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   مقدمة
 

مؤسبر األمم اؼبتحدة للتفاكض على اتفاؽ خيلف االتفاؽ الدكِف لزيت الزيتوف كزيتوف  ُعقد 
. 2015أكتوبر / تشرين األكؿ9 إُف 5 يف قصر األمم، جبنيف، من 2005اؼبائدة لعاـ 

يع الدكؿ األعضاء يف مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة جمكُكجهت الدعوة للمشاركة يف اؼبؤسبر إُف 
 كمنظمات ، فضالن عن بعض ككاالت األمم اؼبتحدة اؼبتخصصة اؼبهتمة(األكنكتاد)كالتنمية 

حكومية دكلية أُسندت إليها مسؤكليات يف التفاكض على االتفاقات الدكلية كإبرامها كتطبيقها، 
  .اتفاقات السلع األساسيةكال سيما منها 

ىو ككاف معركضان على اؼبؤسبر مشركع نص اتفاؽ دكِف جديد لزيت الزيتوف كزيتوف اؼبائدة،  
 عقدىا فريق عامل أنشأه خصيصان ؽبذا الغرض اجمللُس الدكِف للزيتوف الذم اعتمد ات مناقششبرة

 .2015يونيو / حزيراف19بتاريخ DEC-1/S.ex.24-V/2015مقرره رقم كجب النص مب
 تشرين 5كافتتح أعماؿ اؼبؤسبر السيد موخيسا كيتويي، األمُت العاـ لألكنكتاد يف  

رئيسان لو كالسيد عارؼ سامي  (إسبانيا)، كانُتخب السيد أغوستُت بيِليَّا 2015أكتوبر /األكؿ
لوم بارجوؿ، اؼبدير التنفيذم -كأدل كل من السيد جاف. نائبان لرئيسو (تركيا)سيمونوغلو 

للمجلس الدكِف للزيتوف، كالسيد جوست كورت، رئيس اجمللس الدكِف للزيتوف، كالسيد عّمار 
الصباح، نائب مدير اجمللس الدكِف للزيتوف، كالسيدة ماريا خواِرث فرنانِدث، رئيسة الدائرة 

كُعُت السيد أركادم سركيسوؼ . القانونية يف اجمللس الدكِف للزيتوف، دكر استشاريُت لدل اؼبؤسبر
 .أمينان لدل اؼبؤسبر كالسيد كارلوس مورينو مستشاران قانونيان للمؤسبر

مؤسبر األمم اؼبتحدة للتفاكض على اتفاؽ خيلف االتفاؽ الدكِف لزيت الزيتوف كحضر  
 . دكلة كمنظمتُت حكوميتُت دكليتُت24 ممثلو 2005كزيتوف اؼبائدة لعاـ 

 5ففي جلستو األكُف اليت ُعقدت يف . كعقد اؼبؤسبر، خالؿ عملو، جلستُت عامتُت 
 عبنة أ، كأنش(2)كنظامو الداخلي(1)، اعتمد اؼبؤسبر جدكؿ أعمالو2015 أكتوبر/تشرين األكؿ

مت اؼبؤسبر أعمالو اختك. من جدكؿ األعماؿ يف جلسة مغلقة8 ك7جامعة رئيسية للنظر يف البندين 
كأقر نص (3)، حُت اعتمد يف جلستو العامة اػبتامية قراران كاحدان 2015 أكتوبر/ تشرين األكؿ9يف 

. 2015االتفاؽ الدكِف لزيت الزيتوف كزيتوف اؼبائدة لعاـ 

  

__________ 

 (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 األمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف االتفاق   
 2005 الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام

 
 افتتاح اؼبؤسبر- 1

إقرار جدكؿ األعماؿ - 2
 اعتماد النظاـ الداخلي- 3

 انتخاب أعضاء اؼبكتب- 4

 :كثائق تفويض اؼبمثلُت لدل اؼبؤسبر- 5

 تعيُت عبنة كثائق التفويض (أ) 

 تقرير عبنة كثائق التفويض (ب) 
  حسب االقتضاء،إنشاء اللجنة الرئيسية كعباف أخرل- 6

 2005إعداد اتفاؽ خيلف االتفاؽ الدكِف لزيت الزيتوف كزيتوف اؼبائدة لعاـ - 7

 النظر يف القرارات اػبتامية كاعتمادىا- 8
 .مسائل أخرل- 9
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قرار اعتمده مؤتمر األمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلفاالتفاق   
 2005الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 

 
 إف مؤسبر األمم اؼبتحدة للتفاكض بشأف اتفاؽ خيلف االتفاؽ الدكِف لزيت الزيتوف كزيتوف 

 ،2005اؼبائدة لعاـ 

، 2015أكتوبر / تشرين األكؿ9 إُف 5 من ، يف جنيف كقد اجتمع
 عن امتنانو على اؼبرافق كاػبدمات اليت أتاحها األمُت العاـ لألكنكتاد،  كإذ يعرب

تقديره للمسامهة اليت قدمها رئيس اؼبؤسبر كموظفوه، ككذا األمانة،  كإذ يسجل 
، 2015النصوص األصلية لالتفاؽ الدكِف بشأف زيت الزيتوف كزيتوف اؼبائدة لعاـ  كقد كضع 

باللغات اإلسبانية كاإلنكليزية كالفرنسية كالعربية، 
إُف األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة أف حييل ُنسخان من نص االتفاؽ إُف صبيع يطلب - 1 

نظر فيو؛ كي تاغبكومات كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية اؼبدعوة إُف اؼبؤسبر ؿ
زبذ الًتتيبات الالزمة لفتح باب أف مإُف األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة يطلب - ٢ 

 1يف الفًتة من  (الواليات اؼبتحدة األمريكية)على االتفاؽ يف مقر األمم اؼبتحدة يف نيويورؾ التوقيع 
. 2016ديسمرب / كانوف األكؿ31 حىت آخر يـو 2016يناير / الثاينكانوف

اعبلسة العامة الثانية 
 2015أكتوبر / تشرين األكؿ9
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 في مؤتمر األمم المتحدة للتفاوض على ةثَّلمقائمة الدول والمننمات المُم   
 *2005اتفاق يخلف االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 

 
: حضر الدكرة ممثلو الدكؿ األعضاء يف األكنكتاد التالية أظباؤىا -1
 

اعبمهورية التشيكية األرجنتُت 
اعبمهورية العربية السورية األردف 
فرنسا إسبانيا 
 (البوليفارية - صبهورية)فنزكيال أؼبانيا 

قربص أكركغوام 
كوت ديفوار أككرانيا 

التفيا  (اإلسالمية - صبهورية)إيراف 
لكسمربغ إيطاليا 

ليبيا بلجيكا 
مصر تركيا 

ىولندا تونس 
اليوناف اعبزائر    

 :ككانت اؼبنظمتاف اغبكوميتاف الدكليتاف التاليتاف ممثلتُت يف الدكرة- 2
االرباد األكركيب 

اجمللس الدكِف للزيتوف 
  

 
 

 .TD/OLIVE OIL.11/INF.1لالطالع على قائمة اغبضور، انظر الوثيقة  * 
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 2015  االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 
 

  الفصل األول  
األىداف العامة 

 
  1  المادة 

أىداف االتفاق 
 

ث وفي مجال توحيد المعايير والبح- 1 
- السعي إُف ربقيق التماثل يف التشريعات الوطنية كالدكلية اؼبتعلقة باػبصائص الفيزيائية  •

غبيلولو دكف بغية االكيميائية كاؼبذاقية لزيوت الزيتوف كزيوت ثفل الزيتوف كزيتوف اؼبائدة 
نشوء أم عقبات أماـ التجارة؛ 

الكيميائية كاؼبذاقية لتحسُت اؼبعرفة - القياـ بأنشطة يف ؾباؿ االختبارات الفيزيائية  •
:  جودهتا، بغية تعزيز اؼبعايَت الدكلية كالتمكن مما يليخصائصبًتكيب منتجات الزيتوف ك

مراقبة جودة اؼبنتجات؛ • 
مزاكلة التجارة الدكلية كتنميتها؛ • 
ضباية حقوؽ اؼبستهلك؛ • 
 ؛منع اؼبمارسات االحتيالية كاؼبضللة كالغش• 

تقوية دكر اجمللس الدكِف للزيتوف كمحفل امتياز للوسط العلمي الدكِف يف ؾباؿ الزيتوف  •
كزيت الزيتوف؛ 

ة لزيت صيلتنسيق الدراسات كالبحوث اؼبتعلقة باػبصائص التغذكية كغَتىا من اػبصائص األ •
الزيتوف كزيتوف اؼبائدة؛ 

. تسهيل تبادؿ اؼبعلومات عن تدفقات التجارة الدكلية •
 
في مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون والتعاون التقني - 2 

تشجيع التعاكف بُت عن طريق تعزيز التعاكف التقٍت كالبحوث كالتطوير يف قطاع الزيتوف  •
أكالكيانات العامة أك اػباصة، الوطنية أك الدكلية؛ /اؽبيئات ك

صوهنا كاالستفادة منها؛ إُف القياـ بأنشطة هتدؼ إُف ربديد اؼبصادر اعبينية ألشجار الزيتوف ك •
دراسة التفاعل بُت زراعة الزيتوف كالبيئة، كخاصة بغية تعزيز اغبفاظ على البيئة كاإلنتاج  •

 متكاملة كمستدامة؛  القطاع تنميةن اؼبستداـ، كضماِف تنمية



TD/OLIVE OIL.11/5 
 

 

GE.15-18187 7/33 

 

 يف اؼبيادين اؼبرتبطة بقطاع الزيتوفالقياـ بأنشطة تدريب تعزيز نقل التكنولوجيا من خالؿ  •
أنشطة دكلية كإقليمية ككطنية؛ عن طريق تنظيم 

تعزيز ضباية العالمات اعبغرافية ؼبنتجات الزيتوف امتثاالن لالتفاقات الدكلية ذات الصلة اليت  •
قد يكوف العضو طرفان فيها؛ 

. تشجيع تبادؿ اؼبعلومات كاػبربات يف ؾباؿ الصحة النباتية فيما يتعلق بزراعة الزيتوف •
 
في مجال ترويج منتجات الزيتون، ونشر المعلومات، واقتصاد الزيتون - 3 

تعزيز دكر اجمللس الدكِف للزيتوف كمركز عاؼبي للتوثيق كاؼبعلومات بشأف شجرة الزيتوف  •
كمنتجاهتا ككملتقى عبميع العاملُت يف القطاع؛ 

استهالؾ منتجات الزيتوف، كتوسيع التجارة الدكلية يف زيت الزيتوف كزيتوف التشجيع على  •
اؼبائدة كاؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبعايَت التجارية للمجلس الدكِف للزيتوف؛ 

 دعم األنشطة الدكلية كاإلقليمية اليت تشجع نشر اؼبعلومات العلمية النوعية عن اػبصائص  •
عالـ إالتغذكية كالصحية كغَتىا من خصائص زيت الزيتوف كزيتوف اؼبائدة بغية ربسُت 

ؼبستهلك؛ ا
زيت الزيتوف كزيوت ثفل الزيتوف كزيتوف اؼبائدة، كإجراء ات العاؼبية فيما خيص حبث التوازف •

