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مؤؤؤؤؤؤتمر األمؤؤؤؤؤم المتحؤؤؤؤؤدة للتيؤؤؤؤؤاو   لؤؤؤؤؤ  اتيؤؤؤؤؤا    لؤؤؤؤؤ  
 2005االتيا  الدولي لز ت الز تون وز تون المائدة لعام 

 2015تشرين األول/أكتوبر  9-5جنيف، 
    من جدول األعمال املؤقت 7البند 

المائؤؤؤؤؤدة إ ؤؤؤؤداف اتيؤؤؤؤؤا    لؤؤؤؤؤ  االتيؤؤؤؤؤا  الؤؤؤؤؤدولي لز ؤؤؤؤؤت الز تؤؤؤؤؤون وز تؤؤؤؤؤون   
 2005 لعام

 
 مشروع االتيا  الدولي الجد د لز ت الز تون وز تون المائدة   

 
 مذكرة من إ داف أمانة األونكتاف  

 
تتضــــمن اــــقة الوري ــــ  امل ــــر  الــــقز اوــــقة املوــــ  الــــدو  لو يتــــو  بشــــ   املوا  ــــ  عوــــ   

عـــن مشـــروص الـــنا مشـــروص اـــا ااتدـــاجل الـــدو  ازديـــد ل يـــت ال يتـــو  و يتـــو  املا ـــدة،  ضـــ   
مــن م ــر   2ادســ و ويــرز ةتاشــ  مشــروص اــا ااتدــاجل الــدو  ازديــد لومــؤ ر   تضــ  الد ــرة 

 املو  الدو  لو يتو و
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بشؤؤؤؤ ن  DEC-1/S.ex.24-V/2015مقؤؤؤؤرر المجلؤؤؤؤ  الؤؤؤؤدولي للز تؤؤؤؤون ر ؤؤؤؤم   
 ا تماف مشروع نص االتيا  الدولي الجد د لز ت الز تون وز تون المائدة

 
 أعضاء املو  الدو  لو يتو ، ة  جمو  
، املمـــد  ع 2005 ااتدـــاجل الـــدو  ل يـــت ال يتـــو  و يتـــو  املا ـــدة ل ـــا ةذ يضـــ  ع اعتبـــا ة  

 ،2014 عا 
 2013آب/أغســــ    13املــــؤ    DEC-1/101-V/2013امل ــــر   قــــم وةذ يضــــ  ع اعتبــــا ة  

 القز أاشئ  وجب   ريق عامل إلعدا  اا ااتداجل الدو  ازديد ل يت ال يتو  و يتو  املا دة،
مـــداوال الدريـــق ال امـــل قـــد أدـــدرل عـــن ةعـــدا  اـــا ااتدـــاجل ازديـــد امت ـــاا   شيـــن ة و  

 لوواي  اليت أدنداا ةلي  املو ،
كتــا  لوــدعوة ةد ع ــد مــؤ ر لوتدــاوا عوــ  ااتدــاجل جــرا ااتلــال ب مااــ  األواوشيــن ةاــ   

 الدو  ازديد ل يت ال يتو  و يتو  املا دة،
  

  قرر  
 

اعتمــا  مشــروص اــا ااتدــاجل املر ــق  ــقا امل ــر ، عومــا  ب اــ  غــو  ة  ــال تلــويبال غــ   -1 
 عو  األواكتا وجواري  ذال صبغ  لغوي  أو ت ني  أو قااواي  عوي  بغي  حتسني صياغت  قبل عرض  

أ  ي ـــو  املـــدير التنديـــقز بوشالـــ  مشـــروص اـــا ااتدـــاجل ازديـــد ةد األمـــني ال ـــا   -2 
لألواكتــا  بغيــ  تو ي ــ  مــن أجــل التدــاوا بشــ ا   يمــا ب ــد أرنــاء املــؤ ر الــدو  الــقز يــدعو األمــني 

 5ا، ع الدــ ة مــن ةد ع ــدة اــقا الغــر  ،ال ــا  لألواكتــا ، بالنيابــ  عــن األمــني ال ــا  لألمــم املتحــدة
 و2015تشرين األول/أكتوبر  9 ةد

 2015ش يرا /يواي   19مد يد )ةدباايا(، 
 السيد جودت كو ت  )توقي (

   ي  املو  الدو  لو يتو 
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 2015االتيا  الدولي لز ت الز تون وز تون المائدة لعام   
 

  اليصل األول  
 األهداف العامة

 
  1المافة   

 أهداف االتيا 
 

 في مجال توحيد المعا ير والبحث -1 
 -الســ إ ةد حت يــق التمارــل ع التشــري ال الودنيــ  والدوليــ  املت و ــ  بايلــا ا الدي يا يــ   • 

 و  اشــوء ال يتــو  و يــول املا ــدة لوحيوولــ   ردــلالكيميا يــ  واملقاقيــ  ل يــول ال يتــو  و يــول 
 أي  ع بال أما  التجا ة؛

الكيميا يـ  واملقاقيـ  لتحسـني امل ر ـ  ب كيـ   - تبـا ال الدي يا يـ  ع جمـال ااال يا  ب اش    • 
 منتجال ال يتو  ومواصدال جو هتا، بغي  ت  ي  امل اي  الدولي  والتمكني بقلك مما يوإ:

 مراقب  جو ة املنتجال؛ •
 م اول  التجا ة الدولي  وتنميتها؛ •
 محاي  ش وجل املستهوك؛ •
 واملضوو  والغشومن  املما دال ااشتيالي   •

ت ويـــ   و  املوـــ  الـــود  لو يتـــو  كمحدـــل امتيـــا  لوودـــا ال ومـــإ الـــدو  ع جمـــال ال يتـــو   • 
 و يت ال يتو ؛

تنســـيق الد ادـــال والبحـــو  املت و ـــ  بايلـــا ا التغقويـــ  وغ اـــا مـــن ايلـــا ا ازواريـــ   • 
 ل يت ال يتو  و يتو  املا دة؛

 ل التجا ة الدولي وتسهيل تبا ل امل وومال عن تد  ا • 
 

 في مجال زرا ة الز تون وتكنولوجيا ز ت الز تون والتعاون التقني -2 
ت  يـــ  الت ـــاو  الت ـــ  والبحــــو  والت ـــوير ع ق ـــاص ال يتـــو  بتشــــجي  الت ـــاو  بـــني ااي ــــال  • 

 الكيااال ال ام  أو اياص ، الودني  أو الدولي ؛ و/أو
 امللا   ازيني  ألشجا  ال يتو  وصوهنا واادتدا ة منها؛حتديد ال يا  ب اش   هتدف ةد  • 
  اد  التداعل بني   اع  ال يتـو  والبي ـ ، و اصـ  بغيـ  ت  يـ  صـياا  البي ـ  واإلاتـام املسـتدا ،  • 

 ؛و  اصوضما  التنمي  املتكامو  واملستدام  ل
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وةقويميــ  وودنيــ  ع امليــا ين ت  يــ  ا ــل التكنولوجيــا مــن  ــ ل ال يــا  ب اشــ   تــد ي   وليــ   • 
 املرتب   ب  اص ال يتو ؛

ت  ي  محايـ  ال  مـال ازغرا يـ  ملنتجـال ال يتـو  امت ـاا  ل تداقـال الدوليـ  ذال اللـو  الـيت  • 
 قد يكو  ال ضو در ا   يها؛

 تشجي  تبا ل امل وومال وايربال ع جمال اللح  النباتي   يما يت وق ب  اع  ال يتو و • 
 

 في مجال ترو ج منتجات الز تون، ونشر المعلومات، وا تصاف الز تون -3 
ت  يـــ   و  املوـــ  الـــدو  لو يتـــو  كمركـــ  عـــاملإ لوتوريـــق وامل وومـــال بشـــ   شـــجرة ال يتـــو   • 

 ومنتجاهتا وكموت   زمي  ال اموني ع ال  اص؛
ال يتـــو  و يتـــو  املا ـــدة ت  يــ  ادـــته ج منتجـــال ال يتـــو ، وتودـــي  التجـــا ة الدوليـــ  ع  يـــت  • 

 وامل وومال املت و   بامل اي  التجا ي  لومجو  الدو  لو يتو ؛
 عـــم األاشـــ   الدوليـــ  واإلقويميـــ  الـــيت تشـــج  عوـــ  اشـــر امل وومـــال ال وميـــ  النوعيـــ  عـــن  • 

ايلا ا التغقوي  واللحي  وغ اـا مـن  لـا ا  يـت ال يتـو  و يتـو  املا ـدة بغيـ  حتسـني 
 ومستهوك؛امل وومال ل

ال يتــو  و يتــو  املا ــدة،  ردــل يــت ال يتــو  و يــول  جحبــن التــوا   ال ــاملإ بــني ةاتــام وادــته  • 
 وةجراء   ادال ع اقا الش   واق اح التداب  املنادب ؛

ـــــدة وت ويـــــد األعضـــــاء  •  ـــــت ال يتـــــو  و يتـــــو  املا  اشـــــر بيااـــــال وحتوـــــي ل اقتلـــــا ي  عـــــن  ي
  د د  عمل أدواجل منتجال ال يتو ؛باملؤشرال ال  م  لومسامه  ع

اشـــــر وادـــــت دا  اتـــــا ا بـــــراما البحـــــن والت ـــــوير املرتب ـــــ  ب  اعـــــ  ال يتـــــو  و    ةمكاايـــــ   • 
 ت بي ها ع جمال  يا ة كداءة اإلاتامو

  
  اليصل الثاني  

 التعار  
 

  2المافة   
 التعار   ألغرا  هذا االتيا  

 
مــن  1لو يتــو س املنةمــ  الدوليــ  املشــا  ةليهــا ع الد ــرة ت ــ  عبــا ة ساملوــ  الــدو   -1 
 واملنش ة بغرا ت بيق أشكا  اقا ااتداجلو 3املا ة 

 ت   عبا ة سجمو  األعضاءس جها  اواذ ال را ال ع املو  الدو  لو يتو و -2 
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 ت ــ  عبــا ة سال ــرف املت اقــدس ازهــ  الــيت قبوــت الت يــد  ــقا ااتدــاجل، دــواء أكااــت -3 
 ولــ ، أ  مراقبــا   ا مــا  لــدا ازم يــ  ال امــ  لألمــم املتحــدة، أ  ااحتــا  األو و ، أ  منةمــ  شكوميــ  

 و4من املا ة  3 ولي  بامل ىن امل لو  ع الد رة 
مت اقــــدا  عوــــ  النحــــو امل ــــرهف أعــــ ة ااضــــم ةد اــــقا  ت ــــ  كومــــ  سال ضــــوس در ــــا   -4 

 و30من املا ة  2ااتداجل و  ا  لود رة 
 ت ــــــــ  عبــــــــا ة س يــــــــت ال يتــــــــو س ال يــــــــت املســــــــت وا مــــــــن  ــــــــرة شــــــــجرة ال يتــــــــو  -5 

(Olea europaea L.) وشــداا، بادــت ناء ال يـــت املســت وا بادــت دا  املـــقيبال أو بوعــا ة األدـــ ة ،
وأز  ويا مـن  يـول مـن أاـواص أ ـراو واـإ تشـمل التسـميال التاليـ :  يـت ال يتـو  البكـر املمتـا ، 

 يــــت ال يتــــو  و  يــــت ال يتــــو  البكــــر الوقــــا ، و و يــــت ال يتــــو  البكــــر، و يــــت ال يتــــو  البكــــر ال ــــا ز، 
  يت ال يتو  املكو  من  يت  يتو  مكر  و يول  يتو  بكروو املكر ، 
ال يتــو  باملــقيبال  ت ردــل ال يتــو س ال يــت املســت وا   ازــ  ردــلت ــ  عبــا ة س يــ -6 

