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مالحظة

تتألــف رمــوز وثائــق األمــم املتحــدة مــن حــروف وأرقــام. ويعــي إيــراد أحــد هــذه الرمــوز اإلحالــة إىل 
إحــدى وثائــق األمــم املتحــدة.

وُيستنسخ يف هذا املنشور النص الرمسي لالتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام 2015، 
.TD/OLIVE OIL.11/5 كما يرد يف الوثيقة
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مقدمة

ُعقد مؤمتر األمم املتحدة للتفاوض على اتفاق خيلف االتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة 
لعــام 2005 يف قصــر األمــم، جبنيــف، يف الفــرة مــن 5 إىل 9 تشــرين األول/أكتوبــر 2015. وُوجهــت 
الدعوة للمشاركة يف املؤمتر إىل مجيع الدول األعضاء يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، 
وكذلــك إىل بعــض وكاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة املهتمــة ومنظمــات حكوميــة دوليــة ذات مســؤوليات 
فيما يتعلق بالتفاوض على االتفاقات الدولية وإبرامها وتطبيقها، وال سيما منها اتفاقات السلع األساسية.

وكان معروضــاً علــى املؤمتــر مشــروع نــص اتفــاق دويل جديــد لزيــت الزيتــون وزيتــون املائــدة، هــو 
مثــرة مناقشــات عقدهــا فريــق عامــل أنشــأه خصيصــاً هلــذا الغــرض اجمللــُس الــدويل للزيتــون الــذي اعتمــد النــص 

مبوجــب مقــرره رقــم DEC1/S.ex.24-V/2015 بتاريــخ 19 حزيران/يونيــه 2015.

وافتتــح أعمــال املؤمتــر الســيد موخيســا كيتويــي، األمــن العــام لألونكتــاد يف 5 تشــرين األول/
أكتوبــر 2015، وانُتخــب الســيد أغوســتن بيِليَّــا )إســبانيا( رئيســاً لــه والســيد عــارف ســامي ســيمونوغلو 
)تركيــا( نائبــاً للرئيــس. وقــام بــدور اخلــراء االستشــارين للمؤمتــر كل مــن الســيد جــان - لــوي بارجــول، املديــر 
التنفيــذي للمجلــس الــدويل للزيتــون، والســيد جوســت كــورت، رئيــس اجمللــس الــدويل للزيتــون، والســيد عّمــار 
الصبــاح، نائــب مديــر اجمللــس الــدويل للزيتــون، والســيدة ماريــا خوارِيــث فرينانِديــث، رئيســة اإلدارة القانونيــة 
التابعــة للمجلــس الــدويل للزيتــون. وُعــن الســيد أركادي ساركيســوف أمينــاً للمؤمتــر والســيد كارلــوس مورينــو 

مستشــاراً قانونيــاً للمؤمتــر.

وحضــر مؤمتــر األمــم املتحــدة للتفــاوض علــى اتفــاق خيلــف االتفــاق الــدويل لزيــت الزيتــون وزيتــون 
املائــدة لعــام 2005 ممثلــو 24 دولــة ومنظمتــن حكوميتــن دوليتــن.

وعقد املؤمتر، خالل فرة عمله، جلســتن عامتن. ففي جلســته األوىل اليت ُعقدت يف 5 تشــرين 
األول/أكتوبــر 2015، اعتمــد املؤمتــر جــدول أعمالــه)1( ونظامــه الداخلــي)2(، وأنشــأ جلنــة جامعــة رئيســية 
للنظر يف البندين 7 و8 من جدول األعمال يف جلســة مغلقة. واختتم املؤمتر أعماله يف 9 تشــرين األول/
أكتوبــر 2015، حــن اعتمــد يف جلســته العامــة اخلتاميــة قــراراً واحــدًا))( وأقــر نــص االتفــاق الــدويل لزيــت 

الزيتــون وزيتــون املائــدة لعــام 2015.

.TD/OLIVE OIL.11/1 الوثيقة  )1(

.TD/OLIVE OIL.11/2 الوثيقة  )2(
.TD/OLIVE OIL.11/L.3 الوثيقة  )((
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جــدول أعمــال مؤتمــر األمــم المتحــدة للتفــاوض علــى اتفــاق يخلــف االتفــاق الدولــي 
لزيــت الزيتــون وزيتــون المائــدة لعــام 2005

افتتاح املؤمتر  -1

إقرار جدول األعمال  -2

اعتماد النظام الداخلي  -(

انتخاب أعضاء املكتب  -4

وثائق تفويض املمثلن لدى املؤمتر:  -5

تعين جلنة وثائق التفويض )أ( 

تقرير جلنة وثائق التفويض )ب( 

إنشاء اللجنة الرئيسية وجلان أخرى، حسب االقتضاء  -6

إعداد اتفاق خيلف االتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام 2005  -7

النظر يف القرارات اخلتامية واعتمادها  -8

مسائل أخرى.  -9
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قــرار اعتمــده مؤتمــر األمــم المتحــدة للتفــاوض علــى اتفــاق يخلــف االتفــاق الدولــي 
لزيــت الزيتــون وزيتــون المائــدة لعــام 2005

إن مؤمتــر األمــم املتحــدة للتفــاوض بشــأن اتفــاق خيلــف االتفــاق الــدويل لزيــت الزيتــون وزيتــون املائــدة 
لعام 2005،

وقد اجتمع يف جنيف، يف الفرة من 5 إىل 9 تشرين األول/أكتوبر 2015،

وإذ يعرب عن امتنانه على املرافق واخلدمات اليت أتاحها األمن العام لألونكتاد،

وإذ يسجل تقديره للمسامهة اليت قدمها رئيس املؤمتر وموظفوه، وكذا األمانة،

وقــد وضــع النصــوص األصليــة لالتفــاق الــدويل لزيــت الزيتــون وزيتــون املائــدة لعــام 2015، باللغات 
اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية،

يطلــب إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة أن حييــل ُنســخاً مــن نــص االتفــاق إىل مجيــع   -1
فيــه؛ تنظــر  لكــي  املؤمتــر  إىل  املدعــوة  الدوليــة  احلكوميــة  واملنظمــات  احلكومــات 

يطلــب إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة أن يتخــذ الرتيبــات الالزمــة لفتــح بــاب التوقيــع   -2
علــى االتفــاق يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك )الواليــات املتحــدة األمريكيــة( يف الفــرة مــن 1 كانــون 

يــوم 1) كانــون األول/ديســمر 2016. الثاين/ينايــر 2016 حــى آخــر 

اجللسة العامة الثانية
9 تشرين األول/أكتوبر 2015
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قائمــة الــدول والمنظمــات الُممثَّلــة فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة للتفــاوض علــى اتفــاق 
يخلــف االتفــاق الدولــي لزيــت الزيتــون وزيتــون المائــدة لعــام )))2005*

حضر الدورة ممثلون من الدول األعضاء يف األونكتاد التالية أمساؤها:  -1

اجلمهورية التشيكيةاألرجنتن
اجلمهورية العربية السوريةاألردن
فرنساإسبانيا
فنزويال )مجهورية - البوليفارية(أملانيا

قرصأوروغواي
كوت ديفوارأوكرانيا

التفياإيران )مجهورية - اإلسالمية(
لكسمرغإيطاليا
ليبيابلجيكا

مصرتركيا
هولنداتونس
اليوناناجلزائر

وكانت املنظمتان احلكوميتان الدوليتان التاليتان ممثلتن يف الدورة:  -2
االحتاد األورويب  

اجمللس الدويل للزيتون  

.TD/OLIVE OIL.11/INF.1 لالطالع على قائمة املشاركن، انظر الوثيقة  *
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االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 
لعام 5)20

 الفصل األول
األهداف العامة

 المادة ) 
أهداف االتفاق

فــي مجــال توحيــد المعاييــر والبحوث  -(

الفيزيائيــة - 	  املتعلقــة باخلصائــص  الوطنيــة والدوليــة  التشــريعات  التماثــل يف  الســعي إىل حتقيــق 
الكيميائيــة واملذاقيــة لزيــوت الزيتــون وزيــوت ثفــل الزيتــون وزيتــون املائــدة بغيــة احليلولــة دون نشــوء 

أي عقبــات أمــام التجــارة؛

القيــام بأنشــطة يف جمــال االختبــارات الفيزيائيــة - الكيميائيــة واملذاقيــة لتحســن املعرفــة بركيــب 	 
منتجــات الزيتــون وخصائــص جودهتــا، بغيــة تعزيــز املعايــري الدوليــة والتمكــن مما يلــي:

مراقبة جودة املنتجات؛	 
مزاولة التجارة الدولية وتنميتها؛	 
محاية حقوق املستهلك؛	 
منع املمارسات االحتيالية واملضللة والغش؛	 

تقويــة دور اجمللــس الــدويل للزيتــون كمحفــل امتيــاز للوســط العلمــي الــدويل يف جمــال الزيتــون وزيــت 	 
الزيتون؛

تنســيق الدراســات والبحــوث املتعلقــة باجلــودة التغذويــة وغريهــا مــن اخلصائــص األصيلــة لزيــت 	 
الزيتــون وزيتــون املائــدة؛

تسهيل تبادل املعلومات بشأن تدفقات التجارة الدولية.	 
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فــي مجــال زراعــة الزيتــون وتكنولوجيــا زيــت الزيتــون والتعــاون التقني  -2

تعزيــز التعــاون التقــي والبحــث والتطويــر يف قطــاع الزيتــون عــن طريــق تشــجيع التعــاون بــن اهليئــات 	 
و/أو الكيانــات العامــة أو اخلاصــة، الوطنيــة أو الدوليــة؛

القيام بأنشطة هتدف إىل حتديد املصادر اجلينية ألشجار الزيتون وإىل صوهنا واالستفادة منها؛	 

البيئــة واإلنتــاج 	  الزيتــون والبيئــة، وخاصــة بغيــة تعزيــز احلفــاظ علــى  بــن زراعــة  التفاعــل  دراســة 
ومســتدامة؛ متكاملــة  تنميــًة  القطــاع  تنميــة  وضمــاِن  املســتدام، 

تعزيــز نقــل التكنولوجيــا مــن خــالل القيــام بأنشــطة تدريــب يف املياديــن املرتبطــة بقطــاع الزيتــون عــن 	 
طريــق تنظيــم أنشــطة دوليــة وإقليميــة ووطنيــة؛

تعزيــز محايــة العالمــات اجلغرافيــة ملنتجــات الزيتــون امتثــااًل لالتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة الــيت قــد 	 
يكــون العضــو طرفــاً فيهــا؛

تشجيع تبادل املعلومات واخلرات يف جمال الصحة النباتية فيما يتعلق بزراعة الزيتون.	 

