناعة الفضاء التجارية الدولية  التطوربتقر وإذ 
وواضح ينظم الضمانات على األصول الفضائية واحلقوق ذات الصلة ويعمل على تيسري التمويل بضمان األصول 

  نفسها، لألمور
  على األحكام التالية املتعلقة باألصول الفضائية: اتفقتقد     

  نطاق التطبيق وأحكام عامة -الفصل األول 
  التعاريف -  1املادة 

تكون للمصطلحات املستخدمة يف هذا الربوتوكول املعاين احملددة هلا يف االتفاقية، ما مل يقتضِ السياق   -1
 ذلك. خالف

 يف هذا الربوتوكول املعاين املبينة أدناه: تكون للمصطلحات التالية املستخدمة -2

"حقوق املَدين" تعين احلقوق املتعلقة بالدفع أو بأي إجناز لعقد مستحق أو قد يستحق للمدين من   ) أ 
  جانب أي شخص فيما يتعلق باألصل الفضائي؛

 "عقد الضمان" يعين العقد الذي ُيربمه شخص بصفته ضامن؛  ب)
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يقوم، ألغراض ضمان أداء أي من االلتزامات لصاحل الدائن املترتبة على عقد "ضامن" يعين أي شخص   ج)
ضمان أو مبوجب اتفاق، بتقدمي أو إصدار عقد كفالة أو سندات باملطالبة أو خطاب اعتماد احتياطي أو أي شكل آخر من 

  تأمني االعتماد؛
  "حدث متعلق بإعسار" يعين:  )  د

  بدء إجراءات اإلعسار؛ أو  ‘1’  
نّية املعلنة إليقاف الدفع أو إيقافه الفعلي من جانب املدين حني مينع القانون أو إجراء من الدولة، ال‘2’  

  أو يوقف، حق الدائن يف الشروع يف إجراءات اإلعسار إزاء املدين أو يف تنفيذ التدابري املتاحة مبوجب االتفاقية؛
منحه أو إصداره، أو وفقاً ملا "ترخيص" يعين اإلذن أو التفويض أو االمتياز أو أي صك مكافئ يتم   ) ه

لدى عملها بصفتها التنظيمية، من أجل تقتضيه سلطة هليئة وطنية أو حكومية أو دولية أو أية هيئة وطنية أو حكومية أو دولية، 
يتعلق باستخدام املواقع املدارية أو بإرسال  ألصول الفضائية، أو فيماتصنيع أو إطالق أو مراقبة أو استخدام أو تشغيل أحد ا

  طيسية من أحد األصول الفضائية وإليه؛بث أو استقبال اإلشارات الكهرمغن أو
"امللَزم (امللتزم)" يعين أي شخص يستحق من جانبه الدفع أو الوفاء بااللتزامات األخرى املتعلقة حبقوق   ) و
  مستحقاً؛املدين أو يصبح 
"االختصاص الرئيسي لإلعسار" يعين الدولة املتعاقدة اليت يوجد فيها مركز الضمانات الرئيسية للمدين،   ) ز

واليت تعترب هلذا الغرض مكان املقر القانوين للمدين أو، إن مل يكن له وجود، املكان الذي تأسس فيه املدين أو نشأ فيه، 
  يثبت خالف ذلك؛ مل ما

ق" تعين العقد الذي مينح املدين مبوجبه الدائن ضمانة (مبا يف ذلك ضمانة امللكية) على "إحالة احلقو  ح
مرتقب  مجيع حقوق املدين القائمة حالياً أو املرتقبة أو على جزء منها لتأمني تنفيذ أو ختفيض أو شطب أي التزام حايل أو

الدولية أو ينّص عليها مؤمناً باألصل الفضائي الذي يتعلق حبكم االتفاق الذي ينشئ الضمانة يكون ، الذي للمدين جتاه الدائن
  االتفاق به أو مرتبطاً به؛

  :"إعادة إحالة احلقوق"  ط
تعين العقد الذي يقوم الدائن مبوجبه بنقل كامل حقوقه وضماناته أو جزء منها إىل الطرف احملال   ‘1’

  أوجزء منها إىل طرف الحق حمال إليه مبوجب إحالة احلقوق؛ إليه،أو يقوم الطرف احملال إليه بنقل كامل حقوقه وضماناته أو
  (أ) من هذا الربوتوكول؛ (4) 12للمادة طبقاً نقل حقوق الدائن   ‘2’  

  "فضاء" يعين الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى؛  ي)
هبوية ميكن حتديدها، واملوجودة  أياً من األصول اليت هي من صنع اإلنسان وتنفرد"أصل فضائي" يعين   ك)

  يف الفضاء أو املعّدة إلطالقها يف الفضاء، وتشمل ما يلي:
أي مركبة فضائية، مثل الساتل أو احملطة الفضائية أو الوحدة الفضائية أو الكبسولة الفضائية   ‘1’

العربة الفضائية أو مركبة اإلطالق القابلة إلعادة االستعمال، سواء اشتملت أم مل تشتمل على أي أصل من األصول  أو
  أدناه؛ ‘3’أو  ‘2’الفضائية اليت تقع يف إطار 

أو أي محولة نافعة (سواء كانت تتعلق باالتصاالت عن بعد أو املالحة أو الرصد أو األنشطة   ‘2’
  يت ميكن تسجيلها بشكل منفصل مبا يتوافق مع األنظمة؛ العلمية أو غريها) ال
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الذي ميكن تسجيله [أو أي جزء من مركبة فضائية أو محولة نافعة، مثل اجلهاز املستقبل اجمليب   ‘3’
يانات ، مع مجيع القطع واملعدات األخرى املركبة أو املدجمة فيها أو امللحقة هبا، ومجيع الب]بشكل مستقل مبا يتوافق مع األنظمة

  .جالت املتصلة بذلكواألدلة والّس
أن أحد من االتفاقية  43 من املادة (1)الفقرة و (1)يف الفقرة الفرعية ن) من الفقرة ألغراض تعريف "عملية داخلية".  -3

أو اليت تقوم بتسجيل األصل الفضائي، اليت تعاقدة املدولة يعترب موجوداً لدى ال حني ال يكون على األرض،األصول الفضائية، 
  كمعدة فضائية طبقاً ألي مما يلي: جل اخلاص هبا،يتم وضع األصل الفضائي يف الّس

ذلك  يف الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا نشطةمة ألاملبادئ املنظِّمعاهدة   أ ) 
  ؛1967يناير  27املوقعة يف لندن وموسكو وواشنطن العاصمة يف  القمر واألجرام السماوية األخرى،

  ؛1975يناير  14أو اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، املوقعة يف نيويورك يف   ب)
  ؛1961ديسمرب  20) املتخذ يف 16(ب  1721أو قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   ج)

الدولة املتعاقدة اليت  تعامل اإلشارات إىل من هذا الربوتوكول، 22من االتفاقية واملادة  43  من املادة (1)يف الفقرة   -4
يوجد على أراضيها أحد املعدات أو األصول الفضائية، فيما يتعلق باألصل الفضائي حني ال يكون على األرض، وكأهنا 

  إشارات إىل أي مما يلي:
  الدولة املتعاقدة املشار إليها يف الفقرة السابقة؛  أ ) 

  لتشغيل األصل الفضائي؛الترخيص دولة متعاقدة أصدرت   ب)
  لألصل الفضائي.التحكم أو دولة متعاقدة يوجد على أراضيها مركز مهمة   ج)

  تطبيق االتفاقية فيما يتعلق باألصول الفضائية وحقوق املدين  -  2املادة 
  ومعدات الطائرات

احلقوق على النحو املنصوص احلقوق وإعادة إحالة تسري االتفاقية فيما يتعلق باألصول الفضائية على إحالة   -1
 عليه يف مصطلحات هذا الربوتوكول.

اتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة كما يتم يتم تعريف االتفاقية وهذا الربوتوكول بوصفهما   -2
 تطبيقها على األصول الفضائية.

