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 مقدمة  
 

مممر األمـم املتحـدة ل تفـؤوخي ا ـت اتفـؤو   ـف التفـؤو الـدو  ل يـ  ال يتـو  و يتـو  ُاقد  
جهــ  ووُ . 2015تشــرين األول/أكتــوبر  9إىل  5ا قصــر األمــم، ،نيــف، مــن  2005املؤئــدة لعــؤم 

ــــة مجالــــداوة ل لشــــؤعكة ا املــــممر إىل  ــــدول األارمــــؤ  ا مــــممر األمــــم املتحــــدة ل ت ــــؤعة والتنلي يــــو ال
ومنمللـؤ  ككوميـة دوليـة  كتـؤد،، فرمـ ع اـن بعـا وكـؤل  األمـم املتحـدة املتهصصـة املهتلـة)األون

أُســـند  إليهـــؤ مســـموليؤ  ا التفـــؤوخي ا ـــت التفؤقـــؤ  الدوليـــة وإبرامهـــؤ وت بيقهـــؤ، ول ســـيلؤ منهـــؤ 
  اتفؤقؤ  الس و األسؤسية.

هـو و يتـو  املؤئـدة، ا ت املممر مشـرو  نـا اتفـؤو دو  جديـد ل يـ  ال يتـو   وكؤ  معروضؤع  
الــدو  ل  يتــو  الــسد ااتلــد  اقــدهؤ فريــم اؤمــه أنشــً  ذصيصــؤع اــسا ال ــرخي ا  ــ ُ  ؤ منؤقشــ مثــرة

 .2015ك يرا /يونيه  19بتؤعيخ  DEC-1/S.ex.24-V/2015مقرع  عقم وج  النا مب
تشــــــرين  5وافتـــــتا أالــــــؤل املــــــممر الســـــيد موذيســــــؤ كيتــــــوي ، األمـــــ  العــــــؤم ل ونكتــــــؤد ا  

، وانُتهـــ  الســـيد أبوســـت  بي ايرـــؤ )إســـبؤنيؤ، عئيســـؤع لـــه والســـيد اـــؤع  ســـؤم  2015ول/أكتـــوبر األ
لــــود بــــؤعجول، املــــدير التنفيــــسد  - ســــيلونوب و )تركيــــؤ، نؤئبــــؤع لرئيســــه. وأدن كــــه مــــن الســــيد جــــؤ 

ـــؤع  ل ل  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو ، والســـيد جوســـ  كـــوع ، عئـــي  ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو ، والســـيد ال 
ح، نؤئــــ  مــــدير ا  ــــ  الــــدو  ل  يتــــو ، والســــيدة مؤعيــــؤ ذــــواعا  فرنؤنــــدا ، عئيســــة الــــدائرة الصــــبؤ 

القؤنونيــة ا ا  ــ  الــدو  ل  يتــو ، دوع استشــؤعي  لــدن املــممر. وُاــ  الســيد أعكــؤدد سركيســو  
 أمينؤع لدن املممر والسيد كؤعلوس موعينو مستشؤعاع قؤنونيؤع ل لممر.

املتحـــدة ل تفـــؤوخي ا ـــت اتفـــؤو   ـــف التفـــؤو الـــدو  ل يـــ  ال يتـــو  مـــممر األمـــم وكرمـــر  
 دولة ومنمللت  ككوميت  دوليت . 24مممت و  2005و يتو  املؤئدة لعؤم 

 5ففــــ  ج ســــته األوىل الــــ  ُاقــــد  ا . واقــــد املــــممر، ذــــ ل ال ــــه، ج ســــت  اــــؤمت  
جلنــــة  ً، وأنشــــ،2)ونملؤمــــه الــــداذ  ،1)، ااتلــــد املــــممر جــــدول أالؤلــــه2015 تشــــرين األول/أكتــــوبر

تم املـممر أالؤلـه اذتـو  مـن جـدول األالـؤل ا ج سـة م  قـة. 8و 7جؤمعة عئيسية ل نملـر ا البنـدين 
وأقــر نــا ،3)، كــ  ااتلــد ا ج ســته العؤمــة ارتؤميــة قــراعاع واكــداع 2015 تشــرين األول/أكتــوبر 9ا 

 .2015التفؤو الدو  ل ي  ال يتو  و يتو  املؤئدة لعؤم 

  

__________ 

 (1، TD/OLIVE OIL.11/1. 
 (2، TD/OLIVE OIL.11/2. 
 (3، TD/OLIVE OIL.11/L.3. 
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جدول أعمال مؤتمر األمام المتحادة للتفااوض علاى اتفااق يخلاف االتفااق   
 2005 الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام

 
 افتتؤح املممر -1

 إقراع جدول األالؤل -2
 ااتلؤد النملؤم الداذ   -3

 انتهؤب أارمؤ  املكت  -4

 وثؤئم تفويا امللمت   لدن املممر: -5

        ة وثؤئم التفوياتعي  جلن )أ، 

        تقرير جلنة وثؤئم التفويا )ب، 
 كس  القترمؤ  ،إنشؤ  ال  نة الرئيسية وجلؤ  أذرن -6

 2005إاداد اتفؤو   ف التفؤو الدو  ل ي  ال يتو  و يتو  املؤئدة لعؤم  -7

       النملر ا القراعا  ارتؤمية وااتلؤدهؤ -8
 .مسؤئه أذرن -9
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االتفاااق  اعتماادم مااؤتمر األماام المتحاادة للتفاااوض علااى اتفاااق يخلاافقاارار   
 2005الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 

 
إ  مــممر األمــم املتحــدة ل تفــؤوخي بشــً  اتفــؤو   ــف التفــؤو الــدو  ل يــ  ال يتــو  و يتــو   

 ،2005املؤئدة لعؤم 

 ،2015تشرين األول/أكتوبر  9إىل  5من  ،ا جنيف وقد اجتلو 
 ان امتنؤنه ا ت املرافم واردمؤ  ال  أتؤكهؤ األم  العؤم ل ونكتؤد، وإذ يعرب 
 تقدير  ل لسؤمهة ال  قدمهؤ عئي  املممر وموظفو ، وكسا األمؤنة،وإذ يس ه  
، 2015النصــوا األصــ ية ل تفــؤو الــدو  بشـًـ   يــ  ال يتــو  و يتــو  املؤئــدة لعــؤم وقــد وضــو  

 واإلنك ي ية والفرنسية والعربية، بؤل  ؤ  اإلسبؤنية
إىل األمــ  العـؤم ل مــم املتحــدة أ  خيـه ُنســهؤع مــن نـا التفــؤو إىل مجيــو ي  ـ   -1 

 نملر فيه؛ك  تاحلكومؤ  واملنمللؤ  احلكومية الدولية املداوة إىل املممر ل
تهــــس الاتيبــــؤ  ال  مــــة لفــــتا بــــؤب أ  يإىل األمــــ  العــــؤم ل مــــم املتحــــدة ي  ــــ   -2 
  1ا ــت التفــؤو ا مقــر األمــم املتحــدة ا نيويــوعمل )الوليــؤ  املتحــدة األمريكيــة، ا الفــاة مــن التوقيــو 
 .2016كؤنو  األول/ديسلرب   31كىت آذر يوم  2016المتؤين/ينؤير  كؤنو 

 اجل سة العؤمة المتؤنية
 2015تشرين األول/أكتوبر  9
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في مؤتمر األمام المتحادة للتفااوض علاى  ةلث  مقائمة الدول والمنظمات الم    
 *2005اتفاق يخلف االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 

 
 كرمر الدوعة مممت و الدول األارمؤ  ا األونكتؤد التؤلية أمسؤؤهؤ: -1
 

 اجللهوعية التشيكية األعجنت 
 اجللهوعية العربية السوعية األعد 
 فرنسؤ إسبؤنيؤ
 البوليفؤعية، - فن وي  )مجهوعية أملؤنيؤ

 قربا أوعوبواد
 كو  ديفواع أوكرانيؤ

 لتفيؤ اإلس مية، - إيرا  )مجهوعية
 لكسلربغ إي ؤليؤ
 ليبيؤ ب  يكؤ
 مصر تركيؤ
 هولندا تون 
   اليونؤ  اجل ائر

 :احلكوميتؤ  الدوليتؤ  التؤليتؤ  مممت ت  ا الدوعةوكؤن  املنمللتؤ   -2
 الحتؤد األوعويب

 ا    الدو  ل  يتو 
  

 
 

 .TD/OLIVE OIL.11/INF.1ل ط   ا ت قؤئلة احلرموع، انملر الوثيقة  * 
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 2015االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام   
 

  الفصل األول  
 األهداف العامة

 
  1المادة   

 أهداف االتفاق
 

 ثو في مجال توحيد المعايير والبح -1 
 -الســع  إىل حتقيــم التلؤثــه ا التشــريعؤ  الوطنيــة والدوليــة املتع قــة بؤرصــؤئا الفي يؤئيــة  •

دو   ةحلي ولـــب يـــة االكيليؤئيـــة واملساقيـــة ل يـــو  ال يتـــو  و يـــو  ثفـــه ال يتـــو  و يتـــو  املؤئـــدة 
 نشو  أد اقبؤ  أمؤم الت ؤعة؛

ـــــؤعا  الفي يؤئيـــــة  • ـــــة  -القيـــــؤم بًنشـــــ ة ا رـــــؤل الذتب واملساقيـــــة لتحســـــ  املعرفـــــة الكيليؤئي
 جودهتؤ، ب ية تع ي  املعؤيري الدولية والتلكن ممؤ ي  : ذصؤئاباكي  منت ؤ  ال يتو  و 

 مراقبة جودة املنت ؤ ؛ •
 م اولة الت ؤعة الدولية وتنليتهؤ؛ •
 محؤية كقوو املسته ك؛ •
 ؛منو امللؤعسؤ  الكتيؤلية واملرم  ة وال ش •

ل  يتــو  كلحفــه امتيــؤ  ل وســ  الع لــ  الــدو  ا رــؤل ال يتـــو  تقويــة دوع ا  ــ  الــدو   •
 و ي  ال يتو ؛

ة ل يــ  صــي تنســيم الدعاســؤ  والبحــو  املتع قــة بؤرصــؤئا الت سويــة وبريهــؤ مــن ارصــؤئا األ •
 ال يتو  و يتو  املؤئدة؛

 تسهيه تبؤدل املع ومؤ  ان تدفقؤ  الت ؤعة الدولية. •
 

 ولوجيا زيت الزيتون والتعاون التقنيفي مجال زراعة الزيتون وتكن -2 
تشــ يو التعــؤو  بـــ  اــن طريــم تع يــ  التعــؤو  التقــح والبحــو  والت ــوير ا ق ــؤ  ال يتــو   •

 الكيؤنؤ  العؤمة أو ارؤصة، الوطنية أو الدولية؛ اايئؤ  و/أو
 منهؤ؛ صوهنؤ والستفؤدةإىل القيؤم بًنش ة هتد  إىل حتديد املصؤدع اجلينية ألش ؤع ال يتو  و  •
دعاســة التفؤاــه بــ   عااــة ال يتــو  والبيئــة، وذؤصــة ب يــة تع يــ  احلفــؤ  ا ــت البيئــة واإلنتــؤ   •

 متكؤم ة ومستدامة؛ الق ؤ  تنليةع  تنلية املستدام، وضلؤ ا 
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 ا امليـؤدين املرتب ـة بق ـؤ  ال يتـو القيـؤم بًنشـ ة تـدعي  تع ي  نقـه التكنولوجيـؤ مـن ذـ ل  •
 دولية وإق يلية ووطنية؛أنش ة ان طريم تنمليم 

تع ي  محؤية الع مؤ  اجل رافيـة ملنت ـؤ  ال يتـو  امتمتـؤلع ل تفؤقـؤ  الدوليـة ذا  الصـ ة الـ   •
 قد يكو  العرمو طرفؤع فيهؤ؛

 تش يو تبؤدل املع ومؤ  وارربا  ا رؤل الصحة النبؤتية فيلؤ يتع م ب عااة ال يتو . •
 

 ونشر المعلومات، واقتصاد الزيتونفي مجال ترويج منتجات الزيتون،  -3 
تع يـــ  دوع ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  كلركـــ  اـــؤمل  ل توثيـــم واملع ومـــؤ  بشـــً  شـــ رة ال يتـــو   •

 ومنت ؤهتؤ وكل تقت جلليو العؤم   ا الق ؤ ؛
اسـته مل منت ـؤ  ال يتـو ، وتوسـيو الت ـؤعة الدوليـة ا  يـ  ال يتـو  و يتـو  التش يو ا ـت  •

 املتع قة بؤملعؤيري الت ؤعية ل ل    الدو  ل  يتو ؛ املؤئدة واملع ومؤ 
داــم األنشــ ة الدوليــة واإلق يليــة الــ  تشــ و نشــر املع ومــؤ  الع ليــة النوايــة اــن ارصــؤئا   •

م اــــ إالت سويـــة والصــــحية وبريهـــؤ مــــن ذصـــؤئا  يــــ  ال يتــــو  و يتـــو  املؤئــــدة ب يـــة حتســــ  
 ملسته ك؛ا
  ال يتـو  و يـو  ثفـه ال يتـو  و يتـو  املؤئـدة، وإجـرا   يـؤ  العؤمليـة فيلـؤ  ـا حبث التوا ن •

 دعاسؤ  ا هسا الشً  واقااح التدابري املنؤسبة؛
نشـر بيؤنــؤ  وحت ــي   اقتصــؤدية اـن  يــ  ال يتــو  و يتــو  املؤئـدة وت ويــد األارمــؤ  بؤملمشــرا   •

 ال  مة ل لسؤمهة ا س سة اله أسواو منت ؤ  ال يتو ؛
مب البحـث والت ـوير املرتب ـة ب عااـة ال يتـو  ودعاسـة إمكؤنيـة ت بيقهـؤ نشر واسـتهدام نتـؤئب بـرا •

 ا رؤل  يؤدة كفؤ ة اإلنتؤ .
  