دراسات يف ىذا الشأف كاقًتاح التدابَت اؼبناسبة؛ 
نشر بيانات كربليالت اقتصادية عن زيت الزيتوف كزيتوف اؼبائدة كتزكيد األعضاء باؼبؤشرات  •

الالزمة للمسامهة يف سالسة عمل أسواؽ منتجات الزيتوف؛ 
نشر كاستخداـ نتائج برامج البحث كالتطوير اؼبرتبطة بزراعة الزيتوف كدراسة إمكانية تطبيقها  •

. يف ؾباؿ زيادة كفاءة اإلنتاج
  

  الفصل الثاني  
التعاريف 

 
  2  المادة 

التعاريف ألغراض ىذا االتفاق 
 
 من 1اؼبنظمة الدكلية اؼبشار إليها يف الفقرة " اجمللس الدكِف للزيتوف"عبارة يُقصد ب- 1 

.  كاؼبنشأة بغرض تطبيق أحكاـ ىذا االتفاؽ3اؼبادة 
. جهاز ازباذ القرارات يف اجمللس الدكِف للزيتوف" ؾبلس األعضاء"عبارة يُقصد ب- 2 
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اعبهة اليت قبلت التقيد هبذا االتفاؽ، سواء " الطرؼ اؼبتعاقد"عبارة يُقصد ب- 3 
 منظمة ك االرباد األكركيب، أكأكانت دكلة، أـ مراقبان دائمان لدل اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة أ

. 4 من اؼبادة 3حكومية دكلية باؼبعٌت اؼبقصود يف الفقرة 
طرؼ متعاقد على النحو اؼبعرَّؼ أعاله  " العضو "يُقصد دبصطلح- 4 
 الزيت اؼبستخلص من شبرة شجرة الزيتوف" زيت الزيتوف"عبارة يُقصد ب- 5 
(Olea europaea L.) ،عمليات  الزيت اؼبستخلص باستخداـ اؼبذيبات أك بكال يُقصد هبا كحدىا

زيت : التسميات التاليةالعبارة كتشمل . زيوت من أنواع أخرلبأمُّ خليط ال إعادة األسًتة، ك
الزيتوف البكر اؼبمتاز، كزيت الزيتوف البكر، كزيت الزيتوف البكر العادم، كزيت الزيتوف البكر 

. الوقاد، كزيت الزيتوف اؼبكرر، كزيت الزيتوف اؼبكوف من زيت زيتوف مكرر كزيوت زيتوف بكر
الزيت اؼبستخلص دبعاعبة ثفل الزيتوف باؼبذيبات " زيت ثفل الزيتوف"عبارة يُقصد ب- 6 

أمُّ ال  الزيوت اؼبستخلصة بعمليات إعادة األسًتة ككال تُقصد هباأك بطرِؽ معاعبة فيزيائية أخرل، 
زيت ثفل الزيتوف اػباـ، كزيت : التسميات التاليةالعبارة كتشمل . زيوت من أنواع أخرلبخليط 

. ثفل الزيتوف اؼبكرر، كزيت ثفل الزيتوف اؼبكوف من زيت ثفل زيتوف مكرر كزيوت زيتوف بكر
اؼبنتج احملضر من الثمار السليمة ألصناٍؼ من شجرة " زيتوف اؼبائدة"عبارة يُقصد ب- 7 

صلح بشكل خاص للحفظ كتعاًفج أك ذبهَّز تالزيتوف اؼبزركعة اؼبختارة إلنتاجها أنواعان من الزيتوف 
. بطريقة مناسبة كتُعرجض للتجارة كاالستهالؾ النهائي

صبيع منتجات الزيتوف الصاغبة لألكل، كبصفة " منتجات الزيتوف"عبارة يُقصد ب- 8 
. خاصة زيوت الزيتوف كزيوت ثفل الزيتوف كزيتوف اؼبائدة

، بصفة خاصة، اؼبنتجات الناشئة عن تقليم "منتجات الزيتوف اعبانبية "يُقصد بعبارة- 9 
. شجر الزيتوف كصناعة منتجات الزيتوف كاؼبنتجات الناشئة عن استخدامات بديلة ؼبنتجات ىذا القطاع

سبتمرب من السنة / أيلوؿ1الفًتة اؼبمتدة من "  الزيتوفموسمسنة  "يُقصد بعبارة- 10 
 تشرين 1أغسطس من السنة التالية بالنسبة إُف زيتوف اؼبائدة كالفًتة اؼبمتدة من / آب31 إُف

كفيمايتعلق . سبتمرب من السنة التالية بالنسبة إُف زيت الزيتوف/ أيلوؿ30أكتوبر من السنة إُف /األكؿ
. بنصف الكرة اعبنويب، تطابق ىذه الفًتة السنة التقوديية بالنسبة إُف زيتوف اؼبائدة كزيت الزيتوف

اؼبعايَت اليت يعتمدىا اجمللس الدكِف للزيتوف بواسطة " اؼبعايَت التجارية"بارة يُقصد بع- 11 
. ق كاليت تنطبق على زيوت الزيتوف كزيوت ثفل الزيتوف كزيتوف اؼبائدةء يفعضااألؾبلس 
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  الفصل الثالث  
األحكام المؤسسية 

 
  1  الباب 

اإلنشاء واألجهزة والوظائف واالمتيازات والحصانات  
 

  3  المادة 
  الرئيسىيكل المجلس الدولي للزيتون ومقره

 
:  اجمللس الدكِف للزيتوف كظائفو بواسطة األجهزة التاليةؤدمم- 1 
ؾبلس األعضاء؛  (أ) 
الرئيس كنائب الرئيس؛  (ب) 
فرعية؛ اؿعباف اؿعباف كغَتىا من اؿعبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية، ك (ج) 
. األمانة التنفيذية (د) 
ة ىذا طواؿ مدجمللس الدكِف للزيتوف يف مدريد، إسبانيا، لرئيس ؿقر ااَفيكوف - 2 

. االتفاؽ، ماؼبيقرر ؾبلس األعضاء خالؼ ذلك
  

  4  المادة 
 المجلس الدولي للزيتون فياألعضاء 

 
كل طرؼ متعاقد ينضم إُف االتفاؽ يكوف عضوان يف اجمللس الدكِف للزيتوف ما داـ - 1 

. قد قِبل التقيد هبذا االتفاؽ
.  من ىذا االتفاؽ1األىداؼ اؼبشار إليها يف اؼبادة بلوغ يساىم كل عضو يف - 2 
مشل ممثل مأنو على يف ىذا االتفاؽ باؼبعٌت اؼبقصود " اغبكومة "صطلحفسَّر ـم- 3 

كمراقب دائم لدل اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة كاالرباد األكركيب كأم منظمة حكومية أأم دكلة 
دكلية تضطلع دبسؤكليات مشاهبة يف ؾباؿ التفاكض على اتفاقات دكلية كتوقيع ىذه االتفاقات 

. كإبرامها كتصديقها كتنفيذىا، كال سيما اتفاقات السلع األساسية
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  5  المادة 
االمتيازات والحصانات 

 
للمجلس الدكِف للزيتوف شخصية قانونية كلو، بصفة خاصة، أىلية التعاقد على - 1 

يس كؿ. اؼبمتلكات اؼبنقولة كغَت اؼبنقولة كحيازهتا كالتصرؼ فيها، كإقامة الدعاكل أماـ القضاء
.  اقًتاض األمواؿمنصالحياتو

ينّظم اتفاؽ اؼبقر الذم يُعقد بُت اغبكومة اؼبضيفة كاجمللس الدكِف للزيتوف كضع - 2 
اػبرباء كمندكيب األعضاء كضع يو ككمستخدجـاجمللس الدكِف للزيتوف كمديره التنفيذم ككبار موظفيو 

. كل منهمامتيازات كحصانات ، كما ينظم  كظائفهمداءاؼبوجودين يف أراضي اغبكومة اؼبضيفة أل
 حكومة الدكلة اليت يقع فيها مقر اجمللس الدكِف للزيتوف الركاتب اليت متعفِ - 3 

 يف ،يصرفها اجمللس ؼبوظفيو ككذلك موجودات اجمللس كإيراداتو كممتلكاتو األخرل من الضرائب
. كلةلك الدتحدكد ما يسمح بو تشريع 

للمجلس الدكِف للزيتوف أف يرـب مع عضو أك أكثر اتفاقات خبصوص ما قد - 4 
. حسن تطبيق ىذا االتفاؽ من امتيازات كحصاناتيستلزمو 

  
  6  المادة 

تكوين المجلس الدولي للزيتون 
 
.  الدكِف للزيتوفيتألف اجمللس الدكِف للزيتوف من صبيع أعضاء اجمللس- 1 
. ثلو يف اجمللس الدكِف للزيتوفف ًنيعُتن كل عضو ـ- 2 

  
  7  المادة 

ات األجهزة ووظائفها صالحي
 
مجلس األعضاء - 1 

كما أف لكل عضو أف . يتألف ؾبلس األعضاء من مندكب كاحد لكل عضو (أ) 
يعُت ؼبندكبو نائبان أك أكثر كمستشاران أك أكثر؛ 

جهاز ازباذ القرارات فيو، ك كؾبلس األعضاء ىو أعلى سلطة يف اجمللس الدكِف للزيتوف 
. ككظائف لتحقيق أىداؼ ىذا االتفاؽصالحياتأكديارس كل ما يلـز من 

ر ا أيقريتخذ اجمللسك. يكوف اجمللس مسؤكالن عن تطبيق أحكاـ ىذا االتفاؽ (ب) 
ات أك الوظائف اؼبعنية مسندةن صراحةن صالحيؽبذا الغرض، ما ؼبتكن اؿة توخيان كيعتمد أم توصي

إُف اؼبدير التنفيذم؛ 
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ر أك توصية اعُتمدا كفقان لالتفاؽ الدكِف السابق ؽبذا االتفاؽ ا كيستمر تطبيق أم قر
ساريُت عند دخوؿ ىذا االتفاؽ حيز النفاذ، ما ؼبيكونا متعارضُت مع ىذا االتفاؽ  ككانا

يبطلهما ؾبلس األعضاء؛  أكماَف
 ،لتنفيذ ىذا االتفاؽ، يعتمد ؾبلس األعضاء، كفقان ألحكاـ ىذا االتفاؽ (ج) 

نظامان داخليان؛ ‘ 1 ‘
نظامان ماليان؛ ‘ 2 ‘
نظامان أساسيان للموظفُت يراعي األنظمة اؼبطبقة على موظفي اؼبنظمات اغبكومية ‘ 3 ‘

الدكلية اؼبماثلة؛ 
ىيكالن تنظيميان كتوصيفان للوظائف؛ ‘ 4 ‘
 .غَت ذلك من اإلجراءات الالزمة لسَت عمل اجمللس الدكِف للزيتوف‘ 5 ‘
يعتمد ؾبلس األعضاء كينشر تقريران سنويان عن أنشطتو كعن سَت العمل هبذا  (د) 

. ما يراه مفيدان كضركريان من تقارير كدراسات ككثائق أخرلإُف جانب االتفاؽ، 
 
الرئيس ونائب الرئيس - 2 

 ؾبلس األعضاء من بُت كفود األعضاء رئيسان كنائبان للرئيس لوالية مدهتا سنة عُّت م (أ) 
 ان عضوفإف  اعبلسات، ق أحد الوفود عند ترؤسأسكإذا كاف الرئيس أك نائب الرئيس يًت. كاحدة

