
 
 ٢٠٠٦االتفاق الدويل لألخشاب االستوائية لعام 

   
 ديباجةال

 
 ،هذا االتفاقإن الدول األطراف يف  
 وإىل ؛إنـشاء نظـام اقتـصادي دويل جديـد    ب املـتعلقني  إىل اإلعـالن وبرنـامج العمـل       إذ تشري  )أ( 

لو وتوافـق آراء    ؛ وروح سـاو بـاو     الربنامج املتكامل للسلع األساسـية؛ والـشراكة اجلديـدة مـن أجـل التنميـة              
 ساو باولو اللذين اعتمدمها مؤمتر األونكتاد احلادي عشر؛

واالتفـاق الـدويل    ،١٩٨٣االتفاق الـدويل لألخـشاب االسـتوائية لعـام        إىل   تشري أيضاً وإذ   )ب( 
تنوه بأعمال املنظمة الدوليـة لألخـشاب االسـتوائية وإجنازاـا منـذ             ، وإذ   ١٩٩٤لألخشاب االستوائية لعام    

ا، مبا يف ذلك وضع استراتيجية لتحقيق التجارة الدولية يف األخشاب االستوائية مـن مـصادر مـدارة                  إنشائه
 ؛إدارة مستدامة

 إىل إعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة وخطـة التنفيـذ اللـذين            وإذ تشري كـذلك    )ج( 
، ومنتدى األمم املتحـدة     ٢٠٠٢رب  سبتم/اعتمدمها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي عقد يف أيلول         

 ومـا يـرتبط بـه مـن إقامـة الـشراكة التعاونيـة        ٢٠٠٠أكتـوبر  /املعين بالغابات الـذي أنـشئ يف تـشرين األول     
املعنية بالغابات اليت تشترك املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية فيها كعضو، وكذلك إعـالن ريـو املتعلـق             

مسي غـري امللـزم قانونـاً املتعلـق بتحقيـق توافـق عـاملي يف اآلراء بـشأن إدارة                    بالبيئة والتنمية، وبيان املبادئ الر    
 ٢١مجيع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها تنمية مستدامة، والفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن               

ة األمـم   ، واتفاقيـ  ١٩٩٢يونيـه   /بالصيغة اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة يف حزيـران             
املتحدة اإلطارية املتعلقة بـتغري املنـاخ، واتفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي، واتفاقيـة األمـم                       

 املتحدة ملكافحة التصحر؛
 بأن للدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القـانون الـدويل، احلـق الـسيادي                وإذ تسلم  )د( 

اا البيئية، وهي مسؤولة عـن ضـمان أال تـسبب األنـشطة الـيت تـدخل يف                  يف استغالل مواردها وفقاً لسياس    
نطاق واليتها أو سيطرا أضراراً لبيئة دول أخرى أو ملنـاطق واقعـة خـارج حـدود واليتـها الوطنيـة، علـى                       

 اآلراء  من بيان املبادئ الرمسي غري امللزم قانوناً املتعلق بتحقيق توافـق عـاملي يف             ) أ( ١النحو الوارد يف املبدأ     
 بشأن إدارة مجيع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها تنمية مستدامة؛
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 ؛ لألخشاباملنتجةالقتصادات البلدان والتجارة املتصلة ا مهية األخشاب أ بتسلموإذ  )هـ( 

ــضاً  )و(  ــسلم أي ــا      وإذ ت ــيت توفره ــة ال ــة واالجتماعي ــصادية والبيئي ــددة االقت ــد املتع ــة الفوائ  بأمهي
 يف ذلك منتجات الغابات من األخشاب وغري األخشاب واخلدمات البيئيـة، يف سـياق اإلدارة                الغابات، مبا 

املــستدامة للغابــات، علــى الــصعد احملليــة والوطنيــة والعامليــة، وإســهام اإلدارة املــستدامة للغابــات يف التنميــة  
 مبـا يف ذلـك األهـداف الـواردة          املستدامة والتخفيف من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً،         

 يف إعالن األلفية؛
املـستدامة  دارة لـإل  ومؤشـرات  تعزيز وتطبيـق معـايري مقارنـة      باحلاجة إىل  ذ تسلم كذلك  إو )ز( 

للغابــات بوصــفها أدوات هامــة لقيــام مجيــع األعــضاء بتقيــيم ورصــد وتعزيــز التقــدم حنــو اإلدارة املــستدامة  
 لغابام؛
ــتوائية والـــسوق الدوليـــة   ناحلـــسباوإذ تأخـــذ يف  )ح(  ــارة األخـــشاب االسـ  الـــصالت بـــني جتـ

 حتـسني الـشفافية يف   مـن أجـل   اعتماد منظور عاملي واالقتصاد العاملي األوسع نطاقاً واحلاجة إىل    لألخشاب  
 ؛سوق األخشاب الدولية

أن تـــأيت صـــادرات التزامهـــا بـــالتحرك بأقـــصى ســـرعة ممكنـــة يف اجتـــاه  تعيـــد تأكيـــدذ إو )ط( 
هــدف املنظمــة الدوليــة   (منتجــات األخــشاب االســتوائية مــن مــصادر مــدارة إدارة مــستدامة  واألخــشاب 

 وإذ تشري إىل إنشاء صندوق شراكة بايل؛) ٢٠٠٠لألخشاب االستوائية لعام 
ــشري )ي(  ــاين     وإذ ت ــستهلكة األعــضاء يف كــانون الث ــدان امل ــه البل ــذي أعلنت ــاير / إىل التعهــد ال ين
 دارة املستدامة لغاباا؛ بأن تواصل أو حتقّق اإل١٩٩٤
 دور كل من اإلدارة السليمة ووجود ترتيبـات واضـحة تتعلـق حبيـازة األرض            وإذ تالحظ   )ك( 

والتنــسيق فيمــا بــني القطاعــات يف حتقيــق إدارة مــستدامة للغابــات وإجيــاد صــادرات مــن األخــشاب تكــون 
 مصادرها قانونية؛

، واملنظمات الدولية، والقطاع اخلاص واتمع       التعاون فيما بني األعضاء    بأمهية وإذ تسلم  )ل( 
أو اتمعـات احملليـة وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة يف              /املدين مبـا يف ذلـك جمتمعـات الـسكان األصـليني و            

 تعزيز إدارة الغابات بأسلوب مستدام؛
ة مـن   بأمهية هذا التعاون لعملية حتسني إنفاذ قانون الغابات وتعزيز التجـار    وإذ تسلم أيضاً   )م( 

 األخشاب املقطوعة بصورة قانونية؛
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 أن تعزيز قدرة جمتمعـات الـسكان األصـليني واتمعـات احملليـة املعتمـدة علـى                  وإذ تالحظ  )ن( 
 الغابات، مبن يف ذلك مالكو ومديرو الغابات، ميكن أن يسهم يف حتقيق أهداف هذا االتفاق؛

 وأوضـاع العمـل يف قطـاع الغابـات،           احلاجة إىل حتسني مستوى املعيـشة      وإذ تالحظ أيضاً   )س( 
آخذة يف حسباا املبادئ املعترف ا دولياً بشأن هذه األمور، واتفاقيات وصكوك منظمـة العمـل الدوليـة                  

 ذات الصلة؛
 أن األخــشاب هــي مــادة خــام تتــسم بالكفــاءة مــن حيــث الطاقــة ومتجــددة    وإذ تالحــظ )ع( 

سة؛ورفيقة بالبيئة باملقارنة مع املنتجات املناف 
 باحلاجــة إىل زيــادة االســتثمار يف اإلدارة املــستدامة للغابــات، مبــا يف ذلــك عــن  وإذ تــسلم )ف( 

ــن التجــارة يف           ــك املتحــصلة م ــك تل ــا يف ذل ــات، مب ــن الغاب ــدات املتحــصلة م ــتثمار العائ ــادة اس ــق إع طري
 األخشاب؛

 امة للغابات؛ بفوائد أسعار السوق اليت تعكس تكاليف اإلدارة املستدوإذ تسلم أيضاً )ص( 
 باحلاجــة إىل مــوارد ماليــة معــززة وميكــن التنبــؤ ــا مــن جمتمــع املــاحنني  وإذ تــسلم كــذلك )ق( 

 الواسع للمساعدة على حتقيق أهداف هذا االتفاق؛
 . االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً املنتجة لألخشاب االستوائيةوإذ تشري )ر( 
 :قد اتفقت على ما يلي 
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  األهداف–الفصل األول 
 ١املادة 

 األهداف
 

الـذي يـشار إليـه فيمـا يلـي باسـم             (٢٠٠٦إن أهداف االتفاق الـدويل لألخـشاب االسـتوائية لعـام             
هي تعزيـز توسـيع وتنويـع التجـارة الدوليـة يف األخـشاب االسـتوائية املتأتيـة مـن الغابـات                    ) “هذا االتفاق ”

قانونيـة وتعزيـز اإلدارة املـستدامة للغابـات االسـتوائية           االستوائية املـدارة إدارة مـستدامة واملقطوعـة بـصورة           
 :املنتجة لألخشاب، وذلك عن طريق ما يلي

اسات فيمــا بــني مجيــع األعــضاء تــوفري إطــار فعــال للتــشاور والتعــاون الــدويل ورســم الــسي )أ( 
 يتعلق جبميع اجلوانب املتصلة باالقتصاد العاملي لألخشاب؛ فيما

 تشجيع املمارسات غري التمييزية يف جتارة األخشاب؛توفري حمفل للتشاور ل )ب( 
 اإلسهام يف عملية التنمية املستدامة ويف التخفيف من الفقر؛ )ج( 
تعزيــز قــدرة األعــضاء علــى تنفيــذ اســتراتيجيات لتحقيــق صــادرات األخــشاب االســتوائية   )د( 

 ومنتجات األخشاب من مصادر مدارة بأسلوب مستدام؛
ني فهم األوضاع اهليكلية يف األسـواق الدوليـة؛ مبـا يف ذلـك االجتاهـات                التشجيع على حتس   )هـ( 

الطويلـــة األجـــل يف االســـتهالك واإلنتـــاج، والعوامـــل املـــؤثرة علـــى الوصـــول إىل األســـواق، وتفـــضيالت 
 املستهلكني وأسعار االستهالك، واألوضاع املؤدية إىل أسعار تعكس تكاليف اإلدارة املستدامة للغابات؛

ــ )و(  ــاءة الز ودعـــم البحـــث والتطـــوير بقـــصد حتـــسني إدارة الغابـــات و  تعزيـ اســـتخدام يف كفـ
إىل جانب زيـادة القـدرة علـى        وقدرة منتجات األخشاب على منافسة منتجات املواد األخرى،         األخشاب  

 حفظ وحتسني قيمة املوارد األخرى للغابات االستوائية املنتجة لألخشاب؛
تعزيـزاً للتمويـل الكـايف      ضـافية   وإمن مـوارد ماليـة جديـدة        استحداث آليات لتوفري ما يلزم       )ز( 

 ،لتحسني قدرات البلدان األعضاء املنتجة على بلوغ أهداف هذا االتفاق         فنية  خربة  من  وواملمكن التنبؤ به    
 واملسامهة يف هذه اآلليات؛
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وليـة  حتسني املعلومات املتعلقـة باألسـواق وتـشجيع تقاسـم املعلومـات املتعلقـة بالـسوق الد                 )ح( 
ذلـك مجـع وتـصنيف      مبا يف   ،  أكرب ومعلومات أفضل عن األسواق واجتاهاا     بغية ضمان شفافية    لألخشاب  

  فيها؛يتاجر مبا يف ذلك البيانات املتعلقة باألنواع اليت ،ونشر البيانات املتعلقة بالتجارة
البلـدان   لدىمة  من مصادر مستدا  املتأتية  تعزيز زيادة ومواصلة جتهيز األخشاب االستوائية        )ط( 