فــي مجــال ترويــج منتجــات الزيتــون، ونشــر المعلومــات، واقتصــاد الزيتون  -3

تعزيز دور اجمللس الدويل للزيتون كمركز عاملي للتوثيق واملعلومات بشأن شجرة الزيتون ومنتجاهتا 	 
وكملتقى جلميع العاملن يف القطاع؛

التشــجيع علــى اســتهالك منتجــات الزيتــون، وتوســيع التجــارة الدوليــة يف زيــت الزيتــون وزيتــون 	 
املائــدة واملعلومــات املتعلقــة باملعايــري التجاريــة للمجلــس الــدويل للزيتــون؛

دعم األنشــطة الدولية واإلقليمية اليت تشــجع على نشــر املعلومات العلمية العامة عن اخلصائص 	 
إعــالم  حتســن  بغيــة  املائــدة  وزيتــون  الزيتــون  زيــت  مــن خصائــص  وغريهــا  والصحيــة  التغذويــة 

املســتهلك؛

حبــث التوازنــات العامليــة فيمــا خيــص زيــت الزيتــون وزيــوت ثفــل الزيتــون وزيتــون املائــدة، وإجــراء 	 
دراســات يف هــذا الشــأن واقــراح التدابــري املناســبة؛

نشــر بيانــات وحتليــالت اقتصاديــة عــن زيــت الزيتــون وزيتــون املائــدة وتزويــد األعضــاء باملؤشــرات 	 
الالزمــة للمســامهة يف سالســة عمــل أســواق منتجــات الزيتــون؛

نشــر واســتخدام نتائــج برامــج البحــث والتطويــر املرتبطــة بزراعــة الزيتــون ودراســة إمكانيــة تطبيقهــا 	 
يف جمــال زيــادة كفــاءة اإلنتــاج.
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 الفصل الثاين
التعاريف

 المادة 2 
التعاريف ألغراض هذا االتفاق

يُقصــد بعبــارة "اجمللــس الــدويل للزيتــون" املنظمــة الدوليــة املشــار إليهــا يف الفقــرة 1 مــن   -1
االتفــاق. هــذا  أحــكام  تطبيــق  بغــرض  واملنشــأة   ( املــادة 

يُقصد بعبارة "جملس األعضاء" جهاز اختاذ القرارات يف اجمللس الدويل للزيتون.  -2

يُقصــد بعبــارة "الطــرف املتعاقــد" اجلهــة الــيت قبلــت التقيــد هبــذا االتفــاق، ســواء أكانــت   -(
دولــة، أم مراقبــاً دائمــاً لــدى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أو االحتــاد األورويب، أو منظمــة حكوميــة دوليــة 

باملعــى املقصــود يف الفقــرة ) مــن املــادة 4.

يُقصد مبصطلح "العضو" طرف متعاقد على النحو املعرَّف أعاله.   -4

 )Olea europaea L.( يُقصــد بعبــارة "زيــت الزيتــون" الزيــت املســتخلص مــن مثــرة شــجرة الزيتــون  -5
وحدهــا، وال يُقصــد هبــا الزيــت املســتخلص باســتخدام املذيبــات أو بعمليــات إعــادة األســرة، وال أيُّ خليــط بزيــوت 
من أنواع أخرى. وتشــمل العبارة التســميات التالية: زيت الزيتون البكر املمتاز، وزيت الزيتون البكر، وزيت الزيتون 
البكــر العــادي، وزيــت الزيتــون البكــر الوقــاد، وزيــت الزيتــون املكــرر، وزيــت الزيتــون املكــون مــن زيــت زيتــون مكــرر 

وزيــوت زيتــون بكــر.

يُقصــد بعبــارة "زيــت ثفــل الزيتــون" الزيــت املســتخلص مبعاجلــة ثفــل الزيتــون باملذيبــات   -6
أو بطرِق معاجلة فيزيائية أخرى، وال يُقصد هبا الزيوت املســتخلصة بعمليات إعادة األســرة وال أيُّ خليط 
بزيــوت مــن أنــواع أخــرى. وتشــمل العبــارة التســميات التاليــة: زيــت ثفــل الزيتــون اخلــام، وزيــت ثفــل الزيتــون 

املكــرر، وزيــت ثفــل الزيتــون املكــون مــن زيــت ثفــل زيتــون مكــرر وزيــوت زيتــون بكــر.

يُقصــد بعبــارة "زيتــون املائــدة" املنتــج احملضــر مــن الثمــار الســليمة ألصنــاٍف مــن شــجرة   -7
ــز بطريقــة  الزيتــون املزروعــة املختــارة إلنتاجهــا أنواعــاً مــن الزيتــون تصلــح بشــكل خــاص للحفــظ وتعــاَل أو جتهَّ

مناســبة وتُعــَرض للتجــارة واالســتهالك النهائــي.

يُقصد بعبارة "منتجات الزيتون" مجيع منتجات الزيتون الصاحلة لألكل، وبصفة خاصة   -8
زيــوت الزيتــون وزيــوت ثفــل الزيتــون وزيتــون املائــدة.
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يُقصــد بعبــارة "منتجــات الزيتــون اجلانبيــة"، بصفــة خاصــة، املنتجــات الناشــئة عــن تقليــم   -9
شــجر الزيتــون وصناعــة منتجــات الزيتــون واملنتجــات الناشــئة عــن اســتخدامات بديلــة ملنتجــات هــذا القطــاع.

يُقصــد بعبــارة "ســنة موســم الزيتــون" الفــرة املمتــدة مــن 1 أيلول/ســبتمر مــن ســنة معينــة   -10
إىل 1) آب/أغســطس مــن الســنة التاليــة بالنســبة إىل زيتــون املائــدة والفــرة املمتــدة مــن 1 تشــرين األول/

أكتوبــر مــن ســنة معينــة إىل 0) أيلول/ســبتمر مــن الســنة التاليــة بالنســبة إىل زيــت الزيتــون. وفيما يتعلــق 
بنصــف الكــرة اجلنــويب، تطابــق هــذه الفــرة الســنة التقومييــة بالنســبة إىل زيتــون املائــدة وزيــت الزيتــون.

يُقصــد بعبــارة "املعايــري التجاريــة" املعايــري الــيت يعتمدهــا اجمللــس الــدويل للزيتــون بواســطة   -11
جملــس األعضــاء فيــه والــيت تنطبــق علــى زيــوت الزيتــون وزيــوت ثفــل الزيتــون وزيتــون املائــدة.

 الفصل الثالث
األحكام املؤسسية

 الباب 1
اإلنشاء واألجهزة والوظائف واالمتيازات واحلصانات 

 المادة 3 
هيكل المجلس الدولي للزيتون ومقره الرئيسي

يؤدي اجمللس الدويل للزيتون وظائفه بواسطة األجهزة التالية:  -1
جملس األعضاء؛ )أ( 

الرئيس ونائب الرئيس؛ )ب( 
جلنة الشؤون اإلدارية واملالية، وغريها من اللجان واللجان الفرعية كافًة؛ )ج( 

األمانة التنفيذية. )د( 
يكــون املقــر الرئيــس للمجلــس الــدويل للزيتــون يف مدريــد، إســبانيا، طــوال مــدة هــذا   -2

ذلــك. خــالف  األعضــاء  جملــس  ما مل يقــرر  االتفــاق، 
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 المادة 4 
األعضاء في المجلس الدولي للزيتون

كل طــرف متعاقــد ينضــم إىل االتفــاق يكــون عضــواً يف اجمللــس الــدويل للزيتــون مــا دام   -1
االتفــاق. هبــذا  التقيــد  قبِــل  قــد 

يساهم كل عضو يف بلوغ األهداف املشار إليها يف املادة 1 من هذا االتفاق.  -2

يفسَّــر مصطلــح "احلكومــة" باملعــى املقصــود يف هــذا االتفــاق علــى أنــه يشــمل ممثــل أي   -(
دولــة أو مراقــب دائــم لــدى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب وأي منظمــة حكوميــة دوليــة 
تضطلــع مبســؤوليات مشــاهبة يف جمــال التفــاوض علــى اتفاقــات دوليــة وتوقيــع هــذه االتفاقــات وإبرامهــا 

والتصديــق عليهــا وتنفيذهــا، وال ســيما اتفاقــات الســلع األساســية.

 المادة 5 
االمتيازات والحصانات

للمجلــس الــدويل للزيتــون شــخصية قانونيــة ولــه، بصفــة خاصــة، أهليــة التعاقــد علــى   -1
املمتلــكات املنقولــة وغــري املنقولــة وحيازهتــا والتصــرف فيهــا، وإقامــة الدعــاوى أمــام القضــاء. وليــس مــن 

األمــوال. اقــراض  صالحياتــه 

ينّظم اتفاق املقر الذي يُعقد بن احلكومة املضيفة واجمللس الدويل للزيتون وضع اجمللس   -2
الــدويل للزيتــون ومديــره التنفيــذي وكبــار موظفيــه ومســتخَدميه ووضــع اخلــراء ومنــدويب األعضــاء املوجوديــن 

يف أراضــي احلكومــة املضيفــة ألداء وظائفهــم، كما ينظــم امتيــازات وحصانــات كل منهــم.

تعِفــي حكومــة الدولــة الــيت يقــع فيهــا مقــر اجمللــس الــدويل للزيتــون املرتبــات الــيت يدفعهــا   -(
اجمللــس ملوظفيــه وكذلــك موجــودات اجمللــس وإيراداتــه وممتلكاتــه األخــرى مــن الضرائــب، يف حــدود ما تســمح 

بــه تشــريعات تلــك الدولــة.

للمجلــس الــدويل للزيتــون أن يــرم مــع عضــو أو أكثــر اتفاقــات خبصــوص ما قــد يســتلزمه   -4
حســن تطبيــق هــذا االتفــاق مــن امتيــازات وحصانــات.

 المادة 6 
تكوين المجلس الدولي للزيتون

يتألف اجمللس الدويل للزيتون من مجيع أعضاء اجمللس الدويل للزيتون.  -1

يعنِّ كل عضو من ميثله يف اجمللس الدويل للزيتون.  -2
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 المادة 7 
صالحيات األجهزة ووظائفها

مجلــس األعضاء  -(

يتألــف جملــس األعضــاء مــن منــدوب واحــد لــكل عضــو. كمــا أن لــكل عضــو أن يعــن  )أ( 
أو أكثــر؛ ومستشــاراً  املناوبــن  املندوبــن  مــن  أو أكثــر  واحــداً  ملندوبــه 

وجملــس األعضــاء هــو أعلــى ســلطة يف اجمللــس الــدويل للزيتــون وهــو جهــاز اختــاذ القــرارات فيــه، 
وميــارس جملــس األعضــاء كل ما يلــزم مــن صالحيــات أو وظائــف لتحقيــق أهــداف هــذا االتفــاق.