الربوتوكول إطار  الطائرة" يفعلى املعدات اليت تندرج ضمن تعريف "معدات هذا الربوتوكول ال ينطبق   -3
مصّممة إال إذا كانت معدات ات الطائرات املسائل اليت ختّص معّدالضمانات الدولية على املعدات املنقولة بشأن التفاقية 

  الفضاء يف وهي احلالة اليت يطبق فيها هذا الربوتوكول حىت وإن مل تكن هذه املعدات الفضاء  لالستخدام يفاألساس  يف
  ينطبق هذا الربوتوكول على أي معدة طائرات جملرد أهنا مصممة لكي تكون يف الفضاء بشكل مؤقت.ال   -4

  األصول الفضائيةاحلفاظ على احلقوق والضمانات يف  -  3املادة 
  مبا يلي:أحد األصول الفضائية ال تتأثر امللكية أو أي حق آخر أو ضمانة أخرى يف  
  ضائي آخر يف الفضاء؛التحام األصل الفضائي بأصل ف  أ )     
  تركيب األصل الفضائي يف أصل فضائي آخر أو تفكيكه منه؛  ب)    
  عودة األصل الفضائي من الفضاء.  ج)    
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 تطبيق االتفاقية على املبيعات وضمانات اإلنقاذ -  4املادة 

إىل أي عقد أو اتفاق األحكام التالية من االتفاقية كما لو كانت اإلشارات من هذا الربوتوكول و 4املادة تطبق   -1
ُينشئ ضمانة دولية أو ينص عليها هي إشارات إىل عقد بيع، وكما لو كانت اإلشارات إىل ضمانة دولية أو ضمانة دولية 

  مرتقبة، واملدين والدائن هي إشارات إىل بيع وبيع مرتقب والبائع واملشتري على التوايل:
  ؛4و 3املادتان   

  ؛16من املادة  (1)والفقرة الفرعية أ) من الفقرة 
  ؛19من املادة  (4)والفقرة 
  (فيما يتعلق بتسجيل عقد بيع أو بيع مرتقب)؛ 20من املادة  (1)والفقرة 
  (فيما يتعلق ببيع مرتقب)؛  25من املادة  (2)والفقرة 
  . 30واملادة 

، والفصول 5، واملادة 1وباإلضافة إىل ذلك، تطبق على عقود البيع واملبيعات املرتقبة األحكام العامة الواردة يف املادة 
من هذا الربوتوكول)، والفصل  23اليت حتل حملها املادة  29من املادة  (3)(باستثناء الفقرة  29من الرابع إىل السابع، واملادة 

  ).60)، والفصل الثالث عشر، والفصل الرابع عشر (باستثناء املادة 43العاشر، والفصل الثاين عشر (باستثناء املادة 
إن أحكام هذا الربوتوكول اليت تنطبق على إحالة احلقوق تسري أيضاً على نقل احلقوق املتعلقة بالدفع أو أية   -2

ى أو قد تستحق للبائع إىل مشتري األصل الفضائي، من جانب أي شخص فيما يتعلق باألصل ضمانات مستحقة أخر
   البائع واملشتري على التوايل.الفضائي كما لو كانت اإلشارات إىل املدين والدائن هي إشارات إىل

جلهة التأمني فيما  ال توجد يف االتفاقية أو يف هذا الربوتوكول أحكام تؤثر على أي حقوق قانونية أو تعاقدية  -3
يتعلق باإلنقاذ املعترف به مبوجب القانون املطبق. ومعىن "اإلنقاذ" حق قانوين أو تعاقدي أو ضمانة خبصوص أو من جراء أحد 

  األصول الفضائية يؤول (تؤول) إىل جهة التأمني عند دفع مقابل خسارة تتعلق باألصل الفضائي.

  بيع وآثارها وتسجيلهااإلجراءات الشكلية لعقود ال -  5املادة 
  يكون أي عقد بيع ألغراض هذا الربوتوكول هو عقد البيع:  -1

  ربم كتابةً؛املُ  ) أ 
  فضائي يكون لدى بائعه صالحية التخلّص منه؛ واملتصل بأصل  ب)
  يتوافق مع أحكام هذا الربوتوكول.والذي يسمح بتحديد األصل الفضائي مبا   ج)

  املشتري وفقاً لشروط ذلك العقد.  األصل الفضائي إىلينقل عقد البيع حقوق البائع يف  -2
 يظل تسجيل عقد البيع ساري املفعول إىل أجل غري مسمى. ويظلّ تسجيل عقد البيع املرتقب سارياً ما  -3

  جدت.يشطب أو إىل حني انتهاء مدة الصالحية احملددة يف التسجيل، إن ُو مل

  الصفات التمثيلية -  6املادة 
ألي شخص، فيما يتعلق بأصول الفضاء، أن يربم عقداً أو أن يقوم بعملية بيع وأن يسجل ذلك مبوجب الفقرة 

من االتفاقية وأن يتمسك باحلقوق والضمانات مبوجب االتفاقية بصفته وكيالً أو أميناً أو بأي صفة  16من املادة  (3)
  أخرى. متثيلية
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 حتديد األصول الفضائية -  7 املادة

من هذا الربوتوكول، تعترب أوصاف أحد  9و 5 تنيواملادمن االتفاقية  7ألغراض الفقرة الفرعية ج) من املادة   -1
 األصول الفضائية كافية لتحديد هوية األصل الفضائي إذا ما اشتملت على:

 وصف لألصل الفضائي حبسب البنود؛  ) أ 

  أو وصف لألصل الفضائي حبسب النوع؛  ب)
  أن العقد يغطي مجيع األصول الفضائية احلالية واملرتقبة؛أو بيان يفيد ب ج)
أو بيان يفيد بأن العقد يغطي كل األصول الفضائية احلالية واملرتقبة باستثناء ما يتعلق ببنود   )  د

  حمددة. أنواع أو
حمددة وفقاً للفقرة السابقة بوصفها  رتقبمن االتفاقية، تتشكل الضمانة على أصل فضائي م 7ألغراض املادة   -2

ضمانة دولية فور حصول الضامن أو منفذ البيع املشروط أو املؤجر على الصالحية للتخلص من األصل الفضائي، دون احلاجة 
 إىل وجود أي قانون جديد بشأن نقل امللكية.

 اختيار القانون -  8املادة 

 . 41من املادة أ)( (2)عالناً مبوجب الفقرة املتعاقدة إ صدر الدولةال عندما ُتال تنطبق هذه املادة إ  -1

لألطراف يف اتفاق، أو عقد بيع، أو إحالة احلقوق، أو إعادة إحالة احلقوق، أو عقد منح ضمان، أو اتفاق   -2
 أو جزئياً.زيل مرتبة (تابع) ذي صلة به، أن يتفقوا على القانون الذي ينظم حقوقهم والتزاماهتم التعاقدية، إما كلياً  تن

القانونية الداخلية للدولة عد اإلشارة يف الفقرة السابقة إىل القانون الذي خيتاره األطراف إشارة إىل القواعد ُت  -3
ة، أو إىل القانون الداخلي للوحدة اإلقليمية احملددة إذا كانت الدولة مكونة من عدة وحدات إقليمية، ما مل يتم االتفاق املعني

 على خالف ذلك.

  املتطلبات الرمسية إلحالة احلقوق -  9ادة امل
  ينشأ نقل حقوق املدين بوصفه إحالة للحقوق حني يتم وضعه كتابةً وميكّن من:

  حتديد حقوق املدين موضوع إحالة احلقوق املقّرر حتديدها؛  ) أ   
  وحتديد األصل الفضائي الذي ترتبط به تلك احلقوق؛   ب)  
إحالة احلقوق يف شكل ضمان، حتديد االلتزامات اليت يضمنها االتفاق دون ويف احلالة اليت تتم فيها   ج)   

  احلاجة إىل ذكر مبلغ أو مبلغ أقصى مضمون.

  آثار إحالة احلقوق -  10املادة 
إىل إحالة حقوق املدين موضوع إحالة من هذا الربوتوكول  9وجب املادة تؤدي إحالة احلقوق اليت تتم مب  -1

 در الذي جييزه القانون الواجب التطبيق.احلقوق إىل الدائن بالق

ة ، حيدد القانون الواجب التطبيق احلجج وأوجه الدفاع واحلقوق املتعلقة باملقاّص(3)رهناً بالفقرة   -2
  .القانونية) املتاحة لدى امللَزم جتاه الدائن (املراجحة
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أن يتخلى عن كلّ أو أّي من احلجج وأوجه الدفاع  ،ومبوجب اتفاق خطي ،جيوز للملَزم يف كل احلاالت  -3
وحقوق املقاصة (املراجحة القانونية) املشار إليها يف الفقرة السابقة، خالف احلجج وأوجه الدفاع الناشئة من أعمال التزوير 

  من جانب الدائن.