رات ؾبلس األعضاء؛ ا كفدىيتوُف ممارسة حقو يف اؼبشاركة يف ازباذ قر أعضاءآخر من
ات أك الوظائف اؼبعهود هبا إُف اؼبدير التنفيذم يف ىذا صالحيدكف اؼبساس باؿ (ب) 

أس الرئيس جلسات ؾبلس األعضاء، كيدير اؼبناقشات بغية تيسَت عملية تراالتفاؽ أك كفقان لو، م
رات، كديارس ما يتصل بذلك من مسؤكليات ككظائف أخرل مبينة يف ىذا االتفاؽ اازباذ القر

ؿبددة بشكل أكرب يف النظاـ الداخلي؛  أك/ك
 ممارسة كظائفو؛ فيما خيصيكوف الرئيس مسؤكالن أماـ ؾبلس األعضاء  (ج) 
ت الرئيس صالحياحيل نائب الرئيس ؿبل الرئيس يف حاؿ غيابو، كتكوف لو نفس  (د) 
 عندما يسمَّى ليحل ؿبل الرئيس؛ قكاجباتعليو نفس ك
 الرئيس كل منكيف حاؿ غاب . ال يتقاضى الرئيس كنائب الرئيس أم أجر (ق) 

، يعُت ؾبلس كالمها بصورة دائمةأحدمها أك يف حاؿ غاب  أك  بصورة مؤقتة،كنائب الرئيس
. ين جديدين مؤقتُت أك دائمُت، حسب االقتضاءموظف،  الوفوداألعضاء، من بُت أعضاء
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لجنة الشؤون اإلدارية والمالية، وغيرىا من اللجان واللجان الفرعية - 3 
 لتسهيل عمل ؾبلس األعضاء، دُينح اجمللس صالحياِت إنشاء ما يراه مفيدان من عباف 

 من ىذا 13أخرل كعباف فرعية، باإلضافة إُف عبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية اؼبشار إليها يف اؼبادة 
. االتفاؽ، كذلك ؼبساعدتو يف ممارسة كظائفو دبوجب ىذا االتفاؽ

 
األمانة التنفيذية - 4 

تكوف للمجلس الدكِف للزيتوف أمانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذم كموظفُت  (أ) 
كربدَّد كظائف اؼبدير . كما يلـز من مستخدجمُت للقياـ باؼبهاـ الناشئة عن ىذا االتفاؽكبار 

 اؼبهاـ اؼبسندة إليهم؛ ، بشكل خاص،التنفيذم ككبار اؼبوظفُت يف النظاـ الداخلي الذم يبُت
يُعطى االعتبار األكؿ يف توظيف موظَّفي األمانة التنفيذية لضركرة ضماف أعلى  (ب) 

كيعُتَّ موظفو األمانة التنفيذية، كالسيما اؼبدير التنفيذم ككبار . مستويات الفاعلية كالكفاءة كالنزاىة
، على أساس مبدأ التناكب اؼبتناسب بُت األعضاء ةكسطتة اَفرتباَفكف اإلداريوف من كظفاَفاؼبوظفُت ك

كالتوازف اعبغرايف؛ 
كجيوز . يعُتن ؾبلس األعضاء اؼبدير التنفيذم ككبار اؼبوظفُت لفًتة أربع سنوات (ج) 

، أف يقرر ذبديد أك سبديد أم تعيُت 10من اؼبادة  (ب)4جمللس األعضاء، كفقان ألحكاـ الفقرة 
لفًتة كاحدة فقط أقصاىا أربع سنوات؛ 

 كحيدند ؾبلس األعضاء شركط تعيُت موظفي األمانة التنفيذية يف ضوء شركط تعيُت 
. نظرائهم من موظفي اؼبنظمات اغبكومية الدكلية اؼبماثلة

لنظاـ يف ايعُت اؼبدير التنفيذم اؼبوظفُت كفقان لألحكاـ اؼببينة يف ىذا االتفاؽ ك (د) 
 (ب)4كيكفل اؼبدير التنفيذم التقيد يف صبيع التعيينات باؼببادئ اؼببينة يف الفقرة . األساسي للموظفُت

ـُ تقريران عن ذلك إُف عبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية؛  من ىذه اؼبادة كيقد
جمللس الدكِف للزيتوف كيكوف مسؤكالن يف ايكوف اؼبدير التنفيذم كبَت اؼبوظفُت اإلداريُت  (ق) 

 اؼبدير التنفيذم ؤدمكم. أماـ ؾبلس األعضاء عن تأدية الواجبات اؼبنوطة بو يف إدارة االتفاؽ كسَت العمل بو
كبار اؼبوظفُت كفقان ألحكاـ النظاـ الداخلي؛ زمالئو من رات اإلدارة مع اكاجباتو كيتخذ قر

لكبار اؼبوظفُت كغَتىم من اؼبستخدمُت أف ديارسوا ال الجيوز للمدير التنفيذم ك (ك) 
؛  اؼبختلفةأم نشاط مربح يف أم قطاع من قطاعات زراعة الزيتوف كصناعة منتجات الزيتوف

لكبار اؼبوظفُت كاؼبستخدجمُت أف يلتمسوا أك يتلقوا ال الجيوز للمدير التنفيذم ك (ز) 
تعليمات بشأف الواجبات اؼبنوطة هبم دبوجب ىذا االتفاقمن أم عضو أك من أم سلطة خارجة عن 

 مركزىم كموظفُت دكليُت ينعكس سلبان علىكعليهم أف ديتنعوا عن أم عمل . اجمللس الدكِف للزيتوف
كعلى األعضاء أف حيًتموا الطابع الدكِف احملض ؼبسؤكليات اؼبدير . مسؤكلُت أماـ ؾبلس األعضاء كحده

. ىم دبسؤكلياهتمقياـالتنفيذم ككبار اؼبوظفُت كاؼبستخدجمُت كأف يتفادكا التأثَت عليهم يف 
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  2  الباب 
سير عمل مجلس األعضاء 

 
  8  المادة 

دورات مجلس األعضاء 
 

. جيتمع ؾبلس األعضاء يف مقر اجمللس الدكِف للزيتوف، ما َف يقرنر خالؼ ذلك- 1 
 ذلككإذا قرر ؾبلس األعضاء، بناءن على دعوة من أحد أعضائو، أف جيتمع يف غَت مقره، فإف 

اليت  النفقات فوؽ يف ميزانية اجمللس الدكِف للزيتوف من نفقات تاذقالعضو يتحمل ما يًتتب على 
. دكرة يف اؼبقراؿعقد تنجم عن 

 .يعقد ؾبلس األعضاء دكرتُت عاديتُت يف السنة- 2 
: ينعقد ؾبلس األعضاء يف دكرة استثنائية يف أم كقت بناء على طلب من- 3 

الرئيس؛  (أ)
.  على األقل،ثالثة أعضاء (ب)

يوجَّو اإلخطار بعقد أم دكرة من الدكرات قبل تاريخ انعقاد اعبلسة األكُف بستُت - 4 
يف يومان على األقل يف حالة الدكرات العادية، كيفضَّل أف يوجَّو اإلخطار قبل ثالثُت يومان كلكن 

كيتحمل .  يومان من تاريخ اعبلسة األكُف يف حالة الدكرات االستثنائية21خالؿ فًتة ال تقل عن 
. األعضاء اؼبعنيوف نفقات الوفود اليت ربضر دكرة ؾبلس األعضاء

أم انعقاد جيوز ألم عضو، دبوجب إشعار خطي يوجَّو إُف األمانة التنفيذية قبل - 5 
أف ديّثل مصاغبو كديارس حقو ب، أف يأذف لعضو آخر  انعقادىا خالؿ يفدكرة عادية أك استثنائيةأك

من األعضاء كال جيوز لعضو . رات اليت يتخذىا ؾبلس األعضاء يف تلك الدكرةاقرؿيف اؼبشاركة يف ا
. يف أم دكرة من دكرات ؾبلس األعضاءآخر أف ديّثل أكثر من عضو كاحد 

أك اىتماـ / االنضماـ إُف ىذا االتفاؽ كلديو نيةجيوز ألم طرؼ أك كياف ثالث - 6 
كافقة مبمباشر بأنشطة اجمللس الدكِف للزيتوف، دببادرة منو أك بناءن على دعوة من ؾبلس األعضاء ك

دكرة أك دكرات معينة جمللس األعضاء يف صبيع أعماؿ ىذا األخَتاؼبسبقة، أف حيضر بصفة مراقب 
. أك يف أجزاء منها

صالحية ازباذ القرارات كال اغبق يف  ديلك  كالك؛ للمراقب صفة العضتليس- 7 
. التصويت
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  9  المادة 
 الدورات  المطلوب لعقدنصابال
 

يتم التحقق من النصاب اؼبطلوب لعقد أم دكرة عادية أك استثنائية جمللس األعضاء - 1 
كيكتمل النصاب حبضور أك سبثيل ما ال يقل عن ثالثة .  يف اليـو الذم تُفتتح فيو الدكرة،مرة كاحدة

.  8 من اؼبادة 5أرباع ؾبموع األعضاء، عمالن بالفقرة 
كإذا َف يكتمل النصاب اؼبشار إليو يف الفقرة أعاله عند افتتاح اعبلسة العامة، - 2 

كيكتمل النصاب اؼبطلوب الفتتاح الدكرة يف اؼبوعد اعبديد .  ساعة24يؤجنل الرئيس الدكرة ؼبدة 
.  الذم حدده الرئيس حبضور أك سبثيل ما ال يقل عن ثلثي ؾبموع األعضاء

العدد الفعلي لألعضاء اؼبطلوب الكتماؿ النصاب ىو العدد الصحيح دكف أجزاء - 3 
. عشرية الناجم عن تطبيق النسب اؼبذكورة أعاله على العدد اإلصباِف لألعضاء

  
  10  المادة 

رات مجلس األعضاء اقر
 
رات دبوجب ىذه اكتُتخذ صبيع القر. راتو بتوافق اآلراءايتخذ ؾبلس األعضاء قر- 1 

. 16 من اؼبادة6اؼبادة من ِقبل األعضاء اغباضرين أك اؼبمثَّلُت الذين حيق ؽبم التصويت كفقان للفقرة 
. إجياد حل ألم قضايا معلقة بتوافق اآلراءيف سبيل كيتعهد األعضاء ببذؿ قصارل جهدىم 

، العتماد أم قر- 2  ؾبلس األعضاء، حضوُر أك سبثيل ما ال يقل عن يتخذه ر ايلـز
.  16 من اؼبادة 6أغلبية صبيع األعضاء الذين حيق ؽبم التصويت كفقان للفقرة 

: خذ بشأفتتُ يت رات اؿا توافق اآلراء على صبيع القر شرطينطبق- 3 
؛ 34 عمالن باؼبادة  يف اجمللساستبعاد أعضاء

؛ 16 من اؼبادة 10 ك6الفقرتُت 
 ؛ 36 ك32إدخاؿ تعديالت على ىذا االتفاؽ أك إهناء العمل بو كفقان للمادتُت 