يكــون جملــس األعضــاء مســؤواًل عــن تطبيــق أحــكام هــذا االتفــاق. وحتقيقــاً هلــذا الغــرض،  )ب( 
يتخــذ اجمللــس أي مقــررات ويعتمــد أيــة توصيــات، ما مل تكــن  الصالحيــات أو الوظائــف املعنيــة مســندًة 

صراحــًة إىل املديــر التنفيــذي؛

ويستمر تطبيق أي قرار أو توصية اعُتمدا وفقاً لالتفاق الدويل السابق هلذا االتفاق وكانا سارين 
عنــد دخــول هــذا االتفــاق حيــز النفــاذ، ما مل يكونــا متعارضــن مــع هــذا االتفــاق أو ما مل يبطلهمــا جملــس 

األعضاء؛

لتنفيذ هذا االتفاق، يعتمد جملس األعضاء، وفقاً ألحكام هذا االتفاق: )ج( 

نظاماً داخلياً؛  ’1’

نظاماً مالياً؛  ’2’

نظامــاً أساســياً للموظفــن يراعــي األنظمــة املطبقــة علــى موظفــي املنظمــات احلكوميــة الدوليــة   ’(’
املماثلــة؛

هيكاًل تنظيمياً وتوصيفاً للوظائف؛  ’4’

غري ذلك من اإلجراءات الالزمة لسري عمل اجمللس الدويل للزيتون.  ’5’

يعتمد جملس األعضاء وينشــر تقريراً ســنوياً عن أنشــطته وعن ســري العمل هبذا االتفاق،  )د( 
إىل جانــب ما يــراه مفيــداً وضروريــاً مــن تقاريــر ودراســات ووثائــق أخــرى.
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الرئيــس ونائــب الرئيس  -2
يعــّن جملــس األعضــاء مــن بــن وفــود األعضــاء رئيســاً ونائبــاً للرئيــس لواليــة مدهتــا ســنة  )أ( 
واحــدة. وإذا كان الرئيــس أو نائــب الرئيــس هــو رئيــس أحــد الوفــود عنــد ترؤســه اجللســات، ُيســند عندئــذ 

حقــه يف املشــاركة يف اختــاذ قــرارات جملــس األعضــاء إىل عضــٍو آخــر مــن أعضــاء وفــده؛

دون املساس بالصالحيات أو الوظائف املعهود هبا إىل املدير التنفيذي يف هذا االتفاق،  )ب( 
أو وفقــاً لالتفــاق، يــرأس الرئيــس جلســات جملــس األعضــاء، ويديــر املناقشــات بغيــة تيســري عمليــة اختــاذ 
القــرارات، وميــارس ما يتصــل بذلــك مــن مســؤوليات ووظائــف أخــرى مبينــة يف هــذا االتفــاق و/أو حمــددة 

بشــكل أكــر يف النظــام الداخلــي؛

يكون الرئيس مسؤواًل أمام جملس األعضاء فيما خيص ممارسة وظائفه؛ )ج( 

حيــل نائــب الرئيــس حمــل الرئيــس يف حــال غيابــه، وتكــون لــه نفــس صالحيــات الرئيــس  )د( 
الرئيــس؛ حمــل  ليحــل  يســمَّى  عندمــا  واجباتــه  نفــس  وعليــه 

ال يتقاضــى الرئيــس ونائــب الرئيــس أي أجــر. ويف حالــة غيــاب كل مــن الرئيــس ونائــب  )ه( 
الرئيــس بصــورة مؤقتــة، أو يف حالــة غيــاب أحدمهــا أو كليهمــا بصــورة دائمــة، يعــن جملــس األعضــاء، مــن 

بــن وفــود األعضــاء، موظفــْن جديديْــن مؤقتــْن أو دائمــْن، حســب االقتضــاء.

لجنــة الشــؤون اإلداريــة والماليــة، وغيرهــا مــن اللجــان واللجــان الفرعية  -3

لتســهيل عمــل جملــس األعضــاء، مُينــح اجمللــس صالحيــاِت إنشــاء ما يــراه مفيــداً مــن جلــان  وجلــان 
فرعيــة أخــرى، باإلضافــة إىل جلنــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة املشــار إليهــا يف املــادة )1 مــن هــذا االتفــاق، 

وذلــك ملســاعدته يف ممارســة وظائفــه مبوجــب هــذا االتفــاق.

األمانــة التنفيذية  -4

تكــون للمجلــس الــدويل للزيتــون أمانــة تنفيذيــة تتألــف مــن مديــر تنفيــذي وموظفــن كبــار  )أ( 
وما يلــزم مــن مســتخَدمن للقيــام باملهــام الناشــئة عــن هــذا االتفــاق. وحتــدَّد وظائــف املديــر التنفيــذي وكبــار 

املوظفــن يف النظــام الداخلــي الــذي يبــن، بشــكل خــاص، املهــام املســندة إليهــم؛

يُعطى االعتبار األول يف توظيف موظَّفي األمانة التنفيذية لضرورة ضمان أعلى مستويات  )ب( 
الكفــاءة واالقتــدار والنزاهــة. ويعــنَّ موظفــو األمانــة التنفيذيــة، وال ســيما املديــر التنفيــذي وكبــار املوظفــن 

وموظفــي اإلدارة الوســطى، علــى أســاس مبــدأ التنــاوب املتناســب فيمــا بــن األعضــاء والتــوازن اجلغــرايف؛
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يعــنِّ جملــس األعضــاء املديــر التنفيــذي وكبــار املوظفــن لفــرة أربــع ســنوات. وجيــوز جمللــس  )ج( 
األعضــاء، وفقــاً ألحــكام الفقــرة 4)ب( مــن املــادة 10، أن يقــرر جتديــد أو متديــد أي تعيــن لفــرة واحــدة 

فقــط أقصاهــا أربــع ســنوات؛

وحيــدِّد جملــس األعضــاء شــروط تعيــن موظفــي األمانــة التنفيذيــة يف ضــوء شــروط تعيــن نظرائهــم 
مــن موظفــي املنظمــات احلكوميــة الدوليــة املماثلــة.

يعن املدير التنفيذي املوظفن وفقاً لألحكام املبينة يف هذا االتفاق ويف النظام األساسي  )د( 
للموظفــن. ويكفــل املديــر التنفيــذي التقيــد يف مجيــع التعيينــات باملبــادئ املبينــة يف الفقــرة 4)ب( مــن هــذه 

املــادة ويقــدُم تقريــراً عــن ذلــك إىل جلنــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة؛

يكــون املديــر التنفيــذي هــو كبــري املوظفــن اإلداريــن يف اجمللــس الــدويل للزيتــون ويكــون  )ه( 
مســؤواًل أمــام جملــس األعضــاء عــن تأديــة أي واجبــات منوطــة بــه يف إدارة االتفــاق والعمــل بــه. ويــؤدي املديــر 
التنفيــذي واجباتــه ويتخــذ قــرارات اإلدارة مــع زمالئــه مــن كبــار املوظفــن وفقــاً ألحــكام النظــام الداخلــي؛

ال جيــوز للمديــر التنفيــذي وال لكبــار املوظفــن وغريهــم مــن املســتخدمن أن ميارســوا أي  )و( 
نشــاط مربــح يف أي قطــاع مــن قطاعــات زراعــة الزيتــون وصناعــة منتجــات الزيتــون املختلفــة؛

أو يتلقــوا  يلتمســوا  أن  املوظفــن واملســتخَدمن  التنفيــذي وال لكبــار  للمديــر  ال جيــوز  )ز( 
تعليمــات بشــأن الواجبــات املنوطــة هبــم مبوجــب هــذا االتفــاق مــن أي عضــو أو مــن أي ســلطة خارجــة عــن 
اجمللــس الــدويل للزيتــون. وعليهــم أن ميتنعــوا عــن أي عمــل قــد ينعكــس ســلباً علــى مركزهــم كموظفــن دوليــن 
مســؤولن أمــام جملــس األعضــاء وحــده. وعلــى األعضــاء أن حيرمــوا الطابــع الــدويل احملــض ملســؤوليات املديــر 

التنفيــذي وكبــار املوظفــن واملســتخَدمن وأن يتفــادوا التأثــري عليهــم يف قيامهــم مبســؤولياهتم.
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 الباب 2
سري عمل جملس األعضاء

 المادة 8 
دورات مجلس األعضاء

جيتمــع جملــس األعضــاء يف مقــر اجمللــس الــدويل للزيتــون، ما مل يقــرِّر خــالف ذلــك. وإذا   -1
قــرر جملــس األعضــاء، بنــاًء علــى دعــوة مــن أحــد أعضائــه، أن جيتمــع يف غــري مقــره، فــإن ذلــك العضــو يتحمل 
ما يرتــب علــى هــذا يف ميزانيــة اجمللــس الــدويل للزيتــون مــن نفقــات زائــدة تفــوق النفقــات الــيت تنجــم عــن 

عقــد الــدورة يف املقــر.
يعقد جملس األعضاء دورتن عاديتن يف السنة.  -2

ينعقد جملس األعضاء يف دورة استثنائية يف أي وقت بناء على طلب من:  -(
الرئيس؛ )أ( 

ثالثة أعضاء، على األقل. )ب( 

يوجَّه اإلخطار بعقد أي دورة من الدورات قبل تاريخ انعقاد اجللسة األوىل بستن يوماً   -4
ــه اإلخطــار قبــل ثالثــن يومــاً ولكــن يف خــالل فــرة  علــى األقــل يف حالــة الــدورات العاديــة، ويفضَّــل أن يوجَّ
ال تقــل عــن 21 يومــاً قبــل تاريــخ انعقــاد اجللســة األوىل يف حالــة الــدورات االســتثنائية. ويتحمــل األعضــاء 

املعنيــون نفقــات الوفــود الــيت حتضــر دورة جملــس األعضــاء.

جيوز ألي عضو، مبوجب إشعار خطي يوجَّه إىل األمانة التنفيذية قبل انعقاد أي دورة   -5
عاديــة أو اســتثنائية أو يف أثنــاء انعقادهــا، أن يــأذن لعضــو آخــر بــأن ميثّــل مصاحلــه وميــارس حقــه يف املشــاركة 
يف القــرارات الــيت يتخذهــا جملــس األعضــاء يف تلــك الــدورة. وال جيــوز لعضــو مــن األعضــاء أن ميثّــل أكثــر 

مــن عضــو واحــد آخــر يف أي دورة مــن دورات جملــس األعضــاء.

جيــوز ألي طــرف أو كيــان ثالــث لديــه نيــة االنضمــام إىل هــذا االتفــاق و/أو اهتمــام   -6
مباشــر بأنشــطة اجمللــس الــدويل للزيتــون، مببــادرة مــن هــذا الطــرف أو الكيــان أو بنــاًء علــى دعــوة مــن جملــس 
األعضــاء ومبوافقــة هــذا األخــري املســبقة، أن حيضــر بصفــة مراقــب يف مجيــع أعمــال دورة أو دورات معينــة 

جمللــس األعضــاء أو يف أجــزاء منهــا.

وال احلــق يف  القــرارات  اختــاذ  وال ميلــك صالحيــة  العضــو؛  للمراقــب صفــة  تكــون  ال   -7
لتصويــت. ا
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 المادة 9 
النصاب المطلوب لعقد الدورات

يكون التحقق من النصاب املطلوب لعقد أي دورة عادية أو استثنائية جمللس األعضاء   -1
بــأن جيــري مــرة واحــدة، يف اليــوم الــذي تُفتتــح فيــه الــدورة. ويكتمــل النصــاب حبضــور أو متثيــل مــا ال يقــل 

عــن ثالثــة أربــاع جممــوع األعضــاء، عمــاًل بالفقــرة 5 مــن املــادة 8. 

ــل  وإذا مل يكتمــل النصــاب املذكــور يف الفقــرة الســابقة عنــد افتتــاح اجللســة العامــة، يؤجِّ  -2
الرئيــس الــدورة ملــدة 24 ســاعة. ويكتمــل النصــاب املطلــوب الفتتــاح الــدورة يف املوعــد اجلديــد الــذي حــدده 

الرئيــس حبضــور أو متثيــل مــا ال يقــل عــن ثلثــي جممــوع األعضــاء. 

العــدد الفعلــي لألعضــاء املطلــوب الكتمــال النصــاب هــو العــدد الصحيــح دون أجــزاء   -(
لألعضــاء. الكلــي  العــدد  علــى  أعــاله  املذكــورة  النســب  تطبيــق  عــن  الناجــم  عشــرية 

 المادة 0) 
قرارات مجلس األعضاء

يتخــذ جملــس األعضــاء قراراتــه بتوافــق اآلراء. وتُتخــذ مجيــع القــرارات مبوجــب هــذه املــادة   -1
مــن ِقبــل األعضــاء احلاضريــن أو املمثَّلــن الذيــن حيــق هلــم التصويــت وفقــاً للفقــرة 6 مــن املــادة 16. ويتعهــد 

األعضــاء ببــذل قصــارى جهدهــم يف ســبيل إجيــاد حــل بتوافــق اآلراء ألي قضايــا معلقــة.