 إحالة احلقوق املرتقبة  -  11 املادة

إن احلكم الوارد يف نص إحالة احلقوق الذي يتم مبوجبه إحالة حقوق املَدين املرتقبة يعمل ملنح الدائن ضمانة 
 .بشأن نقل امللكيةعلى احلقوق احملالة حني تنشأ دون احلاجة إىل قانون جديد 

  ةاحللول القانوني تسجيل إحالة احلقوق أو حيازهتا عن طريق -  12املادة 
 لضمانة الدوليةكجزء من تسجيل ا

الضمانة الدولية أو الضمانة الدولية املرتقبة على أصل من األصول الفضائية الذي حاز على  جيوز للحائز على  -1
مبوجب عملية إحالة احلقوق أو عن طريق احللول القانوين (التوكيل)، عند تسجيل الضمانة الدولية  ،ضمانة على حقوق املَدين
بة أو الحقاً من خالل تعديلٍ على هذا التسجيل، أن يسّجل إحالة احلقوق أو حيازهتا مبوجب احللول أو الضمانة الدولية املرتق

جل احلقوق اليت متت إحالتها أو حيازهتا على هذا النحو إما بشكل حمّدد كجزء من عملية التسجيل. وقد حيّدد هذا الّس
الضمانة الدولية أو الضمانة الدولية املرتقبة قد حاز على، كلّ حقوق بواسطة إفادة تذكر أن املَدين قد أحال، أو أن مالك  أو

  املدين أو البعض منها دون احلاجة إىل املزيد من التحديد.
 30 واملادة 25من املادة  (4)و (2)و (1)، والفقرات 20من املادة  (1)-(4)، والفقرات 19، واملادة 18تنطبق املادة   -2

  السابقة كما لو كانت:سجيل يتم طبقاً للفقرة بتمن االتفاقية فيما يتعلق 
  اإلشارات إىل الضمانة الدولية هي إشارات إىل إحالة احلقوق؛  ) أ 

  واإلشارات إىل التسجيل هي إشارات إىل تسجيل إحالة احلقوق؛  ب)
  واإلشارات إىل املَدين هي إشارات إىل املُلَزم.  ج)

  .1طبقاً للفقرة  من االتفاقية على التفاصيل اليت مت تسجيلها 22تتضمن شهادة البحث اليت تصدر مبوجب املادة   -3
من  32و 31قلت فيما بعد وفقاً للمادتني من تسجيل ضمانة دولية ُن حني ُتسّجل إحالة للحقوق، كجزء  -4

  االتفاقية، فإن اجلهة اليت ُنقلت إليها الضمانة الدولية تكتسب: 
  كل حقوق الدائن مبوجب عملية إحالة احلقوق؛   ) أ   
  ها مبوجب إحالة احلقوق.جالت بوصفها اجلهة احملال إليواحلق يف الظهور يف الّس  ب)  

  .(1)ذلك التسجيل مبوجب الفقرة  يؤدي شطب تسجيل ضمانة دولية أيضاً إىل شطب أي سجل يشكل جزءاً من  -5

  أولوية إحالة احلقوق املسّجلة -  13 املادة
، يكون إلحالة احلقوق املسّجلة أولوية من هذه املادة (2) من االتفاقية والفقرة 29من املادة  (6) رهناً بالفقرة  -1

  إحالة احلقوق اليت ُسجِّلت سابقاً.على أية عملية نقل حلقوق املَدين (سواء كانت إحالة للحقوق أم ال) باستثناء 
ُتعامل إحالة احلقوق حني ُتسجَّل يف عملية تسجيل ضمانة دولية مرتقبة كما لو أهنا مل ُتسجَّل ما مل تصبح   -2

الضمانة الدولية املرتقبة ضمانة دولية وإىل الوقت الذي تصبح فيه كذلك، ويف هذه احلالة يكون إلحالة احلقوق األولوية 



7 

شريطة أن يكون التسجيل سارياً قبل إنشاء الضمانة الدولية مباشرة حسبما هو منصوص  من الوقت الذي ُسجِّلت فيه. اعتباراً
  من االتفاقية. 7عليه يف املادة 

  واجب املُلَزم جتاه الدائن -  14املادة 
احلّد الذي تتم به إحالة يكون املُلَزم مقيداً بإحالة احلقوق وبواجب الدفع للدائن أو إعطائه ضمانات أخرى، ب  -1

  ، فقط يف احلالة اليت:إىل الدائن مبوجب إحالة احلقوق حقوق املَدين
  ُيعطى فيها املُلَزم إشعاراً خطياً بإحالة احلقوق من خالل أو مبوجب السلطة املمنوحة للمدين؛  ) أ 

  وحيّدد اإلشعار حقوق املَدين.  ب)
الذي يعطيه الدائن بعد إخالل املَدين بأداء أي التزام مضمون بإحالة ألغراض الفقرة السابقة، يقدَّم اإلشعار   -2

  احلقوق مبوجب السلطة املمنوحة للَمدين.
بغّض النظر عن أي قاعدة أخرى يعمل على أساسها الدفع أو األداء أو تقدمي الضمان من قبل امللَزم على إبراء   -3

  .(1)امللَزم من املسؤولية أو الدفع أو األداء، يصبح ذلك ساري املفعول هلذا الغرض إذا ما مت وفقاً للفقرة 
  التنافسية.ليس يف هذه املادة ما يؤثر على أولوية إحالة احلقوق   -4

  إحالة احلقوق -  15املادة 
من هذا الربوتوكول على إعادة إحالة احلقوق من قبل الدائن أو اجلهة الالحقة املُحال  14و 9تسري املادتان   -1

اإلشارات إىل الدائن أو مالك احلقوق هي إشارات إىل احملال إليه أو اجلهة الالحقة . وعند تطبيق هاتني املادتني، فإن إليها 
  احملال إليها.

جيوز تسجيل إعادة إحالة احلقوق املتعلقة بضمانة دولية على أحد األصول الفضائية فقط بوصفها جزءاً من   -2
  تسجيل إحالة الضمانة الدولية إىل الشخص الذي متت إعادة إحالة احلقوق إليه.

  االستثناءات -  16 املادة
من هذا الربوتوكول  21يف إطار عالقاهتا املتبادلة، ومبوجب اتفاقٍ مكتوب، أن تستثين تطبيق املادة  ،جيوز لألطراف  

  .17من املادة   (2) والفقرة (1) وأن ختالف أياً من أحكام هذا الربوتوكول أو تغري أثرها، باستثناء الفقرة

  ات واإلحاالتاألولوي -التدابري يف حالة اإلخالل بااللتزامات  -الفصل الثاين 
  بري يف حالة اإلخالل بااللتزاماتتعديل أحكام التدا -  17 املادة

  فيما يتعلق باألصول الفضائية
من االتفاقية على األصول الفضائية. وجيب ممارسة كل التدابري اليت حددهتا  8من املادة  (3)ال تسري الفقرة   -1

االتفاقية بشأن األصول الفضائية بطريقة معقولة جتارياً. ويعترب استخدام أي من التدابري معقوالً جتارياً إذا متّ طبقاً ألحد أحكام 
  لك احلكم غري معقول بصورة واضحة.االتفاق، إال إذا كان ذ

أو أكثر ببيع أربعة عشر يوماً تقوميياً ائن املضمون الذي يعطي األشخاص املعنيني إشعاراً مسبقاً مكتوباً مدته الد  - 2
من  8من املادة  (4)ى بشرط إعطاء "إشعار مسبق على وجه معقول" املنصوص عليه يف الفقرة تأجري معتزم ُيعترب أنه قد وفّ  أو

  االتفاقية. وال حيول ما تقّدم دون اتفاق الدائن املضمون مع الضامن أو الكفيل على فترة أطول لإلشعار املسبق.
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ما مل يتفق على خالف ذلك، ال ميكن لدائن إنفاذ ضمانة دولية يف أحد األصول الفضائية الذي يرتبط مادياً   -3
لفضائي اآلخر إذا كانت الضمانة الدولية أو عملية البيع قد سجلت بأصل فضائي آخر مبا خيل أو يؤثر يف تشغيل األصل ا

بالنسبة لألصل الفضائي اآلخر قبل تسجيل الضمانة الدولية قيد اإلنفاذ. وألغراض هذه الفقرة، إذا كانت إحدى عمليات 
من  40ا هو حمدد يف املادة البيع أو إحدى الضمانات تكافئ ضمانة دولية أنشئت أو صدرت قبل التاريخ الفعلي لالتفاقية، كم

هذا الربوتوكول، ويتم تسجيلها يف غضون ثالث سنوات من هذا التاريخ، تعترب ضمانة دولية أو عملية بيع سجلت يف وقت 
  إنشاء الضمانة الدولية أو عملية البيع، حسب احلالة.

   التدابري بشأن اإلخالل بااللتزامات فيما يتعلق -  18 املادة
  إعادة إحالة احلقوقبإحالة احلقوق و

 9واملادة  8يف حال إخالل املدين بااللتزامات مبقتضى إحالة احلقوق واليت متت يف شكل ضمان، تسري املادة   -1
من االتفاقية على العالقات بني املَدين والدائن (وتسري بالنسبة إىل حقوق املدين بقدر ما تكون تلك  14إىل  11واملواد من 

  األحكام قابلة للتطبيق على املمتلكات غري امللموسة) كما لو كانت:
اإلشارات إىل االلتزامات املضمونة والضمان هي إشارات إىل االلتزامات املضمونة بإحالة احلقوق   ) أ   

  والضمان الذي أنشأته تلك اإلحالة؛
  اإلشارات إىل املعدات هي إشارات إىل حقوق الَمدين.  ب)  

يف حال إخالل احمليل (املتنازِل) بالتزاماته مبقتضى إحالة احلقوق واليت متت يف شكل ضمان، تسري الفقرة   -2
  السابقة كما لو كانت اإلشارات إىل اإلحالة هي إشارات إىل إعادة اإلحالة.