 تصنيعها وبالتايل زيادة ما حتققه من فرص عمل وحصائل صادرات؛ب النهوض بغية املنتجةاألعضاء 
  عـن تشجيع األعضاء على دعم وتطوير إعادة تشجري غابات األخـشاب االسـتوائية فـضالً             )ي( 
ات احملليـة املعتمـدة علـى       أراضي الغابـات املتـدهورة، مـع املراعـاة الواجبـة ملـصاحل اتمعـ              واستعادة  إصالح  

 موارد الغابات؛
مـن  املتأتيـة     ومنتجـات األخـشاب    حتسني تـسويق وتوزيـع صـادرات األخـشاب االسـتوائية           )ك( 

 واملقطوعة بصورة قانونية واليت جتري التجارة فيها بـصورة قانونيـة، مبـا يف                مستدام بأسلوبمصادر مدارة   
 ؛ذلك تعزيز توعية املستهلكني

 األعــضاء علــى مجــع وجتهيــز ونــشر إحــصاءات بــشأن جتــارم يف األخــشاب   تعزيــز قــدرة )ل( 
 ومعلومات بشأن اإلدارة املستدامة لغابام االستوائية؛

 إىل االسـتفادة املـستدامة مـن الغابـات          ـدف  سياسات وطنيـة     وضعتشجيع األعضاء على     )م( 
ســــياق التجـــــارة يف  ، يف يكولـــــوجيإل التــــوازن ا احلفــــاظ علـــــى وإىل  املنتجــــة لألخــــشاب وحفظهـــــا  

 ؛االستوائية األخشاب
تعزيــز قــدرة األعــضاء علــى حتــسني إنفــاذ القــوانني املتعلقــة بالغابــات واإلدارة الــسليمة          )ن( 

 والتصدي لقطع األخشاب االستوائية بصورة غري قانونية وما يتصل بذلك من جتارة يف تلك األخشاب؛
لطوعيـة ومنـها، يف مجلــة أمـور، إصــدار    تـشجيع تبـادل املعلومــات لتحـسني فهـم اآلليــات ا     )س( 

الشهادات، وذلك بغية تعزيز اإلدارة املستدامة للغابـات االسـتوائية، ومـساعدة األعـضاء فيمـا يبذلونـه مـن                    
 جهود يف هذا اال؛

ىل التكنولوجيات ونقلها وتشجيع التعاون الـتقين مـن أجـل تنفيـذ أهـداف               إتعزيز الوصول    )ع( 
ــاق،  ــذا االتفـ ــهاوذلـــك بطـــرق هـ ــ منـ ــام والـ ــه يتفـــضيلية، حـــسبما التـــساهلية والشروط األحكـ تفـــق عليـ

  ؛متبادلة بصورة
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تشجيع إجياد فهم أفضل إلسهام منتجـات الغابـات مـن غـري األخـشاب واخلـدمات البيئيـة                    )ف( 
يف اإلدارة املستدامة للغابات االستوائية دف زيادة قـدرة األعـضاء علـى وضـع اسـتراتيجيات لتعزيـز هـذا          

ــصلة      اإلســه ــات ذات ال ــة والعملي ــاون مــع املؤســسات املعني ــات، والتع ــستدامة للغاب ام يف ســياق اإلدارة امل
 الغرض؛ هلذا

تــشجيع األعــضاء علــى االعتــراف بــدور جمتمعــات الــسكان األصــليني واتمعــات احملليــة     )ص( 
يز قدرة هذه اتمعات    املعتمدة على الغابات يف حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات ووضع استراتيجيات لتعز          

 على اإلدارة املستدامة للغابات املنتجة لألخشاب االستوائية؛
 .حتديد القضايا اجلديدة والناشئة ذات الصلة وتناوهلا )ق( 

 
  التعاريف-الفصل الثاين 
 ٢املادة 

 التعاريف
 :ألغراض هذا االتفاق 

لغـــرض االســـتعماالت  األخـــشاب االســـتوائية “األخـــشاب االســـتوائية”يعـــين مـــصطلح  - ١ 
ويـشمل املـصطلح الكتـل،      . الصناعية، اليت تنمو أو تنتج يف البلدان الواقعة بـني مـداري الـسرطان واجلـدي               

 واألخشاب املنشورة، ورقائق القشرة، واخلشب الرقائقي؛
 وفقـــاً لوثـــائق الـــسياسة العامـــة واملبـــادئ  “اإلدارة املـــستدامة للغابـــات”يفهـــم مـــصطلح  - ٢ 

 لتقنية ذات الصلة الصادرة عن املنظمة؛التوجيهية ا
أو اجلماعــة األوروبيــة أو أي منظمــة حكوميــة  اتكومــإحــدى احل “العــضو”تعــين لفظــة  - ٣ 

ه ـوافقت علـى االلتـزام ـذا االتفـاق سـواء سـرى مفعولـ       اليت  ،٥ا يف املادة ــليهدولية من املنظمات املشار إ   
 ة مؤقتة أو ائية؛ــبصف

مـوارد  عـضو يقـع بـني مـداري الـسرطان واجلـدي ولديـه                أي   “لعضو املنـتج  ا”تعين عبارة    - ٤ 
 يف مــدرجاًويكــون لألخــشاب االســتوائية مــن حيــث احلجــم يكــون مــصدراً صــافياً أو /غابــات اســتوائية و

يكـون مـصدراً    أو  /و مـوارد غابـات اسـتوائية      عـضو لديـه       يف هذا االتفاق، أو أي     املرفق ألف ويصبح طرفاً   
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 ، يف هذا االتفاق ويعلن الس     غري مدرج فيه ويصبح طرفاً     و اب االستوائية من حيث احلجم    لألخش صافياً
 ، أنه عضو منتج؛عضومبوافقة ذلك ال

 أي عضو مستورد لألخشاب االستوائية مـدرج يف املرفـق           “العضو املستهلك ”تعين عبارة    - ٥ 
ستوائية غري مدرج فيه ويصبح طرفـاً  باء ويصبح طرفاً يف هذا االتفاق، أو أي عضو مستورد لألخشاب اال          

 يف هذا االتفاق، ويعلن الس، مبوافقة ذلك العضو، أنه عضو مستهلك؛
 ؛٣ا للمادة ـاالستوائية املنشأة وفق  املنظمة الدولية لألخشاب“املنظمة”تعين لفظة  - ٦ 

 ؛٦ادة  للمـاأ وفقـاالستوائية املنش  الس الدويل لألخشاب“الس”تعين لفظة  - ٧ 

 يتطلب ما ال يقـل عـن ثلثـي األصـوات الـيت يـديل        تصويتاً“التصويت اخلاص”تعين عبارة    - ٨ 
 يف املائة من األصـوات الـيت      ٦٠ا األعضاء املنتجون احلاضرون واملشتركون يف التصويت وما ال يقل عن            

لـى حـدة، بـشرط أن       يديل ا األعضاء املستهلكون احلاضرون واملـشتركون يف التـصويت، حمـسوبة كـال ع              
يديل ذه األصوات ما ال يقل عن نصف األعضاء املنـتجني احلاضـرين التـصويت واملـصوتني، ومـا ال يقـل                

 عن نصف األعضاء املستهلكني احلاضرين واملصوتني؛
 التصويت الذي يتطلـب أكثـر مـن نـصف           “عةتصويت األغلبية البسيطة املوز   ”تعين عبارة    - ٩ 

 وأكثر من نصف األصـوات الـيت يـديل ـا            صوتون األعضاء املنتجون احلاضرون وامل    األصوات اليت يديل ا   
 ، حمسوبة كال على حدة؛صوتوناألعضاء املستهلكون احلاضرون وامل

ــارة   - ١٠  ــسنتني  ”تعــين عب ــرة ال ــةفت ــرة مــن  “املالي ــاين ١ الفت ــاير / كــانون الث ــسنة  ين ــة مــن ال لغاي
 . من السنة التاليةديسمرب/كانون األول ٣١

 اليــورو والــني اليابــاين واجلنيــه االســترليين  “العمــالت القابلــة للتحويــل احلــر”تعــين عبــارة  - ١١ 
والفرنك السويسري ودوالر الواليات املتحدة وأية عملـة أخـرى تعينـها مـن حـني إىل آخـر منظمـة نقديـة                       

ت الدولية وجيري تـداوهلا     دولية خمتصة باعتبارها عملة شائعة االستخدام فعالً لسداد املدفوعات يف املعامال          
 .على نطاق واسع يف أسواق الصرف الرئيسية

، تعــين عبــارة ١٠مــن املــادة ) ب(٢ألغــراض حــساب توزيــع األصــوات مبوجــب الفقــرة    - ١٢ 
ــتوائية ” ــات االسـ ــوارد الغابـ ــداري     “مـ ــع بـــني مـ ــة الـــيت تقـ ــزارع احلرجيـ ــة واملـ ــة الطبيعيـ ــات املمتلئـ  الغابـ

 .واجلدي السرطان
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  التنظيم واإلدارة-الفصل الثالث 
 ٣املادة 

 مقر وهيكل املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية

نشئت مبوجب االتفاق الدويل لألخشاب     تبقى املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية، اليت أُ       - ١ 
 .تطبيق أحكام هذا االتفاق واإلشراف على تنفيذهإدارة ألغراض قائمة ، ١٩٨٣االستوائية لعام 

ــ - ٢  ، وعــن طريــق اللجــان  ٦املنظمــة عملــها عــن طريــق الــس املنــشأ مبوجــب املــادة    ؤدي ت
 . واملدير التنفيذي واملوظفني٢٦واهليئات الفرعية األخرى املشار إليها يف املادة 

 .يكون مكان مقر املنظمة يف مجيع األوقات يف إقليم أحد األعضاء - ٣ 
  يقرر الـس خـالف ذلـك بتـصويت خـاص           يكون مقر املنظمة يف مدينة يوكوهاما، ما مل        - ٤ 

 .١٢وفقاً للمادة 
ــاً          - ٥  ــصويت خــاص وفق ــك بت ــس ذل ــرر ال ــة إذا ق ــة للمنظم ــب إقليمي ــشأ مكات جيــوز أن تن
 .١٢ للمادة

 
 ٤املادة 
 املنظمةعضوية 

 
 :تكون هناك فئتان من األعضاء يف املنظمة مها 
 العضو املنتج؛ )أ( 
 .والعضو املستهلك )ب( 

 
 ٥ املادة
 احلكومية الدوليةعضوية املنظمات 

 
 علـى أا تـشمل اجلماعـة األوروبيـة         “احلكومات”شارة فـي هـذا االتفاق إلـى      إتفسر أي    - ١ 

تعلق بالتفـاوض علـى اتفاقــات       ي واملنظمات احلكومية الدولية األخرى اليت تكون هلا مسؤوليات مماثلة فيما         
شارة ترد يف هذا االتفـاق إىل       إوبناء عليه، فإن أي     . اقات السلعية ، وال سيما االتف   وتطبيقهادوليـة وعقدها   
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 بــالتطبيق املؤقــت أو إىل االنــضمام، جيــب أن  خطــارالتوقيــع أو التــصديق أو القبــول أو املوافقــة، أو إىل اإل 
و شارة إلـى التوقيع أو التـصديق أو القبـول أو املوافقـة، أ            إاملنظمات، على أا تتضمن     هذه  تفسر، يف حالة    

 . هذه املنظماتجانب من ، بالتطبيق املؤقت أو إىل االنضماماإلخطارإىل 

حالة التصويت علـى  للجماعة األوروبية وللمنظمات احلكومية الدولية األخرى، يف        كون  ت - ٢ 
مسائل تقع يف نطاق اختصاصها، عدد مـن األصـوات يـساوي جممـوع عـدد األصـوات املخصـصة للـدول                      