يلــزم، العتمــاد أي قــرار يتخــذه جملــس األعضــاء، حضــوُر أو متثيــل مــا ال يقــل عــن أغلبيــة   -2
مجيــع األعضــاء الذيــن حيــق هلــم التصويــت وفقــاً للفقــرة 6 مــن املــادة 16. 

ينطبق شرط توافق اآلراء على مجيع القرارات اليت تُتخذ بشأن:  -(

استبعاد أعضاء يف اجمللس عماًل باملادة 4)؛  

الفقرتن 6 و10 من املادة 16؛  

إدخال تعديالت على هذا االتفاق أو إهناء العمل به وفقاً للمادتن 2) و6)؛   

التعاون مع املنظمات األخرى وفقاً للفقرة 2 من املادة 12.  
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فيما يتعلــق بالقــرارات األخــرى، وإذا مل يتحقــق توافــق اآلراء قبــل انقضــاء مهلــة زمنيــة   -4
أدنــاه: املبــن  اإلجــراء  ينطبــق  الرئيــس،  حيددهــا 

اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمعاييــر التجاريــة وبقواعــد التنفيــذ المشــار إليهــا في الفقرة ))ج(  )أ( 
مــن المــادة 7 مــن هــذا االتفــاق:

كقاعــدة عامــة، ال تقــدَّم إىل جملــس األعضــاء مــن أجــل االعتمــاد ســوى القــرارات الــيت مت التوصــل 
بشــأهنا إىل توافــق يف اآلراء علــى املســتوى املناســب، حســب ما حــدده اجمللــس الــدويل للزيتــون يف نظامــه 

الداخلــي.

فــإذا مل يتــم التوصــل إىل توافــق يف اآلراء باتبــاع اإلجــراء الواجــب التطبيــق علــى املســتوى املناســب، 
حيــال القــرار إىل جملــس األعضــاء مشــفوعاً بتقريــر يبــّن الصعوبــات الــيت اعرضــت هــذه العمليــة وبــأي توصيــة 

مناسبة.

ويســعى جملــس األعضــاء إىل اختــاذ القــرار املعــي بتوافــق آراء األعضــاء احلاضريــن أو املمثَّلــن الذيــن 
حيــق هلــم التصويــت وفقــاً للفقــرة 6 مــن املــادة 16. 

ــل القــرار إىل الــدورة التاليــة، ســواء أكانــت عاديــة  وإذا مل ميكــن التوصــل إىل توافــق يف اآلراء، يؤجَّ
أم اســتثنائية.

فــإذا مل يتــم التوصــل جمــدداً إىل توافــق يف اآلراء يف تلــك الــدورة، يؤجَّــل البــت يف القــرار، إن أمكــن، 
24 ســاعة على األقل.

ويف حــال عــدم التوصــل إىل توافــق يف اآلراء يف غضــون هــذه الفــرة الزمنيــة، يعتــر القــرار يف حكــم 
املعتَمــد، ما مل يرفضــه ربــع األعضــاء علــى األقــل أو ما مل يرفضــه عضــو أو أكثــر ميتلكــون ما جمموعــه 100 

حصــة مــن حصــص املشــاركة.

أي قــرار آخــر لم يَشــر إليــه فــي الفقــرة 4)أ( مــن هــذه المــادة أعاله: )ب( 

إذا مل يتــم التوصــل إىل توافــق يف اآلراء خــالل مهلــة زمنيــة حيددهــا الرئيــس، جُيــري األعضــاء تصويتــاً 
وفقــاً لألحــكام املبينــة أدناه:

إذا صــّوت لصــاحل أي قــرار مــا ال يقــل عــن أغلبيــة األعضــاء الذيــن ميثلــون 86 يف املائــة علــى األقــل 
مــن حصــص مشــاركة األعضــاء وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه املــادة، يُعتــر هــذا املقــرر قــد اعُتمــد.
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ال تنطبــق إجــراءات التصويــت والتمثيــل املشــار إليهــا يف هــذه املــادة علــى األعضــاء الذيــن   -5
ال يســتوفون الشــروط املبينــة يف املــادة 16 مــن هــذا االتفــاق، ما مل يقــرر اجمللــس خــالف ذلــك وفقــاً للمــادة 

نفســها.

جيوز جمللس األعضاء أن يتخذ قرارات عن طريق تبادل املراسالت بن الرئيس واألعضاء   -6
مــن دون عقــد دورة، ما مل يعــرض أي عضــو علــى هــذا اإلجــراء، باســتثناء األعضــاء الذيــن ختلفــوا عــن دفــع 
اشــراكاهتم. ويضــع جملــس األعضــاء يف نظامــه الداخلــي قواعــد تطبيــق إجــراء التشــاور هــذا. وتبلِّــغ األمانــة 
التنفيذيــة مجيــع األعضــاء، يف أقــرب وقــت ممكــن، بــأي قــرار يُتخــذ علــى هــذا النحــو ويــدرَج القــرار يف التقريــر 

النهائــي للــدورة التاليــة جمللــس األعضــاء.

 المادة )) 
حصص المشاركة

لألعضاء جمتمعن 000 1 حصة من حصص املشاركة. وتكون هذه احلصص مساوية   -1
لالشــراكات املاليــة لألعضــاء وملا هلــم مــن حقــوق التصويــت.

وتقسَّــم حصص املشــاركة على األعضاء بالتناســب مع البيانات املصدرية اخلاصة بكل   -2
عضــو، حمســوبة وفقــاً للمعادلــة التاليــة:

م=
)و1+و2(1)ص1+ص2( +1)ج1+ج2( +1
(((

ويف هــذه املعادلــة، متثِّــل البارامــرات متوســطات معــراً عنهــا بــآالف األطنــان املريــة، وال يُلتفــت إىل 
أي كســر مــن ألــف طــن يزيــد علــى عــدد صحيــح. وال جيــوز وجــود كســور يف حصــص املشــاركة.

املعلومات املصدرية املستخدمة حلساب حصص املشاركة حساباً تناسبيًا م: 

متوسط إنتاج زيت الزيتون يف مواسم حصاد الزيتون الستة األخرية ج1: 

متوسط إنتاج زيتون املائدة يف مواسم حصاد الزيتون الستة األخرية، حمواًل إىل ما يعادله  ج2: 
مــن زيــت الزيتــون بتطبيــق ُمعامــل حتويــل قــدره 16 يف املائــة

متوســط صادرات زيت الزيتون )اجلمركي( يف الســنوات التقوميية الســت األخرية املواِفقة  ص1: 
لســنوات هنايــة مواســم حصــاد الزيتــون املســتخَدمة يف حســاب ج1
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متوســط صادرات زيتون املائدة )اجلمركي( يف الســنوات التقوميية الســت األخرية املواِفقة  ص2: 
لســنوات هنايــة مواســم حصــاد الزيتــون املســتخَدمة يف حســاب ج2، حمــواًل إىل ما يعادلــه مــن زيــت الزيتــون 

بتطبيــق معامــل حتويــل قــدره 16 يف املائــة

متوســط واردات زيــت الزيتــون )اجلمركــي( يف الســنوات التقومييــة الســت األخــرية املواِفقــة  و1: 
الزيتــون املســتخَدمة يف حســاب ج1 لســنوات هنايــة موســم حصــاد 

متوســط واردات زيتــون املائــدة )اجلمركــي( يف الســنوات التقومييــة الســت األخــرية املواِفقــة  و2: 
لســنوات هنايــة موســم حصــاد الزيتــون املســتخَدمة يف حســاب ج2، حمــواًل إىل ما يعادلــه مــن زيــت الزيتــون 

بتطبيــق معامــل حتويــل قــدره 16 يف املائــة.

تــرد حصــص املشــاركة األوليــة يف املرفــق ’ألــف’ مــن هــذا االتفــاق. وحتــدَّد هــذه احلصــص   -(
تبعــاً ملتوســط البيانــات عــن آخــر ســتة مواســم حصــاد الزيتــون والســنوات التقومييــة الســت األخــرية الــيت تتوافــر 

عنهــا بيانــات هنائيــة.

ال جيوز أن ميتلك أي عضو أقل من مخس حصص مشاركة. فإذا كانت نتيجة العملية   -4
احلســابية أقــل مــن مخــس حصــص مشــاركة ألحــد األعضــاء، تــزاد حصــة هــذا العضــو إىل مخــس حصــص 

وخُيفــض عــدد حصــص مشــاركة باقــي األعضــاء بالتناســب.

يعتمــد جملــس األعضــاء، يف دورتــه العاديــة الثانيــة يف كل ســنة تقومييــة، حصــَص املشــاركة   -5
احملســوبة مبوجــب هــذه املــادة. ويســري هــذا التوزيــع علــى الســنة التاليــة، دون اإلخــالل بالفقــرة 6 مــن هــذه 

املــادة.

عندمــا تصبــح حكومــة مــن احلكومــات، باملعــى املقصــود يف الفقــرة ) مــن املــادة 4، طرفــاً   -6
يف هــذا االتفــاق أو ال تعــود طرفــاً فيــه، أو عندمــا يتغــري وضــع أحــد األعضــاء باملعــى املقصــود يف الفقــرة 
8 مــن املــادة 16، يعيــد جملــس األعضــاء توزيــع حصــص املشــاركة للســنة التاليــة بصــورة تتناســب مــع عــدد 
حصــص املشــاركة الــيت ميتلكهــا كل عضــو، مــع مراعــاة الشــروط املبينــة يف هــذه املــادة. وإذا حدثــت حــاالت 
انضمــام إىل هــذا االتفــاق أو حــاالت انســحاب منــه خــالل الســنة اجلاريــة، يعــاد التوزيــع ألغــراض التصويــت 

فقــط.

 المادة 2) 
التعاون مع المنظمات األخرى

جيــوز للمجلــس الــدويل للزيتــون أن يضــع ترتيبــات للتشــاور والتعــاون مــع األمــم املتحــدة   -1
ووكاالهتــا املتخصصــة، وخاصــة مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، ومــع غريهــا مــن املنظمــات احلكوميــة 
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الدوليــة املناســبة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املختصــة. وميكــن أن تشــمل هــذه الرتيبــات عقــد اتفاقــات 
تعــاون مــع املؤسســات ذات الطابــع املــايل ميكــن أن ُتســهم يف حتقيــق األهــداف املشــار إليهــا يف املــادة 1 

مــن هــذا االتفــاق.

وأيُّ اتفــاق تعــاون يُعقــد بــن اجمللــس الــدويل للزيتــون واملنظمــات الدوليــة و/أو املؤسســات   -2
الســالفة الذكــر ويُرتّــب التزامــات هامــة علــى اجمللــس الــدويل للزيتــون جيــب أن حيصــل علــى موافقــة أعضــاء 

اجمللــس املســبقة وفقــاً للفقــرة ) مــن املــادة 10.