  إيداع البيانات واملواد -  19 املادة
أن تتفق على إيداع رموز األوامر والبيانات  ،يف اتفاق ،جيوز لألطرافمن هذا الربوتوكول،  26طبقاً للمادة   

  واملواد ذات الصلة لدى شخص آخر من أجل منح الدائن فرصة احليازة على األصل الفضائي أو التحكم فيه أو تشغيله.

  اخلاصة بالتدابري املؤقتة  تعديل األحكام -  20 املادة
  إىل حني الفصل النهائي

من هذا  41من املادة  (3)صدر إحدى الدول املتعاقدة إعالناً مبوجب الفقرة ال تنطبق هذه املادة إال عندما ُت  -1
  الربوتوكول يف حدود ما هو مبني يف مثل هذا اإلعالن. 

يعين يف غضون  ،يف سياق التدابري املؤقتة ،ن االتفاقية، فإن تعبري "عاجل"م 13من املادة  (1)ألغراض الفقرة   -2
  اعتباراً من تاريخ تقدمي الطلب.احملددة يف إعالن الدولة املتعاقدة اليت يقدم فيها الطلب، األيام التقوميية عدد 

  من االتفاقية مع إضافة ما يلي بعد الفقرة الفرعية (د) مباشرة: 13من املادة  (1)تسري الفقرة   -3
  البيع وختصيص العوائد الناجتة عنه، إذا وافق املدين والدائن يف أي وقت على ذلك بالتحديد"،   "(ه)  
من املادة  (1)الفقرة " مبا يلي: "الفقرة الفرعية (د) من 13باالستعاضة عن "املادة من االتفاقية  43من املادة  (2)وتطبق الفقرة 

  ".13من املادة  (4)أو أية تدابري مؤقتة أخرى مبوجب الفقرة  13
من أي ضمانة أخرى يكون  لبيع مبوجب الفقرة السابقة حمررةتنتقل امللكية أو أي ضمانة أخرى للمدين با  -4

  من االتفاقية. 29للضمانة الدولية لدى الدائن أولوية عليها مبوجب أحكام املادة 
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 13من املادة  (2)للدائن أو املَدين أو أي شخص معين آخر االتفاق كتابةً على استثناء تطبيق الفقرة   -5
  االتفاقية.  من

  تدابري رد احلقوق يف حالة اإلعسار -  21املادة 
ويل (الوالية القضائية األولية)، ال تسري هذه املادة اال إذا أصدرت الدولة املتعاقدة اليت متثل االختصاص األ  -1

  من هذا الربوتوكول.  41من املادة  (3)عمالً بالفقرة  ،إعالناً ،حالة اإلعسار يف
  البديل ألف  

عند وقوع حدث متعلق باإلعسار، جيب على مدير إجراءات اإلعسار أو املَدين، حسب احلالة، ومع مراعاة   -2
من هذا الربوتوكول، أن يعطي حيازة األصل الفضائي أو التحكم فيه إىل الدائن  26من املادة  (2)ومبوجب الفقرة  (8)الفقرة 

  يف موعد أقصاه أول املوعدين التاليني:
  هناية فترة االنتظار؛  ) أ   
كم فيه إذا مل تنطبق والتاريخ الذي حيّق فيه للدائن أن يكتسب حيازة األصل الفضائي أو التح  ب)  

  املادة. هذه
مدير إجراءات اإلعسار أو املَدين، حسب احلالة، ومع مراعاة  قوع حدث متعلق باإلعسار، جيب علىند وع  -3
من هذا الربوتوكول، أن يعطي حقوق املَدين اليت تشملها إحالة احلقوق إىل  26من املادة  (2)ومبوجب الفقرة  (8)الفقرة 

  الدائن يف موعد أقصاه أول املوعدين التاليني:
  هناية فترة االنتظار؛   ) أ   
  والتاريخ الذي حيّق فيه للدائن أن يكتسب حيازة حقوق املدين اليت تشملها إحالة احلقوق.  ب)  

ألغراض هذه املادة، تكون "فترة االنتظار" هي الفترة احملددة يف إعالن من الدولة املتعاقدة اليت متثل االختصاص   -4
  الة اإلعسار.األويل (الوالية القضائية األولية) يف ح

الشخص بصفته الرمسية اإلشارات يف هذه املادة إىل "مدير إجراءات اإلعسار" هي إشارات إىل ذلك   -5
  الشخصية.  ال

أو حقوق املدين  (2)مبوجب الفقرة  ازة األصل الفضائي أو التحكم فيهاذا مل تتح للدائن فرصة اكتساب حي  -6
  وحىت ذلك الوقت: (3)مبوجب الفقرة 
ب على مدير إجراءات اإلعسار أو املَدين، حسب احلالة، أن حيفظ األصل الفضائي ويصونه هو جي  ) أ   

  وقيمته وفقاً للعقد؛
  وحيّق للدائن أن يطلب أي أشكال أخرى من التدابري املؤقتة املتاحة مبوجب القانون واجب التطبيق.  ب)  

م األصل الفضائي يف إطار ترتيباٍت هتدف إىل احلفاظ ال حتول الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة دون استخدا  -7
  على األصل الفضائي وصيانته وحفظ قيمته. 

ملدير إجراءات اإلعسار أو املدين، حسب احلالة، االحتفاظ حبيازة األصل الفضائي أو التحكم فيه وحقوق   -8
، جبميع التزاماته (3)أو الفقرة  (2)د يف الفقرة املدين اليت تشملها عملية إحالة احلقوق يف حالة وفائه، حبلول الوقت احملد

باستثناء االلتزام املترتب على بدء إجراءات اإلعسار وموافقته على أداء كل االلتزامات املستقبلية مبوجب العقد. وال تنطبق 
  فترة انتظار ثانية فيما يتعلق باإلخالل بأداء هذه االلتزامات املستقبلية. 
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التدابري اليت تسمح هبا االتفاقية أو هذا الربوتوكول أو تأخريها إىل ما بعد املوعد احملدد  ال جيوز منع ممارسة  -9
  . (3)أو الفقرة  (2)الفقرة  يف

  ال جيوز تعديل أي التزامات للمدين مبوجب العقد دون موافقة الدائن.  -10
مبوجب القانون  إجراءات اإلعسارال جيوز تفسري أي شيء يف الفقرة السابقة على أنه يؤثر على سلطة مدير   -11

  إلهناء العقد، إن وجدت مثل هذه السلطة. واجب التطبيق
ال جيوز يف إجراءات اإلعسار إعطاء األولوية ألي حقوق أو ضمانات على ضمانات مسجلة، باستثناء احلقوق   -12

ن االتفاقية. ولن خيالف هذا احلكم م 39من املادة  (1)أو الضمانات غري الرضائية من فئة يشملها إعالن مبوجب الفقرة 
  من هذا الربوتوكول.  26من املادة  (2)نصوص الفقرة 

من هذا الربوتوكول على ممارسة أي تدابري مبوجب  17تسري االتفاقية حسبما عدلت مبوجب املادة   -13
  املادة.  هذه

  البديل باء  
عند وقوع حدث متعلق باإلعسار، جيب على مدير إجراءات اإلعسار أو املَدين، حسب احلالة، بناء على طلب   -2

من هذا الربوتوكول  40من املادة  (4)الدائن، أن يعطي إشعاراً للدائن يف املهلة احملددة يف إعالن الدولة املتعاقدة عمالً بالفقرة 
  سيقوم بالتايل: مبا إذا كان

داء كل أاء جبميع التزاماته باستثناء االلتزام املترتب على بدء إجراءات اإلعسار واملوافقة على الوف  ) أ   
  االلتزامات املستقبلية مبوجب العقد ومبوجب وثائق العمليات ذات الصلة،

ه وفقاً للقانون أو إتاحة الفرصة للدائن ملمارسة حيازة األصل الفضائي أو التحكّم فيه وتشغيل  ب)  
  التطبيق. الواجب

ميكن للقانون الواجب التطبيق املشار إليه يف الفقرة الفرعية ب) من الفقرة السابقة أن جييز للمحكمة القضاء   -3
  باختاذ أي إجراء إضايف أو توفري أي ضمان إضايف. 

  جيب على الدائن أن يقدم أدلة على مطالباته وإثباتاً بأنه مت تسجيل ضمانته الدولية.   -4
، أو إذا أعلن مدير (2)إذا مل يعِط مدير إجراءات اإلعسار أو املدين، حسب احلالة، إشعاراً وفقاً للفقرة   -5

إجراءات اإلعسار أو املدين عن عزمه إعطاء الدائن فرصة حيازة األصل الفضائي أو التحكم فيه وتشغيله ولكنه مل يفعل ذلك، 
ضائي أو التحكم فيه وتشغيله بالشروط اليت تأمر هبا احملكمة وهلا أن تقضي جيوز للمحكمة أن تسمح للدائن حبيازة األصل الف
  باختاذ أي إجراء إضايف أو توفري أي ضمان إضايف. 