أو ب ــرجل م ازــ   ي يا يــ  أ ــرا، بادــت ناء ال يــول املست ولــ  ب مويــال ةعــا ة األدــ ة وأز  وــيا 
 يـول مـن أاـواص أ ـراو واـإ تشـمل التسـميال التاليـ :  يـت ردـل ال يتـو  ايـا ، و يـت ردـل ال يتــو  

 و  املكو  من  يت ردل  يتو  مكر  و يول  يتو  بكرواملكر ، و يت ردل ال يت
ت ــ  عبــا ة س يتــو  املا ــدةس املنــتا امضــر مــن ال مــا  الســويم  ألصــناف مــن شــجرة  -7 

ال يتــو  امل  وعــ  امل تــا ة إلاتاجهــا أاواعــا  مــن ال يتــو  صــاظ  بشــكل  ــا  لوحدــ  وت ــا  أو يهــ  
 النها إوب ري   منادب  وت را لوتجا ة واادته ج 

ت ـــ  عبـــا ة سمنتجـــال ال يتـــو س ليـــ  منتجـــال ال يتـــو  اللـــاظ  لألكـــل، وبلـــد   -8 
 ل ال يتو  و يتو  املا دةود اص   يول ال يتو  و يول ر

ت ــ  عبــا ة سمنتجــال ال يتــو  ازاابيــ س، بلــد   اصــ ، املنتجــال الناشــ   عــن ت وــيم شــجر  -9 
 الناش   عن اادت دامال البديو  ملنتجال اقا ال  اصو ال يتو  وصناع  منتجال ال يتو  واملنتجال

أيوول/دــــبتمرب مــــن الســــن   1ة املمتــــدة مــــن   ت ــــ  عبــــا ة سدــــن  مودــــم ال يتــــو س الدــــ -10 
تشـــــرين  1آب/أغســـــ   مـــــن الســـــن  التاليـــــ  بالنســـــب  ةد  يتـــــو  املا ـــــدة والدـــــ ة املمتـــــدة مـــــن  31 ةد

يت وـق  مـن السـن  التاليـ  بالنسـب  ةد  يـت ال يتـو و و يمـا أيوول/دـبتمرب 30األول/أكتوبر مـن السـن  ةد 
 بنلف الكرة ازنو ، ت ابق اقة الد ة السن  الت وميي  بالنسب  ةد  يتو  املا دة و يت ال يتو و

ت ــ  عبــا ة سامل ــاي  التجا يــ س امل ــاي  الــيت ي تمــداا املوــ  الــدو  لو يتــو  بوادــ    -11 
 بق عو   يول ال يتو  و يول ردل ال يتو  و يتو  املا دةوجمو  أعضا   واليت تن 
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  اليصل الثالث  
 األحكام المؤسسية

 
  الباب األول  

 اإلنشاء واألجهزة والوظائ  واالمتيازات والحصانات 
 

  3المافة   
 هيكل المجل  الدولي للز تون ومقره

 
 التالي :ميا   املو  الدو  لو يتو  وظا د  بواد   األجه ة  -1 
 جمو  األعضاء؛ )أ( 
 الر ي  واا   الر ي ؛ )ب( 
 زن  الشؤو  اإل ا ي  واملالي ، وأي  زا  وزا   رعي  أ را؛ )م( 
 األماا  التنديقي و ) ( 
يكــو  م ــر املوـــ  الــدو  لو يتـــو  ع مد يــد، ةدـــباايا،  ــ ل  ـــ ة اــقا ااتدـــاجل،  -2 

 ي ر  جمو  األعضاء   ف ذلكو مل ما
  

  4المافة   
 تمثيل األ ضاء لدى المجل  الدولي للز تون

 
ــــو   -1  كــــل دــــرف مت اقــــد ينضــــم ةد ااتدــــاجل يكــــو  عضــــوا  ع املوــــ  الــــدو  لو يت

  ا  قد قبل الت يد  قا ااتداجلو ما
 من اقا ااتداجلو 1يساام كل عضو ع األاداف املشا  ةليها ع املا ة  -2 
ا ااتدــاجل ب هنــا تشــمل مم ــل أيــ   ولــ  ومراقــ   ا ــم تدســر كومــ  ساظكومــ س ع اــق -3 

ألمـم املتحـدة وااحتـا  األو و  وأيـ  منةمـ  شكوميـ   وليـ  تضـ و   سـؤوليال للدا ازم ي  ال ام  
دــيما اتداقــال الســو  األدادــي ، وتوقيــ  اــقة  مشــا   ع جمــال التدــاوا عوــ  اتداقــال  وليــ ، وا

 يقااوااتداقال وةبرامها وتلدي ها وتند
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  5المافة   
 االمتيازات والحصانات

 
لومجوــ  الــدو  لو يتــو  ش لــي  قااوايــ  ولــ ، بلــد   اصــ ، أاويــ  الت اقــد عوــ   -1 

يتمتــ   أمــا  ال ضــاءو وا ااملمتوكــال املن ولــ  وغــ  املن ولــ  وشيا هتــا والتلــرف  يهــا، وةقامــ  الــدعاو 
 بسو   اق اا األموالو

ي  ــد بــني اظكومــ  املضــيد  واملوــ  الــدو  لو يتــو  وضــ  يــنةم اتدــاجل امل ــر الــقز  -2 
لديـ  وايـرباء ومنـدو  األعضـاء  وامتيا ال وشلااال املو  الدو  لو يتـو  وكبـا  موظديـ  وال ـاموني

 املوجو ين ع أ اضإ اظكوم  املضيد  ملما د  وظا دهمو
و  الرواتــــ  الــــيت شكومــــ  الدولــــ  الــــيت ي ــــ   يهــــا م ــــر املوــــ  الــــدو  لو يتــــ  دــــت  -3 

يلـــر ها املوــــ  ملوظديــــ  وكـــقلك موجــــو ال املوــــ  وةيرا اتــــ  وممتوكاتـــ  األ ــــرا مــــن الضــــرا   ع 
 شدو  ما يسمح ب  تشري  ذلك البودو

لومجوـ  الـدو  لو يتـو  أ  يـرب  مـ  عضـو أو أك ـر اتداقـال قلـو  مـا قـد يوـ    -4 
 ظسن ت بيق اقا ااتداجلومن امتيا ال وشلااال 

  
  6المافة   

 تكو ن المجل  الدولي للز تون
 

 يت لف املو  الدو  لو يتو  من لي  أعضاء املو و -1 
 ي ني كل عضو مم و  ع املو  الدو  لو يتو و -2 

  
  7المافة   

 سلطات األجهزة ووظائيها
 

 مجل  األ ضاء  -1 
عضـــو أ  يتـــ لف جموـــ  األعضـــاء مـــن منـــدوب واشـــد لكـــل عضـــوو كمـــا أ  لكـــل  )أ( 

 وا با  أو أك ر ومستشا ا  أو أك ري ني ملندوب  ا
وجموـــ  األعضـــاء اـــو أعوـــ  دـــو   ع املوـــ  الـــدو  لو يتـــو  وجهـــا  اوـــاذ ال ـــرا ال  يـــ ،  

 وميا   كل ما يو   من دو ال ووظا ف لتح يق أاداف اقا ااتداجلو
ا، يت ــق أيــ  يكــو  املوــ  مســؤوا  عــن ت بيــق أشكــا  اــقا ااتدــاجلو واــاذ الغــر  )ب( 

تكــن الســو ال أو الوظــا ف امل نيــ  مســندة صــراش  ةد املــدير  م ــر ال وي تمــد أيــ  توصــيال، مــا مل
و  ـــا  ل تدـــاجل الـــدو  الســـابق اـــقا ااتدـــاجل التنديـــقزو ويســـتمر ت بيـــق أز م ـــر  أو توصـــي  اعتمـــدا 
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جل أو مــا اــقا ااتدــايكواــا مت ا ضــني مــ   وكااــا دــا يني عنــد   ــول اــقا ااتدــاجل شيــ  الندــاذ، مــا مل
 يب وهما جمو  األعضاء؛ مل

 لتنديق اقا ااتداجل، ي تمد جمو  األعضاء، و  ا  ألشكا  اقا ااتداجل: )م( 
 اةاما   ا ويا ؛ ‘1‘ 
 اةاما  ماليا ؛ ‘2‘ 
اةامـا  أدادـيا  لومـوظدني يراعــإ األاةمـ  امل ب ـ  عوــ  مـوظدإ املنةمـال اظكوميــ   ‘3‘ 

 الدولي  املمارو ؛
 ايك   تنةيميا  وتوصيدا  لووظا ف؛ ‘4‘ 
 غ  ذلك من اإلجراءال ال  م  لس  عمل املو  الدو  لو يتو و ‘5‘ 
ي تمـــد جموـــ  األعضـــاء وينشـــر ت ريـــرا  دـــنويا  عـــن أاشـــ ت  وعـــن دـــ  ال مـــل  ـــقا  ) ( 

 ااتداجل، وما يراة مديدا  وضرو يا  من ت ا ير و  ادال وورا ق أ راو
 

 ونائب الرئي الرئي   -2 
ينت ـــ  جموــــ  األعضـــاء   يســــا  واا بـــا  لوــــر ي  لدـــ ة دــــن  واشـــدة مــــن بـــني و ــــو   )أ( 

األعضاءو وةذا كا  الر ي  أو اا ـ  الـر ي    يسـا  ألشـد الو ـو  عنـد تـرا  ازوسـال  يتـود مما دـ  
 ش   ع املشا ك  ع اواذ م ر ال جمو  األعضاء عضو آ ر من و دة؛

الســـــو ال أو الوظــــا ف امل هـــــو   ـــــا ةد املــــدير التنديـــــقز ع اـــــقا  و  املســــا  ب )ب( 
ااتدــاجل أو و  ــا  لــ ، يــرأ  الــر ي  جوســال جموــ  األعضــاء، ويــدير املناقشــال بغيــ  تيســ  عمويــ  
اوـــاذ امل ـــر ال، وميـــا   مـــا يتلـــل بـــقلك مـــن مســـؤوليال ووظـــا ف أ ـــرا مبينـــ  ع اـــقا ااتدـــاجل 

 الدا وإ؛حمد ة بشكل أكرب ع النةا   و/أو
 يكو  الر ي  مسؤوا  أما  جمو  األعضاء لدا مما د  وظا د ؛ )م( 
حيل اا   الر ي  حمل الر ي  ع شـال غيابـ ، وتكـو  لـ  ادـ  دـو ال وواجبـال  ) ( 

 الر ي  عندما يسم  ليحل حمل الر ي ؛
ا يت اضـــــ  الـــــر ي  واا ـــــ  الـــــر ي  أز أجـــــرو وع شـــــال الغيـــــاب املؤقـــــت لكـــــ   )ه( 
واا ــ  الــر ي  أو الغيــاب الــدا م ألشــدمها أو ل رنــني م ــا ، ي ــني جموــ  األعضــاء، مــن بــني الــر ي  

 ين مؤقتني أو  ا مني، شس  ااقتضاءودو و  األعضاء، عضوين جدي
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 لجنة الشؤون اإلفار ة والمالية، واللجان واللجان الير ية األخرى -3 
ـــنح املوـــ  صـــ شيال ةاشـــ  اء مـــا يـــراة مديـــدا  مـــن زـــا  لتســـهيل عمـــل جموـــ  األعضـــاء، ميي

مــن اــقا  13أ ــرا وزــا   رعيــ ، باإلضــا   ةد زنــ  الشــؤو  اإل ا يــ  واملاليــ  املشــا  ةليهــا ع املــا ة 
 ااتداجل، وذلك ملساعدت  ع مما د  وظا د   وج  اقا ااتداجلو

 
 األمانة التنييذ ة -4 

مــــدير تنديــــقز وكبــــا   اــــ  تنديقيــــ  تتــــ لف مــــناتكــــو  لومجوــــ  الــــدو  لو يتــــو  أم )أ( 
املــوظدني ومــا يوــ   مــن مســت دمني لو يــا  باملهــا  الناشــ   عــن اــقا ااتدــاجلو وحتــد  وظــا ف املــدير 

