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المقدمة

طار  ار التلّوث بالزيت الناتج عن االنسكاب من ناقالت الزيت نظام دولي تّم تطويره تحت رعاية الُمنظمة البحرية الدولية )IMO(. كان االإ يحكم التعويض عن أ�ض
ار التلّوث بالزيت لعام 1969 )اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1969( واالتفاقية  لهذا النظام باالأصل كل من االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض
ي عام 

ار التلّوث بالزيت لعام 1971 )اتفاقية الصندوق لعام 1971(. تّم تعديل هذا النظام ”القديم” �ض الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أ�ض
، وتُعرَف االتفاقيات الُمعّدلة باتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1992. بدأ نفاذ اتفاقيات العام 1992  ض 1992 من خالل بروتوكول�ي
بتاريخ 30 أيار/مايو عام 1996. توقف نفاذ اتفاقية الصندوق لعام 1971 بتاريخ 24 أيار/مايو عام 2002 عندما هبط عدد الدول الُمتعاقدة إل ما دون 25 دولة.

ار التلّوث بالزيت من خالل إرساء مبدأ المسؤولية التامة عىل مالكي السفن وخلق نظام  تَحُكم اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 مسؤولية مالكي السفن عن أ�ض
ض إلزامي بالمسؤولية. يحّق لمالك السفينة بالعادة الحد من مسؤوليته بمقدار مرتبط بحمولة سفينته. تأم�ي

تّم إنشاء الصندوق الدولي للتعويض عن التلّوث بالزيت )صندوق 1992( بموجب اتفاقية الصندوق لعام 1992 من أجل توف�ي تعويض للضحايا الذين لم 
ي 

ي اتفاقية الصندوق، لعام 1992 فإنها تصبح عضواً �ض
يحصلوا عىل تعويض كامل بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992. عندما تصبح الدولة طرفاً �ض

ي صندوق 1992، 
ي الدولة العضو �ض

صندوق 1992. إن مقر الُمنظمة هو مدينة لندن. يتم تمويل صندوق 1992 من خالل ُمساهمات تُدفع من أي شخص استلم �ض
ي السنة التقويمّية، كميات من الزيت الخام أو زيت الوقود الثقيل تزيد عن 150,000 طن وتم نقلها بحراً.

�ض

/نوفم�ب 2003،  ي
ين الثا�ض لقد كان الحد االأقىص لقيمة التعويض المدفوع من صندوق 1992 بموجب اتفاقية الصندوق لعام 1992، عن أي حادث وقع قبل 1 ت�ش

ي أو 210 مليون دوالر أمريكي بحسب سعر الرصف 
لي�ض 135 مليون وحدة حقوق سحب خاصة وفقاً لصندوق النقد الدولي )تعادل تقريباً 135 مليون جنية اس�ت

ض الُمؤِمن لديها بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية  كة التأم�ي ي ذلك المبلغ المدفوع فعلياً من ِقَبل مالك السفينة أو �ش
ين أول/أكتوبر 2011(، بما �ض بتاريخ 3 ت�ش

ي الُمنظمة البحرية الدولية قرارين يرفعان الحد االأقىص المحدد، باتفاقية المسؤولية 
ين أول/أكتوبر 2000، اعتمدت اللجنة القانونية �ض ي شهر ت�ش

لعام 1992. �ض
/نوفم�ب 2003 مما جعل الحد االأقىص لقيمة  ي

ين الثا�ض المدنية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1992، بنسبة 50.37%. بدأ نفاذ تلك التعديالت بتاريخ 1 ت�ش
ي أو 316 مليون دوالر أمريكي وفقاً لسعر 

لي�ض التعويض المدفوع من ِقَبل صندوق 1992 يصل إل 203 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )203 مليون جنية اس�ت
ي ذلك قيمة مجموع المبلغ المدفوع فعلياً 

/نوفم�ب 2003 أو بعد ذلك التاريخ، بما �ض ي
ين الثا�ض ين أول/أكتوبر 2011( عن أي حادث يقع بـ 1 ت�ش الرصف بتاريخ 3 ت�ش

ض الُمؤِمن لديها. كة التأم�ي من ِقَبل مالك السفينة أو �ش

( والذي يمنح مستوى ثالث من التعويض من خالل إنشاء  ي أيار/مايو 2003 تّم اعتماد بروتوكول التفاقية الصندوق لعام 1992 )بروتوكول الصندوق التكميىلي
�ض

التكميىلي اختيارية وهي مفتوحة الأية دولة ُعضو  ي الصندوق 
الُعضويّة �ض (. إن  التكميىلي )الصندوق  بالزيت  التلّوث  ار  التكميىلي عن أ�ض للتعويض  صندوق دولي 

ي أو 1,166 مليون دوالر أمريكي 
لي�ض بصندوق 1992. يكون الحد االأقىص المدفوع عن أي حادث هو 750 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )751 مليون جنية اس�ت

ين أول/أكتوبر 2011(، يشمل ذلك الِقيم المدفوعة بموجب االتفاقيات الدولية لعام 1992. يُمّول الصندوق التكميىلي بنفس  وفقاً لسعر الرصف بتاريخ 3 ت�ش
ي هذا التاريخ 

ي وقعت �ض
ي يتم بها تمويل صندوق 1992. بدأ نفاذ بروتوكول الصندوق التكميىلي بتاريخ 3 آذار/مارس 2005 ويَُطّبق عىل الحوادث ال�ت

الطريقة ال�ت
أو فيما بعده.

يحتوي هذا الُكتّيب عىل نصوص اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1992، أي النصوص الُمَوَحَدة التفاقية المسؤولية المدنية لعام 
1969 واتفاقية الصندوق لعام 1971 كما تّم تعديلها بحسب بروتوكوالت العام 1992، ويشمل أيضاً نصوص قراري تعديالت حدود التعويض ونص بروتوكول 

. الصندوق التكميىلي
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اتفاقية المسؤولية المدنية، لعام 11992  

ي هذه االتفاقية،
إن الدول االأطراف �ض

ي جميع أنحاء العالم،
إذ تدرك مخاطر التلّوث الناجم عن النقل البحري للزيت السائب �ض

ي يتسبب فيها التلّوث الناتج عن ت�ب أو ترصيف الزيت من السفن،
ار ال�ت واقتناعاً منها بالحاجة لكفالة وجود تعويض مناسب لالأشخاص الذين يعانون من االأ�ض

ي مثل تلك الحاالت،
ي اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسائل المتعلقة بالمسؤولية وتوف�ي تعويض مناسب �ض

وإذ ترغب �ض

: قد اتفقت عىل ما يىلي

I المادة       

الأغراض هذه االتفاقية:

ط أن السفينة القادرة عىل نقل . 1 السفينة: هي أي مركب بحور أو مركبة بحرية من أي نوع كان، تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعة، وب�ش
الزيت وبضائع أخرى تعت�ب سفينة فقط عندما تنقل فعالً الزيت السائب باعتباره بضاعة وخالل أية رحلة تعقب النقل ما لم يثبت عدم وجود مخلـّفات بها 

نتيجة لنقل الزيت بصورة سائبة.

ي ذلك دولة من الدول أو أي من فروعها التأسيسية.. 2
اكة أو أي هيئة عامة أو خاصة، سواء أكانت اعتبـارية أم ال، بمـا �ض الشخص: أي فرد أو �ش

ض كأصحاب السفينة أو، إن لم يكن هناك مثل هذا التسجيل، الشخص أو االأشخاص المالكون للسفينة. عىل . 3 المالك: هو الشخص أو االأشخاص المسجل�ي
ي مثل هذه 

ي تلك الدولة عىل أنها مشغـّل السفينة، فإن تعب�ي المالك يع�ض
كة مسجلة �ض َّلة من جانب �ش ي حالة السفينة المملوكة من قبل الدولة والمشغـ

أنه �ض
كة. ال�ش

ي ترفع السفينة علمها.. 4
دولة تسجيل السفيـنة: هي بالنسبـة للسفن المسجـلة دولة تسجيل السفينة، وبالنسبة للسفن غ�ي المسجلة الدولة ال�ت

ض السفينة . 5 ليق، سواء أكان محموالً عىل م�ت ض ي مداوم مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت ال�ت
ي معد�ض

الزيت: هو أي زيت هيدروكربو�ض
ي مخازن وقودها.

كبضاعة أو �ض

ار التلّوث: هي:. 6 أ�ض

ر الواقع خارج السفينة نتيجة تلويث ناجم عن ت�ب أو ترصيف للزيت من السفينة، مهما كان موقع مثل هذا الت�ب أو الترصيف،  )أ(    التلف أو الرصض
عادة  ار، سيقترص عىل تكاليف التداب�ي المعقولة المنفذة فعالً أو المزمعة الإ ار البيئة، غ�ي خسارة الربح الناجمة عن هذه االأ�ض ط أن التعويض عن أ�ض ب�ش

الوضع عىل ما كان عليه؛

ار الناجمة عن التداب�ي الوقائية. تالف أو االأ�ض )ب(    تكاليف التداب�ي الوقائية واالإ

1        اتفاقية المسؤولية المدنية 1992
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اره.. 7 التداب�ي الوقائية: هي أي تداب�ي معقولة ُمتخذة من قبل أي شخص بعد وقوع حادث ما وبهدف منع التلّوث أو التقليل من أ�ض

ار.. 8 ار تلّوث أو تخلق تهديداً جسيماً أو محدقاً بإحداث مثل هذه االأ�ض الحادث: هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد، تسبب أ�ض

ي الُمنظمة البحرية الدولية.. 9
الُمنظمة: تع�ض

ي بروتوكول 1976 . 10
ار التلّوث بالزيت لعام 1969. أما بالنسبة للدول االأطراف �ض اتفاقية المسؤولية 1969: هي االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض

وتوكول. ي صيغتها المعّدلة بذلك ال�ب
لتلك االتفاقية، فيعت�ب هذا المصطلح شامالً التفاقية المسؤولية 1969 �ض

II المادة       

: تنطبق هذه االتفاقية حرصاً عىل ما يىلي

ار التلّوث الواقعة: عىل أ�ض )أ( 

قليمي، و ي ذلك بحرها االإ
ي إقليم دولة ُمتعاقدة، بما �ض

)1(    �ض

، أو، إذا لم تكن الدولة الُمتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة،  ي المنطقة االقتصادية الخالصة لدولة ُمتعاقدة، ُمنشأة وفقاً للقانون الدولي
)2(    �ض

ط أال تمتد إل أبعد من 200 ميل  قليمي لتلك الدولة ومتاخمة له عىل أن تحددها الدولة المذكورة وفقاً للقانون الدولي وب�ش ي منطقة وراء البحر االإ
�ض

ي يقاس عندها عرض بحرها االقليمي؛
بحري من خطوط االأساس ال�ت

. ار أو تقليلها ال الحد االأد�ض التداب�ي الوقائية، أينما تتخذ، لمنع وقوع هذه االأ�ض )ب( 

III المادة        

باستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة، فإن مالك السفينة وقت الحادث، أو عند وقوع الحدث االأول إن كان هذا الحادث يتألف من سلسلة . 1
ار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة للحادث. من االأحداث، يكون مسؤوالً عن أي أ�ض

ار: . 2 ار التلّوث إذا ما أثبت أن هذه االأ�ض ال يتحمل المالك أي مسؤولية عن أ�ض

، وحتمي، وقاهر، أو ي
)أ(    ناجمـة عن عمل من أعمـال الحـرب، أو القتـال، أو الحرب االأهلية، أو التمرد، أو بفعل ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنا�أ

ر، أو )ب(  ناجمة كلياً عن فعل أو إحجام يرتكبه طرف ثالث بنيـّة إحداث الرصض

همال أو عن فعل خاطئ آخر من قبل أي حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن صيانة االأضواء أو المساعدات المالحية االأخرى  )ج(  ناجمة كلياً عن االإ
أثناء أداء تلك المهمة.

ر أو بسبب إهمال . 3 ي من الرصض
ر من قبل الشخص المعا�ض ار التلّوث ناجمة كلياً أو جزئياً عن فعل أو إحجام مرتكب بنّية إحداث الرصض إذا ما أثبت المالك أن أ�ض

ذلك الشخص، فإن المالك يمكن أن يـُعفى كلياً أو جزئياً من مسؤوليته إزاء ذلك الشخص.
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ار التلوث ضد المالك إالّ وفقاً لهذه االتفاقية. ورهناً بالفقرة 5 من هذه المادة، ال يجوز رفع دعوى للتعويض عن . 4 ال يجوز رفع دعوى للتعويض عن أ�ض
ها عىل: ار التلوث بمقتىصض هذه االتفاقية أو غ�ي أ�ض

ض أو وكالء المالك أو أعضاء الطاقم؛ الُمسَتخَدم�ي )أ( 

ي الطاقم؛
المرشد أو أي شخص آخر يؤدي خدمات للسفينة دون أن يكون عضواً �ض )ب( 

ي ذلك مستأجر سفينة عارية( أو مدير أو مشغل للسفينة؛
أي مستأجر )كيفما يجري وصفه، بما �ض )ج( 

أي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء عىل تعليمات من سلطة عامة مختصة؛ )د( 

أي شخص يقوم باتخاذ تداب�ي وقائية؛ )هـ( 

ي الفقرات الفرعية )ج( و)د( و)هـ(
جميع أُجراء أو وكالء االأشخاص المشار إليهم �ض )ف( 

ر. ر، أو نتيجة إهمال وعىل وعي باحتمال حدوث هذا الرصض ر ناتجاً عن فعل أو تقص�ي من جانبهم وارتـُكب بقصد إحداث هذا الرصض ما لم يكن الرصض

ي هذه االتفاقية ما يخل بأي حق من حقوق الرجوع يتمتع به المالك إزاء االأطراف الثالثة.. 5
ليس هناك �ض

IV المادة      

ار  ار تلّوث، فإن مالكي كل السفن المعنية يتحملون، بالتكافل والتضامن، المسؤولية عن كل تلك االأ�ض ض أو أك�ش وتنتج عن ذلك أ�ض عندما يقع حادث يتضمن سفينت�ي
.III ي ال يمكن الفصل بينها بصورة معقولة، ما لم يُعفوا من مسؤوليتهم وفقاً للمادة

ال�ت

V المادة     

1 .: ي ظل هذه االتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ إجمالي يحسب كما يىلي
يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته �ض

ض وحدة حسابية2 لسفينة ال تزيد عن 5000 وحدة حمولة؛ 4,510,000 مالي�ي )أ( 

ي الفقرة الفرعية )أ( 631 وحدة حسابية2 لكل وحدة حمولة إضافية؛
لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك: يضاف إل المقدار الوارد �ض )ب( 

ي أي حال عن 89,770,000 مليون وحدة حسابية2.
ط أالّ يزيد مجموع هذا المقدار �ض ب�ش

ر، . 2 ، وارتكب بقصد إحداث هذا الرصض ار التلّوث كانت نتيجة لفعل أو تقص�ي شخىصي ال يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب هذه االتفاقية إذا ثبت أن أ�ض
ر. أو نتيجة إهمال وعىل وعي باحتمال حدوث هذا الرصض

أ صندوقاً بالمبلغ الكىلي الذي يشكل حدود . 3 ي الفقرة 1 من هذه المادة، فإن عىل المالك أن يُن�ش
الأجل االستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه �ض

ي حال عدم إقامة دعوى، فلدى أية محكمة 
ي ترفع الدعوى وفقاً للمادة IX؛ أما �ض

مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة االأخرى الأي من الدول المتعاقدة ال�ت
ي يمكن أن تقام فيها دعوى بموجب المادة IX. ويمكن إنشاء الصندوق بإيداع المبلغ أو بتقديم كفالة 

ي أي من الدول المتعاقدة ال�ت
أو سلطة مختصة أخرى �ض

ي يُنشأ فيها الصندوق، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة االأخرى.
يعات الدولة المتعاقدة ال�ت ي ظل ت�ش

مرصفية أو كفالة أخـرى، مقبولة �ض

ي 19-18.
/نوفم�ب 2003: أنظر صفح�ت ي

ي تقع قبل 1 كانون الثا�ض
2        تُطبق مبالغ أقل عىل الحوادث ال�ت
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ض حسب نسبة مقادير المطالبات المثـْبـَتة.. 4 ع الصندوق عىل المطالب�ي يـُوزَّ

ار . 5 ض أو ضمانة مادية أخرى، وقبل توزيع الصندوق، بدفع تعويضات عن أ�ض ي حال قيام المالك أو أي من أجرائه أو ُوكالئه أو أي شخص يوفر له التأم�ي
و�ض

ي كان الشخص المـُعوَّض عىل هذا 
ي حدود المبلغ الذي دفعه، سيكتسب بالحلول الحقوق ال�ت

، فإن مثل هذا الشخص، و�ض ي
التلّوث نتيجة الحادث المع�ض

ي ظل هذه االتفاقية.
النحو سيتمتع بها �ض

ي تلك الفقرة فيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض . 6
ي الفقرة 5 من هذه المادة من قبل شخص من غ�ي المذكورين �ض

يجوز أيضاً ممارسة حق الحلول المنصوص عليه �ض
ي المطبق بشأن مثل هذا الحلول فقط.

ي يسمح بها القانون الوط�ض
ـِمـْن الحدود ال�ت ار التلوث يمكن أن يكون قد دفعه ولكن ض عن أ�ض

ي موعد الحق، وبصورة كلية أو جزئية، أي مبلغ للتعويض كان هذا الشخص . 7
اً عىل أن يدفع �ض ـِت المالك أو أي شخص آخر بأنه قد يكون مج�ب وحينما يـُثـْب

ض 5 أو 6 من هذه المادة لو أن التعويض ُدفع قبل توزيع الصندوق، فإن بمقدار المحكمة أو أي سلطة مختصة  سيتمتع بشأنه بحق الحلول وفقاً للفقرت�ي
ي ذلك الموعد الالحق من تنفيذ مطالبته 

ض مثل هذا الشخص �ض أ فيها الصندوق أن تأمر بوضع مقدار كاف جانباً وبصورة مؤقتة لتمك�ي ي أن�ش
ي الدولة ال�ت

أخرى �ض
ضد الصندوق.

ار التلوث أو التقليل منها . 8 ي يتقدم بها طواعية لمنع وقوع أ�ض
ي يتحملها المالك أو التضحيات المعقولة ال�ت

تحتل الُمطالبات المتعلقة بالنفقات المعقولة ال�ت
أ مرتبة الًمطالبات االأخرى إزاء الصندوق. مرتبة تكا�ض

. تحّول المبالغ . 9 ي الفقرة 1 من هذه المادة هي وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي
إن الوحدة الحسابية المشار إليها �ض )أ( 

ي الفقرة 
ي تاريخ إقامة الصندوق المشار إليه �ض

ي الفقرة 1 إل العملة الوطنية عىل أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حقوق السحب الخاصة �ض
الواردة �ض

ي 
ض الجارية ال�ت ي صندوق النقد الدولي وفقاً لطريقة التثم�ي

3. وتحسب قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حقوق السحب الخاصة، لدولة متعاقدة عضو �ض
ي عىل عملياته وتحويالته. أما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حقوق السحب الخاصة، لدولة متعاقدة 

ي التاريخ المع�ض
يطبقها صندوق النقد الدولي �ض

، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة. ي صندوق النقد الدولي
ليست عضواً �ض

ي صندوق النقد الدولي وال يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة 9)أ( أن تُعلن، عند التصديق أو الموافقة أو 
عىل أنه يجوز لدولة متعاقدة غ�ي عضو �ض )ب( 

ي  ي الفقرة 9)أ( تعادل 15 فرنكاً ذهبياً. ويعادل الفرنك الذه�ب
ي أي وقت بعد ذلك، أن الوحدة الحسابية المشار اليها �ض

القبول أو االنضمام إل االتفاقية أو �ض
ي إل العملة الوطنية وفقاً  ي هذه الفقرة خمسة وستون مليغراما ونصف من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة. ويجري تحويل الفرنك الذه�ب

المشار إليه �ض
لقانون الدولة المعنية.

ي الفقرة 9)ب(، عىل نحو يكفل التعب�ي بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة، 
ة من الفقرة 9)أ( والتحويل المذكور �ض ي الجملة االأخ�ي

ينفذ الحساب المذكور �ض )ج( 
ي الفقرة 1 وما قد ينتج عن تطبيق الجمل الثالث االأول للفقرة 9)أ(، أو بنتيجة التحويل المذكور 

وقدر المستطاع، عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ الواردة �ض
ي أي منهما.

ي الفقرة 9)ب(، حسب الحالة، وذلك عند إيداع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو االنضمام إل االتفاقية، وكلما حدث تغي�ي �ض
�ض

ي الُمرفق 1 من االتفاقية الدولية لقياس حمولة . 10
الأغراض هذه المادة فإن حمولة السفينة هي الحمولة الكلّية محسوبة وفقاً لقواعد قياس الحمولة الواردة �ض

السفن لعام 1969.

التأث�ي ذاته كما لو . 11 وط ذاتها ويكون لهذا الصندوق  لهذه المادة حسب ال�ش أ صندوقاً وفقاً  يحق للمؤمـِّن أو شخص آخر موفر للضمانة المالية أن ين�ش
مكان إنشاء مثل هذا الصندوق ح�ت لو كان المالك ال يحق له، بمقتىصض أحكام الفقرة 2، الحد من مسؤوليته، إالّ أن إنشاء  كان منشأً من قبل المالك. وباالإ

ي هذه الحالة بحقوق أي مدع عىل المالك.  
الصندوق لن يخل �ض
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VI المادة     

عندما يُقيم المالك، بعد حادث ما، صندوقاً وفقاً للمادة V، وعند تمتعه بحق الحد من مسؤوليته،. 1

ار للتلّوث ناشئة عن ذلك الحادث أن يمارس أي حق ضد أية أصول أخرى للمالك فيما يتعلق بتلك المطالبة؛ ال يجوز الأي شخص ذي ُمطالبة بشأن أ�ض )أ( 

فراج عن أي سفينة أو ممتلكات أخرى عائدة للمالك ومحتجزة فيما يتعلق بمطالبة  تأمر المحكمة أو السلطة المختصة االأخرى الأي دولة متعاقدة باالإ )ب( 
ار للتلوث ناشئة عن ذلك الحادث، كما وتفرج بالمثل عن أي كفالة أو ضمانة أخرى مقدمة لتفادي مثل هذا الحجز. بشأن أ�ض

ي تدير الصندوق وإذا ما كان هذا الصندوق متاحاً بالفعل فيما . 2
عىل أن ما تقدم آنفاً ينطبق فحسب إذا ما كان المطالب قادراً عىل االتصال بالمحكمة ال�ت

يتصل بمطالبته.