  الفصل الثاني  
 التعاريف

 
  2المادة   

 التعاريف ألغراض هذا االتفاق
 

مـن  1عبؤعة "ا    الـدو  ل  يتـو " املنمللـة الدوليـة املشـؤع إليهـؤ ا الفقـرة يُقصد ب -1 
 واملنشًة ب رخي ت بيم أككؤم هسا التفؤو. 3املؤدة 

 عبؤعة "ر   األارمؤ " جهؤ  اختؤذ القراعا  ا ا    الدو  ل  يتو .يُقصد ب -2 
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ــــ  قب ــــ  التقيــــد  ــــسا التفــــؤو، ســــوا  يُقصــــد ب -3  عبــــؤعة "ال ــــر  املتعؤقــــد" اجلهــــة ال
منمللـــة  والحتـــؤد األوعويب، أ وأ أكؤنـــ  دولـــة، أم مراقبـــؤع دائلـــؤع لـــدن اجللعيـــة العؤمـــة ل مـــم املتحـــدة

 .4من املؤدة  3ككومية دولية بؤملعىن املقصود ا الفقرة 
 "العرمو" طر  متعؤقد ا ت النحو املعرر  أا    يُقصد مبص  ا -4 
 عبـــــــؤعة " يـــــــ  ال يتـــــــو " ال يـــــــ  املســـــــته ا مـــــــن مثـــــــرة شـــــــ رة ال يتـــــــو يُقصـــــــد ب -5 

(Olea europaea L.،  ،عل يـــؤ  ال يـــ  املســـته ا بؤســـتهدام املـــسيبؤ  أو ب ول يُقصـــد  ـــؤوكـــدهؤ
ـــة:  يـــ  العبـــؤعة  يـــو  مـــن أنـــوا  أذـــرن. وتشـــله بذ ـــي   أد  ل إاـــؤدة األســـاة، و  التســـليؤ  التؤلي

ال يتـــو  البكـــر امللتـــؤ ، و يـــ  ال يتـــو  البكـــر، و يــــ  ال يتـــو  البكـــر العـــؤدد، و يـــ  ال يتـــو  البكــــر 
  يتو  املكو  من  ي   يتو  مكرع و يو   يتو  بكر.الوقؤد، و ي  ال يتو  املكرع، و ي  ال

عبؤعة " يـ  ثفـه ال يتـو " ال يـ  املسـته ا مبعؤجلـة ثفـه ال يتـو  بؤملـسيبؤ  يُقصد ب -6 
 أد  ل ال يــو  املسته صــة بعل يــؤ  إاــؤدة األســاة و  ول تُقصــد  ــؤمعؤجلــة في يؤئيــة أذــرن،  أو ب ــروا 
التســليؤ  التؤليــة:  يــ  ثفــه ال يتــو  ارــؤم، و يــ  بــؤعة الع يــو  مــن أنــوا  أذــرن. وتشــله بذ ــي  

 ثفه ال يتو  املكرع، و ي  ثفه ال يتو  املكو  من  ي  ثفه  يتو  مكرع و يو   يتو  بكر.
مـن شـ رة  عبؤعة " يتو  املؤئدة" املنتب احملرمـر مـن المتلـؤع السـ يلة ألصـنؤ   يُقصد ب -7 

ــصــ ا بشــكه ذــؤا ل حفــ  وتعــؤ َ تمــن ال يتــو   ال يتــو  امل عواــة املهتــؤعة إلنتؤجهــؤ أنوااــؤع     أو هجهر
 خي ل ت ؤعة والسته مل النهؤئ .عرَ ب ريقة منؤسبة وتُ 

عبــؤعة "منت ــؤ  ال يتــو " مجيــو منت ــؤ  ال يتــو  الصــؤحلة ل كــه، وبصــفة يُقصــد ب -8 
 ذؤصة  يو  ال يتو  و يو  ثفه ال يتو  و يتو  املؤئدة.

يتـــو  اجلؤنبيـــة"، بصـــفة ذؤصـــة، املنت ـــؤ  النؤشـــئة اـــن تق ـــيم "منت ـــؤ  ال   يُقصـــد بعبـــؤعة -9 
 ش ر ال يتو  وصنؤاة منت ؤ  ال يتو  واملنت ؤ  النؤشئة ان استهدامؤ  بدي ة ملنت ؤ  هسا الق ؤ .

أي ول/ســـبتلرب مـــن الســـنة  1ال يتـــو " الفـــاة امللتـــدة مـــن  موســـم"ســـنة  يُقصـــد بعبـــؤعة -10 
تشـــــرين  1بؤلنســـــبة إىل  يتـــــو  املؤئـــــدة والفـــــاة امللتـــــدة مـــــن آب/أبســـــ   مـــــن الســـــنة التؤليـــــة  31 إىل

يتع ـم  أي ول/سـبتلرب مـن السـنة التؤليـة بؤلنسـبة إىل  يـ  ال يتـو . وفيلـؤ 30األول/أكتوبر مـن السـنة إىل 
 بنصف الكرة اجلنويب، ت ؤبم هس  الفاة السنة التقوميية بؤلنسبة إىل  يتو  املؤئدة و ي  ال يتو .

ؤعة "املعـــؤيري الت ؤعيـــة" املعـــؤيري الـــ  يعتلـــدهؤ ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  بواســـ ة بـــيُقصـــد بع -11 
 ه وال  تن بم ا ت  يو  ال يتو  و يو  ثفه ال يتو  و يتو  املؤئدة.  فيارمؤاألر   
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  الفصل الثالث  
 األحكام المؤسسية

 
  1الباب   

 اإلنشاء واألجهزة والوظائف واالمتيازات والحصانات 
 

  3المادة   
 الرئيس هيكل المجلس الدولي للزيتون ومقرم

 
 ا    الدو  ل  يتو  وظؤئفه بواس ة األجه ة التؤلية: مددي -1 
 ر   األارمؤ ؛ )أ، 
 الرئي  ونؤئ  الرئي ؛ )ب، 
 فراية؛ال  ؤ  ال  ؤ  و بريهؤ من الجلنة الشمو  اإلداعية واملؤلية، و  ) ، 
 األمؤنة التنفيسية. )د، 
ة هــسا طــوال مــد ل  ــ  الــدو  ل  يتــو  ا مدعيــد، إســبؤنيؤ، لــرئي  لقــر اامليكــو   -2 

 يقرع ر   األارمؤ  ذ   ذلك. مل التفؤو، مؤ
  

  4المادة   
 المجلس الدولي للزيتون فياألعضاء 

 
دام  كــه طـــر  متعؤقـــد ينرمـــم إىل التفـــؤو يكــو  ارمـــواع ا ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  مـــؤ -1 
  سا التفؤو.ه التقيد قد قبا 

 من هسا التفؤو. 1األهدا  املشؤع إليهؤ ا املؤدة ب وغ يسؤهم كه ارمو ا  -2 
ــي -3  شــله مممتــه يأنــه ا ــت ا هــسا التفــؤو بــؤملعىن املقصــود "احلكومــة"  صــ  ار مفسر
مراقـ  دائــم لـدن اجللعيــة العؤمـة ل مــم املتحـدة والحتــؤد األوعويب وأد منمللـة ككوميــة  وأأد دولـة 

ليـــة ترمـــ  و مبســـموليؤ  مشـــؤ ة ا رـــؤل التفـــؤوخي ا ـــت اتفؤقـــؤ  دوليـــة وتوقيـــو هـــس  التفؤقـــؤ  دو 
 سيلؤ اتفؤقؤ  الس و األسؤسية. وإبرامهؤ وتصديقهؤ وتنفيسهؤ، ول
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  5المادة   
 االمتيازات والحصانات

 
ل ل  ــ  الــدو  ل  يتــو  شهصــية قؤنونيــة ولــه، بصــفة ذؤصــة، أه يــة التعؤقــد ا ــت  -1 

ي  مــن امللت كــؤ  املنقولــة وبــري املنقولــة وكيؤ هتــؤ والتصــر  فيهــؤ، وإقؤمــة الــداؤون أمــؤم القرمــؤ . ولــ
 اقااخي األموال. ص كيؤته
عقــد بــ  احلكومــة املرمــيفة وا  ــ  الــدو  ل  يتــو  وضــو م اتفــؤو املقــر الــسد يُ يــنمل   -2 

ارــربا  ومنـدويب األارمــؤ  وضـو يه و ومســتهَدما  ـ  الـدو  ل  يتــو  ومـدير  التنفيــسد وكبـؤع موظفيـه 
 .كه منهمامتيؤ ا  وكصؤنؤ   ، كلؤ ينملم وظؤئفهم دا املوجودين ا أعاض  احلكومة املرميفة أل

ــــ -3  ككومــــة الدولــــة الــــ  يقــــو فيهــــؤ مقــــر ا  ــــ  الــــدو  ل  يتــــو  الرواتــــ  الــــ    تعفا
ا  ،األذـــرن مـــن الرمـــرائ يصـــرفهؤ ا  ـــ  ملوظفيـــه وكـــسلك موجـــودا  ا  ـــ  وإيراداتـــه وممت كؤتـــه 

 .ولة ك الدتكدود مؤ يسلا به تشريو 
ل ل  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  أ  يـــربم مـــو ارمـــو أو أكمتـــر اتفؤقـــؤ   صـــوا مـــؤ قـــد  -4 
 كسن ت بيم هسا التفؤو من امتيؤ ا  وكصؤنؤ .يست  مه 

  
  6المادة   

 تكوين المجلس الدولي للزيتون
 

 .الدو  ل  يتو  يو أارمؤ  ا   يتًلف ا    الدو  ل  يتو  من مج -1 
 مت ه ا ا    الدو  ل  يتو .ن مي كه ارمو ميعِ   -2 

  
  7المادة   

 ات األجهزة ووظائفهاصالحي
 

 مجلس األعضاء -1 
يتـــًلف ر ـــ  األارمـــؤ  مـــن منـــدوب واكـــد لكـــه ارمـــو. كلـــؤ أ  لكـــه ارمـــو أ   )أ، 

 يع  ملندوبه نؤئبؤع أو أكمتر ومستشؤعاع أو أكمتر؛
جهـــؤ  اختـــؤذ القـــراعا  فيـــه، و ور ـــ  األارمـــؤ  هـــو أا ـــت ســـ  ة ا ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو   

 وظؤئف لتحقيم أهدا  هسا التفؤو. وص كيؤ  أوميؤعس كه مؤ ي  م من 
ع اقــر  أد يتهــس ا  ــ يكــو  ا  ــ  مســمولع اــن ت بيــم أككــؤم هــسا التفــؤو. و  )ب، 

 صـراكةع  ؤ  أو الوظـؤئف املعنيـة مسـندةع صـ كيتكن الاـسا ال ـرخي، مـؤ ملـة توذيـؤع ويعتلـد أد توصـي
 إىل املدير التنفيسد؛
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لــــدا وفقــــؤع ل تفــــؤو الــــدو  الســــؤبم اــــسا التفــــؤو ع أو توصــــية ااتُ اويســــتلر ت بيــــم أد قــــر  
يكونــــؤ متعؤعضــــ  مــــو هــــسا التفــــؤو  ســــؤعي  انــــد دذــــول هــــسا التفــــؤو كيــــ  النفــــؤذ، مــــؤ مل وكؤنــــؤ
 رمؤ ؛يب  هلؤ ر   األا مل مؤ أو

 ،لتنفيس هسا التفؤو، يعتلد ر   األارمؤ ، وفقؤع ألككؤم هسا التفؤو ) ، 
 نملؤمؤع داذ يؤع؛ ‘1‘ 
 نملؤمؤع مؤليؤع؛ ‘2‘ 
نملؤمـؤع أسؤسـيؤع ل لـوظف  يرااــ  األنمللـة امل بقـة ا ــت مـوظف  املنمللـؤ  احلكوميــة  ‘3‘ 

 الدولية امللؤث ة؛
 هيك ع تنمليليؤع وتوصيفؤع ل وظؤئف؛ ‘4‘ 
 .بري ذلك من اإلجرا ا  ال  مة لسري اله ا    الدو  ل  يتو  ‘5‘ 
يعتلـــد ر ـــ  األارمـــؤ  وينشـــر تقريـــراع ســـنويؤع اـــن أنشـــ ته واـــن ســـري العلـــه  ـــسا  )د، 
 مؤ يرا  مفيداع وضروعيؤع من تقؤعير ودعاسؤ  ووثؤئم أذرن.إىل جؤن  التفؤو، 

 
 الرئيس ونائب الرئيس -2 

ر   األارمؤ  من ب  وفـود األارمـؤ  عئيسـؤع ونؤئبـؤع ل ـرئي  لوليـة مـدهتؤ سـنة  ع   ي )أ، 
 اع ارمـــو فـــ   اجل ســـؤ ،  هأكـــد الوفـــود انـــد ترؤســـ أسواكـــدة. وإذا كـــؤ  الـــرئي  أو نؤئـــ  الـــرئي  يـــا 

 عا  ر   األارمؤ ؛ايتوىل ممؤعسة كقه ا املشؤعكة ا اختؤذ قر  وفد  أارمؤ  آذر من
ؤ  أو الوظـــؤئف املعهـــود  ـــؤ إىل املـــدير التنفيـــسد ا هـــسا كيصـــ دو  املســـؤس بؤل )ب، 