 بشكل  ا  املها  املسندة ةليهمو التنديقز وكبا  املوظدني ع النةا  الدا وإ، القز يبني
ااعتبـــــا  األول ع توظيـــــف مـــــوظدإ األمااـــــ  التنديقيـــــ  لضـــــرو ة ضـــــما  أعوـــــ    ي  ـــــ )ب( 

دـــيما املـــدير التنديـــقز وكبـــا   مســـتويال الداعويـــ  والكدـــاءة والن ااـــ و وي ـــنيه موظدـــو األمااـــ  التنديقيـــ ، وا
 ؛املوظدني وموظدإ الد ج  الود  ، عو  أدا  مبدأ التناوب املتناد  بني األعضاء والتوا   ازغراع

ي ـــنيل جموـــ  األعضـــاء املـــدير التنديـــقز وكبـــا  املـــوظدني لدـــ ة أ بـــ  دـــنوالو وغـــو   )م( 
، أ  ي ـــر  يديـــد أو  ديـــد أز ت يـــني 10)ب( مـــن املـــا ة 4ملوـــ  األعضـــاء، و  ـــا  ألشكـــا  الد ـــرة 

  ة واشدة   ا أقلااا أ ب  دنوال؛لد
  ع ضــــوء شــــروا ت يــــني وحيــــد  جموــــ  األعضــــاء شــــروا ت يــــني مــــوظدإ األمااــــ  التنديقيــــ 

 اةرا هم من موظدإ املنةمال اظكومي  الدولي  املمارو و
ي ــــني املــــدير التنديــــقز املــــوظدني و  ــــا  لألشكــــا  املبينــــ  ع اــــقا ااتدــــاجل ولونةــــا   ) ( 

أ  يــتم الت يـــد ع ليـــ  الت يينــال باملبـــا   املبينـــ  ع األدادــإ لومـــوظدنيو ويكدــل املـــدير التنديـــقز 
 من اقة املا ة وي د  ت ريرا  عن ذلك ةد زن  الشؤو  اإل ا ي  واملالي ؛ )ب(4الد رة 

يكــو  املــدير التنديــقز كبـــ  املــوظدني اإل ا يــني لومجوــ  الـــدو  لو يتــو  ويكــو  مســـؤوا   )ه( 
قز أما  جمو  األعضاء عن ت  يـ  الواجبـال املنودـ  بـ  ع ة ا ة ااتدـاجل ودـ  ال مـل بـ و وميـا   املـدير التنديـ

 واجبات  ويت ق م ر ال اإل ا ة بلو ة لاعي  م  كبا  املوظدني و  ا  ألشكا  النةا  الدا وإ؛
غـــو  لومـــدير التنديـــقز ولكبـــا  املـــوظدني وغـــ ام مـــن املســـت دمني أ  ميا دـــوا  ا )و( 

 أز اشاا مربح ع أز ق اص من خمتوف ق اعال   اع  ال يتو  وصناع  منتجال ال يتو ؛
  لومــدير التنديــقز ولكبــا  املــوظدني واملســت دمني أ  يوتمســوا أو يتو ــوا مــن غــو  ا ) ( 

أز عضــو أو مــن أيــ  دــو    ا جـــ  عــن املوــ  الــدو  لو يتـــو  ت ويمــال بشــ   الواجبــال املنودـــ  
 ـــم  وجـــ  اـــقا ااتدـــاجلو وعوـــيهم أ  ميتن ـــوا عـــن أز عمـــل يتنـــا  مـــ  مركـــ ام كمـــوظدني  وليـــني 

عضــاء وشــدةو وعوــ  األعضــاء أ  حي مــوا ال ــاب  الــدو  امــ  ملســؤوليال مســؤولني أمــا  جموــ  األ
 املدير التنديقز وكبا  املوظدني واملست دمني وأ  يتدا وا الت ر  عويهم ع و ا هم  سؤولياهتمو
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  2الباب   
 سير  مل مجل  األ ضاء

 
  8المافة   

 فورات مجل  األ ضاء 
 

وــ  الــدو  لو يتــو ، مــا مل ي ــر   ــ ف ذلــكو غتمــ  جموــ  األعضــاء ع م ــر امل -1 
وةذا قـــر  جموـــ  األعضـــاء، بنـــاء  عوـــ   عـــوة مـــن أشـــد أعضـــا  ، أ  غتمـــ  ع غـــ  م ـــرة،  ـــو  اـــقا 

اد ــال تتجــاو  الند ــال مــن ال ضــو يتحمــل مــا ي تــ  عوــ  ذلــك ع مي اايــ  املوــ  الــدو  لو يتــو  
 املتكبدة ل  د  و ة ع امل رو 

 ألعضاء  و تني عا يتني ع السن و ي  د جمو  ا -2 
 ين  د جمو  األعضاء ع  و ة ادت نا ي  ع أز وقت بناء عو  دو  من: -3 
 الر ي ؛  )أ( 
 ر ر  أعضاء عو  األقلو )ب( 
يوجه  اإل  ا  ب  د أز  و ة مـن الـدو ال قبـل تـا يع اا  ـا  ازوسـ  األود بسـتني  -4 

يومـــا  عوـــ  األقـــل ع شالـــ  الـــدو ال ال ا يـــ ، ويدضـــل أ  يوجـــ  اإل  ـــا  قبـــل ر رـــني يومـــا  ولكـــن 
يومــا  مــن تــا يع ازوســ  األود ع شالــ  الــدو ال اادــت نا ي و ويتحمــل  21 ــ ل  ــ ة ا ت ــل عــن 

 امل نيو  اد ال الو و  اليت حتضر  و ة جمو  األعضاءو  األعضاء
غــو  ألز عضــو،  وجــ  ةشــ ا    ــإ يوجــ  ةد األمااــ  التنديقيــ  قبــل أو  ــ ل  -5 

أيـــ   و ة عا يـــ  أو ادـــت نا ي ، أ  يـــ ذ  ل ضـــو آ ـــر أ  مي ـــل ملـــاظ  وميـــا   ش ـــ  ع املشـــا ك  ع 
دو ةو وا غـــو  لو ضـــو أ  مي ـــل أك ـــر مـــن عضـــو امل ـــر ال الـــيت يت ـــقاا جموـــ  األعضـــاء ع توـــك الـــ

 واشد ع أي   و ة من  و ال جمو  األعضاءو
غـــــو  ألز دـــــرف أو كيـــــا  رالـــــن ينـــــوز اااضـــــما  ةد اـــــقا ااتدـــــاجل و/أو لديـــــ   -6 

ااتمــا  مباشــر ب اشــ   املوــ  الــدو  لو يتــو ،  بــا  ة منــ  أو بنــاء  عوــ   عــوة مــن جموــ  األعضــاء 
ســب   اــقا األ ــ ، أ  حيضــر بلــد  مراقــ   و ة أو  و ال م ينــ  ملوــ  األعضــاء وعوــ  املوا  ــ  امل

 أج اء منهاو أو
لــي  لومــراقبني صــد  األعضــاء، وليســت لــديهم صــ شي  اوــاذ ال ــرا ال وا اظــق  -7 

 ع التلويتو
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  9المافة   
 نصاب الدورات

 
دـــــت نا ي  ملوـــــ  يـــــتم التح ـــــق مـــــن النلـــــاب امل وـــــوب ل  ـــــد أيـــــ   و ة عا يـــــ  أو ا -1 

تح  يـ  الـدو ةو ويكتمـل النلـاب حبضـو  أو   يـل مـا ا ي ــل تـاألعضـاء مـرة واشـدة ع اليـو  الـقز تد
 و  8من املا ة  5األعضاء، عم   بالد رة جمموص عن ر ر  أ باص 

يكتمـــل النلـــاب املشـــا  ةليـــ  ع الد ـــرة أعـــ ة عنـــد ا تتـــاح ازوســـ  ال امـــ ، مل وةذا  -2 
دــاع و ويكتمــل النلــاب امل وــوب ا تتــاح الــدو ة ع املوعــد ازديــد  24لــدو ة ملــدة يؤجــل الــر ي  ا

 األعضاءو جمموص القز شد ة الر ي  حبضو  أو   يل ما ا ي ل عن رو إ 
 و  النلــــاب اــــو ال ــــد  اللــــحيح اكتمــــال ال ــــد  الد وــــإ لألعضــــاء امل وــــوب  -3 

 عو  ال د  اإللا  لألعضاءو أج اء عشري  الناجم عن ت بيق النس  املقكو ة أع ة
  

  10المافة   
 مقررات مجل  األ ضاء

 
ت ــق ليــ  امل ــر ال  وجــ  اــقة بتوا ــق اا اءو وتي م ر اتــ  يت ــق جموــ  األعضــاء  -1 

مـــــن  6لود ـــــرة املـــــا ة مـــــن قبـــــل األعضـــــاء اظاضـــــرين أو املم وـــــني الـــــقين حيـــــق اـــــم التلـــــويت و  ـــــا  
 قلا ا جهدام إلغا  شل ألي  قضايا م و   بتوا ق اا اءوو ويت هد األعضاء ببقل 16 املا ة

يوــ  ، اعتمــا  أز م ــر  ملوــ  األعضــاء، شضــو  أو   يــل مــا ا ي ــل عــن أغوبيــ   -2 
 و  16من املا ة  6لي  األعضاء القين حيق ام التلويت و  ا  لود رة 

 توا ق اا اء عو  لي  امل ر ال املت قة بش  :ين بق  -3 
 ؛34 ا  األعضاء عم   باملا ة ادتب • 
 ؛16من املا ة  6اإلعداء من     ااش اكال عم   بالد رة  • 

 ؛ 32ة  ال ت دي ل عو  اقا ااتداجل عم   باملا ة  • 

 و12من املا ة  2الت او  م  املنةمال األ را و  ا  لود رة  • 

توا ــــق آ اء  ــــ ل املهوــــ   يمــــا يت وــــق بــــامل ر ال األ ــــرا، ةذا مل يــــتم التوصــــل ةد  -4 
 ال مني  اليت حيد اا الر ي  ين بق اإلجراء املبني أ ااة:
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)ج( 1المتعلقة بالمعا ير التجار ة وبتنييؤذ القوا ؤد المشؤار إليهؤا فؤي اليقؤرة المقررات ات اذ  )أ( 
 من هذا االتيا  7من المافة 
ال الـــيت ل التوصـــل ك اعـــدة عامـــ ، ا ت ـــد  ةد جموـــ  األعضـــاء اعتما اـــا دـــوا امل ـــر   

عوــ  املســتوا املنادــ  شســ  مــا اــا عويــ  املوــ  الــدو  لو يتــو  ع ع اا اء بشــ هنا ةد توا ــق 
 اةام  الدا وإو

وا املنادـ ، حيـال تا اء باتبـاص اإلجـراء امل بـق عوـ  املسـع ا وذا مل يـتم التوصـل ةد توا ـق  
اـقة ال مويـ  وب يـ  ع واجهتهـا  ـت م وبال الـيت بت ريـر يبـنيل اللـ ا  امل ر  ةد جمو  األعضاء مشدوع

 توصي  منادب و
ويســ   جموــ  األعضــاء ةد اوــاذ امل ــر  امل ــ  بتوا ــق آ اء األعضــاء اظاضــرين أو املم وــني  

 و  16من املا ة  6القين حيق ام التلويت و  ا  لود رة 
و ة التاليــــ ، دــــواء أكااــــت  ــــوذا مل يــــتم التوصــــل ةد توا ــــق ع اا اء، يؤجــــل امل ــــر  ةد الــــد 