VII المادة     

ض أو ضمان مالي آخر، مثل كفالة . 1 ي تحمل أك�ش من 2000 طن من الزيت السائب كبضاعة مطالباً بحيازة تأم�ي
ي دولة طرف وال�ت

يكون مالك السفينة المسجلة �ض
ي الفقرة 1 من المادة V، وذلك لتغطية 

، بالمبالغ المستخلصة بتطبيق حدود المسؤولية الموصوفة �ض مرصفية أو شهادة ممنوحة من صندوق تعويض دولي
ي ظل هذه االتفاقية.

ار التلوث �ض مسؤوليته عن أ�ض

تمنح كل سفينة شهادة تفيد بأن هناك تأميناً أو ضماناً مالياً آخر نافذ المفعول وفقاً الأحكام هذه االتفاقية بعد أن تقرر السلطة المختصة لدولة متعاقدة . 2
ي دولة متعاقدة تـُمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة؛ أما 

وط الفقرة 1 قد لـُبيت. وبالنسبة لسفينة مسجلة �ض أن �ش
ي دولة متعاقدة فيجوز منح الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة الأية دولة متعاقدة؛ وتكون هذه الشهادة عىل 

بالنسبة لسفينة غ�ي مسجلة �ض
شكل النموذج المرفق، ومن الواجب أن تتضمن التفاصيل التالية:

اسم السفينة وميناء التسجيل؛ )أ( 

؛ اسم المالك ومكان العمل الرئي�ي )ب( 

نوع الضمان؛ )ج( 

ض أو الضمان، حيثما كان ذلك  اسم ومكان العمل الرئي�ي للمؤمـِّن أو الشخص االآخر المقدم للضمان، وكذلك مكان العمل الذي أقيم فيه التأم�ي )د( 
مناسباً؛

ض أو الضمان االآخر. ة صالحية التأم�ي ي ال يجوز أن تزيد عن ف�ت
ة صالحية الشهادة ال�ت ف�ت )هـ(  

ية أو الفرنسية، فإن من الواجب أن يتضمن النص . 3 ض نجل�ي تكون الشهادة باللغة أو اللغات الرسمية للدولة المـُصـِْدرة. وإذا لم تكن اللغة المستخدمة هي االإ
. ض ض اللغت�ي ترجمة إل إحدى هات�ي

ي دولة متعاقدة، . 4
ي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة، أما إذا لم تكن السفينة مسجلة �ض

ض السفينة وتُودع نسخة منها لدى السلطات ال�ت تـُحمل الشهادة عىل م�ت
فتودع الشهادة لدى سلطات الدولة الُمصدرة للشهادة أو المصدقة عليها.
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ض أو الضمان المحدد . 5 ، والأسباب غ�ي انتهاء مدة صالحية التأم�ي ي
ض أو الضمان المالي االآخر ملبياً لمتطلبات هذه المادة إذا كان يمكن أن ينقىصض ال يعت�ب التأم�ي

ي الفقرة 4 من هذه المادة، 
ي الشهادة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، قبل مرور ثالثة أشهر من تاريـخ إعطاء إخطار بانتهائـه إل السلطـات المشار إليها �ض

�ض
ة المذكورة. وتنطبق االأحكام االآنفة بصورة مماثلة عىل  إالّ إذا كانت الشهادة قد سـُلـِّمت إل تلك السلطات أو إذا كانت شهادة جديدة قد مـُنحت ضمن الف�ت

ض أو الضمان غ�ي ملٍب لمتطلبات هذه المادة. أي تعديل يغدو فيه التأم�ي

وط إصدار الشهادة وصحتها.. 6 ام بأحكام هذه المادة، �ش ض يطة االل�ت تحدد دولة التسجيل، و�ش

ها هذه الدول . 7 تقبل الدول المتعاقدة االأخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقاً للفقرة 2 الأغراض هذه االتفاقية، وتعت�ب
ي دولة متعاقدة. 

أ ما تحظى به الشهـادات الصادرة أو المصدقـة من قبلها هي، ح�ت لو كانت قد صدرت أو ُصدقت لسفينة غ�ي مسجلة �ض متمتعـة بفعالية تكا�ض
ي الشهادة غ�ي قادر 

ي أي وقت أن تطلب التشاور مع الدولة المصدرة أو المصدقة إذا ما اعتقدت أن المؤمـِّن أو الكفيل المذكور �ض
ويحق للدولة المتعاقدة �ض

ي تفرضها هذه االتفاقية.
امات ال�ت ض مالياً عىل تلبية االل�ت

ار التلوث. . 8 ة ضد المؤمـِّن أو الشخص االآخـر الموفر للضمان المالي بشأن مسؤولية المالك عن أ�ض ار التلّوث مبا�ش يمكن رفع أي مطالبة بالتعويض عن أ�ض
ي مثل هذه الحالة فإن بإمكان المدعى عليه، ح�ت لو لم يحق للمالك الحد من مسؤوليته طبقاً للفقرة 2 من المادة V، االستفادة من حدود المسؤولية 

و�ض
ي يحق للمالك ذاته اللجوء إليها. وباالإضافة إل ذلك، 

ي الفقرة 1 من المادة V. كما أن بمقدوره أن يلجأ إل المدافعات )غ�ي إفالس المالك أو إقفاله( ال�ت
الواردة �ض

ار التلوث ناجمة عن سوء السلوك المتعمد من قبل المالك ذاته، إالّ أنه ال يحق للمدعى عليه أن يلجأ  فإنه يجوز للمدعى عليه أن يلجأ إل المدافعة بأن أ�ض
ي كل حالة بحق المطالبة بضم المالك إل الدعاوى.

ي الدعاوى المرفوعة من قبل المالك عليه. ويتمتع المدعى عليه �ض
إل أي دفاع آخر قد يحق له استخدامه �ض

ي ظل هذه االتفاقية.. 9
ض أو ضمان مالي آخر ومحفوظة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متاحًة حرصاً لتلبية الُمطالبات �ض تكون أية مبالغ متوافرة من التأم�ي

عىل الدولة المتعاقدة أالّ تسمح لسفينة ترفع علمها وتنطبق عليها هذه المادة بالعمل ما لم تـكن حائزة عىل شهادة صادرة بمقتىصض الفقرة 2 أو 12 من . 10
هذه المادة.

ي . 11
ض �ض ض أو الضمان االآخر، وإل الحد المع�ي يعاتها الوطنية، أن التأم�ي ي ظل ت�ش

ام بأحكام هذه المـادة، فإن عىل كـل دولة متعاقدة أن تكفل، �ض ض يطـة االل�ت و�ش
ي بحرها 

ي إقليمها أو تصل أو تـُغادر فرضة بحرية  �ض
الفقرة 1 من هذه المادة، ساٍر فيما يتعلق بأي سفينة، أينما كان مكان تسجيلها، تدخل أو تغادر ميناء �ض

قليمي، إذا ما كانت السفينة تحمل بالفعل أك�ش من 2000 طن من الزيت السائب كبضاعة. االإ

ض أو ضمان مالي آخر فيما يتصل بسفينة تملكها دولة متعاقدة، فإن أحكام هذه المادة المتعلقة بذلك لن تنطبق عىل مثل . 12 ي حال عدم المحافظة عىل تأم�ي
�ض

ي دولة تسجيل السفينة تنص عىل أن السفينة مملوكة من قبل تلك الدولة 
هذه السفينة، إالّ أن عىل السفينة أن تحمل شهادة صادرة عن السلطات المناسبة �ض

ي 
ي الفقرة 1 من المادة V. ومن الواجب أن تكون هذه الشهادة، قدر االمكان، عىل نسق النموذج المحدد �ض

وأن مسؤوليتها مغطاة ضمن الحدود الموصوفة �ض
الفقرة 2 من هذه المادة.

VIII المادة     

ر. عىل أنه ال يجوز بأي حال رفع دعوى بعد ست سنوات  ي حقوق التعويض بموجب هذه االتفاقية ما لم ترفع دعوى بموجبها خالل ثالث سنوات من وقوع الرصض
تنقىصض

ة السنوات الست تبدأ من تاريخ وقوع الحدث االأول. ر. وحينما يكون هذا الحادث مؤلفاً من سلسلة أحداث، فإن ف�ت من تاريخ الحادث الذي تسبب بالرصض
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IX المادة     

ي المادة II، أو حيث تتخذ تداب�ي . 1
قليمي أو منطقة مشار إليها �ض ي ذلك البحر االإ

، بما �ض ي إقليم دولة متعاقدة أو أك�ش
ار تلّوث �ض ي أ�ض

حيثما يتسبب الحادث �ض
ي محاكم 

قليمي أو المنطقة، فإنه ال يجوز رفع دعاوى تعويض إالّ �ض ي ذلك البحر االإ
قليم بما �ض ي مثل هذا االإ

ار التلّوث أو التقليل منها �ض وقائية لمنع وقوع أ�ض
مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة. ومن الواجب إعطاء المدعى عليه إخطاراً معقوالً بأي من هذه الدعاوى.

ي مثل دعاوى التعويض هذه.. 2
ورية للنظر �ض تكفل كل دولة متعاقدة أن محاكمها تمتلك الوالية الرصض

أ فيها الصندوق ستكون هي المختصة حرصاً بتقرير المسائل المتعلقة بتخصيص الصندوق . 3 ي أن�ش
وبعد إنشاء الصندوق وفقاً للمادة V فإن محاكم الدولة ال�ت

وتوزيعه.

X المادة     

ي دولة االأصل حيث لم يعد خاضعاً لالأشكال العادية . 1
ف بأي حكم صادٍر عن محكمة ذات والية وفقاً للمادة IX وقابل للتنفيذ �ض عىل أي دولة متعاقدة أن تع�ت

: من إعادة النظر، وذلك باستثناء ما يىلي

عند الحصول عىل الحكم باالحتيال؛ أو )أ( 

حينمــا ال يمنح المدعى عليه إخطاراً معقوالً وفرصة عادلة لعرض قضيته. )ب( 

ي تلك الدولة. وال يجوز أن تسمح . 2
ي كل دولة متعاقدة حال تلبية الشكليات المطلوبة �ض

يكون الحكم المقّر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة قابالً للتنفيذ �ض
الشكليات بإعادة فتح موضوع الدعوى.

XI المادة     

ي الخدمات الحكومية . 1
ي الوقت الراهن، �ض

ي تملكها أو تشغـّلها دولة ما والمستخدمة، �ض
ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية عىل السفن الحربية أو السفن االأخرى ال�ت

غ�ي التجارية حرصاً.

2 . IX ي المادة
ي االختصاصات المحددة �ض

ي تملكها دولة متعاقـدة والمستخدمة الأغراض تجارية، فإن كل دولة ستكون قابلة للمقاضاة �ض
ي ما يتعلق بالسفـن ال�ت

و�ض
وعليها أن تتخىل عن كل المدافعات المرتكزة عىل وضعها كدولة ذات سيادة.

XII المادة     

ي التاريخ الذي تعرض فيه االتفاقية للتوقيع، عىل أن ذلك 
تحل هذه االتفاقية محل أية اتفاقيات دولية سارية أو معروضة للتوقيع، أو التصديق، أو االنضمام �ض

امات الدول المتعاقدة إزاء الدول غ�ي  ض ي هذه المادة ما يؤثر عىل ال�ت
سيكون إل الحد الذي تكون فيه مثل هذه االتفاقيات متعارضة معها، إالّ أنه ليس هناك �ض

المتعاقدة والناشئة عن مثل تلك االتفاقيات الدولية.
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أحكام انتقالية

     المادة XII مكرر ثانياُ

ي كل من هذه االتفاقية واتفاقية المسؤولية 1969 وقت وقوع حادث ما:
تطبق االأحكام االنتقالية التالية عندما تكون الدولة طرفاً �ض

ي نطاق هذه االتفاقية، فإن المسؤولية بمقتىصض هذه االتفاقية تعت�ب الغية إذا ما كانت ناشئة أيضاً بمقتىصض 
ار تلّوث �ض ي أ�ض

حيثما يتسبب الحادث �ض )أ( 
ي حدود ذلك؛

اتفاقية المسؤولية 1969، و�ض

ي كل من هذه االتفاقية واالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي 
ي نطاق هذه االتفاقية، وتكون الدولة طرفاً �ض

ار تلّوث �ض ي أ�ض
حيثما يتسبب حادث �ض )ب( 

ي ظل هذه االتفاقية وذلك 
ار التلّوث بالزيت، لعام 1971، فإن أية مسؤولية متبقية بعد تطبيق الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة ستنشأ �ض للتعويض عن أ�ض

ار التلّوث دون تعويض بعد تطبيق اتفاقية 1971 آنفة الذكر؛ إل الحد الذي تظل فيه أ�ض

”هذه االتفاقية“ عىل أنه يش�ي إل هذه االتفاقية أو اتفاقية المسؤولية 1969، حسب  عند تطبيق الفقرة 4 من المادة III من هذه االتفاقية، يف� التعب�ي )ج( 
مقتىصض الحال؛

عند تطبيق الفقرة 3 من المادة V من هذه االتفاقية، يخفض المبلغ االإجمالي للصندوق المزمع بالمقدار الذي تعت�ب فيه المسؤولية الغية وفقاً للفقرة  )د( 
الفرعية )أ( من هذه المادة.

     المادة XII مكرر ثالثاً

بنود ختامية

ي هذه االتفاقية إل 
شارات �ض تُشكل المواد من 12 إل 18 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969، البنود الختامية لهذه االتفاقية. وتُفّ� االإ

وتوكول. ي ذلك ال�ب
ي إشارات إل دول ُمتعاقدة �ض

دول ُمتعاقدة عىل أنها تع�ض

وتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1969 البنود الختامية ل�ب

     المادة 12

التوقيع، التصديق، القبول، الموافقة واالنضمام

/يناير 1994.. 1 ي
/يناير 1993 إل 14 كانون الثا�ض ي

ي مدينة لندن من 15 كانون الثا�ض
وتوكول مفتوحاً أمام جميع الدول �ض يظل باب التوقيع عىل هذا ال�ب

وتوكول عن طريق:. 2 ي هذا ال�ب
ورهناً بمراعاة الفقرة 4 يجوز الأية دولة أن تصبح طرفاً �ض

)أ(    التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الموافقة عىل أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة؛ أو

)ب(  االنضمام.

ض العام للُمنظمة.. 3 يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المع�ض لدى االأم�ي

ار التلّوث بالزيت، لعام 1971، المشار إليها فيما بعد باسم . 4 ي االتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أ�ض
يجوز الأية دولة متعاقدة �ض

وتوكول إذا صّدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إل بروتوكول 1992 لتنقيح  اتفاقية الصندوق 1971، أن تصّدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إل هذا ال�ب
وتوكول بالنسبة  ي تاريخ بدء نفاذ هذا ال�ب

ي الوقت ذاته، ما لم تعلن انسحابها من اتفاقية الصندوق 1971 بحيث يبدأ نفاذ هذا االنسحاب �ض
تلك االتفاقية �ض

لتلك الدولة.
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ي صيغتها المنقحة بهذا . 5
ي اتفاقية المسؤولية 1969 ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية 1969 �ض

وتوكول ولكنها ليست طرفاً �ض ي هذا ال�ب
تكون الدولة الطرف �ض

ي تلك االتفاقية.
وتوكول فيما يتعلق بالدول االأطراف االأخرى فيها، ولكنها ال تكون ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية 1969 فيما يتعلق بالدول االأطراف �ض ال�ب

وتوكول . 6 ي صيغتها المنقحة بهذا ال�ب
يعت�ب أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو االنضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما عىل اتفاقية المسؤولية 1969 �ض

منطبقأً عىل االتفاقية المنقحة عىل النحو المذكور، وذلك حسبما تحّورت بهذا التعديل.

     المادة 13

النفاذ

ي ع�ش شهراً من تاريخ قيام ع�ش دول بينها أربع دول تمتلك كل منها ما ال يقل عن مليون وحدة من الحمولة االإجمالية . 1
وتوكول بعد اث�ض يبدأ نفاذ هذا ال�ب

ض العام للُمنظمة. للناقالت بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى االأم�ي

وتوكول، . 2 ي اتفاقية الصندوق 1971، وقت إيداع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو االنضمام فيما يتعلق بهذا ال�ب
إالّ أنه يجوز الأية دولة متعاقدة �ض

ي المادة 31 من بروتوكول 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق 
ة االأشهر الستة الواردة �ض أن ترصح بأن هذا الصك ال يعت�ب نافًذا الأغراض هذه المادة ح�ت نهاية ف�ت

ي اتفاقية الصندوق 1971 ولكنها تودع صكاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام فيما يتعلق 
1971. ويجوز أيضاً الأية دولة ليست دولة متعاقدة �ض

ي نفس الوقت.
وتوكول 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق 1971 أن تصدر ترصيحاً وفقاً لهذه الفقرة �ض ب�ب

ض العام للُمنظمة، ويبدأ . 3 ي أي وقت من االأوقات عن طريق تقديم إخطار موجه إل االأم�ي
يجوز الأية دولة تصدر ترصيحاً وفقاً للفقرة السابقة أن تسحبه �ض

ط أن تكون تلك الدولة قد أودعت صكاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام فيما يتعلق بهذا  ي يوم تسلم االإخطار، عىل �ش
نفاذ ذلك االنسحاب �ض

ي ذلك التاريخ.
وتوكول �ض ال�ب

ض التنفيذ بعد . 4 وتوكول يدخل ح�ي ي الفقرة 1، فإن هذا ال�ب
وط النفاذ الواردة �ض وتوكول بعد استيفاء �ش بالنسبة الأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم لل�ب

ي ع�ش شهراً من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك المناسب.
اث�ض

     المادة 14

التنقيح والتعديل

يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية 1992.. 1

تعقد المنظمة مؤتمراً للدول المتعاقدة لغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية 1992 بناء عىل طلب ما ال يقل عن ثلث تلك الدول.. 2

     المادة 15

تعديالت حدود التعويض

ي الفقرة 1 من المادة . 1
ح لتعديل حدود المسؤولية المنصوص عليها �ض ض العام للُمنظـمة بناء عىل طلب ربع الدول المتعاقدة عىل االأقل، أي مق�ت يُعمم االأمـ�ي

وتوكول عىل جميع أعضاء المنظمة وعىل كل الدول المتعاقدة. ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
V التفاقية المسؤولية 1969 �ض

ح ومـُعمم كما ورد أعاله إل اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه بعد ستة أشهر عىل االأقل من تاريخ التعميم.. 2 يـُحال  أي تعديل مق�ت

ي أعمال . 3
ي المنظمة أم ال، أن تشارك �ض

وتوكول، سواء أكانت أعضاء �ض ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
ي اتفاقية المسؤولية 1969 �ض

يحق لجميع الدول المتعاقدة �ض
ي التعديالت واعتمادها.

اللجنة القانونية للنظر �ض
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ط حضور نصف الدول المتعاقدة . 4 ي اللجنة القانونية، والموسعة وفقـًا للفقرة 3، عىل �ش
ة والمصوتة �ض ي الدول المتعاقدة الحا�ض

تـُعتمد التعديالت بأغلبية ثل�ش
عىل االأقل وقت التصويت.

ي القيم . 5
ات �ض ار الناجمة عنها، والتغي�ي ة المكتسبة من الحوادث والسيما مدى االأ�ض ض االعتبار الخ�ب ح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة بع�ي ي مق�ت

عند النظر �ض
ي الفقرة 1 من المادة V من اتفاقية 

ض الحدود الواردة �ض ض االعتبار العالقة ب�ي . وتأخذ اللجنة أيضاً بع�ي ض ح عىل تكاليف التأم�ي النقدية، وتأث�ي التعديل المق�ت
ي الفقرة 4 من المادة 4 لالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويـض عن 

وتوكول والحدود الواردة �ض ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
المسؤولية 1969 �ض

ار التلّوث بالزيت، لعام 1992. أ�ض

/يناير 1998 أو خالل مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ . 6 ي
ي أي تعديل لحدود المسؤولية بمقتىصض هذه المادة قبل 15 كانون الثا�ض

ال يجوز النظر �ض )أ( 
وتوكول. ي ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا ال�ب

ي أي تعديل �ض
بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتىصض هذه المادة. وال ينظر �ض

وتوكول مزاداً بنسبة  ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
ي اتفاقية المسؤولية 1969 �ض

ال يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثالً للحد المنصوص عليه �ض )ب( 
/يناير 1993. ي

سنوية قدرها %6 ومحسوبة عىل أساس مـَُركـَّب اعتباراً من 15 كانون الثا�ض

ي ثالثة.
وباً �ض وتوكول مرصض ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب

ي اتفاقية المسؤولية 1969 �ض
ال يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثالً للحد المنصوص عليه �ض )ج( 

ي نهاية مدة ثمانية ع�ش شهراً بعد تاريخ االإخطار، إالّ إذا . 7
تخطر الُمنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقاً للفقرة 4. ويعت�ب التعديل مقبوالً �ض

ي هذه 
ة، أنها ال تقبل التعديل، و�ض ي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبالغ المنظمة، خالل تلك الف�ت

قام ما ال يقل عن ربع الدول ال�ت
الحالة يرفض التعديل وال يكون له أي مفعول.

يبدأ نفاذ أي تعديل يعت�ب مقبوالً وفقاً للفقرة 7 بعد ثمانية ع�ش شهراً من قبوله.. 8

وتوكول وفقاً للفقـرتيــن 1 و 2 من المادة 16 وذلك قبل ستة أشهر عىل االأقل من نفاذ . 9 ضم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا ال�ب تل�ت
التعديل. وي�ي مفعول مثل هذا االنسحاب عند نفاذ التعديل.

ة . 10 ي تصبح متعاقدة خالل تلك الف�ت
ة االأشهر الثمانية ع�ش الالزمة للموافقة عليه قد انقضت، فإن الدولة ال�ت حينما تعتمد اللجنة تعديالً ما وال تكون ف�ت

ي الحاالت 
ـِل وفقاً للفقرة 7. و�ض ة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قـُب ي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الف�ت

تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. أما الدولة ال�ت
وتوكول بالنسبة لتلك الدولة، إذا حل  ي هذه الفقرة، فإن أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا ال�ب

المشار إليها �ض
ذلك الحقاً.