أس الــرئي  ج ســؤ  ر ــ  األارمــؤ ، ويــدير املنؤقشــؤ  ب يــة تيســري ال يــة ا التفــؤو أو وفقــؤع لــه، يــ
عا ، وميـــؤعس مـــؤ يتصـــه بـــسلك مـــن مســـموليؤ  ووظـــؤئف أذـــرن مبينـــة ا هـــسا التفـــؤو ااختـــؤذ القـــر 

 داذ  ؛حمددة بشكه أكرب ا النملؤم ال و/أو
 ممؤعسة وظؤئفه؛ فيلؤ  ايكو  الرئي  مسمولع أمؤم ر   األارمؤ   ) ، 
  الـرئي  صـ كيؤخه نؤئ  الرئي  حمه الرئي  ا كـؤل بيؤبـه، وتكـو  لـه نفـ   )د، 

 ت ليحه حمه الرئي ؛اندمؤ يسلر  هواجبؤتا يه نف  و 
ــــرئي   كــــه مــــنل يتقؤضــــت الــــرئي  ونؤئــــ  الــــرئي  أد أجــــر. وا كــــؤل بــــؤب   )ه،  ال

، يعــــ  ر ــــ  ك مهــــؤ بصــــوعة دائلــــةأكــــدمهؤ أو  ا كــــؤل بــــؤب أو  بصــــوعة ممقتــــة، ونؤئــــ  الــــرئي 
   جديدين ممقت  أو دائل ، كس  القترمؤ .موظف، الوفود األارمؤ ، من ب  أارمؤ 
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 لجنة الشؤون اإلدارية والمالية، وغيرها من اللجان واللجان الفرعية -3 
إنشـــؤ  مـــؤ يـــرا  مفيـــداع مـــن جلـــؤ   ، مُيـــنا ا  ـــ  صـــ كيؤ ا لتســـهيه الـــه ر ـــ  األارمـــؤ  

مــن هــسا  13أذــرن وجلــؤ  فرايــة، بؤإلضــؤفة إىل جلنــة الشــمو  اإلداعيــة واملؤليــة املشــؤع إليهــؤ ا املــؤدة 
 التفؤو، وذلك ملسؤادته ا ممؤعسة وظؤئفه مبوج  هسا التفؤو.

 
 األمانة التنفيذية -4 

تكــو  ل ل  ــ  الــدو  ل  يتــو  أمؤنــة تنفيسيــة تتــًلف مــن مــدير تنفيــسد ومــوظف    )أ، 
د وظـــؤئف املــــدير م  ل قيـــؤم بؤملهــــؤم النؤشـــئة اـــن هـــسا التفـــؤو. وحتـــدر ومـــؤ ي ـــ م مـــن مســـتهدَ كبـــؤع 

 املهؤم املسندة إليهم؛ ،بشكه ذؤا ،التنفيسد وكبؤع املوظف  ا النملؤم الداذ   السد يب 
ف  األمؤنـــــة التنفيسيـــــة لرمـــــروعة ضـــــلؤ  أا ـــــت الاتبـــــؤع األول ا توظيـــــف مـــــوظر ع ـــــت يُ  )ب، 

املـــدير التنفيـــسد وكبـــؤع  ســـيلؤ ولمســـتويؤ  الفؤا يـــة والكفـــؤ ة والن اهـــة. ويعـــ ر موظفـــو األمؤنـــة التنفيسيـــة، 
رمـــؤ  ، ا ـــت أســـؤس مبـــدأ التنـــؤوب املتنؤســـ  بـــ  األاةوســـ تة املرتبـــاملو  اإلداعيـــو  مـــن وظفـــاملاملـــوظف  و 

 والتوا   اجل راا؛
 ر ـــ  األارمـــؤ  املـــدير التنفيـــسد وكبـــؤع املـــوظف  لفـــاة أعبـــو ســـنوا . و ـــو  يعـــِ   ) ، 

، أ  يقـــرع هجديـــد أو مديـــد أد تعيـــ  10)ب، مـــن املـــؤدة 4  ـــ  األارمـــؤ ، وفقـــؤع ألككـــؤم الفقـــرة 
 لفاة واكدة فق  أقصؤهؤ أعبو سنوا ؛

مــــوظف  األمؤنــــة التنفيسيــــة ا ضــــو  شــــرو  تعيــــ   د ر ــــ  األارمــــؤ  شــــرو  تعيــــ وخــــدِ  
 نملرائهم من موظف  املنمللؤ  احلكومية الدولية امللؤث ة.

لنملـــــؤم ا ايعـــــ  املـــــدير التنفيـــــسد املـــــوظف  وفقـــــؤع ل ككـــــؤم املبينـــــة ا هـــــسا التفـــــؤو و  )د، 
)ب، 4بينــة ا الفقــرة األسؤســ  ل لــوظف . ويكفــه املــدير التنفيــسد التقيــد ا مجيــو التعيينــؤ  بؤملبــؤد  امل

 تقريراع ان ذلك إىل جلنة الشمو  اإلداعية واملؤلية؛ من هس  املؤدة ويقدمُ 
  ــ  الــدو  ل  يتــو  ويكــو  مســمولع ا ايكــو  املــدير التنفيــسد كبــري املــوظف  اإلداعيــ   )ه، 

املـدير التنفيـسد  مدده. ويـأمؤم ر   األارمؤ  اـن تًديـة الواجبـؤ  املنوطـة بـه ا إداعة التفـؤو وسـري العلـه بـ
 كبؤع املوظف  وفقؤع ألككؤم النملؤم الداذ  ؛ م ئه من  عا  اإلداعة مو اواجبؤته ويتهس قر 

لكبــؤع املــوظف  وبــريهم مــن املســتهدم  أ  ميؤعســوا ل  ــو  ل لــدير التنفيــسد و  ل )و، 
 ؛املهت فة تو أد نشؤ  مربا ا أد ق ؤ  من ق ؤاؤ   عااة ال يتو  وصنؤاة منت ؤ  ال ي

م  أ  ي تلســـــوا أو يت قـــــوا لكبـــــؤع املـــــوظف  واملســـــتهدَ ل  ـــــو  ل لـــــدير التنفيـــــسد و  ل ) ، 
مــن أد ارمـو أو مــن أد ســ  ة ذؤعجــة اــن  تع يلـؤ  بشـًـ  الواجبــؤ  املنوطــة  ـم مبوجــ  هــسا التفــؤو
مركـــ هم كلـــوظف  دوليـــ   يـــنعك  ســـ بؤع ا ـــتا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو . وا ـــيهم أ  ميتنعـــوا اـــن أد الـــه 

مسـمول  أمــؤم ر ـ  األارمــؤ  وكـد . وا ــت األارمـؤ  أ  خامــوا ال ـؤبو الــدو  احملـا ملســموليؤ  املــدير 
 هم مبسموليؤهتم.قيؤمم  وأ  يتفؤدوا التًثري ا يهم ا التنفيسد وكبؤع املوظف  واملستهدَ 
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  2الباب   
 سير عمل مجلس األعضاء

 
  8المادة   

 مجلس األعضاءدورات 
 

ع ذــ   ذلــك.  تلــو ر ــ  األارمــؤ  ا مقــر ا  ــ  الــدو  ل  يتــو ، مــؤ مل يقــرِ  -1 
 ذلـــكوإذا قـــرع ر ـــ  األارمـــؤ ، بنـــؤ ع ا ـــت داـــوة مـــن أكـــد أارمـــؤئه، أ   تلـــو ا بـــري مقـــر ، فـــ   

الـ   النفقـؤ  فـووا مي انيـة ا  ـ  الـدو  ل  يتـو  مـن نفقـؤ  ت اسهـالعرمو يتحله مؤ ياتـ  ا ـت 
 دوعة ا املقر.الاقد تن م ان 
 .يعقد ر   األارمؤ  دوعت  اؤديت  ا السنة -2 
 ينعقد ر   األارمؤ  ا دوعة استمتنؤئية ا أد وق  بنؤ  ا ت ط   من: -3 

 الرئي ؛ )أ،
 ا ت األقه. ،ث ثة أارمؤ  )ب،

األوىل بسـت   يوجره اإلذ ؤع بعقد أد دوعة مـن الـدوعا  قبـه تـؤعيخ انعقـؤد اجل سـة -4 
ــيومــؤع ا ــت األقــه ا كؤلــة الــدوعا  العؤديــة، ويفرمرــ ا ه اإلذ ــؤع قبــه ث ثــ  يومــؤع ولكــن ه أ  يوجر

يومــؤع مــن تــؤعيخ اجل ســة األوىل ا كؤلــة الــدوعا  الســتمتنؤئية. ويتحلــه  21ذــ ل فــاة ل تقــه اــن 
 األارمؤ  املعنيو  نفقؤ  الوفود ال  حترمر دوعة ر   األارمؤ .

ــ -5  أد انعقــؤد ه إىل األمؤنــة التنفيسيــة قبــه  ــو  ألد ارمــو، مبوجــ  إشــعؤع ذ ــ  يوجر
ه مصـؤحله وميـؤعس كقـه ً  ميمتـ بـ، أ  يـًذ  لعرمـو آذـر انعقؤدهـؤ ذ ل ا أو دوعة اؤدية أو استمتنؤئية

مـن األارمــؤ  عا  الـ  يتهـسهؤ ر ـ  األارمــؤ  ا ت ـك الـدوعة. ول  ـو  لعرمـو اقـر لا املشـؤعكة ا ا
 ا أد دوعة من دوعا  ر   األارمؤ .آذر ه أكمتر من ارمو واكد ميمت  أ  

النرمــلؤم إىل هــسا التفــؤو و/أو اهتلــؤم  لديــه نيــة ــو  ألد طــر  أو كيــؤ  ثؤلــث  -6 
وافقــة مبمبؤشــر بًنشــ ة ا  ــ  الــدو  ل  يتــو ، مببــؤدعة منــه أو بنــؤ ع ا ــت داــوة مــن ر ــ  األارمــؤ  و 

دوعة أو دوعا  معينـة   ـ  األارمــؤ  ا مجيـو أالـؤل املسـبقة، أ  خرمـر بصـفة مراقــ   هـسا األذـري
 .أو ا أج ا  منهؤ

صــــ كية اختــــؤذ القــــراعا  ول احلــــم ا  مي ــــك ول و؛ل لراقــــ  صــــفة العرمــــ  ليســــ -7 
 التصوي .
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  9المادة   
 الدورات المطلوب لعقد نصابال
 

دوعة اؤديــة أو اســتمتنؤئية   ــ  األارمــؤ  يــتم التحقــم مــن النصــؤب امل  ــوب لعقــد أد  -1 
فتـــتا فيــه الـــدوعة. ويكتلــه النصـــؤب حبرمــوع أو ممتيـــه مــؤ ل يقـــه اــن ث ثـــة ا اليـــوم الــسد تُ  ،مــرة واكــدة

 .  8من املؤدة  5أعبؤ  رلو  األارمؤ ، ال ع بؤلفقرة 
مــــة، وإذا مل يكتلــــه النصــــؤب املشــــؤع إليــــه ا الفقــــرة أاــــ   انــــد افتتــــؤح اجل ســــة العؤ -2 

ســـؤاة. ويكتلـــه النصـــؤب امل  ـــوب لفتتـــؤح الـــدوعة ا املواـــد اجلديـــد  24ه الـــرئي  الـــدوعة ملـــدة يمِجـــ
 السد كدد  الرئي  حبرموع أو ممتيه مؤ ل يقه ان ث مت  رلو  األارمؤ . 