 عا ي  أو ادت نا ي و
أمكـــن، ة  وةذا مل يـــتم التوصـــل جمـــد ا  ةد توا ـــق ع اا اء ع توـــك الـــدو ة، يؤجـــل امل ـــر ،  

 داع  عو  األقلو 24  ة 
ا اء ع غضـو  اـقة الدـ ة ال منيـ  ي تـرب أ  ال ـرا  قـد ع اوع شال عـد  التوصـل ةد توا ـق  

ميتوــك )ميتوكــو ( مل ير ضــ  عضــو أو أعضــاء مــا    بــ  األعضــاء عوــ  األقــل أو اعتيمــد، مــا مل ير ضــ
 شلا املشا ك و شل  من  100جمموع   ما

 
 )أ( من هذه المافة أ اله4أي مقرر آخر لم  شر إليه في اليقرة  )ب( 

ةذا مل يــــتم التوصــــل ةد توا ــــق ع اا اء  ــــ ل املهوــــ  ال منيــــ  الــــيت حيــــد اا الــــر ي ، غــــرز  
 األعضاء تلويتا  و  ا  لألشكا  املبين  أ ااة:

ع املا ـ  مـن شلـا  86ةذا صولل ما ا ي ل عن غالبيـ  األعضـاء الـقين مي وـو  مـا ا ي ـل عـن  
 ، ي ترب أ  اقا امل ر  قد اعتيمدوأز م ر من اقة املا ة للاحل  1مشا ك  األعضاء و  ا  لود رة 

يســتو و   املشــا  ةليهــا ع اــقة املــا ة عوــ  األعضــاء الــقين اا تن بــق ةجــراءال التلــويت والتم يــل  -5
 ذلك و  ا  لوما ة ادسهاو  ف من اقا ااتداجل، ما مل ي ر  املو   16الشروا املبين  ع املا ة 

غـو  ملوــ  األعضــاء اوــاذ م ـر ال عــن دريــق تبــا ل املرادـ ل بــني الــر ي  واألعضــاء مــن  -6
اشــ اكال، عــن   ــ  الــقين وودــوا ا أز عضــو، بادــت ناء األعضــاء  و  ع ــد  و ة، بشــرا أا ي ــ  

عوـــ  اـــقا اإلجـــراءو ويضـــ  جموـــ  األعضـــاء ع اةامـــ  الـــدا وإ قواعـــد ت بيـــق ةجـــراء التشـــاو  اـــقاو 
وتبوـــأل األمااـــ  التنديقيـــ  ليـــ  األعضـــاء، ع أدـــرص وقـــت ممكـــن، بـــ ز م ـــر  يت ـــق عوـــ  اـــقا النحـــو 

 لودو ة التالي  ملو  األعضاءوويد م امل ر  ع الت رير النها إ 
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  11المافة   
 حصص المشاركة

 
شلـــ  مـــن شلـــا املشـــا ك و وتكـــو  اـــقة اظلـــا  1 000لألعضـــاء جمتم ـــني  -1 

 ام من ش وجل التلويتو وملا مساوي  اش اكال األعضاء 
وت سهم شلـا املشـا ك  عوـ  األعضـاء بالتنادـ  مـ  البيااـال األدادـي  عـن كـل  -2 

   و  ا  لوم ا ل  التالي :عضو، حمسوب
   (2+و1)و      ( + 2+ 1)      ( + 2+م1)م       = 
امل يــ ، وا ييوتدــت ع اــقة امل ا لــ    ــل البــا ام ال متودــ ال م ــربا  عنهــا بــ اف األدنــا   

 ةد أز كسر من ألف دن ي يد عو  عد  صحيحو وا غو  وجو  كسو  ع شلا املشا ك و
 دادي  املست دم  ظساب شلا املشا ك  بالتناد  امل وومال األ  : 
 متودا ةاتام  يت ال يتو  ع موادم ال يتو  الست  األ  ة :1م 
متودـــا ةاتـــام  يتـــو  املا ـــدة ع موادـــم ال يتـــو  الســـت  األ ـــ ة، حمـــوا  ةد مـــا ي ا لـــ   :2م 

 ع املا   16من  يت ال يتو  بت بيق مي امل حتويل قد ة 
صــــا  ال  يــــت ال يتــــو  )ازمركــــإ( ع الســــنوال الت ومييــــ  الســــت األ ــــ ة متودــــا  :1  

 1املوا    لسنوال هناي  موادم ال يتو  املست دم  ع شساب م
متودــــا صــــا  ال  يتــــو  املا ــــدة )ازمركــــإ( ع الســــنوال الت ومييــــ  الســــت األ ــــ ة  :2  

ا  ةد حمـــــــو  2املوا  ــــــ  لســــــنوال هنايــــــ  موادــــــم ال يتــــــو  املســــــت دم  ع شســــــاب م
 ع املا   16ي ا ل  من  يت ال يتو  بت بيق م امل حتويل قد ة  ما

ـــــت ال يتـــــو  )ازمركـــــإ( ع الســـــنوال الت ومييـــــ  الســـــت األ ـــــ ة  :1و  متودـــــا وا  ال  ي
 1املوا    لسنوال هناي  مودم ال يتو  املست دم  ع شساب م

 ومييـــــ  الســـــت األ ـــــ ة متودـــــا وا  ال  يتـــــو  املا ـــــدة )ازمركـــــإ( ع الســـــنوال الت :2و 
ــــــ  مودــــــم ال يتــــــو  املســــــت دم  ع شســــــاب م ، حمــــــوا  ةد 2املوا  ــــــ  لســــــنوال هناي

 ع املا   16ي ا ل من  يت ال يتو  بت بيق م امل حتويل قد ة  ما
تــر  شلــا املشــا ك  األوليــ  ع املر ــق ألــف مــن اــقا ااتدــاجلو وحتــد  تب ــا  ملتودــا  -3 

 والسنوال الت وميي  الست  األ  ة اليت تتو ر عنها البيااال النها ي والبيااال عن موادم ال يتو  
غــــو  أ  ميتوــــك ال ضــــو أقــــل مــــن كــــ  شلــــا مشــــا ك و  ــــوذا كااــــت اتيجــــ   ا -4 

ال موي  اظسابي  أقـل مـن كـ  شلـا مشـا ك  ألشـد األعضـاء، تـ ا  شلـ  اـقا ال ضـو ةد كـ  
 ناد و ب ي  األعضاء بالتمشا ك  د  عد  شلا شلا وخي
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ــــ  ال ا يــــ  ال  -5  اايــــ  مــــن كــــل دــــن  ت ومييــــ  شلــــا ي تمــــد جموــــ  األعضــــاء ع  و ت
 6املشـا ك  امســوب   وجـ  اــقة املـا ةو ويي مــل  ـقا التو يــ  ع السـن  التاليــ ،  و  اإل ـ ل بــالد رة 

 من اقة املا ةو
ع اـــقا  عضــوا   4مــن املــا ة  2عنــدما تلــبح أيــ  شكومــ  بــامل ىن امــد  ع الد ــرة  -6 

 8ااتداجل أو تد ـد صـد  ال ضـوي   يـ ، أو عنـدما يتغـ  وضـ  أشـد األعضـاء بـامل ىن امـد  ع الد ـرة 
، ي ــو  جموــ  األعضــاء بوعــا ة تو يــ  شلــا املشــا ك  لوســن  التاليــ  بلــو ة تتنادــ  16مــن املــا ة 

املــــا ةو ة اــــقمــــ  عــــد  شلــــا املشــــا ك  الــــيت ميتوكهــــا كــــل عضــــو، مــــ  مراعــــاة الشــــروا املبنيــــ  ع 
شــال شــدو  عمويــال ااضــما  ةد اــقا ااتدــاجل أو ااســحاب منــ   ــ ل الســن  ازا يــ ، يــرا  وع

 ةعا ة التو ي  ألغراا التلويت   او
  

  12المافة   
 التعاون مع المنظمات األخرى

 
غــو  لومجوــ  الــدو  لو يتــو  اوــاذ ترتيبــال لوتشــاو  والت ــاو  مــ  األمــم املتحــدة  -1 

ووكااهتـــا املت للـــ ، وا دـــيما مـــؤ ر األمـــم املتحـــدة لوتجـــا ة والتنميـــ ، ومـــ  غ اـــا مـــن املنةمـــال 
اظكوميـــــ  الدوليـــــ  امل تلـــــ  واملنةمـــــال الدوليـــــ  واإلقويميـــــ  ذال اللـــــو و وميكـــــن أ  تشـــــمل اـــــقة 
ال تيبـــال اتداقـــال ت اوايـــ  مـــ  مؤدســـال ذال دـــاب  مـــا  ميكـــن أ  تســـاام ع األاـــداف املشـــا  

 من اقا ااتداجلو 1يها ع املا ة ةل
وأز اتدـــاجل ت ـــاو  ي  ـــد بـــني املنةمـــال الدوليـــ  و/أو املؤدســـال الســـالد  الـــقكر  -2 

ويستتب  الت امال جواري  عو  املوـ  الـدو  لو يتـو  غـ  أ  حيلـل عوـ  املوا  ـ  املسـب   ألعضـاء 
 و10من املا ة  3املو  و  ا  لود رة 

  ة لونةا  الدا وإ لومجو  الدو  لو يتو وق اقة املايخيض  ت ب -3 
  

  اليصل الرابع  
 لجنة الشؤون اإلفار ة والمالية

 
  13المافة   

 لجنة الشؤون اإلفار ة والمالية
 

ينشئ جمو  األعضاء زن  لوشؤو  اإل ا يـ  واملاليـ  تتـ لف مـن منـدوب واشـد عوـ   -1 
عوــ  األقــل، قبــل كــل  و ة  واملاليــ  مــرتني ع الســن األقــل لكــل عضــوو ويتمــ  زنــ  الشــؤو  اإل ا يــ  

 من  و ال جمو  األعضاءو
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وتكــو  زنــ  الشــؤو  اإل ا يــ  واملاليــ  مســؤول  عــن الوظــا ف املبينــ  ع اــقا ااتدــاجل  -2 
 وع النةا  الدا وإو وتكو  مسؤول ، بشكل  ا ، عما يوإ: 

املت وـــــق بســـــ  عمـــــل املؤدســـــ ، و اصـــــ  حبـــــن براـــــاما ال مـــــل الســـــنوز لألمااـــــ  التنديقيـــــ   • 
يت وـــق باملي اايـــ  والنةـــا  املـــا  والنةـــا  الـــدا وإ والنةـــا  األدادـــإ، قبـــل عرضـــ  عوـــ    يمـــا

 جمو  األعضاء اعتما ة ع  و ت  ال ا ي  ال ااي  من السن  الت وميي ؛

جوـــ  الـــدو  اإلشـــراف عوـــ  تنديـــق م ـــاي  الرقابـــ  الدا ويـــ  املبينـــ  ع النةـــا  الـــدا وإ لوم • 
 لو يتو  ومراقب  ت بيق األشكا  املالي  املشا  ةليها ع اقا ااتداجل؛

حيــال   حــا مشــروص املي اايــ  الســنوي  لومجوــ  الــدو  لو يتــو  الــقز ي  شــ  املــدير التنديــقزو وا • 
 الي ؛ةد جمو  األعضاء بغي  اعتما ة دوا مشروص املي ااي  القز ت  ش  زن  الشؤو  اإل ا ي  وامل

 حــا وت ــدا شســابال الســن  املاليــ  الســاب   كــل دــن  ةد جموــ  األعضــاء لي تمــداا ع  و تــ   • 
 ال ا ي  األود من السن  الت وميي ، بااق ا  م  أز ةجراء آ ر يتناول مسا ل مالي  وة ا ي ؛

 تو   املشو ة والتوصيال بش   املسا ل املت و   بتنديق اقا ااتداجل؛ • 

ااضــما  أعضــاء جــد  أو ااســحاب أشــد األعضــاء مــن املوــ  الــدو  لو يتــو  وت ــدا حبــن  • 
 توصيال ع اقا الش   ةد جمو  األعضاء؛