  ال جيوز بيع األصل الفضائي ما مل تصدر احملكمة قراراً بشأن املطالبة والضمانة الدولية.  -6

  التعاون يف حالة اإلعسار  -  22املادة 
من  41من املادة  ب)( (2)ام هذه املادة إال إذا أصدرت الدولة املتعاقدة إعالناً مبقتضى الفقرة ال تنطبق أحك  -1

  الربوتوكول.  هذا
من ميكن التحكم  ‘2’؛ أو يف أراضيها يوجد فيها األصل الفضائي ‘1’تتعاون احملاكم يف أي دولة متعاقدة:   -2
؛ أو يف أراضيها مت فيها تسجيل األصل الفضائي ‘4’؛ أو يف أراضيها يوجد فيها املدين ‘3’باألصل الفضائي؛ أو أراضيها 

لديها اتصال وثيق باألصل الفضائي، وفقاً لقانون تلك الدولة  ‘6’ترخيصاً فيما يتعلق باألصل الفضائي؛ أو أصدرت ‘5’
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من هذا  21املتعاقدة، إىل أقصى حد ممكن مع احملاكم األجنبية ومديري إجراءات اإلعسار األجانب يف تنفيذ أحكام املادة 
  الربوتوكول.

  تعديل األحكام اخلاصة باألولوية -  23املادة 
 يكتسب مشتري أحد األصول الفضائية مبوجب بيع مسّجل حقوقه على ذلك األصل حمّررةً من أي ضمانة  -1

  مسجلة فيما بعد وحمررةً من أي ضمانة غري مسجلة، حىت لو كان املشتري يعلم فعلياً بوجود الضمانة غري املسجلة.
يكتسب مشتري أحد األصول الفضائية مبوجب بيع مسّجل حقوقه على ذلك األصل مع مراعاة أي ضمانة   -2

  مسجلة يف السابق. 

  تعديل األحكام اخلاصة باإلحالة -  24 املادة
  من االتفاقية لدى إضافة ما يلي بعد الفقرة الفرعية ب) مباشرة: 33من املادة  (1)تنطبق الفقرة 

  أن يوافق املدين على اإلحالة كتابةً، سواء متت املوافقة أم مل تتم قبل اإلحالة أو عّرفت احملال إليه بالتحديد أو مل تعّرفه".  "وج)
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  األحكام اخلاصة باملَدين -  25 املادة
من االتفاقية، حيق للمدين التمّتع حبيازة واستعمال  11إذا مل حيدث إخالل بااللتزامات باملعىن الوارد يف املادة  -1

  األصل الفضائي بدون منازع وفقاً للعقد إزاء كل من ما يلي:
الدائن وحائز أي ضمانة يكون للمدين عليها حقوق حمررة من كل ضمانة مبوجب الفقرة الفرعية ب)   ) أ 

من هذا الربوتوكول، ولكن  23من املادة  (1)من االتفاقية أو، بصفته املشتري، مبوجب الفقرة  29من املادة  (4)ن الفقرة م
  فقط إىل احلد الذي ال يكون املدين قد وافق فيه على خالف ذلك؛ 

 29من املادة  (4)وحائز أي ضمانة خيضع هلا حق أو ضمان املدين عمالً بالفقرة الفرعية أ) من الفقرة   ب)
من هذا الربوتوكول، ولكن فقط إىل احلد الذي يكون حائز  23من املادة  (2)من االتفاقية، أو بصفته املشتري، مبوجب الفقرة 

  الضمانة قد وافق عليه، إن متت املوافقة.
قتضى القانون ليس يف االتفاقية أو يف هذا الربوتوكول ما يؤثر على مسؤولية الدائن عن أي إخالل بالعقد مب  -2

  الواجب التطبيق بقدر ارتباط العقد باألصول الفضائية.

   حفظ سلطات الدول املتعاقدة -  26املادة 
لسلطاهتا يف إصدار التراخيص أو املوافقات أو التصاريح أو الدولة املتعاقدة ال يؤثر هذا الربوتوكول على ممارسة   -1

  أو توفري أي خدمات من خالل استعمال هذه األصول أو بدعم منها. التخويالت اخلاصة بإطالق أو تشغيل أصول فضائية
  وال ينطوي هذا الربوتوكول كذلك على:  -2

أ ) اإلقرار بأي تراخيص أو موافقات أو تصاريح أو ختويالت منقولة أو خمصصة، الجيوز نقلها أو ختصيصها  
  طبقاً لقوانني ولوائح الدولة املتعاقدة املاحنة هلا أو طبقاً لألحكام التعاقدية أو اإلدارية اليت منحت مبوجبها؛

مواقع مدارية أو ترددات فيما خيص  ب) أو احلد من حقوق أي دولة متعاقدة يف ختويل استعمال
  الفضائية؛ األصول

تقّيد أو تفرض شروطاً على متنع أو أن  يف وفقاً لقوانينها ولوائحها،أو يؤثر على قدرة أي دولة متعاقدة   ج)
  من هذا الربوتوكول. 19إيداع رموز األوامر والبيانات واملواد ذات الصلة عمالً باملادة 

وتوكول ما ميكن أن يترجم على أنه يلزم أي دولة متعاقدة باالعتراف أو بإنفاذ ضمانة ال يوجد يف هذا الرب  -3
  دولية بشأن أصل فضائي عندما يتعارض االعتراف هبذه الضمانة أو بإنفاذها مع قوانينها ولوائحها فيما يتعلق:

  ؛خدمات خاضعة للرقابةوبيانات وتكنولوجيا وبضائع بتصدير   أ )   
  الوطين.باألمن   ب)

  التقييدات بشأن التدابري املتعلقة باخلدمة العامة -  27 املادة
عندما ُيربِم املدين أو الكيان الذي يديره املدين واخلاضع له مع مورِّد اخلدمات العامة عقداً ينص على استخدام   -1

األصل الفضائي من أجل توفري اخلدمات الالزمة لتأمني خدمة عامة يف إحدى الدول املتعاقدة، جيوز لألطراف والدولة املتعاقدة 
  إلشعار يتعلق باخلدمة العامة.أو الدولة املتعاقدة خلدمات العامة أن توافق على إمكانية تسجيل موّرد ا

  ألغراض هذه املادة:  -2
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وفقاً  ،"اإلشعار املتعلق باخلدمة العامة" يعين اإلشعار (النشرة) الوارد يف السجل الدويل الذي يصف  ) أ   
عامة معترف هبا على هذا النحو مبوجب  أن تدعم تأمني خدمة ،لألنظمة واللوائح اخلدمات اليت ُيقصد هبا مبوجب العقد

  ؛عند التسجيل قوانني الدولة املتعاقدة ذات الصلة
"مورِّد اخلدمات العامة" يعين أي كيان من كيانات إحدى الدول املتعاقدة، أو أي كيان آخر يف تلك   ب)  

ان معترف به بوصفه مورداً للخدمة العامة مبوجب الدولة املتعاقدة تعّينه الدولة املتعاقدة بوصفه املوّرد للخدمة العامة، أو أي كي
  ى الدولة املتعاقدة.القوانني املعمول هبا لد

ال جيوز للدائن احلائز على ضمانة دولية على أصل فضائي الذي هو موضوع اإلشعار املتعلق  9طبقاً للفقرة   -3
الفصل الثاين أو اً من التدابري الواردة يف الفصل الثالث من االتفاقية إلخالل بااللتزامات، أن ميارس أّيحال ا باخلدمة العامة، يف

الفترة هنا أن جتعل األصل الفضائي غري متوافر لتأمني اخلدمة العامة ذات الصلة قبل انقضاء أمن هذا الربوتوكول، اليت من ش
   .4احملددة يف إعالن يصدر عن الدولة املتعاقدة طبقاً ملا هو وارد يف الفقرة 

تقوم الدولة املتعاقدة عند التصديق على هذا الربوتوكول أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه بالتحديد من   -4
ستة أشهر على لفترة ألغراض الفقرة السابقة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن  41من املادة  (1)خالل إعالن طبقاً للفقرة 

من هذه التدابري يف حال عدم  جل الدويل إشعاراً ينص على إمكانية ممارسة الدائن ألّي الّسالتاريخ الذي سجل فيه الدائن يف
  ن اللتزاماته يف غضون تلك الفترة.أداء املدي
على قدرة أي دائن يف التشغيل املؤقت أو ضمان استمرار التشغيل ألصل فضائي خالل الفترة  3ال تؤثر الفقرة   -5