العــدد الفع ــ  ل ارمــؤ  امل  ــوب لكتلــؤل النصــؤب هــو العــدد الصــحيا دو  أجــ ا   -3 
 لنس  املسكوعة أا   ا ت العدد اإلمجؤ  ل ارمؤ .اشرية النؤجم ان ت بيم ا

  
  10المادة   

 رات مجلس األعضاءاقر 
 

عا  مبوجــــ  هــــس  اعاتــــه بتوافــــم اُعا . وتُتهــــس مجيــــو القــــر ايتهــــس ر ــــ  األارمــــؤ  قر  -1 
. 16مــن املــؤدة 6 ــ  الــسين خــم اــم التصــوي  وفقــؤع ل فقــرة بــه األارمــؤ  احلؤضــرين أو امللمتر املــؤدة مــن قا 

 إ ؤد كه ألد قرمؤيؤ مع قة بتوافم اُعا .ا سبيه ويتعهد األارمؤ  ببسل قصؤعن جهدهم 
أو ممتيــه مــؤ ل يقــه اــن  ر ــ  األارمــؤ ، كرمــوعُ يتهــس  ع اي ــ م، لاتلــؤد أد قــر  -2 

 .  16من املؤدة  6أب بية مجيو األارمؤ  السين خم ام التصوي  وفقؤع ل فقرة 
 هس بشً :تتُ   عا  الاتوافم اُعا  ا ت مجيو القر  شر  ين بم -3 

 ؛34ال ع بؤملؤدة  ا ا    استبعؤد أارمؤ 
 ؛16من املؤدة  10و 6الفقرت  

 ؛ 36و 32و أو إهنؤ  العله به وفقؤع ل لؤدت  إدذؤل تعدي   ا ت هسا التفؤ

 .12من املؤدة  2التعؤو  مو املنمللؤ  األذرن وفقؤع ل فقرة 

مه ـة  منيـة قبـه انقرمـؤ  عا  اُتوافـم  حقـمإذا مل يتو عا  األذرن، افيلؤ يتع م بؤلقر  -4 
 ين بم اإلجرا  املب  أدنؤ : ،خددهؤ الرئي 
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)ج( 1بالمعاايير التجارياة وبتنفياذ القواعاد المشاار  ليهاا فاي الفقارة رات المتعلقاة ااتخاذ القر  )أ( 
 من هذا االتفاق 7من المادة 

عا  الـــ  ل التوصـــه ام إىل ر ـــ  األارمـــؤ  لاتلؤدهـــؤ ســـون القـــر كقؤاـــدة اؤمـــة، ل تقـــدر  
ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  ا  اشـــاطهكســـ  مـــؤ  ،بشـــًهنؤ إىل توافـــم ا اُعا  ا ـــت املســـتون املنؤســـ 

 نملؤمه الداذ  .
ف ذا مل يـتم التوصـه إىل توافـم ا اُعا  بؤتبـؤ  اإلجـرا  امل بـم ا ـت املسـتون املنؤسـ ، خـؤل  

هــس  العل يــة وبــًد توصــية  اااضــ ع إىل ر ــ  األارمــؤ  مشــفواؤع بتقريــر يبــ   الصـعوبؤ  الــ  االقـر 
 منؤسبة.
 ــ  األارمــؤ  احلؤضــرين أو امللمتر ع املعــح بتوافــم آعا  اويســعت ر ــ  األارمــؤ  إىل اختــؤذ القــر  

 .  16من املؤدة  6السين خم ام التصوي  وفقؤع ل فقرة 
ـــ اســـتحؤلإذا و   ع إىل الـــدوعة التؤليـــة، ســـوا  أكؤنـــ  اه القـــر التوصـــه إىل توافـــم ا اُعا ، يمجر
 استمتنؤئية. ماؤدية أ
ــفــ  ع، إ  االقـــر  البــ  ا ه ذا مل يــتم التوصــه رــدداع إىل توافـــم ا اُعا  ا ت ــك الــدوعة، يمجر
 سؤاة ا ت األقه. 24أمكن، 
ا ككــم يعتــرب القــراع  ،وا كــؤل اــدم التوصــه إىل توافــم ا اُعا  ا برمــو  هــس  الفــاة ال منيــة 
 100رلواـه  ، مؤ مل يرفرمـه عبـو األارمـؤ  ا ـت األقـه أو مـؤ مل يرفرمـه ارمـو أو أكمتـر ميت كـو  مـؤاملعتَلد

 كصة من كصا املشؤعكة.
 

 )أ( من هذم المادة أعالم4ر  ليه في الفقرة ر آخر لم يش  اقر  أي )ب( 
رد األارمــؤ  إذا مل يــتم التوصــه إىل توافــم ا اُعا  ذــ ل مه ــة  منيــة خــددهؤ الــرئي ، ُ ــ 

 تصويتؤع وفقؤع ل ككؤم املبينة أدنؤ :
ا ــت األقــه  ا املؤئــة 86مــؤ ل يقـه اــن بؤلبيــة األارمــؤ  الـسين ميمت ــو   عاإذا صـو   لصــؤي أد قــر  

 عترب أ  هسا املقرع قد ااُتلد.من هس  املؤدة، يُ  1من كصا مشؤعكة األارمؤ  وفقؤع ل فقرة 
ل تن بـــم إجـــرا ا  التصـــوي  والتلمتيـــه املشـــؤع إليهـــؤ ا هـــس  املـــؤدة ا ـــت األارمـــؤ   -5 
ذلك وفقؤع من هسا التفؤو، مؤ مل يقرع ا    ذ    16يستوفو  الشرو  املبينة ا املؤدة  السين ل

 ل لؤدة نفسهؤ.
عا  اـــن طريـــم تبـــؤدل املراســـ   بـــ  الـــرئي  اتهـــس قـــر أ  ي ـــو    ـــ  األارمـــؤ   -6 

ا ـت هـسا اإلجـرا ، بؤسـتمتنؤ  األارمـؤ  الـسين  يعـاخي أد ارمـو مـؤ ملواألارمؤ  من دو  اقـد دوعة، 
إجــرا  التشــؤوع . ويرمــو ر ــ  األارمــؤ  ا نملؤمــه الــداذ   قوااــد ت بيــم مخت فــوا اــن دفــو اشــااكؤهت

تهـس ا ـت هـسا النحـو ع يُ اغ األمؤنة التنفيسية مجيو األارمؤ ، ا أسـر  وقـ  ممكـن، بـًد قـر هسا. وتب ِ 
 لدوعة التؤلية     األارمؤ .ان اع ا التقرير النهؤئ  ا  القر ويدعَ 
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  11المادة   
 حصص المشاركة

 
احلصـــا كصـــة مـــن كصـــا املشـــؤعكة. وتكـــو  هـــس   1 000ل ارمـــؤ  رتلعـــ   -1 

 وملؤ ام من كقوو التصوي . املؤدية مسؤوية لشااكؤ  األارمؤ 
ــم كصــا املشــؤعكة ا ــت األارمــؤ  بؤلتنؤســ  مــو البيؤنــؤ  األسؤســية  -2  ارؤصــة وتقسر

 كه ارمو، حمسوبة وفقؤع ل لعؤدلة التؤلية:ب

 3 3 3 ،2+و1)و 1 ، +2+ا1)ا 1 ، +2+ 1)  1 م=
البـــؤعاماا  متوســـ ؤ  معـــرباع انهـــؤ بـــةل  األطنـــؤ  املايـــة، ول يُ تفـــ  ه ممتِـــ ،ا هـــس  املعؤدلـــةو  

 إىل أد كسر من ألف طن ي يد ا ت ادد صحيا. ول  و  وجود كسوع ا كصا املشؤعكة.
 املع ومؤ  األسؤسية املستهدمة حلسؤب كصا املشؤعكة بؤلتنؤس  م: 
 األذريةمتوس  إنتؤ   ي  ال يتو  ا مواسم ال يتو  الستة  :1  
متوســ  إنتـــؤ   يتـــو  املؤئـــدة ا مواســـم ال يتـــو  الســـتة األذـــرية، حمـــولع إىل مـــؤ يعؤدلـــه  :2  

 ا املؤئة 16من  ي  ال يتو  بت بيم ُمعؤمه حتويه قدع  
قــة متوســ  صــؤدعا   يــ  ال يتــو  )اجللركــ ، ا الســنوا  التقومييــة الســ  األذــرية املوافا  :1ا 

 1مة ا كسؤب  املستهدَ لسنوا  هنؤية مواسم ال يتو  
قــة متوســ  صــؤدعا   يتــو  املؤئــدة )اجللركــ ، ا الســنوا  التقومييــة الســ  األذــرية املوافا  :2ا 

يعؤدلــه مــن  يــ  ال يتــو  بت بيــم  حمــولع إىل مــؤ 2مة ا كســؤب  لســنوا  هنؤيــة مواســم ال يتــو  املســتهدَ 
 ا املؤئة 16معؤمه حتويه قدع  

قـــة تـــو  )اجللركـــ ، ا الســـنوا  التقومييـــة الســـ  األذـــرية املوافا متوســـ  واعدا   يـــ  ال ي :1و 
 1مة ا كسؤب  لسنوا  هنؤية موسم ال يتو  املستهدَ 

قـــة متوســـ  واعدا   يتـــو  املؤئـــدة )اجللركـــ ، ا الســـنوا  التقومييـــة الســـ  األذـــرية املوافا  :2و 
مــن  يــ  ال يتــو  بت بيــم  هعؤدلــي ، حمــولع إىل مــؤ2مة ا كســؤب  لســنوا  هنؤيــة موســم ال يتــو  املســتهدَ 

 ا املؤئة. 16معؤمه حتويه قدع  
د تبعـــؤع ملتوســـ  تـــرد كصـــا املشـــؤعكة األوليـــة ا املرفـــم ألـــف مـــن هـــسا التفـــؤو. وحتـــدر  -3 

 مواسم  يتو  والسنوا  التقوميية الس  األذرية ال  تتوفر انهؤ بيؤنؤ  هنؤئية.آذر ستة البيؤنؤ  ان 
ارمــو أقــه مــن  ــ  كصــا مشــؤعكة. فــ ذا كؤنــ  نتي ــة  دأ  ــو  أ  ميت ــك ل -4 

العل ية احلسؤبية أقـه مـن  ـ  كصـا مشـؤعكة ألكـد األارمـؤ ، تـ اد كصـة هـسا العرمـو إىل  ـ  
 فا ادد كصا مشؤعكة بقية األارمؤ  بؤلتنؤس .كصا و ُ 



TD/OLIVE OIL.11/5 
 

 

GE.15-18187 17/33 

 

 كـــــه ســـــنة تقومييـــــة كصـــــاَ   ايعتلـــــد ر ـــــ  األارمـــــؤ  ا دوعتـــــه العؤديـــــة المتؤنيـــــة  -5 
 6ســوبة مبوجـ  هــس  املـؤدة. ويُعلــه  ـسا التو يــو ا السـنة التؤليــة، دو  اإلذـ ل بــؤلفقرة املشـؤعكة احمل

 من هس  املؤدة.
، 4مــن املــؤدة  3د ا الفقــرة قصــو بــؤملعىن امل مــن احلكومــؤ ، انــدمؤ تصــبا ككومــة -6 

د ا قصــو امل ه، أو انــدمؤ يت ــري وضــو أكــد األارمــؤ  بــؤملعىنل تعــود طرفــؤع فيــؤع ا هــسا التفــؤو أو طرفــ
ر ـ  األارمــؤ  تو يـو كصــا املشـؤعكة ل سـنة التؤليــة بصـوعة تتنؤســ   عيـد، ي16مـن املــؤدة  8الفقـرة 

 مــو اــدد كصــا املشــؤعكة الــ  ميت كهــؤ كــه ارمــو، مــو مرااــؤة الشــرو  املبنيــة ا هــس  املــؤدة. وا
التو يـو ألبـراخي  يعـؤدكؤل كدو  انرملؤم إىل هسا التفؤو أو انسـحؤب منـه ذـ ل السـنة اجلؤعيـة، 

 التصوي  فق .
  

  12المادة   
 التعاون مع المنظمات األخرى

 
 ـــو  ل ل  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  اختـــؤذ ترتيبـــؤ  ل تشـــؤوع والتعـــؤو  مـــو األمـــم املتحـــدة  -1 

ووكؤلهتــــؤ املتهصصــــة، ول ســــيلؤ مــــممر األمــــم املتحــــدة ل ت ــــؤعة والتنليــــة، ومــــو بريهــــؤ مــــن املنمللــــؤ  
ة واملنمللــؤ  الدوليــة واإلق يليــة ذا  الصــ ة. وميكــن أ  تشــله هــس  الاتيبــؤ  نؤســبامل احلكوميــة الدوليــة

أ  تســـؤهم ا األهـــدا  املشـــؤع إليهـــؤ ا  شـــًهنؤ اتفؤقـــؤ  تعـــؤو  مـــو ممسســـؤ  ذا  طـــؤبو مـــؤ  مـــن
 من هسا التفؤو. 1املؤدة 

دوليـــة و/أو املنمللـــؤ  ال ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  وبـــ  عقـــد بـــ اتفــؤو تعـــؤو  يُ  وأد   -2 
ا  ــ  الــدو  ل  يتــو   ــ  أ   اــؤتم ا ــت هؤمــةالت امــؤ   وتقــو مبوجبــهاملمسســؤ  الســؤلفة الــسكر 

 .10من املؤدة  3أارمؤ  ا    املسبقة وفقؤع ل فقرة  خصه ا ت موافقة
  رمو ت بيم هس  املؤدة ل نملؤم الداذ   ل ل    الدو  ل  يتو . -3 

  
  الفصل الرابع  

 ن اإلدارية والماليةلجنة الشؤو 
 

  13المادة   
 لجنة الشؤون اإلدارية والمالية

 
ينشئ ر   األارمؤ  جلنة ل شمو  اإلداعيـة واملؤليـة تتـًلف مـن منـدوب واكـد ا ـت  -1 

األقــه لكــه ارمــو. وهجتلــو جلنــة الشــمو  اإلداعيــة واملؤليــة مــرت  ا الســنة ا ــت األقــه، قبــه كــه دوعة 
 من دوعا  ر   األارمؤ .
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الوظـــؤئف املبينـــة ا هـــسا التفـــؤو وا  بـــًدا جلنـــة الشـــمو  اإلداعيـــة واملؤليـــة   رـــفوتك -2 
 ، بشكه ذؤا، الؤ ي  :  رفالنملؤم الداذ  . وتك

حبـــــث برنـــــؤمب العلـــــه الســـــنود ل مؤنـــــة التنفيسيـــــة املتع ـــــم بســـــري الـــــه املمسســـــة، وذؤصـــــة  
النملـــؤم األسؤســـ ، قبـــه ارضـــه ا ـــت ر ـــ  يتع ـــم بؤملي انيـــة والنملـــؤم املـــؤ  والنملـــؤم الـــداذ   و  فيلـــؤ

 األارمؤ  لاتلؤد  ا دوعته العؤدية المتؤنية من السنة التقوميية؛
اإلشـــرا  ا ـــت تنفيـــس معـــؤيري الرقؤبـــة الداذ يـــة املبينـــة ا النملـــؤم الـــداذ   ل ل  ـــ  الـــدو   

 ل  يتو  ومراقبة ت بيم األككؤم املؤلية املشؤع إليهؤ ا هسا التفؤو؛

خــؤل  مشــرو  املي انيــة الســنوية ل ل  ــ  الــدو  ل  يتــو  الــسد يقاكــه املــدير التنفيــسد. ول دعاســة 
 إىل ر   األارمؤ  ب ية ااتلؤد  سون مشرو  املي انية السد تقاكه جلنة الشمو  اإلداعية واملؤلية؛

هؤ كــه ســنة إىل ر ــ  األارمــؤ  ليعتلــدوتقــدميهؤ ا   كســؤبؤ  الســنة املؤليــة الســؤبقة تــدقيم 
 إجرا  آذر يتنؤول مسؤئه مؤلية وإداعية؛ أد   ومعهؤ ا دوعته العؤدية األوىل من السنة التقوميية

 تنفيس هسا التفؤو؛هتم التوصيؤ  بشً  مسؤئه تقدمي املشوعة و  إسدا  

انرمــلؤم أارمــؤ  جـدد أو انســحؤب أكــد األارمــؤ  مـن ا  ــ  الــدو  ل  يتــو  ط بــؤ  حبـث  
 الشً  إىل ر   األارمؤ ؛وتقدمي تقؤعير ا هسا 

بشـــً  تعيـــ  املـــوظف  ا األمؤنـــة التنفيسيـــة  7ة ا املـــؤدة كرســـاســـتعراخي التقيـــد بؤملبـــؤد  امل 
 وبري ذلك من املسؤئه اإلداعية والتنمليلية.