بشـ   ت يـني املـوظدني ع األمااـ  التنديقيـ  وغـ   7ادت راا الت يد باملبـا   املبينـ  ع املـا ة  • 
 ذلك من ال ضايا املت و   باملسا ل اإل ا ي  والتنةيمي و

 ــا   زنــ  الشــؤو  اإل ا يــ  واملاليــ ، ةضــا   ةد الوظــا ف املد جــ  ع اــقة املــا ة،  -3 
 أي  وظيد  أ را يدوا ةليها املو  مما دتها  وج  اةام  الدا وإ و/أو اةام  املا و

يضــــــ  جموـــــــ  األعضـــــــاء وي تمـــــــد ع اةامـــــــ  الــــــدا وإ قواعـــــــد مدلـــــــو  بشـــــــ   ت بيـــــــق  -4 
 األشكا و اقة

  
  ال ام اليصل   

 األحكام المالية
 

  14المافة   
 الميزانية

 
 تت ابق السن  املالي  م  السن  الت وميي و -1 
 تكو  اناج مي ااي  واشدة تت لف من بابني:  -2 

   ؛الباب األول: الشؤو  اإل ا ي  • 
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   وشمل بوج   ا  الت او  الت   وال وياتالباب ال ا : الشؤو  التشغيوي ، و  • 

املوــــ  ع ة  ام أيــــ  أبــــواب  رعيــــ  منادــــب  ةضــــا ي ، أ ــــقا  أاــــداف املوــــ  الــــدو  ويبــــت  
 لو يتو  ع ااعتبا و

  ول املي ااي  من: -3 
امـــــد ة و  ـــــا  مبوـــــأل اشـــــ اج كـــــل عضـــــو، وحيـــــد  بالتنادـــــ  مـــــ  شلـــــ  مشـــــا كت   )أ( 
 من اقا ااتداجل؛ 11 لوما ة

األعضـــــاء، الـــــيت تنةمهـــــا األشكـــــا  اإلعااـــــال واملســـــامهال ال وعيـــــ  امل دمـــــ  مـــــن  )ب( 
 بني املو  الدو  لو يتو  وال ضو املااح؛يرب  املد ج  ع اتداجل 

 امل دم  من اظكومال و/أو غ اا من امللا  ؛اابال  )م( 
األشــكال األ ــرا مــن املســامهال التكميويــ ، وتشــمل ايــدمال وامل ــدال ال وميــ   ) ( 

 شتياجال الرباما املوا ق عويها؛ا يدإ با والت ني  و/أو املوظدني، 
 وةيرا  آ رأي   )ه( 
يســ   املوــ  الـــدو  لو يتــو ، ع ةدـــا  تنميــ  الت ــاو  الـــدو ، ةد اظلــول عوـــ   -4 

اإلقويميــ   وأالــيت ميكنــ  اظلــول عويهــا مــن املنةمــال الدوليــ  األدادــي  املســاعدة املاليــ  و/أو الت نيــ  
 منةمال مالي  أو من اوص آ روأو الودني  امل تل ، دواء أكاات 

 وخيلا جمو  األعضاء املبالأل املقكو ة أع ة ملي اايت و 
ســنوال الميكــن ترشيــل املبــالأل الــيت مل تلــرف  ــ ل ةشــدا الســنوال الت ومييــ  ةد  -5 

 الت وميي  التالي  كتمويل مسبق لومي ااي  عو  النحو املنلو  عوي  ع النةا  املا و
  

  15المافة   
 األموال األخرى

 
، ميكـــن ت ويـــد املوـــ  الـــدو  لو يتـــو  بـــ موال 14ةضـــا   ةد املي اايـــ  املشـــا  ةليهـــا ع املـــا ة  

 أ را حيد  النةا  الدا وإ غرضها ودري   ادت مااا ومرب اهتاو
و ا ة أمـــوال الغـــ و وحيـــد  النةـــا  بـــوغـــو  ملوـــ  األعضـــاء أيضـــا  أ  يـــ ذ  لألمااـــ  التنديقيـــ   
 شروا اقا األذ  وا اق  والتب ال النال  عن ة ا ة اقة األموالواملا  
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  16المافة   
 تسد د االشتراكات 

 
حيــد  جموــ  األعضــاء ع  و تــ  ال اايــ  مــن الســن  الت ومييــ  املبوــأل اإللــا  لومي اايــ   -1 

الســن  مــن اــقا ااتدــاجل وااشــ اج الــقز غــ  أ  يســد ة كــل عضــو عــن  14املشــا  ةليهــا ع املــا ة 
الت وميي  التالي و وحيس  اقا ااشـ اج عوـ  أدـا  عـد  شلـا املشـا ك  اياصـ  بكـل عضـو عوـ  

 من اقا ااتداجلو 11النحو املنلو  عوي  ع املا ة 
حيـــــد  جموـــــ  األعضـــــاء مبوـــــأل ااشـــــ اج األو  ألز عضـــــو يلـــــبح در ـــــا  ع اـــــقا  -2 

شــــ اج تب ــــا  ل ــــد  شلــــا املشــــا ك  شيــــ  الندــــاذو وحيســــ  اــــقا ااااتدــــاجل ااتدــــاجل ب ــــد   ــــول 
مــن اــقا ااتدــاجل عوــ  أدــا  املــدة املتب يــ  عوــ  ااتهــاء  11امل للــ  لو ضــو امل ــ   وجــ  املــا ة 

 السن  امل ني و ةا أ  مبوأل ااش اكال امل ر ة لألعضاء اا رين عن توك السن  الت وميي  ا يتغ و 
 اليــو  األول مــن الســن  الت ومييــ ، تســد  ااشــ اكال بــاليو و ويســتحق دــدا اا ع -3 
 كااو  ال ا /يناير من كل دن و  1أز ع 
أمــا اشــ اكال األعضــاء عــن الســن  املاليــ  الــيت يلــبحو    اــا أعضــاء ع املوــ  الــدو   

 لو يتو ،  يستحق ددا اا ع التا يع القز يلبحو   ي  أعضاءو
أشـــهر عوـــ  تــــا يع أ ب ـــ  مضـــإ ب ـــد كـــام   ةذ مل يســـد  أشـــد األعضـــاء اشـــ اك    -4 
أيـا  وت وـ  دـب   ، تردل األمااـ  التنديقيـ  كتابـا  ةد ال ضـو امل ـ  ع غضـو  ااش اكالادتح اجل 

 من  تسديد ااش اجو
وذا مل يســد  ال ضــو اشــ اك  ب ــد اا ضــاء  ــ ة شــهرين عوــ  تــا يع ال وــ  الــقز  ــ -5 

ال ضـو ع جموـ  األعضـاء تو ا يـا  ةد أ  يسـد  ق ش ـوجل تلـويت ذلـك قدمت  األماا  التنديقيـ ، ت ولـ
 اش اك  كام  و 

شــغل بااات ــاب ع جموــ  األعضــاء يي   ق كــقلك شــق مم وــإ ال ضــو امل ــ  ع ت وــد منلــوي ولــ 
 وع الوجا  والوجا  الدرعي  وع املشا ك  ع األاش   املمول  من املو  الدو  لو يتو  ع السن  التالي و 

ـــــدو ة ب  يـي  -6  ـــــ  أو ال ـــــ  األود مـــــن الســـــن  الت وميي ـــــ  ال ا ي ـــــأل جموـــــ  األعضـــــاء، ع  و ت و
ةذا كــــا  اشــــد األعضــــاء مل يســــد   ــــا اادــــت نا ي  الــــيت توــــإ املوعــــد النهــــا إ لتســــديد ااشــــ اكال، 

اشـــ اك و وغــــو  ملوــــ  األعضــــاء، بادــــت ناء ال ضــــو الـــقز تــــ  ر عــــن تســــديد اشــــ اكال، ب ــــد أ  
  وي  ــق ع ااعتبــا  وضــ   امــد  مــن قبيــل وجــو  ا اعــال أو كــوا   دبي يــ  يســتم  ةد اــقا األ ــ

أو صــــ وبال ع اظلــــول عوــــ  ايــــدمال املاليــــ  الدوليــــ ، أ  يت ــــق أز م ــــر  آ ــــر بتوا ــــق اا اءو 
براـاما عمــل األمااـ  التنديقيــ  ع ضـوء ااشــ اكال املسـد ة   ويــا   يكيــفوغـو  ملوــ  األعضـاء أ  

 ءو من قبل األعضا
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مــــــن اــــــقة املــــــا ة ةد أ  يســــــد  ال ضــــــو امل ــــــ   6و 5تن بــــــق أشكــــــا  الد ــــــرتني  -7 
 ااش اكال كامو و 

متتـاليتني، غـو  ملوـ  األعضـاء، ب ـد  ـ ل دـنتني ةذا مل يتم تسديد ااشـ اكال  -8 
كيـ  اادتماص ةد ال ضـو الـقز تـ  ر ع التسـديد، أ  ي ـر  أ  اـقا األ ـ  مل ي ـد يتمتـ  حب ـوجل املو

 و  8من املا ة  7ع الد رة امد  ولكن غو  ل  املشا ك  ع الدو ال بلد  مراق  بامل ىن 
يب ــــ  أز عضــــو ينســــح  مــــن ااتدــــاجل مســــؤوا  عــــن الو ــــاء ب يــــ  الت امــــال ماليــــ   -9 

 ااش   عن اقا ااتداجل وا حيق ل  اد  ا  أي  اش اكال مالي  دد اا بالد لو 
ا غـــو  ملوـــ  األعضـــاء، ع أز شـــال مـــن األشـــوال، ةعدـــاء أشـــد األعضـــاء مـــن  -10 

 الت امات  املالي   وج  اقا ااتداجلو 
  

  17المافة   
 الر ابة

 
 تض و  زن  الشؤو  اإل ا ي  واملالي  بالرقاب  املالي  لومجو  الدو  لو يتو و  -1 
ــــو  -2  ــــدو  لو يت ــــ  لومجوــــ  ال ــــال املالي ــــ  الســــاب  ،  ت ــــرا البياا عــــن الســــن  الت وميي

امللـــدجل عويهـــا مـــن مراجـــ  شســـابال مســـت ل، عوـــ  زنـــ  الشـــؤو  اإل ا يـــ  واملاليـــ و وب ـــد أ  حتوـــل 
بوبـداء  أز وةشالتـ  ةد جموـ   ،الوجن  اظسابال، ت و ، ع  و هتـا ال ا يـ  األود مـن السـن  الت ومييـ 

 األعضاء لوموا    عوي  واشرةو 
ســـابال املســـت وو ، لـــدا ال يـــا  ب مويـــ  مراج ـــ  اظســـابال املـــقكو ة أعـــ ة، يتح ـــق مراج ـــو اظ 

مـــن الت يـــد بالنةـــا  املـــا  الســـا ز ومـــن دـــ  عمـــل آليـــال الرقابـــ  الدا ويـــ  ال ا مـــ  و  اليتهـــا ويســـجوو  
 ال مل املنج  واظوا   املكتشد  ع ت رير دنوز ي را عو  زن  الشؤو  اإل ا ي  واملالي و 

 وي را ت رير مراج   اظسابال اقا عو  جمو  األعضاء ع  و ت  ال ا ي  األودو  
املســؤول عــن حتويــل اظســابال الســنوي   ،وي ــني جموــ  األعضــاء مراجــ  اظســابال املســت ل 

لومجوـــــ  الـــــدو  لو يتـــــو  وعـــــن ةعـــــدا  الت ريـــــر املشـــــا  ةليـــــ  أعـــــ ة، و  ـــــا  ألشكـــــا  النةـــــا  املـــــا  
 وةجراءال ت بي  و 