ويف مثـل هـذه احلـاالت، ال حيـق للـدول            . ١٠ للمـادة    وفقـاً راف يف هذا االتفـاق      اليت هي أط  األعضاء فيها   
 .أن متارس حقوقها يف التصويت بصورة فرديـةهذه املنظمات األعضاء يف 

 
  الس الدويل لألخشاب االستوائية-الفصل الرابع 

 ٦املادة 
 تكوين الس الدويل لألخشاب االستوائية

مة هـي الـس الـدويل لألخـشاب االسـتوائية الـذي يتكـون مـن مجيـع                   السلطة العليا للمنظ   - ١ 
 .أعضاء املنظمة

ه أن يعـني ممـثلني منـاوبني ومستـشارين          ـل كل عضو يف الس مبمثـل واحـد، وجيـوز لـ            يمثَّ - ٢ 
 .حلضور دورات الس

 ٣ - ــصويت    ي ــصرف والتـ ــلطة التـ ــاوب سـ ــول املنـ ــه أو يف    بالخـ ــاء غيابـ ــل أثنـ ــن املمثـ ــة عـ نيابـ
 .خاصة ظروف

 
 ٧املادة 

 سلطات الس ووظائفه
 

يتوىل الس ممارسـة كـل ما يلزم من سلطات لتنفيذ أحكام هذا االتفاق، ويقوم بكـل ما يقتـضيـه                  
 :وبصورة خاصة، يقوم الس مبا يلي. مر القيام ايرتب ألذلـك من وظائف أو 

وريا مـن القواعـد واألنظمـة لتنفيـذ          ما يكون ضـر    ،١٢ وفقاً للمادة    عتمد بتصويت خاص  ي )أ( 
أحكام هذا االتفاق وما يكون متفقا معـه، مبـا يف ذلـك نظامـه الـداخلي والقواعـد املاليـة للمنظمـة والنظـام               

أمـور، علـى اسـتالم وصـرف األمـوال           املاليـة، يف مجلـة    واألنظمة  وتسري هذه القواعد    . األساسي ملوظفيها 
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ه البـت يف  ـ جييـز لـ   جـراءً إن نظامـه الـداخلي      وللمجلـس أن يـضم    . ١٨احلـسابات املنـشأة يف املـادة        طار  إيف  
 ؛مسائل حمددة دون عقد اجتماع

 يتخذ ما يلزم من قرارات لضمان أداء املنظمة ملهامها وعملها بفعالية وكفاءة؛ )ب( 
 .هذا االتفاقمبوجب داء وظائفه إليها ألتفظ بالسجالت اليت حيتاج حي )ج( 

 
 ٨املادة 

 نائبهرئيس الس و
 

 . مرتبيهما للرئيس ال تدفع املنظمة ونائباً رئيساًتقومييةينتخب الس لكل سنة  - ١ 

 ٢ - نتخــب الــرئيس ونائــب الــرئيس، حبيــث يكــون أحــدمها مــن بــني ممثلــي األعــضاء املنــتجني ي
 .واآلخر من بني ممثلي األعضاء املستهلكني

يت األعضاء ولكن شريطة أال مينع ذلـك مـن      يشغل هذان املنصبان بالتناوب كل عام بني فئ        - ٣ 
 .إعادة انتخاب أحدمها أو كليهما، يف ظروف استثنائية

ويف حالة غياب كل من الـرئيس  . الرئيسيتوىل مهامه نائب  ،   حالة غياب الرئيس مؤقتاً    يف - ٤ 
خبـا هلـا، جيـوز      ت، أو غيـاب أحـدمها أو كليهمـا خـالل الفتـرة املتبقيـة مـن املـدة الـيت ان                     ونائب الرئيس مؤقتاً  

أو مـن بـني ممثلـي األعـضاء         /للمجلس انتخاب عضوي مكتب جديدين من بني ممثلـي األعـضاء املنـتجني و             
 .خب هلا السلف أو السلفان للحالة، على أساس مؤقت أو لباقي املدة اليت انتاملستهلكني، تبعاً

 
 ٩املادة 

 دورات الس
 

 .دورة عادية واحدة سنوياًكقاعدة عامة، يعقد الس على األقل  - ١ 
جيتمع الس يف دورة استثنائية كلما قرر ذلك أو بناء علـى طلـب مـن أي عـضو، أو مـن                       - ٢ 

 :املدير التنفيذي، باالتفاق مع رئيس ونائب رئيس الس، ومن
 أغلبية األعضاء املنتجني أو أغلبية األعضاء املستهلكني؛ أو )أ( 
 .أغلبية األعضاء )ب( 
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قد دورات الس يف مقر املنظمة ما مل يقر الس خالف ذلك، بتـصويت خـاص وفقـاً       تع - ٣ 
ويف هذا الصدد، يعمل الس على عقد دورات بديلة للمجلس خارج املقر، ويفضل عقـدها              . ١٢للمادة  

 .يف بلد منتج
عنــد النظــر يف وتــرية الــدورات وأمــاكن عقــدها، يــسعى الــس إىل ضــمان تــوفر أمــوال      - ٤ 
 .لذلك كافية

يرسل املدير التنفيذي إشعارات بعقـد أيـة دورات وجـداول األعمـال ملثـل هـذه الـدورات                    - ٥ 
قبل موعدها بستة أسابيع على األقل، إال يف احلاالت الطارئة حيث يرسل اإلشعار قبل املوعـد بـسبعة أيـام                

 .على األقل
 

 ١٠املادة 
 توزيع األصوات

 
 . صوت١ ٠٠٠  صوت ولألعضاء املستهلكني معا١ً ٠٠٠ا يكون لألعضاء املنتجني مع - ١ 
 ٢ - وزع أصوات األعضاء املنتجني على النحو التايلت: 
 احملـيط   - فريقيا، وآسيا أ: بني املناطق املنتجة الثالث   فيما  وزع بالتساوي    صوت ت  أربعمائة )أ( 

 ،هذا النحو لكل من هذه املناطق      املخصصة على    ،مث توزع األصوات  .  والكارييب اهلادئ، وأمريكا الالتينية  
 بني األعضاء املنتجني من تلك املنطقة؛فيما بالتساوي 

مـوارد الغابـات    بني األعضاء املنتجني وفقا ألنصبتهم يف جمموع        فيما  وزع   صوت ت  ثالمثائة )ب( 
 ؛االستوائية جلميع األعضاء املنتجني

ة متوسـط قـيم صـايف صـادرات كـل           بني األعضاء املنتجني بنـسب    فيما   صوت توزع    ثالمثائة )ج( 
 .ثالث سنوات تتوفر عنها أرقام ائيةفترة منهم من األخشاب االستوائية خالل آخر 

وزع جممـوع األصـوات املخصـصة لألعـضاء          من هذه املادة، ي    ٢ من أحكام الفقرة     استثناء - ٣ 
بـني مجيـع األعـضاء      فيمـا   التـساوي    من هذه املادة، ب    ٢ للفقرة   وفقاًفريقية، احملسوب   ألاملنتجني من املنطقة ا   
خصص كل صوت منـها لعـضو منـتج مـن املنطقـة        ذا تبقت أي أصوات، ي    إو. فريقيةألاملنتجني من املنطقة ا   

أعلــى عــدد مــن األصــوات يخــصص لـــه فريقيــة، علــى أن خيــصص الــصوت األول للعــضو املنــتج الــذي  ألا
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ثاين أعلى عـدد مـن      يخصص لـه   ضو املنتج الذي    والصوت الثاين للع    من هذه املادة،   ٢حمسوبا وفقا للفقرة    
 .ىل أن يتم توزيع كل ما تبقى من أصواتإاألصوات وهكذا 

 مـن هـذه املـادة، تـوزع أصـوات األعـضاء املـستهلكني كمـا               ٥رهناً مبراعاة أحكام الفقـرة       - ٤ 
ملــستهلكني  أصــوات أوليــة؛ وتــوزع األصــوات املتبقيــة فيمــا بــني األعــضاء ا  ١٠يكــون لكــل عــضو : يلــي

بالتناســب مــع متوســط حجــم صــايف واردات كــل منــهم مــن األخــشاب االســتوائية خــالل فتــرة اخلمــس    
 .سنوات اليت تبدأ قبل توزيع األصوات بست سنوات تقوميية

 ٥ - املوزعة على العـضو املـستهلك ألي فتـرة سـنتني حبيـث ال تتجـاوز بنـسبة                  صوات  األوزع  ت
وتـوزع األصـوات الزائـدة فيمـا بـني      .  ذلك العضو لفترة السنتني السابقة  يف املائة األصوات املوزعة على     ٥

األعــضاء املــستهلكني بالتناســب مــع متوســط حجــم صــايف واردات كــل منــهم مــن األخــشاب االســتوائية  
 .خالل فترة اخلمس سنوات اليت تبدأ قبل توزيع األصوات بست سنوات تقوميية

، أن يعـدل النـسبة املئويـة الـدنيا املطلوبـة            ١٢ادة  جيوز للمجلس، بتصويت خاص وفقاً للم      - ٦ 
 .لتصويت خاص من جانب األعضاء املستهلكني إذا رأى ذلك ضرورياً

يوزع الس األصوات لكل فترة سنتني ماليـة يف بدايـة دورتـه األوىل لفتـرة الـسنتني تلـك                     - ٧ 
نتني باسـتثناء مـا هـو منـصوص عليـه يف      ويظل هـذا التوزيـع نافـذاً لبقيـة فتـرة الـس          . وفقاً ألحكام هذه املادة   

 . من هذه املادة٨الفقرة 
ه مبوجـب  ـرد لـ ق حقوق تصويت أي عضو أو تـ   كلما تغريت عضوية املنظمة أو عندما تعلَّ       - ٨ 

الفئـة املعنيـة أو الفئـتني املعنيـتني         إطـار   أي حكم من أحكام هذا االتفاق، يعيد الس توزيـع األصـوات يف              
عـادة توزيـع    إوحيدد الس يف هذه احلالة التـاريخ الـذي تـصبح فيـه              . حكام هذه املادة   أل من األعضاء وفقاً  

 .األصوات هذه نافذة املفعول
 ٩ - ىل كسورإقسم األصوات ال ت. 