ة ا هـس  املـؤدة، أد بي نـجلنـة الشـمو  اإلداعيـة واملؤليـة، إضـؤفة إىل الوظـؤئف امل تمدد -3 
 هؤ مبوج  نملؤمه الداذ   و/أو نملؤمه املؤ .أدا ؤ ا    وظيفة أذرن يفوخي إليه

 ت بيـــم هـــس  ألبـــراخييرمـــو ر ـــ  األارمـــؤ  ويعتلـــد ا نملؤمـــه الـــداذ   قوااـــد مفصـــ ة  -4 
 األككؤم.

  
  الفصل الخامس  

 األحكام المالية
 

  14المادة   
 الميزانية

 
 تت ؤبم السنة املؤلية مو السنة التقوميية. -1 
 تكو  هنؤمل مي انية واكدة تتًلف من بؤب :  -2 

 البؤب األول: الشمو  اإلداعية؛ 
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البـــؤب المتـــؤين: الشـــمو  التشـــ ي ية، وتشـــله بوجـــه ذـــؤا توكيـــد املعـــؤيري والتعـــؤو  
 التقح والاويب

  ا ااتبـــــؤع  واضـــــعؤع أد أبـــــواب فرايـــــة منؤســـــبة  ضـــــؤفةويبـــــ  ر ـــــ  األارمـــــؤ  ا إ
 أهدا  ا    الدو  ل  يتو .

 ل املي انية من:مور  -3 
مشــــؤعكته احملــــددة وفقــــؤع  اد بؤلتنؤســــ  مــــو كصــــمب ــــغ اشــــاامل كــــه ارمــــو، وخــــدر  )أ، 
 من هسا التفؤو؛ 11ل لؤدة

اإلاؤنـؤ  واملســؤمهؤ  ال وايــة املقدمــة مــن األارمــؤ ، الــ  تنمللهــؤ األككــؤم املدعجــة  )ب، 
 ربم ب  ا    الدو  ل  يتو  والعرمو املؤنا؛ا اتفؤو يُ 
 اابؤ  املقدمة من احلكومؤ  و/أو بريهؤ من املصؤدع؛ ) ، 
األشــكؤل األذــرن مــن املســؤمهؤ  التكلي يــة، وتشــله ارــدمؤ  واملعــدا  الع ليــة  )د، 

 والتقنية و/أو املوظف ، مبؤ يف  بؤكتيؤجؤ  الربامب املوافم ا يهؤ؛
 أد إيراد آذر. )ه، 
نليــة التعــؤو  الـــدو ، إىل احلصــول ا ـــت يســعت ا  ــ  الـــدو  ل  يتــو ، ا إطـــؤع ت -4 

املنمللـــؤ  الدوليـــة أو اإلق يليـــة أو الوطنيـــة  قـــد تقـــدمهؤاملســـؤادة املؤليـــة و/أو التقنيـــة األسؤســـية الـــ  
 من نو  آذر.منمللؤ  املهتصة، سوا  أكؤن  منمللؤ  مؤلية أو 

 و صا ر   األارمؤ  املبؤلغ املسكوعة أا   ملي انيته. 
تقومييــة إىل الســنوا  ة مــن الســنوا  الصــر  ذــ ل ســنملبــؤلغ الــ  مل تُ تركيــه او   ــ -5 

 م ل لي انية ا ت النحو املنصوا ا يه ا النملؤم املؤ .التقوميية التؤلية كتلويه مسبر 
  

  15المادة   
 األموال األخرى

 
  بـــًموال ، ميكـــن ت ويـــد ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو 14إضـــؤفة إىل املي انيـــة املشـــؤع إليهـــؤ ا املـــؤدة  
 هؤ وطريقة استعلؤاؤ ومربعاهتؤ.من  رخيالد النملؤم الداذ   أذرن خدِ 
و ـــو    ـــ  األارمـــؤ  أيرمـــؤع أ  يـــًذ  ل مؤنـــة التنفيسيـــة بـــ داعة أمـــوال ال ـــري. وخـــدد النملـــؤم  

 ذ  ون ؤقه والتبعؤ  النؤمجة ان إداعة هس  األموال.املؤ  شرو  هسا اإل
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  16المادة   
 كاتتسديد االشترا 

 
خــدد ر ــ  األارمــؤ  ا دوعتــه المتؤنيــة مــن الســنة التقومييــة املب ــغ اإلمجــؤ  ل لي انيــة  -1 

الشــاامل الــسد  ــ  أ  يســدد  كــه ارمــو اــن مب ــغ مــن هــسا التفــؤو و  14املشــؤع إليهــؤ ا املــؤدة 
الــ  مي كهــؤ  هــسا الشــاامل ا ــت أســؤس اــدد كصــا املشــؤعكة مب ــغ الســنة التقومييــة التؤليــة. وخســ  

 من هسا التفؤو. 11كه ارمو ا ت النحو املنصوا ا يه ا املؤدة 
أد ارمـــو يصـــبا طرفـــؤع ا هـــسا  يســـدد اشـــاامل أول خـــدد ر ـــ  األارمـــؤ  مب ـــغ  -2 

هــسا الشــاامل تبعــؤع لعــدد كصــا املشــؤعكة مب ــغ ســ  التفــؤو بعــد دذــول التفــؤو كيــ  النفــؤذ. وخُ 
الســـنة  مـــنقيـــة ؤمـــن هـــسا التفـــؤو ا ـــت أســـؤس املـــدة الب 11ؤدة املهصصـــة ل عرمـــو املعـــح مبوجـــ  املـــ

ألارمـــؤ  اُذـــرين اـــن ت ـــك ا هتســـديدهؤ مـــن قابـــ لغ الشـــااكؤ  املقـــرعؤمبـــ وتبقـــت كلـــؤ هـــ املعنيـــة. 
 السنة التقوميية.

ســـتحم ســـدادهؤ ااتبـــؤعاع مـــن اليـــوم األول مـــن الســـنة د الشـــااكؤ  بـــؤليوعو ويُ تســـدر  -3 
 المتؤين/ينؤير من كه سنة. كؤنو   1ية، أد ا ؤلامل

ا ا  ــ  الــدو   أمــؤ اشــااكؤ  األارمــؤ  اــن الســنة املؤليــة الــ  يصــبحو  ذ اــؤ أارمــؤ ع  
 ستحم سدادهؤ ا التؤعيخ السد يصبحو  فيه أارمؤ .ل  يتو ، فيُ 
تـــؤعيخ المل يســـدد أكـــد األارمـــؤ  اشـــااكه كـــؤم ع بعـــد مرمـــ  أعبعـــة أشـــهر ا ـــت  اإذ -4 

، ترســـه األمؤنـــة التنفيسيـــة كتؤبـــؤع إىل العرمـــو املعـــح ا مســـتحقة الـــدفو شـــااكؤ ال الـــسد تصـــبا فيـــه
 برمو  سبعة أيؤم وت    منه تسديد الشاامل.

فـــ ذا مل يســــدد العرمــــو اشــــااكه بعــــد انقرمــــؤ  شـــهرين ا ــــت تــــؤعيخ ال  ــــ  الــــسد قدمتــــه  -5 
 .د اشااكه كؤم ع إىل أ  يسدِ  ا ر   األارمؤ ا التصوي  م كقوو ذلك العرمو ع ر األمؤنة التنفيسية، تُ 

م كــسلك كــم مممت ــ  العرمــو املعــح ا تق ــد منصــ  يُشــ ه بؤلنتهــؤب ا ر ــ  األارمــؤ  ع رــويُ  
ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  ا الســـنة  ؤواـــ  ميا املشـــؤعكة ا األنشـــ ة الـــكقـــه وا ال  ـــؤ  وال  ـــؤ  الفرايـــة و 

 التؤلية.
الـــــدوعة  ا العؤديـــــة األوىل مـــــن الســـــنة التقومييـــــة أوغ ر ـــــ  األارمـــــؤ ، ا دوعتـــــه يـُبَـ رــــ -6 

كـد األارمـؤ  اشـااكه. و  ــ  عـدم سـداد أالسـتمتنؤئية الـ  ت ـ  املواـد النهـؤئ  لتسـديد الشــااكؤ ، ب
ع آذـر بتوافـم اُعا  بعـد أ  اأ  يتهـس أد قـر  ،هاـن تسـديد اشـااك ته ـفاألارمؤ ، بؤستمتنؤ  العرمـو امل
الاتبــؤع وضــعه احملــدد مــن قبيــه وجــود ن ااــؤ  أو كــواع  طبيعيــة  بعــ س يســتلو إىل هــسا األذــري ويًذــ

برنــؤمب الــه  عــد لأو صــعوبؤ  ا احلصــول ا ــت ارــدمؤ  املؤليــة الدوليــة. و ــو    ــ  األارمــؤ  أ  ي
 .قد سددوهؤ فع ع  األارمؤ   يكو  الشااكؤ  ال بنؤ ع ا تاألمؤنة التنفيسية 
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مــــــن هــــــس  املــــــؤدة إىل أ  يســــــدد العرمــــــو املعــــــح  6و 5تن بــــــم أككــــــؤم الفقــــــرت   -7 
 .الشااكؤ  كؤم ةع 

د الشــــااكؤ  ذــــ ل ســــنت  متتــــؤليت ،  ــــو    ــــ  األارمــــؤ ، بعــــد إذا مل تســــدر  -8 
مــو ة عرمــويهــسا األذــري حبقــوو ال وقــف متــود، أ  يقــرع يســدته ــف اــن التالســتلؤ  إىل العرمــو امل

 .8من املؤدة  7د ا الفقرة قصو عىن املا الدوعا  بصفة مراق  بؤمل تهمشؤعك جوا 

يبقـــت أد ارمـــو ينســـح  مـــن التفـــؤو مســـمولع اـــن الوفـــؤ  بـــًد الت امـــؤ  مؤليـــة  -9 
 سددهؤ بؤلفعه.يكو  قد نؤشئة ان هسا التفؤو ول خم له اساداد أد اشااكؤ  مؤلية 

مـن الت امؤتـه  وارمـد أ أ  يعفـ ًد كؤل مـن األكـوال، بل  و      األارمؤ ،  -10 
املؤليــة مبوجــ  هــسا التفــؤو. و ــو    ــ  األارمــؤ  أ  يتفــم ا ــت إاــؤدة جدولــة اللت امــؤ  املؤليــة 

 بتوافم اُعا . ل ارمؤ  احلؤلي  والسؤبق 
  

  17المادة   
 الرقابة

 
 ترم  و جلنة الشمو  اإلداعية واملؤلية بؤلرقؤبة املؤلية ل ل    الدو  ل  يتو . -1 
ا ــت جلنــة الشــمو  اإلداعيــة واملؤليــة البيؤنــؤ  املؤليــة ل ل  ــ  الــدو  ل  يتــو   عــرخيتُ  -2 

و ا يهــؤ مــن مراجــو كســؤبؤ  مســتقه. وبعــد أ  حت ــه ال  نــة اــن الســنة التقومييــة الســؤبقة، املصــدر 
احلســــؤبؤ ، تقــــوم، ا دوعهتــــؤ العؤديــــة األوىل مـــــن الســــنة التقومييــــة، ب بــــدا  عأد وإكؤلتــــه إىل ر ـــــ  

 رمؤ  ل لوافقة ا يه ونشر . األا
 لــدن القيــؤم بعل يــة مراجعــة احلســؤبؤ  املــسكوعة أاــ  ، يتحقــم مراجعــو احلســؤبؤ  املســتق و  

و  دِونويـــ هتـــؤ فؤكمـــن التقيـــد بؤلنملـــؤم املـــؤ  الســـؤعد ومـــن ســـري الـــه آليـــؤ  الرقؤبـــة الداذ يـــة القؤئلـــة و 
  ت جلنة الشمو  اإلداعية واملؤلية.عرخي افة ا تقرير سنود يُ العله املن   واحلواد  املكتشَ 

 .عرخي تقرير مراجعة احلسؤبؤ  هسا ا ت ر   األارمؤ  ا دوعته العؤدية األوىلويُ  
تح يـــه احلســـؤبؤ  الســـنوية سد يك رـــف ب ر ـــ  األارمـــؤ  مراجـــو احلســـؤبؤ  املســـتقه الـــويعـــِ   

 ألككؤم النملؤم املؤ  وإجرا ا  ت بيقه. اداد التقرير املشؤع إليه أا   وفقؤع بل ل    الدو  ل  يتو  و 
واـــــ وة ا ـــــت ذلـــــك، يقـــــوم ر ـــــ  األارمـــــؤ ، ا دوعتـــــه العؤديـــــة األوىل مـــــن الســـــنة  -3 

 التقوميية، ببحث وااتلؤد التقرير املؤ  ان السنة التقوميية السؤبقة فيلؤ يتع م: 
 ية؛ؤلتحقم من إداعة أموال ا    الدو  ل  يتو  وأصوله وموجوداته النقدب
 قوااـــد واألنمللـــة وااتلـــؤدا  املي انيـــة اجلـــؤعد لهـــؤ م ؤبقتملـــؤم العل يـــؤ  املؤليـــة و تنبؤ

 العله  ؤ.
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 رقؤبــــة ال كقــــة وفقــــؤع لالعل يــــؤ  إذرمــــؤ  يكفــــه مراجعــــو احلســــؤبؤ  ارــــؤعجيو   -4 
 ألككؤم النملؤم املؤ .