 .12 من اؼبادة 2التعاكف مع اؼبنظمات األخرل كفقان للفقرة 

مهلة زمنية قبل انقضاء راء اآل توافق حققإذا َف يتكرات األخرل، افيما يتعلق بالقر- 4 
 : ينطبق اإلجراء اؼببُت أدناه،حيددىا الرئيس
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 (ج)1رات المتعلقة بالمعايير التجارية وبتنفيذ القواعد المشار إليها في الفقرة ااتخاذ القر (أ) 
  من ىذا االتفاق7من المادة 

رات اليت مت التوصل ا كقاعدة عامة، ال تقدَّـ إُف ؾبلس األعضاء العتمادىا سول القر
 اجمللس الدكِف للزيتوف يف اشًتطو حسب ما ،بشأهنا إُف توافق يف اآلراء على اؼبستول اؼبناسب

. نظامو الداخلي
 فإذا َف يتم التوصل إُف توافق يف اآلراء باتباع اإلجراء اؼبطبق على اؼبستول اؼبناسب، حياؿ 

 ىذه العملية كبأم توصية اعًتضتر إُف ؾبلس األعضاء مشفوعان بتقرير يبُّت الصعوبات اليت االقر
. مناسبة

ر اؼبعٍت بتوافق آراء األعضاء اغباضرين أك اؼبمثَّلُت ا كيسعى ؾبلس األعضاء إُف ازباذ القر
.  16 من اؼبادة 6الذين حيق ؽبم التصويت كفقان للفقرة 

ر إُف الدكرة التالية، سواء أكانت ا التوصل إُف توافق يف اآلراء، يؤجَّل القراستحاؿإذا ك 
.  استثنائيةـعادية أ

ر، إف ا القر البت يفإذا َف يتم التوصل ؾبددان إُف توافق يف اآلراء يف تلك الدكرة، يؤجَّلؼ 
.  ساعة على األقل24أمكن، 

يف حكم  يعترب القرار ، كيف حاؿ عدـ التوصل إُف توافق يف اآلراء يف غضوف ىذه الفًتة الزمنية
 100، ما َف يرفضو ربع األعضاء على األقل أك ما َف يرفضو عضو أك أكثر ديتلكوف ماؾبموعو اؼبعتمجد

. حصة من حصص اؼبشاركة
 
من ىذه المادة أعاله  (أ)4ر آخر لم يَشر إليو في الفقرة اأي قر (ب) 

 إذا َف يتم التوصل إُف توافق يف اآلراء خالؿ مهلة زمنية حيددىا الرئيس، جُيرم األعضاء 
: تصويتان كفقان لألحكاـ اؼببينة أدناه

على األقل  يف اؼبائة 86رما ال يقل عن غالبية األعضاء الذين ديثلوف ا إذا صّوت لصاٌف أم قر
.  من ىذه اؼبادة، يُعترب أف ىذا اؼبقرر قد اعُتمد1من حصص مشاركة األعضاء كفقان للفقرة 

ال تنطبق إجراءات التصويت كالتمثيل اؼبشار إليها يف ىذه اؼبادة على األعضاء - 5 
 من ىذا االتفاؽ، ما َف يقرر اجمللس خالؼ ذلك كفقان 16الذين اليستوفوف الشركط اؼببينة يف اؼبادة 

. للمادة نفسها
رات عن طريق تبادؿ اؼبراسالت بُت الرئيس ازبذ قرأف مجيوز جمللس األعضاء - 6 

 يعًتض أم عضوعلى ىذا اإلجراء، باستثناء األعضاء الذين ما َفكاألعضاء من دكف عقد دكرة، 
كيضع ؾبلس األعضاء يف نظامو الداخلي قواعد تطبيق إجراء التشاكر . ـزبلفوا عن دفع اشًتاكاتو

ر يُتخذ على ىذا النحو اكتبلنغ األمانة التنفيذية صبيع األعضاء، يف أسرع كقت ممكن، بأم قر. ىذا
. لدكرة التالية جمللس األعضاءعن ار يف التقرير النهائي اكيدرجج القر
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  11  المادة 
حصص المشاركة 

 
كتكوف ىذه اغبصص .  حصة من حصص اؼبشاركة1 000لألعضاء ؾبتمعُت - 1 

.  كؼبا ؽبم من حقوؽ التصويت اؼباديةمساكية الشًتاكات األعضاء
اػباصة كتقسَّم حصص اؼبشاركة على األعضاء بالتناسب مع البيانات األساسية - 2 

: كل عضو، ؿبسوبة كفقان للمعادلة التاليةب

( 2ك+1ك) 1( + 2ص+1ص) 1( + 2ج+1ج) 1= ـ
3 3 3 

 سبثنل البارامًتات متوسطات معربان عنها بآالؼ األطناف اؼبًتية، كال يُلتفت ،يف ىذه اؼبعادلةك 
. كال جيوز كجود كسور يف حصص اؼبشاركة. إُف أم كسر من ألف طن يزيد على عدد صحيح

اؼبعلومات األساسية اؼبستخدمة غبساب حصص اؼبشاركة بالتناسب :  ـ
متوسط إنتاج زيت الزيتوف يف مواسم الزيتوف الستة األخَتة : 1 ج
متوسط إنتاج زيتوف اؼبائدة يف مواسم الزيتوف الستة األخَتة، ؿبوالن إُف ما يعادلو : 2 ج

 يف اؼبائة 16من زيت الزيتوف بتطبيق ُمعامل ربويل قدره 
يف السنوات التقوديية الست األخَتة اؼبواِفقة  (اعبمركي)متوسط صادرات زيت الزيتوف : 1 ص

 1لسنوات هناية مواسم الزيتوف اؼبستخدجمة يف حساب ج
يف السنوات التقوديية الست األخَتة اؼبواِفقة  (اعبمركي)متوسط صادرات زيتوف اؼبائدة : 2 ص

 ؿبوالن إُف مايعادلو من زيت الزيتوف بتطبيق 2لسنوات هناية مواسم الزيتوف اؼبستخدجمة يف حساب ج
 يف اؼبائة 16معامل ربويل قدره 

يف السنوات التقوديية الست األخَتة اؼبواِفقة  (اعبمركي)متوسط كاردات زيت الزيتوف : 1 ك
 1لسنوات هناية موسم الزيتوف اؼبستخدجمة يف حساب ج

يف السنوات التقوديية الست األخَتة اؼبواِفقة  (اعبمركي)متوسط كاردات زيتوف اؼبائدة : 2 ك
 من زيت الزيتوف بتطبيق ق، ؿبوالن إُف مايعادؿ2لسنوات هناية موسم الزيتوف اؼبستخدجمة يف حساب ج

.  يف اؼبائة16معامل ربويل قدره 
كربدَّد تبعان ؼبتوسط . ترد حصص اؼبشاركة األكلية يف اؼبرفق ألف من ىذا االتفاؽ- 3 

. مواسم زيتوف كالسنوات التقوديية الست األخَتة اليت تتوفر عنها بيانات هنائيةآخر ستة البيانات عن 
فإذا كانت نتيجة .  عضو أقل من طبس حصص مشاركة أمالجيوز أف ديتلك- 4 

العملية اغبسابية أقل من طبس حصص مشاركة ألحد األعضاء، تزاد حصة ىذا العضو إُف طبس 
. حصص كخُيفض عدد حصص مشاركة بقية األعضاء بالتناسب
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 كل سنة تقوديية حصصج يفيعتمد ؾبلس األعضاء يف دكرتو العادية الثانية - 5 
 6كيُعمل هبذا التوزيع يف السنة التالية، دكف اإلخالؿ بالفقرة . اؼبشاركة احملسوبة دبوجب ىذه اؼبادة

. من ىذه اؼبادة
، 4 من اؼبادة 3د يف الفقرة قصو باؼبعٌت اَف من اغبكومات،عندما تصبح حكومة- 6 

د يف قصوق، أك عندما يتغَت كضع أحد األعضاء باؼبعٌت اَفال تعود طرفان يفان يف ىذا االتفاؽ أك طرؼ
 ؾبلس األعضاء توزيع حصص اؼبشاركة للسنة التالية بصورة تتناسب عيد، م16 من اؼبادة 8الفقرة 

. مع عدد حصص اؼبشاركة اليت ديتلكها كل عضو، مع مراعاة الشركط اؼببنية يف ىذه اؼبادة
 التوزيع يعادكفيحاؿ حدكث انضماـ إُف ىذا االتفاؽ أك انسحاب منو خالؿ السنة اعبارية، 

. ألغراض التصويت فقط
  

  12  المادة 
التعاون مع المننمات األخرى 

 
جيوز للمجلس الدكِف للزيتوف ازباذ ترتيبات للتشاكر كالتعاكف مع األمم اؼبتحدة - 1 

كككاالهتا اؼبتخصصة، كال سيما مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية، كمع غَتىا من اؼبنظمات 
كديكن أف تشمل ىذه الًتتيبات . ة كاؼبنظمات الدكلية كاإلقليمية ذات الصلةناسباغبكومية الدكلية اَف

 أف تساىم يف األىداؼ اؼبشار إليها يف  شأهنااتفاقات تعاكف مع مؤسسات ذات طابع ماِف من
.  من ىذا االتفاؽ1اؼبادة 

أك / اؼبنظمات الدكلية ك اجمللس الدكِف للزيتوف كبُتكأمُّ اتفاؽ تعاكف يُعقد بُت- 2 
 اجمللس الدكِف للزيتوف جيب أف  عاتق علىىامة التزامات كتقع دبوجبواؼبؤسسات السالفة الذكر 

. 10 من اؼبادة 3حيصل على موافقةأعضاء اجمللس اؼبسبقة كفقان للفقرة 
. خيضع تطبيق ىذه اؼبادة للنظاـ الداخلي للمجلس الدكِف للزيتوف- 3 

  
  الفصل الرابع  

لجنة الشؤون اإلدارية والمالية 
 

  13  المادة 
لجنة الشؤون اإلدارية والمالية 

 
ينشئ ؾبلس األعضاء عبنة للشؤكف اإلدارية كاؼبالية تتألف من مندكب كاحد على - 1 

كذبتمع عبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية مرتُت يف السنة على األقل، قبل كل دكرة . األقل لكل عضو
. من دكرات ؾبلس األعضاء
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 الوظائف اؼببينة يف ىذا االتفاؽ كيف بأداء عبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية لَّفكتك- 2 
:  ، بشكل خاص، عما يليلَّفكتك. النظاـ الداخلي

حبث برنامج العمل السنوم لألمانة التنفيذية اؼبتعلق بسَت عمل اؼبؤسسة، كخاصة  
فيمايتعلق باؼبيزانية كالنظاـ اؼباِف كالنظاـ الداخلي كالنظاـ األساسي، قبل عرضو على ؾبلس 

األعضاء العتماده يف دكرتو العادية الثانية من السنة التقوديية؛ 
اإلشراؼ على تنفيذ معايَت الرقابة الداخلية اؼببينة يف النظاـ الداخلي للمجلس الدكِف  

 للزيتوف كمراقبة تطبيق األحكاـ اؼبالية اؼبشار إليها يف ىذا االتفاؽ؛

كال حياؿ .  مشركع اؼبيزانية السنوية للمجلس الدكِف للزيتوف الذم يقًتحو اؼبدير التنفيذمدراسة 
 إُف ؾبلس األعضاء بغية اعتماده سول مشركع اؼبيزانية الذم تقًتحو عبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية؛