 
 ١١املادة 

 جراءات التصويت يف السإ
. تقـسيم أصـواته   ألي عـضو    دالء بعدد األصوات اليت حيوزها، وال حيـق         إل لكل عضو ا   حيق - ١ 

دالء إلابـ ه  ـدالئه ذه األصوات، بأيـة أصـوات يـؤذن لـ          إبيد أنه جيوز للعضو أن يديل، على حنو خيتلف عن           
 . من هذه املادة٢ا مبوجب الفقرة 
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جيوز ألي عضو منتج أن يأذن، على مسؤوليته اخلاصة، ألي عضو منتج آخر، كمـا جيـوز         - ٢ 
دالء إلتمثيل مصاحله وا  بي عضو مستهلك آخر،     ألي عضو مستهلك أن يأذن، على مسؤوليته اخلاصة، أل        

 .بأصواته يف أي اجتماع للمجلس، على أن خيطر بذلك رئيس الس كتابة
 .يف حالة امتناع عضو ما عـن التصويت يعترب أنه لـم يدل بأصواته - ٣ 

 ١٢املادة 
 قرارات الس وتوصياته

 . توصياته بتوافق اآلراءصدار مجيعإيسعى الس إىل اختاذ مجيع قراراته و - ١ 
 مجيـع توصـياته     ويـصدر  التوصل إىل توافق يف اآلراء، يتخذ الس مجيـع قراراتـه             يتمإذا مل    - ٢ 

 .ما مل ينص هذا االتفاق على تصويت خاص بتصويت األغلبية البسيطة املوزعة
ــرة      - ٣  ــام الفق ــن أحك ــضو م ــتفادة أي ع ــة اس ــادة  ٢يف حال ــن امل  يف دالء بأصــواتهإل وا١١ م

 . ومصوتاً من هذه املادة، حاضرا١ًاجتماع الس يعترب هذا العضو، ألغراض الفقرة 
 ١٣املادة 

 النصاب القانوين للمجلس
يكتمل النصاب القانوين ألي اجتماع للمجلس حبضور أغلبية أعضاء كل فئـة مـن الفئـتني                - ١ 

األقــل ثلثــي جممــوع األصــوات يف كــل  شــريطة أن حيــوز هــؤالء األعــضاء علــى ،٤املــشار إليهمــا يف املــادة 
 .الفئتني من

 من هذه املادة يف اليوم احملدد لالجتمـاع ويف  ١ للفقرة إذا مل يتحقق النصاب القانوين وفقاً    - ٢ 
 حبضور أغلبية أعضاء كـل فئـة مـن          لدورة مكتمالً من ا اليوم التايل، يكون النصاب القانوين يف األيام التالية         

غلبيـة جممـوع األصـوات يف       أل، شريطة أن يكون هـؤالء األعـضاء حـائزين           ٤ يف املادة    الفئتني املشار إليهما  
 .كل من الفئتني

 . حضورا١١ً من املادة ٢ للفقرة عترب التمثيل وفقاًي - ٣ 
 ١٤ادة امل

 املدير التنفيذي واملوظفون
 .١٢ وفقاً للمادة يعني الس املدير التنفيذي بتصويت خاص - ١ 
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 .س أحكام وشروط تعيني املدير التنفيذيحيدد ال - ٢ 
أمـام الـس    مـسؤوالً    ويكـون  للمنظمة   علىداري األ إلاملدير التنفيذي هو املوظف ا    يكون   - ٣ 

 .ارات السر لقدارة هذا االتفاق وتنفيذه وفقاًإعن 
ــاً    - ٤  ــوظفني وفق ــذي امل ــدير التنفي ــضعها الــس  يعــني امل ــيت ي ــون يكــون و.  لألنظمــة ال املوظف
 . أمام املدير التنفيذينيمسؤول

ــناعة     - ٥  ــة يف صـ ــة مـــصلحة ماليـ ال جيـــوز أن تكـــون للمـــدير التنفيـــذي وال ألي موظـــف أيـ
 .األخشاب أو جتارا أو يف األنشطة التجارية املتصلة ا

 يف معـرض أدائهـم  ال جيوز للمدير التنفيذي وال للموظفني اآلخرين أن يلتمسوا أو يتلقـوا،        - ٦ 
وعليهم أن ميتنعوا عن القيام بـأي       . ، تعليمات من أي عضو أو من أي سلطة خارجة عن املنظمة           واجبامل

وعلى كل عـضو    .  على مراكزهم كموظفني دوليني مسؤولني يف النهاية أمام الس         سلباًعمل قد ينعكس    
تـأثري علـيهم أثنـاء      أن حيترم الطابع الدويل اخلالص ملسؤوليات املـدير التنفيـذي واملـوظفني وأال يـسعى إىل ال                

 .وفائهم مبسؤوليام
 

 ١٥املادة 
 التعاون والتنسيق مع املنظمات األخرى

 
لتحقيق أهداف هذا االتفاق، يتخذ الس ترتيبات على النحو املناسب للتشاور والتعـاون              - ١ 

 والتنميــة مـع األمـم املتحـدة وأجهزــا والوكـاالت املتخصـصة، مبــا يف ذلـك مـؤمتر األمــم املتحـدة للتجـارة         
ــاد( ــاع اخلــاص         ) األونكت ــن القط ــضالً ع ــة، ف ــة األخــرى املعني ــة واإلقليمي ــات واملؤســسات الدولي واملنظم

 .واملنظمات غري احلكومية واتمع املدين
تستخدم املنظمة إىل أقـصى حـد ممكـن مـا يوجـد مـن املرافـق واخلـدمات واخلـربات الفنيـة                        - ٢ 

نظمات احلكومية أو غري احلكومية واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص             لدى املنظمات احلكومية الدولية أو امل     
 .بغية جتنب ازدواج اجلهود يف حتقيق أهداف هذا االتفاق وتعزيز تكاملية وكفاءة أنشطتها

 .تعمل املنظمة على االنتفاع الكامل بتسهيالت الصندوق املشترك للسلع األساسية - ٣ 
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 ١٦املادة 
 قبـول املراقبني

 أية دولة عضو أو تتمتع بصفة مراقب يف األمم املتحـدة وليـست طرفـاً يف                 للمجلس أن يدعو  جيوز   
الـس  دورات  حـضور     ىلإ بأنـشطة املنظمـة،       ومهتمـة  ١٥هذا االتفاق أو أي منظمة مشار إليها يف املـادة           

 .بصفة مراقب
  االمتيازات واحلصانات-صل اخلامس الف

 ١٧املادة 
 االمتيازات واحلصانات

ــةالشخــصية التكــون للمنظمــة   - ١  ــازة     . قانوني ــد وحي ــة التعاق ــصفة خاصــة أهلي وتكــون هلــا ب
 .قامة الدعاوى أمام القضاءإاملمتلكات املنقولة وغري املنقولة والتصرف فيها، و

املنظمة ومديرها التنفيذي وموظفيها وخربائهـا      كل من   تظل مراكز وامتيازات وحصانات      - ٢ 
هم يف أراضي اليابان خاضعة التفاق املقر املعقود بني حكومة اليابـان واملنظمـة              وممثلي األعضاء أثناء وجود   

، مــع إدخــال مــا يلــزم مــن  ١٩٨٨فربايــر / شــباط٢٧الدوليــة لألخــشاب االســتوائية املوقــع يف طوكيــو يف  
 .تعديالت ألغراض التنفيذ السليم هلذا االتفاق

تتصل باألهلية واالمتيازات واحلصانات    جيوز للمنظمة أن تعقد، مع بلد أو أكثر، اتفاقات           - ٣ 
 .هذه االتفاقاتعلى الس يوافق اليت قد تكون ضرورية لتنفيذ هذا االتفاق على الوجه السليم، على أن 

يف حالة نقل مقر املنظمة إىل بلد آخر، يقـوم العـضو املعـين، يف أقـرب وقـت ممكـن، بعقـد                        - ٤ 
 احلكومـة  إىلوريثما يتم عقد مثل هذا االتفاق، تطلب املنظمـة  . اتفاق للمقر مع املنظمة يوافق عليه الس  

عفــاء مــن الــضريبة علــى األجــور الــيت تــدفعها اإلاملــضيفة اجلديــدة أن متــنح، يف حــدود تــشريعاا الوطنيــة، 
 .يراداا وغري ذلك من ممتلكااإاملنظمة ملوظفيها، وعلى موجودات املنظمة و

 :إال أنه ينتهي. ن هذا االتفاقيكون اتفاق املقر مستقال ع - ٥ 
 باالتفاق بني احلكومة املضيفة واملنظمة؛ )أ( 
 قل مقر املنظمة من بلد احلكومة املضيفة؛إذا ن )ب( 
 .املنظمة قائمةمل تعد   إذاأو )ج( 
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  املالية-الفصل السادس 
 ١٨املادة 

 احلسابات املالية
 :ينشأ ما يلي - ١ 
 لالشتراكات املقدرة؛، وهو حساب داريإلاحلساب ا )أ( 
 ، ومها حسابان للتربعات؛صندوق شراكة بايل واحلساب اخلاصو )ب( 
 .أية حسابات أخرى يراها الس مالئمة وضروريةو )ج( 
، قواعــد ماليــة تــنص علــى تنظــيم هــذه احلــسابات وإدارــا  ٧يــضع الــس، وفقــاً للمــادة  - ٢ 

 .ة احلسابات عند انتهاء أو انقضاء أجل هذا االتفاقبطريقة شفافة، مبا يف ذلك وضع قواعد بشأن تسوي
املاليـــة ويقـــدم تقـــارير إىل دارة هـــذه احلـــسابات إ عـــن يكـــون املـــدير التنفيـــذي مـــسؤوالً - ٣ 
 .عنها الس

 
 ١٩املادة 

 احلساب اإلداري
 

تقيــد املــصروفات الالزمــة إلدارة هــذا االتفــاق يف احلــساب اإلداري وتغطــى باشــتراكات    - ١ 
 ٥  و٤ يدفعها األعضاء وفقاً لإلجراءات الدستورية أو املؤسسية لكـل منـهم وتقـدر وفقـاً للفقـرات        سنوية

 . من هذه املادة٦ و
 :يشمل احلساب اإلداري ما يلي - ٢ 
التكــــاليف اإلداريــــة األساســــية مثــــل املرتبــــات واملــــستحقات، وتكــــاليف االســــتقرار،    )أ( 
 الرمسي؛ والسفر

 األساسية مثل تكاليف االتصاالت والتوعية، واجتماعات اخلرباء الـيت          والتكاليف التشغيلية  )ب( 
 . من هذا االتفاق٢٨ و٢٧ و٢٤يعقدها الس، وإعداد ونشر الدراسات والتقييمات عمالً باملواد 
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يقوم األعضاء املعنيون بتغطية مصروفات الوفود لدى الس واللجـان وأي هيئـات فرعيـة                - ٣ 
ويف احلـاالت الـيت يطلـب فيهـا عـضو مـا خـدمات خاصـة مـن          . ٢٦هـا يف املـادة     أخرى للمجلس مشار إلي   

 .املنظمة، يطلب الس من هذا العضو دفع تكاليف هذه اخلدمات
يقوم الس، قبل اية كل فترة سنتني ماليـة، باعتمـاد ميزانيـة احلـساب اإلداري للمنظمـة                   - ٤ 

 . تلك امليزانيةلفترة السنتني التالية وبتقدير اشتراك كل عضو يف
 :تقدر االشتراكات يف احلساب اإلداري لكل فترة سنتني مالية على النحو التايل - ٥ 
مــن هــذه املــادة تــوزع بالتــساوي علــى األعــضاء    ) أ(٢التكــاليف املــشار إليهــا يف الفقــرة   )أ( 

 ته؛املنتجني واملستهلكني، وتقدر بنسبة عدد أصوات كل عضو إىل جمموع أصوات جمموع
مــن هــذه املــادة تــوزع بالتــساوي علــى األعــضاء ) ب(٢التكــاليف املــشار إليهــا يف الفقــرة  )ب( 
 يف املائــة للمــستهلكني، وتقــدر بنــسبة عــدد أصــوات كــل عــضو إىل    ٨٠ يف املائــة للمنــتجني و٢٠بنــسبة 

 جمموع أصوات جمموعته؛
ب أال تتجـاوز ثلـث التكـاليف       مـن هـذه املـادة جيـ       ) ب(٢التكاليف املشار إليهـا يف الفقـرة         )ج( 

وجيوز للمجلس أن يقرر، بتوافق اآلراء، تغـيري هـذا احلـد لفتـرة              . من هذه املادة  ) أ(٢املشار إليها يف الفقرة     
 سنتني مالية حمددة؛

للمجلــس أن يــستعرض طريقــة مــسامهة احلــساب اإلداري واحلــسابات الطوعيــة يف كفــاءة  )د( 
 ؛٣٣سياق التقييم املشار إليه يف املادة وفعالية سري العمل يف املنظمة يف 

عند تقدير االشـتراكات، تحـسب أصـوات كـل عـضو بـصرف النظـر عـن تعليـق احلقـوق                   )هـ( 
 .التصويتية ألي عضو وعن أية إعادة توزيع لألصوات تنتج عن ذلك

علـى  يقدر الس االشتراك األول ألي عضو ينضم إىل املنظمة بعد بدء نفاذ هـذا االتفـاق      - ٦ 
أساس عدد األصوات اليت سيحوزها ذلك العضو والفترة املتبقية من فتـرة الـسنتني املاليـة اجلاريـة، علـى أن        