خيضع تطبيق هذه املادة ألحكام النظام الداخلي للمجلس الدويل للزيتون.  -(

 الفصل الرابع
جلنة الشؤون اإلدارية واملالية

 المادة 3) 
لجنة الشؤون اإلدارية والمالية

ينشــئ جملــس األعضــاء جلنــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة تتألــف مــن منــدوب واحــد علــى   -1
األقــل لــكل عضــو. وجتتمــع جلنــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة مرتــن يف الســنة علــى األقــل، قبــل كل دورة مــن 

األعضــاء. جملــس  دورات 

وتكلَّــف جلنــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بــأداء الوظائــف املبينــة يف هــذا االتفــاق ويف النظــام   -2
الداخلــي. وتكــون، بشــكل خــاص، مســؤولة عمــا يلــي: 

حبــث برنامــج العمــل الســنوي لألمانــة التنفيذيــة املتعلــق بســري عمــل املؤسســة، وخاصــة فيما يتعلــق 
بامليزانيــة والنظــام املــايل والنظــام الداخلــي والنظــام األساســي، قبــل عرضــه علــى جملــس األعضــاء العتمــاده يف 

دورتــه العاديــة الثانيــة مــن الســنة التقومييــة؛

اإلشــراف علــى تنفيــذ معايــري الرقابــة الداخليــة املبينــة يف النظــام الداخلــي للمجلــس الــدويل للزيتــون 
ومراقبــة تطبيــق األحــكام املاليــة املشــار إليهــا يف هــذا االتفــاق؛

دراســة مشــروع امليزانيــة الســنوية للمجلــس الــدويل للزيتــون الــذي يقرحــه املديــر التنفيــذي. وال حيــال 
إىل جملــس األعضــاء بغيــة اعتمــاده ســوى مشــروع امليزانيــة الــذي تقرحــه جلنــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة؛
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تدقيــق حســابات الســنة املاليــة الســابقة وتقدميهــا يف كل ســنة إىل جملــس األعضــاء ليعتمدهــا يف 
دورتــه العاديــة األوىل مــن الســنة التقومييــة ومعهــا أيُّ إجــراء آخــر يتنــاول مســائل ماليــة وإداريــة؛

إسداء املشورة وتقدمي توصيات بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ هذا االتفاق؛

حبــث طلبــات انضمــام أعضــاء جــدد أو انســحاب أحــد األعضــاء مــن اجمللــس الــدويل للزيتــون 
وتقــدمي تقاريــر يف هــذا الشــأن إىل جملــس األعضــاء؛

اســتعراض التقيــد باملبــادئ املكرســة يف املــادة 7 بشــأن تعيــن املوظفــن يف األمانــة التنفيذيــة وغــري 
ذلــك مــن املواضيــع املتصلــة باملســائل اإلداريــة والتنظيميــة.

تــؤدي جلنــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة، باإلضافــة إىل الوظائــف املبّينــة يف هــذه املــادة، أي   -(
املــايل. الداخلــي و/أو نظامــه  إليهــا مبوجــب نظامــه  وظيفــة أخــرى يفوضهــا اجمللــس 

يضــع جملــس األعضــاء ويعتمــد يف نظامــه الداخلــي قواعــد مفصلــة ألغــراض تطبيــق هــذه   -4
األحــكام.

 الفصل اخلامس
األحكام املالية

 المادة 4) 
الميزانية

تتطابق السنة املالية مع السنة التقوميية.  -1

توضع ميزانية واحدة تتألف من بابن:   -2

الباب األول: الشؤون اإلدارية؛ 

الباب الثاين: الشؤون التشغيلية، وتشمل بوجه خاص توحيد املعايري والتعاون التقي والرويج
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ويبــت جملــس األعضــاء يف إضافــة أي أبــواب فرعيــة مناســبة واضعــاً يف اعتبــاره أهــداف اجمللــس 
الــدويل للزيتــون.

متوَّل امليزانية من:  -(

مبلــغ اشــراك كل عضــو، وحيــدَّد بالتناســب مــع حصــص مشــاركته احملــددة وفقــاً للمــادة  )أ( 
االتفــاق؛ هــذا  مــن   11

اإلعانــات واملســامهات الطوعيــة املقدمــة مــن األعضــاء، الــيت تنظمهــا األحــكام املدرجــة  )ب( 
يف اتفــاق يُــرم بــن اجمللــس الــدويل للزيتــون والعضــو املانــح؛

اهلبات املقدمة من احلكومات و/أو من مصادر أخرى؛ )ج( 

األشــكال األخــرى مــن املســامهات التكميليــة، وتشــمل اخلدمــات واملعــدات العلميــة  )د( 
عليهــا؛ املوافــق  الرامــج  باحتياجــات  مبا يفــي  املوظفــن،  و/أو  والتقنيــة 

أي إيراد آخر. )ه( 

يســعى اجمللــس الــدويل للزيتــون، كجــزء مــن تنميــة التعــاون الــدويل، إىل احلصــول علــى   -4
املساعدة املالية و/أو التقنية األساسية اليت قد تقدمها املنظمات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية املختصة، 

ســواء أكانــت منظمــات ماليــة أو منظمــات مــن نــوع آخــر.

وخيصص جملس األعضاء املبالغ املذكورة أعاله مليزانيته.

جيــوز ترحيــل املبالــغ الــيت مل ُتصــرف خــالل ســنة مــن الســنوات التقومييــة إىل الســنوات   -5
املــايل. النظــام  يف  احملــدَّد  النحــو  علــى  للميزانيــة  مســبَّق  التاليــة كتمويــل  التقومييــة 

 المادة 5) 
األموال األخرى

باإلضافة إىل امليزانية املشار إليها يف املادة 14، ميكن تزويد اجمللس الدويل للزيتون بأموال أخرى 
حيدِّد النظام الداخلي الغرض منها وطريقة استعماهلا ومرراهتا.

وجيــوز جمللــس األعضــاء أيضــاً أن يــأذن لألمانــة التنفيذيــة بــإدارة أمــوال الغــري. وحيــدد النظــام املــايل 
شــروط هــذا اإلذن ونطاقــه والتبعــات النامجــة عــن إدارة هــذه األمــوال.
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 المادة 6) 
تسديد االشتراكات

حيــدد جملــس األعضــاء يف دورتــه الثانيــة مــن الســنة التقومييــة املبلــغ اإلمجــايل للميزانيــة   -1
املشــار إليهــا يف املــادة 14 مــن هــذا االتفــاق ومبلــغ االشــراك الــذي جيــب أن يســدده كل عضــو عــن الســنة 
التقومييــة التاليــة. وحيســب مبلــغ هــذا االشــراك علــى أســاس عــدد حصــص املشــاركة الــيت ميلكهــا كل عضــو 

علــى النحــو احملــدَّد يف املــادة 11 مــن هــذا االتفــاق.

حيــدد جملــس األعضــاء مبلــغ أول اشــراك يســدده أي عضــو يصبــح طرفــاً يف هــذا االتفــاق   -2
بعــد دخــول االتفــاق حيــز النفــاذ. وحُيســب مبلــغ هــذا االشــراك تبعــاً لعــدد حصــص املشــاركة املخصصــة 
للعضــو املعــي مبوجــب املــادة 11 مــن هــذا االتفــاق علــى أســاس املــدة الباقيــة مــن الســنة املعنيــة. وتبقــى 

كما هــي مبالــغ االشــراكات املقــرر تســديدها مــن األعضــاء اآلخريــن عــن تلــك الســنة التقومييــة.

تســدَّد االشــراكات باليورو وُيســتحق ســدادها اعتباراً من اليوم األول من الســنة املالية،   -(
أي يف 1 كانــون الثاين/ينايــر مــن كل ســنة.

أما اشراكات األعضاء عن السنة املالية اليت يصبحون خالهلا أعضاًء يف اجمللس الدويل للزيتون، 
فُيستحق سدادها يف التاريخ الذي يصبحون فيه أعضاء.

إذا مل يســدد أحــد األعضــاء اشــراكه كامــاًل بعــد مضــي أربعــة أشــهر علــى التاريــخ الــذي   -4
تصبــح فيــه االشــراكات مســتحقة الدفــع، ترســل األمانــة التنفيذيــة كتابــاً إىل العضــو املعــي يف غضــون ســبعة 

أيــام لكــي تطلــب منــه تســديد االشــراك.

فــإذا مل يســدد العضــو اشــراكه بعــد انقضــاء شــهرين علــى تاريــخ الطلــب الــذي قدمتــه   -5
األمانة التنفيذية، تُعلَّق حقوق ذلك العضو يف التصويت يف جملس األعضاء إىل أن يسدِّد اشراكه كاماًل.

ويُعلَّــق كذلــك حــق ممثلــي العضــو املعــي يف تقلــد منصــب ُيشــغل باالنتخــاب يف جملــس األعضــاء 
ويف اللجان واللجان الفرعية وحقه يف املشاركة يف األنشطة اليت ميوهلا اجمللس الدويل للزيتون يف السنة التالية.

يـُبـَلَّغ جملس األعضاء، يف دورته العادية األوىل من السنة التقوميية أو يف الدورة االستثنائية   -6
الــيت تلــي املوعــد النهائــي لتســديد االشــراكات، بعــدم ســداد أحــد األعضــاء اشــراكه. وجمللــس األعضــاء، 
باســتثناء العضــو املتخلــف عــن تســديد اشــراكه، أن يتخــذ أي قــرار آخــر بتوافــق اآلراء بعــد أن يســتمع إىل 
هــذا األخــري ويأخــذ بعــن االعتبــار وضعــه احملــدد مثــل وجــود نزاعــات أو كــوارث طبيعيــة أو صعوبــات يف 
احلصــول علــى خدمــات ماليــة دوليــة. وجيــوز جمللــس األعضــاء أن يعــّدل برنامــج عمــل األمانــة التنفيذيــة بنــاًء 

علــى االشــراكات الــيت يكــون األعضــاء قــد ســددوها فعــاًل.
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تنطبــق أحــكام الفقرتــن 5 و6 مــن هــذه املــادة إىل أن يســدد العضــو املعــي االشــراكات   -7
كاملــًة.

إذا مل تسدَّد االشراكات خالل سنتن متتاليتن، جيوز جمللس األعضاء، بعد االستماع   -8
إىل العضــو املتخلــف عــن التســديد، أن يقــرر وقــف متتــع هــذا األخــري حبقــوق العضويــة مــع جــواز مشــاركته 

يف الــدورات بصفــة مراقــب باملعــى املقصــود يف الفقــرة 7 مــن املــادة 8.

يبقــى أي عضــو ينســحب مــن االتفــاق مســؤواًل عــن الوفــاء بــأي التزامــات ماليــة ناشــئة   -9
بالفعــل. قــد ســددها  يكــون  ماليــة  اشــراكات  اســرداد أي  لــه  االتفــاق وال حيــق  هــذا  عــن 

ال جيــوز جمللــس األعضــاء، حبــال مــن األحــوال، أن يعفــي أي عضــو مــن التزاماتــه املاليــة   -10
مبوجــب هــذا االتفــاق. وجيــوز جمللــس األعضــاء، بتوافــق اآلراء، أن يوافــق علــى إعــادة جدولــة االلتزامــات 

املاليــة لألعضــاء احلاليــن والســابقن.

 المادة 7) 
الرقابة

تضطلع جلنة الشؤون اإلدارية واملالية بالرقابة املالية للمجلس الدويل للزيتون.  -1

تُعــرض علــى جلنــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة البيانــات املاليــة للمجلــس الــدويل للزيتــون عــن   -2
الســنة التقومييــة الســابقة، املصــدَّق عليهــا مــن مراجــع حســابات مســتقل. وبعــد أن حتلــل اللجنــة احلســابات، 
تقــوم، يف دورهتــا العاديــة األوىل مــن الســنة التقومييــة، بإبــداء رأي وتقدميــه إىل جملــس األعضــاء للموافقــة عليــه 

ونشــره. 

عنــد القيــام بعمليــة مراجعــة احلســابات املذكــورة أعــاله، يتحقــق مراجعــو احلســابات املســتقلون مــن 
التقيــد بالنظــام املــايل الســاري ومــن ســري عمــل آليــات الرقابــة الداخليــة القائمــة وكفاءهتــا ويدوِّنــون العمــل 

املنجــز واحلــوادث املكتَشــفة يف تقريــر ســنوي يُعــرض علــى جلنــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة.