كل سنة إُف ؾبلس األعضاء ليعتمدىا  كتقدديها يف  حسابات السنة اؼبالية السابقةتدقيق 
  أمُّ إجراء آخر يتناكؿ مسائل مالية كإدارية؛ كمعهايف دكرتو العادية األكُف من السنة التقوديية

 تنفيذ ىذا االتفاؽ؛هتم التوصيات بشأف مسائل تقدًن  اؼبشورة كإسداء 

انضماـ أعضاء جدد أك انسحاب أحد األعضاء من اجمللس الدكِف للزيتوف طلبات حبث  
 كتقدًن تقارير يف ىذا الشأف إُف ؾبلس األعضاء؛

 بشأف تعيُت اؼبوظفُت يف األمانة التنفيذية 7ة يف اؼبادة كرساستعراض التقيد باؼببادئ اَف 
 .كغَت ذلك من اؼبسائل اإلدارية كالتنظيمية

ة يف ىذه اؼبادة، أم بُّت  عبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية، إضافة إُف الوظائف اَفتؤدم- 3 
 .أك نظامو اؼباِف/ىا دبوجب نظامو الداخلي كأداءكظيفة أخرل يفوض إليها اجمللس 

 تطبيق ألغراضيضع ؾبلس األعضاء كيعتمد يف نظامو الداخلي قواعد مفصلة - 4 
. ىذىاألحكاـ

  
  الفصل الخامس  

األحكام المالية 
 

  14  المادة 
الميزانية 

 
. تتطابق السنة اؼبالية مع السنة التقوديية- 1 
:  تكوف ىناؾ ميزانية كاحدة تتألف من بابُت- 2 

الشؤكف اإلدارية؛  : الباب األكؿ
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الشؤكف التشغيلية، كتشمل بوجو خاص توحيد اؼبعايَت كالتعاكف : الباب الثاين
 التقٍت كالًتكيج

 ق يف اعتباركاضعان  أم أبواب فرعية مناسبة ضافةكيبت ؾبلس األعضاء يف إ
 .أىداؼ اجمللس الدكِف للزيتوف

: سبوَّؿ اؼبيزانية من- 3 
 مشاركتو احملددة كفقان صمبلغ اشًتاؾ كل عضو، كحيدَّد بالتناسب مع حص (أ) 

 من ىذا االتفاؽ؛ 11للمادة
اإلعانات كاؼبسامهات الطوعية اؼبقدمة من األعضاء، اليت تنظمها األحكاـ اؼبدرجة  (ب) 

يف اتفاؽ يرُـب بُت اجمللس الدكِف للزيتوف كالعضو اؼبانح؛ 
أك غَتىا من اؼبصادر؛ /اؽببات اؼبقدمة من اغبكومات ك (ج) 
األشكاؿ األخرل من اؼبسامهات التكميلية، كتشمل اػبدمات كاؼبعدات العلمية  (د) 

أك اؼبوظفُت، دبا يفي باحتياجات الربامج اؼبوافق عليها؛ /كالتقنية ك
. أم إيراد آخر (ق) 
يسعى اجمللس الدكِف للزيتوف، يف إطار تنمية التعاكف الدكِف، إُف اغبصوؿ على - 4 

 اؼبنظمات الدكلية أك اإلقليمية أك الوطنية قد تقدمهاأك التقنية األساسية اليت /اؼبساعدة اؼبالية ك
. من نوع آخرمنظمات اؼبختصة، سواء أكانت منظمات مالية أك 

.  كخيصص ؾبلس األعضاء اؼببالغ اؼبذكورة أعاله ؼبيزانيتو
تقوديية إُف السنوات ةمن السنوات اؿترحيل اؼببالغ اليت َف ُتصرؼ خالؿ سنكز يج- 5 

. التقوديية التالية كتمويل مسبَّق للميزانية على النحو اؼبنصوص عليو يف النظاـ اؼباِف
  

  15  المادة 
األموال األخرى 

 
، ديكن تزكيد اجمللس الدكِف للزيتوف بأمواؿ 14 إضافة إُف اؼبيزانية اؼبشار إليها يف اؼبادة 

د النظاـ الداخلي  . ىا كطريقة استعماؽبا كمربراهتا منغرضاؿأخرل حيدن
كحيدد النظاـ .  كجيوز جمللس األعضاء أيضان أف يأذف لألمانة التنفيذية بإدارة أمواؿ الغَت
. اؼباِف شركط ىذا اإلذف كنطاقو كالتبعات الناصبة عن إدارة ىذه األمواؿ
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  16  المادة 
تسديد االشتراكات 

 
حيدد ؾبلس األعضاء يف دكرتو الثانية من السنة التقوديية اؼببلغ اإلصباِف للميزانية - 1 

االشًتاؾ الذم جيب أف يسدده كل عضو عن مبلغ  من ىذا االتفاؽ ك14اؼبشار إليها يف اؼبادة 
اليت ديلكها ىذا االشًتاؾ على أساس عدد حصص اؼبشاركة مبلغ كحيسب . السنة التقوديية التالية

.  من ىذا االتفاؽ11كل عضو على النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
 أم عضو يصبح طرفان يف ىذا يسددهاشًتاؾ أكؿ حيدد ؾبلس األعضاء مبلغ - 2 

ىذا االشًتاؾ تبعان لعدد حصص اؼبشاركة مبلغ كحُيسب . االتفاؽ بعد دخوؿ االتفاؽ حيز النفاذ
 السنة منقية ا من ىذا االتفاؽ على أساس اؼبدة الب11اؼبخصصة للعضو اؼبعٍت دبوجب اؼبادة 

ألعضاء اآلخرين عن تلك  اؿ تسديدىا من ِقبلغ االشًتاكات اؼبقررا مبكتبقى كما ىي. اؼبعنية
. السنة التقوديية

تسدَّد االشًتاكات باليورك كُيستحق سدادىا اعتباران من اليـو األكؿ من السنة - 3 
. يناير من كل سنة/ كانوف الثاين1ية، أم يف اؿاَف

 أما اشًتاكات األعضاء عن السنة اؼبالية اليت يصبحوف خالؽبا أعضاءن يف اجمللس الدكِف 
. للزيتوف، فُيستحق سدادىا يف التاريخ الذم يصبحوف فيو أعضاء

تاريخ اؿ َف يسدد أحد األعضاء اشًتاكو كامالن بعد مضي أربعة أشهر على اإذ- 4 
، ترسل األمانة التنفيذية كتابان إُف العضو اؼبعٍت يف  مستحقة الدفع االشًتاكاتالذم تصبح فيو

. غضوف سبعة أياـ كتطلب منو تسديد االشًتاؾ
فإذا َف يسدد العضو اشًتاكو بعد انقضاء شهرين على تاريخ الطلب الذم قدمتو - 5 

 .يف ؾبلس األعضاء إُف أف يسدند اشًتاكو كامالن يف التصويت األمانة التنفيذية، تُعلَّق حقوؽ ذلك العضو 
 كيُعلَّق كذلك حق ممثلي العضو اؼبعٍت يف تقلد منصب ُيشغل باالنتخاب يف ؾبلس األعضاء 

 اجمللس الدكِف للزيتوف يف السنة اكلويت ًنيف اؼبشاركة يف األنشطة اؿحقو كيف اللجاف كاللجاف الفرعية ك
. التالية

 الدكرة  يفيُػبػجلَّغ ؾبلس األعضاء، يف دكرتو العادية األكُف من السنة التقوديية أك- 6 
كجمللس . حد األعضاء اشًتاكوعدـ سدادأاالستثنائية اليت تلي اؼبوعد النهائي لتسديد االشًتاكات، ب

ر آخر بتوافق اآلراء بعد أف ا،أف يتخذ أم قرق عن تسديد اشًتاؾزبلفاألعضاء، باستثناء العضو اَف
 االعتبار كضعو احملدد من قبيل كجود نزاعات أك كوارث طبيعية بعُتيستمع إُف ىذا األخَت كيأخذ 

 برنامج عمل عّدؿكجيوز جمللس األعضاء أف م. أك صعوبات يف اغبصوؿ على اػبدمات اؼبالية الدكلية
.  قد سددكىا فعالن األعضاءيت يكوف  االشًتاكات اؿبناءن علىاألمانة التنفيذية 
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 من ىذه اؼبادة إُف أف يسدد العضو اؼبعٍت 6 ك5تنطبق أحكاـ الفقرتُت - 7 
. االشًتاكات كاملةن 

إذا َف تسدَّد االشًتاكات خالؿ سنتُت متتاليتُت، جيوز جمللس األعضاء، بعد - 8 
مع ة عضوم ىذا األخَت حبقوؽ اؿكقف سبتعد، أف يقرر مسدزبلف عن التاالستماع إُف العضو اَف

 .8 من اؼبادة 7د يف الفقرة قصو يف الدكرات بصفة مراقب باؼبعٌت اَفتو مشارؾجواز

يبقى أم عضو ينسحب من االتفاؽ مسؤكالن عن الوفاء بأم التزامات مالية - 9 
. سددىا بالفعليكوف قد ناشئة عن ىذا االتفاؽ كال حيق لو اسًتداد أم اشًتاكات مالية 

 من التزاماتو كعضم  أأف يعفيأم حاؿ من األحواؿ، بال جيوز جمللس األعضاء، - 10 
كجيوز جمللس األعضاء أف يتفق على إعادة جدكلة االلتزامات اؼبالية . اؼبالية دبوجب ىذا االتفاؽ

 .لألعضاء اغباليُت كالسابقينبتوافق اآلراء
  

  17  المادة 
الرقابة 

 
. تضطلع عبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية بالرقابة اؼبالية للمجلس الدكِف للزيتوف- 1 
تُعرضعلى عبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية البيانات اؼبالية للمجلس الدكِف للزيتوف - 2 

كبعد أف ربلل اللجنة . عن السنة التقوديية السابقة، اؼبصدَّؽ عليها من مراجع حسابات مستقل
، يف دكرهتا العادية األكُف من السنة التقوديية، بإبداء رأم كإحالتو إُف ؾبلس  اغبسابات، تقـو

.  األعضاء للموافقة عليو كنشره
 لدل القياـ بعملية مراجعة اغبسابات اؼبذكورة أعاله، يتحقق مراجعو اغبسابات اؼبستقلومنن 

كف العمل دكنفهتاكمءفاؾالتقيد بالنظاـ اؼباِف السارم كمن سَت عمل آليات الرقابة الداخلية القائمة ك
. اؼبنجز كاغبوادث اؼبكتشجفة يف تقرير سنوم يُعرض على عبنة الشؤكف اإلدارية كاؼبالية
 . كيُعرض تقرير مراجعة اغبسابات ىذا على ؾبلس األعضاء يف دكرتو العادية األكُف

ربليل اغبسابات السنوية ذم يكلَّف ب كيعُتن ؾبلس األعضاء مراجع اغبسابات اؼبستقل اؿ
. إعداد التقرير اؼبشار إليو أعاله كفقان ألحكاـ النظاـ اؼباِف كإجراءات تطبيقوبللمجلس الدكِف للزيتوف ك