وا ســـتًذنأ  يلمت ثـــة أارمـــؤ ، كحـــد أد ،  ملهـــؤطر،  ـــو اه حت  ـــدعاســـة  اســـتنؤداع إىل  -5 
 تقيــد بؤلقوااــد الســؤعية ل إجــرا  ال يــؤ  عقؤبــة ا ــت أنشــ ة ا  ــ  الــدو  ل  يتــو  ضــلؤنؤع ا ا  ــ  

 بؤد  اإلداعة املؤلية الس يلة والشفؤفية.مبو 
ــــدو  وهُجــــ  ــــة ل ل  ــــ  ال ــــم مــــو أارمــــؤ  األمؤنــــة التنفيسي ــــة بؤلتعــــؤو  الوثي ــــؤ  الرقؤب رن ال ي

 ل  يتو  وفقؤع ل قوااد واإلجرا ا  احملددة ا النملؤم الداذ   والنملؤم املؤ  ل ل    الدو  ل  يتو . 
 قريــرلتاعــرخي التقريــر ذو الصــ ة ا ــت ر ــ  األارمــؤ  ا اجل ســة العؤمــة األوىل الــ  ت ــ  وضــو ويُ  

 النهؤئية. تهصي ا 
  

  18المادة   
 التصفية

 
ا كؤلـــة كـــه ر ـــ  األارمـــؤ ، يتهـــس ا  ـــ  أولع ار ـــوا  املنصـــوا ا يهـــؤ ا  -1 
 .  35من املؤدة  1الفقرة 

 رلـــو انـــد انقرمـــؤ  مـــدة هـــسا التفـــؤو، تعـــؤد موجـــودا  ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  و  -2 
إىل األارمــؤ  بؤلتنؤســ  مــو  14األمــوال املشــؤع إليهــؤ ا املــؤدة صــر  مــن املبــؤلغ املتًتيــة مــن مل يُ  مــؤ

 رلو  كصا مشؤعكتهم السؤعية ا ذلك الوق .
صــر  وكــسلك أد مبــؤلغ مل تُ  14وتعــؤد املســؤمهؤ  ال وايــة واابــؤ  املشــؤع إليهــؤ ا املــؤدة  

 املعنية.إىل األارمؤ  أو اجلهؤ  املؤحنة أو األطرا  المتؤلمتة  15إليهؤ ا املؤدة  أشريَ 
  

  الفصل السادس  
 أحكام توحيد المعايير

 
  19المادة   

 تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة
 

يرد وصـف تسـليؤ  وتعـؤعيف  يـو  ال يتـو  و يـو  ثفـه ال يتـو  و يتـو  املؤئـدة ا  -1 
 املرفق  بؤ  وجيم من هسا التفؤو.

 تعــدي   ا ــت تســليؤ ال ــو    ــ  األارمــؤ  إدذــؤل مــؤ يــرا  ضــروعيؤع أو منؤســبؤع مــن  -2 
ــــؤ  وجــــيم مــــن  ــــدة املدعجــــة ا املــــرفق  ب ــــو  و يتــــو  املؤئ ــــو  و يــــو  ثفــــه ال يت ــــو  ال يت وتعــــؤعيف  ي

 التفؤو. هسا
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  20المادة   
 ات األعضاءتعهد
 

أارمــؤ  ا  ـ  الــدو  ل  يتــو  بـً  ي بقــوا ا هجــؤعهتم الدوليـة التســليؤ  املبينــة  تعهـدي -1 
 ا املرفق  بؤ  وجيم وأ  يش عوا ا ت ت بيقهؤ ا هجؤعهتم الداذ ية.

األارمـــؤ  بـــً  ميتنعـــوا ا هجـــؤعهتم الداذ يـــة والدوليـــة اـــن اســـتهدام تســـلية  تعهـــدي -2 
ًد بــاســتهدامؤع ل يتفــم مــو هــسا التفــؤو. ول  ــو  " يــ  ال يتــو "، وكــدهؤ أو مــو ك لــؤ  أذــرن، 

 كؤل من األكوال استهدام تسلية " ي  ال يتو " وكدهؤ لإلشؤعة إىل  ي  ثفه ال يتو .
ــــ عــــؤيرييرمــــو ر ــــ  األارمــــؤ  م -3   هــــؤ األارمــــؤ  اق ب  يجلــــودة والنقــــؤوة واصــــفؤ  ادة ملموكر

 الت ؤعة الدولية.
 22مــن املــؤدة  1د ا الفقــرة قصــو بــؤملعىن امل ، رافيــةيكفــه األارمــؤ  محؤيــة الع مــؤ  اجل -4 

،داذـــه ،TRIPSمـــن التفـــؤو بشـــً  اجلوانـــ  املتصـــ ة بؤلت ـــؤعة مـــن كقـــوو امل كيـــة الفكريـــة )اتفـــؤو 
ا  تعهــدفيلــؤ يتع ــم بؤملنت ــؤ  الــ  يشــل هؤ هــسا التفــؤو، وفقــؤع ل قوااــد واإلجــرا ا  والأعاضــيهم 

بشـً  اجلوانـ  املتصـ ة بؤلت ـؤعة مـن كقـوو  تفـؤوالمـن  1املـؤدة  سـيلؤ الدولية الواجبـة الت بيـم، ول
 .،TRIPSاتفؤو )امل كية الفكرية 

داذــه هم، املع ومــؤ  اــن الع مــؤ  اجل رافيــة احملليــة مــن يتبــؤدل األارمــؤ ، ب  ــ    -5 
تهؤ ؤلصــقــد مــ  بًتع يــ  محؤيتهــؤ القؤنونيــة مــن أد ممؤعســة ألبــراخي منهــؤ، ا ــت ارصــوا،  أعاضــيهم

 مسعتهؤ. س   إىلتأو 
ة ااتلــؤد مبــؤدعا  ترمــ  إىل إاــ م املســته ك  بؤرصــؤئا صــ كيمُيــنا األارمــؤ   -6 

هس  الع مؤ ، وفقؤع ل ككؤم  إىل يلةقا  إضؤفةأعاضيهم وإىل  داذهاحملددة ل ع مؤ  اجل رافية احمللية 
 القؤنونية املن بقة. 

  
  21المادة   

 دولي للزيتونعالمة الضمانة الدولية للمجلس ال
 

لت بيــم ا مــة ضــلؤنة دوليــة ل  ــودة تكفــه التقيــد  ؤ تهــس ترتيبــأ  ي ــو    ــ  األارمــؤ   
ت بيــــم هــــس  املــــؤدة  د ا النملــــؤم الــــداذ   طريقــــةُ الدوليــــة ل ل  ــــ  الــــدو  ل  يتــــو . وحتــــدر  عــــؤيريبؤمل

 .  ا يهؤ وأككؤم الرقؤبة



 TD/OLIVE OIL.11/5 

 

24/33 GE.15-18187 

 

  الفصل السابع  
 أحكام عامة

 
  22المادة   

 التزامات عامة
 

األارمـــؤ  أد تـــدابري تتنـــؤا مـــو الت امـــؤهتم مبوجـــ  هـــسا التفـــؤو أو مـــو األهـــدا   ل يعتلــد 
 .1العؤمة املبينة ا املؤدة 

  
  23المادة   

 االلتزامات المالية لألعضاء
 

فيـه  ألارمـؤ  اُذـرينهجـؤ  اتقتصر اللت امؤ  املؤلية لكه ارمو هجؤ  ا  ـ  الـدو  ل  يتـو  و  
   املتع قة بؤلشااكؤ  ا املي انية املشؤع إليهؤ ا املؤدة نفسهؤ. 16ا ت اللت امؤ  النؤشئة ان املؤدة 

  24المادة   
 الجوانب البيئية واإليكولوجية

 
يــو  األارمــؤ  الهتلــؤم الواجــ  لتحســ  امللؤعســؤ  ا مجيــو مراكــه إنتــؤ  ال يتــو  و يــ   
 سـتدامة، وي ت مـو  بتنفيــس مـؤ يــرا  ر ـ  األارمــؤ بؤألســؤلي  امل  يتـو لا عااــة  كرصـؤع ا ــت تنليـةال يتـو  

   .  هؤ ِ حلأو  أد مشؤكه تملهر ا هسا ا ؤل من كدة تهفيفل ضروعيؤع من إجرا ا  
  25المادة   

 اإلعالم
 

ــــدو  ل تعهــــدي  ــــً  يرمــــعوا حتــــ  تصــــر  ا  ــــ  ال ــــو  و  األارمــــؤ  ب ــــً   يت ــــب ليــــو  ودو  ،ي
مجيـو  سـيلؤ ولوظؤئفـه مبوجـ  هـسا التفـؤو،  دا والبيؤنؤ  والوثؤئم الـ  ختـؤ  إليهـؤ ألاإلكصؤ ا  

 يـــو  ال يتـــو  و يـــو  ثفـــه ال يتـــو  و يتـــو  املؤئـــدة مـــن عصـــدة لتحديـــد األمع ومـــؤ  مـــؤ ختؤجـــه مـــن 
   ألارمؤ  ا رؤل منت ؤ  ال يتو .   ينته هؤ الاوملعرفة السيؤسؤ  الوطنية 

  26المادة   
 زاعات والشكاوىالن
 

إىل ر ـ  األارمـؤ   ا ت ط   ارمـو أو أكمتـر يكونـو  أطرافـؤع ا النـ ا ، خـؤل بنؤ ع  -1 
ا كــــ  يفصــــه فيــــه، ه بؤلتفــــؤوخي  ع  تســــويتُ وتعــــسر  هنــــ ا  يتع ــــم بتفســــري هــــسا التفــــؤو أو ت بيقــــ أد

ؤ . وخــدد عأد فريــم استشــؤعد، انــد القترمــالتلــؤس بيــؤب العرمــو املعــح أو األارمــؤ  املعنيــ  بعــد 
 النملؤم الداذ   تكوين هسا الفريم وتفؤصيه ال ه. 
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ا مجيـو الـسد، إىل ر ـ  األارمـؤ    بيقدرم عأد الفريم الستشـؤعد مـدالؤع بـؤحل -2 
 مجيو الوقؤئو ذا  الص ة ا الاتبؤع. وضوبعد  ، يسو د الن ا األكوال
شــكون تفيــد بــً  أد  بنــؤ ع ا ــت ط ــ  العرمــو الشــؤك  إىل ر ــ  األارمــؤ  حتــؤل -3 
انــدمؤ يقــوم مقــؤم الــرئي ، مل يــفا بؤللت امــؤ   هأو نؤئــ  عئيســ ا  ــ  ، أو عئــي ا ا  ــ  ارمــواع 

الــ  يفرضــهؤ ا يــه هــسا التفــؤو. ويبــ  ر ــ  األارمــؤ  ا الشــكون ا بيــؤب ال ــر  أو األطــرا  
ؤعد املشــؤع إليــه ا عأد الفريــم الستشــالتلــؤس بعــد التشــؤوع مــو األطــرا  املعنيــة وبعــد  ا الشــكون

د ت بيــم هــس  الفقــرة بشــكه أكمتــر تفصــي ع ا النملــؤم انــد القترمــؤ . وخــدر  ،مــن هــس  املــؤدة 1الفقــرة 
 الداذ  .
  لــه أ  ي بــم ؤ   ــ  األارمــؤ  أ  ارمــواع مــؤ قــد أذــه  ــسا التفــؤو، جــإذا تبــ    -4 

عا  ارمـــو ا املشـــؤعكة ا قـــر اإلنـــساع وتع يـــم كـــم العرـــر د اقوبـــؤ  تـــااوح بـــ  املهـــه ا ـــت العرمـــو 
ر ـــ  األارمـــؤ  إىل أ  يفـــ  بؤلت امؤتـــه، أو اســـتبعؤد العرمـــو مـــن الشـــاامل ا التفـــؤو وفقـــؤع لإلجـــرا  

. ول عرمـو املعــح كـم الرجـو  إىل حمكلــة العـدل الدوليــة، بوصـفهؤ جهــة 34املنصـوا ا يـه ا املــؤدة 
 النتصؤ  النهؤئية.