     المادة 16

االنسحاب

ي أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه بالنسبة لذلك الطرف.. 1
وتوكول �ض يجوز الأي طرف االنسحاب من هذا ال�ب

ض العام للُمنظمة.. 2 يُنّفذ االنسحاب عن طريق إيداع صك لدى االأم�ي

ي صك االنسحاب.. 3
ة زمنية أطول تحدد �ض ض العام للُمنظمة، أو بعد ف�ت ي�ي مفعول االنسحاب بعد اث�ض ع�ش شهراً من تاريخ إيداع الصك لدى االأم�ي
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وتوكول، فإن انسحاب أي منهم من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقاً للمادة 16 منها ال يجوز أن يُفّ� بأي شكل من االأشكال . 4 ض أطراف هذا ال�ب أما فيما ب�ي
وتوكول. ي صيغتها الُمعّدلة بهذا ال�ب

ي انسحاباً من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 �ض
عىل أنه يع�ض

ي اتفاقية الصندوق لعام 1971 عىل أنه انسحاب . 5
يعت�ب االنسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 من جانب دولة تبقى طرفاً �ض

ي تاريخ بدء نفاذ االنسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقاً للمادة 
وتوكول. ي�ي مفعول هذا االنسحاب �ض من هذا ال�ب

وتوكول. 34 من ذلك ال�ب

     المادة 17

يداع جهة االإ

ض العام للُمنظمة.. 1 وتوكول وأية تعديالت مقبولة بمقتىصض المادة 15 لدى االأم�ي يودع هذا ال�ب

2 .: ض العام للُمنظمة بما يىلي يقوم االأم�ي

: ي
وتوكول باالآ�ت إعالم جميع الدول الموقعة أو المنضمة إل هذا ال�ب )أ( 

)1(    كل توقيع جديد أو إيداع لصك مع تاريخ ذلك؛

)2(    كل إعالن أو إخطار بمقتىصض المادة 13 وكل إعالن أو إبالغ بمقتىصض الفقرة 9 من المادة V من اتفاقية المسؤولية لعام 1992؛

وتوكول؛ )3(    تاريخ بدء نفاذ هذا ال�ب

ح لتعديل حدود المسؤولية تّم وفقاً للفقرة 1 من المادة 15؛ )4(    أي مق�ت

)5(    أي تعديل تّم اعتماده وفقاً للفقرة 4 من المادة 15؛

ض 8 و 9 من تلك المادة؛ )6(    أي تعديل يعت�ب مقبوالً بموجب الفقرة 7 من المادة 15، مع تاريخ بدء نفاذ هذا التعديل وفقاً للفقرت�ي

يداع وتاريخ بدء النفاذ؛ وتوكول مع تاريخ االإ )7(    إيداع أي صك باالنسحاب من هذا ال�ب

)8(    أي انسحاب تّم بموجب الفقرة 5 من المادة 16؛

وتوكول؛ ي هذا ال�ب
)9(    أي بالغ يتطلبه مادة ما �ض

وتوكول.  ي تنضم إل هذا ال�ب
وتوكول إل جميع الدول الموقعة عليه وإل جميع الدول ال�ت إرسال نسخ طبق االأصل مصّدقة من هذا ال�ب )ب( 

ها وفقاً للمادة 102 من . 3 وتوكول، إل االأمانة العامة لالأمم المتحدة لتسجيلها ون�ش ض العام للُمنظمة نص هذا ال�ب وتوكول، يرسل االأم�ي وفور بدء نفاذ هذا ال�ب
ميثاق االأمم المتحدة.
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     المادة 18

اللغات

سبانية، وتعت�ب النصوص الستة متساوية  ية، والفرنسية، والروسية، واالإ ض نجل�ي ي نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، واالإ
وتوكول �ض ُحِرَر هذا ال�ب

الُحجّية. ي 
�ض

. ض ض وتسع�ي /نوفم�ب عام ألف وتسعمائة واثن�ي ي
ين الثا�ض ين من شهر ت�ش ي اليوم السابع والع�ش

ي مدينة لندن �ض
أبرم �ف

وتوكول.3 ض بذلك رسمياً من ِقَبل حكوماتهم بالتوقيع عىل هذا ال�ب وإشهاداً عىل ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوض�ي

3        ُحذفت التواقيع

Arabic IOPC.indd   16 1/24/16   11:19 AM



17 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

ُمرفق
ار  أ�ض عن  المدنية  بالمسؤولية  يتعلق  فيما  آخرى  مالية  كفالة  أو  ض  تأم�ي شهادة 

التلّوث بالزيت

ار التلّوث بالزيت، لعام 1992. صادرة بمقتىصض أحكام المادة VII من االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض

اسم وعنوان المالك ميناء التسجيل ة ف ّ الرقم أو الحروف الُمم�ي اسم السفينة

وط المادة VII من االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية  ي �ش
ض أو كفالة مالية آخرى سارية المفعول للسفينة الوارد اسمها أعاله بما يستو�ض نشهد بأن هناك وثيقة تأم�ي

ار التلّوث بالزيت، لعام 1992. المدنية عن أ�ض

لة ................................................................................................................................................................. نوع الكفا

..............................................................................................................................................................................

لة ................................................................................................................................................................. مدة الكفا

..............................................................................................................................................................................

( و/أو الكفيل )الكفالء( ................................................................................................................... ض اسم وعنوان الُمؤّمن )الُمؤّمن�ي

االسم .......................................................................................................................................................................

العنوان .....................................................................................................................................................................

هذه الشهادة صالحة ح�ت ....................................................................................................................................  

صادرة أو ُمصّدقة من ِقَبل حكومة .............................................................,..............................................................  

 ..................................................................................................................................................................  
)االسم الكامل للدولة(  

بتاريخ..................................................................    .................................................................. ي
�ض  

       )المكان(                                  )التاريخ(

.....................................................................
توقيع وِصفة الموظف المسؤول عن االصدار أو التصديق

مالحظات توضيحية:

ي حالة الرغبة يمكن أن يتضمن االسم الكامل للدولة إشارة إل السلطة المختصة بالدولة حيث تّم إصدار الشهادة.. 1
�ض

ي حال تّم توف�ي المبلغ االإجمالي للكفالة من أك�ش من جهة، فإنه يجب ذكر مبلغ ُمساهمة كل جهة.. 2
�ض

ي حال كان هنالك عدة نماذج للكفالة فإنه يجب ترقيمها.. 3
�ض

يجب أن ينص المكان المخصص لـ ”مدة الكفالة” عىل التاريخ الذي ت�ي فيه هذه الكفالة.. 4
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18 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

قرار 

ين أول/أكتوبر 2000( ي الُمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 18 ت�ش
)اعتمد من ِقَبل اللجنة القانونية �ف

الدولية  االتفاقية  لتعديل  بروتوكول 1992  ي 
التعويض �ض اعتماد تعديالت حدود 

ار التلّوث بالزيت، لعام 1969 بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض

: ض ي والثمان�ي
ي اجتماعها الثا�ض

إن اللجنة القانونية �ض

إذ تش�ي إل المادة 33)ب( من االتفاقية بشأن الُمنظمة البحرية الدولية )الُمشار إليها فيما بعد بـ ”اتفاقية الُمنظمة”( فيما يتعلق بأعمال اللجنة،

ي تحكم االإجراءات الواجب اتباعها عند ممارسة المهام الُملقاة عىل عاتقها من أو 
ي اعتبارها المادة 36 من اتفاقية الُمنظمة والمتعلقة بالقواعد ال�ت

وإذ تضع �ف
بموجب أي اتفاقية دولية أو صك،

ار التلّوث بالزيت لعام 1969 )الُمشار إليها فيما  وإذ تش�ي أيضاُ إل المادة 15 من بروتوكول 1992 لتعديل االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض
ي المادة 6)1( من بروتوكول اتفاقية المسؤولية 

بعد ”بروتوكول اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992”( والمتعلقة باالإجراءات لتعديل حدود التعويض الُمبينة �ض
المدنية لعام 1992.

حة والُمعممة وفقاً الأحكام المادة 15)1( و )2( من بروتوكول اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992. ي تعديالت حدود التعويض الُمق�ت
وقد نظرت �ض

اتفاقية . 1 المادة 6)1( من بروتوكول  ي 
الُمبينة �ض التعويض  المدنية لعام 1992 تعديالت حدود  المسؤولية  اتفاقية  للمادة 15)4( من بروتوكول  تعتمد وفقاُ 

ي ُمرفق هذا القرار،
المسؤولية المدنية لعام 1992، وكما هي ُمبينة �ض

ي 1 أيار/مايو 2002، إال إذا، سبق ذلك . 2
تحدد وفقاُ للمادة 15)7( من بروتوكول اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 بأن تلك التعديالت تعت�ب مقبولة حكماً �ض

ين االأول/أكتوبر 2000( بإبالغ المنظمة  ي 18 ت�ش
ي تاريخ اعتماد تلك التعديالت )الواقع �ض

ي كانت دول ُمتعاقدة �ض
التاريخ، قيام ما ال يقل عن ربع الدول ال�ت

بأنهم ال يقبلون تلك التعديالت،

للفقرة 2 أعاله، . 3 وفقاُ  التعديالت تعت�ب مقبولة حكماً  تلك  بأن  المدنية لعام 1992  المسؤولية  اتفاقية  للمادة 15)8( من بروتوكول  أن وفقاُ  وتحدد أيضاُ 
/نوفم�ب 2003، ي

ين الثا�ض ض النفاذ بتاريخ 1 ت�ش وستدخل ح�ي

الحالي . 4 القرار  بأن يُرسل نُسخ مصّدقة من  المدنية لعام 1992  المسؤولية  اتفاقية  للمادة 15)7( و 17)2()5( من بروتوكول  العام وفقاُ  ض  االأم�ي تطلب من 
وتوكول اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992، و ي وقعت أو انضمت ل�ب

ي ُمرفقه لجميع الدول ال�ت
والتعديالت الواردة �ض

وتوكول اتفاقية المسؤولية . 5 ض العام أيضاُ بأن يُرسل نُسخ مصّدقة من القرار الحالي وُمرفقه الأعضاء الُمنظمة الذين لم يوقعوا أو ينضموا ل�ب تطلب من االأم�ي
المدنية لعام 1992.
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19 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

ُمرفق

بشأن  الدولية  االتفاقية  لتعديل   1992 بروتوكول  ي 
�ض التعويض  حدود  تعديالت 

ار التلّوث بالزيت، لعام 1969 المسؤولية المدنية عن أ�ض
  

: تُعّدل المادة 6)1( من بروتوكول اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 كما يىلي

• شارة إل ”3 مليون وحدة حسابّية” تُقرأ ”4,510,000 وحدة حسابّية”؛	 االإ

• شارة إل ”420 وحدة حسابّية” تُقرأ ”631 وحدة حسابّية”؛ و	 االإ

• شارة إل ”59.7 مليون وحدة حسابّية” تُقرأ ”89,770,000 وحدة حسابّية”.	 االإ

رار
ق
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21 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

التلّوث  ار  أ�ف عن  للتعويض  دولي  صندوق  إنشاء  بشأن  الدولية  االتفاقية 
بالزيت، لعام 41992

ي هذه االتفاقية،
إن الدول االأطراف �ض

/نوفم�ب لعام 1969، ي
ين الثا�ض ي 29 ت�ش

ي بروكسل �ض
ي اعتمدت �ض

ار التلّوث بالزيت، ال�ت ي االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض
باعتبارها أطرافاً �ض

ي جميع أنحاء العالم،
إذ تدرك مخاطر التلّوث الناجم عن عمليات النقل البحري للزيت السائب �ض

ي يتسبب بها التلّوث الناتج عن ت�ب أو ترصيف للزيت من السفن،
ار ال�ت واقتناعاً منها بالحاجة لضمان وجود تعويض مناسب لالأشخاص الذين يعانون من االأ�ض

ار التلّوث بالزيت، بتوف�ي نظام للتعويض عن  /نوفم�ب لعام 1969، بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض ي
ين الثا�ض ي 29 ت�ش

ي اعتبارها االتفاقية الدولية �ض
وإذ تضع �ف

ار، يُمثل تقدم محرز نحو تحقيق هذا الهدف، ، حيثما اتخذت، لمنع أو تقليل تلك االأ�ض ي الدول الُمتعاقدة وتكاليف التداب�ي
ار التلّوث �ض أ�ض

ض أنه يفرض عبئاً مالياً عىل  ي ح�ي
ي جميع الحاالت �ض

ر الناجم عن التلّوث بالزيت �ض ي االعتبار مع ذلك، أن هذا النظام ال يوفر تعويضاً تاماً لضحايا الرصض
وإذ تأخذ �ف

مالكي السفن،

ي البحر ال ينبغي 
ي شكل سائب �ض

ر الناجم عن التلّوث بالزيت نتيجة لت�ب أو انسكاب زيت تنقله السفن �ض ي االعتبار كذلك، أن االآثار االقتصادية للرصض
وإذ تأخذ �ف

ي جزء منه مصالح شحن الزيت،
أن يتحملها قطاع النقل البحري حرصاً بل يجب أن تتحمله �ض

ار التلّوث بالزيت، بُغية ضمان بأن  ر تكميىلي لالتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض ض ضد الرصض منها بالحاجة لوضع نظام تعويض وتأم�ي واقتناعاً 
الملقاة عىل  ضافية  المالية االإ ي نفس الوقت يعطي مالكي السفن اطمئنان فيما يتعلق باالأعباء 

بالزيت و�ض التلّوث  كامالً سيكون متوفراً لضحايا حوادث  تعويضاً 
عاتقهم من خالل االتفاقية المذكورة،

/نوفم�ب لعام 1969 من ِقَبل  ي
ين الثا�ض ي 29 ت�ش

ار التلّوث بالزيت والذي تّم اعتماده �ض وإذ تحيط علماً بالقرار المتعلق بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أ�ض
ار التلّوث البحري، ي الدولي حول أ�ض

المؤتمر القانو�ض

: قد اتفقت عىل ما يىلي

أحكام عامة

     المادة 1

الأغراض هذه االتفاقية فإن:

ار التلّوث بالزيت لعام 1992.. 1 اتفاقية المسؤولية 1992: هي االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض

ي بروتوكول 
ار التلّوث بالزيت لعام 1971. وبالنسبة للدول االأطراف �ض نشاء صندوق دولي للتعويض عن أ�ض 1 مكرر. اتفاقية الصندوق 1971: هي االتفاقية الدولية الإ

وتوكول. ي صيغتها المنقحة بذلك ال�ب
1976 لتلك االتفاقية، يعت�ب المصطلح متضمناً التفاقية الصندوق 1971 �ض

4         اتفاقية صندوق 1992
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ي المادة I من اتفاقية . 2
ي ذاتها المسندة إليها �ض

ار التلّوث، والتداب�ي الوقائية، والحادث، والُمنظمة المعا�ض تحمل تعاب�ي السفينة، والشخص، والزيت، وأ�ض
المسؤولية 1992.

ض )أ( و )ب( أدناه:. 3 ض الفرعيت�ي ي الفقرت�ي
زيت الُمساهمة: هو الزيت الخام وزيت الوقود حسب التعريف الوارد �ض

ي 
ي االأرض سواء أكان معالجاً ليصبح مالئماً للنقل أم ال. كما ويشمل الزيوت الخام ال�ت

ي سائب موجود طبيعياً �ض
الزيت الخام: هو أي مزيج هيدروكربو�ض )أ( 

ي أضيفت إليها بعض أجزاء القطارة )المشار إليها أحياناً باسم الخامات 
عت بعض أجزاء قطارتها )المشار إليها أحياناً باسم ”الخامات المقطوفة“( أو ال�ت ض ان�ت

”المدعومة“ أو ”معادة التشكيل“(.

زيت الوقود: هو النفايات أو المقطـّرات الثقيلة الناجمة عن الزيت الخام أو أخالط تلك المواد المزمع استخدامها كوقود بغرض توليد الحرارة أو  )ب( 
أ ”مواصفات الرابطة االأمريكية لالخـتـبـارات والمواد المتعلقة بزيت الوقود رقم 4 )التسمية D396-69(”، أو أثقل من ذلك. الطاقة بنوعية تكا�ض

ي الفقرة 9 من المادة V من اتفاقية المسؤولية 1992.. 4
يحمل تعب�ي الوحدة الحسابية المع�ض ذاته المسند إليه �ض

ي الفقرة 10 من المادة V من اتفاقية المسؤولية 1992.. 5
يحمل تعب�ي حمولة السفن المع�ض ذاته المسند إليه �ض

ي.. 6 ، بالنسبة للزيت، الطن الم�ت ي
الطن: ويع�ض

الكفيل: هو أي شخص يقدم تأميناً أو ضماناً مالياً آخر لتغطية مسؤولية المالك وفقاً للفقرة 1 من المادة VII التفاقية المسؤولية 1992.. 7

ي ذلك أي مرفق بحري موصول بمثل ذلك الموقع.. 8
المنشأة الطرفية: هي أي موقع لتخزين الزيت السائب وقادر عىل تلقي الزيت من وسيلة نقل مائية، بما �ض

ي تاريخ الحدث االأول.. 9
حينما يكون الحادث مؤلف من سلسلة أحداث، فإنه يعامل عىل أنه وقع �ض

    المادة 2

ار التلّوث، يُطلق عليه اسم ”الصندوق الدولي للتعويض عن التلّوث بالزيت 1992“ ويشار إليه فيما بعد . 1 يُنشأ بموجب هذا، صندوق دولي للتعويض عن أ�ض
باسم ”الصندوق“، وذلك بغرض تحقيق االأهداف التالية:

ي تقدمها اتفاقية المسؤولية 1992 غ�ي كافية؛
ار التلّوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية ال�ت توف�ي التعويض عن أ�ض )أ( 

ي هذه االتفاقية.
تحقيق الغايات ذات الصلة المحددة �ض )ب( 

امات وعىل . 2 ض ض تلك الدولة عىل االضطالع بالحقوق واالل�ت ي ظل قوان�ي
اف كشخص اعتباري قادر �ض ي كل دولة متعاقدة باالع�ت

من الواجب أن يحظى الصندوق �ض
ف كل دولة متعاقدة بمدير الصندوق )المشار إليه فيما بعد باسم ”المدير“(  ي الدعاوى القانونية المعروضة عىل محاكم تلك الدولة. وتع�ت

أن يكون طرفاً �ض
ي للصندوق.

كممثل قانو�ض

    المادة 3

: تنطبق هذه االتفاقية حرصاً عىل ما يىلي

ار الناجمة عن التلّوث الواقعة : االأ�ض )أ( 
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23 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

قليمي، و ي ذلك بحرها االإ
ي إقليم دولة متعاقدة، بما �ض

)1(    �ض

، أو، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشـأت مثل هذه المنطقة،  ي المنطقة االقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقاً للقانون الدولي
)2(    �ض

ط أالّ تمتد إل أبعد من 200 ميل  قليمي لتلك الدولة ومتاخمة له عىل أن تحددها الدولة المذكورة وفقاً للقانون الدولي وب�ش ي منطقة وراء البحر االإ
�ض

قليمي؛ ي يقاس عندها عرض بحرها االإ
بحري من خطـوط االأساس ال�ت

. ار أو تقليلها إل الحد االأد�ض التداب�ي الوقـائية، أينما تتخذ، لمنع هذه االأ�ض )ب( 

التعويض

     المادة 4

ار التلّوث إذا عجز مثل هذا . 1 الأغراض أداء المهمة الموكلة إليه بموجب الفقرة 1)أ( من المادة 2، فإن الصندوق سيدفع تعويضاً الأي شخص معاٍن من أ�ض
وط اتفاقية المسؤولية 1992، ي ظل �ش

ر �ض الشخص عن الحصول عىل تعويض كامل وواف عن الرصض

ر بموجب اتفاقية المسؤولية 1992؛ لعدم قيام مسؤولية عن الرصض )أ( 

ي ظل 
ه �ض اماته كاملًة والأن أي ضمان مالي يمكن توف�ي ض ر بموجب اتفاقية المسؤولية 1992 غ�ي قادر مالياً عىل الوفاء بال�ت الأن المالك المسؤول عن الرصض )ب( 

اماته والضمان المادي  ض ار أو أنه غ�ي كاف لذلك. ويعت�ب المالك غ�ي قادر مالياً عىل الوفاء بال�ت المادة VII من تلك االتفاقية ال يغطي مطالب التعويض عن االأ�ض
ار عن الحصول عىل سداد كامل لمبلغ التعويض المستحق بموجب اتفاقية المسؤولية 1992 بعد اتخاذ كافة  ي من االأ�ض

غ�ي كاف إذا ما عجز الشخص المعا�ض
الخطوات المعقولة للحلول القانونية المتاحة له؛

ي ظل أحكام أية اتفاقية 
ار تفوق مسؤولية المالك بموجب اتفاقية المسؤولية 1992 المحددة وفقاً للفقرة 1 من المادة V لتلك االتفاقية أو �ض الأن االأ�ض )ج( 

ي تاريخ هذه االتفاقية.
دولية أخرى نافذة المفعول أو معروضة للتوقيع، أو التصديق، أو االنضمام �ض

ار  ار التلّوث أو تقليلها إل أد�ض حد عىل أنها أ�ض ي يقوم بها بهدف منع أ�ض
ي يتحملها المالك طواعيًة أو التضحيات المعقولة ال�ت

وتعت�ب النفقات المعقولة ال�ت
تلّوث الأغراض هذه المادة.

2 .: ي
ي حال االآ�ت

ام بموجب الفقرة السابقة �ض ض ال يتحمل الصندوق أي ال�ت

ار التلّوث ناجمة عن عمل من أعمال الحرب، أو القتال، أو الحرب االأهلية، أو التمرد، أو بفعل الزيت المت�ب أو المرّصف من  إذا ما أثبت أن أ�ض )أ( 
ي خدمات حكومية غ�ي تجارية؛ أو

سفينة حربية أو سفينة أخرى تملكها أو تشغـّلها دولة ما والمستخدمة حرصاً، وقت وقوع الحادث، �ض

. ار ناجمة عن حادث شاركت فيه سفينة أو أك�ش إذا ما عجز الُمطاِلب عن إثبات أن االأ�ض )ب( 

ر أو بسبب إهمال . 3 ي من الرصض
ر من قبل الشخص المعا�ض ار التلوث ناجمة كلياُ أو جزئياً عن فعل أو إحجام مرتكب بنية إحداث �ض إذا ما أثبت الصندوق أن أ�ض

ي أي حال فإن الصندوق يعفى ضمن الحدود 
ي دفع تعويض إل ذلك الشخص. و�ض

ذلك الشخص، فإن الصندوق يمكن أن يعفى كلياً أو جزئياً من مسؤوليته �ض
ي كان يمكن أن يعفى مالك السفينة فيها بمقتىصض الفقرة 3 من المادة III التفاقية المسؤولية 1992. عىل أنه ال يجوز أن يكون هناك إعفاء للصندوق فيما 

ال�ت
يتعلق بالتداب�ي الوقائية.
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ي ظل . 4
ض )ب( و )ج( من هذه الفقرة، فإن المبلغ االجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق �ض ض الفرعيت�ي ي الفقرت�ي

ما لم ينص عىل خالف ذلك �ض )أ( 
هذه المادة سيكون، بالنسبة الأي حادث واحد، محدوداً، بحيث ال يزيد المقدار الكىلي لهذا المبلغ ومقدار التعويض المسدد فعالً وفقاً التفاقية المسؤولية 

ي المادة 3، عن 203,000,000 وحدة حسابّية.5
ي نطاق تطبيق هذه االتفاقية حسب التعريف الوارد �ض

ار للتلّوث واقعة �ض 1992 عن أ�ض

ي ظل هذه المادة 
ي الفقرة الفرعية )ج(، ال يجوز أن يتجاوز المبلغ االجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق �ض

ما لم يُنص عىل خالف ذلك �ض )ب( 
، وحتمي، وقاهر، عن 203,000,000 وحدة حسابّية.5 ي

ار للتلّوث ناجمة عن ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنا�أ عن أ�ض

ة  ي ما يتعلق بأي حادث يقع خالل أية ف�ت
ض )أ( و )ب( 200 مليون وحدة حسابّية �ض ض الفرعيت�ي ي الفقرت�ي

يكون الحد االأقىص لمبلغ التعويض المشار إليه �ض )ج( 
ي أقاليم هذه االأطراف، خالل 

ي يتلقاها أشخاص �ض
ي هذه االتفاقية تبلغ الكمية االإجمالية لزيت المساهمة المتعلقة بها وال�ت

يكون هناك فيها ثالثة أطراف �ض
. السنة التقويمية السابقة، 600 مليون طن أو أك�ش

ض االعتبار عند حساب الحد االأقىص  اكمة لصندوق منشأ وفقاً للفقرة 3 من المادة V التفاقية المسؤولية 1992، إن وجدت، بع�ي ال تؤخذ الفائدة الم�ت )د( 
ي ظل هذه المادة.