 .تظل التقديرات املتعلقة باألعضاء اآلخرين عن فترة السنتني املالية اجلارية دون تغيري
. ليـــةيـــستحق دفـــع االشـــتراكات يف احلـــساب اإلداري يف اليـــوم األول مـــن كـــل ســـنة ما - ٧ 

ويستحق دفع اشتراكات األعضاء بالنسبة إىل فترة السنتني املالية اليت ينضمون فيها إىل املنظمـة يف التـاريخ                  
 .الذي يصبحون فيه أعضاء
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إذا مل يدفع عضو من األعضاء اشتراكه كامالً يف احلساب اإلداري يف غضون أربعة أشهر                - ٨ 
 مـن هـذه املـادة، يطلـب املـدير التنفيـذي مـن ذلـك         ٧بعد موعد استحقاق دفع هذا االشتراك وفقاً للفقـرة        

لـب،  فـإذا مل يـدفع هـذا العـضو اشـتراكه يف غـضون شـهرين بعـد هـذا الط                    . العضو الدفع بأسرع مـا ميكـن      
فـإذا انقـضت سـبعة أشـهر مـن تـاريخ            . يطلب من ذلك العـضو أن يـذكر أسـباب عـدم قدرتـه علـى الـدفع                 

اســتحقاق اشــتراك هــذا العــضو دون أن يــدفع اشــتراكه، تعلّــق حقوقــه يف التــصويت إىل حــني قيامــه بــدفع  
يدفع عضو مـن    وإذا مل   .  خالف ذلك  ١٢اشتراكه كامالً، ما مل يقرر الس بتصويت خاص وفقاً للمادة           

األعــضاء اشــتراكه بالكامــل ملــدة ســنتني متتــاليتني، يــصبح هــذا العــضو، علــى ضــوء األحكــام الــواردة يف     
، غري مؤهـل لتقـدمي مقترحـات مبـشاريع أو مقترحـات بأنـشطة متهيديـة ملـشاريع مـن أجـل حبـث                         ٣٠ املادة

 .٢٥ من املادة ١متويلها مبوجب الفقرة 
 يف احلــساب اإلداري يف غــضون أربعــة أشــهر بعــد موعــد  إذا دفــع عــضو اشــتراكه كــامالً - ٩ 

 مـن هـذه املـادة، حيـصل العـضو علـى خـصم مـن اشـتراكه                   ٧استحقاق دفع هذا االشتراك مبوجـب الفقـرة         
 .حيدده الس يف القواعد املالية للمنظمة

 . من هذه املادة مسؤوالً عن دفع اشتراكه٨يظل أي عضو علقت حقوقه مبوجب الفقرة  - ١٠ 
 

 ٢٠املادة 
 احلساب اخلاص

 
 :يشتمل احلساب اخلاص على حسابني فرعيني - ١ 
 احلساب الفرعي للربامج املواضيعية؛ )أ( 
 .واحلساب الفرعي للمشاريع )ب( 
 :تكون مصادر التمويل املمكنة للحساب اخلاص هي - ٢ 
 الصندوق املشترك للسلع األساسية؛ )أ( 
 الدولية؛املؤسسات املالية اإلقليمية و )ب( 
 التربعات املقدمة من األعضاء؛ )ج( 
 .مصادر أخرى )د( 
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وتراعى يف هذه اإلجراءات    . يضع الس معايري وإجراءات لعمل احلساب اخلاص بشفافية        - ٣ 
ضرورة وجود متثيل متوازن فيما بني األعضاء، مبن فـيهم األعـضاء املـسامهون، يف عمـل احلـساب الفرعـي                     

 .حلساب الفرعي للمشاريعاللربامج املواضيعية و
يكون الغرض من احلساب الفرعي للربامج املواضيعية هو تيسري املسامهات غـري املخصـصة               - ٤ 

من أجل متويل األنشطة التمهيدية للمشاريع واملشاريع واألنشطة اليت أُقرت اتـساقاً مـع الـربامج املواضـيعية                  
 .٢٥  و٢٤لعامة واملشاريع احملددة وفقاً للمادتني اليت أنشأها الس استناداً إىل أولويات السياسات ا

جيوز للجهات املاحنة أن ختصص مسامهاا لربامج مواضيعية حمددة أو أن تطلب إىل املـدير                - ٥ 
 .التنفيذي تقدمي مقترحات لتخصيص مسامهاا

ا يف يقدم املدير التنفيذي بـصورة دوريـة إىل الـس تقـارير عـن ختـصيص األمـوال وإنفاقهـ                 - ٦ 
إطار احلساب الفرعي للربامج املواضيعية وعن تنفيذ األنشطة التمهيديـة للمـشاريع، واملـشاريع واألنـشطة،                

 .ورصدها وتقييمها واالحتياجات املالية لتنفيذ الربامج املواضيعية بنجاح
يكون الغرض من احلساب الفرعي للمـشاريع هـو تيـسري تقـدمي املـسامهات املخصـصة مـن            - ٧ 
 .٢٥  و٢٤ل األنشطة التمهيدية للمشاريع واملشاريع واألنشطة اليت أُقرت وفقاً للمادتني أجل متوي
ــشطة        - ٨  ــى األن ــشاريع عل ــي للم ــسامهات املخصــصة يف احلــساب الفرع ــصر اســتخدام امل يقت

التمهيديــة للمــشاريع واملــشاريع واألنــشطة الــيت خصــصت هلــا هــذه املــسامهات، مــا مل تقــرر اجلهــة املاحنــة   
وبعد إمتام أو إاء األنـشطة التمهيديـة ملـشروع أو املـشروع أو              . ذلك بالتشاور مع املدير التنفيذي    خالف  

 .النشاط، تبت اجلهة املاحنة يف استخدام أي أموال متبقية
لضمان القدرة الالزمة على التنبؤ حبجم أموال احلساب اخلاص، مع وضع الطابع الطـوعي          - ٩ 

األعـضاء إىل تزويـد احلـساب بـاألموال لبلـوغ مـستوى كـاف مـن املـوارد          للمسامهات يف احلسبان، يسعى  
 . تنفيذاً كامالًألنشطة التمهيدية للمشاريع واملشاريع واألنشطةيتيح للمجلس تنفيذ ا

ــة للمــشاريع ومــشاريع وأنــشطة حمــددة يف إطــار      - ١٠  ــرادات املتعلقــة بأنــشطة متهيدي مجيــع اإلي
.  الفرعي للربامج املواضيعية تقيد يف احلساب الفرعي الـذي خيـصها           احلساب الفرعي للمشاريع أو احلساب    

وتحمل على احلساب نفسه مجيع النفقات املتكبدة يف هـذه األنـشطة التمهيديـة للمـشاريع أو يف املـشاريع                     
 .أو يف األنشطة، مبا يف ذلك أجور اخلرباء االستشاريني واخلرباء ومصروفات سفرهم
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 بــسبب عــضويته يف املنظمــة أيــة مــسؤولية ناشــئة عــن أي إجــراءات   ال يتحمــل أي عــضو - ١١ 
 .يتخذها أي عضو أو كيان آخر فيما يتصل باألنشطة التمهيدية للمشاريع أو املشاريع أو األنشطة

يقوم املدير التنفيذي بتقدمي املساعدة يف إعـداد املقترحـات باألنـشطة التمهيديـة للمـشاريع                 - ١٢ 
 ويــسعى، علــى أســاس مــا قــد يقــرره الــس مــن أحكــام ٢٥ و٢٤تني فقــاً للمــادووباألنــشطة وباملــشاريع 

ــة للمـــشاريع واملـــشاريع     واألنـــشطة وشـــروط، إىل التمـــاس متويـــل كـــاف ومـــضمون لألنـــشطة التمهيديـ
 .أُقرت اليت
 

 ٢١املادة 
 صندوق شراكة بايل

 
بغيـة  السـتوائية   دارة املـستدامة للغابـات املنتجـة لألخـشاب ا         إلينشأ مبوجب هذا صندوق لـ      - ١ 

 مـن  )د(١مساعدة البلدان األعضاء املنتجة على القيام باالستثمارات الالزمة لبلوغ اهلـدف املـبني يف املـادة           
 .هذا االتفاق

 :مما يلييتألف الصندوق  - ٢ 
 األعضاء املاحنني؛من مسامهات  )أ( 
 باحلساب اخلاص؛املتصلة ألنشطة لنتيجة املكتسبة  ومخسون يف املائة من اإليرادات )ب( 
مـــوارد مـــن مـــصادر أخـــرى، خاصـــة وعامـــة، جيـــوز للمنظمـــة قبوهلـــا مبـــا يتمـــشى مـــع  و )ج( 
 ؛املالية قواعدها
 .ومصادر أخرى يوافق عليها الس )د( 
الـيت ختـدم    ال خيصص الس موارد الصندوق إال لألنشطة التمهيدية للمـشاريع واملـشاريع              - ٣ 

 .٢٥  و٢٤يكون قد أُقرت وفقاً للمادتني هذه املادة، واليت  من ١يف الفقرة الغرض املبين 
ــصندوق،    - ٤  ــوارد ال ــدى ختــصيص م ــة باســتخدام    ل ــات املتعلق ــايري واألولوي ــضع الــس املع ي

 :الصندوق، على أن يأخذ يف احلسبان ما يلي
األعضاء إىل املساعدة يف حتقيق صادرات من األخـشاب ومنتجـات األخـشاب             احتياجات   )أ( 

 ستوائية تتأتى من مصادر مدارة إدارة مستدامة؛اال
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األعــضاء يف جمــال وضــع وإدارة بــرامج هامــة حلفــظ الغابــات املنتجــة احتياجــات البلــدان و )ب( 
 لألخشاب؛

 .اإلدارة املستدامة للغاباتواحتياجات األعضاء يف جمال تنفيذ برامج  )ج( 
 ويسعى، على   ٢٥ مبشاريع وفقاً للمادة     يقدم املدير التنفيذي املساعدة يف إعداد مقترحات       - ٥ 

لمـشاريع الـيت وافـق      أساس ما قد يقرره الس من أحكام وشروط، إىل التمـاس متويـل كـاف ومـضمون ل                 
 .عليها الس

يسعى األعضاء إىل تزويد صـندوق شـراكة بـايل بالقـدر الكـايف مـن األمـوال لتعزيـز تنفيـذ                 -٦ 
 .أهداف الصندوق

 مــدى كفايــة املــوارد املتاحــة للــصندوق، ويــسعى إىل ة منتظمــفتــراتيبحــث الــس علــى  - ٧ 
 . للغرض املتوخى من الصندوقاحلصول على ما يلزم من موارد إضافية لألعضاء املنتجني حتقيقاً

 ٢٢املادة 
 أشكال الدفع

 ١ - للتحويـل حبريـة    ة  ـالت قابلـ  ـبعمـ  ١٨احلسابات املنشأة مبوجب املادة     دفع االشتراكات يف    ت
 .األجنيباملفروضة على الصرف قيود الون معفاة من وتك

احلسابات املنـشأة    أن يقرر قبول أشكال أخرى لدفع االشتراكات يف          جيوز للمجلس أيضاً   - ٢ 
أو العـاملني العلمـيني     العلميـة والتقنيـة     مبـا يف ذلـك املعـدات        ، خالف احلـساب اإلداري،      ١٨مبوجب املادة   

 .ووفق عليهاريع اليت والتقنيني، لتلبية متطلبات املشا
 ٢٣ملادة ا

 مراجعة ونشر احلسابات
 . مراجعة حسابات املنظمة لغرضيعني الس مراجعني مستقلني - ١ 
 ٢ - وذلك  ١٨للحسابات املنشأة مبوجب املادة     مستقلة  بصورة  مراجعة  ات  تاح لألعضاء بيان  ت

 ،تجاوز ستة أشهر بعـد ذلـك التـاريخ        يف أقرب وقت ممكن بعد اختتام كل سنة مالية، ولكن يف موعد ال ي             
ــة حــسبما يكــون مناســباً   إوينظــر فيهــا الــس بقــصد    ــه التالي ــشر بعــد ذلــك مــوجز   وي. قرارهــا يف دورت ن