ويُعرض تقرير مراجعة احلسابات هذا على جملس األعضاء يف دورته العادية األوىل.

ويعــنِّ جملــس األعضــاء مراجــع احلســابات املســتقل الــذي يكلَّــف بتحليــل احلســابات الســنوية 
للمجلــس الــدويل للزيتــون وبإعــداد التقريــر املشــار إليــه أعــاله وفقــاً ألحــكام النظــام املــايل وإلجــراءات تطبيقــه.

وعــالوة علــى ذلــك، يقــوم جملــس األعضــاء، يف دورتــه العاديــة األوىل مــن الســنة التقومييــة،   -(
ببحــث واعتمــاد التقريــر املــايل عــن الســنة التقومييــة الســابقة فيما يتعلــق مبا يلــي: 
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التحقق من إدارة أموال اجمللس الدويل للزيتون وأصوله وموجوداته النقدية؛

مدى انتظام العمليات املالية ومطابقتها للقواعد واألنظمة واعتمادات امليزانية اجلاري العمل هبا.

يكفــل مراجعــو احلســابات اخلارجيــون إخضــاع العمليــات للرقابــة الالحقــة وفقــاً ألحــكام   -4
املــايل. النظــام 

اســتناداً إىل دراســٍة حتّلل املخاطر، جيوز لثالثة أعضاء، كحد أدىن، أن يســتأذنوا اجمللس   -5
يف إجراء عمليات رقابة على أنشطة اجمللس الدويل للزيتون ضماناً للتقيد بالقواعد السارية ومببادئ اإلدارة 

املاليــة الســليمة والشــفافية.

وجُتــرى عمليــات الرقابــة بالتعــاون الوثيــق مــع أعضــاء األمانــة التنفيذيــة للمجلــس الــدويل للزيتــون 
طبقــاً للقواعــد واإلجــراءات احملــددة يف النظــام الداخلــي والنظــام املــايل للمجلــس الــدويل للزيتــون. 

ويُعــرض التقريــر ذو الصلــة علــى جملــس األعضــاء يف اجللســة العامــة األوىل الــيت تلــي وضــع التقريــر 
يف صيغتــه النهائيــة.

 المادة 8) 
التصفية

يف حالة حل جملس األعضاء، يتخذ اجمللس أواًل اخلطوات املنصوص عليها يف الفقرة 1   -1
مــن املــادة 5). 

للزيتــون وجممــوع  الــدويل  اجمللــس  موجــودات  تعــاد  االتفــاق،  هــذا  مــدة  انقضــاء  عنــد   -2
ما مل ُيصــرف مــن املبالــغ املتأتيــة مــن األمــوال املشــار إليهــا يف املــادة 14 إىل األعضــاء بالتناســب مــع جممــوع 

الوقــت. ذلــك  الســارية يف  مشــاركتهم  حصــص 

وتعــاد املســامهات الطوعيــة واهلبــات املشــار إليهــا يف املــادة 14 وكذلــك أي مبالــغ مل ُتصــرف أشــرَي 
إليهــا يف املــادة 15 إىل األعضــاء أو اجلهــات املاحنــة أو األطــراف الثالثــة املعنيــة.
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 الفصل السادس
أحكام توحيد املعايري

 المادة 9) 
تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة

يــرد وصــف تســميات وتعاريــف زيــوت الزيتــون وزيــوت ثفــل الزيتــون وزيتــون املائــدة يف   -1
االتفــاق. هــذا  مــن  و’جيــم’  ’بــاء’  املرفقــن 

جيــوز جمللــس األعضــاء إدخــال ما يــراه ضروريــاً أو مناســباً مــن التعديــالت علــى تســميات   -2
مــن  ’بــاء’ و’جيــم’  املرفقــن  املدرجــة يف  املائــدة  الزيتــون وزيتــون  ثفــل  الزيتــون وزيــوت  زيــوت  وتعاريــف 

هذا االتفــاق.

 المادة 20 
تعهدات األعضاء

يتعهــد أعضــاء اجمللــس الــدويل للزيتــون بــأن يطبقــوا يف جتارهتــم الدوليــة التســميات املبينــة   -1
الداخليــة. تطبيقهــا يف جتارهتــم  علــى  يشــجعوا  وأن  و’جيــم’  ’بــاء’  املرفقــن  يف 

يتعهد األعضاء بأن مينعوا يف جتارهتم الداخلية والدولية استخدام تسمية "زيت الزيتون"،   -2
وحدها أو مع كلمات أخرى، اســتخداماً ال يتفق مع هذا االتفاق. وال جيوز حبال من األحوال اســتخدام 

تســمية "زيــت الزيتــون" وحدهــا لإلشــارة إىل زيــت ثفــل الزيتــون.

ــدة ملواصفــات اجلــودة والنقــاوة ُتطبَّــق علــى التجــارة  يضــع جملــس األعضــاء معايــري موحَّ  -(
لألعضــاء. الدوليــة 

يكفــل األعضــاء محايــة العالمــات اجلغرافيــة، باملعــى املقصــود يف الفقــرة 1 مــن املــادة 22   -4
مــن االتفــاق املتعلــق جبوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة املتصلــة بالتجــارة )اتفــاق TRIPS(، داخــل أراضيهــم 
فيما يتعلــق باملنتجــات الــيت يشــملها هــذا االتفــاق، وفقــاً للقواعــد واإلجــراءات والتعهــدات الدوليــة الواجبــة 

التطبيــق، وال ســيما املــادة 1 مــن االتفــاق املتعلــق جبوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة املتصلــة بالتجــارة.

يتبــادل األعضــاء، بنــاء علــى طلــب، املعلومــات عــن العالمــات اجلغرافيــة احملميــة داخــل   -5
أراضيهــم ألغــراض منهــا، بوجــه خــاص، تعزيــز محايتهــا القانونيــة مــن أي ممارســة حُيتمــل أن متــس بأصالتهــا 

أو تســيء إىل مسعتهــا.
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مُينــح األعضــاء صالحيــة اعتمــاد مبــادرات ترمــي إىل إعــالم املســتهلكن باخلصائــص   -6
احملــددة للعالمــات اجلغرافيــة احملميــة داخــل أراضيهــم وإىل إضافــة ِقيمــة إىل هــذه العالمــات، وفقــاً لألحــكام 

املنطبقــة.  القانونيــة 

 المادة )2 
عالمة الضمانة الدولية للمجلس الدولي للزيتون

جيوز جمللس األعضاء أن يتخذ ترتيبات لتطبيق عالمة ضمانة دولية للجودة تكفل التقيد باملعايري 
الدولية للمجلس الدويل للزيتون. وحتدَّد يف النظام الداخلي طريقُة تطبيق هذه املادة وأحكام الرقابة عليها. 

 الفصل السابع
أحكام عامة

 المادة 22 
التزامات عامة

ال يعتمــد األعضــاء أي تدابــري تتعــارض مــع التزاماهتــم مبوجــب هــذا االتفــاق أو مــع األهــداف 
العامــة املبينــة يف املــادة 1.

 المادة 23 
االلتزامات المالية لألعضاء

تقتصــر املســؤولية املاليــة لــكل عضــو جتــاه اجمللــس الــدويل للزيتــون وجتــاه األعضــاء اآلخريــن فيــه علــى 
التزاماته الناشــئة عن املادة 16 املتعلقة باالشــراكات يف امليزانية املشــار إليها يف املادة نفســها.

 المادة 24 
الجوانب البيئية واإليكولوجية

يويل األعضاء االهتمام الواجب لتحسن املمارسات يف مجيع مراحل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون 
مــن أجــل ضمــان تنميــة زراعــة الزيتــون باألســاليب املســتدامة، ويتعهــدون بتنفيــذ ما يــراه جملــس األعضــاء 

ضروريــاً مــن إجــراءات للتخفيــف مــن حــدة أي مشــاكل تظهــر يف هــذا اجملــال أو حللِّهــا. 
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 المادة 25 
اإلعالم

يتعهد األعضاء بأن يضعوا حتت تصرف اجمللس الدويل للزيتون وبأن يزودوه جبميع اإلحصاءات 
والبيانــات والوثائــق الــيت حيتــاج إليهــا ألداء وظائفــه مبوجــب هــذا االتفــاق، وخاصــة أي معلومــات قــد حيتــاج 
إليهــا لتحديــد األرصــدة مــن زيــوت الزيتــون وزيــوت ثفــل الزيتــون وزيتــون املائــدة وملعرفــة السياســات الوطنيــة 

لألعضــاء بشــأن منتجــات الزيتــون. 

 المادة 26 
النزاعات والشكاوى

بنــاًء علــى طلــب عضــو أو أكثــر يكونــون أطرافــاً يف النــزاع، حيــال إىل جملــس األعضــاء أي   -1
نــزاع يتعلــق بتفســري هــذا االتفــاق أو تطبيقــه وتعــذَّرت تســويُته بالتفــاوض كــي يتخــذ قــراراً بالفصــل فيــه، يف 
غيــاب العضــو املعــي أو األعضــاء املعنيــن بعــد التمــاس رأي فريــق استشــاري، حيثمــا كان مناســباً. وحيــدد 

النظــام الداخلــي تكويــن هــذا الفريــق وتفاصيــل عملــه. 

يقــدَّم رأي الفريــق االستشــاري مدعمــاً باحلجــج إىل جملــس األعضــاء الــذي يقــوم، يف   -2
االعتبــار. يف  الصلــة  ذات  الوقائــع  مجيــع  وضــع  بعــد  النــزاع  بتســوية  الظــروف،  مجيــع 

حتــال إىل جملــس األعضــاء، بنــاًء علــى طلــب العضــو الشــاكي، أي شــكوى تفيــد بــأن   -(
عضــواً يف اجمللــس أو رئيــس اجمللــس أو نائــب الرئيــس عندمــا يقــوم مقــام الرئيــس، مل يــِف بااللتزامــات الــيت 
يفرضها عليه هذا االتفاق. ويتخذ جملس األعضاء قراراً بشأن الشكوى يف غياب الطرف أو األطراف يف 
الشــكوى بعــد التشــاور مــع األطــراف املعنيــة وبعــد التمــاس رأي الفريــق االستشــاري املشــار إليــه يف الفقــرة 1 
مــن هــذه املــادة، حيثمــا كان مناســباً. وحيــدَّد تطبيــق هــذه الفقــرة بشــكل أكثــر تفصيــاًل يف النظــام الداخلــي.

إذا تبــّن جمللــس األعضــاء أن عضــواً ما قــد أخــل هبــذا االتفــاق، جــاز لــه أن يطبــق علــى   -4
العضــو املخــل عقوبــات تــراوح بــن جمــّرد اإلنــذار وتعليــق حــق العضــو يف املشــاركة يف قــرارات جملــس األعضــاء 
إىل أن يفــي بالتزاماتــه، أو اســتبعاد العضــو مــن االشــراك يف االتفــاق وفقــاً لإلجــراء املنصــوص عليــه يف املــادة 

4). وللعضــو املعــي حــق اللجــوء إىل حمكمــة العــدل الدوليــة، بوصفهــا جهــة االنتصــاف النهائيــة.