  ة يف حالة حصوله على التخويل من السلطات املعنية إذا تعذر عل املدين القيام بذلك.املشار إليها يف تلك الفقر
وبتاريخ  3للدائن أن خيطر على الفور املدين وموّرد اخلدمات العامة بتاريخ تسجيل اإلشعار الوارد يف الفقرة   -6

  انتهاء الفترة املشار إليها هبذا الشأن.
  :(3)خالل الفترة املشار إليها يف الفقرة   -7

ة حسنة بغية إجياد حل معقول جتارياً يسمح يتعاون الدائن واملدين وموّرد اخلدمات العامة معاً بنّي  ) أ   
  باستمرار اخلدمة العامة؛

غيل تقوم السلطة التنظيمية لدى الدولة املتعاقدة، اليت أصدرت الترخيص الذي طلبه املدين من أجل تش  ب)  
، بإتاحة الفرصة ملوّرد اخلدمات العامة ، حسب االقتضاءاألصل الفضائي الذي هو موضوع اإلشعار املتعلق باخلدمة العامة

من اإلجراءات اليت قد يشارك املدين فيها يف تلك الدولة املتعاقدة هبدف تعيني جهة تشغيل أخرى مبوجب  للمشاركة يف أّي
  ؛يةترخيص جديد تصدره السلطة التنظيم

ج) ال ُيمنع الدائن من البدء يف رفع دعوى قضائية بغرض استبدال املدين بشخص آخر كمشغل لألصل   
  الفضائي املعين طبقاً لقواعد السلطات اليت تصدر التراخيص.

من التدابري الواردة يف الفصل الثالث من االتفاقية  ، للدائن كل احلرية ملمارسة أّي(7)و (3)بالرغم من الفقرتني   -8
بأداء  (3)والفصل الثاين من هذا الربوتوكول، إذا مل يقم موّرد اخلدمات العامة يف أي وقت أثناء الفترة املشار إليها يف الفقرة 

  .(1)واجباته مبوجب العقد املشار إليه يف الفقرة 

فيما  (3)تقييدات املفروضة على التدابري املنصوص عليها يف الفقرة ال تسري الما مل يتفق على خالف ذلك،   -9
  ، وذلك عندما:1وفقاً للفقرة اإلشعار املتعلق باخلدمة العامة تسجيل قبل من ِقبل أي دائن يتعلق بضمانة دولية متّ تسجيلها 

يتم إنشاء الضمانة الدولية بناًء على اتفاق مت الوصول إليه قبل إبرام العقد مع مورد اخلدمات العامة   أ )   
  ؛1املشار إليه يف الفقرة 
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تسجل الضمانة الدولية يف السجل الدويل، وال يكون الدائن على علم بأن هناك عقداً للخدمات العامة   ب)  
  قد بدأ سريانه.

السابقة إذا مل يسجل إشعار اخلدمة العامة هذا يف غضون ستة أشهر بعد اإلطالق األول ال تنطبق الفقرة   -10
  الفضائي. لألصل

  أحكام التسجيل املتعلقة بالضمانات الدولية -الفصل الثالث 
  على األصول الفضائية

  السلطة اإلشرافية -  28املادة 
الربوتوكول مشروع جب قرار صادر عنه هبدف اعتماد ُتعيَّن السلطة اإلشرافية يف املؤمتر الدبلوماسي أو مبو   -1
هذه السلطة  ، شريطة أن تكونالضمانات الدولية على املعدات املنقولة املتعلقة باملسائل اليت ختص األصول الفضائية التفاقية 

  العمل هبذه الصفة وراغبة يف ذلك. اإلشرافية قادرة على
وموظفوها باحلصانة ضد اإلجراءات القانونية واإلدارية على النحو احملدد تتمتع السلطة اإلشرافية ومسؤولوها   -2

  يف القوانني املطبقة عليهم بصفتهم هيئة دولية أو خالف ذلك.
اإلشرافية أن ُتنشئ جلنة خرباء، من بني األشخاص الذين ترشحهم الدول املتفاوضة والذين ميلكون على السلطة   -3

  وُتكلفها مبهمة مساعدة السلطة اإلشرافية يف االضطالع بوظائفها.املؤهالت واخلربات الضرورية، 

  الالئحة التنظيمية األوىل -  29 املادة
  تضع السلطة اإلشرافية الالئحة التنظيمية األوىل حبيث تسري فور دخول هذا الربوتوكول حيز النفاذ.

  حتديد األصول الفضائية ألغراض التسجيل -  30 املادة
واللوائح، ضرورية وكافية لتحديد طبقاً ملعايري التعريف اليت حتددها األصول الفضائية ُتعترب أوصاف أحد 

  جل الدويل.األصل الفضائي ألغراض تسجيله يف الّس
  نقاط إدخال البيانات املعنية -  31املادة 

ُترسل أو أو كيانات يف أراضيها كنقطة أو كنقاط إدخال بيانات  اًجيوز ألي دولة متعاقدة أن تعني يف أي وقت كيان
املعلومات الالزمة للتسجيل إىل السجل الدويل وذلك خالف تسجيل إشعار بضمانة وطنية أو حق جيوز أن ُترسل من خالهلا 

  قوانني دولة أخرى.عن  الناشئة من االتفاقية يف أي من احلاالت 40أو مصلحة طبقاً للمادة 

  جلتعديالت إضافية على أحكام الّس -  32 ةاملاد
  مباشرة: (1)من االتفاقية بعد إضافة ما يلي بعد الفقرة  16تطبق املادة   -1
  جل الدويل أيضاً مبا يلي:يقضي الّس اًمكرر 1"

  ؛وإعادة حاالت احلقوق تسجيل إحاالت احلقوق   ) أ   
  القانوين؛ وتسجيل اكتساب احلقوق اخلاصة باملدين عن طريق احللول  ب)  
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تفاقية بروتوكول امن  27من املادة  (1)وتسجيل اإلشعارات املتعلقة باخلدمات العامة مبوجب الفقرة   ج)  
  األصول الفضائية؛باملسائل اليت ختص  ةالضمانات الدولية على املعدات املنقولة املتعلق

  من 27من املادة  (4)وتسجيل إشعارات الدائنني مبوجب الفقرة   د)  
  األصول الفضائيةباملسائل اليت ختص  ةتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة املتعلقبروتوكول ا

من االتفاقية تكون معايري البحث عن أحد األصول الفضائية هي املعايري  19من املادة  (6)ألغراض الفقرة   -2
  من هذا الربوتوكول. 30احملددة يف املادة 

الضمانة  ظروف املبينة فيها، جيب على صاحبمن االتفاقية، ويف ظل ال 25من املادة  (2)ألغراض الفقرة   -3
أن أو الشخص الذي سجل لصاحله بيع يف املستقبل الدولية املرتقبة املسجلة أو صاحب اإلحالة املرتقبة املسجلة لضمانة دولية 
ستالم الطلب الوارد بيانه يف بعد ا تقومييةأيام  عشرةيتخذ اإلجراءات املتاحة له للعمل على شطب التسجيل يف موعد أقصاه 

  .الفقرة تلك
من االتفاقية حبيث تغطي التكاليف  17من املادة  (2)حتدد الرسوم املشار إليها يف الفقرة الفرعية ح) من الفقرة   -4

تبطة باالضطالع بالوظائف وممارسة جل الدويل والتكاليف املعقولة للسلطة اإلشرافية واملراملعقولة إلنشاء وتشغيل وتنظيم الّس
  من االتفاقية. 17من املادة  (2)السلطات وأداء املهام املذكورة يف الفقرة 

  جل) على مدار الساعة.جل الدويل وإدارهتا من جانب املسّجل (أمني الّسجيب أداء املهام املركزية للّس  -5
من االتفاقية مسؤولية املسجل  28من املادة  (4)يغطي التأمني أو الضمان املايل املشار إليه يف الفقرة   -6
  جل) مبوجب االتفاقية إىل احلد الذي تنص عليه األنظمة واللوائح.الّس (أمني

جل) من احلصول على تأمني أو ضمان مايل يغطي األحداث اليت ليس يف االتفاقية ما مينع املسّجل (أمني الّس  -7
  من االتفاقية. 28ة يكون املسجل مسؤوالً عنها مبوجب املاد  ال

  االختصاص (الوالية القضائية) - الفصل الرابع 
  )احلصانة السيادية رفع(التنازل عن حصانة االختصاص  -  33املادة 

تنازل عن حصانة االختصاص بالعالقة إىل احملاكم  ، يتمتع بقوة اإللزام أيُّ(2)مع مراعاة أحكام الفقرة   -1
من االتفاقية، أو فيما خيتص بطرق إنفاذ احلقوق والضمانات املتعلقة بأحد األصول  43أو املادة  42املنصوص عليها يف املادة 

وفيت الشروط األخرى هلذا االختصاص أو اإلنفاذ، فهو مينح االختصاص ويسمح باللجوء الفضائية مبوجب االتفاقية، وإذا اسُت
  إىل إجراءات اإلنفاذ، حسب احلالة.