 . املراجعة العموميةللحسابات وامليزانية
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  األنشطة التنفيذية-الفصل السابع 
 ٢٤املادة 

 أعمال املنظمة يف جمال السياسات العامة
 وبأنـشطة   ات، تضطلع املنظمة بأعمـال تتعلـق بالـسياس        ١هداف احملددة يف املادة      لأل حتقيقاً - ١ 

 .، بطريقة متكاملةتتعلق مبشاريع
ألعـضاء  ينبغي أن تسهم أعمال املنظمة يف جمال السياسات يف بلوغ أهداف هـذا االتفـاق                 - ٢ 

 . بشكل عاماملنظمة الدولية لألخشاب االستوائية
نتظم خطـة عمـل لتوجيـه األنـشطة املتعلقـة بالـسياسات وحتديـد               يضع الس على أساس م     - ٣ 

وتراعـى يف بـرامج   .  من هـذا االتفـاق  ٢٠ من املادة ٤األولويات والربامج املواضيعية املشار إليها يف الفقرة     
ــة العمــل      ــات احملــددة يف خط ــس األولوي ــدها ال ــيت يعتم ــة   . العمــل ال ــشطة املتعلق ــشتمل األن وميكــن أن ت

، وأدوات أساسـية لالتـصال والتوعيـة      ع وإعداد مبادئ توجيهية وأدلـة ودراسـات وتقـارير           بالسياسات وض 
 .وما شابه ذلك من أعمال حمددة يف خطة عمل املنظمة

 
 ٢٥املادة 

 أنشطة املنظمة املتعلقة باملشاريع
 

ــوز  - ١  ــدمي  جيـ ــشاريع  لألعـــضاء ولألمـــني التنفيـــذي تقـ ــة للمـ مقترحـــات باألنـــشطة التمهيديـ
اليت تسهم يف حتقيق أهداف هذا االتفاق ويف واحد أو أكثر مـن جمـاالت العمـل ذات األولويـة                    ع  وباملشاري

 .٢٤أو الربامج املواضيعية احملددة يف خطة العمل اليت يعتمدها الس عمالً باملادة 
يضع الس معايري للموافقة على املشاريع واألنشطة التمهيديـة للمـشاريع، علـى أن يأخـذ         - ٢ 

حلسبان، يف مجلة أمور، مدى صلتها بأهـداف هـذا االتفـاق ومبجـاالت العمـل ذات األولويـة والـربامج              يف ا 
املواضــيعية، وآثارهــا البيئيــة واالجتماعيــة، وعالقتــها بــالربامج واالســتراتيجيات الوطنيــة املتعلقــة بالغابــات، 

اجــة إىل جتنــب االزدواجيــة يف ومــدى فعاليتــها مــن حيــث التكــاليف، واحتياجاــا التقنيــة واإلقليميــة، واحل
 .اجلهود، واحلاجة إىل دمج الدروس املستفادة
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األنــشطة التمهيديــة للمــشاريع  زمنيــاً وإجــراءات لتقــدمي مقترحــات  يــضع الــس جــدوال   - ٣ 
وحتديد أولوياا  وإقرارها   هذه األنشطة واملشاريع     أمهيةتقدير  ل من املنظمة، و   هالتمس متويل يواملشاريع اليت   

 .ورصدها وتقييمهالك لتنفيذها وكذ
ــة ملــشروع أو  لجيــوز للمــدير التنفيــذي أن يعلــق صــرف أمــوال املنظمــة     - ٤  ألنــشطة التمهيدي

تنطـوي علـى غـش      يف احلاالت الـيت     ملشروع إذا كانت هذه األموال تستخدم مبا خيالف وثيقة املشروع أو            
.  الس يف دورته التالية تقريـرا كـي ينظـر فيـه            ىلإويقدم املدير التنفيذي    . أو إهدار أو إمهال أو سوء إدارة      
 .ويتخذ الس اإلجراء املناسب

ــاً ملعــايري متفــق عليهــا، حــدوداً لعــدد املــشاريع واألنــشطة       - ٥  جيــوز للمجلــس أن يــضع، وفق
. التمهيديــة للمــشاريع الــيت جيــوز للعــضو أو للمــدير التنفيــذي أن يقــدمها خــالل دورة مــشاريع معينــة          

مجلــس أن يتخــذ التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك تعليــق أو إــاء رعايتــه ألي نــشاط متهيــدي   جيــوز لل كمــا
 .ملشروع أو ألي مشروع عقب النظر يف تقرير املدير التنفيذي

 
 ٢٦املادة 

 اللجان واهليئات الفرعية
 

 وتكــون عــضويتها مفتوحــة   ظمــةجلــان املنتنــشأ مبقتــضى هــذا اللجــان التاليــة بوصــفها       - ١ 
 :األعضاء جلميع

 جلنة الصياغة احلرجية؛ )أ( 
 جلنة االقتصاد واإلحصاءات واألسواق؛ )ب( 
 جلنة إعادة التشجري وإدارة الغابات؛ )ج( 
 .جلنة املالية واإلدارة )د( 
، أن ينــشئ أو حيــل اللجــان واهليئــات ١٢، بتــصويت خــاص وفقــاً للمــادة جيــوز للمجلــس - ٢ 

 .الفرعية حسبما يكون مناسباً
وتكــون اللجــان . دد الــس نطــاق وأســاليب عمــل اللجــان واهليئــات الفرعيــة األخــرىحيــ - ٣ 

 .واهليئات الفرعية األخرى مسؤولة أمام الس وتعمل حتت سلطته
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  اإلحصاءات والدراسات واملعلومات-الفصل الثامن 
 ٢٧املادة 

 اإلحصاءات والدراسات واملعلومات
ــذي بإق   - ١  ــأذن الــس للمــدير التنفي ــة     ي ــة الدولي ــة مــع املنظمــات احلكومي ــات وثيق ــة عالق ام

واملنظمات احلكومية وغري احلكومية املختصة واحلفاظ عليها مـن أجـل املـساعـدة يف ضـمان تـوافر بيانـات                    
ــة وموثــوق ــا عــن إنتــاج وجتــارة األخــشاب االســتوائية، مبــا يف ذلــك عــن االجتاهــات       ومعلومــات حديث

ن معلومات ذات صلة عن األخشاب غري االستوائية وعن إدارة الغابـات        واالختالفات يف البيانات فضالً ع    
وتقوم املنظمة، بالتعـاون مـع هـذه املنظمـات، مبـا يعتـرب الزمـاً إلدارة هـذا االتفـاق مـن                       . املنتجة لألخشاب 

 .جتميع ومقارنة وحتليل ونشر هذه املعلومات
تقــارير الدوليــة عــن املــسائل ذات تــسهم املنظمــة يف اجلهــود الراميــة إىل توحيــد وتنــسيق ال  - ٢ 

 .الصلة بالغابات مع جتنب التداخل واالزدواجية يف مجع البيانات من املنظمات املختلفة
دى ممكــن ال يتعــارض مــع تــشريعام الوطنيــة ويف غــضون ـل مـــوم األعــضاء، إىل أكمـــيقــ - ٣ 

أنـشطتها  ات عن األخشاب وجتارـا و     حصاءات ومعلوم الزمنية اليت حيددها املدير التنفيذي، بتقدمي إ      فترة  ال
مــن معلومــات الــس  عمــا يطلبــه  فــضالً،اهلادفــة إىل حتقيــق اإلدارة املــستدامة للغابــات املنتجــة لألخــشاب

ويبت الـس يف نـوع املعلومـات الـيت يـتعني تقـدميها مبوجـب هـذه الفقـرة ويف الـشكل                       . أخرى ذات صلة  
 .الذي يتعني تقدميها به

 إذا ما طُلب منه ذلك أو عند الضرورة، إىل تعزيز القـدرات التقنيـة للبلـدان                 يسعى الس،  - ٤ 
األعضاء، وال سيما البلدان األعضاء النامية من أجل الوفاء بالتزاماـا املتعلقـة باإلحـصاءات والتقـارير الـيت         

 .يتعني تقدميها مبوجب هذا االتفاق
 اإلحصاءات واملعلومات املطلوبـة مبوجـب   ،ملدة سنتني متتاليتنيإذا مل يقدم أحد األعضاء،       - ٥ 
 ومل يلتمس املساعدة من املدير التنفيـذي، يكـون علـى املـدير التنفيـذي أن يطلـب أوالً أن يوافيـه                       ٣الفقرة  

ويف حالة عدم ورود تفسري مرض، يتخذ الس ما يـراه           . ذلك العضو بتفسري هلذا األمر خالل وقت حمدد       
 .مناسباً من إجراءات
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جراء أي دراسات مناسـبة الجتاهـات األسـواق الدوليـة لألخـشاب             إل الس ترتيبات    يضع - ٦ 
ــق ا      ــدم احملــرز حنــو حتقي ــل وللتق ــني القــصري والطوي ــشاكلها يف األجل ــات املنتجــة   إلوم ــستدامة للغاب دارة امل

 .لألخشاب
 

 ٢٨املادة 
 لفترة سنتنيواالستعراض السنوي التقرير 

 
 . من معلومات أخرى عن أنشطته وما يراه مناسباً سنوياًينشر الس تقريراً - ١ 
 : باستعراض وتقييم ما يليكل سنتنييقوم الس  - ٢ 
  واحلالة الدولية لألخشاب؛ )أ( 
ــذا         )ب(  ــق أهــداف ه ــصلة بتحقي ــة ال ــرب وثيق ــيت تعت ــضايا والتطــورات األخــرى ال العوامــل والق
 .االتفاق
 ٣ - ضطلع باالستعراض يف ضوء ما يليي: 
ألخشاب وجتارا وتوريـدها وخمزوناـا      بإنتاج ا املعلومات املقدمة من األعضاء فيما يتعلق        )أ( 

 ؛ على الصعيد الوطينواستهالكها وأسعارها
 حصائية واملؤشرات احملددة األخرى املقدمة من األعضاء حسب طلب الس؛إلالبيانات ا )ب( 
ت ـااملــستدامة للغابــ دارةإلرز حنــو حتقيــق ااملعلومــات املقدمــة مــن األعــضاء عــن التقــدم احملــ )ج( 

 املنتجة لألخشاب لديهم؛

أي معلومات أخـرى ذات صـلة باملوضـوع قـد تتـاح للمجلـس إمـا مباشـرة أو عـن طريـق                 )د( 
ــة مل  ــة أو    املنظمــات التابع ــة الدولي ــة األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكومي ــة أو غــري  املنظمــات نظوم احلكومي

 ؛احلكومية
مات املقدمة من األعضاء عن التقدم احملرز لديهم حنو إنشاء آليات للمراقبة واإلبـالغ              املعلو )هـ( 

عن القطْع غري القانوين لألخشاب االستوائية والتجارة غري القانونية يف تلك األخشاب ومنتجـات الغابـات    
 .من غري األخشاب

 :أن ما يلييقوم الس بتشجيع تبادل اآلراء فيما بني البلدان األعضاء بش - ٤ 
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دارة املستدامة للغابـات املنتجـة لألخـشاب ومـا يتـصل ـا مـن مـسائل يف البلـدان                     إلحالة ا  )أ( 
  واألعضاء؛
ها فيما يتصل باألهداف واملعايري واملبادئ التوجيهية الـيت         منات املوارد واالحتياجات    ـتدفق )ب( 

 .حتددها املنظمة
 التقنية للبلدان األعضاء، وال سيما البلـدان        اتدرىل تعزيز الق  إيسعى الس، عند الطلب،      - ٥ 

األعضاء النامية، للحصول على البيانات الضرورية لتقاسـم املعلومـات علـى حنـو واف، مبـا يف ذلـك تقـدمي                
 .املوارد الالزمة لتوفري التدريب والتسهيالت لألعضاء