إذا رأى جملس األعضاء أن الرئيس، أو نائب الرئيس عندما يقوم مقام الرئيس، مل يقم   -5
مبهامــه وفقــاً هلــذا االتفــاق أو للنظــام الداخلــي، جــاز لــه، بنــاًء علــى طلــب 50 يف املائــة علــى األقــل مــن 
األعضــاء احلاضريــن، أن يقــرر تعليــق ممارســة الرئيــس أو نائــب الرئيــس للصالحيــات والوظائــف املســندة إليــه 
يف هــذا االتفــاق أو يف النظــام الداخلــي تعليقــاً مؤقتــاً إمــا لــدورة واحــدة أو لفــرة أطــول، ولــه أن يعــن بديــاًل 

لــه مــن بــن أعضــاء اجمللــس. وحيــدَّد تطبيــق هــذه الفقــرة بشــكل أكثــر تفصيــاًل يف النظــام الداخلــي.
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فيما يتعلــق بــأي نــزاع يتصــل بصفقــات بشــأن زيــوت الزيتــون وزيــوت ثفــل الزيتــون وزيتــون   -6
املائــدة، جيــوز للمجلــس الــدويل للزيتــون أن يقــدم توصيــات مناســبة إىل األعضــاء بشــأن إنشــاء مكتــب دويل 

للتوفيــق والتحكيــم ملعاجلــة أي نزاعــات مــن هــذا القبيــل وبشــأن عمــل هــذا املكتــب.

 المادة 27 
الوديع

يعنَّ هنا األمن العام لألمم املتحدة وديعاً هلذا االتفاق.

 المادة 28 
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة

يُفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذا االتفــاق يف مقــر األمــم املتحــدة يف الفــرة مــن 1 كانــون   -1
الثاين/ينايــر 2016 إىل آخــر يــوم 1) كانــون األول/ديســمر 2016، أمــام األطــراف يف االتفــاق الــدويل 
لزيــت الزيتــون وزيتــون املائــدة لعــام 2005 واحلكومــات املدعــوة إىل حضــور مؤمتــر األمــم املتحــدة للتفــاوض 

علــى اتفــاق خيلــف االتفــاق الــدويل لزيــت الزيتــون وزيتــون املائــدة لعــام 2005.

خيضــع هــذا االتفــاق للتصديــق أو القبــول أو املوافقــة مــن ِقبــل احلكومــات املوقِّعــة وفقــاً   -2
منهــا. لــكل  الدســتورية  لإلجــراءات 

جيوز ألي حكومة باملعى املقصود يف الفقرة ) من املادة 4:  -(

أن تعلــن خطيــاً عنــد التوقيــع علــى هــذا االتفــاق أهنــا تعــرب هبــذا التوقيــع عــن موافقتهــا  )أ( 
أو النهائــي(؛  )التوقيــع  االتفــاق  هبــذا  التقيــد  علــى 

أن تقــوم بعــد توقيعهــا علــى هــذا االتفــاق بالتصديــق عليــه أو بقبولــه أو إقــراره عــن طريــق  )ب( 
إيــداع صــك هلــذا الغــرض لــدى الوديــع.

تودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة لدى الوديع.  -4

 المادة 29 
االنضمام

يُفتــح بــاب االنضمــام إىل هــذا االتفــاق أمــام أي حكومــة ينطبــق عليهــا التعريــف الــوارد   -1
يف الفقــرة ) مــن املــادة 4، وذلــك وفقــاً للشــروط الــيت يضعهــا جملــس األعضــاء وتتضمــن علــى اخلصــوص 
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عــدد حصــص املشــاركة ومهلــة زمنيــة إليــداع صكــوك االنضمــام. وحييــل جملــس األعضــاء هــذه الشــروط إىل 
الوديع. وحيدد جملس األعضاء، يف النظام الداخلي، اإلجراء املتبع للبدء يف عملية االنضمام واملفاوضات 

املتعلقــة باالنضمــام وما يتصــل بذلــك مــن أحــكام.

عنــد إمتــام املفاوضــات املتعلقــة باالنضمــام واحملــددة يف النظــام الداخلــي، يتخــذ جملــس   -2
 .10 املــادة  يف  عليــه  املنصــوص  لإلجــراء  وفقــاً  االنضمــام  بشــأن  قــراراً  األعضــاء 

فور االنضمام، يدرَج اسم الطرف املتعاقد يف املرفق ألف من هذا االتفاق مع حصص   -(
املشــاركة الــيت ميتلكهــا، علــى النحــو املنصــوص عليــه يف شــروط االنضمــام.

لــدى الوديــع. وجيــب أن تنــص صكــوك  بإيــداع صــك االنضمــام  يتحقــق االنضمــام   -4
للزيتــون. الــدويل  اجمللــس  يضعهــا  الــيت  الشــروط  مجيــع  تقبــل  احلكومــة  أن  علــى  االنضمــام 

 المادة 30 
اإلخطار بالتطبيق المؤقت

جيــوز ألي حكومــة موقعــة تنــوي التصديــق علــى هــذا االتفــاق أو قبولــه أو املوافقــة عليــه،   -1
أو ألي حكومــة يكــون جملــس األعضــاء قــد حــدد هلــا شــروط االنضمــام لكنهــا مل تتمكــن بعــد مــن إيــداع 
صكهــا، أن ختطــر الوديــع يف أي وقــت بأهنــا ســتطبق هــذا االتفــاق بصفــة مؤقتــة عندمــا يدخــل حيــز النفــاذ 

وفقــاً للمــادة 1) أو، إذا كان قــد دخــل حيــز النفــاذ بالفعــل، بأهنــا ســتطبقه يف تاريــخ حمــدد.

تطبق احلكومة، اليت أرسلت إخطاراً بالتطبيق املؤقت مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة،   -2
هــذا االتفــاق عندمــا يدخــل حيــز النفــاذ أو تقــوم، إذا كان قــد دخــل حيــز النفــاذ بالفعــل، بتطبيقــه يف تاريــخ 
حمــدد، وتصبــح منــذ ذلــك الوقــت طرفــاً متعاقــداً. وتظــل طرفــاً متعاقــداً حــى تاريــخ إيداعهــا صــك التصديــق 

أو القبــول أو املوافقــة أو االنضمــام.

 المادة )3 
بدء النفاذ

يدخــل هــذا االتفــاق حيــز النفــاذ بصــورة هنائيــة يف 1 كانــون الثاين/ينايــر 2017، شــريطة   -1
أن تكــون قــد وقعــت عليــه بصفــة هنائيــة أو صدقــت عليــه أو قبلتــه أو وافقــت عليــه أو انضمــت إليــه مخســة 
أطــراف متعاقــدة علــى األقــل مــن بــن األطــراف املذكــورة يف املرفــق ’ألــف’ مــن هــذا االتفــاق وأن متثّــل 

هذه األطــراف 80 يف املائــة علــى األقــل مــن حصــص املشــاركة البالــغ جمموعهــا 000 1 حصــة.
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إذا مل يدخــل هــذا االتفــاق حيــز النفــاذ يف 1 كانــون الثاين/ينايــر 2017 وفقــاً للفقــرة   -2
1 مــن هــذه املــادة، فإنــه يدخــل حيــز النفــاذ بصفــة مؤقتــة إذا كانــت األطــراف املتعاقــدة املســتوفية لشــروط 
النســبة املئويــة املذكــورة يف الفقــرة 1 مــن هــذه املــادة، قــد وّقعــت علــى هــذا االتفــاق بصفــة هنائيــة حبلــول ذلــك 
التاريــخ أو صّدقــت عليــه أو قبلتــه أو وافقــت عليــه أو أخطــرت الوديــع بأهنــا ســتطبق هــذا االتفــاق بصفــة 

مؤقتــة.

إذا مل ُتســتوَف شــروط بــدء النفــاذ املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 1 أو الفقــرة 2 مــن هــذه   -(
املــادة حبلــول 1) كانــون األول/ديســمر 2016، يدعــو الوديــع األطــراف املتعاقــدة الــيت وقعــت بصفــة هنائيــة 
علــى هــذا االتفــاق أو صدقــت عليــه أو قبلتــه أو وافقــت عليــه أو َأخطــرت بأهنــا ســتطبق هــذا االتفــاق بصفــة 
مؤقتة، إىل البت فيما إذا كان هذا االتفاق سيصبح نافذاً فيما بينها بصفة هنائية أو مؤقتة، كلياً أو جزئياً، 

يف التاريــخ الــذي هلــا أن حتــدده.

إذا أودع أي طــرف متعاقــد صــك التصديــق أو القبــول أو املوافقــة أو االنضمــام اخلــاص   -4
بــه بعــد بــدء دخــول هــذا االتفــاق حيــز النفــاذ، يبــدأ عندئــٍذ ســريان هــذا االتفــاق بالنســبة إىل هــذا الطــرف 

يف تاريــخ هــذا اإليــداع.

 المادة 32 
التعديالت

جيــوز للمجلــس الــدويل للزيتــون، عــن طريــق جملــس األعضــاء، أن يعــّدل هــذا االتفــاق   -1
اآلراء. بتوافــق 

حيــدد جملــس األعضــاء التاريــخ الــذي جيــب علــى األعضــاء حبلولــه إخطــار الوديــع بقبوهلــم   -2
الصلــة. التعديــل ذي 

يدخــل التعديــل حيــز النفــاذ بعــد 90 يومــاً مــن اســتالم الوديــع إخطــاراً بقبولــه مــن مجيــع   -(
األعضــاء. وإذا مل ُيســتوف هــذا الشــرط حبلــول التاريــخ الــذي حيــدده جملــس األعضــاء وفقــاً للفقــرة 2 مــن 

هــذه املــادة، يُعتــر التعديــل مســحوباً.

ال يُعتــر تعديــاًل ألغــراض هــذه املــادة حتديــث املعلومــات الــواردة يف املرفــق ’ألــف’ عمــاًل   -4
املــادة 11. مــن  بالفقــرة 5 
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 المادة 33 
االنسحاب

جيوز ألي عضو أن ينسحب من هذا االتفاق يف أي وقت بعد دخوله حيز النفاذ عن   -1
طريــق إخطــار الوديــع كتابــًة بانســحابه منــه. وعلــى العضــو أن يُعلِــم اجمللــس الــدويل للزيتــون هبــذا االنســحاب 

كتابــًة يف نفــس الوقــت.

يصبــح االنســحاب الــذي يتــم وفقــاً هلــذه املــادة نافــذ املفعــول بعــد 90 يومــاً مــن اســتالم   -2
باالنســحاب. اإلخطــار  الوديــع 

 المادة 34 
االستبعاد

دون املساس باملادة 26، إذا قرر جملس األعضاء أن أي عضو قد أخل بااللتزامات اليت يفرضها 
عليــه هــذا االتفــاق، وإذا قــرر كذلــك أن هــذا اإلخــالل يعرقــل إىل حــد كبــري ســري العمــل هبــذا االتفــاق، فإنــه 
جيــوز لــه، بقــرار ُمســبَّب يتخــذه األعضــاء اآلخــرون بتوافــق اآلراء ويف غيــاب العضــو املعــي، أن يســتبعد ذلــك 
العضــو مــن هــذا االتفــاق. وعلــى اجمللــس الــدويل للزيتــون أن خيطــر الوديــع فــوراً بقــراره. ويفقــد العضــو املعــي 
صفتــه كطــرف يف هــذا االتفــاق بعــد 0) يومــاً مــن تاريــخ قــرار جملــس األعضــاء. وال تنشــأ أي التزامــات ماليــة 

جديــدة بعــد تاريــخ اختــاذ قــرار اســتبعاد العضــو.

 المادة 35 
تسوية الحسابات

يتــوىل جملــس األعضــاء البــت يف أي تســوية للحســابات يراهــا منصفــة، مراعيــاً مجيــع   -1
االلتزامات اليت تكون هلا آثار قانونية على اجمللس الدويل للزيتون وانعكاسات على اشراك عضو انسحب 
مــن هــذا االتفــاق أو اســتُبعد مــن اجمللــس الــدويل للزيتــون أو مل يعــد ألي ســبب آخــر طرفــاً يف هــذا االتفــاق، 
كما يتــوىل البــت يف الوقــت الــالزم لضمــان انتقــال مالئــم، خاصــة حينمــا يتعــن إهنــاء تلــك االلتزامــات.