للتعويض القابل للسداد من قبل الصندوق �ض

ي تاريخ قرار جمعية 
ي هذه المادة إل العملة الوطنية عىل أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حقوق السحب الخاصة �ض

تحّول المبالغ الواردة �ض )هـ( 
الصندوق بشأن أول موعد لدفع التعويض.

حيثما يتجاوز مقدار الُمطالبات المثبتة ضد الصندوق المبلغ االإجمالي للتعويض القابل للسداد بمقتىصض الفقرة 4، فإن المبلغ الُمتاح يجب أن يوّزع عىل نحو . 5
. ض ي ظل هذه االتفاقية واحداً فيما يتعلق بجميع المّدع�ي

د فعالً من قبل المدعي �ض ض أية مطالب ثابتة ومقدار التعويض المس�ت تكون فيه النسبة ب�ي

أ مالك السفينة صندوقاً بمقتىصض الفقرة . 6 ي حاالت استثنائية، أن التعويض وفقاً لهذه االتفاقية يمكن دفعه ح�ت لو لم ين�ش
يجوز لجمعية الصندوق أن تقرر، �ض

ي هذه الحالة تطـبق، وفقاً لذلك، الفقرة 4)هـ( من هذه المادة.
3 من المادة V التفاقية المسـؤولية 1992. و�ض

يقوم الصندوق، بناًء عىل طلب دولة متعاقدة، باستخدام مساعيه الحميدة حسبما تدعوه الحاجة لمساعدة تلك الدولة عىل الحصول فوراً عىل ما هو . 7
ار التلّوث الناشئة عن حادث يمكن أن يـُطالب الصندوق فيما يتعلق به  ض ومواد وخدمات لتمكينها من اتخاذ التداب�ي لمنع أو تخفيف أ�ض وري من عامل�ي �ض

بدفع تعويضات بموجب هذه االتفاقية.

ض . 8 ار التلّوث الناجمة عن حادث مع�ي ي اللوائح الداخلية أن يوفـّر تسهيالت ائتمانية بغية اتخاذ تداب�ي وقائية إزاء أ�ض
وط ستحدد �ض يمكن للصندوق وفقاً ل�ش

ي ظل هذه االتفاقية.
يمكن أن يـُطالب الصندوق بدفع تعويضات بشأنه �ض

     المادة 5

ُحذفت

     المادة 6

تعت�ب حقوق التعويض بموجب المادة 4 منقضية ما لم تـُرفع دعوى بموجبها أو ما لم يرسل إخطار بموجب الفقرة 6 من المادة 7، خالل ثالث سنوات من تاريخ 
ر. ر. عىل أنه ال يجوز بأي حال رفع دعوًى بعد ست سنوات من تاريخ وقوع الحادث المسبب للرصض وقوع الرصض

ض 41-40 /نوفم�ب 2003؛ أنظر الصفحت�ي ي
ين الثا�ض ي حصلت قبل 1 ت�ش

5           تنطبق ِقيم أقل عىل الحوادث ال�ت

Arabic IOPC.indd   24 1/24/16   11:19 AM



19
92

م 
عا

، ل
وق

ند
ص

 ال
ية

اق
تف

ا

25 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

     المادة 7

رهناً باالأحكام الالحقة من هذه المادة، فإنه ال يجوز رفع أي دعوى ضد الصندوق للتعويض بموجب المادة 4 من هذه االتفاقية إالّ أمام محكمة مختصة . 1
ار التلّوث الناجمة عن الحادث ذي الصلة، أو الذي  وفقاً للمادة IX من اتفاقية المسؤولية 1992 فيما يتعلق بالدعاوى المقامة عىل المالك المسؤول عن أ�ض

كان يمكن أن يكون مسؤوالً لوال أحكام الفقرة 2 من المادة III من تلك االتفاقية.

ي الفقرة 1.. 2
ي الدعاوى المقامة ضد الصندوق مثل تلك المشار إليها �ض

ورية للنظر �ض عىل كل دولة متعاقدة أن تكفل امتالك محاكمها للوالية الرصض

ار التلّوث أمام محكمة مختصة بموجب المادة IX من اتفاقية المسؤولية 1992 ضد مالك سفينة أو كفيله، فإن . 3 حينما تـُرفع دعوى للتعويض عن أ�ض
مثل هذه المحكمة ستتمتع بأهلية اختصاصية حرصية عىل أي دعوى ضد الصندوق للتعويض بموجب أحكام المادة 4 من هذه االتفاقية فيما يتعلق 
ي اتفاقية المسؤولية 

ي دولة طرف �ض
ار التلّوث بموجب اتفاقية المسؤولية 1992 أمام محكمة �ض ي حال رفع دعوى للتعويض عن أ�ض

ر ذاته. إالّ أنه �ض بالرصض
المدعي  تـُعرض وفقاً لرغبة  أن  االتفاقية يمكن  4 من هذه  المادة  الصندوق بموجب  االتفاقية، فإن أي دعاوى ضد  ي هذه 

1992 ولكنها ليست طرفاً �ض
ي هذه االتفاقية عىل أن تتمتع هذه المحكمة باالأهلية بموجب 

ي دولة طرف �ض
ي يقع فيها مقر الصندوق أو أمام أي محكمة �ض

ي الدولة ال�ت
أمام محكمة �ض

المادة IX من اتفاقية المسؤولية 1992.

ي أي إجراءات قانونية مقامة وفقاً للمادة IX من اتفاقية المسؤولية 1992 ومعروضة . 4
عىل كل دولة متعاقدة أن تكفل أن يتمتع الصندوق بحق التدخل كطرف �ض

عىل محكمة مختصة لتلك الدولة ضد مالك سفينة ما أو كفيله.

ي أي تسوية ليس طرفاً . 5
ي إجراءات لم يكن طرفاً فيها أو �ض

باستثناء ما تنص عليه الفقرة 6 خالفاً لذلك، فإن الصندوق لن يكون ملزماً بأي حكم أو قرار متخذ �ض
فيها.

أمام . 6 كفيله  أو  المالك  التلّوث ضد  ار  عــن أ�ض للتعويض   1992 المسؤولية  اتفاقية  بموجب  ي حال رفع دعوى 
�ض فإنه   ،4 الفقرة  بأحكام  االإخالل  ودون 

باالإجراءات. وعند  الصندوق  الدولة بحق إخطار  لتلك  ي 
الوط�ض القانون  االإجراءات بموجب  ي 

�ض يتمتع كل طرف  أن  فإنه يجب  ي دولة متعاقدة، 
�ض محكمة 

ي موضع يتيح له التدخل 
ة وطريقة يكون فيها الصندوق بالفعل �ض ي يتطلبها قانون المحكمة المعنية وبف�ت

القيام بمثل هذا االإخطار وفقاً للشكليات ال�ت
ي صدر فيها، 

ي الدولة ال�ت
ي تلك االإجراءات سيكون، وبعد أن يغدو نهائياً وقابالً للتنفيذ �ض

ي االإجراءات، فإن أي حكم تصدره المحكمة �ض
بفعالية كطرف �ض

ي ذلك الحكم لن تكون موضع نزاع من جانب الصندوق ح�ت لو أن الصندوق لم يتدخل 
مـُلـِْزماً بالنسبة للصندوق بمع�ض أن الحقائق والنتائج الواردة �ض

ي االإجراءات.
فعلياً �ض

     المادة 8

ض 1 و 3 من المادة 7،  ي الفقرة 5 من المادة 4، فإن أي حكم ضد الصندوق تصدره محكمة ذات والية وفقاً للفقرت�ي
رهناً بأي قرار يتعلق بالتوزيع المشار إليه �ض

وط  ي كل دولة متعاقدة بال�ش
اف وسيكون قابالً للتنفيذ �ض ي دولة االأصل وال يعود خاضعاً لالأشكال العادية من المراجعة، سيلقى االع�ت

وعندما يغدو قابالً للتنفيذ �ض
ي المادة X من اتفاقية المسؤولية 1992.

ذاتها الموصوفة �ض

     المادة 9

ار التلوث يدفعه الصندوق وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من هذه االتفاقية، يكتسب الصندوق بالحلول حقوق الشخص . 1 فيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض عن أ�ض
ي يمكن أن يتمتع بها بمقتىصض اتفاقية المسؤولية 1992 إزاء المالك أو كفيله.

المعوض عىل هذا النحو ال�ت

ي أي حال . 2
ي الفقرة السابقة. و�ض

ي هذه االتفاقية ما يخل بأي حق للرجوع أو الحلول يتمتع به الصندوق ضد أشخاص من غ�ي أولئك المشار إليهم �ض
ليس هناك �ض

ض الشخص الذي ُدفع له التعويض. ي الحلول ضد مثل هذا الشخص أقل مؤاتاة مما تتمتع به جهة تأم�ي
فإنه ال يجوز أن يكون حق الصندوق �ض

ار التلوث وفقاً . 3 ي دفعت التعويض عن أ�ض
ودون االخالل بأي حقـوق للحلول أو الرجوع يمكن أن يقوم ضـد الصندوق، فإن أي دولة متعاقدة أو وكالتها ال�ت

ي كان سيتمتع بها بموجب هذه االتفاقية.
ي ستكتسب بالحلول حقوق الشخص المعوَّض عىل هذا النحو ال�ت

الأحكام القانون الوط�ض
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الُمساهمات

     المادة 10

ي السنة التقويمية . 1
تسدد الُمساهمات السنوية إل الصندوق فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة من قبل أي شخص تلقـَّى كميات يزيد مجموعها عن 150,000 طن �ض

ي الفقرة 2)أ( أو )ب( من المادة 12.
المشار إليها �ض

أ أو المنشآت الطرفية؛ و ي إقليم تلك الدولة من زيت المساهمة المنقول بحراً إل مثل تلك الموا�ض
أ أو المنشآت الطرفية الواقعة �ض ي الموا�ض

�ض )أ( 

الدول  أو منشأة طرفية لدولة من غ�ي  ميناء  ي 
�ض بحراً والمرّصف  المنقول  المساهمة  المتعاقدة من زيت  الدولة  تلك  إقليم  ي 

�ض أية منشآت واقعة  ي 
�ض )ب( 

ي تلك الدولة 
ي دولة متعاقدة بعد ترصيفه �ض

يطة أالّ يحسب حساب زيت المساهمة بفعل هذه الفقرة الفرعية فقط إالّ عند التلقي االأول له �ض المتعاقدة، �ش
غ�ي المتعاقدة.

ي سنة تقويمية عند ضمها إل كمية زيت . 2
ي إقليم دولة متعاقدة من قبل أي شخص �ض

الأغراض الفقرة 1، وحينما تتجاوز كمية زيت المساهمة المتلقى �ض )أ( 
ض مقدار 150,000 طن، فإن عىل مثل ذلك  ي تلك السنة من جانب أي شخص مشارك أو أشخاص مشارك�ي

ي الدولة المتعاقدة ذاتها �ض
المساهمة المتلقى �ض

ي ما يتعلق بالكمية الفعلية المتلقاة من جانبه ح�ت لو لم تتجاوز تلك الكمية مقدار 150,000 طن.
الشخص أن يدفع المساهمات �ض

ي إطار هذا التعريف عىل أساس القانون 
الشخـص المشارك: هو أي كيـان فرعي أو خاضع لسيطرة عامة. وتتقرر مسألة ما إذا كان الشخص يندرج �ض )ب( 

ي للدولة المعنية.
الوط�ض

     المادة 11

ُحذفت

     المادة 12

بغرض تقدير مبلغ المساهمات السنوية المستحقة، إن وجدت، ومراعاًة للحاجة إل الحفاظ عىل مبالغ سائلة كافية، فإن عىل الجمعية أن تقوم، بالنسبة . 1
: انية لما يىلي ض لكل سنة تقويمية، بوضع تقدير عىل شكل م�ي

نفاق االإ  )1(

ي السنة المعنية وأي عجز ناجم عن عمليات السنوات السابقة؛
)أ(    تكاليف ونفقات إدارة الصندوق �ض

ي 
ي ذلك تسديدات القروض ال�ت

ي السنة المعنية لتسوية الُمطالبات المرفوعة ضده بموجب المادة 4، بما �ض
ي سيسددها الصندوق �ض

)ب(   المدفوعات ال�ت
ي ال يتجاوز فيها المبلغ االإجمالي لمثل هذه الُمطالبات بالنسبة الأي حادث واحد مقدار 

ي الحدود ال�ت
حصل عليها سابقاً لتسوية مثل تلك الُمطالبات، �ض

ض وحدة حسابية؛ أربعة مالي�ي

ي ذلك تسديدات القروض 
ي السنة المعنية لتسوية الُمطالبات المرفوعة ضده بموجب المادة 4، بما �ض

ي سيسددها الصندوق �ض
)ج(    المدفوعات ال�ت

ي ما يتعلق بأي حادث واحد عىل 
ي يزيد فيها المبلغ االإجمالي لمثل تلك الُمطالبات �ض

ي الحدود ال�ت
ي حصل عليها سابقاً لتسوية مثل تلك الُمطالبات، �ض

ال�ت
ض وحدة حسابية؛ أربعة مالي�ي
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27 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

الدخل  )2(

ي ذلك أية فوائد؛
)أ(    المبالـغ الفائضة عن عمليات السنوات السابقة، بما �ض

انية؛ ض )ب(   المساهمات السنوية، إذا ما دعت الحاجة إليها لموازنة الم�ي

)ج(    أي دخل آخر.

ي ما يتعلق بكل دولة متعاقدة، بحساب مقدار . 2
تتول الجمعيـة تحديد المبلغ االجمالي للمسـاهمات المـزمع تحصيلها. ويقوم المدير، بناء عىل ذلك القرار، و�ض

ي المادة 10.
المساهمة السنوية لكل شخص مشار إليه �ض

ض )أ( و )ب( من الفقرة 1)1( عىل أساس مبلغ محدد عن  ض الفرعيت�ي ي الفقرت�ي
ي حدود ما تكون فيه المساهمة موجهة لتسديد المدفوعات المشار إليها �ض

�ض )أ( 
ي الدولة المعنية أثناء السنة التقويمية السابقة؛ و

كل طن من زيت المساهمة تلقاه مثل أولئك االأشخاص �ض

ي الفقرة 1)1()ج( من هذه المادة عىل أساس مبلغ محدد عن كل طن من 
ي حدود ما تكون فيه المساهمة موجهة لتسديد المدفوعات المشار إليها �ض

�ض )ب( 
ي هذه 

يطة أن تكون تلك الدولة طرفاً �ض ، �ش ي
ي وقع فيها الحادث المع�ض

زيت المساهمة تلقاه مثل أولئك االأشخاص أثناء السنة التقويمية السابقة للسنة ال�ت
ي تاريخ الحادث.

االتفاقية �ض

المبلغ االإجمالي لزيت المساهمة . 3 ي للمساهمات المطلوبة عىل 
المبلغ االإجمالي المع�ض الفقرة 2 أعاله عن طريق تقسيم  ي 

إليها �ض المبالغ المشار  تُستخلص 
ي السنة المعنية.

ي جميع الدول المتعاقدة �ض
الُمتلقى �ض

ي اللوائح الداخلية للصندوق. ويجوز للجمعية أن تقرر تاريخاً مختلفاً للسداد.. 4
ي التاريخ المنصوص عليه �ض

تغدو المساهمة السنوية مستحقة �ض

ض المبالغ الواردة وفقاً للمادة 12)2()أ( والمبالغ . 5 ي اللوائح المالية للصندوق، القيام بعمليات تحويل ب�ي
وط المنصوص عليها �ض يجوز للجمعية، بموجب ال�ش

الواردة وفقاً للمادة 12)2()ب(.

     المادة 13

يطة أن يكون من الجائز تحديد فوائد . 1 يـَِدّر مبلغ أية مساهمة مستحقة بموجب المادة 12 ومتأخرة فوائد بمعدل يحدد وفقاً للنظام الداخىلي للصندوق، �ش
ي ظل الظروف المتباينة.

متباينة �ض

ي ظل هذه االتفاقية فيما يتعلق بالزيت الُمتلقى ضمن إقليم تلك الدولة، وتتخذ . 2
أ �ض ي الصندوق نا�ش

ام بالمساهمة �ض ض تكفل كل دولة متعاقدة تأدية أي ال�ت
ام مثل هذا، عىل أن مثل هذه التداب�ي  ض ورية، بهدف التنفيذ الفّعال الأي إل�ت ي تراها �ض

ي ذلك فرض تلك العقوبات ال�ت
ي ظل قانونها، بما �ض

أية تداب�ي مناسبة �ض
ي الصندوق.

ض بالمساهمة �ض يجب أن توجه فحسب إل أولئك االأشخاص الملزم�ي

اماته فيما يتعلق بأي من مثل هذه . 3 ض ض 10 و 12، مسؤولية دفع المساهمات إل الصندوق بالوفاء بال�ت حينما ال يقوم شخص يتحمل، وفقاً الأحكام المادت�ي
المساهمات أو بجانب منها، وعندما يتأخر عن الدفع، فإن عىل المدير أن يتخذ كل االإجراءات المناسبة ضد مثل هذا الشخص نيابة عن الصندوق بغرض 
استعـادة المبلغ المستحق. إالّ أنه حينما يكون المساهم المقصـّر مفلساً بشكل واضح، أو حينما تتطلب ظروف أخرى ذلك، فإنه يجوز للجمعية، بناًء عىل 

توصية المدير، أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء ضد المساهم أو عدم متابعة مثل ذلك االإجراء.

     المادة 14

ي ظل هذه . 1
امات الملقاة �ض ض ي أي وقت بعد ذلك أن تعلن أنها تضطلع هي ذاتها باالل�ت

يجوز الأي دولة متعاقدة عند إيداعها لصك تصديقها أو انضمامها أو �ض
ي الصندوق وفقاً للفقرة 1 من المادة 10، فيما يتعلق بالزيت الُمتلقى ضمن إقليم تلك الدولة. ومن 

االتفاقية عىل عاتق أي شخص مسؤول عن المساهمة �ض
امات المضطلع بها. ض الواجب إصدار هذا إالعالم خطياً عىل أن تحدد فيه االل�ت

ض العام للُمنظمة الذي . 2 ي حال إصدار إعالن بموجب الفقرة 1 قبل نفاذ هذه االتفاقية وفقاً للمادة 40، فإن من الواجب أن يودع هذا إالعالن لدى االأم�ي
�ض

يبعث به بعد نفاذ االتفاقية إل المدير.
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ض إيداعه لدى المدير.. 3 عنـد إصدار إعالن بموجـــب الفقرة 1 بعد نفاذ هذه االتفاقية فإنه يتع�ي

ي إل المدير. وي�ي مفعول مثل هذا االإخــطار بعد ثالثة أشهر من . 4 يمكن للــدولة المعنية سحب إعالن صادر وفقاً لهذه المادة وذلك بإرسال إخطار كتا�ب
تلقي المدير له.

ي االإخطار، أن . 5
ام محدد �ض ض ي أي إجراءات مرفوعة ضدها أمام محكمة مختصة فيما يتعلق بأي ال�ت

عىل كل دولة ملزمة بإعالن صادر بمقتىصض هذه المادة، و�ض
تتخىل عن أية حصانة يحق لها خالفاً لذلك أن تحتج بها.

     المادة 15

ي قائمة . 1
ي الصندوق وذلك �ض

عىل كل دولة متعاقدة أن تكفل إدراج اسم أي شخص يتلقى زيت مساهمة ضمن إقليمها بكميات تجعله مسؤوالً عن المساهمة �ض
يُنشئها ويتول تحديثها المدير وفقاً لالأحكام الالحقة من هذه المادة.

ي اللوائح الداخلية، باسم وعنوان أي . 2
ض �ض ي الموعد والطريقة الموصوف�ي

ي الفقرة 1، فإن عىل كل دولة متعاقدة أن تبعث إل المدير، �ض
لالأغراض المحددة �ض

ي الصندوق تمشياً مع المادة 10، وكذلك ببيانات عن الكميات ذات الصلة من زيت الُمساهمة الُمتلقى 
شخـص مسؤول بالنسبة لتلك الدولة عن المساهمة �ض

من قبل مثل هذا الشخص أثناء السنة التقويمية السابقة.

ي الصندوق وفقاً للفقرة 1 من المادة 10، وكذلك، وحيثما انطبق . 3
ض عن المساهمة �ض ي أي وقت من االأوقات، من هوية االأشخاص المسؤول�ي

الأغراض التحقق، �ض
ي الحسبان بالنسبة الأي من أولئك االأشخاص عند تحديد مقدار مساهمته، فإن القائمة ستعت�ب دليالً ظاهراً عىل 

ي تؤخذ �ض
هذا، لتحديد كميات الزيت ال�ت

الوقائع المدرجة فيها.

ي الفقرة 2 إل المدير ويسفر ذلك عن خسارة مالية للصندوق، فإن تلك الدولة . 4
اماتها بتقديم المعلومات المشار إليها �ض ض عندما ال تفي دولة متعاقدة بال�ت

المتعاقدة تتحمل مسؤولية تعويض هذه الخسارة للصندوق. ويجوز للجمعية، بناء عىل توصية المدير، أن تقرر ما إذا كان عىل الدولة المتعاقدة دفع هذا 
التعويض.

دارة التنظيم واالإ

     المادة 16

يكون للصندوق جمعية وأمانة يرأسها مدير.