وعــــ وة عوــــ  ذلــــك، ي ــــو  جموــــ  األعضــــاء، ع  و تــــ  ال ا يــــ  األود مــــن الســــن   -3 
 الت وميي ، ببحن واعتما  الت رير املا  عن السن  الت وميي  الساب    يما يت وق  ا يوإ: 

 وموجو ات  الن دي ؛وأصول  التح ق من ة ا ة أموال املو  الدو  لو يتو   • 
ليــ  وتوا  هــا مــ  ال واعــد واألاةمــ  واعتمــا ال املي اايــ  ازــا ز ااتةــا  ال مويــال املا • 

 ال مل  او
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يكدـل مراج ـو اظسـابال ايــا جيو  الرقابـ  ال ش ـ  عوــ  ال مويـال و  ـا  ألشكــا   -4 
 النةا  املا و
وم ــــادر، غــــو ، كحــــد أ ا، ل  رــــ  أعضــــاء أ  ي وبــــوا مــــن لادــــتنا ا  ةد حتويــــل  -5 

املوــ  الــدو  لو يتــو  لضــما  الت يــد بال واعــد عوــ  أاشــ   املوــ  أ  يــ ذ  بــوجراء عمويــال  قابــ  
 السا ي  ومبا   اإل ا ة املالي  السويم  والشدا ي و 

ــــ  ل  ــــق مــــ  أعضــــاء األمااــــ  التنديقي ــــ  بالت ــــاو  الوري ــــال الرقاب ــــدو  ويــــرا عموي ومجوــــ  ال
 لو يتو  و  ا  لو واعد واإلجراءال امد ة ع النةا  الدا وإ والنةا  املا  لومجو  الدو  لو يتو و 

وي ـــرا الت ريـــر ذو اللـــو  عوـــ  جموـــ  األعضـــاء ع ازوســـ  ال امـــ  األود الـــيت توـــإ وضـــ   
 الليغ  النها ي  لوت ريرو 

  
  18المافة   

 التصيية
 

وـــ  األعضـــاء، يت ـــق املوـــ  أوا  اي ـــوال املنلـــو  عويهـــا ع ع شالـــ  شـــل جم -1 
 و  35من املا ة  1الد رة 

عنــد اا ضــاء مــدة اــقا ااتدــاجل، ت ــا  موجــو ال املوــ  الــدو  لو يتــو  وكــل مــا مل  -2 
ةد األعضــاء بالتنادــ  مــ  جممــوص  14يلــرف مــن املبــالأل املت تيــ  مــن األمــوال املشــا  ةليهــا ع املــا ة 

 كتهم السا ي  ع ذلك الوقتو شلا مشا  
أيــ  مبــالأل مل تلــرف كــقلك و  14املشــا  ةليهــا ع املــا ة اابــال وت ــا  املســامهال ال وعيــ  و  

 ةد األعضاء أو ازهال املاحن  أو األدراف ال ال   امل ني و  15أش  ةليها ع املا ة 
  

  اليصل السافس  
 أحكام توحيد المعا ير

 
  19المافة   

 وتعار   ز وت الز تون وز وت ثيل الز تون وز تون المائدةتسميات 
 

 يف  يـول ال يتـو  و يـول ردـل ال يتـو  و يتـو  املا ـدة ع اير  وصـف تسـميال وت ـ -1 
 املر  ني باء وجيم من اقا ااتداجلو

غــــو  ملوــــ  األعضـــــاء ة  ــــال مــــا يـــــراة ضــــرو يا  أو منادــــبا  مـــــن ت ــــدي ل عوـــــ   -2 
ع املــر  ني بــاء وجــيم املد جــ  ال يتــو  و يــول ردــل ال يتــو  و يتــو  املا ــدة تســميال وت ــا يف  يــول 

 من اقا ااتداجلو
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  20المافة   
 التزامات األ ضاء

 
يوت   أعضاء املو  الدو  لو يتـو  بـ   ي ب ـوا ع يـا هتم الدوليـ  التسـميال املبينـ   -1 

 الدا وي و  ع املر  ني باء وجيم وأ  يشج وا عو  ت بي ها ع يا هتم
يوتــــ   األعضــــاء بــــ   ميتن ــــوا ع يــــا هتم الدا ويــــ  والدوليــــ  عــــن ادــــت دا  تســــمي   -2 

س يــت ال يتــو س، وشــداا أو مــ  كومــال أ ــرا، ادــت داما  ا يتدــق مــ  اــقا ااتدــاجلو وا غــو  ع 
 أز شال من األشوال ادت دا  تسمي  س يت ال يتو س وشداا لإلشا ة ةد  يت ردل ال يتو و

 يض  جمو  األعضاء م اي  موشدة لوجو ة والن اوة ت بق عو  التجا ة الدولي  لألعضاءو  -3 
 1ع الد ــرة امــد  يكدــل األعضــاء محايــ  ال  مــال ازغرا يــ  ع أ اضــيهم بــامل ىن  -4 

 ـــوجل املوكيـــ  الدكريـــ  )اتدـــاجل مـــن ااتدـــاجل بشـــ   ازوااـــ  املتلـــو  بالتجـــا ة مـــن ش 22مـــن املـــا ة 
TRIPS)   يمــا يت وــق باملنتجــال الــيت يشــموها اــقا ااتدــاجل، و  ــا  لو واعــد واإلجــراءال واالت امــال

 و  TRIPSتداجل من ا 1ديما املا ة  الدولي  الواجب  الت بيق، وا
يتبـــــا ل األعضـــــاء، بنـــــاء  عوـــــ  دوـــــبهم، امل وومـــــال عـــــن ال  مـــــال ازغرا يـــــ  امميـــــ  ع  -5 

 تشوة مس تهاو أ  اواي  من أي  مما د  حيتمل أ  تؤرر عو  صحتها أو أ اضيهم، و اص  لت  ي  محايتها ال ا
ـــ -6  نح األعضـــاء دـــو   اعتمـــا  مبـــا  ال ترمـــإ ةد ةعـــ   املســـتهوكني بايلـــا ا امـــد ة ميي

 لو  مال ازغرا ي  اممي  ع أ اضيهم وةد حتسني قيم  اقة ال  مال، و  ا  لألشكا  ال ااواي  املن ب  و 
  

  21المافة   
  المة الضمانة الدولية للمجل  الدولي للز تون

 
الت يــــد غــــو  ملوــــ  األعضــــاء اوــــاذ ترتيــــ  لت بيــــق ع مــــ  ضــــماا   وليــــ  لوجــــو ة تكدــــل  

مل ــــاي  الدوليــــ  لومجوــــ  الــــدو  لو يتــــو و وحتــــد  ع النةــــا  الــــدا وإ دري ــــ  ت بيــــق اــــقة املــــا ة با
 وأشكا  الرقاب و 

  
  اليصل السابع  

 أحكام  امة
 

  22المافة   
 االلتزامات العامة

 
يوتـــ   األعضـــاء ب ـــد  اعتمـــا  أيـــ  تـــداب  تتنـــا  مـــ  الت امـــاهتم  وجـــ  اـــقا ااتدـــاجل أو مـــ   

 و1األاداف ال ام  املبين  ع املا ة 
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  23المافة   
 االلتزامات المالية لأل ضاء

 
لو يتــو  ولألعضــاء اا ــرين عوــ   ت تلــر االت امــال املاليــ  لكــل عضــو يــاة املوــ  الــدو  

 املت و   بااش اكال ع املي ااي  املشا  ةليها ع املا ة ادسهاو  16االت امال الناش   عن املا ة 
  

  24المافة   
 الجوانب البيئية واإل كولوجية

 
يــو  األعضــاء اااتمــا  الواجــ  لتحســني املما دــال ع ليــ  مراشــل ةاتــام ال يتــو  و يــت  

ويوت مـو  بتنديـق مـا يـراة جموـ  األعضـاء ضـرو يا  مـن  ،ال يتو  بغي  ضما  تنمي    اع   يتو  مستدام 
 أو شل أي  مشاكل تةهر ع اقا املالو  ت ديفاإلجراءال ل

  
  25المافة   

 اإل الم
 

ـــ  ليـــ   وايوتـــ   األعضـــاء بـــ   يضـــ وا حتـــت تلـــرف املوـــ  الـــدو  ل يـــت ال يتـــو  وي ـــدم  ل
دـيما كـل  اإلشلاءال والبيااال والورـا ق الـيت حيتـام ةليهـا لو يـا  بوظا دـ   وجـ  اـقا ااتدـاجل، وا

امل وومــال الــيت حيتــام ةليهــا لووقــوف عوــ  أ صــدة  يــول ال يتــو  و يــول ردــل ال يتــو  و يتــو  املا ــدة 
 ومل ر   السيادال الودني  لألعضاء ع جمال منتجال ال يتو و 

  
  26افة الم  

 النزا ات والشكاوى 
 

بوادـ   التدـاوا، وت ـق ل تسـويت  كل ا اص يت وق بتدسـ  أو ت بيـق اـقا ااتدـاجل  -1 
حيــال، بنــاء عوــ  دوــ  أز عضــو دــرف ع النــ اص، ةد جموــ  األعضــاء اوــاذ قــرا  بشــ ا  ع غيــاب 

ا  الــدا وإ تكـــوين ، عنــد ااقتضـــاء،  أز  ريــق ادتشـــا زو وحيــد  النةـــيؤ ـــقال ضــو امل ـــ  ب ــد أ  
 اقا الدريق وتداصيل عمو و 

   أز الدريــــق اادتشــــا ز مــــدعما  باأل لــــ  ةد جموــــ  األعضــــاء وي ــــو  اــــقا ي ــــده  -2 
 األ   ع لي  األشوال بتسوي  الن اص ب د أ ق لي  الوقا   ذال اللو  ع ااعتبا و 

ــــد -3  ــــر ي ، أو اا ــــ  الــــر ي  عن ــــ   عضــــوا ، أو ال ــــد ب ما ي ــــو  م ــــا  أز شــــكوا تدي
باالت امال اليت يدرضها عويـ  اـقا ااتدـاجل حتـال، بنـاء  عوـ  دوـ  ال ضـو الشـاكإ،  الر ي ، مل يف  

ةد جموــ  األعضــاءو ويبــت جموــ  األعضــاء ع الشــكوا ع غيــاب ال ــرف أو األدــراف امل نيــ  ب ــد 
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تشــا ز املشــا  ةليــ  ع التشــاو  مــ  األدــراف امل نيــ  وب ــد أ  ي  ــق، عنــد ااقتضــاء،  أز الدريــق ااد
 ع النةا  الدا وإو أك ر تدلي   من اقة املا ةو وحيد  ت بيق اقة الد رة بشكل  1الد رة 

ةذا تبــني ملوــ  األعضــاء أ  عضــوا  مــا قــد أ ــل  ــقا ااتدــاجل، غــو  لــ  أ  ي بــق  -4 
ع م ــر ال  عوــ  اــقا ال ضــو ع وبــال تــ اوح بــني اإلاــقا  البســيا وت ويــق شــق ال ضــو ع املشــا ك 

جموـــ  األعضـــاء ةد أ  يدـــإ بالت اماتـــ ، أو ادـــتب ا  ال ضـــو مـــن ااشـــ اج ع ااتدـــاجل و  ـــا  لإلجـــراء 
و ولو ضـو امل ــ  شـق الرجـوص ةد حمكمــ  ال ـدل الدوليــ ، بوصـدها جهــ  34املنلـو  عويـ  ع املــا ة 

 اااتلاف النها ي و 
 ،ي  عنـــدما ي ـــو  م ـــا  الـــر ي أو اا ـــ  الــر  ،ةذا  أا جموــ  األعضـــاء أ  الـــر ي  -5 

ع املا ــ  عوــ   50ي ــم  هامــ  و  ــا  اــقا ااتدــاجل أو لونةــا  الــدا وإ غــو  لــ ، بنــاء  عوــ  دوــ   مل
األقل من األعضـاء اظاضـرين، أ  ي ـر  أ  ي وـق بلـد  مؤقتـ  السـو ال والوظـا ف املمنوشـ  لوـر ي  