 .دورات الس ذات الصلةتدرج نتائج هذا االستعراض يف تقارير  - ٦ 
 

 مسائل متنوعة - تاسعالفصل ال
 ٢٩املادة 

 االلتزامات العامة لألعضاء
يبــذل األعــضاء خــالل مــدة هــذا االتفــاق قــصارى جهــودهم ويتعــاونون يف تعزيــز حتقيــق    - ١ 

 .جراء يتعارض مع هذه األهدافإأهدافه وجتنب أي 
ق وعلــيهم أن يتعهــد األعــضاء بقبــول وتنفيــذ قــرارات الــس مبقتــضى أحكــام هــذا االتفــا - ٢ 

 .ميتنعوا عن تنفيذ التدابري اليت يترتب عليها تقييد هذه القرارات أو خمالفتها
 

 ٣٠املادة 
 عفاء من االلتزاماتإلا

 
مـن  ، عنـد االقتـضاء،   ي عـضواً  أن يعفـ ،١٢ وفقـاً للمـادة      بتصويت خـاص   ،جيوز للمجلس  - ١ 

طـوارئ أو قـوة قـاهرة، غـري منـصوص           هذا االتفـاق، بـسبب ظـروف اسـتثنائية أو حالـة             أي التزام مبوجب    
عليها صراحة يف هذا االتفاق، إذا اقتنع الس بالتفسري املقدم من ذلك العضو فيما يتـصل باألسـباب الـيت                    

 .متنعه من الوفاء بااللتزام
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 مــن هــذه املــادة، ١عفــاء لعــضو مــا مبوجــب الفقــرة  إليــذكر الــس صــراحة، عنــد مــنح ا  - ٢ 
عفـاء واألسـباب الـيت      إليها يف إعفـاء العـضو مـن هـذا االلتـزام ومـدة هـذا ا                إلتند  األحكام والشروط اليت اس   

 .إياهىل منحه إأدت 
 ٣١املادة 

 الشكاوي واملنازعات
جيــوز ألي عــضو أن يقــدم إىل الــس أيــة شــكوى مــن عــدم وفــاء عــضو بالتزاماتــه مبوجــب هــذا     

 الس قراراتـه بـشأن هـذه املـسائل بتوافـق            ويتخذ. االتفاق وأي نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق هذا االتفاق        
 .اآلراء، بصرف النظر عن أي حكم آخر يف هذا االتفاق، كما تكون هذه القرارات ائية وملزمة

 ٣٢املادة 
 اخلاصةالتدابري التدابري التفاضلية والتصحيحية و

بتــدابري متخــذة ســلباً مــصاحلها تــأثر مــن البلــدان الناميــة الــيت تاملــستهلكني جيــوز لألعــضاء  - ١ 
وينظـر الـس   . الختاذ تـدابري تفاضـلية وتـصحيحية مناسـبة      طلباً  ىل الس   إمبقتضى هذا االتفاق أن يقدموا      

 مـن قـرار مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة       “اًثالثـ ” مـن الفـرع   ٤ و٣ للفقـرتني  يف اختاذ التدابري املناسبة وفقـاً    
 .)٤ - د( ٩٣والتنمية 
ىل إأن يقـدموا    هلـا   األمـم املتحـدة     تعريـف   ئـة أقـل البلـدان منـوا حـسب           جيوز لألعضاء من ف    - ٢ 
 ٥٦ والفقـرتني    )٤ - د( ٩٣ من القرار    “اًثالث” من الفرع    ٤لفقرة  وفقاً ل الختاذ تدابري خاصة    طلباً  الس  

 .عالن باريس وبرنامج العمل لصاحل أقل البلدان منوا يف التسعيناتإ من ٥٧ و
 ٣٣املادة 

 االستعراض
ز للمجلس أن جيري تقييماً لتنفيـذ هـذا االتفـاق، مبـا يف ذلـك األهـداف واآلليـات املاليـة، بعـد                        جيو 

 .مخس سنوات من بدء نفاذه
 ٣٤املادة 

 عدم التمييز
ليس يف هذا االتفاق ما جييز استخدام تدابري تقيد أو متنع التجارة الدولية يف األخـشاب ومنتجـات                   

 .رياد األخشاب ومنتجات األخشاب واالستفادة منهااألخشاب وخباصة ما يتعلق منها باست
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  أحكام ختامية-الفصل العاشر 
 ٣٥املادة 

 الوديع
 .يعين األمني العام لألمم املتحدة مبقتضى هذه املادة وديعاً هلذا االتفاق 

 
 ٣٦املادة 

 التوقيع والتصديق والقبول واملوافقة
 

أبريـل  / نيـسان ٣قـر األمـم املتحـدة اعتبـاراً مـن        يفتح باب التوقيع علـى هـذا االتفـاق، يف م           - ١ 
 وحىت شهر واحد بعد تاريخ بدء نفاذه، أمام احلكومات املدعوة إىل مؤمتر األمم املتحدة للتفـاوض   ٢٠٠٦

 .١٩٩٤على اتفاق خيلف االتفاق الدويل لألخشاب االستوائية لعام 
 : من هذه املادة١جيوز ألي حكومة مشار إليها يف الفقرة  - ٢ 
أن تعلن، وقت توقيعها على هذا االتفاق، أا بتوقيعها املذكور تعرب عن ارتضائها االلتـزام        )أ( 

 ؛ أو)توقيع ائي(ذا االتفاق 
أن تصدق على هذا االتفاق أو تقبله أو توافق عليه، بعد توقيعهـا عليـه، عـن طريـق إيـداع            )ب( 

 .صك ذا املعىن لدى الوديع
ــصد  - ٣  ــع والت ــدى التوقي ــوم    ل ــت، تق ــق املؤق ــضمام، أو التطبي ــة، أو االن ــول أو املوفق يق، والقب

 بإيـداع إعـالن صـادر       ٥ من املادة    ١اجلماعة األوروبية أو أي منظمة حكومية دولية مشار إليها يف الفقرة            
عن السلطة املختصة يف تلك املنظمة حتدد فيه طبيعة ومدى اختصاصها فيمـا يتـصل باملـسائل الـيت ينظمهـا                     

ويف . تفاق، وحتـيط الوديـع علمـاً مبـا قـد حيـدث الحقـاً مـن تغـيريات جوهريـة يف هـذا االختـصاص                         هذا اال 
احلاالت اليت تعلن فيها منظمة من تلك املنظمات عن اختصاص خالص يف مجيع املسائل اليت ينظمهـا هـذا                   

 مــن ٢الفقــرة االتفــاق، ال تقــوم الــدول األعــضاء يف تلــك املنظمــة باختــاذ اإلجــراءات املنــصوص عليهــا يف  
 أو  ٤١، أو يكـون عليهـا أن تتخـذ اإلجـراء املنـصوص عليـه يف املـادة                   ٣٨ واملـادة    ٣٧ ويف املادة    ٣٦ املادة

 .٣٨تسحب اإلخطار بالتطبيق املؤقت مبوجب املادة 
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 ٣٧املادة 
 االنضمام

 
هـا  يكون باب االنضمام إىل هذا االتفاق مفتوحاً أمام احلكومات وفـق الـشروط الـيت يقرر           - ١ 

. ويقـوم الـس بـإبالغ الوديـع ـذه الـشروط      . الس، واليت تتضمن أجالً زمنياً إليداع صكوك االنضمام      
على أنـه جيـوز للمجلـس مـنح متديـدات زمنيـة للحكومـات الـيت يتعـذر عليهـا االنـضمام يف حـدود األجـل               

 .الزمين احملدد يف شروط االنضمام
 .ى الوديعيتم االنضمام بإيداع صك االنضمام لد - ٢ 

 
 ٣٨املادة 

 اإلخطار بالتطبيق املؤقت
 

جيوز حلكومة موقعة تعتزم التصديق على هذا االتفاق أو قبوله أو املوافقـة عليـه، أو حلكومـة حـدد                     
الس خبصوصها شروط االنضمام ولكنها مل تـستطع بعـد إيـداع صـكها، أن تقـوم يف أي وقـت بإخطـار                   

 أو يف   ٣٩تاً وفقاً لقوانينها وأنظمتها إما عنـد بـدء نفـاذه وفقـاً للمـادة                الوديع بأا ستطبق هذا االتفاق مؤق     
 .تاريخ حمدد إذا كان االتفاق نافذاً بالفعل

 
 ٣٩املادة 

 بدء النفاذ
 

 أو يف أي تـاريخ الحـق إذا   ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١يبدأ نفاذ هذا االتفاق بـصفة ائيـة يف           - ١ 
 يف املائـة مـن جممـوع األصـوات     ٦٠جة حتوز ما ال يقـل عـن    حكومة من حكومات البلدان املنت   ١٢قامت  

 من حكومات البلدان املستهلكة املدرجة يف املرفـق بـاء   ١٠حسبما هو مبني يف املرفق ألف ذا االتفاق، و        
 يف املائة من حجم الـواردات العامليـة مـن األخـشاب االسـتوائية يف الـسنة املرجعيـة              ٦٠واملستأثرة مبا نسبته    

ــالت٢٠٠٥ ــالً         ، ب ــه عم ــة علي ــه أو املوافق ــه أو قبول ــصديق علي ــة أو بالت ــصفة ائي ــاق ب ــذا االتف ــى ه وقيع عل
 .٣٧، أو باملادة ٣٦ من املادة ٢ بالفقرة

، يبـدأ نفـاذه بـصفة       ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١إذا مل يبدأ نفـاذ هـذا االتفـاق بـصفة ائيـة يف                - ٢ 
 من حكومات البلـدان     ١٠ستة الالحقة إذا قامت     مؤقتة يف ذلك التاريخ أو أي تاريخ يف غضون األشهر ال          

 يف املائة من جمموع األصوات حسبما هو مبني يف املرفق ألف ذا االتفـاق  ٥٠املنتجة حتوز ما ال يقل عن      
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 يف املائـة مـن حجـم        ٥٠ من حكومات البلدان املستهلكة املدرجة يف املرفـق بـاء واملـستأثرة مبـا نـسبته                  ٧ و
، بـالتوقع علـى هـذا االتفـاق بـصفة           ٢٠٠٥ألخـشاب االسـتوائية يف الـسنة املرجعيـة          الواردات العامليـة مـن ا     

، أو بإخطــار الوديــع ٣٦ مــن املــادة ٢ائيــة أو بالتــصديق عليــه أو قبولــه أو املوافقــة عليــه عمــالً بــالفقرة    
 . بأا ستطبق هذا االتفاق مؤقتا٣٨ًمبقتضى املادة 

 مــن هــذه املــادة يف   ٢ أو الفقــرة ١ب الفقــرة إذا مل تــستوف شــروط بــدء النفــاذ مبوجــ     - ٣ 
، يقوم األمني العام لألمم املتحدة بدعوة احلكومات اليت وقعت علـى هـذا االتفـاق                ٢٠٠٨سبتمرب/أيلول ١

، أو أخطـرت الوديـع      ٣٦ مـن املـادة      ٢بصفة ائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه عمـالً بـالفقرة               
، إىل عقـد اجتمـاع يف أقـرب وقـت ممكـن عمليـاً لكـي تقـرر مـا إذا كانـت               بأا ستطبق هذا االتفاق مؤقتاً    

وجيـوز للحكومـات الـيت    . ستضع هذا االتفاق موضع التنفيذ بصفة مؤقتة أو ائية فيما بينها كلياً أو جزئياً 
تقرر وضع هذا االتفاق موضع التنفيـذ بـصفة مؤقتـة فيمـا بينـها أن جتتمـع مـن وقـت إىل آخـر السـتعراض                           