الجمعية

     المادة 17

ي هذه االتفاقية.
تتشكل الجمعية من جميع الدول الُمتعاقدة �ض

     المادة 18

تضطلع الجمعية بالوظائف التالية:
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29 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

ي كل دورة عادية عىل أن تدوم واليتهم ح�ت الدورة العادية التالية؛. 1
ض للرئيس �ض انتخاب رئيس لها ونائب�ي

يطة مراعاة أحكام هذه االتفاقية؛. 2 ، �ش تحديد نظامها الداخىلي

ورية للتشغيل المناسب للصندوق؛. 3 اعتماد اللوائح الداخلية الرصض

ض االآخرين؛. 4 وط وظروف خدمة المدير والعامل�ي ض آخرين، وتحديد �ش ض ما تدعو إليه الحاجة من عامل�ي ض المدير، واتخاذ التداب�ي لتعي�ي تعي�ي

انية السنوية وتحديد المساهمات السنوية؛. 5 ض اعتماد الم�ي

ض مراجعي الحسابات واعتماد حسابات الصندوق؛. 6 تعي�ي

، وتحديد . 7 ض اعتماد تسويات المطالبات ضد الصندوق، واتخاذ القرارات فيما يتعلق بتوزيع مقادير التعويض المتاحة وفقاً للفقرة 5 من المادة 4 عىل المطالب�ي
ار التلّوث بأ�ع وقت ممكن؛ ي سيجري بموجبها تسديد مدفوعات مؤقتة فيما يتعلـق بالُمطالبات بغرض كفالة تعويض ضحـايا أ�ض

وط والظروف ال�ت ال�ش

]ُحذفت[ . 8

ورية الأداء الوظائف المسندة إليها؛ وعند . 9 وري تحديد اختصاصاتها وإعطائها السلطة الرصض إنشاء أية هيئة فرعية مؤقتة أو دائمة، فإنها قد ترى من الرصض
ي ترد فيما يتعلق بها أك�ب 

ي منصف لالأعضاء وكفالة أن الدول المتعاقدة ال�ت
ض أعضاء لمثل هذه الهيئة، فإن عىل الجمعية السعي لضمان توزيع جغرا�ض تعي�ي

كميات من زيت المساهمة، تـُمـَثـَّل عىل نحو مالئم؛ ويجوز تطبيق النظام الداخىلي للجمعية، مع التعديل المقتىصض حسب االأحوال، عىل أعمال مثل تلك 
الهيئة الفرعية؛

ي اجتماعات . 10
ي سيسمح لها بالمشاركة، دون التمتع بحقوق التصويت، �ض

تحديد هوية الدول غ�ي المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية وغ�ي الحكومية ال�ت
الجمعية، والهيئات الفرعية؛

إصدار تعليمـات إل المدير، والهيئـات الفرعية فيما يتعلق بإدارة الصندوق؛. 11

]ُحذفت[ . 12

اف عىل التنفيذ المناسب لالتفاقية ولقراراتها ذاتها؛. 13 �ش االإ

ورة خالفاً لذلك لضمان التشغيل المناسب للصندوق.. 14 ي تدعو إليها الرصض
االضطالع بأية مهام أخرى توكل إليها بموجب االتفاقية أو ال�ت

     المادة 19

تعقـد الجمعية دوراتها العادية مرة كل سنة تقويمية بناًء عىل دعوة من المدير.. 1

تعقد الجمعية دوراتها االستثنائية بدعوة من المدير بناًء عىل طلب ما ال يقل عن ثلث أعضاء الجمعية، كما يمكن أن تـُعقد هذه الدورات بناًء عىل مبادرة . 2
ض يوماً عىل االأقل. شخصية من المدير بعد التشاور مع رئيس الجمعية. ومن الواجب أن يخطر المدير االأعضاء بعقد مثل هذه الدورات قبل ثالث�ي

     المادة 20

يتشكل النصاب الالزم الجتماعات الجمعية من أغلبية أعضائها.
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     المواد 27-21

ُحذفت

االأمانة العامة

     المادة 28

1 .. ض تتشكل االأمانة من المدير وما قد تتطلبه إدارة الصندوق من موظف�ي

ي للصندوق.. 2
يكون المدير هو الممثل القانو�ض

     المادة 29

ي توكلها إليه هذه االتفاقية واللوائح . 1
ي تصدرها له الجمعية، تلك المهام ال�ت

ض للصندوق. ويؤدي، رهناً بالتعليمات ال�ت داري�ي ض االإ يعت�ب المدير كب�ي الموظف�ي
الداخلية للصندوق والجمعية.

2 .: يقوم المدير عىل وجه الخصوص بما يىلي

دارة الصندوق؛ ض الإ ض الالزم�ي ض العامل�ي تعي�ي )أ( 

اتخاذ جميع التداب�ي المناسبة بغية إدارة أصول الصندوق عىل النحو المناسب؛ )ب( 

ي ظل هذه االتفاقية مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 13 عىل وجه الخصوص؛
جباية المساهمات المستحقة �ض )ج( 

ض  اء القانوني�ي وري بمعالجة أمر الُمطالبات الُمقامة عىل الصندوق، وتنفيذ المهام االأخرى للصندوق، وتوظيف خدمات الخ�ب القيام إل المدى الرصض )د( 
هم؛ ض وغ�ي والمالي�ي

ي تنص عليها اللوائح الداخلية ووفقاً لما تضعه من 
اتخاذ جميع التداب�ي المناسبة لمعالجة أمر الُمطالبات الُمقامة عىل الصندوق ضمن الحدود ال�ت )هـ( 

ي ذلك التسوية النهائية للمطالبات دون موافقة مسبقة من الجمعية حينما تنص تلك اللوائح عىل ذلك؛
وط، بما �ض �ش

انية عن كل سنة تقويمية إل الجمعية؛ ض إعداد ورفع الكشوف المالية وتقديرات الم�ي )و( 

يقوم، بالتشاور مع رئيس الجمعية، بإعداد ون�ش تقرير عن أوجه نشاط الصندوق خالل السنة التقويمية السابقة؛ )ز( 

ي قد تتطلبها أعمال الجمعية، والهيئات الفرعية.
، والمعلومات ال�ت إعداد وجمـع وتوزيع االأوراق، والوثائق، وجداول االأعمال، والمحا�ض )ح( 

     المادة 30

اء طلب أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أية هيئة خارج الصندوق عند تأدية مهامهم. وعليهم االمتناع  ض ومن يعينهم من خ�ب ال يجوز للمدير والموظف�ي
ام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير  . وعىل كل دولة متعاقدة أن تتعهد من جانبها باح�ت ض ض دولي�ي عن القيام بأي عمل قد يؤثر عىل وضعهم كمسؤول�ي

ض من قبله. وأالّ تسعى للتأث�ي عليهم عند أداء واجباتهم. اء المعين�ي ض والخ�ب والموظف�ي
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31 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

الشؤون المالية

     المادة 31

ي الهيئات الفرعية، وكذلك تكاليف سفرهم ونفقاتهم االأخرى.. 1
تتحمل كل دولة متعاقدة مرتبات وفدها إل الجمعية وممثليها �ض

يتحمل الصندوق أي نفقات أخرى ناجمة عن تشغيل الصندوق.. 2

التصويت

     المادة 32

ي الجمعية:
تطبق االأحكام التالية عىل التصويت �ض

لكل عضو صوت واحد؛ )أ( 

ي المادة 33؛
، باستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك �ض ض ين والمصوت�ي تُتَخذ قرارات الجمعية بأغلبية أصوات االأعضاء الحا�ض )ب( 

ين، حسب الحالة؛ ي الحا�ض
ض بأغلبية ثالثة أرباع أو ثل�ش ي تتطلب أغلبية الثالثة أرباع أو الثلث�ي

تُتَخذ القرارات ال�ت )ج( 

 “ ض ين والمصوت�ي ي االجتماع وقت التصويت“، أما عبارة ”االأعضاء الحا�ض
ين �ض ي ”االأعضاء الحا�ض

ين“ تع�ض الأغراض هذه المادة فإن عبارة ”االأعضاء الحا�ض )د( 
ض عن التصويت عىل أنهم لم يصوتوا. “. ويعت�ب االأعضاء الممتنع�ي ي ي أو سل�ب ض بصوت ايجا�ب ين والمدل�ي ي ”االأعضاء الحا�ض

فتع�ض

     المادة 33

: ض تحتاج مقررات الجمعية التالية إل أغلبية الثلث�ي

مقّرر بموجب الفقرة 3 من المادة 13 بعدم اتخاذ إجراء ضد المساهم أو بعدم متابعة مثل هذا االجراء؛ )أ( 

ض المدير بموجب الفقرة 4 من المادة 18؛ تعي�ي )ب( 

نشاء. إنشاء هيئات فرعية ، بموجب الفقرة 9 من المادة 18، والمسائل المتعلقة بهذا االإ )ج( 

     المادة 34

ي كل الدول المتعاقدة.. 1
ة �ض ائب المبا�ش عفاء من جميع الرصض ي ذلك المساهمات، وممتلكاته االأخرى باالإ

يتمتع الصندوق، وأصوله، ودخله، بما �ض

ورية لتنفيذ أنشطته الرسمية وكانت تكاليفها . 2 يات هامة لممتلكات منقولة أو غ�ي منقولة، أو إذا ما نـُفـّذت له أشغال مهمة �ض عند قيام الصندوق بمش�ت
عفائه من مقادير تلك الرسوم  ائب المبيعات، فإن عىل حكومات الدول االأعضاء أن تتخذ، حيثما أمكن، تداب�ي مناسبة الإ ة أو �ض ائب غ�ي المبا�ش ي الرصض

تندرج �ض
ائب أو لردها إليه. والرصض
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ائب، أو المستحقات حينما تشكل بصورة بحتة مدفوعات لخدمات المرافق العامة.. 3 ي حال الرسوم، أو الرصض
ال يمنح أي اعفاء �ض

ائب االأخرى ذات العالقة المفروضة عىل الحاجيات المستوردة أو المصدرة من جانبه . 4 ائب الجمركية، والرصض عفاء من جميع الرسوم والرصض يتمتع الصندوق باالإ
ي إقليم البلد الذي استوردت إليه إالّ 

أو بالنيابة عنه الستخدامه الرسمي. وال يجوز التنازل عن الحاجيات المستوردة عىل هذا النحو مجاناً أو مقابل عوض �ض
وط تقرها حكومة ذلك البلد. حسب �ش

ي ت�ي عليهم . 5
يعات المالية للدولة ال�ت ي الصندوق والضحايا وأصحاب السفن الذين يتلقون تعويضاً من الصندوق للت�ش

يخضع االأشخاص المساهمون �ض
ي هذا الصدد.

ائبها، وال يتمتع هؤالء بأي إعفاء خاص أو منفعة أخرى �ض �ض

ض . 6 ورياً جداً لتمك�ي ض االأفراد، والموفرة خدمة الأغراض هذه االتفاقية، خارج الصندوق، إالّ بمقدار ما قد يكون �ض ال يجوز إفشاء معلومات تتعلق بالمساهم�ي
ي ذلك رفع الدعاوى القانونية والدفاع فيها.

الصندوق من أداء مهامه بما �ض

ض تحويل ودفع أي مساهمة للصندوق وأي . 7 بغض النظر عن اللوائح الحالية أو المقبلة المتعلقة بالعالمات أو التحويالت، فإن عىل الدول المتعاقدة أن تج�ي
تعويض مدفوع من جانبه دون أية قيود.

أحكام انتقالية

     المادة 35

ين يوماً من ذلك التاريخ. ال يجوز رفع ُمطالبات تتعلق بالتعويض بموجب المادة 4 الناشئة عن أحداث واقعة بعد تاريخ نفاذ االتفاقية قبل انقضاء مائة وع�ش

     المادة 36

ي أي 
ي أ�ع وقت ممكن بعد نفاذ هذه االتفاقية عىل أالّ يتجاوز ذلك، �ض

ض العام للمنظمة الدعوة لعقد الدورة االأول للجمعية. وتنعقد هذه الدورة �ض يتول االأم�ي
ض يوماً بعد �يان مثل هذا النفاذ. ة ثالث�ي حال من االأحوال، ف�ت

     المادة 36 مكررة ثانياً

ي تاريخ �يان مفعول 
ي تاريخ نفاذ هذه االتفاقية وتنتهي �ض

ي تبدأ �ض
ة االنتقالية، ال�ت ة، المشار إليها فيما بعد باسم الف�ت تطبق االأحكام االنتقاليـة التالية خالل الف�ت

ي المادة 31 من بروتوكول 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق 1971:
عمليات االنسحاب المنصوص عليها �ض

شارة إل االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية  شارة إل اتفاقية المسؤولية 1992 تتضمن االإ عند تطبيق الفقرة 1)أ( من المادة 2 من هذه االتفاقية، فإن االإ )أ( 
ي هذه المادة باسم ”اتفاقية المسؤولية 

وتوكول 1976 )المشار إليها �ض ي صيغتها االأصلية أو المنقحة ب�ب
ار التلوث بالزيت، لعام 1969، سواء �ض المدنية عن أ�ض

1969“( وكذلك اتفاقية الصندوق 1971.

ار التلّوث وذلك فحسب  ي من أ�ض
ار تلّوث واقعـة ضمن نطـاق هذه االتفاقية، يدفع الصندوق تعويضاً الأي شخص يعا�ض حينمـا يتسبب حادث بأ�ض )ب( 

وط اتفاقية المسؤوليـة 1969 واتفاقية الصنـدوق 1971 واتفاقية  ار بمقتىصض �ش إذا عجز مثل هذا الشخص عن الحصول عىل تعويض كامل وكاف عن االأ�ض
ي هذه االتفاقية ولكن ليس 

ي نطاق هذه االتفاقية والمتعلقة بطرف �ض
ار التلّوث الواقعة �ض ي ما يتعلق بأ�ض

ط أنه �ض المسـؤولية 1969، وضمن حدود هذا، ب�ش
ار التلّوث وذلك فحسب إذا كان هذا الشخص ما كان ليستطيع  ي من أ�ض

ي اتفاقية الصندوق 1971، فإن الصندوق يدفع تعويضاً الأي شخص يعا�ض
طرفاً �ض

ي كل من االتفاقيات الواردة أعاله، وضمن حدود هذا.
الحصول عىل تعويض كامل وكاف لو أن هذه الدولة كانت طرفاً �ض
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ض االعتبار عند تحديد المبلغ االإجمالي للتعويض المستحق عىل الصندوق يجب أن يشمل مقدار  عند تطبيق المادة 4 من هذه االتفاقية فإن المقدار المأخوذ بع�ي )ج( 
التعويض المسدد فعالً بمقتىصض اتفاقية المسؤولية 1969، إذا وجد، ومقدار التعويض المسدد فعالً أو المعت�ب أنه قد سدد وفقاً التفاقية الصندوق 1971.

ي ظل اتفاقية المسؤولية 1969.
تطبق الفقرة 1 من المادة 9 لهذه االتفاقية أيضاً عىل الحقوق المتمتع بها �ض )د( 

     المادة 36 مكررة ثالثاً

ي دولة متعاقدة واحدة . 1
ض أالّ يتجاوز المبلغ االإجمالي للمساهمات السنوية فيما يتعلق بزيت الُمساهمة الُمستلم �ض وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة، فإنه يتع�ي

خالل سنة تقويمية واحدة ما نسبته 27.5% من المبلغ االإجمالي للمساهمات السنوية بموجب بروتوكول 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق 1971، وذلك فيما 
يتعلق بهذه السنة التقويمية.

ض 2 و 3 من المادة 12 إل أن يزيد المبلغ االإجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل أطراف مساهمة . 2 ي الفقرت�ي
إذا ما أدى تطبيق االأحكام المنصوص عليها �ض

ض أن تخفض المساهمات المدفوعة  من دولة متعاقدة واحدة وبالنسبة لسنة تقويمية معينة، عّما نسبته 27.5% من مجموع المساهمات السنوية، فإنه يتع�ي
ي 

ض من هذه الدولة، كل بنسبة ما له، بحيث تبلغ نسبة مساهماتهم االإجمالية ما يساوي 27.5% من مجموع المساهمات السنوية �ض من قبل كل المساهم�ي
الصندوق فيما يتعلق بهذه السنة.

ض زيادة المساهمات المدفوعة . 3 ي دولة متعاقدة معينة، بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، فإنه يتع�ي
إذا ما خفضت المساهمات المدفوعة من قبل أشخاص �ض

االأشخاص  قبل  المدفوعة من  للمساهمات  االإجمالي  المبلغ  أن يصل  يكفل  بما  له،  ما  بنسبة  كل  االأخرى،  المتعاقدة  الدول  ي جميع 
�ض االأشخاص  قبل  من 

ي ما يتعلق بالنسبة التقويمية المعنية إل المبلغ االإجمالي للمساهمات الذي قررته الجمعية.
ي الصندوق �ض

ض عن المساهمة �ض المسؤول�ي

ي سنة تقويمية واحدة . 4
ي جميع الدول المتعاقدة �ض

تظل أحكام الفقرات من 1 إل 3 لهذه المادة سارية إل أن تبلغ الكمية االإجمالية لزيت الُمساهمة الُمستلم �ض
ة 5 سنوات من تاريخ �يان بروتوكول 1992 المذكور، أيهما تحقق أوالً. ي ف�ت

ما قدره 750 مليون طن، أو إل أن تنقىصض

     المادة 36 مكررة رابعاً

ي تكون فيها كل من اتفاقية الصندوق 1971 وهذه االتفاقية 
ة ال�ت بغض النظر عن أحكام هذه االتفاقية، تطبق االأحكام التالية عىل إدارة الصندوق خالل الف�ت

سارية المفعول:

ي يرأسها المدير، بوظيفة 
ي ما بعد باسم ”صندوق 1971”( ال�ت

يجوز أن تقوم أيضاً أمانة الصندوق، الُمنشأة باتفاقية الصندوق 1971 )المشار إليها �ض )أ( 
االأمانة ومدير الصندوق.

تمثيل  يتول  الصندوق  رئيس جمعية  فإن  الصندوق  ومدير  االأمانة  بمهام  )أ(،  الفرعية  للفقرة  وفقاً  أيضاً،   1971 ومدير صندوق  االأمانة  قامت  إذا  )ب( 
ض صندوق 1971 والصندوق. ي حاالت تعارض المصالح ب�ي

الصندوق �ض

اء الذين يعينهم، عند أدائهم لواجباتهم بمقتىصض هذه االتفاقية واتفاقية الصندوق 1971، عىل أنهم يخرقون  ال يعت�ب المدير والموظفون والخ�ب )ج( 
ي ما يتعلق بتأديتهم لواجباتهم بمقتىصض هذه المادة.

أحكام المادة 30 من هذه االتفاقية �ض

ي 
ي الرأي �ض

عىل جمعية الصندوق أن تسعى كي ال تتخذ قرارات تتعارض مع القرارات المتخذة من قبل جمعية الصندوق 1971. وإذا نشأت خالفات �ض )د( 
ي الرأي مع جمعية الصندوق 1971، بروح يسودها التعاون 

كة، فإن عىل جمعية الصندوق أن تعمل عىل التوصل إل اتفاق �ض ما يتعلق بقضايا إدارية مش�ت
. ض كة لكل من المنظمت�ي المتبادل وبما يراعي االأهداف المش�ت

امات وموجودات صندوق 1971 إذا قررت ذلك جمعية الصندوق 1971، وفقاً للفقرة 2 من المادة 44 التفاقية  ض يجوز أن تؤول للصندوق حقوق وال�ت )هـ( 
الصندوق 1971.

ي أّداها صندوق 1971 نيابة عن الصندوق.
دارية ال�ت يُسِدد الصندوق إل صندوق 1971 جميع التكاليف والمرصوفات الناجمة عن الخدمات االإ )و( 
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     المادة 36 مكررة خامساً

البنود الختامية

ي هذه 
شارات إل الدول المتعاقدة �ض تكون البنود الختامية لهذه االتفاقية هي المواد من 28 إل 39 من بروتوكول 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق 1971. وتف� االإ

وتوكول. ي ذلك ال�ب
االتفاقية عىل أنها إشارات إل الدول المتعاقدة �ض

وتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 البنود الختامية ل�ب

     المادة 28

التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، واالنضمام

/يناير 1994 أمام أية دولة وقـّعت عىل اتفاقية . 1 ي
/يناير 1993 إل 14 كانون الثا�ض ي

ي مدينة لندن من 15 كانون الثا�ض
وتوكول �ض يفتح باب التوقيع عىل هذا ال�ب

المسؤولية 1992.

وتوكول يخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة عليه.. 2 رهناً بمراعاة الفقرة 4، فإن هذا ال�ب

ي لم توقع عليه.. 3
وتوكول لالنضمام أمام الدول ال�ت رهناً بمراعاة الفقرة 4، يفتح باب هذا ال�ب

ي صّدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إل اتفاقية المسؤولية . 4
وتوكول من قبل الدول ال�ت يجوز التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام إل هذا ال�ب

1992 فقط.

ض العام للُمنظمة.. 5 ي�ي مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المع�ض لدى االأم�ي

المعّدلة بهذا . 6 ي صيغتها 
اتفاقية الصندوق 1971 �ض بأحكام  اتفاقية الصندوق 1971 ملزمة  ي 

�ض وتوكول ولكنها ليست طرفاً  ال�ب ي هذا 
الدولة الطرف �ض تكون 

وتوكول فيما يتعلق باالأطراف االأخرى فيها، ولكنها ال تكون ملزمة بأحكام اتفاقية الصندوق 1971 فيما يتعلق بأطراف تلك االتفاقية. ال�ب

بهذا . 7 المعّدلة  ي صيغتها 
الصندوق 1971 �ض اتفاقية  نفاذ تعديل ما عىل  أو االنضمام يودع بعد بدء  الموافقة،  أو  القبول،  أو  بالتصديق،  يعت�ب أي صك 

وتوكول منطبقاً عىل االتفاقية المنقحة عىل النحو المذكور، وذلك حسبما تحّورت بهذا التعديل. ال�ب

     المادة 29

معلومات عن زيت الُمساهمة

ي . 1
ي الفقرة 5 من المادة 28، وبصورة سنوية بعد ذلك �ض

وتوكول بالنسبة الأية دولة، فإن عىل تلك الدولة، عند إيداع الصك المشار إليه �ض قبل نفاذ هذا ال�ب
ي الصندوق تمشياً مع المادة 10 

ض العام للُمنظمة، أن تبعث إليه باسم وعنوان أي شخص يكون مسؤوالً فيما يتعلق بها عن المساهمة �ض موعد يحدده االأم�ي
ي تلقاها مثل هذا الشخص 

وتوكول، وكذلك ببيانات عن الكميات ذات العالقة من زيت المساهمة ال�ت ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
التفاقية الصندوق 1971 �ض

ي إقليم تلك الدولة خالل السنة التقويمية السابقة.
�ض

ي تلقاها االأشخاص المسؤولون . 2
ة االنتقالية، يقوم المدير سنوياً، من أجل االأطراف، بإرسال بيانات عن الكميات ذات العالقة من زيت الُمساهمة ال�ت خالل الف�ت

ض العام للُمنظمة. وتوكول إل االأم�ي ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
ي الصندوق بمقتىصض المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 �ض

عن الُمساهمة �ض
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     المادة 30

النفاذ

وط التالية:. 1 ي ع�ش شهراً من تاريخ استيفاء ال�ش
وتوكول بعد اث�ض يبدأ نفاذ هذا ال�ب

ض العام للُمنظمة؛ و ي دول عىل االأقل لصكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو االنضمام لدى االأم�ي
إيداع ثما�ض )أ( 

بالمادة 10 من  ض عن المساهمة عمالً  ض العام للُمنظمة وفقاً للمادة 29 تفيد بأن أولئك االأشخاص الذين سيكونون مسؤول�ي ورود معلومات إل االأم�ي )ب( 
وتوكول قد تلقوا خالل السنة التقويمية السابقة كمية إجمالية من زيت الُمساهمة قدرها 450 مليون  ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب

اتفاقية الصندوق 1971 �ض
طن عىل االأقل.