كعالكة على ذلك، يقـو ؾبلس األعضاء، يف دكرتو العادية األكُف من السنة - 3 
:  التقوديية، ببحث كاعتماد التقرير اؼباِف عن السنة التقوديية السابقة فيما يتعلق

التحقق من إدارة أمواؿ اجمللس الدكِف للزيتوف كأصولو كموجوداتو النقدية؛ ب
لقواعد كاألنظمة كاعتمادات اؼبيزانية اعبارم ؿىا مطابقتظاـ العمليات اؼبالية كتفبا

. العمل هبا
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لرقابة الالحقة كفقان ؿالعمليات إخضاع يكفل مراجعو اغبسابات اػبارجيوف - 4 
. ألحكاـ النظاـ اؼباِف

كا ستأذفؼبخاطر، جيوزلثالثة أعضاء، كحد أدىن، أف ماربّلل دراسٍة استنادان إُف - 5 
لتقيد بالقواعد السارية  ؿإجراء عمليات رقابة على أنشطة اجمللس الدكِف للزيتوف ضمانان يف اجمللس 

. بادئ اإلدارة اؼبالية السليمة كالشفافيةمبك
 كذُبرل عمليات الرقابة بالتعاكف الوثيق مع أعضاء األمانة التنفيذية للمجلس الدكِف 

.  للزيتوف كفقان للقواعد كاإلجراءات احملددة يف النظاـ الداخلي كالنظاـ اؼباِف للمجلس الدكِف للزيتوف
 لتقريرا كيُعرض التقرير ذك الصلة على ؾبلس األعضاء يف اعبلسة العامة األكُف اليت تلي كضع 

.  النهائيةتوصيغيف 
  

  18  المادة 
التصفية 

 
يف حالة حل ؾبلس األعضاء، يتخذ اجمللس أكالن اػبطوات اؼبنصوص عليها يف - 1 

.  35 من اؼبادة 1الفقرة 
 ؾبموععند انقضاء مدة ىذا االتفاؽ، تعاد موجودات اجمللس الدكِف للزيتوف ك- 2 

 إُف األعضاء بالتناسب مع 14َف ُيصرؼ من اؼببالغ اؼبتأتية من األمواؿ اؼبشار إليها يف اؼبادة  ما
. ؾبموع حصص مشاركتهم السارية يف ذلك الوقت

 ككذلك أم مبالغ َف ُتصرؼ 14 كتعاد اؼبسامهات الطوعية كاؽببات اؼبشار إليها يف اؼبادة 
.  إُف األعضاء أك اعبهات اؼباحنة أك األطراؼ الثالثة اؼبعنية15أشَتج إليها يف اؼبادة 

  
  الفصل السادس  

أحكام توحيد المعايير 
 

  19  المادة 
تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة 

 
يرد كصف تسميات كتعاريف زيوت الزيتوف كزيوت ثفل الزيتوف كزيتوف اؼبائدة يف - 1 

. اؼبرفقُت باء كجيم من ىذا االتفاؽ
 تعديالت على تسمياتاؿجيوز جمللس األعضاء إدخاؿ ما يراه ضركريان أك مناسبان من - 2 

كتعاريف زيوت الزيتوف كزيوت ثفل الزيتوف كزيتوف اؼبائدة اؼبدرجة يف اؼبرفقُت باء كجيم من 
. االتفاؽ ىذا
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  20  المادة 
ات األعضاء تعهد

 
 أعضاء اجمللس الدكِف للزيتوف بأف يطبقوا يف ذبارهتم الدكلية التسميات اؼببينة تعهدم- 1 

. يف اؼبرفقُت باء كجيم كأف يشجعوا على تطبيقها يف ذبارهتم الداخلية
 األعضاء بأف ديتنعوا يف ذبارهتم الداخلية كالدكلية عن استخداـ تسمية تعهدم- 2 
أم بكال جيوز . ، كحدىا أك مع كلمات أخرل، استخدامان ال يتفق مع ىذا االتفاؽ"زيت الزيتوف"

. كحدىا لإلشارة إُف زيت ثفل الزيتوف" زيت الزيتوف"حاؿ من األحواؿ استخداـ تسمية 
 ىا األعضاء يفطّبقمعبودة كالنقاكة كاصفات ا موحَّدة َفعايَتيضع ؾبلس األعضاء ـ- 3 

. التجارة الدكلية
 22 من اؼبادة 1د يف الفقرة قصو باؼبعٌت اَف،يكفل األعضاء ضباية العالمات اعبغرافية- 4 

،داخل (TRIPSاتفاؽ )من االتفاؽ بشأف اعبوانب اؼبتصلة بالتجارة من حقوؽ اؼبلكية الفكرية 
ات تعهدفيما يتعلق باؼبنتجات اليت يشملها ىذا االتفاؽ، كفقان للقواعد كاإلجراءات كاؿأراضيهم 

تفاقبشأف اعبوانب اؼبتصلة بالتجارة من حقوؽ اال من 1الدكلية الواجبة التطبيق، كالسيما اؼبادة 
. (TRIPSاتفاؽ )اؼبلكية الفكرية 

داخل ىم، اؼبعلومات عن العالمات اعبغرافية احملمية  منيتبادؿ األعضاء، بطلبٍ - 5 
هتا أك اؿصقدسبس بأتعزيز ضبايتها القانونية من أم ممارسة  ألغراض منها،على اػبصوص، أراضيهم

.  ظبعتهاسيء إُفت
ة اعتماد مبادرات ترمي إُف إعالـ اؼبستهلكُت باػبصائص صالحيدُينح األعضاء - 6 

 ىذه العالمات، كفقان لألحكاـ  إُف ِقيمةإضافة أراضيهم كإُف داخلاحملددة للعالمات اعبغرافية احملمية 
.  القانونية اؼبنطبقة

  
  21  المادة 

عالمة الضمانة الدولية للمجلس الدولي للزيتون 
 

 لتطبيق عالمة ضمانة دكلية للجودة تكفل التقيد اتزبذ ترتيبأف م جيوز جمللس األعضاء 
كربدَّد يف النظاـ الداخلي طريقُة تطبيق ىذه اؼبادة .  الدكلية للمجلس الدكِف للزيتوفعايَتباَف

.   عليهاكأحكاـ الرقابة
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  الفصل السابع  
أحكام عامة 

 
  22  المادة 

التزامات عامة 
 
 األعضاء أم تدابَت تتناىف مع التزاماهتم دبوجب ىذا االتفاؽ أك مع األىداؼ ال يعتمد 

. 1العامة اؼببينة يف اؼبادة 
  

  23  المادة 
االلتزامات المالية لألعضاء 

 
 ألعضاء اآلخرينذباه ا تقتصر االلتزامات اؼبالية لكل عضو ذباه اجمللس الدكِف للزيتوف ك

.  اؼبتعلقة باالشًتاكات يف اؼبيزانية اؼبشار إليها يف اؼبادة نفسها16على االلتزامات الناشئة عن اؼبادة فيو   
  24  المادة 

الجوانب البيئية واإليكولوجية 
 

 يوِف األعضاء االىتماـ الواجب لتحسُت اؼبمارسات يف صبيع مراحل إنتاج الزيتوف كزيت 
 ستدامة، كيلتزموف بتنفيذ ما يراه ؾبلس األعضاء باألساليب اَفزيتوفاؿ زراعة حرصان على تنميةالزيتوف 

.  ىاؿن ٌف أم مشاكل تظهر يف ىذا اجملاألك  من حدةزبفيفللضركريان من إجراءات    
  25  المادة 

اإلعالم 
 

صبيع زكدكىبمبأف زيتوف كؿ األعضاء بأف يضعوا ربت تصرؼ اجمللس الدكِف ؿتعهد م
صبيع  كظائفو دبوجب ىذا االتفاؽ، كالسيما داءاإلحصاءات كالبيانات كالوثائق اليت حيتاج إليها أل

زيوت الزيتوف كزيوت ثفل الزيتوف كزيتوف اؼبائدة من رصدة لتحديداألمعلومات ما حيتاجو من 
.  ألعضاء يف ؾباؿ منتجات الزيتوفيت ينتهجها اؿاكؼبعرفة السياسات الوطنية    

  26  المادة 
النزاعات والشكاوى 

 
بناءن على طلب عضو أك أكثر يكونوف أطرافان يف النزاع، حياإلُف ؾبلس األعضاء - 1 

يف كي يفصل فيو،  كتعذَّرت تسويُتو بالتفاكض ق نزاع يتعلق بتفسَت ىذا االتفاؽ أك تطبيقأم
كحيدد . رأم فريق استشارم، عند االقتضاءالتماس غياب العضو اؼبعٍت أك األعضاء اؼبعنيُت بعد 

.  النظاـ الداخلي تكوين ىذا الفريق كتفاصيل عملو
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يف صبيع الذم،  إُف ؾبلس األعضاء ججيقدَّـ رأم الفريق االستشارم مدعمان باٌف- 2 
.  صبيع الوقائع ذات الصلة يف االعتباركضع بعد ، يسّوم النزاعاألحواؿ

 رباإلُف ؾبلس األعضاءبناءن على طلب العضو الشاكيأم شكول تفيد بأف عضوان - 3 
 عندما يقـو مقاـ الرئيس، َف يِف بااللتزامات اليت ق أك نائب رئيس اجمللس، أك رئيسيف اجمللس

يف كيبت ؾبلس األعضاء يف الشكول يف غياب الطرؼ أك األطراؼ . يفرضها عليو ىذا االتفاؽ
رأم الفريق االستشارم اؼبشار إليو يف التماس  بعد التشاكر مع األطراؼ اؼبعنية كبعد الشكول

كحيدَّد تطبيق ىذه الفقرة بشكل أكثر تفصيالن يف النظاـ .  عند االقتضاء، من ىذه اؼبادة1الفقرة 
. الداخلي

ز لو أف يطبق اإذا تبُّت جمللس األعضاء أف عضوان ما قد أخل هبذا االتفاؽ، ج- 4 
رات ااإلنذار كتعليق حق العضو يف اؼبشاركة يف قرؾبّرد عقوبات تًتاكح بُت اؼبخل على العضو 

ؾبلس األعضاء إُف أف يفي بالتزاماتو، أك استبعاد العضو من االشًتاؾ يف االتفاؽ كفقان لإلجراء 
كللعضو اؼبعٍت حق الرجوع إُف ؿبكمة العدؿ الدكلية، بوصفها جهة . 34اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

. االنتصاؼ النهائية
إذا رأل ؾبلس األعضاء أف الرئيس، أك نائب الرئيس عندما يقـو مقاـ الرئيس، - 5 
 يف اؼبائة على األقل 50ز لو، بناءن على طلب ا ج،يقم دبهامو كفقان ؽبذا االتفاؽ أك للنظاـ الداخلي َف

 ةسندات كالوظائف اَفصالحيرئيس أك نائب الرئيس اؿ ممارسةاؿؽمعلتمن األعضاء اغباضرين، أف يقرر 
أف يعُت لو  ك،بصفة مؤقتة إما لدكرة كاحدة أك لفًتة أطوؿ أك يف النظاـ الداخلي  يف ىذا االتفاؽإليو

. كحيدَّد تطبيق ىذه الفقرة بشكل أكثر تفصيالن يف النظاـ الداخلي. بديالن لو من بُت أعضاء اجمللس
 ثفل الزيتوف  الزيتوف كزيوت زيوتيكوف موضوعهاات علىصفقفيما يتعلق بأم نزاع - 6 