أو نؤئـــــ  الـــــرئي  انـــــدمؤ يقـــــوم مقـــــؤم الـــــرئي ،  إذا عأن ر ـــــ  األارمـــــؤ  أ  الـــــرئي ، -5 
ا املؤئــة ا ــت األقــه  50  لــه، بنــؤ ع ا ــت ط ــ  ؤجــ ،يقــم مبهؤمــه وفقــؤع اــسا التفــؤو أو ل نملــؤم الــداذ   مل

 ةســندؤ  والوظــؤئف املصــ كيرئي  أو نؤئــ  الــرئي  الممؤعســة الــ ميــع تمــن األارمــؤ  احلؤضــرين، أ  يقــرع 
أ  يعــ  لــه و  ،بصــفة ممقتــة إمــؤ لــدوعة واكــدة أو لفــاة أطــولنملــؤم الــداذ   أو ا ال ا هــسا التفــؤو إليــه

 د ت بيم هس  الفقرة بشكه أكمتر تفصي ع ا النملؤم الداذ  .بدي ع له من ب  أارمؤ  ا   . وخدر 
د نــــ ا   -6  ثفــــه  ال يتــــو  و يــــو   يــــو  يكــــو  موضــــواهؤؤ  ا ــــت صــــفقفيلــــؤ يتع ــــم بـــًـ

و  ل ل  ــــ  الـــدو  ل  يتـــو  أ  يقــــدم توصـــيؤ  منؤســــبة إىل األارمـــؤ  بشـــًـ  ال يتـــو  و يتـــو  املؤئــــدة،  ـــ
 وبشً  اله هسا املكت .من هسا القبيه إنشؤ  مكت  دو  ل توفيم والتحكيم ملعؤجلة أد ن ااؤ  

  
  27المادة   

 عالودي
 

 اسا التفؤو. ؤع عياألم  العؤم ل مم املتحدة ودمبوجبه يع ر  
  

  28المادة   
 قيع والتصديق والقبول والموافقةالتو 
 

كـؤنو    1فتا بؤب التوقيو ا ـت هـسا التفـؤو ا مقـر األمـم املتحـدة ا الفـاة مـن يُ  -1 
التفــــؤو ا طــــرا  األأمــــؤم  ،2016كــــؤنو  األول/ديســــلرب   31 آذــــر يــــوم إىل 2016المتؤين/ينــــؤير 

حلرمــوع مــممر األمــم املتحــدة  واحلكومــؤ  املــداوة 2005 الــدو  ل يــ  ال يتــو  و يتــو  املؤئــدة لعــؤم
 .2005ل تفؤوخي ا ت اتفؤو   ف التفؤو الدو  ل ي  ال يتو  و يتو  املؤئدة لعؤم 
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عــة وفقــؤع بــه احلكومــؤ  املوقِ  رمــو هــسا التفــؤو ل تصــديم أو القبــول أو املوافقــة مــن قا  -2 
 لإلجرا ا  الدستوعية لكه منهؤ.

 :4من املؤدة  3الفقرة د ا قصو  و  ألد ككومة بؤملعىن امل -3 
أ  تع ـن ذ يــؤع انــد توقيـو هــسا التفــؤو أهنـؤ تعــرب  ــسا التوقيـو اــن موافقتهــؤ ا ــت  )أ، 
 )التوقيو النهؤئ ،؛ أو سا التفؤوالتقيد  
اـــن طريـــم أ  تقـــوم بعـــد توقيعهـــؤ هـــسا التفـــؤو بؤلتصـــديم ا يـــه أو قبولـــه أو إقـــراع   )ب، 

 .الوديوإيدا  صك اسا ال رخي لدن 
 و.يودالتود  صكومل التصديم أو القبول أو املوافقة لدن  -4 

  
  29المادة   

 االنضمام
 

ين بـــم ا يهـــؤ التعريـــف فـــتا بـــؤب النرمـــلؤم إىل هـــسا التفـــؤو أمـــؤم أد ككومـــة يُ  -1 
، وذلــــك وفقــــؤع لشــــرو  يرمــــعهؤ ر ــــ  األارمــــؤ  وتترمــــلن ا ـــــت 4مــــن املــــؤدة  3 ا الفقــــرة الــــواعد

مه ـــة  منيـــة إليـــدا  صـــكومل النرمـــلؤم. وخيـــه ر ـــ  األارمـــؤ  ارصـــوا اـــدد كصـــا املشـــؤعكة و 
ا . وخــــدد ر ــــ  األارمــــؤ ، ا النملــــؤم الــــداذ  ، اإلجــــرا  املتبــــو ل بــــد  الوديــــوهــــس  الشــــرو  إىل 

 ال ية النرملؤم واملفؤوضؤ  املتع قة بؤلنرملؤم ومؤ يتصه بسلك من أككؤم.
ددة ا النملــؤم الــداذ  ، يبــ  انــد اســتكلؤل املفؤوضــؤ  املتع قــة بؤلنرمــلؤم واحملــ -2 

 .  10ر   األارمؤ  ا النرملؤم وفقؤع لإلجرا  املنصوا ا يه ا املؤدة 
  اســـم ال ـــر  املتعؤقـــد ا املرفـــم ألـــف مـــن هـــسا التفـــؤو مـــو النرمـــلؤم، يـــدعَ  فـــوع -3 

 ا ت النحو املنصوا ا يه ا شرو  النرملؤم. ،كصا املشؤعكة ال  ميت كهؤ
. و ـــ  أ  تـــنا صـــكومل الوديـــويتحقـــم النرمـــلؤم ب يـــدا  صـــك النرمـــلؤم لـــدن  -4 

 النرملؤم ا ت أ  احلكومة تقبه مجيو الشرو  ال  يرمعهؤ ا    الدو  ل  يتو .
  

  30المادة   
 اإلخطار بالتطبيق المؤقت

 
 ـــو  ألد ككومـــة موقعـــة تنـــود التصـــديم ا ـــت هـــسا التفـــؤو أو قبولـــه أو املوافقـــة  -1 
نهــؤ مل تــتلكن بعــد لكلنرمــلؤم ااــؤ شــرو   كــددألد ككومــة يكــو  ر ــ  األارمــؤ  قــد  ا يــه، أو

ـــمـــن إيـــدا  صـــكهؤ، أ  خت ـــر ال و ا أد وقـــ  بًهنـــؤ ســـت بم هـــسا التفـــؤو بصـــفة ممقتـــة انـــدمؤ ودي
 نفؤذ بؤلفعه، ا تؤعيخ حمدد.دذه كي  الأو، إذا  31نفؤذ وفقؤع ل لؤدة دذه كي  الي
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ـــؤلت بيم املمقـــ  مبوجـــ  الفقـــرة  احلكومـــة ت بـــم -2  مـــن هـــس   1الـــ  ترســـه إذ ـــؤعاع ب
نفـــؤذ بؤلفعـــه، ا تـــؤعيخ حمـــدد، دذـــه كيـــ  النفـــؤذ أو، إذا دذه كيـــ  الاملـــؤدة هـــسا التفـــؤو انـــدمؤ يـــ

وتصـبا منــس ذلـك الوقــ  طرفـؤع متعؤقــداع. وتملــه طرفـؤع متعؤقــداع كـىت تــؤعيخ إيـدااهؤ صــك التصــديم أو 
 نرملؤم.املوافقة أو ال القبول أو

  
  31المادة   

 بدء النفاذ
 

، شــري ة 2017كــؤنو  المتؤين/ينــؤير   1نفــؤذ بصــوعة هنؤئيــة ا كيــ  ال هــسا التفــؤو دذهيــ -1 
أ  تكــو  قــد وقعــ  ا يــه بصــفة هنؤئيــة أو صــدق  ا يــه أو قب تــه أو وافقــ  ا يــه أو انرمــل  إليــه  ســة 

ــــ  األطــــرا  املــــسكوعة ا ا ــــف مــــن هــــسا التفــــؤو وأ  ممت ــــأطــــرا  متعؤقــــدة ا ــــت األقــــه مــــن ب ه ملرفــــم أل
 كصة. 1 000ا املؤئة ا ت األقه من كصا املشؤعكة البؤلغ رلواهؤ  80األطرا   هس 

وفقـــــؤع  2017كـــــؤنو  المتؤين/ينـــــؤير   1ا  كيـــــ  النفـــــؤذ هـــــسا التفـــــؤو دذهإذا مل يـــــ -2 
ا  املتعؤقـدة املسـتوفية بصـفة ممقتـة إذا كؤنـ  األطـر ف نه يدذه كيـ  النفـؤذ من هس  املؤدة،  1ل فقرة 

 عـــ  هـــسا التفـــؤو بصـــفة هنؤئيـــةمـــن هـــس  املـــؤدة، قـــد وق   1لشـــرو  النســـبة املئويـــة املـــسكوعة ا الفقـــرة 
و بًهنــؤ ســت بم هــسا يــقب تــه أو وافقــ  ا يــه أو أذ ــر  الود ق  ا يــه أوذلــك التــؤعيخ أو صــد   حب ــول

 التفؤو بصفة ممقتة.
مـــن  2أو الفقـــرة  1املنصـــوا ا يهـــؤ ا الفقـــرة ســـتوَ  شـــرو  بـــد  النفـــؤذ إذا مل تُ  -3 
األطــرا  املتعؤقــدة الــ  وقعــ   الوديــوداو يــ، 2016كــؤنو  األول/ديســلرب   31 حب ــول هــس  املــؤدة

ذ ــر  بًهنــؤ ســت بم بصــفة هنؤئيــة ا ــت هــسا التفــؤو أو صــدق  ا يــه أو قب تــه أو وافقــ  ا يــه أو أَ 
فيلـــؤ بينهـــؤ بصـــفة  سيصـــبا نؤفـــساع    هـــسا التفـــؤوهـــسا التفـــؤو بصـــفة ممقتـــة، إىل البـــ  فيلـــؤ إذا كـــؤ

 هنؤئية أو ممقتة، ك يؤع أو ج ئيؤع، ا التؤعيخ السد اؤ أ  حتدد .
ــ -4  التصــديم أو القبــول  وأود  صــكر  الوديــومــن األطــرا  املتعؤقــدة  طــر ر إذا مل   ا

نفــؤذ بؤلنســبة كيــ  الدذه أو املوافقــة أو النرمــلؤم بعــد بــد  نفــؤذ هــسا التفــؤو، فــ   هــسا التفــؤو يــ
 إىل هسا ال ر  ا تؤعيخ ذلك اإليدا .

  
  32المادة   

 التعديالت
 

تعــديه هــسا التفــؤو بتوافــم اُعا  مــن ذــ ل ر ــ    ــو  ل ل  ــ  الــدو  ل  يتــو  -1 
 األارمؤ .
 الوديـــوخـــدد ر ـــ  األارمـــؤ  التـــؤعيخ الـــسد  ـــ  ا ـــت األارمـــؤ  حب ولـــه إذ ـــؤع  -2 

 .الص ةذد بقبوام التعديه 
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يـــو إذ ـــؤعاع بقبولـــه مـــن وديومـــؤع مـــن اســـت م ال 90يـــدذه التعـــديه كيـــ  النفـــؤذ بعـــد  -3 
دد  ر ــــ  األارمــــؤ  وفقــــؤع خــــســــتو  هــــسا الشــــر  حب ــــول التــــؤعيخ الــــسد مجيــــو األارمــــؤ . وإذا مل يُ 

 .ؤع بو حمسعترب التعديه من هس  املؤدة، يُ  2 ل فقرة
يث املع ومـــــؤ  الـــــواعدة ا املرفـــــم ألـــــف الـــــ ع ل يُعتــــرب تعـــــدي ع ألبـــــراخي هـــــس  املـــــؤدة حتـــــد -4

 .11من املؤدة  5 بؤلفقرة
  

  33المادة   
 االنسحاب

 
دذولــــه كيــــ   ــــو  ألد ارمــــو أ  ينســــح  مــــن هــــسا التفــــؤو ا أد وقــــ  بعــــد  -1 

 ع ــم ا  ــ  الــدو  ل  يتــو . وا ــت العرمــو أ  يُ منــه بؤنســحؤبه ةع كتؤبــالوديــو   نفــؤذ اــن طريــم إذ ــؤعال
 . الوقنف  ا  كتؤبةع   بسلك النسحؤب

يومـــؤع مـــن  90يصـــبا النســـحؤب الـــسد يـــتم وفقـــؤع اـــس  املـــؤدة نؤفـــس املفعـــول بعـــد  -2 
 .بؤلنسحؤب إلذ ؤعالوديو ااست م 

  
  34المادة   

 االستبعاد
 

، إذا قــرع ر ــ  األارمــؤ  أ  أد ارمــو قــد أذــه بؤللت امــؤ  الــ  26دو  املســؤس بؤملــؤدة  
أ  هــسا اإلذــ ل يعرقــه إىل كــد كبــري ســري العلــه  ــسا  كــسلكقــرع  إذا التفــؤو، و  هــسا ا يــهيفرضــهؤ 

ه يتهـس  األارمـؤ  اُذـرو  بتوافـم اُعا  وا بيـؤب العرمـو املعـح، التفؤو، ف نه  و  له، بقـراع مع رـ
اع بقـراع . فـوع  الوديـوأ  يستبعد ذلك العرمو من هـسا التفـؤو. وا ـت ا  ـ  الـدو  ل  يتـو  أ    ـر 

يومــؤع مــن تــؤعيخ قــراع ر ــ  األارمــؤ .  30ويفقــد العرمــو املعــح صــفته ك ــر  ا هــسا التفــؤو بعــد 
 بعد تؤعيخ اختؤذ قراع استبعؤد العرمو.جديدة تنشً أد الت امؤ  مؤلية  ول

  
  35المادة   

 تسوية الحسابات
 

، مراايــؤع مجيــو يتــوىل ر ــ  األارمــؤ  البــ  ا أد تســوية ل حســؤبؤ  يراهــؤ منصــفة -1 
اـــؤ آثـــؤع قؤنونيـــة ا ـــت ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  وتبعـــؤ  ا ـــت اشـــاامل ارمـــو  تكـــو  اللت امـــؤ  الـــ 