ض التنفيذ قبل بدء نفاذ اتفاقية المسؤولية 1992.. 2 وتوكول لن يدخل ح�ي عىل أن هذا ال�ب

وتـوكول ي�ي . 3 وط الفقرة 1 الخاصة بالنفاذ، فإن مفعول هذا ال�ب وتوكول بعد استيفاء �ش بالنسبة الأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إل هذا ال�ب
ي ع�ش شهراً من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك المناسب.

بعد اث�ض

وتوكول، أن ترُصح بأن هذا الصك ال يعت�ب نافًذا الأغراض . 4 يجوز الأية دولة، عند إيداع صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام فيما يتعلق بهذا ال�ب
ي المادة 31.

ة االأشـهر الستة المنصـوص عليها �ض هذه المـادة ح�ت نهاية ف�ت

ي أي وقـت من االأوقـات عن طريق تقديـم إخطار موجه ال االأميـن العام . 5
للفقرة السابقة أن تسحبه �ض يجوز الأية دولة تكون قد أصدرت ترصيحاً وفقاً 

ي تاريخ تسلم االإخطار، وتعت�ب أية دولة قدمت هذا السحب عىل أنها قد أودعت صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة 
للُمنظمة. ويبدأ نفاذ ذلك السحب �ض

ي ذلك التاريخ.
وتوكول �ض أو االنضمام فيما يتعلق بهذا ال�ب

وتوكول 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية 1969 عىل أنها أصدرت ترصيحاً عمالً بالفقرة 4 . 6 تعت�ب أية دولة قد تصدر ترصيحاُ وفقاً للفقرة 2 من المادة 13 ل�ب
ي ظل الفقرة 5 من هذه المادة.

ي ظل الفقرة 2 من المادة 13 انسحاباً أيضاً �ض
من هذه المادة. ويشكل االنسحاب من الترصيح �ض

     المادة 31

ي العام 1969 والعام 1971
االنسحاب من اتفاقي�ت

وط التالية: ي غضون ستة أشهر بعد تاريخ استيفاء ال�ش
رهناً بالمادة 30، و�ض

ض العام للمنظمة،  وتوكول أو تودع صكوكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى االأم�ي ي هذا ال�ب
ي دول عىل االأقل أطرافاً �ض

أن تصبح ثما�ض )أ( 
سواء خضعت للفقرة 4 من المادة 30 أم ال، و

ض عن المساهمة عمالً بالمادة 10 من  ض أو الذين سيكونون مسؤول�ي ض العام للُمنظمة معلومات وفقاً للمادة 29 بأن االأشخاص المسؤول�ي أن يتلقى االأم�ي )ب( 
وتوكول قد تلقوا خالل السنة التقويمية السابقة كمية إجمالية من زيت الُمساهمة قدرها 750 مليون  ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب

اتفاقية الصندوق 1971 �ض
طن عىل االأقل؛

وتوكول وكل دولة قد أودعت صكاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام، سواء خضع ذلك للفقرة 4 من المادة 30 أم ال،  ي هذا ال�ب
فإّن عىل كل طرف �ض

ي ع�ش شهراً من انقضاء مدة 
عالن عن االنسحاب من اتفاقية الصندوق 1971 واتفاقية المسؤولية 1969، إن كانا من أطرافهما، عىل أن يبدأ النفاذ خالل اث�ض االإ

االأشهر الستة المذكورة أعاله.
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     المادة 32

التنقيح والتعديل

يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمًرا بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق 1992.. 1

تعقد المنظمة مؤتمًرا للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق 1992 بناًء عىل طلب ما ال يقل عن ثلث جميع الدول المتعاقدة.. 2

     المادة 33

تعديل حدود التعويض

ي الفقرة 4 من المادة . 1
ح لتعديل حدود التعويض المنصوص عليها �ض ض العام للُمنظمة، بناًء عىل طلب ربع الدول المتعاقدة عىل االأقل، أي مق�ت يُعِمم االأم�ي

وتوكول عىل جميع أعضاء المنظمة وكل الدول المتعاقدة. ي صيغتها المنقحة بهذا ال�ب
4 التفاقية الصندوق 1971 �ض

ح ومعمم كما ورد أعاله إل اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه خالل مدة ستة أشهر عىل االأقل بعد تاريخ هذا التعميم.. 2 يحال أي تعديل مق�ت

ي أعمال . 3
ي المنظمة أم ال، أن تشارك �ض

وتوكول، سواء أكانت أعضاء �ض ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
ي اتفاقية الصندوق 1971 �ض

يحق لجميع الدول المتعاقدة �ض
ي التعديالت واعتمادها.

اللجنة القانونية للنظر �ض

ط حضور نصف الدول المتعاقدة . 4 ي اللجنة القانونية والموسعة وفقاً للفقرة 3، عىل �ش
ة والمصوتة �ض ي الدول المتعاقدة الحا�ض

تعتمد التعديالت بأغلبية ثل�ش
عىل االأقل وقت التصويت.

ات . 5 ار الناجمة عنها، والتغي�ي ة المكتسبة من الحوادث وال سيما مدى االأ�ض ض االعتبار الخ�ب ح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة القانونية بع�ي ي مق�ت
عند النظر �ض

وتوكول  ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
ي الفقرة 4 من اتفاقية الصندوق 1971 �ض

ض الحدود الواردة �ض ض االعتبار العالقة ب�ي ي القيم النقدية. وتأخذ اللجنة أيضاً بع�ي
�ض

ار التلّوث بالزيت لعام 1992. ي الفقرة 1 من المادة V لالتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض
والحدود الواردة �ض

/يناير 1998 أو خالل مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي . 6 ي
ي أي تعديل للحدود بمقتىصض هذه المادة قبل 15 كانون الثا�ض

ال يجوز النظر �ض )أ( 
وتوكول. ي ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا ال�ب

ي أي تعديل �ض
تعديل سابق بمقتىصض هذه المادة. وال ينظر �ض

وتوكول ُمزاداً بنسبة  ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
ي اتفاقية الصندوق 1971 �ض

ال يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثالً للحد المنصوص عليه �ض )ب( 
/يناير 1993. ي

سنوية قدرها 6% ومحسوبة عىل أساس مـَُركـَّب اعتباراً من 15 كانون الثا�ض

وباً بثالثة. وتوكول مرصض ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب
ي اتفاقية الصندوق 1971 �ض

ال يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثالً للحد المنصوص عليه �ض )ج( 

ي نهاية مدة ثمانية ع�ش شهراً بعد تاريخ االإخطار، إالّ إذا . 7
تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقاُ للفقرة 4. ويعت�ب التعديل مقبوالً �ض

ي هذه 
ة، أنها ال تقبل التعديل، و�ض ي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبالغ المنظمة، خالل تلك الف�ت

قام ما ال يقل عن ربع الدول ال�ت
الحالة يـُرفض التعديل وال يكون له أي مفعول.

يبدأ نفاذ أي تعديل يعت�ب مقبوالً وفقاً للفقرة 7 بعد ثمانية ع�ش شهراً من الموافقة عليه.. 8

وتوكول وفقاً للفقرتـيـن 1 و 2 من المادة 34 وذلك قبل ستة أشهـر عىل االأقل من نفاذ . 9 ضم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا ال�ب تل�ت
التعديل. وي�ي مفعول مثل هذا االنسحاب عند نفاذ التعديل.
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ي تصبح دولة متعاقدة خالل . 10
ة الثمانية ع�ش شهراً الالزمة للموافقة عليه قد انقضت، فإن الدولة ال�ت حينما تعتمد اللجنة القانونية تعديالً ما وال تكون ف�ت

ي 
ـِل وفقاً للفقرة 7. و�ض ة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قـُب ي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الف�ت

ة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. أما الدولة ال�ت تلك الف�ت
وتوكول بالنسبة لتلك الدولة،  ي هذه الفقرة، فإن أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا ال�ب

الحاالت المشار إليها �ض
إذا حل ذلك الحقاً.

     المادة 34

االنسحاب

ي أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة اليه.. 1
وتوكول �ض يجوز الأي طرف االنسحاب من ال�ب

ض العام للُمنظمة.. 2 يكون االنسحاب عن طريق إيداع صك لدى االأم�ي

ي الصك المذكور.. 3
ة أطول تحدد �ض ض العام للُمنظمة، أو بعد ف�ت ي ع�ش شهراً من إيداع صكه لدى االأم�ي

ي�ي مفعول االنسحاب بعد اث�ض

ي التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ االنسحاب من بروتوكول . 4
وتوكول. ويبدأ نفاذ هذا االنسحاب �ض َ االنسحـاب من اتفاقية المسؤوليـة 1992 انسحاباً من هذا ال�ب يُعت�ب

وتوكول. 1992 التفاقية المسؤولية 1969 وفقاُ للمادة 16 من ذلك ال�ب

وتوكول ولم تنسحب من اتفاقية الصندوق 1971 واتفاقية المسؤولية 1969 كما تتطلب المادة 31 عىل أنها قد انسحبت . 5 ي هذا ال�ب
َ أية دولة متعاقدة �ض تُعت�ب

ي تلك المادة. واعتباراً من التاريخ الذي يبدأ فيه 
ي ع�ش شهراً من انقضاء مدة االأشهر الستة المحددة �ض

وتوكول مع �يان مفعول ذلك بعد اث�ض من هذا ال�ب
وتوكول تودع صكاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام التفاقية  ي هذا ال�ب

ي المادة 31، فإن أية دولة �ض
نفاذ عمليات االنسحاب المنصوص عليها �ض

وتوكول مع �يان ذلك من تاريخ نفاذ مثل ذلك الصك. المسؤولية 1969 تعت�ب أنها انسحبت من هذا ال�ب

وتوكول، فإن انسحاب أي منها من اتفاقية الصندوق 1971 وفقاً للمادة 41 منها ال يجوز أن يُف� بأي شكل عىل أنه انسحاب من . 6 ض أطراف هذا ال�ب أما فيما ب�ي
وتوكول. ي صيغتها المعّدلة بهذا ال�ب

اتفاقية الصندوق 1971 �ض

امات الخاصة بتقديم . 7 ض وتوكول تتعلق باالل�ت وتوكول وفقاً لهذه المادة، يستمر انطباق أية أحكام من هذا ال�ب وبغض النظر عن انسحاب طرف ما من هذا ال�ب
ي الفقرة 2)ب( من المادة 12 

وتوكول فيما يتعلق بحادث مشار إليه �ض ي صيغتها المنقحة بهذا ال�ب
ي ظل المادة 10 من اتفاقية الصندوق 1971 �ض

المساهمات �ض
من تلك االتفاقية المعّدلة وواقع قبل نفاذ االنسحاب.

     المادة 35

الدورات االستثنائية للجمعية

ي مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، أن . 1
ة �ض ض يوماُ من إيداع صك لالنسحاب ترى أنه سيؤدي إل زيادة كب�ي يحق الأية دولة متعاقدة، خالل تسع�ي

ض يوماً من تلقي ذلك الطلب. ي موعد ال يتجاوز ست�ي
تطلب إل المدير أن يعقد دورة استثنائية للجمعية. وعىل المدير أن يدعو الجمعية إل االنعقاد �ض

ض يوماً من إيداع صك باالنسحاب، إذا ما رأى أن هذا االنسحاب سيسفر . 2 يجوز للمدير، بمبادرته الذاتية، أن يدعو إل عقد دورة استثنائية للجمعية خالل ست�ي
ي مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية.

ة �ض عن زيادة كب�ي

ي مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، . 3
ة �ض ي دورة استثنائية معقودة وفقاً للفقرة 1 أو 2 أن االنسحاب سيسفر عن زيادة كب�ي

إذا ما قررت الجمعية �ض
وتوكول اعتباراً من التاريخ ذاته. ي موعد ال يتجاوز 120 يوماً قبل تاريخ نفاذ االنسحاب، أن تنسحب من هذا ال�ب

فإنه يجوز الأي من هذه الدول، و�ض
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     المادة 36

وتوكول انقضاء ال�ب

ي التاريخ الذي يهبط فيه عدد الدول المتعاقدة إل أقل من ثالث.. 1
وتوكول �ض ي هذا ال�ب

ينقىصض

ي المادة 37 من . 2
وتوكول أن تمكـّن الصندوق من ممارسة مهامه عىل النحو الموصوف �ض ي اليوم السابق لتاريخ انقضاء ال�ب

وتوكول �ض عىل الدول الملزمة بهذا ال�ب
وتوكول. وتوكول وأن تظل، لذلك الغرض فحسب، ملزمة بهذا ال�ب هذا ال�ب

     المادة 37

تصفّية الصندوق

وتوكول، فإن الصندوق مع ذلك:. 1 إذا انقىصض هذا ال�ب

وتوكول؛ ي ال�ب
ي ما يتعلق بأي حادث واقع قبل أن ينقىصض

اماته �ض ض سيفي بال�ت )أ( 

ي ظل الفقرة )أ(، بما 
امات �ض ض ورية للوفاء باالل�ت ي ما يتعلق بالمساهمات إل الحد الذي تكون فيه هذه المساهمات �ض

سيكون مخوالً بممارسة حقوقه �ض )ب( 
ورية لهذا الغرض. ي ذلك نفقات إدارة الصندوق الرصض

�ض

ي . 2
ي ذلك التوزيع المنصف الأية أصول متبقية عىل أولئك االأشخاص الذين ساهموا �ض

تمام تصفية الصندوق، بما �ض تتخذ الجمعية جميع التداب�ي المالئمة الإ
الصندوق.

الأغراض هذه المادة، فإن الصندوق يظل شخصاً قانونياً.. 3

     المادة 38

يداع جهة االإ

ض العام للُمنظمة.. 1 وتوكول وأية تعديالت مقبولة بمقتىصض المادة 33 لدى االأم�ي يودع هذا ال�ب

2 .: ض العام للمنظمة بما يىلي يقوم االأم�ي

ي :
وتوكول باالآ�ت ي وقعت أو انضمت إل هذا ال�ب

إخطار جميع الدول ال�ت )أ( 

)1(    كل توقيع جديد أو إيداع لصك والتاريخ المتعلق بذلك؛

ي يعت�ب أنها تمت وفقاً لتلك المادة؛
ي ذلك الترصيحات وعمليات االنسحاب ال�ت

)2(    كل ترصيح أو إخطار بمقتىصض المادة 30 بما �ض

وتوكول؛ )3(    تاريخ نفاذ هذا ال�ب

ي المادة 31؛
)4(    التواريخ المطلوبة لعمليات االنسحاب المنصوص عليها �ض

ح لتعديل حدود التعويض تم وفقاُ للفقرة 1 من المادة 33؛ )5(    أي مق�ت

)6(    أي تعديل معتمد وفقاً للفقرة 4 من المادة 33؛
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ض 8 و 9 من تلك المادة؛ )7(    أي تعديل يعت�ب مقبوالً بمقتىصض الفقرة 7 من المادة 33، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقاُ للفقرت�ي

يداع وتاريخ النفاذ؛ وتوكول مع تاريخ االإ )8(    إيداع أي صك باالنسحاب من هذا ال�ب

)9(    أي انسحاب تم بمقتىصض الفقرة 5 من المادة 34؛

وتوكول. ي هذا ال�ب
)10(    أية مراسالت تتطلبها مادة ما �ض

وتوكول. وتوكول إل جميع الدول الموقعة وإل كل الدول المنضمة إل هذا ال�ب إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذا ال�ب )ب( 

ض العام للُمنظمة بنصه إل أمانة االأمم المتحدة للتسجيل والن�ش وفقاً للمادة 102 من ميثاق االأمم المتحدة.. 3 وتوكول، يـُرِسل االأم�ي فور نفاذ هذا ال�ب

     المادة 39

اللغات

سبانية، وتعت�ب النصوص الستة متساوية  ية، والفرنسية، والروسية، واالإ ض نجل�ي ي نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، واالإ
وتوكول �ض ُحِرَر هذا ال�ب

الُحجّية. ي 
�ض

. ض ض وتسع�ي /نوفم�ب عام ألف وتسعمائة واثن�ي ي
ين الثا�ض ين من شهر ت�ش ي اليوم السابع والع�ش

ي مدينة لندن �ض
أبرم �ف

وتوكول.6 وإشهاداً عىل ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسمياً من ِقَبل حكوماتهم بالتوقيع عىل هذا ال�ب

6           حذفت التواقيع.
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قرار 

ين أول/أكتوبر 2000( ي الُمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 18 ت�ش
)اعتمد من ِقَبل اللجنة القانونية �ف

الدولية  االتفاقية  لتعديل  بروتوكول 1992  ي 
التعويض �ض اعتماد تعديالت حدود 

ار التلّوث بالزيت، لعام 1971 بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أ�ض

: ض ي والثمان�ي
ي اجتماعها الثا�ض

إن اللجنة القانونية �ض

إذ تش�ي إل المادة 33)ب( من اتفاقية الُمنظمة البحرية الدولية )الُمشار إليها فيما بعد بـ ”اتفاقية الُمنظمة”( فيما يتعلق بأعمال اللجنة،

ي تحكم االإجراءات الواجب اتباعها عند ممارسة المهام الُملقاة عىل عاتقها من أو 
ي اعتبارها المادة 36 من اتفاقية الُمنظمة والمتعلقة بالقواعد ال�ت

وإذ تضع �ف
بموجب أي اتفاقية دولية أو صك،

ار التلوث بالزيت لعام 1971 )الُمشار  وإذ تش�ي أيضاُ إل المادة 33 من بروتوكول 1992 لتعديل االتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أ�ض
ي المادة 6)3( من بروتوكول الصندوق لعام 

إليها فيما بعد ”بروتوكول الصندوق لعام 1992“( والمتعلقة باالإجراءات لتعديل مقادير حدود التعويض الُمبينة �ض
،1992

حة والُمعممة وفقاً الأحكام المادة 33)1( و )2( من بروتوكول الصندوق لعام 1992، ي تعديالت مقادير حدود التعويض الُمق�ت
وقد نظرت �ض

ي المادة 6)3( من بروتوكول الصندوق لعام 1992، . 1
تعتمد وفقاُ للمادة 33)4( من بروتوكول الصندوق لعام 1992 تعديالت مقادير حدود التعويض الُمبينة �ض

ي ُمرفق هذا القرار؛
وكما هي ُمبينة �ض

ي 1 أيار/مايو 2002، إال إذا، سبق ذلك التاريخ، قيام . 2
تحدد وفقاُ للمادة 33)7( من بروتوكول الصندوق لعام 1992 بأن هذه التعديالت تعت�ب مقبولة حكماً �ض

ين االأول/أكتوبر 2000( بإبالغ المنظمة بأنهم ال يقبلون  ي 18 ت�ش
ي تاريخ اعتماد تلك التعديالت )الواقع �ض

ي كانت دول ُمتعاقدة �ض
ما ال يقل عن ربع الدول ال�ت

تلك التعديالت؛

ض النفاذ . 3 وتحدد أيضاُ أن وفقاُ للمادة 33)8( من بروتوكول الصندوق لعام 1992 بأن تلك التعديالت تعت�ب مقبولة حكماً وفقاُ للفقرة 2 أعاله، وستدخل ح�ي
/نوفم�ب 2003؛ ي

ين الثا�ض بتاريخ 1 ت�ش

ي . 4
ض العام وفقاُ للمادة 33)7( و 38)2()6( من بروتوكول الصندوق لعام 1992 بأن يُرسل نُسخ مصّدقة من القرار الحالي والتعديالت الواردة �ض تطلب من االأم�ي

وتوكول الصندوق لعام 1992؛ و ي وقعت أو انضمت ل�ب
ُمرفقه لجميع الدول ال�ت

وتوكول الصندوق لعام 1992.. 5 ض العام أيضاُ بأن يُرسل نُسخ مصّدقة من القرار الحالي وُمرفقه الأعضاء المنظمة الذين لم يوقعوا أو ينضموا ل�ب تطلب من االأم�ي
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ُمرفق 

الدولية بشأن  االتفاقية  لتعديل  بروتوكول 1992  ي 
�ض التعويض  تعديالت لحدود 

ار التلّوث بالزيت، لعام 1971 إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أ�ض

: تُعّدل المادة 6)3( من بروتوكول الصندوق لعام 1992 كما يىلي

• ي الفقرة 4)أ( إل ”135 مليون وحدة حسابّية” تُقرأ ” 203,000,000 وحدة حسابّية”؛	
شارة �ض االإ

• ي الفقرة 4)ب( إل ”135مليون وحدة حسابّية” تُقرأ ” 203,000,000 وحدة حسابّية”؛ و	
شارة �ض االإ

• ي الفقرة 4)ج( إل ”200 مليون وحدة حسابّية” تُقرأ ” 300,740,000 وحدة حسابّية.	
شارة �ض االإ

رار
ق
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بروتوكول عام 2003 لالتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض 
ار التلّوث بالزيت، لعام 71992  عن أ�ف

وتوكول، ي هذا ال�ب
إن الدول الُمتعاقدة �ض

ار التلّوث بالزيت، لعام 1992 )الُمشار إليها فيما بعد بـ ”اتفاقية المسؤولية لعام 1992”(، ي اعتبارها االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض
إذ تَضع �ف

ار التلّوث بالزيت، لعام 1992 )الُمشار إليها فيما بعد بـ ”اتفاقية الصندوق  ي االتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أ�ض
وبعد أن نظرت �ض

لعام 1992”(،

ار التلّوث بالزيت، وإذ تُؤكد أهمية الحفاظ عىل استمرار النظام الدولي للمسؤولية والتعويض عن أ�ض

ي بعض الدول 
ي ظروف معينة �ض

وإذ تُش�ي إل أن الحد االأقىص من التعويض الذي تتيحه اتفاقية الصندوق لعام 1992 قد ال يكفي الستيفاء احتياجات التعويض �ض
ي تلك االتفاقية،