دـــ ة أدـــول وأ  ي ـــني بـــدي   لـــ  مـــن بـــني أو لنا ـــ  الـــر ي  ع اـــقا ااتدـــاجل ةمـــا لـــدو ة واشـــدة أو ل
 أعضاء املو و وحيد  ت بيق اقة الد رة بشكل أك ر تدلي   ع النةا  الدا وإو 

يتلـــل   ـــام ل بشـــ    يـــول ال يتـــو  و يـــول ردـــل ال يتـــو  بـــ ز اـــ اص  يمــا يت وـــق  -6 
األعضــاء بشــ   ةاشــاء و يتــو  املا ــدة، غــو  لومجوــ  الــدو  لو يتــو  أ  ي ــد  توصــيال منادــب  ةد 

 و  وبش   عمل اقا املكت  مكت   و  لوتو يق والتحكيم مل از  أز ا اعال
  

  27المافة   
 جهة اإل داع

 
 ازه  اليت يو ص لديها اقا ااتداجلو األمني ال ا  لألمم املتحدةي نيه  

  
  28المافة   

 التو يع والتصد ق والقبول والموافقة
 

عوــ  اــقا ااتدــاجل أمـا  اظكومــال املــدعوة ظضــو  مــؤ ر األمــم  يدـتح بــاب التوقيــ  -1 
 و2005املتحدة لوتداوا عو  اتداجل خيوف ااتداجل الدو  ل يت ال يتو  و يتو  املا دة ل ا  

خيضـــ  اـــقا ااتدـــاجل لوتلـــديق أو ال بـــول أو املوا  ـــ  مـــن قبـــل اظكومـــال املوق ـــ   -2 
 و  ا  لإلجراءال الددتو ي  لكل منهاو

يدــتح بــاب التوقيــ  عوــ  اــقا ااتدــاجل أو التلــديق عويــ  أو قبولــ  أو املوا  ــ  عويــ   -3 
 و4من املا ة  3ع الد رة امد  أما  أي  شكوم  بامل ىن 

 لديها ااتداجلواملو ص تو ص صكوج التلديق أو ال بول أو املوا    لدا ازه   -4 
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    29المافة   
 االنضمام

 
اـــــقا ااتدـــــاجل أمـــــا  أيـــــ  شكومـــــ  كمـــــا اـــــإ م ر ـــــ  ع  يدـــــتح بـــــاب اااضـــــما  ةد -1 
وذلـك و  ـا  لشـروا يضـ ها جموـ  األعضـاء وتتضـمن عـد  شلـا املشـا ك   ،4من املـا ة  3 الد رة

ومهوــ   منيــ  إليــداص صــكوج اااضــما و وحيــد  جموــ  األعضــاء، ع النةــا  الــدا وإ، اإلجــراء املتبــ  
 باااضما  وما يتلل بقلك من أشكا و لوبدء ب موي  اااضما ، واملداوضال املت و  

امــد ة ع النةــا  الــدا وإ، يبــت و عنــد ادــتكمال املداوضــال املت و ــ  باااضــما   -2 
 و  10جمو  األعضاء ع اااضما  و  ا  لإلجراء املنلو  عوي  ع املا ة 

شــال اااضــما ، يــد م ادــم ال ــرف املت اقــد ع املر ــق ألــف مــن اــقا ااتدــاجل، مــ   -3 
 شلا املشا ك  اليت ميتوكها عو  النحو املنلو  عوي  ع شروا اااضما و

يتح ــق اااضــما  بويــداص صــك اااضــما  لــدا ازهــ  املــو ص لــديها ااتدــاجلو وغــ   -4 
 أ  تنا صكوج اااضما  عو  أ  اظكوم  ت بل لي  الشروا اليت يض ها املو  الدو  لو يتو و

  
  30المافة   

 بالتطبيق المؤ تاإلخطار 
 

التلـــديق عوـــ  اـــقا ااتدـــاجل أو قبولـــ  أو املوا  ـــ  تنـــوز غـــو  ألز شكومـــ  موق ـــ   -1 
ز شكوم  يكو  جموـ  األعضـاء قـد وضـ  اـا شـرودا  ل اضـما  ةا أهنـا مل تـتمكن ب ـد أل عوي ، أو

  بلـــد  مؤقتـــمـــن ةيـــداص صـــكها، أ  و ـــر جهـــ  اإليـــداص ع أز وقـــت ب هنـــا دـــت بق اـــقا ااتدـــاجل 
 ع تا يع حمد و ،أو، ةذا بدأ اداذة بالد ل 31عندما يبدأ اداذة و  ا  لوما ة 

مـن اـقة املـا ة  1عو  اظكوم  اليت تردل ة  ـا ا  بـالت بيق املؤقـت  وجـ  الد ـرة  -2 
منـــق ع تـــا يع حمـــد ، وتلـــبح  ،أ  ت بــق اـــقا ااتدـــاجل عنـــدما يبــدأ ادـــاذة أو، ةذا بـــدأ ادـــاذة بالد ــل

صــك التلــديق أو ال بــول أو شــت تــا يع ةيــداعها وتةــل در ــا  مت اقــدا   وا  مت اقــدا  ذلــك الوقــت در ــ
 املوا    أو اااضما و

  
  31المافة   

 بدء النياذ
 

يبـــدأ ادـــاذ اـــقا ااتدـــاجل بلـــو ة هنا يـــ  ع اليـــو  الـــقز يكـــو   يـــ  مـــا ا ي ـــل عـــن  -1 
ع  80مـــن اـــقا ااتدـــاجل و  ـــل كســـ  أدـــراف مت اقـــدة مـــن بـــني األدـــراف املـــقكو ة ع املر ـــق ألـــف 

شلـ  قـد وق ـت عوـ  اـقا ااتدـاجل  1 000املا   عوـ  األقـل مـن شلـا املشـا ك  البـالأل جمموعهـا 
 بلد  هنا ي  أو صدقت عوي  أو قبوت  أو وا  ت عوي  أو ااضمت ةلي و
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مــن اــقة  1و  ــا  لود ــرة  2016كــااو  ال ا /ينــاير   1ةذا مل يبــدأ ادــاذ اــقا ااتدــاجل ع  -2 
املــا ة، يبــدأ ادــاذة بلــد  مؤقتــ  ةذا كااــت األدـــراف املت اقــدة املســتو ي  لشــروا النســب  امل ويــ  املـــقكو ة ع 

مـــن اـــقة املـــا ة، شـــت ذلـــك التـــا يع، قـــد وق ـــت اـــقا ااتدـــاجل بلـــد  هنا يـــ  أو صـــدقت عويـــ   1الد ـــرة 
 ق اقا ااتداجل بلد  مؤقت وقبوت  أو وا  ت عوي ، أو أ  رل ازه  املو ص لديها ااتداجل ب هنا دت ب أو

شــروا بــدء الندــاذ املنلــو   2016كــااو  األول/ يســمرب   31ع  ةذا مل تســتوف   -3 
مــن اــقة املــا ة، تــدعو جهــ  اإليــداص األدــراف املت اقــدة الــيت وق ــت  2أو الد ــرة  1عويهــا ع الد ــرة 

  ــرل ب هنــا دــت بق بلــد  هنا يــ  عوــ  اــقا ااتدــاجل أو صــدقت عويــ  أو قبوتــ  أو وا  ــت عويــ  أو أ
 يمــا ةذا كــا  دــيبدأ ادــاذ اــقا ااتدــاجل  يمــا بينهــا بلــد  هنا يــ  البــت اــقا ااتدــاجل بلــد  مؤقتــ ، ةد 

 أو مؤقت ، كويا  أو ج  يا ، ع التا يع القز اا أ  حتد ةو
 بق يدــب اــ   3جهــ  اإليــداص و  ــا  لومــا ة ةذا مل خي ــر أز مــن األدــراف املت اقــدة  -4 

 صـــك التلـــديق أو ال بـــول أو املوا  ـــ  أو اااضـــما  ب ـــد بـــدء ادـــاذ اـــقاوأو ص  مؤقتـــا  اـــقا ااتدـــاجل 
 وااتداجل،  و  اقا ااتداجل يبدأ اداذة بالنسب  ةد اقا ال رف ع تا يع ذلك اإليداص

  
  32المافة   

 التعد الت
 

غــو  لومجوــ  الــدو  لو يتــو ، مــن  ــ ل جموــ  األعضــاء، ت ــديل اــقا ااتدــاجل  -1 
 ا ق اا اءوبتو 

حيـــد  جموـــ  األعضـــاء التـــا يع الـــقز غـــ  عوـــ  األعضـــاء، حبوولـــ ، ة  ـــا  جهـــ   -2 
 اإليداص ب بوام الت ديل امل  و

يومــا  مــن ادــت   جهــ  اإليــداص ة  ــا ا  ب بولــ   90يــد ل الت ــديل شيــ  الندــاذ ب ــد  -3 
جموــ  األعضــاء  ةشــد مــن قبــل ليــ  األعضــاءو وةذا مل يســتوف اــقا الشــرا حبوــول التــا يع الــقز 

 من اقة املا ة، ي ترب أ  الت ديل قد ديح و 2و  ا  لود رة 
  

  33المافة   
 االنسحاب

 
غــو  ألز عضــو أ  ينســح  مــن اــقا ااتدــاجل ع أز وقــت ب ــد بــدء ادــاذة، عــن  -1 

   دريق ت دا ة  ا  كتا  بااسـحاب  ةد جهـ  اإليـداصو وعوـ  ال ضـو أ  ي وـم املوـ  الـدو  لو يتـو 
 كتاب  ع الوقت ذات  بال را  القز اوقةو

يومـــا  مـــن  90يلـــبح اااســـحاب الـــقز يـــتم و  ـــا  اـــقة املـــا ة اا ـــق املد ـــول ب ـــد  -2 
 ادت   جه  اإليداص لإل  ا و
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  34المافة   
 االستبعاف

 
، ةذا قــر  جموــ  األعضــاء أ  أز عضــو قــد أ ــل باالت امــال الــيت 26باملــا ة املســا   و   
يــ  ااتدــاجل، وقــر  أيضــا  أ  اــقا اإل ــ ل ي رقــل ةد شــد كبــ  دــ  ال مــل  ــقا ااتدــاجل، يدرضــها عو

ع غيـــاب ال ضـــو امل ــــ ، أ  و  واـــ  غـــو  لـــ ، ب ـــرا  م وـــل يت ـــقة األعضـــاء اا ـــرو  بتوا ـــق اا اء 
يســتب د ذلـــك ال ضــو مـــن اـــقا ااتدــاجلو وعوـــ  املوـــ  الــدو  لو يتـــو  أ  خي ـــر جهــ  اإليـــداص  ـــو ا  

يومـــا  مـــن تـــا يع قـــرا  جموـــ   30ب ـــد صـــدت  ك ـــرف ع اـــقا ااتدـــاجل ال ضـــو امل ـــ  ويد ـــد ا ةو ب ـــر 
 األعضاءو

  
  35المافة   

 تسو ة الحسابات
 

يتــود جموــ  األعضــاء البــت ع أيــ  تســوي  لوحســابال يرااــا منلــد ، مراعيــا  ليــ   -1 
االت امـــال الـــيت اـــا آرـــا  قااوايـــ  عوـــ  املوـــ  الـــدو  لو يتـــو  والـــيت تكـــو  اـــا تب ـــال عوـــ  اشـــ اج 
عضــو ااســح  مــن اــقا ااتدــاجل أو ادــتيب د مــن املوــ  الــدو  لو يتــو  أو مل ي ــد ألز دــب  آ ــر 

لضـــما  ااات ـــال امل  ـــم،  اصـــ  شينمـــا يت ـــني ةهنـــاء الـــ    قا ااتدـــاجل، وكـــقلك الوقـــت در ــا  ع اـــ
 اقة االت امالو 