كزيتوف اؼبائدة، جيوز للمجلس الدكِف للزيتوف أف يقدـ توصيات مناسبة إُف األعضاء بشأف إنشاء 
. كبشأف عمل ىذا اؼبكتبمن ىذا القبيل مكتب دكِف للتوفيق كالتحكيم ؼبعاعبة أم نزاعات 

  
  27  المادة 

ع الودي
 

.  ؽبذا االتفاؽان عماألمُت العاـ لألمم اؼبتحدة كددبوجبو  يعُتَّ 
  

  28  المادة 
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة 

 
 كانوف 1يُفتح باب التوقيع على ىذا االتفاؽ يف مقر األمم اؼبتحدة يف الفًتة من - 1 

االتفاؽ يف طراؼ األ أماـ ،2016ديسمرب / كانوف األكؿ31  آخر يـو إُف2016يناير /الثاين
 كاغبكومات اؼبدعوة غبضور مؤسبر األمم اؼبتحدة 2005الدكِف لزيت الزيتوف كزيتوف اؼبائدة لعاـ 

. 2005للتفاكض على اتفاؽ خيلف االتفاؽ الدكِف لزيت الزيتوف كزيتوف اؼبائدة لعاـ 
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خيضع ىذا االتفاؽ للتصديق أك القبوؿ أك اؼبوافقة من ِقبل اغبكومات اؼبوقنعة كفقان - 2 
. لإلجراءات الدستورية لكل منها

: 4 من اؼبادة 3د يف الفقرة قصوجيوز ألم حكومة باؼبعٌت اَف- 3 
أف تعلن خطيان عند توقيع ىذا االتفاؽ أهنا تعرب هبذا التوقيع عن موافقتها على  (أ) 

؛ أك (التوقيع النهائي) ذا االتفاؽالتقيد بو
عن طريق أف تقـو بعد توقيعها ىذا االتفاؽ بالتصديق عليو أك قبولو أك إقراره  (ب) 

. الوديعإيداع صك ؽبذا الغرض لدل 
. عمكداؿتودع صكوؾ التصديق أك القبوؿ أك اؼبوافقة لدل - 4 

  
  29  المادة 

االنضمام 
 
ينطبق عليها التعريف يُفتح باب االنضماـ إُف ىذا االتفاؽ أماـ أم حكومة - 1 

، كذلك كفقان لشركط يضعها ؾبلس األعضاء كتتضمن على 4 من اؼبادة 3 يف الفقرة الوارد
كحييل ؾبلس األعضاء . اػبصوص عدد حصص اؼبشاركة كمهلة زمنية إليداع صكوؾ االنضماـ

يف كحيدد ؾبلس األعضاء، يف النظاـ الداخلي، اإلجراء اؼبتبع للبدء . الوديعىذه الشركط إُف 
. عملية االنضماـ كاؼبفاكضات اؼبتعلقة باالنضماـ كما يتصل بذلك من أحكاـ

عند استكماؿ اؼبفاكضات اؼبتعلقة باالنضماـ كاحملددة يف النظاـ الداخلي، يبت - 2 
.  10ؾبلس األعضاء يف االنضماـ كفقان لإلجراء اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

 االنضماـ، يدرجج اسم الطرؼ اؼبتعاقد يف اؼبرفق ألف من ىذا االتفاؽ مع فور- 3 
.  على النحو اؼبنصوص عليو يف شركط االنضماـ،حصص اؼبشاركة اليت ديتلكها

كجيب أف تنص صكوؾ . الوديعيتحقق االنضماـ بإيداع صك االنضماـ لدل - 4 
. االنضماـ على أف اغبكومة تقبل صبيع الشركط اليت يضعها اجمللس الدكِف للزيتوف

  
  30  المادة 

اإلخطار بالتطبيق المؤقت 
 
جيوز ألم حكومة موقعة تنوم التصديق على ىذا االتفاؽ أك قبولو أك اؼبوافقة - 1 

هنا َف تتمكن بعد لكالنضماـ ا ؽبا شركط حددعليو، أكألم حكومة يكوف ؾبلس األعضاء قد 
ع يف أم كقت بأهنا ستطبق ىذا االتفاؽ بصفة مؤقتة عندما كدممن إيداع صكها، أف زبطر اؿ

. نفاذ بالفعل، يف تاريخ ؿبدددخل حيز اؿ أك، إذا 31نفاذ كفقان للمادة دخل حيزاؿم
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 من ىذه 1 اغبكومة اليت ترسل إخطاران بالتطبيق اؼبؤقت دبوجب الفقرة تطبق- 2 
نفاذ بالفعل، يف تاريخ ؿبدد، دخل حيزاؿنفاذ أك، إذا دخل حيز اؿاؼبادة ىذا االتفاؽ عندما م

كتظل طرفان متعاقدان حىت تاريخ إيداعها صك التصديق أك . كتصبح منذ ذلك الوقت طرفان متعاقدان 
. القبوؿ أكاؼبوافقة أك االنضماـ

  
  31  المادة 

بدء النفاذ 
 
، 2017يناير / كانوف الثاين1نفاذ بصورة هنائية يف  حيز اؿ ىذا االتفاؽدخلم- 1 

شريطة أف تكوف قد كقعت عليو بصفة هنائية أك صدقت عليو أك قبلتو أك كافقت عليو أك انضمت إليو 
طبسة أطراؼ متعاقدة على األقل من بُت األطراؼ اؼبذكورة يف اؼبرفق ألف من ىذا االتفاؽ كأف سبّثل 

.  حصة1 000 يف اؼبائة على األقل من حصص اؼبشاركة البالغ ؾبموعها 80األطراؼ  ىذه
 كفقان 2017يناير / كانوف الثاين1 يف  حيز النفاذ ىذا االتفاؽدخلإذا َف م- 2 

بصفة مؤقتة إذا كانت األطراؼ اؼبتعاقدة اؼبستوفية فإنو يدخل حيز النفاذ  من ىذه اؼبادة، 1للفقرة 
  من ىذه اؼبادة، قد كقّعت ىذا االتفاؽ بصفة هنائية1لشركط النسبة اؼبئوية اؼبذكورة يف الفقرة 

ع بأهنا ستطبق ىذا م ذلك التاريخ أك صّدقت عليو أكقبلتو أك كافقت عليو أك أخطرت الودحبلوؿ
. االتفاؽ بصفة مؤقتة

 من 2 أك الفقرة 1إذا َف ُتستوؼج شركط بدء النفاذ اؼبنصوص عليها يف الفقرة - 3 
 األطراؼ اؼبتعاقدة اليت كقعت الوديعدعو م، 2016ديسمرب / كانوف األكؿ31  حبلوؿىذه اؼبادة

بصفة هنائية على ىذا االتفاؽ أك صدقت عليو أك قبلتو أك كافقت عليو أك أجخطرت بأهنا ستطبق 
 فيما بينها بصفة  سيصبح نافذان ىذا االتفاؽ بصفة مؤقتة، إُف البت فيما إذا كاف ىذا االتفاؽ
. هنائية أك مؤقتة، كليان أك جزئيان، يف التاريخ الذم ؽبا أف ربدده

 كأكدع صكَّ التصديق أك القبوؿ الوديع من األطراؼ اؼبتعاقدة طرؼإذا َف خيِطر - 4 
نفاذ بالنسبة دخل حيز اؿأك اؼبوافقة أك االنضماـ بعد بدء نفاذ ىذا االتفاؽ، فإف ىذا االتفاؽ م

. إُف ىذا الطرؼ يف تاريخ ذلك اإليداع
  

  32  المادة 
التعديالت 

 
جيوز للمجلس الدكِف للزيتونتعديل ىذا االتفاؽ بتوافق اآلراء من خالؿ ؾبلس - 1 

. األعضاء
 الوديعحيدد ؾبلس األعضاء التاريخ الذم جيب على األعضاء حبلولو إخطار - 2 

. ذم الصلةبقبوؽبم التعديل 
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يع إخطاران بقبولو من كد يومان من استالـ اؿ90يدخل التعديل حيز النفاذ بعد - 3 
دده ؾبلس األعضاء كفقان يحكإذا َف ُيستوؼ ىذا الشرط حبلوؿ التاريخ الذم . صبيع األعضاء

. ان بكحمس من ىذه اؼبادة، يُعترب التعديل 2 للفقرة
ال يُعترب تعديالن ألغراض ىذه اؼبادة ربديث اؼبعلومات الواردة يف اؼبرفق ألف عمالن - 4

. 11 من اؼبادة 5 بالفقرة
  

  33  المادة 
االنسحاب 

 
دخولو حيز جيوز ألم عضو أف ينسحب من ىذا االتفاؽ يف أم كقت بعد - 1 

 كعلى العضو أف يُعلم اجمللس الدكِف للزيتوف.  منو بانسحابوةن كتاب الوديع نفاذ عن طريق إخطاراؿ
. تالوؽنفس  كتابةن يف بذلك االنسحاب

 يومان من 90يصبح االنسحاب الذم يتم كفقان ؽبذه اؼبادة نافذ اؼبفعوؿ بعد - 2 
.  باالنسحابإلخطارالوديع ااستالـ 

  
  34  المادة 

االستبعاد 
 

، إذا قرر ؾبلس األعضاء أف أم عضو قد أخل بااللتزامات اليت 26 دكف اؼبساس باؼبادة 
 أف ىذا اإلخالؿ يعرقل إُف حد كبَت سَت العمل هبذا كذلكقرر إذا  االتفاؽ، ك ىذايفرضها عليو

االتفاؽ، فإنو جيوز لو، بقرار معلَّل يتخذه األعضاء اآلخركف بتوافق اآلراء كيف غياب العضو اؼبعٍت، 
.  فوران بقرارهالوديعكعلى اجمللس الدكِف للزيتوف أف خيطر . أف يستبعد ذلك العضو من ىذا االتفاؽ

.  يومان من تاريخ قرار ؾبلس األعضاء30كيفقد العضو اؼبعٍت صفتو كطرؼ يف ىذا االتفاؽ بعد 
. بعد تاريخ ازباذ قرار استبعاد العضوجديدة كال تنشأ أم التزامات مالية 

  
  35  المادة 

تسوية الحسابات 
 
يتوُف ؾبلس األعضاء البت يف أم تسوية للحسابات يراىا منصفة، مراعيان صبيع - 1 

 ؽبا آثار قانونية على اجمللس الدكِف للزيتوف كتبعات على اشًتاؾ عضو  تكوفااللتزامات اليت
انسحب من ىذا االتفاؽ أك استُبعد من اجمللس الدكِف للزيتوف أك َف يعد ألم سبب آخر طرفان يف 

 الوقت الالـز لضماف انتقاؿ مالئم، خاصة حينما يتعُت إهناء كما يتوُف البت يفىذا االتفاؽ، 
.  االلتزاماتتلك
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 كبصرؼ النظر عن أحكاـ الفقرة الفرعية اؼبذكورة أعاله، يلتـز ىذا العضو بأف يسدد 
.  عليو يف الفًتة اليت كاف فيها عضوان ةستحجقـللمجلس الدكِف للزيتوف أم مبالغ 