الُمتعاقدة �ض

وإذ تُدرك أن عدداً من الدول الُمتعاقدة عىل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1992 يرى من الالزم أن يتم عىل سبيل االستعجال توف�ي 
ي ذلك أن تنضم إليه،

أموال إضافية للتعويض بإنشاء نظام تكميىلي يُمّكن الدول الراغبة �ض

ر، وأن يخفف كذلك من  ار الناجمة عن التلّوث بالزيت تعويضاً كامالً عن الفقدان أو الرصض وإذ تعتقد أن النظام التكميىلي ينبغي أن يضمن تعويض ضحايا االأ�ض
ي قد يكون فيها المبلغ المخصص للتعويض بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 

ي الحاالت ال�ت
ي يواجهها الضحايا �ض

وطأة الصعوبات ال�ت
ار التلوث بالزيت الُمنشأ عام 1992 تبعاً لذلك أن  ي يقرر فيها الصندوق الدولي للتعويض عن أ�ض

1992 غ�ي كاٍف لسداد قيمة الُمطالبات المثبتة سداداً كامالً وال�ت
يدفع بصورة مؤقتة جزءاً فقط من أية ُمطالبة مثبتة؛

ي اتفاقية الصندوق لعام 1992 دون سواها،
ي اعتبارها أن االنضمام إل النظام التكميىلي ينبغي أن يكون متاحاً فقط للدول االأطراف �ض

وإذ تضع �ف

: قد اتفقت عىل ما يىلي

أحكام عامة

     المادة 1

وتوكول:  الأغراض هذا ال�ب

ار التلّوث بالزيت لعام 1992؛. 1 ي االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أ�ض
”اتفاقية المسؤولية لعام 1992“ تع�ض

ار التلّوث بالزيت لعام 1992؛. 2 ي االتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أ�ض
”اتفاقية الصندوق لعام 1992“ تع�ض

ار التلّوث بالزيت، الُمنشأ بموجب اتفاقية الصندوق لعام 1992؛. 3 ي الصندوق الدولي للتعويض عن أ�ض
”صندوق عام 1992“ يع�ض

. 7             بروتوكول الصندوق التكميىلي

Arabic IOPC.indd   43 1/24/16   11:19 AM



44 صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث بالزيت نصوص االتفاقيات الدولية 

وتوكول، ما لم يُنَّص عىل خالف ذلك؛. 4 ي هذا ال�ب
”الدولة المتعاقدة” يُقَصد بها دولة متعاقدة �ض

ي ”الصندوق . 5
ي تلك االتفاقية يع�ض

وتوكول عىل سبيل االإحالة المرجعية، فإن مصطلح ”الصندوق“ �ض ي هذا ال�ب
ض أحكام اتفاقية الصندوق لعام 1992 �ض عند تضم�ي

“، ما لم يُنّص عىل خالف ذلك؛ التكميىلي

ار التـلّوث“ و ”التدابيـر الوقائيـة“ و ”الحادث“ و ”الُمنظمة“ نفس . 6 يكون مع�ض المصطلحات التالية: ”السفينة“ و ”الشخص“ و ”المالك“ و ”الزيـت“ و ”أ�ض
ي المادة I من اتفاقية المسؤولية لعام 1992؛

المع�ض الُمسَند إليها �ض

ي المادة 1 . 7
ي الُمسَند إليها �ض

يكون مع�ض المصطلحات التالية: ”زيت الُمساهمة“ و ”الوحدة الحسابية“ و ”الطن“ و ”الكفيل“ و “المنشأة الطرفية“ نفس المع�ض
من اتفاقية الصندوق لعام 1992، ما لم يُنّص عىل خالف ذلك؛

ي يقرّها صندوق عام 1992 أو تُعّد مقبولة بموجب قرار صادر عن محكمة مختصة يكون ملزماً لصندوق عام 1992، وغ�ي . 8
”الُمطالبة المثبتة“ هي الُمطالبة ال�ت

ي الفقرة 4 من المادة 
ي كانت ستعّوض تعويضاً كامالً إذا لم يُطبَّق عىل تلك الحادثة الحد االأقىص المنصوص عليه �ض

خاضع الأشكال المراجعة العادية، وال�ت
4 من اتفاقية الصندوق لعام 1992.

ار التلّوث بالزيت لعام 2003، ما لم يُنّص عىل خالف ذلك؛. 9 ي ”الجمعية“ جمعية الصندوق الدولي التكميىلي للتعويض عن أ�ض
تع�ض

ي ”الُمنظمة“ الُمنظمة البحرية الدولية؛. 10
تع�ض

ض العام للُمنظمة.. 11 ض العام“ االأم�ي يُقَصد بـ ”االأم�ي

     المادة 2

ار التلّوث بالزيت لعام . 1 ار التلّوث بالزيت ويسمى ”الصندوق التكميىلي الدولي للتعويض عن أ�ض يُنشأ بموجب هذا صندوق تكميىلي دولي للتعويض عن أ�ض
،)“ 2003“ ويُشار إليه فيما يىلي باسم )”الصندوق التكميىلي

ي . 2
امات وأن يكون طرفاً �ض ض ض تلك الدولة، عىل الوفاء بالحقوق واالل�ت ي كل دولة متعاقدة، شخصاً قانونياً يتمتع بالقدرة، بموجب قوان�ي

، �ض يُعّد الصندوق التكميىلي
. ي للصندوق التكميىلي

االإجراءات القانونية أمام محاكم تلك الدولة. وتَعت�ب كل دولة متعاقدة مدير الصندوق التكميىلي الُممثل القانو�ض

     المادة 3

: وتوكول بصفة حرصية عىل ما يىلي ينطبق هذا ال�ب

ي تقع:
ار التلّوث ال�ت أ�ض )أ(  

قليمي، ي ذلك بحرها االإ
ي إقليم دولة متعاقدة، بما �ض

)1(    �ض

ي 
، أو، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت هذه المنطقة، �ض ي الدولي

ي المنطقة االقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، الُمنشأة وفقاً للقانو�ض
)2(   �ض

ط أالَّ تمتد إل أبعد من 200 ميل  ، وب�ش قليمي لتلك الدولة وتكون متاخمة له، وتحددها الدولة المذكورة وفقاً للقانون الدولي منطقة تقع وراء البحر االإ
قليمي؛ ي يقاس عندها عرض بحرها االإ

بحري من خطوط االأساس ال�ت

. ار أو تقليلها إل الحد االأد�ض التداب�ي الوقائية، أينما تتخذ، لمنع هذه االأ�ض )ب(  
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التعويض التكميىلي

     المادة 4

ار التلوث بالزيت إذا عجز هذا الشخص عن الحصول عىل تعويض كامل وواٍف عن ُمطالبة . 1 يدفع الصندوق التكميىلي تعويضاً الأي شخص معاٍن من أ�ض
ر الكىلي يتجاوز أو قد يتجاوز الحد االأقىص المطبَّق من التعويض المنصوص عليه  ر بموجب أحكام اتفاقية صندوق عام 1992، الأن الرصض ُمثبتة لهذا الرصض

ي الفقرة 4 من المادة 4 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 فيما يتعلق بأي حادث منفرد.
�ض

يكون المبلغ االإجمالي للتعويض القابل للسداد من ِقبل الصندوق التكميىلي بموجب هذه المادة، بالنسبة الأي حادث منفرد، محدوداً، بحيث ال يتجاوز . 2 )أ(  
ي نطاق تطبيق هذا 

المقدار الكىلي لهذا المبلغ ومقدار التعويض المسدد فعالً وفقاً التفاقية المسؤولية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1992، و�ض
وتوكول، 750 مليون من الوحدات الحسابية. ال�ب

ي الفقرة الفرعية 2)أ( إل العملة الوطنية عىل أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها 
ل المبلغ البالغ 750 مليون من الوحدات الحسابية والمذكور �ض يُحوَّ )ب(  

ي التاريخ الذي تحدده جمعية صندوق عام 1992 لتحويل الحد االأقىص من المبلغ القابل للسداد بموجب اتفاقية المسؤولية 
من حقوق السحب الخاصة �ض

لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1992.

حيثما يتجاوز مقدار الُمطالبات الُمثبتة ضد الصندوق التكميىلي المبلغ االإجمالي للتعويض القابل للسداد بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، فإن المبلغ المتاح . 3
وتوكول واحداً بالنسبة  ي نطاق هذا ال�ب

د فعالً من ِقبل المّدعي �ض ض أية ُمطالبة ُمثبتة ومقدار التعويض المس�ت ع عىل نحٍو تكون فيه النسبة ب�ي يجب أن يوزَّ
. ض لجميع المّدع�ي

وتوكول. وتقترص التعويضات . 4 ي الفقرة 8 من المادة 1 من هذا ال�ب
يدفع الصندوق التكميىلي تعويضات تتعلق بالُمطالبات الُمثبتة عىل النحو المنصوص عليه �ض

عىل هذه الُمطالبات فقط.

     المادة 5

يدفع الصندوق التكميىلي تعويضات عندما ترى جمعية صندوق عام 1992 أن المبلغ الكىلي للُمطالبات الُمثبتة يتجاوز أو قد يتجاوز مجموع مبلغ التعويضات 
الُمتاح بموجب الفقرة 4 من المادة 4 من اتفاقية الصندوق لعام 1992، وأن تكون جمعية صندوق عام 1992 قد قررت تبعاً لذلك، بصفة مؤقتة أو نهائية، أن 
ي هذه الحالة، تقرر جمعية الصندوق التكميىلي ما إذا كان الصندوق التكميىلي سيدفع جزءاً من 

تقترص المبالغ المدفوعة عىل جزء من أية ُمطالبة ُمثبتة فحسب. و�ض
أية ُمطالبة ُمثبتة والمقدار الذي سيدفعه بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1992.

     المادة 6

ض 2 و 3 من المادة 15، تُعَت�ب حقوق التعويض ضد الصندوق التكميىلي منقضية فقط إذا كانت منقضية ضد صندوق عام 1992 بموجب . 1 رهناً بأحكام الفقرت�ي
المادة 6 من اتفاقية الصندوق لعام 1992.

2 .. ي يقّدمها مّدعي ضد صندوق عام 1992 ُمطالبة ُمقّدمة من نفس المّدعي ضد الصندوق التكميىلي
تُعّد الُمطالبة ال�ت

     المادة 7

تنطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من المادة 7 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 عىل دعاوى التعويض الُمقامة ضد الصندوق التكميىلي وفقاً للفقرة . 1
وتوكول. 1 من المادة 4 من هذا ال�ب
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ار التلّوث أمام محكمة مختصة بموجب المادة IX من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 ضد مالك سفينة أو كفيله، فإن . 2 حينما تُرَفع دعوى للتعويض عن أ�ض
وتوكول فيما يتعلق  هذه المحكمة تتمتع بأهلية اختصاصية حرصية عىل أي دعوى ضد الصندوق التكميىلي للتعويض بموجب أحكام المادة 4 من هذا ال�ب
ي اتفاقية المسؤولية 

ي دولة طرف �ض
ار التلّوث بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 1992 أمام محكمة �ض ي حال رفع دعوى للتعويض عن أ�ض

ر ذاته. إالّ أنه �ض بالرصض
وتوكول يمكن أن تُعرَض، وفقاً لرغبة  وتوكول، فإن أي دعاوى ضد الصندوق التكميىلي بموجب المادة 4 من هذا ال�ب ي هذا ال�ب

لعام 1992 ولكنها ليست طرفاً �ض
وتوكول، عىل أن تتمتع هذه المحكمة  ي هذا ال�ب

ي دولة طرف �ض
، أو أمام أي محكمة �ض ي يقع فيها مقر الصندوق التكميىلي

ي الدولة ال�ت
المّدعي، أمام محكمة �ض

باالأهلية بموجب المادة IX من اتفاقية المسؤولية لعام 1992.

ي دولة . 3
ار التلّوث ضد صندوق عام 1992 أمام محكمة �ض ي حالة رفع دعوى للتعويض عن أ�ض

من دون االإخالل بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، فانه �ض
وتوكول، فإن أي دعوى ذات صلة بذلك مقامة ضد الصندوق التكميىلي يمكن أن  ي هذا ال�ب

ي اتفاقية الصندوق لعام 1992 ولكنها ليست طرفاً �ض
متعاقدة �ض

ي دولة طرف، عىل أن تتمتع هذه المحكمة باالأهلية 
ي يقع فيها مقر الصندوق، أو أمام أي محكمة �ض

ي الدولة ال�ت
تُعرَض، وفقاً لرغبة المّدعي، أمام محكمة �ض

بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

     المادة 8

وتوكول، فإن أي حكم ضد الصندوق التكميىلي تُصِدره محكمة ذات اختصاص، . 1 ي الفقرة 3 من المادة 4 من هذا ال�ب
رهناً بأي قرار يتعلق بالتوزيع المشار إليه �ض

اف ويكون قابالً للتنفيذ  ي دولة االأصل وال يُعّد خاضعاً لالأشكال العادية من المراجعة، يلقى االع�ت
وتوكول، ويغدو قابالً للتنفيذ �ض وفقاً للمادة 7 من هذا ال�ب

ي المادة X من اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
وط ذاتها المنصوص عليها �ض ي كل دولة متعاقدة بال�ش

�ض

اف باالأحكام وتنفيذها بنفس . 2 اف باالأحكام وتنفيذها، عىل أن تؤدي هذه الُنُظم إل ضمان االع�ت يجوز للدولة المتعاقدة أن تطّبق نُُظماً أخرى بشأن االع�ت
ي الفقرة 1.

القدر المنصوص عليه �ض

     المادة 9

وتوكول، يكتسب الصندوق بالحلول . 1 ار التلّوث يدفعه الصندوق التكميىلي وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من هذا ال�ب فيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض عن أ�ض
ي يتمتع بها الشخص المعّوض عىل هذا النحو بمقتىصض اتفاقية المسؤولية لعام 1992 إزاء المالك أو كفيله.

الحقوق ال�ت

ي يتمتع بها الشخص المعّوض بمقتىصض اتفاقية الصندوق لعام 1992 ضد صندوق عام 1992.. 2
يكتسب الصندوق التكميىلي بالحلول الحقوق ال�ت

ي الفقرة السابقة. وأياً . 3
ي هذه االتفاقية ما يخل بأي حق للرجوع أو الحلول يتمتع به الصندوق التكميىلي ضد أشخاص من غ�ي االأشخاص المشار إليهم �ض

ليس هناك �ض
ض الشخص الذي ُدِفع له التعويض. ي الحلول ضد هذا الشخص أقل مؤاتاة مما تتمتع به جهة تأم�ي

كان االأمر، فإنه ال يجوز أن يكون حق الصندوق �ض

ار . 4 ي دفعت التعويض عن أ�ض
، فإن أي دولة متعاقدة، أو وكالتها، ال�ت من دون االإخالل بأي حقوق للحلول أو الرجوع يمكن وجودها ضد الصندوق التكميىلي

وتوكول. ي كان سيتمتع بها بموجب هذا ال�ب
، تكتسب بالحلول حقوق الشخص المعوَّض عىل هذا النحو ال�ت ي

التلوث وفقاً الأحكام القانون الوط�ض

الُمساهمات

     المادة 10

ي السنة . 1
د المساهمات السنوية إل الصندوق التكميىلي فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة من ِقبل أي شخص تلقى كميات يزيد مجموعها عىل 150,000 طن �ض تُسدَّ

ي الفقرة 2)أ( أو )ب( من المادة 11.
التقويمية المشار إليها �ض

أ أو المنشآت الطرفية؛ ي إقليم تلك الدولة من زيت المساهمة المنقول بحراً إل تلك الموا�ض
أ أو المنشآت الطرفية الواقعة �ض ي الموا�ض

�ض )أ( 
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الدول  أو منشأة طرفية لدولة من غ�ي  ميناء  ي 
�ض بحراً والمرصَّف  المنقول  المساهمة  المتعاقدة من زيت  الدولة  تلك  إقليم  ي 

�ض أية منشآت واقعة  ي 
�ض )ب(  

ي تلك الدولة 
ي دولة متعاقدة بعد ترصيفه �ض

يطة أال يُحسب حساب زيت المساهمة بفعل هذه الفقرة الفرعية فقط إال عند التلقي االأول له �ض المتعاقدة، �ش
غ�ي المتعاقدة.

2 .. ام بدفع مساهمات للصندوق التكميىلي ض تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 عىل االل�ت

     المادة 11

بغرض تقدير مبلغ المساهمات السنوية المستحقة، إن وجدت، ومراعاًة للحاجة إل الحفاظ عىل مبالغ سائلة كافية، فإن عىل الجمعية أن تقوم، بالنسبة . 1
: انية لما يىلي ض لكل سنة تقويمية، بوضع تقدير عىل شكل م�ي

نفاق االإ  )1(

ي السنة المعنية وأي عجز ناجم عن عمليات السنوات السابقة؛
)أ(    تكاليف ونفقات إدارة الصندوق التكميىلي �ض

ي 
وتوكول، بما �ض ي السنة المعنية لتسوية الُمطالبات المرفوعة ضده بموجب المادة 4 من هذا ال�ب

ي يُسّددها الصندوق التكميىلي �ض
)ب(  المدفوعات ال�ت

ي حصل عليها سابقاً لتسوية تلك المطالبات.
ذلك تسديدات القروض ال�ت

الدخل  )2(

ي ذلك أية فوائد؛
)أ(    المبالغ الفائضة عن عمليات السنوات السابقة، بما �ض

انية؛ ض )ب(  المساهمات السنوية، إذا ما دعت الحاجة إليها لموازنة الم�ي

)ج(   أي دخل آخر.

ي ما يتعلق بكل دولة متعاقدة، . 2
، بناًء عىل ذلك القرار، و�ض تتول الجمعية تحديد المبلغ االإجمالي للمساهمات المقرر تحصيلها. ويقوم مدير الصندوق التكميىلي

وتوكول: ي المادة 10 من هذا ال�ب
بحساب مقدار المساهمة السنوية لكل شخص مشار إليه �ض

ي الفقرة 1)1()أ( من هذه المادة عىل أساس مبلغ محدد عن كل طن من 
ي تكون فيها المساهمة موّجهة لتسديد المدفوعات المشار إليها �ض

ي الحدود ال�ت
�ض )أ( 

ي الدولة المعنية أثناء السنة التقويمية السابقة؛
زيت الُمساهمة تلقاه أولئك االأشخاص �ض

ي الفقرة 1)1()ب( من هذه المادة عىل أساس مبلغ محدد عن كل طن من 
ي تكون فيها المساهمة موّجهة لتسديد المدفوعات المشار إليها �ض

ي الحدود ال�ت
�ض )ب( 

وتوكول  ي هذا ال�ب
، عىل أن تكون تلك الدولة طرفاً �ض ي

ي وقع فيها الحادث المع�ض
زيت المساهمة تلقاه أولئك االأشخاص أثناء السنة التقويمية السابقة للسنة ال�ت

ي تاريخ وقوع الحادث.
�ض

المبلغ االجمالي لزيت . 3 المطلوبة عىل  ي للمساهمات 
المع�ض االإجمالي  المبلغ  المادة عن طريق تقسيم  الفقرة 2 من هذه  ي 

إليها �ض المشار  المبالغ  تُستخَلص 
ي السنة المعنية.

ي جميع الدول المتعاقدة �ض
المساهمة المتلقى �ض

. ويجوز للجمعية أن تقرر تاريخاً مختلفاً للسداد.. 4 ي اللوائح الداخلية للصندوق التكميىلي
ي التاريخ المنصوص عليه �ض

تغدو المساهمة السنوية مستحقة �ض

لة وفقاً . 5 لة وفقاً للفقرة 2)أ( والمبالغ المحصَّ ، مناقلة المبالغ المحصَّ ي اللوائح المالية للصندوق التكميىلي
ي يُنّص عليها �ض

وط ال�ت يجوز للجمعية، بموجب ال�ش
للفقرة 2)ب(.
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     المادة 12

1 .. تنطبق أحكام المادة 13 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 عىل المساهمات المقّدمة للصندوق التكميىلي

ي المادة 14 من . 2
ام بدفع المساهمات إل الصندوق التكميىلي وفقاً لالإجراءات المنصوص عليها �ض ض يجوز للدولة المتعاقدة أن تتحمل بنفسها مسؤولية االل�ت

اتفاقية الصندوق لعام 1992.

     المادة 13

د الدول المتعاقدة مدير الصندوق التكميىلي بمعلومات عن الزيت المتلقي وفقاً للمادة 15 من اتفاقية الصندوق لعام 1992، عىل ان تكون المعلومات . 1 تُزوِّ
وتوكول أيضاً. مت بموجب هذا ال�ب المقّدمة لمدير صندوق عام 1992، بمقتىصض الفقرة 2 من المادة 15 من اتفاقية الصندوق لعام 1992، قد ُقدِّ

ض يكّبد ذلك الصندوق التكميىلي خسارة مالية، فإن . 2 ي الفقرة 1، وح�ي
امات المتعلقة بتقديم المعلومات المنصوص عليها �ض ض عندما ال تفي دولة متعاقدة باالل�ت

، إذا  تلك الدولة المتعاقدة تكون مسؤولة عن تعويض الصندوق التكميىلي عن تلك الخسارة. وتقرر الجمعية، بناًء عىل توصية من مدير الصندوق التكميىلي
كان عىل تلك الدولة المتعاقدة دفع ذلك التعويض.

     المادة 14

1 .. ي كل دولة متعاقدة بمقدار مليون طن كحد أد�ض
د كمية الزيت الُمتلقى �ض وتوكول ومن دون االإخالل بأحكام المادة 10 منه، تُحدَّ الأغراض هذا ال�ب

وتوكول، . 2 ي تقع، بمقتىصض هذا ال�ب
امات ال�ت ض ي الدولة المتعاقدة عن مليون طن، تتحمل الدولة المتعاقدة االل�ت

حينما تقل الكمية االإجمالية من الزيت الُمتلقى �ض
ي إقليم تلك الدولة، إذا لم يوجد شخص يتحمل 

ي الصندوق التكميىلي فيما يتعلق بالزيت الُمتلقى �ض
عىل عاتق أي شخص يكون مسؤوالً عن الُمساهمة �ض

المسؤولية عن الكمية االإجمالية للزيت الُمتلقى.

     المادة 15

وتوكول، بإبالغ مدير الصندوق . 1 ي المادة 10، تقوم تلك الدولة المتعاقدة، الأغراض هذا ال�ب
وط الواردة �ض ي ال�ش

ي دولة متعاقدة شخص يستو�ض
إذا انعدم �ض

التكميىلي بذلك.