وبصــرف النظــر عــن أحــكام الفقــرة الفرعيــة الــواردة أعــاله، يلتــزم هــذا العضــو بــأن يســدد للمجلــس 
الــدويل للزيتــون أي مبالــغ مســتَحقة عليــه عــن الفــرة الــيت كان أثناءهــا عضــواً.

لدى انتهاء العمل هبذا االتفاق، ال حيق للعضو املشار إليه يف الفقرة 1 من هذه املادة   -2
احلصــول علــى أي نصيــب مــن حصيلــة تصفيــة اجمللــس الــدويل للزيتــون أو مــن أصولــه األخــرى؛ وال يتحمــل 

ذلــك العضــو عــبء أي جــزء مــن عجــٍز قــد يعانيــه اجمللــس الــدويل للزيتــون.
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 المادة 36 
المدة والتمديد واإلنهاء

يظل هذا االتفاق سارياً حى 1) كانون األول/ديسمر 2026.   -1

جيــوز جمللــس األعضــاء أن ميــدد هــذا االتفــاق. ويقــدم جملــس األعضــاء إخطــاراً إىل الوديــع   -2
بــأي متديــد. وعلــى أي عضــو ال يقبــل أي متديــد هلــذا االتفــاق هبــذه الصــورة أن يُعلــم اجمللــس الــدويل للزيتــون 

بذلــك ويفقــد ذلــك العضــو صفتــه كطــرف متعاقــد يف هــذا االتفــاق اعتبــاراً مــن بدايــة فــرة التمديــد.

إذا كان جملــس األعضــاء قــد تفــاوض قبــل 1) كانــون األول/ديســمر 2026، أو قبــل   -(
انقضــاء فــرة التمديــد الــيت قررهــا اجمللــس، علــى اتفــاق جديــد مل يكــن قــد دخــل حيــز النفــاذ بصفــة هنائيــة 
أو مؤقتــة، فــإن االتفــاق احلــايل يظــل نافــذاً لفــرة أقصاهــا 12 شــهراً إىل أن يدخــل االتفــاق اجلديــد حيــز 

النفــاذ.

جيــوز جمللــس األعضــاء أن يقــرر بتوافــق اآلراء إهنــاء العمــل هبــذا االتفــاق. وتظــل التزامــات   -4
األعضــاء مســتمرة حــى تاريــخ اإلهنــاء الــذي حيــدده جملــس األعضــاء.

بصــرف النظــر عــن انقضــاء مــدة هــذا االتفــاق أو إهنائــه، يظــل اجمللــس الــدويل للزيتــون   -5
قائمــاً طيلــة الفــرة الالزمــة لتصفيــة اجمللــس الــدويل للزيتــون، مبا فيهــا تســوية احلســابات، ويتمتــع خــالل هــذه 

الفــرة مبا قــد يقتضيــه األمــُر مــن صالحيــات ووظائــف هلــذه األغــراض. 

يقدم جملس األعضاء إىل الوديع إخطاراً بأي قرار يُتخذ مبوجب هذه املادة.  -6

 المادة 37 
التحفظات

ال جيوز إبداء حتفظات خبصوص أي حكم من أحكام هذا االتفاق.

وإشــهاداً علــى ذلــك، قــام املوقِّعــون أدنــاه، املفوَّضــون حســب األصــول هلــذا الغــرض، بتذييــل هــذا 
االتفــاق بتوقيعهــم يف التواريــخ املبينــة.

ُحــّرر بتاريــخ 9 تشــرين األول/أكتوبــر 2015، يف جنيــف، وتتســاوى يف احلجيــة نصــوص هــذا 
االتفــاق باللغــات اإلســبانية واإلنكليزيــة والعربيــة والفرنســية.
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 املرفق باء
تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون

ترد أدناه تسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون مع التعريف اخلاص بكل تسمية:

زيوت الزيتون أواًل- 

زيــوت الزيتــون البكر ألــف- 

هي زيوت ُتستخَلص من مثرة شجرة الزيتون ).Olea europaea L( وحدها بطرق ميكانيكية أو طرق 
فيزيائية أخرى يف ظروف، حرارية على وجه اخلصوص، ال تتسبب يف فساد الزيت، ومل ختضع ألي معاجلة 

سوى الغسل، والصفق، وقوة الطرد املركزية، والرشيح. وُتصنَّف زيوت الزيتون البكر وتسمَّى كما يلي:

زيوت الزيتون البكر الصاحلة لالستهالك كما هي: )أ( 

زيــت الزيتــون البكــر املمتــاز: هــو زيــت الزيتــون البكــر الــذي تتفــق خصائصــه الفيزيائيــة -   ’1’
الكيميائيــة واملذاقيــة مــع اخلصائــص احملــددة هلــذه الفئــة مــن الزيــوت يف املعيــار التجــاري الــذي وضعــه اجمللــس 

الــدويل للزيتــون؛

زيت الزيتون البكر: هو زيت الزيتون البكر الذي تتفق خصائصه الفيزيائية - الكيميائية   ’2’
واملذاقيــة مــع اخلصائــص احملــددة هلــذه الفئــة مــن الزيــوت يف املعيــار التجــاري الــذي وضعــه اجمللــس الــدويل 

للزيتــون؛

زيــت الزيتــون البكــر العــادي: هــو زيــت الزيتــون البكــر الــذي تتفــق خصائصــه الفيزيائيــة -   ’(’
الكيميائيــة واملذاقيــة مــع اخلصائــص احملــددة هلــذه الفئــة مــن الزيــوت يف املعيــار التجــاري الــذي وضعــه اجمللــس 

الــدويل للزيتــون)1(؛

زيوت الزيتون البكر اليت جيب أن ختضع للمعاجلة قبل استهالكها: )ب( 

زيــت الزيتــون البكــر الوقــاد: هــو زيــت الزيتــون البكــر الــذي تتفــق خصائصــه الفيزيائيــة -   ’1’
الكيميائيــة واملذاقيــة مــع اخلصائــص احملــددة هلــذه الفئــة مــن الزيــوت يف املعيــار التجــاري الــذي وضعــه اجمللــس 

ال جيوز بيع هذا املنتج مباشرة للمستهلك ما مل يكن مسموحاً بذلك يف البلد الذي يُباع فيه بالتجزئة. وإذا مل   )1(
يكن ذلك مسموحاً به، جيب أن متتثل تسمية هذا املنتج لألحكام القانونية السارية يف البلد املعي.
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الدويل للزيتون. ويُقصد به أن خيضع للتكرير لكي ُيســتخَدم لالســتهالك البشــري، أو خيصَّص لالســتخدام 
التقــي.

زيــت الزيتــون المكرر بــاء- 

هــو زيــت الزيتــون املســتخلص بتكريــر زيــوت الزيتــون البكــر، والــذي تتفــق خصائصــه الفيزيائيــة - 
الكيميائيــة مــع اخلصائــص احملــددة هلــذه الفئــة مــن الزيــوت يف املعيــار التجــاري الــذي وضعــه اجمللــس الــدويل 

للزيتــون)2(.

زيــت الزيتــون المكــون مــن زيــت زيتــون مكــرر وزيــوت زيتون بكر جيــم- 

هــو زيــت مكــون مــن خليــط زيــت الزيتــون املكــرر وزيــوت الزيتــون البكــر الصاحلــة لالســتهالك 
كما هــي، وتتفــق خصائصــه الفيزيائيــة - الكيميائيــة مــع اخلصائــص احملــددة هلــذه الفئــة مــن الزيــوت يف املعيــار 

التجــاري الــذي وضعــه اجمللــس الــدويل للزيتــون.
زيت ثفل الزيتون))( ثانيًا- 

هــو الزيــت املســتخلص مبعاجلــة زيــت ثفــل الزيتــون باملذيبــات أو غــري ذلــك مــن املعاجلــات الفيزيائية، 
باســتثناء الزيــوت املســتخلصة بعمليــات إعــادة األســَرة وأي خليــط بزيــوت مــن أنــواع أخــرى. وُيصنَّــف علــى 

النحــو التايل:

زيــت ثفــل الزيتــون الخام ألــف- 

هــو زيــت ثفــل الزيتــون، الــذي تتفــق خصائصــه الفيزيائيــة - الكيميائيــة مــع اخلصائــص احملــددة هلــذه 
الفئــة مــن الزيــوت يف املعيــار التجــاري الــذي وضعــه اجمللــس الــدويل للزيتــون. ويُقصــد بــه أن خيضــع للتكريــر 

لكــي ُيســتخدم لالســتهالك البشــري، أو خيصَّــص لالســتخدام التقــي.

زيــت ثفــل الزيتــون المكرر بــاء- 

هــو زيــت مســتخلص بتكريــر زيــت ثفــل الزيتــون اخلــام وتتفــق خصائصــه الفيزيائيــة - الكيميائيــة 
مــع اخلصائــص احملــددة هلــذه الفئــة مــن الزيــوت يف املعيــار التجــاري الــذي وضعــه اجمللــس الــدويل للزيتــون2. 

ال جيوز بيع هذا املنتج مباشرة للمستهلك ما مل يكن مسموحاً بذلك يف البلد الذي يُباع فيه بالتجزئة.  )2(
ال جيوز بيع زيت ثفل الزيتون بتسميته أو تعريفه على أنه "زيت زيتون".   )((
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زيــت ثفــل الزيتــون المكــون مــن زيــت ثفــل زيتــون مكــرر وزيــوت زيتون بكر جيــم- 

هــو خليــط مــن زيــت ثفــل الزيتــون املكــرر وزيــوت الزيتــون البكــر الصاحلــة لالســتهالك كما هــي، 
وتتفــق خصائصــه الفيزيائيــة - الكيميائيــة مــع اخلصائــص احملــددة هلــذه الفئــة مــن الزيــوت يف املعايــري التجاريــة 

الــيت وضعهــا اجمللــس الــدويل للزيتــون. وال جيــوز بــأي حــال تســمية هــذا اخلليــط باســم "زيــت زيتــون".
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 املرفق جيم
تسميات وتعاريف أنواع زيتون املائدة

يصنَّف زيتون املائدة يف أحد األنواع التالية:

الزيتــون األخضــر: مثــار مقطوفــة وهــي يف طــور النضــج، قبــل أن يتغــري لوهنــا، وعندمــا تبلــغ حجمهــا   ’1’
العــادي. وميكــن أن يــراوح لوهنــا بــن األخضــر واألصفــر الفاتــح.

الزيتــون املتغــري اللــون: مثــار مقطوفــة قبــل بلوغهــا مرحلــة النضــج الكامــل، أثنــاء تغــري لوهنــا. وميكــن   ’2’
أن يــراوح لوهنــا بــن الــوردي والــوردي اخلمــري والبــي.

الزيتــون األســود: مثــار مقطوفــة عنــد اكتمــال نضجهــا أو قبيــل متــام نضجهــا. وميكــن أن يــراوح   ’(’
لوهنــا بــن األســود احملمــر واألســود البنفســجي والبنفســجي الداكــن واألســود املخضــر والكســتنائي 

الداكــن.

وختضع املستحضرات التجارية لزيتون املائدة، مبا فيها أنواع خاصة من املعاجلة، للمعايري التجارية 
السارية اليت يضعها اجمللس الدويل للزيتون.
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