انسح  من هسا التفـؤو أو اسـتُبعد مـن ا  ـ  الـدو  ل  يتـو  أو مل يعـد ألد سـب  آذـر طرفـؤع ا 
ة كينلــؤ يتعــ  إهنــؤ  الوقــ  الــ  م لرمــلؤ  انتقــؤل م ئــم، ذؤصــ كلــؤ يتــوىل البــ  اهــسا التفــؤو،  

 اللت امؤ . ت ك
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وبصـــر  النملـــر اـــن أككـــؤم الفقـــرة الفرايـــة املـــسكوعة أاـــ  ، ي تـــ م هـــسا العرمـــو بـــً  يســـدد  
 ا يه ا الفاة ال  كؤ  فيهؤ ارمواع. ةقستحَ مل ل    الدو  ل  يتو  أد مبؤلغ 

مـن هــس   1رة لـدن انتهـؤ  العلـه  ـسا التفـؤو، ل خـم ل عرمـو املشـؤع إليـه ا الفقـ -2 
األذـــرن؛  ه  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  أو مـــن أصـــولا املـــؤدة احلصـــول ا ـــت أد نصـــي  مـــن نـــؤتب تصـــفية

 ا    الدو  ل  يتو . عؤنيهقد ين ا    أد ج   مذلك العرمو ا   يتحله  ول
  

  36المادة   
 المدة والتمديد واإلنهاء

 
 .  2026رب كؤنو  األول/ديسل  31يمله هسا التفؤو سؤعيؤع كىت  -1 
بــًد  الوديــو ــو    ــ  األارمــؤ  أ  ميــدد هــسا التفــؤو. و  ــر ر ــ  األارمــؤ   -2 

ع ـــم ا  ـــ  الـــدو  ل  يتـــو  أ  يُ   ـــس  الصـــوعة مديـــد. وا ـــت أد ارمـــو ل يقبـــه مديـــد هـــسا التفـــؤو
 صفته ك ر  متعؤقد ا هسا التفؤو ااتبؤعاع من بداية فاة التلديد.ذلك العرمو بسلك ويفقد 

، أو قبـــه انقرمـــؤ  2026كـــؤنو  األول/ديســـلرب   31ر ـــ  األارمـــؤ  قبـــه  إذا تفـــؤوخي -3 
نفــؤذ بصــفة ممقتــة أو هنؤئيــة، ذــه كيــ  ال، ا ــت اتفــؤو جديــد مل يكــن قــد دا  ــ  فــاة التلديــد الــ  قرعهــؤ

 .كي  النفؤذ التفؤو اجلديد يدذهشهراع إىل أ   12ف   هسا التفؤو يمله نؤفساع لفاة أقصؤهؤ 
 ـــو    ـــ  األارمـــؤ  أ  يقـــرع بتوافـــم اُعا  إهنـــؤ  العلـــه  ـــسا التفـــؤو. وتســـتلر  -4 

 الت امؤ  األارمؤ  كىت تؤعيخ اإلهنؤ  السد خدد  ر   األارمؤ .
هـسا التفـؤو أو إهنؤئـه، يملـه ا  ـ  الـدو  ل  يتـو  مـدة بصر  النملر ان انقرمؤ   -5 

تســوية احلســؤبؤ ، ويتلتــو ذــ ل  هــؤ، مبــؤ فيالــدو  ل  يتــو  قؤئلــؤع طي ــة الفــاة ال  مــة لتصــفية ا  ــ 
 من ص كيؤ  ووظؤئف اس  األبراخي.  ت ك الفاة مبؤ قد يقترم  األمرُ 

 تهس مبوج  هس  املؤدة.ع يُ ابًد قر  الوديو  ر ر   األارمؤ   -6 
  

  37المادة   
 التحفظات

 
 التفؤو.من أككؤم هسا ككم ل  و  إبدا  حتفملؤ   صوا أد  
ضــو  كســ  األصــول اــسا ال ــرخي، بتــسييه هـــسا عــو  أدنــؤ ، املفور قــؤم املوقِ  و ثباتااال لااذل ، 

 التفؤو بتوقيعهم ا التواعيخ املبينة.
ااا  نصــــوا تتســـؤون ا احل يـــة ، و جنيـــفا ، 2015تشـــرين األول/أكتـــوبر  9بتـــؤعيخ  رر  ح 

 لفرنسية.هسا التفؤو بؤل  ؤ  اإلسبؤنية واإلنك ي ية والعربية وا
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 المرفق ألف
 
 11وفقال للمادة  محددةل  ،حصص المشاركة في ميزانية المنظمة  
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 المرفق باء
 

 تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون  
 

 ترد أدنؤ  تسليؤ   يو  ال يتو  و يو  ثفه ال يتو  مو التعريف ارؤا بكه تسلية: 
 

 ت الزيتونو زي -أوالل  
 

 زيوت الزيتون البكر -ألف 
وكـــدهؤ ب ـــرو ميكؤنيكيـــة  ،.Olea europaea L)ا مـــن مثـــرة شـــ رة ال يتـــو  ســـته َ تُ  يـــو   

ــــة أذــــرن ا ظــــرو  أو ــــة ا ــــت وجــــه ارصــــوا، ل ت ،طــــرو في يؤئي فســــؤد ال يــــ ، ا ســــب  تكراعي
ة، والاشــــيا. وُتصــــنرف  يــــو  خترمــــو ألد معؤجلــــة ســــون ال ســــه، والصــــفم، وقــــوة ال ــــرد املرك يــــ ومل

 ال يتو  البكر وتسلت كلؤ ي  :
  يو  ال يتو  البكر الصؤحلة ل سته مل كلؤ ه : )أ، 
 - يــ  ال يتــو  البكــر امللتــؤ :  يــ  ال يتــو  البكــر الــسد تتفــم ذصؤئصــه الفي يؤئيــة  ‘1‘ 

 املعيـــؤع الت ـــؤعدمـــن ال يـــو  ا  اـــس  الفئـــةارصـــؤئا احملـــددة الكيليؤئيـــة واملساقيـــة مـــو 
 الدو  ل  يتو ؛ السد وضعه ا   

الكيليؤئيــة  - يــ  ال يتــو  البكــر:  يــ  ال يتــو  البكــر الــسد تتفــم ذصؤئصــه الفي يؤئيــة  ‘2‘ 
الـسد وضـعه  املعيـؤع الت ـؤعدمـن ال يـو  ا  اـس  الفئـةارصـؤئا احملـددة واملساقية مـو 

 الدو  ل  يتو ؛ ا   
 -العـــؤدد:  يـــ  ال يتـــو  البكـــر الـــسد تتفـــم ذصؤئصـــه الفي يؤئيـــة   يـــ  ال يتـــو  البكـــر ‘3‘ 

املعيـــؤع الت ـــؤعد مـــن ال يـــو  ا  اـــس  الفئـــةارصـــؤئا احملـــددة الكيليؤئيـــة واملساقيـــة مـــو 
 ؛،1)الدو  ل  يتو  السد وضعه ا   

  لعؤجلة قبه استه كهؤ:ل يو  ال يتو  البكر ال     أ  خترمو  )ب، 
 -لبكـــر الوقـــؤد:  يـــ  ال يتـــو  البكـــر الـــسد تتفـــم ذصؤئصـــه الفي يؤئيـــة  يـــ  ال يتـــو  ا ‘1‘ 

املعيــؤع الت ــؤعد مــن ال يــو  ا  اــس  الفئــةارصــؤئا احملــددة الكيليؤئيــة واملساقيــة مــو 
ـــــو . و  الـــــسد وضـــــعه ا  ـــــ  ـــــوالـــــدو  ل  يت ل ســـــته مل    كـــــ  يُســـــتهَدمتكريـــــر  يُ َم

 ا ل ستهدام التقح.البشرد، أو  صر 

__________ 

بؤلت  ئــة. وإذا مل ل  ــو  بيــو هــسا املنــتب مبؤشــرة ل لســته ك مــؤ مل يكــن مســلوكؤع بــسلك ا الب ــد الــسد يُبــؤ  فيــه  ،1) 
 يكن ذلك مسلوكؤع به،    أ  متمته تسلية هسا املنتب ل ككؤم القؤنونية السؤعية ا الب د املعح.
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 الزيتون المكرر زيت -باء 
 - يــ  ال يتــو  املســته ا بتكريـــر  يــو  ال يتــو  البكــر، الـــسد تتفــم ذصؤئصــه الفي يؤئيـــة  

 الـــسد وضـــعه ا  ـــ املعيـــؤع الت ـــؤعد مـــن ال يـــو  ا  اـــس  الفئـــةارصـــؤئا احملـــددة الكيليؤئيـــة مـــو 
 .،2)الدو  ل  يتو 

 
 بكر زيت الزيتون المكون من زيت زيتون مكرر وزيوت زيتون -جيم 

 يـــ  مكـــو  مـــن ذ ـــي   يـــ  ال يتـــو  املكـــرع و يـــو  ال يتـــو  البكـــر الصـــؤحلة ل ســـته مل   
مــن ال يــو  ا  اــس  الفئــةارصــؤئا احملــددة الكيليؤئيــة مــو  -كلــؤه ، وتتفــم ذصؤئصــه الفي يؤئيــة 

 الدو  ل  يتو . السد وضعه ا   املعيؤع الت ؤعد 
  

 (3)زيت ثفل الزيتون -ثانيال  
 

هو ال يـ  املسـته ا مبعؤجلـة ثفـه ال يتـو  بؤملـسيبؤ  أو بـري ذلـك مـن املعؤجلـؤ  الفي يؤئيـة،  
 يــو  مــن أنــوا  أذــرن. وُيصــنرف ببؤســتمتنؤ  ال يــو  املسته صــة بعل يــؤ  إاــؤدة األســَاة وأد ذ ــي  

 ا ت النحو التؤ :
 

 زيت ثفل الزيتون الخام -ألف 
ارصـــؤئا احملـــددة الكيليؤئيـــة مـــو  -في يؤئيـــة  يـــ  ثفـــه ال يتـــو ، الـــسد تتفـــم ذصؤئصـــه ال 
  كـــ  تكريــر   مـــوالــدو  ل  يتــو . ويُ  الــسد وضــعه ا  ـــ املعيــؤع الت ـــؤعد مـــن ال يــو  ا  اــس  الفئــة
 ا ل ستهدام التقح. صر  ل سته مل البشرد، أو ُيستهدم

 
 زيت ثفل الزيتون المكرر -باء 

الكيليؤئيـــة  -وتتفـــم ذصؤئصـــه الفي يؤئيـــة  يـــ  مســـته ا بتكريـــر  يـــ  ثفـــه ال يتـــو  ارـــؤم  
ــــةارصــــؤئا احملــــددة مــــو  ــــو  ا  اــــس  الفئ ــــسد وضــــعه ا  ــــ املعيــــؤع الت ــــؤعد مــــن ال ي ــــدو   ال ال
 .  ،2)ل  يتو 

 
 زيت ثفل الزيتون المكون من زيت ثفل زيتون مكرر وزيوت زيتون بكر -جيم 

 يـــو  ال يتـــو  البكـــر الصـــؤحلة ل ســـته مل كلـــؤ و  يـــ  ثفـــه ال يتـــو  املكـــرع  هـــو ذ ـــي  مـــن 
مــــن ال يــــو  ا  اــــس  الفئــــةارصــــؤئا احملــــددة الكيليؤئيــــة مــــو  -هــــ ، وتتفــــم ذصؤئصــــه الفي يؤئيــــة 

بؤســم   ــي  ــو  بــًد كــؤل تســلية هــسا ار الــدو  ل  يتــو . ول الــسد وضــعه ا  ــ املعيــؤع الت ــؤعد 
  " ي   يتو ".
__________ 

 ل  و  بيو هسا املنتب مبؤشرة ل لسته ك مؤ مل يكن مسلوكؤع بسلك ا الب د السد يُبؤ  فيه بؤلت  ئة. ،2) 
  تعريفه ا ت أنه " ي   يتو ".ل  و  بيو  ي  ثفه ال يتو  بتسليته أو  ،3) 
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 المرفق جيم
 

 أصناف زيتون المائدةتسميات وتعاريف   
 

 يصنرف  يتو  املؤئدة ا أكد األنوا  التؤلية: 
مثــؤع مق وفــة وهــ  ا طــوع النرمــب، قبــه أ  يت ــري لوهنــؤ، وانــدمؤ : ال يتــو  األذرمــر ‘1‘ 

 تب غ ك لهؤ العؤدد. وميكن أ  يااوح لوهنؤ ب  األذرمر واألصفر الفؤتا. 
ه ب وبهــؤ مرك ــة النرمــب الكؤمــه، أثنــؤ  ت ــري مثــؤع مق وفــة قبــ: ال يتــو  املت ــري ال ــو  ‘2‘ 

 لوهنؤ. وميكن أ  يااوح لوهنؤ ب  الوعدد والوعدد ارلرد والبح.
ؤ. وميكــن أ  هنرمــ  مــؤمه يــمثــؤع مق وفــة انــد اكتلــؤل نرمــ هؤ أو قب: ال يتــو  األســود ‘3‘ 

ــــ  األســــود احمللــــر واألســــود البنفســــ   والبنفســــ   الــــ ــــااوح لوهنــــؤ ب واألســــود  داكني
 .داكنملهرمر والكستنؤئ  الا

ل لعــؤيري  ، مبــؤ فيهــؤ أنــوا  ذؤصــة مــن املعؤجلــة،وخترمــو املستحرمــرا  الت ؤعيــة ل يتــو  املؤئــدة 
     الدو  ل  يتو .ال  يرمعهؤ االت ؤعية السؤعية 

 