قليمي أو منطقتها االقتصادية الخالصة أو . 2 ي إقليم أي دولة متعاقدة أو بحرها االإ
ي تحدث �ض

ار التلّوث ال�ت ال يدفع الصندوق التكميىلي أي تعويض عن أ�ض
ر أو تقليله إل  ض أو تداب�ي وقائية، حيثما اتُخَذت، لمنع وقوع الرصض

َّ وتوكول، فيما يتعلق بحادث مع�ي منطقة محددة بمقتىصض المادة 3)أ()2( من هذا ال�ب
امات بإبالغ مدير الصندوق التكميىلي وفقاً للفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 1 من هذه المادة فيما يتعلق  ض أد�ض حد، إالَّ بعد استيفاء الدولة المتعاقدة لالل�ت
ي الوفاء بتلك 

َ الدولة المتعاقدة بمقتضاها قد فشلت �ض ي تُعت�ب
ي الالئحة الداخلية الظروف ال�ت

بكل السنوات السابقة لوقوع ذلك الحادث. وتحدد الجمعية �ض
امات. ض االل�ت

إذا ُحرَمت الدولة المتعاقدة من التعويض مؤقتاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، فإنها تُحرَم بصورة دائمة من أي تعويض بشأن ذلك الحادث إذا لم يتم . 3
امات المتعلقة بإخطار مدير الصندوق التكميىلي بموجب الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 1 من هذه المادة خالل عام واحد من قيام مدير  ض الوفاء باالل�ت

بالغ. الصندوق التكميىلي بإخطار الدولة بعجزها عن االإ

تُحتَسب أية مدفوعات من المساهمات المستحقة للصندوق التكميىلي خصماً عىل التعويض المستحق للمدين أو وكالئه.. 4
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دارة التنظيم واالإ

     المادة 16

يكون للصندوق التكميىلي جمعية وأمانة يرأسها مدير.. 1

2 .. تنطبق المواد من 17 إل 20 ومن 28 إل 33 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 عىل جمعية وأمانة ومدير الصندوق التكميىلي

3 .. تنطبق المادة 34 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 عىل الصندوق التكميىلي

     المادة 17

يجوز أن تقوم أيضاً أمانة صندوق عام 1992، برئاسة مدير صندوق عام 1992، بوظيفة أمانة الصندوق التكميىلي ومديره.. 1

، فإن رئيس جمعية الصندوق التكميىلي . 2 إذا قامت أمانة ومدير صندوق عام 1992 أيضاً، وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، بمهام أمانة ومدير الصندوق التكميىلي
. ض صندوق عام 1992 والصندوق التكميىلي ي حاالت تعارض المصالح ب�ي

يتول تمثيل الصندوق التكميىلي �ض

وتوكول واتفاقية الصندوق لعام 1992، . 3 اء الذين يعّينهم، لدى أدائهم لواجباتهم بمقتىصض هذا ال�ب َ مدير الصندوق التكميىلي والموظفون والخ�ب ال يُعت�ب
وتوكول فيما يتعلق بتأديتهم  عىل أنهم يخرقون أحكام المادة 30 من اتفاقية الصندوق لعام 1992 المطبَّقة بمقتىصض الفقرة 2 من المادة 16 من هذا ال�ب

لواجباتهم بمقتىصض هذه المادة.

ي الرأي فيما يتعلق بقضايا . 4
تحرص الجمعية عىل أال تتخذ قرارات تتعارض مع القرارات المتخذة من ِقبل جمعية صندوق عام 1992. وإذا نشأت خالفات �ض

ي الرأي مع جمعية صندوق عام 1992، بروح يسودها التعاون المتبادل وبما يراعي 
كة، فإن عىل الجمعية أن تعمل عىل التوصل إل اتفاق �ض إدارية مش�ت

. ض كة لكٍل من المنظمت�ي االأهداف المش�ت

عن . 5 نيابًة   1992 عام  صندوق  يؤديها  ي 
ال�ت االدارية  الخدمات  عن  الناجمة  والمرصوفات  التكاليف  جميع   1992 عام  لصندوق  التكميىلي  الصندوق  د  يُسدِّ

. الصندوق التكميىلي

أحكام انتقالية

     المادة 18

ي دولة متعاقدة واحدة خالل سنة . 1
رهناً بأحكام الفقرة 4، ال يتجاوز المبلغ االإجمالي من المساهمات السنوية المدفوعة فيما يتعلق بزيت المساهمة المتلقى �ض

وتوكول عن تلك السنة التقويمية. تقويمية 20% من المبلغ االإجمالي للمساهمات السنوية المحدد بمقتىصض هذا ال�ب

ي دولة متعاقدة واحدة . 2
ي يدفعها المساهمون �ض

ض 2 و 3 من المادة 11 إل أن يتجاوز المبلغ االجمالي للمساهمات ال�ت ي الفقرت�ي
إذا أدى تطبيق االأحكام الواردة �ض

ي تلك الدولة بنفس المقدار بحيث يعادل 
ض �ض ي يدفعها جميع المساهم�ي

ي سنة تقويمية 20% من مجموع المساهمات السنوية، تُخفَّض المساهمات ال�ت
�ض

ي تُدَفع للصندوق التكميىلي عن تلك السنة.
مجموع مساهماتهم 20% من مجموع المساهمات السنوية ال�ت

ي جميع الدول المتعاقدة . 3
ي يدفعها أشخاص �ض

ي دولة متعاقدة وفقاً للفقرة 2، تتم زيادة المساهمات ال�ت
ي يدفعها أشخاص �ض

إذا ُخفِّضت المساهمات ال�ت
ي الصندوق التكميىلي عن 

ي يدفعها جميع االأشخاص الذين يتوجب عليهم المساهمة �ض
االأخرى بنفس المقدار بحيث يُعاِدل المبلغ االإجمالي للمساهمات ال�ت

السنة التقويمية المعنية المبلغ االجمالي للمساهمات الذي تحدده الجمعية.
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ي . 4
ي سنة تقويمية، بما �ض

ي جميع الدول الُمتعاقدة �ض
ي الفقرات من 1 إل 3 إل أن تبلغ الكمية االجمالية من زيت الُمساهمة الُمتلقى �ض

تُطبَّق االأحكام الواردة �ض
ض 

ّ وتوكول ح�ي ض انقضاء مدة 10 سنوات عىل دخول هذا ال�ب ي الفقرة 1 من المادة 14، ما مجموعه 1000 مليون طن، أو إل ح�ي
ذلك الكميات المشار إليها �ض

التنفيذ، أيهما أقرب.

البنود الختامية

     المادة 19

التوقيع، التصديق، القبول، الموافقة واالنضمام

ي مدينة لندن، من 31 تموز/يوليو 2003 إل 30 تموز/يوليو 2004.. 1
وتوكول �ض يُفَتح باب التوقيع عىل هذا ال�ب

وتوكول بالوسائل التالية:. 2 يجوز للدولة أن تعرب عن موافقتها عىل أن تكون ملزمة بهذا ال�ب

التوقيع، من دون تحفظ، بالتصديق أو القبول أو الموافقة؛ )أ( 

أو التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الموافقة الذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة؛ )ب( 

أو االنضمام. )ج( 

ي هذا الصندوق.. 3
ي اتفاقية الصندوق لعام 1992 أن تصبح من دون سواها دوالً متعاقدة �ض

يجوز للدول المتعاقدة �ض

ض العام.. 4 ي�ي مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام عن طريق إيداع صك رسمي لهذا الغرض لدى االأم�ي

     المادة 20

معلومات عن زيت الُمساهمة

وتوكول وفقاً للفقرة 2)أ( من المادة 19 أو عند إيداع الصك  وتوكول بالنسبة الأية دولة ، فإن عىل تلك الدولة ، عند التوقيع عىل هذا ال�ب قبل �يان مفعول هذا ال�ب
ض العام، أن تبعث إليه باسم وعنوان أي شخص يكون  ي موعد يحدده االأم�ي

ة سنوية بعد ذلك �ض وتوكول، وبوت�ي ي الفقرة 4 من المادة 19 من هذا ال�ب
المشار إليه �ض

ي تلقاها هذا 
ي الصندوق التكميىلي عمالً بالمادة 10، وكذلك ببيانات عن الكميات ذات العالقة بذلك من زيت الُمساهمة ال�ت

ي ما يتعلق بها عن المساهمة �ض
مسؤوالً �ض

ي إقليم تلك الدولة خالل السنة التقويمية السابقة.
الشخص �ض

     المادة 21

رسيان المفعول

وط التالية:. 1 وتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ استيفاء ال�ش يبدأ �يان مفعول هذا ال�ب

ي دول عىل االأقل من دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو قيامها بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو 
توقيع ثما�ض )أ( 

ض العام؛ االنضمام لدى االأم�ي
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ض عن المساهمة عمالً بالمادة 10 قد تلقوا خالل  ض العام من مدير صندوق عام 1992 تفيد بأن االأشخاص الذين سيكونون مسؤول�ي ورود معلومات إل االأم�ي )ب( 
ي الفقرة 1 من المادة 14.

ي ذلك الكميات المشار إليها �ض
السنة التقويمية السابقة كمية إجمالية من زيت الُمساهمة قدرها 450 مليون طن عىل االأقل، بما �ض

وط الفقرة 1 من هذه . 2 وتوكول من دون تحفظ أو تصادق عليه أو تقبل به أو توافق عليـه أو تنضم إليه بعد استيفاء �ش بالنسبة الأية دولة توّقع عىل هذا ال�ب
وتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع هذه الدولة الصك المناسب. المادة الخاصة ب�يان المفعول، ي�ي مفعول هذا ال�ب

ض التنفيذ بالنسبة الأية دولة قبل �يان مفعول اتفاقية الصندوق لعام 1992.. 3
ّ وتوكول ح�ي ض 1 و 2، لن يدخل هذا ال�ب من دون االإخالل بأحكام الفقرت�ي

     المادة 22

الدورة االأول للجمعية

ي مدة ال 
وتوكول، وعىل أي حال �ض ي أقرب وقت مستطاع بعد �يان مفعول هذا ال�ب

ض العام الدورة االأول للجمعية لالنعقاد. وتُعَقد هذه الدورة �ض يدعو االأم�ي
وتوكول. ض يوماً من �يان مفعول ال�ب تتجاوز ثالث�ي

     المادة 23

التنقيح والتعديل

وتوكول.. 1 يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل هذا ال�ب

وتوكول بناًء عىل طلب ما ال يقل عن ثلث مجموع الدول المتعاقدة.. 2 تدعو المنظمة النعقاد مؤتمر للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل هذا ال�ب

     المادة 24

تعديل حدود التعويض

ي الفقرة 2)أ( من المادة . 1
ح لتعديل حدود التعويض المنصوص عليها �ض ض العام للمنظمة، بناًء عىل طلب ربع الدول المتعاقدة عىل االأقل، أي مق�ت م االأم�ي يُعمِّ

4 عىل جميع أعضاء المنظمة وكل الدول المتعاقدة.

م عىل النحو الوارد أعاله إل اللجنة القانونية التابعة للمنظمة للنظر فيه خالل مدة ستة أشهر عىل االأقل بعد تاريخ هذا . 2 ح وُمعمَّ يُحال أي تعديل مق�ت
التعميم.

ي التعديالت واعتمادها.. 3
ي أعمال اللجنة القانونية للنظر �ض

ي المنظمة أم ال، أن تشارك �ض
وتوكول، سواء أكانت أعضاء �ض ي هذا ال�ب

يحق لجميع الدول المتعاقدة �ض

َط حضور نصف الدول المتعاقدة . 4 ي اللجنة القانونية الموسعة وفقاً للفقرة 3، ويُش�ت
ة والمصوتة �ض ي الدول المتعاقدة الحا�ض

تُعتَمد التعديالت بأغلبية ثل�ش
عىل االأقل وقت التصويت.

ار الناجمة عنها، . 5 ة المكتسبة من الحوادث، وال سيما مدى االأ�ض ض االعتبار الخ�ب ح لتعديل حدود التعويض، تأخذ اللجنة القانونية بع�ي ي مق�ت
عند النظر �ض

ي القيم النقدية.
ات �ض والتغي�ي
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وتوكول أو خالل مدة تقل عن ثالث سنوات من . 6 ي أي تعديل لحدود التعويض بمقتىصض هذه المادة قبل تاريخ �يان مفعول هذا ال�ب
ال يجوز النظر �ض )أ( 

تاريخ �يان مفعول أي تعديل سابق بمقتىصض هذه المادة.

ي المائة محسوبة 
وتوكول، ُمزاداً بنسبة سنوية قدرها ستة �ض ي هذا ال�ب

ال يجوز زيادة حد التعويض بحيث يتجاوز مقداراً مماثالً للحد المنصوص عليه �ض )ب( 
وتوكول إل التاريخ الذي يصبح فيه قرار اللجنة نافذاً. عىل أساس مركَّب اعتباراً من تاريخ فتح باب التوقيع عىل هذا ال�ب

وباً بثالثة. وتوكول، مرصض ي هذا ال�ب
ال يجوز زيادة حد التعويض بحيث يتجاوز مقداراً مماثالً للحد المنصوص عليه �ض )ج( 

ي ع�ش شهراً من تاريخ االإخطار، إال إذا . 7
ي نهاية مدة اث�ض

تُخِطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يُعتَمد وفقاً للفقرة 4. ُويعتَبـر التعديل مقبوالً �ض
ي هذه 

ة، أنها ال تقبل التعديل، و�ض ي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبالغ المنظمة، خالل تلك الف�ت
قام ما ال يقل عن ربع الدول ال�ت

الحالة يُرَفض التعديل وال يكون له أي مفعول.

ي ع�ش شهراً من الموافقة عليه.. 8
َ مقبوالً وفقاً للفقرة 7 من هذه المادة بعد اث�ض يبدأ �يان مفعول أي تعديل يُعت�ب

ض 1 و 2 من المادة 26، وذلك قبل ستة أشهر عىل االأقل من �يان . 9 وتوكول وفقاً للفقرت�ي ضم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا ال�ب تل�ت
ض التنفيذ.

ّ مفعول التعديل. وي�ي مفعول هذا االنسحاب عند دخول التعديل ح�ي

ة تكون . 10 ي تصبح دولة متعاقدة خالل تلك الف�ت
ي ع�ش شهراً الالزمة للموافقة عليه، فإن الدولة ال�ت

ة االث�ض حينما تعتمد اللجنة القانونية تعديالً ما قبل انقضاء ف�ت
ي 

ي الحاالت المشار إليها �ض
ة ملزمة بأي تعديل تم قبوله وفقاً للفقرة 7. و�ض ي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الف�ت

ملزمة بالتعديل إذا أصبح نافذاً. وتكون الدولة ال�ت
وتوكول بالنسبة تلك الدولة، إذا حل ذلك الحقاً. هذه الفقرة، تكون أية دولة ملزمة بأي تعديل عند �يان مفعول ذلك التعديل، أو عند �يان مفعول هذا ال�ب

     المادة 25

بروتوكوالت ملحقة باتفاقية الصندوق لعام 1992

ي الفقرة 2)أ( . 1
ي اتفاقية الصندوق لعام 1992 بمقتىصض بروتوكول ملحق بهذه االتفاقية، يجوز زيادة الحد المنصوص عليه �ض

إذا زيدت الحدود المنصوص عليها �ض
ي الفقرة 6 من المادة 24.

ي هذه الحاالت، ال تنطبق االأحكام الواردة �ض
ي المادة 24. و�ض

من المادة 4 بمقدار مماثل وفق االإجراءات المنصوص عليها �ض

ناجم عن تطبيق . 2 المادة 4  الفقرة 2 من  ي 
المنصوص عليه �ض االأقىص  للحد  الفقرة 1، يتم حساب أي تعديل الحق  ي 

إليها �ض المشار  االإجراءات  ُطّبَقت  إذا 
ض 6)ب( و )ج( من المادة 24 عىل أساس الحد االأقىص الجديد الذي تمت زيادته وفقاً للفقرة 1. ي الفقرت�ي

االإجراءات الواردة �ض

     المادة 26

االنسحاب

ي أي وقت بعد تاريخ �يان مفعوله بالنسبة لتلك الدولة المتعاقدة.. 1
وتوكول �ض يجوز الأي دولة متعاقدة االنسحاب من هذا ال�ب

ض العام.. 2 يكون االنسحاب عن طريق إيداع صك لدى االأم�ي

ي الصك المذكور.. 3
د �ض ة أطول تُحدَّ ض العام، أو بعد ف�ت ي ع�ش شهراً من إيداع صكه لدى االأم�ي

ي�ي مفعول االنسحاب بعد اث�ض

ي التاريخ الذي يبدأ فيه �يان . 4
وتوكول. ويبدأ �يان مفعول هذا االنسحاب �ض َ االنسحاب من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 انسحابـاً من هذا ال�ب يُعت�ب

وتوكول. مفعول االنسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقاً للمادة 34 من ذلك ال�ب
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امات الخاصة . 5 ض وتوكول تتعلق باالل�ت وتوكول وفقـاً لهذه المادة، يستمر انطباق أية أحكام من هذا ال�ب بغض النظر عن انسحاب دولة متعاقدة من هذا ال�ب
ي الفقرة 2)ب( من المادة 11 وواقع قبل �يان مفعول االنسحاب.

بتقديم المساهمات إل الصندوق التكميىلي فيما يتعلق بحادث مشار إليه �ض

     المادة 27

الدورات االستثنائية للجمعية

ي مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، أن . 1
ة �ض ض يومـاً من إيداع صك لالنسحاب ترى أنه سيؤدي إل زيادة كب�ي يحق الأية دولة متعاقدة، خالل تسع�ي

ض يوماً  ي موعد ال يتجاوز ست�ي
تطلب من مدير الصندوق التكميىلي أن يعقد دورة استثنائية للجمعية. ويدعو مدير الصندوق التكميىلي الجمعية إل االنعقاد �ض

من تلقي ذلك الطلب.

ض يوماً من إيداع أي صك باالنسحاب، إذا ما رأى أن هذا . 2 ، بمبادرة منه، أن يدعو إل عقد دورة استثنائية للجمعية خالل ست�ي يجوز لمدير الصندوق التكميىلي
ي مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية.

ة �ض االنسحاب سُيسِفر عن زيادة كب�ي

ي مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، فإنه . 3
ة �ض ي دورة استثنائية معقودة وفقـاً للفقرة 1 أو 2 أن االنسحاب سُيسِفر عن زيادة كب�ي

إذا قررت الجمعية �ض
وتوكول اعتباراً من التاريخ ذاته. ين يومـاً قبل تاريخ �يان مفعول االنسحاب، أن تنسحب من هذا ال�ب ي موعد ال يتجاوز مئة وع�ش

يجوز الأٍي من هذه الدول، �ض

     المادة 28

وتوكول انقضاء ال�ب

ي التاريخ الذي يهبط فيه عدد الدول المتعاقدة إل أقل من سبع دول أو تقل فيه الكمية االإجمالية من زيت الُمساهمة الُمتلقى . 1
وتوكول �ض ي نفاذ هذا ال�ب

ينقىصض
ي الفقرة 1 من المادة 14، أيهما أسبق.

ي ذلك الكميات المشار إليها �ض
ي الدول المتعاقدة المتبقية عن 350 مليون طن، بما �ض

�ض

ي المادة 29 وأن . 2
ي اليوم السابق لتاريخ انقضائه أن تمّكن الصندوق التكميىلي من ممارسة مهامه عىل النحو الموصوف �ض

وتوكول �ض عىل الدول الُملزَمة بهذا ال�ب
وتوكول. تظل، لذلك الغرض فحسب، ملزمًة بهذا ال�ب

     المادة 29

تصفية الصندوق التكميىلي

وتوكول، فإن الصندوق التكميىلي مع ذلك:. 1 إذا انقىصض هذا ال�ب

وتوكول؛ ي ال�ب
ي ما يتعلق بأي حادث واقع قبل أن ينقىصض

اماته �ض ض سيفي بال�ت )أ( 

ي الفقرة 1)أ(، 
امات الواردة �ض ض ورية للوفاء باالل�ت ي ما يتعلق بالمساهمات إل الحد الذي تكون فيه هذه المساهمات �ض

سيكون مخوالً بممارسة حقوقه �ض )ب( 
ورية لهذا الغرض. ي ذلك نفقات إدارة الصندوق التكميىلي الرصض

بما �ض

ي ذلك التوزيع المنصف الأية أصول متبقية عىل االأشخاص الذين ساهموا . 2
، بما �ض تمام تصفية الصندوق التكميىلي تتخذ الجمعية جميع التداب�ي المالئمة الإ

. ي الصندوق التكميىلي
�ض

الأغراض هذه المادة، فإن الصندوق التكميىلي يظل شخصاً قانونياً.. 3
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     المادة 30

يداع جهة االإ

ض العام.. 1 وتوكول وأية تعديالت مقبولة بمقتىصض المادة 24 لدى االأم�ي يوَدع هذا ال�ب

2 .: ض العام بما يىلي يقوم االأم�ي

: ي
وتوكول أو انضمت إليه باالآ�ت ي وّقعت عىل هذا ال�ب

إخطار جميع الدول ال�ت )أ( 

)1(    كل توقيع جديد أو إيداع لصك والتاريخ المتعلق بذلك؛

وتوكول؛ )2(   تاريخ �يان مفعول هذا ال�ب

ح لتعديل حدود التعويض تم وفقـاً للفقرة 1 من المادة 24؛ )3(   أي مق�ت

)4(   أي تعديل ُمعتّمد وفقـاً للفقرة 4 من المادة 24؛

ض 8 و 9 من تلك المادة؛ َ مقبوالً بمقتىصض الفقرة 7 من المادة 24، مع تاريخ �يان مفعول هذا التعديل وفقـاً للفقرت�ي )5(   أي تعديل يُعت�ب

يداع وتاريخ �يان المفعول؛ وتوكول مع تاريخ االإ )6(   إيداع أي صك باالنسحاب من هذا ال�ب

وتوكول. )7(   أية مراسالت تتطلبها مادة ما من هذا ال�ب

وتوكول إل جميع الدول الموّقعة عليه وإل كل الدول المنضمة إليه. قة من هذا ال�ب إرسال نسخ صادقة مصدَّ )ب( 

ض العام نّصه إل االأمانة العامة لالأمم المتحدة للتسجيل والن�ش وفقاً للمادة 102 من ميثاق االأمم . 3 ض التنفيذ، يُرِسل االأم�ي
ّ وتوكول ح�ي فور دخول هذا ال�ب

المتحدة.

     المادة 31

اللغات

ي 
�ض الستة متساوية  النصوص  سبانية، وتعت�ب  والروسية، واالإ والفرنسية،  ية،  ض نجل�ي العربية، والصينية، واالإ باللغات  ي نسخة أصلية واحدة 

�ض وتوكول  ال�ب ُحِرَر هذا 
الحجية.

ض وثالثة. ي هذا اليوم السادس ع�ش من شهر أيار/مايو من سنة ألف�ي
ي لندن، �ض

صدر �ف

ض عىل النحو الواجب لذلك الغرض من حكومة كل منهم.8 نوا توقيعاتهم أدناه المفوض�ي وتوكول من ِقبل من دوَّ م، تم التوقيع عىل هذا ال�ب وإشهاًدا عىل ما تَقدَّ

8               حذفت التواقيع.
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