جيب أن يكون أي رفع للحصانة مبوجب الفقرة السابقة كتابةً وأن يتضمن وصفاً لألصل الفضائي مبا يتوافق مع   -2
  من هذا الربوتوكول. 7املادة 

  العالقة باتفاقيات أخرى - الفصل اخلامس 
  العالقة باتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص  -  34 املادة

  الدويلبشأن التأجري التمويلي 
القانون اخلاص بشأن التأجري  اتفاقية املعهد الدويل لتوحيدحتجب االتفاقية حني ُتطّبق على األصول الفضائية 

  فيما يتعلق مبوضوع هذا الربوتوكول، كما جيري بني الدول األطراف عند تطبيق االتفاقيتني. التمويلي الدويل
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  عنية بالفضاء اخلارجي العالقة مع معاهدات األمم املتحدة امل -  35 املادة
  والصكوك اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت

تؤثر االتفاقية حني ُتطّبق على األصول الفضائية يف حقوق والتزامات الدول األطراف مبوجب  جيب أال  
  معاهدات األمم املتحدة املعنية بالفضاء اخلارجي أو الصكوك اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت.

  األحكام اخلتامية - ادس الفصل الس
  القبول أو املوافقة أو االنضمام التوقيع أو التصديق أو -  36 املادة

للدول املشاركة يف املؤمتر الدبلوماسي  2012مارس  9يف  برلنيُيفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول يف   -1
الربوتوكول التفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة مشروع إلقرار  2012مارس  9إىل  فرباير 27من  برلنياملنعقد يف 

ُيفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول جلميع الدول ، 2012مارس  9وبعد باملسائل اليت ختص األصول الفضائية  ةاملتعلق
  .38إىل أن يبدأ سريانه وفقاً للمادة  روما يف

  وافقة من الدول اليت وقعت عليه.املخيضع هذا الربوتوكول للتصديق أو القبول أو   -2
  وتوكول االنضمام إليه يف أي وقت.جيوز ألي دولة مل توقع على هذا الرب  -3
  يسري التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام بإيداع وثيقة رمسية تفيد بذلك لدى جهة اإليداع.  -4
  .تكن طرفاً يف االتفاقية أو تصبح طرفاً فيها ال جيوز ألي دولة أن تصبح طرفاً يف هذا الربوتوكول ما مل  -5

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية -  37 املادة
منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تشكلها دول ذات سيادة ومتارس االختصاص على أمور معينة حيكمها أي   -1

تقبله أو أن توافق عليه أو تنضم إليه. ويكون ملنظمة هذا الربوتوكول، جيوز هلا باملثل أن توقع على هذا الربوتوكول أو أن 
التكامل االقتصادي اإلقليمية حقوق وواجبات الدولة املتعاقدة، بقدر اختصاص تلك املنظمة باألمور اليت ينظمها هذا 

ي اإلقليمية الربوتوكول. وعندما يكون عدد الدول املتعاقدة مهماً يف هذا الربوتوكول، ال حتسب منظمة التكامل االقتصاد
  كما لو كانت دولة متعاقدة باإلضافة إىل الدول األعضاء فيها من الدول املتعاقدة.

جيب على منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية عند توقيعها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم إعالناً   -2
واليت أسندت إليها الدول األعضاء فيها االختصاص هبا. وجيب إىل جهة اإليداع حتّدد فيه األمور اليت ينظمها هذا الربوتوكول 

بأي تغيريات يف توزيع اختصاصها احملدد كتابةً على منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية أن تبادر فوراً إىل إبالغ جهة اإليداع 
  اإلعالن املنصوص عليه يف هذه الفقرة، مبا يف ذلك أي اختصاص جديد أسند إليها. يف

ل إِشارة يف هذا الربوتوكول إىل "الدولة املتعاقدة" أو "الدول املتعاقدة" أو "الدولة الطرف" أو ك  -3
  األطراف" تنطبق بالتساوي على منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية حيثما يستدعي السياق ذلك. "الدول
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  سريان مفعول الربوتوكول -  38 املادة
  موعد يلي:  يف بني الدول اليت أودعت الصكوك املشار إليها يف الفقرة الفرعية أ)يسري مفعول هذا الربوتوكول فيما   -1

القبول  للتصديق أو العاشراليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء ثالثة أشهر على تاريخ إيداع الصك   ) أ   
  أو املوافقة أو االنضمام،

جل الدويل يؤدي عمله تثبت أن الّسوتاريخ إيداع السلطة اإلشرافية لدى جهة اإليداع شهادة   ب)  
  تامة. بصورة

  اليوم األول من الشهر الذي يلي: بالنسبة للدول األخرى، يسري مفعول هذا الربوتوكول يف  -2
  بول أو املوافقة أو االنضمام؛انقضاء ثالثة أشهر على تاريخ إيداع صكوك التصديق أو الق  ) أ   
  عية ب) من الفقرة السابقة.والتاريخ املشار إليه يف الفقرة الفر  ب)  

  الوحدات اإلقليمية -  39املادة 
قانونية خمتلفة بالنسبة إىل  ةنظمأتطبق فيها وحدتان إقليميتان أو أكثر إذا كان لدى إحدى الدول املتعاقدة   -1

تصدر إعالناً أولياً التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام أن التوقيع األمور اليت يتناوهلا هذا الربوتوكول، جيوز هلا يف وقت 
هذا الربوتوكول جيب أن يوّسع ليشمل مجيع وحداهتا اإلقليمية أو واحدة أو أكثر من هذه الوحدات، وجيوز هلا أن تعّدل بأن 
  أي وقت. ا بتقدمي إعالن آخر يفإعالهن

  طبق عليها أحكام هذا الربوتوكول.ات اإلقليمية اليت تنجيب أن يشري ذلك اإلعالن صراحة إىل الوحد  -2
الوحدات اإلقليمية  ، ُيطبق هذا الربوتوكول على مجيع(1)إذا مل تقدم الدولة املتعاقدة أي إعالن مبوجب الفقرة   -3

  لتلك الدولة.
هتا اإلقليمية، عند قيام دولة متعاقدة بتوسيع نطاق هذا الربوتوكول ليشمل وحدة واحدة أو أكثر من وحدا  -4

ميكن إصدار اإلعالنات املسموح هبا مبقتضى هذا الربوتوكول بالنسبة لكل وحدة من تلك الوحدات اإلقليمية، وقد ختتلف 
  اإلعالنات الصادرة بالنسبة لوحدة إقليمية عن تلك اإلعالنات الصادرة بالنسبة لوحدة إقليمية أخرى.

قانونية خمتلفة فيما يتعلق  ةنظمأها وحدتان إقليميتان أو أكثر يطبق فيها فيما يتعلق بالدولة املتعاقدة اليت لدي  -5
  باملسائل املتناولة يف هذا الربوتوكول،

يف القانون املعمول به الدولة املتعاقدة تعترب إشارة إىل أو إىل قانون يف الدولة املتعاقدة القانون املعمول به كل إشارة إىل 
لدى الدولة املتعاقدة نظام فيدرايل تسري فيه السلطة التشريعية الفيدرالية على املسائل اليت إذا كان   -6الوحدة اإلقليمية.

حيكمها هذا الربوتوكول، يكون للدولة املتعاقدة نفس احلقوق والواجبات فيما يتعلق هبذه املسائل كالدول املتعاقدة اليت ليس 
  فيدرايل. لديها نظام

  األحكام االنتقالية -  40 املادة
  فيما يتعلق باألصول الفضائية.من االتفاقية  60املادة ال تنطبق   -1
من هذا الربوتوكول، ال تنطبق االتفاقية على حق أو ضمانة من  17من املادة  (3)طبقاً للجملة الثانية من الفقرة   -2

أي نوع يف أو على أحد األصول الفضائية تقام أو تنشأ قبل تاريخ سريان االتفاقية، وهو ما حيفظ األسبقية اليت تتمتع هبا يف 
  إطار القانون املعمول به قبل تاريخ سريان االتفاقية.
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  ألغراض هذا الربوتوكول:  -3
، تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ أو الوقت يننييعين "تاريخ سريان االتفاقية" فيما يتعلق بأحد املد  أ )   

  الحقاً؛ يأيت أيهما ،متعاقدة دولةيف الوقت الذي يتم فيه إنشاء احلق أو الضمانة  الذي تصبح فيه الدولة اليت يوجد فيها املدين
املركز اإلداري اخلاص به موجوداً فيها، أو إذا مل يكن لديه مركز إداري، يعترب املدين مقيماً يف دولة إذا كان   ب)

  مقر أعماله أو إذا كان لديه أكثر من مقر عمل، املقر الرئيسي ألعماله أو إذا مل يكن لديه مقر عمل، مكان إقامته الدائمة.