وبلـــرف النةـــر عـــن أشكـــا  الد ـــرة الدرعيـــ  املـــقكو ة أعـــ ة، يوتـــ   اـــقا ال ضـــو بـــ   يســـد   
 عوي  ع الد ة اليت كا   يها عضوا وادتح ت لومجو  الدو  لو يتو  أي  مبالأل 

ااتدــاجل، ا حيــق لو ضــو الــقز تن بــق عويــ  اظالــ  املشــا  ال مــل  ــقا لــدا ااتهــاء  -2 
مــــن اــــقة املــــا ة اظلــــول عوـــ  أز الــــي  مــــن اــــاتا التلــــدي  أو مــــن األصــــول  1ةليهـــا ع الد ــــرة 

األ ـــرا لومجوـــ  الـــدو  لو يتـــو ؛ وا يتحمـــل أيضـــا  أز جـــ ء ممـــا قـــد يكـــو  لـــدا املوـــ  الـــدو  
 لو يتو  من عج و 

  
  36المافة   

 المدة والتمد د واإلنهاء
 

   و2026كااو  األول/ يسمرب   31يةل اقا ااتداجل دا يا  شت  -1 
غــو  ملوــ  األعضــاء أ  ميــد  اــقا ااتدــاجلو وخي ــر جموــ  األعضــاء جهــ  اإليــداص  -2 

بــقلك بــ ز  ديــدو وعوــ  أز عضــو ا ي بــل أز  ديــد اــقا ااتدــاجل أ  ي وــم املوــ  الــدو  لو يتــو  
   ة التمديدوبداي  ويد د صدت  ك رف مت اقد ع اقا ااتداجل اعتبا ا  من 
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، أو قبـــل اا ضـــاء  ـــ ة التمديـــد 2026كـــااو  األول/ يســـمرب   31ةذا جـــرا قبـــل  -3 
بلــد  مؤقتــ  ادــاذة الــيت قر اــا جموــ  األعضــاء، التدــاوا عوــ  اتدــاجل جديــد ولكــن مل يكــن قــد بــدأ 

 شهرا  ةد أ  يبدأ اداذ ااتداجل ازديدو 12يةل اا قا  لد ة أقلااا  أو هنا ي ،  و  اقا ااتداجل
غـــــو  ملوـــــ  األعضـــــاء أ  ي ـــــر  ةهنـــــاء ال مـــــل  ـــــقا ااتدـــــاجلو وتســـــتمر الت امـــــال  -4 

 األعضاء شت تا يع اإلهناء القز حيد ة جمو  األعضاءو
لو يتـــو   بلـــرف النةـــر عـــن اا ضـــاء اـــقا ااتدـــاجل أو ةهنا ـــ ، يةـــل املوـــ  الـــدو  -5 
،  ــا ع ذلــك تســوي  اظســابال، ويتمتــ   ــ ل توــك املوــ اــقا وــ  الدــ ة ال  مــ  لتلــدي  قا مــا  دي

 الد ة  ا قد ي تضي  األمر من ص شيال ووظا ف اقة األغرااو 
 خي ر جمو  األعضاء جه  اإليداص ب ز م ر  يت ق  وج  اقة املا ةو -6 

  
  37المافة   

 التحيظات
 

   ةبداء حتدةال قلو  أز من أشكا  اقا ااتداجلوا غو  
وةرباتـــا  لـــقلك، قـــا  املوق ـــو  أ اـــاة، املدوضـــو  شســـ  األصـــول اـــقا الغـــرا، بتـــقييل اـــقا  

 ااتداجل بتوقي هم ع التوا يع املبين و
، والـــو  اـــقا ااتدـــاجل بالوغـــال اإلدـــبااي  واإلاكوي يـــ  واإلي اليـــ  وال ربيـــ  XXXشـــر  ع  

 ساوي  ع اظجي ووالدراسي  مت
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 المرفق أل 
 

 :11شلا املشا ك  ع مي ااي  املنةم  امد ة و  ا  لوما ة  
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووااحتا  األو و 

  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو األ جنتني
  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو األ   
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ةدرا يل
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ألباايا

  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أو وغواز
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اإلد مي ( -ةيرا  )لهو ي  

  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتركيا
  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو توا 

  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ازبل األدو 
  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو از ا ر

  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ازماا ي  ال ربي  الويبي 
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ربي  السو ي ازمهو ي  

  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال راجل
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لبنا 
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ملر
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املغرب

 1 000المجموع:   
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 المرفق باء
 

 تسميات وتعار   ز وت الز تون وز وت ثيل الز تون  
 

 تر  أ ااة تسميال  يول ال يتو  و يول ردل ال يتو  م  الت ريف ايا  بكل تسمي : 
  

 ز ت الز تون -أوالا  
 

 ز وت الز تون البكر -أل  
وشـــداا ب ـــرجل ميكاايكيـــ   (.Olea europaea L) يـــول مست ولـــ  مـــن  ـــرة شـــجرة ال يتـــو   

أو دــرجل  ي يا يــ  أ ــرا ع ظــروف شرا يــ  عوــ  وجــ  ايلــو ، ا تســب  ة ســا  ال يــت، ومل وضــ  
أليــ  م ازــ  دــوا الغســل، واللــدق، وقــوة ال ــر  املرك يــ ، وال شــيحو وتيلــنهف  يــول ال يتــو  البكــر 

 يوإ:وتسم  كما 
  يول ال يتو  البكر اللاظ  ل دته ج كما اإ: )أ( 
الكيميا يـ   - يت ال يتو  البكر املمتا :  يت ال يتو  البكر الـقز تتدـق  لا لـ  الدي يا يـ   ‘1‘ 

 واملقاقي  م   لا ا امل يا  التجا ز لومجو  الدو  لو يتو  امد  اقة الد  ؛
 -  البكـــــر الـــــقز تتدـــــق  لا لـــــ  الدي يا يـــــ   يـــــت ال يتـــــو  البكـــــر:  يـــــت ال يتـــــو  ‘2‘ 

 الكيميا ي  واملقاقي  م  امل يا  التجا ز لومجو  الدو  لو يتو  امد  اقة الد  ؛
 - يـــت ال يتـــو  البكـــر ال ـــا ز:  يـــت ال يتـــو  البكـــر الـــقز تتدـــق  لا لـــ  الدي يا يـــ   ‘3‘ 

 و(1)تو  امد  اقة الد  الكيميا ي  واملقاقي  م  امل يا  التجا ز لومجو  الدو  لو ي
  يول ال يتو  البكر اليت غ  أ  وض  مل از  قبل ادته كها: )ب( 
 - يــت ال يتــو  البكــر الوقــا :  يــت ال يتــو  البكــر الــقز تتدــق  لا لــ  الدي يا يــ   ‘1‘ 

الكيميا ي  واملقاقي  م  امل يـا  التجـا ز لومجوـ  الـدو  لو يتـو  امـد  اـقة الد ـ و 
 البشرز، أو خيلا ل دت دا  الت  ول دته ج لوتكرير ادت مال  وخيلا 

 
 الز تون المكررز ت  -باء 

 - يــت ال يتــو  املســت وا بتكريـــر  يــول ال يتــو  البكــر، الـــقز تتدــق  لا لــ  الدي يا يـــ   
 و(2)الكيميا ي  م  امل يا  التجا ز لومجو  الدو  لو يتو  امد  اقة الد  

__________ 
غــو  بيــ  اــقا املنــتا مباشــرة لومســتهوك ةال ةذا كــا  مســموشا  بــقلك ع البوــد الــقز ييبــاص  يــ  بالتج  ــ و وةذا  ا (1) 

 يكن ذلك مسموشا  ب ، غ  أ   ت ل تسمي  اقا املنتا لألشكا  ال ااواي  لوبود امل  و مل
 باص  ي  بالتج   وع البود القز يي  اقا املنتا مباشرة لومستهوك ةال ةذا كا  مسموشا  بقلكبي  ا غو   (2) 
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 من ز ت ز تون مكرر وز وت ز تون بكر الز تون المكونز ت  -جيم 
 يـــت مكـــو  مـــن  وـــيا  يـــت ال يتـــو  املكـــر  و يـــول ال يتـــو  البكـــر اللـــاظ  ل دـــته ج   
الكيميا يـــ  مـــ  امل يـــا  التجـــا ز لومجوـــ  الـــدو  لو يتـــو   -تتدـــق  لا لـــ  الدي يا يـــ  و اـــإ،  كمـــا

 امد  اقة الد  و
  

 ز ت ثيل الز تون -ثانياا  
 

او ال يـت املسـت وا   ازـ  ردـل ال يتـو  باملـقيبال أو غـ  ذلـك مـن امل ازـال الدي يا يـ ،  
ة وأز  وــــيا مــــ   يــــول مــــن أاــــواص أ ــــراو  بادــــت ناء ال يــــول املست ولــــ  ب مويــــال ةعــــا ة األدــــ  

 وييلنهف عو  النحو التا :
 

 ز ت ثيل الز تون ال ام -أل  
ــــ    ــــقز تتدــــق  لا لــــ  الدي يا ي ــــو ، ال ــــا  التجــــا ز  - يــــت ردــــل ال يت ــــ  مــــ  امل ي الكيميا ي

ــــر ادــــت مال    ،البشــــرزل دــــته ج لومجوــــ  الــــدو  لو يتــــو  امــــد  اــــقة الد ــــ و وخيلــــا لوتكري
 خيلا ل دت دا  الت  و أو

 
 ز ت ثيل الز تون المكرر -باء 

الكيميا يـــ   -وتتدـــق  لا لـــ  الدي يا يـــ    يـــت ردـــل ال يتـــو  ايـــا بتكريـــر  يـــت مســـت وا  
 و  (2)م  امل يا  التجا ز لومجو  الدو  لو يتو  امد  اقة الد  

 
 ز ت ثيل الز تون المكون من ز ت ثيل ز تون مكرر وز وت ز تون بكر -جيم 

 يــت مكــو  مــن  وــا  يــت ردــل ال يتــو  املكــر  ب يــول ال يتــو  البكــر اللــاظ  ل دــته ج   
الكيميا يـــ  مـــ  امل يـــا  التجـــا ز لومجوـــ  الـــدو  لو يتـــو   -وتتدـــق  لا لـــ  الدي يا يـــ  كمـــا اـــإ، 

 غو  ب ز شال تسمي  اقا ايويا بادم س يت  يتو سو امد  اقة الد  و وا
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 المرفق جيم
 

 تسميات وتعار   أصناف ز تون المائدة  
 

 لنهف  يتو  املا دة ع أشد األاواص التالي :ي 
 

 الز تون األخضر ‘1‘ 
 ـــا  م  و ـــ  واـــإ ع دـــو  النضـــا، قبـــل أ  يتغـــ  لوهنـــا، وعنـــدما تبوـــأل شجمهـــا ال ـــا زو  

 وميكن أ  ي اوح لوهنا بني األ ضر واألصدر الداتحو 
 

 الز تون المتغير اللون ‘2‘ 
 ــا  م  و ــ  قبــل بووغهــا مرشوــ  النضــا الكامــل، أرنــاء تغــ  لوهنــاو وميكــن أ  يــ اوح لوهنــا  

 بني الو  ز والو  ز ايمرز والب و
 

 الز تون األسوف ‘3‘ 
 ـا  م  و ـ  عنـد اكتمــال اضـجها أو قبـل بووغهــا النضـا الكامـل ب ويــلو وميكـن أ  يـ اوح لوهنــا  

 بني األدو  اممر واألدو  البندسجإ، والبندسجإ الغامق، واألدو  امل ضر، والكستنا إ الغامقو
 ل يتو  املا دة لوم اي  التجا ي  السا ي  لومجو  الدو  لو يتو و ووض  املستحضرال التجا ي  

 