 من ىذه 1لدل انتهاء العمل هبذا االتفاؽ، ال حيق للعضو اؼبشار إليو يف الفقرة - 2 
 األخرل؛ قجمللس الدكِف للزيتوف أك من أصوؿ ااؼبادة اغبصوؿ على أم نصيب من ناتج تصفية

.  اجمللس الدكِف للزيتوفعانيوقد مف عجٍز أم جزء ـذلك العضوعبء يتحمل  كال
  

  36  المادة 
المدة والتمديد واإلنهاء 

 
.  2026ديسمرب / كانوف األكؿ31يظل ىذا االتفاؽ ساريان حىت - 1 
 بأم الوديعكخيطر ؾبلس األعضاء . جيوز جمللس األعضاء أف ديدد ىذا االتفاؽ- 2 

 أف يُعلم اجمللس الدكِف للزيتوف  هبذه الصورةكعلى أم عضو ال يقبل سبديد ىذا االتفاؽ. سبديد
. صفتو كطرؼ متعاقد يف ىذا االتفاؽ اعتباران من بداية فًتة التمديدذلك العضو بذلك كيفقد 

، أك قبل انقضاء 2026ديسمرب / كانوف األكؿ31إذا تفاكضمجلس األعضاء قبل - 3 
نفاذ بصفة مؤقتة أك هنائية، خل حيزاؿ، على اتفاؽ جديد َف يكن قد د اجمللسفًتة التمديد اليت قررىا

.  حيز النفاذ االتفاؽ اعبديديدخل شهران إُف أف 12فإف ىذا االتفاؽ يظل نافذان لفًتة أقصاىا 
كتستمر . جيوز جمللس األعضاء أف يقرر بتوافق اآلراء إهناء العمل هبذا االتفاؽ- 4 

. التزامات األعضاء حىت تاريخ اإلهناء الذم حيدده ؾبلس األعضاء
ىذا االتفاؽ أك إهنائو، يظل اجمللس الدكِف للزيتوف مدة بصرؼ النظر عن انقضاء - 5 

 تسوية اغبسابات، كيتمتع خالؿ ىا، دبا يف الدكِف للزيتوفقائمان طيلة الفًتة الالزمة لتصفية اجمللس
.  تلك الفًتة دبا قد يقتضي األمُر من صالحيات ككظائف ؽبذه األغراض

. ر يُتخذ دبوجب ىذه اؼبادةا بأم قرالوديعخيطر ؾبلس األعضاء - 6 
  

  37  المادة 
التحفنات 

 
. من أحكاـ ىذا االتفاؽحكم  ال جيوز إبداء ربفظات خبصوص أم 

 قاـ اؼبوقنعوف أدناه، اؼبفوَّضوف حسب األصوؿ ؽبذا الغرض، بتذييل ىذا وإثباتاً لذلك، 
. االتفاؽ بتوقيعهم يف التواريخ اؼببينة

نصوص تتساكل يف اغبجية ، كجنيفيف ، 2015أكتوبر / تشرين األكؿ9بتاريخ حُمّرر 
. ىذا االتفاؽ باللغات اإلسبانية كاإلنكليزية كالعربية كالفرنسية



 TD/OLIVE OIL.11/5 

 

30/33 GE.15-18187 

 

المرفق ألف 
 

 11 محددًة وفقاً للمادة ، حصص المشاركة في ميزانية المننمة 
 

 717 ...........................................................االرباد األكركيب 

 18 ................................................................األرجنتُت 

 8 ...................................................................األردف 

 5 ..................................................................إسرائيل 

 5 ....................................................................ألبانيا 

 5 ................................................................أكركغوام 

 5 ............................................... (اإلسالمية- صبهورية )إيراف 

 66 .....................................................................تركيا

 67 ...................................................................تونس 

 5 .............................................................اعببل األسود 

 19 ...................................................................اعبزائر 

 5 .....................................................................ليبيا 

 5 ..................................................................االعراؽ 

 6 ....................................................................لبناف 

 23 ....................................................................مصر 

 41 ..................................................................اؼبغرب 

 1000.....................................................:  المجموع
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المرفق باء 
 

  تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون 
 

:  ترد أدناه تسميات زيوت الزيتوف كزيوت ثفل الزيتوف مع التعريف اػباص بكل تسمية
 

ت الزيتون وزي-  أوالً 
 

زيوت الزيتون البكر -  ألف
 كحدىا بطرؽ ميكانيكية (.Olea europaea L)ستخلجص من شبرة شجرة الزيتوف تُ  زيوت 

فساد الزيت، يف سبب ت حرارية على كجو اػبصوص، ال ت،طرؽ فيزيائية أخرل يف ظركؼ أك
كُتصنَّف زيوت . زبضع ألم معاعبة سول الغسل، كالصفق، كقوة الطرد اؼبركزية، كالًتشيح كَف

: الزيتوف البكر كتسمى كما يلي
: زيوت الزيتوف البكر الصاغبة لالستهالؾ كما ىي (أ) 

- زيت الزيتوف البكر الذم تتفق خصائصو الفيزيائية : زيت الزيتوف البكر اؼبمتاز‘ 1 ‘
اؼبعيار  من الزيوت يف ؽبذه الفئةاػبصائص احملددة الكيميائية كاؼبذاقية مع 

 الدكِف للزيتوف؛ الذم كضعو اجمللسالتجارم
الكيميائية - زيت الزيتوف البكر الذم تتفق خصائصو الفيزيائية : زيت الزيتوف البكر‘ 2 ‘

الذم كضعو اؼبعيار التجارم من الزيوت يف ؽبذه الفئةاػبصائص احملددة كاؼبذاقية مع 
 الدكِف للزيتوف؛ اجمللس

- زيت الزيتوف البكر الذم تتفق خصائصو الفيزيائية : زيت الزيتوف البكر العادم‘ 3 ‘
اؼبعيار التجارم  من الزيوت يف ؽبذه الفئةاػبصائص احملددة الكيميائية كاؼبذاقية مع 

؛ (1) الدكِف للزيتوفالذم كضعو اجمللس
: ؼبعاعبة قبل استهالكهاؿزيوت الزيتوف البكر اليت جيب أف زبضع  (ب) 

- زيت الزيتوف البكر الذم تتفق خصائصو الفيزيائية : زيت الزيتوف البكر الوقاد‘ 1 ‘
اؼبعيار التجارم  من الزيوت يف ؽبذه الفئةاػبصائص احملددة الكيميائية كاؼبذاقية مع 

 لالستهالؾ البشرم، ق كيُيستخدجـ تكريريُزمجعك.  الدكِف للزيتوفالذم كضعو اجمللس
. أك خيصَّص لالستخداـ التقٍت

__________ 

كإذا َف . ال جيوز بيع ىذا اؼبنتج مباشرة للمستهلك ما َف يكن مسموحان بذلك يف البلد الذم يُباع فيو بالتجزئة (1) 
. يكن ذلك مسموحان بو، جيب أف سبتثل تسمية ىذا اؼبنتج لألحكاـ القانونية السارية يف البلد اؼبعٍت
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زيت الزيتون المكرر -  باء
-  زيت الزيتوف اؼبستخلص بتكرير زيوت الزيتوف البكر، الذم تتفق خصائصو الفيزيائية 

 الذم كضعو اجمللساؼبعيار التجارم  من الزيوت يف ؽبذه الفئةاػبصائص احملددة الكيميائية مع 
. (2)الدكِف للزيتوف

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

 زيت مكوف من خليط زيت الزيتوف اؼبكرر كزيوت الزيتوف البكر الصاغبة لالستهالؾ 
 من الزيوت يف ؽبذه الفئةاػبصائص احملددة الكيميائية مع - كماىي، كتتفق خصائصو الفيزيائية 

.  الدكِف للزيتوفالذم كضعو اجمللساؼبعيار التجارم 
  

 (3)زيت ثفل الزيتون-  ثانياً 
 

 ىو الزيت اؼبستخلص دبعاعبة ثفل الزيتوف باؼبذيبات أك غَت ذلك من اؼبعاعبات الفيزيائية، 
ة كأم خليط  كُيصنَّف . زيوت من أنواع أخرلبباستثناء الزيوت اؼبستخلصة بعمليات إعادة األسًتج

 :على النحو التاِف
 

زيت ثفل الزيتون الخام -  ألف
اػبصائص احملددة الكيميائية مع -  زيت ثفل الزيتوف، الذم تتفق خصائصو الفيزيائية 

ىكي  تكريرزمعكمُ .  الدكِف للزيتوفالذم كضعو اجمللساؼبعيار التجارم  من الزيوت يف ؽبذه الفئة
.  لالستهالؾ البشرم، أكخيصَّص لالستخداـ التقٍتُيستخدـ

 
زيت ثفل الزيتون المكرر -  باء

الكيميائية -  زيت مستخلص بتكرير زيت ثفل الزيتوف اػباـ كتتفق خصائصو الفيزيائية 
 الدكِف الذم كضعو اجمللساؼبعيار التجارم  من الزيوت يف ؽبذه الفئةاػبصائص احملددة مع 

.  (2)للزيتوف
 

زيت ثفل الزيتون المكون من زيت ثفل زيتون مكرر وزيوت زيتون بكر -  جيم
زيوت الزيتوف البكر الصاغبة لالستهالؾ كما ك زيت ثفل الزيتوف اؼبكرر ىو خليط من 

 من الزيوت يف ؽبذه الفئةاػبصائص احملددة الكيميائية مع - ىي، كتتفق خصائصو الفيزيائية 
 باسم ليطكالجيوز بأم حاؿ تسمية ىذا اٍف.  الدكِف للزيتوفالذم كضعو اجمللساؼبعيار التجارم 

". زيت زيتوف"
__________ 

. ال جيوز بيع ىذا اؼبنتج مباشرة للمستهلك ما َف يكن مسموحان بذلك يف البلد الذم يُباع فيو بالتجزئة (2) 
  ".زيت زيتوف"ال جيوز بيع زيت ثفل الزيتوف بتسميتو أك تعريفو على أنو  (3) 
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المرفق جيم 
 

  تسميات وتعاريف أصناف زيتون المائدة 
 

:  يصنَّف زيتوف اؼبائدة يف أحد األنواع التالية
شبار مقطوفة كىي يف طور النضج، قبل أف يتغَت لوهنا، كعندما : الزيتوف األخضر‘ 1 ‘

.  كديكن أف يًتاكح لوهنا بُت األخضر كاألصفر الفاتح. تبلغ حجمها العادم
شبار مقطوفة قبل بلوغها مرحلة النضج الكامل، أثناء تغَت : الزيتوف اؼبتغَت اللوف‘ 2 ‘

. كديكن أف يًتاكح لوهنا بُت الوردم كالوردم اػبمرم كالبٍت. لوهنا
كديكن أف . اق نضجسباـؿ مشبار مقطوفة عند اكتماؿ نضجها أك قب: الزيتوف األسود‘ 3 ‘

 كاألسود داكنيًتاكح لوهنا بُت األسود احملمر كاألسود البنفسجي كالبنفسجي اؿ
. داكناؼبخضر كالكستنائي اؿ

 للمعايَت ، دبا فيها أنواع خاصة من اؼبعاعبة، كزبضع اؼبستحضرات التجارية لزيتوف اؼبائدة
. جمللس الدكِف للزيتوفاليت يضعها االتجارية السارية 

 