  معينة اإلعالنات املتعلقة بأحكام -  41 املادة
 إليه، االنضمام أو عليه املوافقة أو قبوله أو الربوتوكول هذا على التصديق وقت ملتعاقدة الدولة تصدر أن جيب  -1
 .الربوتوكول هذا من 27 املادة من (4) للفقرة وفقاً إعالناً

  ألي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق على هذا الربوتوكول أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه أهنا:   -2
  ؛8لن تطّبق املادة   ) أ   
  .22سوف تطّبق املادة   ب)  

ألي دولة متعاقدة أن تعلن يف وقت التصديق على هذا الربوتوكول أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه   -3
  دة املطلوبة فيها.، فعليها أن حتّدد امل20من املادة  (2)كلياً أو جزئياً. وإذا أعلنت أهنا سوف تطبق الفقرة  20أهنا ستطّبق املادة 

ألي دولة متعاقدة أن تعلن يف وقت التصديق على هذا الربوتوكول أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه   -4
بأكمله، وإذا أعلنت ذلك، فعليها أن حتّدد أنواع إجراءات اإلعسار،  21أهنا ستطّبق البديل ألف بأكمله، أو البديل باء للمادة 

سيطبق عليها البديل باء. وعلى الدولة املتعاقدة اليت تصدر إعالناً مبوجب هذه الفقرة أن حتّدد املدة املطلوبة  جدت، اليتإن ُو
  .21يف املادة 
مبا يتوافق مع اإلعالن الذي أصدرته الدولة املتعاقدة اليت متثل اختصاصاً  21تطّبق حماكم الدول املتعاقدة املادة   -5

  أولياً حلالة اإلعسار.

  عالنات الصادرة مبوجب االتفاقيةاإل -  42املادة 
 و 57و 55و 54و 53و 40و 39ُتعترب اإلعالنات الصادرة مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك الصادرة مبوجب املواد 

  توكول، ما مل ُينص على خالف ذلك.من االتفاقية، كأهنا قد صدرت أيضاً مبوجب هذا الربو 58و

  الناتالتحفظات واإلع -  43 املادة
و  39ال جيوز إبداء أي حتفّظات على هذا الربوتوكول، ولكن جيوز تقدمي اإلعالنات املرّخص هبا مبوجب املواد   -1

  وفقاً هلذه األحكام. 43و 42و 41و
أي إعالن أو إعالن الحق أو أي سحب إلعالن يتّم مبوجب هذا الربوتوكول جيب أن ُيبلّغ كتابةً إىل   -2
  اإليداع. جهة

  اإلعالنات الالحقة -  44املادة 
ألي دولة طرف أن تصدر إعالناً الحقاً، وذلك يف أي وقت بعد تاريخ سريان مفعول هذا الربوتوكول   -1

  بذلك.  اإليداعبالنسبة لتلك الدولة الطرف، بإبالغ جهة 
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لّم جهة يسري أي إعالن الحق كهذا يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر على تاريخ تس  -2
اإليداع هلذا اإلبالغ. وعند حتديد مدة أطول لسريان ذلك اإلعالن، يسري اإلعالن بعد انقضاء تلك املدة األطول بعد استالم 

  جهة اإليداع لإلبالغ. 
بالرغم من الفقرتني السابقتني، يستمر تطبيق هذا الربوتوكول كما لو كانت هذه اإلعالنات الالحقة مل تصدر   -3
  ميع احلقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان أي إعالن الحق. بالنسبة جل

  سحب اإلعالنات -  45 املادة
ألي دولة طرف أصدرت إعالناً مبوجب هذا الربوتوكول، أن تسحبه يف أي وقت بإبالغ جهة اإليداع بذلك.   -1

  تاريخ استالم جهة اإليداع لذلك اإلبالغ.ويسري هذا السحب يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر على 
بالرغم من الفقرة السابقة، يستمر تطبيق هذا الربوتوكول على مجيع احلقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ   -2

  ذلك السحب كما لو كان هذا السحب مل يصدر.
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  النقض -  46املادة 
  ىل جهة اإليداع.ألي دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول بإرسال إبالغ مكتوب إ  -1
يسري هذا النقض يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء اثين عشر شهراً من تاريخ استالم جهة اإليداع   -2

  لذلك اإلبالغ.
بالرغم من الفقرتني السابقتني، يستمر تطبيق هذا الربوتوكول على مجيع احلقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ   -3

  و كان هذا النقض مل يصدر.سريان ذلك النقض كما ل

  ة والتعديالت واملسائل ذات الصلةمؤمترات املراجع -  47املادة 
ُتِعّد جهة اإليداع يف كل سنة أو يف أي وقت حتتمه الظروف تقارير موجهة للدول األطراف خبصوص الطريقة   -1

ا هذا الربوتوكول. وعلى جهة اإليداع عند إعداد هلاليت يتم هبا التطبيق العملي للنظام الدويل الذي أنشأته االتفاقية كما عّد
  تلك التقارير أن تراعي تقارير السلطة اإلشرافية بشأن نظام التسجيل الدويل. 

بناء على طلب ما ال يقل عن مخسة وعشرين يف املائة من الدول األطراف، تعقد جهة اإليداع من وقت آلخر،   -2
  للمراجعة للدول األطراف، وذلك للنظر فيما يلي:بالتشاور مع السلطة اإلشرافية، مؤمترات 

التطبيق العملي لالتفاقية حسب تعديلها هبذا الربوتوكول ومدى فاعليتها يف تسهيل التمويل والتأجري   ) أ 
  بضمان األصول للمعدات املشمولة بأحكامها؛

 القضائي للوائح والتفسري القضائي ألحكام هذا الربوتوكول وتطبيق تلك األحكام وكذلك التفسري  ب)
  التنظيمية وتطبيقها؛
جل) ورقابة السلطة اإلشرافية على املسّجل مع وتشغيل نظام التسجيل الدويل وأداء املسّجل (أمني الّس  ج)

  طة اإلشرافية؛لاألخذ يف االعتبار التقارير املقدمة من الس
أو الترتيبات املتعلقة  وما إذا كان من املرغوب فيه إدخال إي تعديالت على هذا الربوتوكول  )  د

  الدويل. جلبالّس
يقتضي أي تعديل على هذا الربوتوكول موافقة أغلبية الثلثني على األقل من الدول األطراف املشاركة يف املؤمتر   -3

املشار إليه يف الفقرة السابقة، ويسري ذلك التعديل حينئٍذ بالنسبة للدول اليت صّدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه عندما 
  املتعلقة بسريان مفعوله. 38ول مبوجب أحكام املادة د عشرتصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه 

  جهة اإليداع ومهامها -  48املادة 
املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص  ل أو املوافقة أو االنضمام لدىتودع صكوك التصديق أو القبو  -1

(UNIDROIT) .املعّينة بوصفها جهة اإليداع  
  على جهة اإليداع:  -2

  :املتعاقدة مبا يليبالغ كل الدول إ  ) أ 
  كل توقيع جديد أو إيداع جديد لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام، وتاريخ ذلك؛  ‘1’  
  وتاريخ سريان مفعول هذا الربوتوكول؛  ‘2’  
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  وكل إعالن صادر وفقاً هلذا الربوتوكول، وتارخيه؛  ‘3’  
  وسحب أو تعديل أي إعالن، وتارخيه؛  ‘4’  
  هلذا الربوتوكول، وتاريخ إيداع اإلبالغ وتاريخ سريان النقض، واإلبالغ عن أي نقض  ‘5’  

  وإرسال نسخ طبق األصل ومصّدقة من هذا الربوتوكول إىل مجيع الدول املتعاقدة؛  ب)
جل) بنسخة من كل صك تصديق أو قبول أو موافقة وتزويد السلطة اإلشرافية واملسجل (أمني الّس  ج)

ة من كل إعالن أو سحب إعالن أو تعديل إعالن، ونسخة من كل إبالغ نقض مع انضمام، مع تاريخ إيداعها، ونسخ أو
  تاريخ ذلك اإلبالغ، لكي تصبح املعلومات اليت تتضمنها متاحة بسهولة وبصورة كاملة؛ 

 ] وأداء املهام األخرى املعتادة جلهات اإليداع.  )  د

  املخولون حسب األصول بالتوقيع على هذا الربوتوكول.واملندوبون املفوضون املوقعون أدناه وإثباتاً لذلك قام 
حرر يف برلني يف التاسع من مارس سنة ألفني واثنيت عشرة يف نسخة أصلية واحدة باللغتني اإلنكليزية 
متر والفرنسية، وخيضع النصان للتوثيق على قدم املساواة على أن يبدأ هذا التوثيق بعد حتقق أمانة املؤمتر حتت سلطة رئيس املؤ

  يف غضون تسعني يوماً من هذا التاريخ وذلك لتحقيق االتساق بني النصني.

___________  
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