 .ة وأن تقرر ما إذا كان هذا االتفاق سيوضع موضع التنفيذ بصفة ائية فيما بينهااحلال
 ٣٨يبدأ نفاذ هذا االتفاق، بالنسبة إىل أي حكومة مل تقـم بإخطـار الوديـع مبوجـب املـادة                - ٤ 

ه أو  بأا ستطبق هذا االتفاق بصفة مؤقتة وتقوم بإيداع صك تصديقها عليه أو قبوهلا لــه أو موافقتـها عليـ                   
 .انضمامها إليـه بعد بدء نفاذ هذا االتفاق، يف تاريخ اإليداع املذكور

يقوم املدير التنفيذي للمنظمـة بالـدعوة إىل انعقـاد الـس يف أقـرب وقـت ممكـن بعـد بـدء                      - ٥ 
 .نفاذ هذا االتفاق

 
 ٤٠املادة 

 التعديالت
 

اء بإدخــال تعــديل ، أن يوصــي األعــض١٢جيــوز للمجلــس، بتــصويت خــاص وفقــاً للمــادة  - ١ 
 .على هذا االتفاق

 . الوديع بقبوهلم التعديل بإخطارفيه األعضاءقوم  يحيدد الس تارخياً - ٢ 
قبول مـن  اإلخطـارات بـال   مـن اسـتالم الوديـع      يومـاً  ٩٠يبدأ سريان مفعول أي تعديل بعد        - ٣ 

 يف املائـة مـن أصـوات        ٧٥ يقل عـن     واملستأثرة مبا ال  األعضاء املنتجة   البلدان  أعضاء ميثلون على األقل ثلثي      
واملـستأثرة  األعـضاء املـستهلكة     البلـدان    ثلثـي     عـن  قـل مـا ال ي   األعضاء املنتجة، ومن أعـضاء ميثلـون        البلدان  

 .األعضاء املستهلكةالبلدان  يف املائة من أصوات ٧٥ال يقل عن  مبا
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سـريان مفعـول التعـديل،       بدءالس بأنه قد مت استيفاء شروط       إبالغ  بعد أن يقوم الوديع ب     - ٤ 
 مـن هـذه املـادة املتعلقـة بالتـاريخ الـذي حيـدده الـس، يظـل مـن اجلـائز                       ٢وعلى الرغم من أحكام الفقـرة       

 .قبل بدء سريان مفعول التعديلهذا اإلخطار ر الوديع بقبوله التعديل، شريطة تقدمي طللعضو أن خي
لتـاريخ الـذي يبـدأ فيـه سـريان مفعـول            بقبول أي تعديل حبلول ا    إخطاراً  عضو مل يقدم    أي   - ٥ 

بأنـه  قنـع هــذا العـضو الـس          يف هذا االتفاق اعتبارا مـن ذلـك التـاريخ، مـا مل ي              طرفاًال يعود   هذا التعديل   
ــول يف الوقــت احملــدد نظــراً إىل صــعوبات واجههــا يف إمتــام إ     مل ــستطع تقــدمي القب ــه الدســتورية أو  ي جراءات

وال يكـون هـذا العـضو       . ن ميدد لذلك العضو الفترة احملددة لقبـول التعـديل         املؤسسية، وما مل يقرر الس أ     
 .بقبولهإخطاراً ملزما بالتعديل قبل أن يقدم 

 إذا مل يتم استيفاء شروط سريان مفعول التعديل حبلول التـاريخ الـذي حـدده الـس وفقـاً            - ٦ 
 . من هذه املادة، يعترب التعديل مسحوبا٢ًللفقرة 

 
 ٤١املادة 
 نسحاباال

 
جيوز ألي عضو أن ينسحب من هذا االتفـاق يف أي وقـت بعـد بـدء نفـاذه بتقـدمي إشـعار                        - ١ 

 .وعلى هذا العضو أن يعلم الس يف الوقت نفسه باإلجراء الذي اختذه. خطي باالنسحاب إىل الوديع
 . يوماً من استالم الوديع لإلشعار٩٠يصبح االنسحاب نافذ املفعول بعد  - ٢ 
 يؤدي انسحاب أي عضو إىل إاء ما يترتب عليه من التزامات مالية قائمة جتاه املنظمـة          ال - ٣ 

 .مبقتضى هذا االتفاق
 

 ٤٢املادة 
 االستبعاد

 
إذا قرر الس أن أياً من األعضاء خيل بالتزاماته مبوجب هذا االتفاق وقرر أيضاً أن هـذا اإلخـالل                    

، أن يـستبعد ذلـك   ١٢از لــه، بتـصويت خـاص وفقـاً للمـادة         يضعف إىل حد كبري تنفيذ هذا االتفـاق، جــ         
وبعـد مـرور سـتة أشـهر علـى          . وعلى الـس أن خيطـر الوديـع بـذلك علـى الفـور             . العضو من هذا االتفاق   

 .تاريخ قرار الس، ال يعود ذلك العضو طرفاً يف هذا االتفاق
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 ٤٣املادة 
يندتسوية احلسابات مع األعضاء املنسحبني أو املستبع 
 اأو األعضاء الذين ال يستطيعون قبول تعديل م

 
 : يف هذا االتفاق بسببطرفاًال يعود حيدد الس أية تسوية للحسابات مع العضو الذي  - ١ 
  أو؛٤٠ املادة وجبعدم قبول تعديل أدخل على هذا االتفاق مب )أ( 
 ؛ أو٤١ املادة وجباالنسحاب من هذا االتفاق مب )ب( 
 .٤٢ املادة وجب من هذا االتفاق مباالستبعاد )ج( 
قـد  العضو الذي ال يعود طرفـاً يف هـذا االتفـاق            كون  أو تربع ي  حيتفظ الس بأي اشتـراك      - ٢ 

 .١٨ات املالية املنشأة مبوجب املادة دفعه للحساب
من حصيلة تصفية املنظمة    مل يعد طرفاً يف هذا االتفاق احلصول على نصيب          ال حيق لعضو     - ٣ 
 إن  ،كما أنـه ال جيـوز مطالبـة هـذا العـضو بـدفع أي جـزء مـن العجـز فــي املنظمـة                        . وداا األخرى أو موج 

 .وجد، عند انتهاء هذا االتفاق
 

 ٤٤املادة 
 مدة االتفاق ومتديده وإاؤه

 
 سـنوات بعــد بــدء نفــاذه مـا مل يقــرر الـس، بتـصويت         ١٠يظل هذا االتفاق نافذاً ملـدة     - ١ 

 .، متديد هذا االتفاق أو إعادة التفاوض بشأنه أو إاءه وفقاً ألحكام هذه املادة١٢ خاص وفقاً للمادة
، أن يقـرر متديـد هـذا االتفـاق لفتـرتني،            ١٢جيوز للمجلس، بتصويت خاص وفقـاً للمـادة          - ٢ 

 .على أن تكون الفترة األوىل مخس سنوات والفترة اإلضافية ثالث سنوات
 مـن هـذه املـادة، أو قبـل     ١السنوات العشر املشار إليهـا يف الفقـرة   إذا مت، قبل انقضاء فترة   - ٣ 

 من هذه املادة، تبعاً للحالة، التوصل بالتفاوض إىل اتفاق جديـد  ٢انقضاء فترة متديد مشار إليها يف الفقرة       
حيــل حمــل هــذا االتفــاق ولكنــه مل يــدخل بعــد حيــز النفــاذ ســواء بــصفة ائيــة أو مؤقتــة، جيــوز للمجلــس،   

ــة    ١٢ت خــاص وفقــاً للمــادة  بتــصوي ــدأ نفــاذ االتفــاق اجلديــد بــصفة مؤقت ، متديــد هــذا االتفــاق إىل أن يب
 .ائية أو
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إذا مت التوصل بالتفاوض إىل اتفاق جديد وبدأ نفاذ االتفاق اجلديـد خـالل أي فتـرة متديـد           - ٤ 
صيغته املمـددة حـال بـدء        من هذه املادة، ينتـهي هـذا االتفـاق بـ           ٣ أو الفقرة    ٢هلذا االتفاق مبوجب الفقرة     

 .نفاذ االتفاق اجلديد
ــادة        - ٥  ــاً للم ــصويت خــاص وفق ــت، بت ــرر يف أي وق ــس أن يق ــذا  ١٢جيــوز للمجل ــاء ه إ ،

 .االتفاق، ويسري مفعول هذا اإلاء اعتباراً من التاريخ الذي حيدده الس
 شـهراً لالضـطالع     ١٨ بالرغم من إاء هذا االتفاق، يظـل الـس قائمـاً لفتـرة ال تتجـاوز                - ٦ 

بتصفية املنظمة، مبا يف ذلك تسوية احلسابات، ويكون لـه، خـالل تلـك الفتـرة، مـا قـد يلـزم مـن سـلطات                         
 .١٢ووظائف هلذه األغراض، رهناً بالقرارات ذات الصلة اليت تتخذ بتصويت خاص وفقاً للمادة 

 .دةيقوم الس بإخطار الوديع بأي قرار يتخذ مبوجب هذه املا - ٧ 
 

 ٤٥املادة 
 التحفظات

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

 
 ٤٦املادة 

 أحكام تكميلية وانتقالية
 

 .١٩٩٤هذا االتفاق خيلف االتفاق الدويل لألخشاب االستوائية لعام  - ١ 
و بالنيابـة   يستمر نفـاذ مجيـع اإلجـراءات املتخـذة مـن جانـب املنظمـة أو أي مـن أجهزـا أ                      - ٢ 

أو االتفاق الدويل لألخشاب االسـتوائية      / و ١٩٨٣عنها مبوجب االتفاق الدويل لألخشاب االستوائية لعام        
 اليت تكـون نافـذة يف تـاريخ بـدء سـريان هـذا االتفـاق وال يكـون يف شـروطها مـا يـنص علـى                           ١٩٩٤لعام  

 .ام هذا االتفاقانقضائها يف ذلك التاريخ، ما مل جير تغيري هذه اإلجراءات مبوجب أحك
 

، ونصوص هذا االتفاق باإلسبانية واإلنكليزية والروسـية        ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧حرر يف جنيف يف     
 .والصينية والعربية والفرنسية متساوية يف احلجية
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 املرفق ألف
شاب قائمة بالبلدان اليت حتضر مؤمتر األمم املتحدة للتفاوض على اتفاق خيلف االتفاق الدويل لألخ

، واليت بإمكاا أن تصبح بلداناً أعضاء منتجة وفقاً للتعريف الوارد يف ١٩٩٤االستوائية لعام 
 )توزيع األصوات (١٠، والتوزيع اإلرشادي لألصوات مبقتضى املادة )التعاريف (٢ املادة

  
 جمموع األصوات  األعضاء

  ٢٤٩ أفريقيا
 ١٨  أنغوال 
 ١٧  بنن 
 ١٨  *الكامريون 
 ١٨  *هورية أفريقيا الوسطىمج 
 ١٨  *كوت ديفوار 
 ١٨  *مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 ١٨  *غابون 
 ١٨  *غانا 
 ١٨  *ليبرييا 
 ١٨  مدغشقر 
 ١٨  *نيجرييا 
 ١٨  *مجهورية الكونغو 
 ١٧  رواندا 
 ١٧  *توغو 

  ٣٨٩ منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
 ١٥  *كمبوديا 
 ١٤  *فيجي 
 ٢٢  *اهلند 
 ١٣١  *إندونيسيا 
 ١٠٥  *ماليزيا 
 ٣٣  *ميامنار 
 ٢٥  *بابوا غينيا اجلديدة 
 ١٤  *الفلبني 
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 جمموع األصوات  األعضاء
 ١٦  *تايلند 
 ١٤  *فانواتو 

  ٣٦٢ أمريكا الالتينية والكارييب
 ٧  بربادوس 
 ١٩  *بوليفيا 
 ١٥٧  *ازيلربال 
 ١٩  *كولومبيا 
 ٧  كوستاريكا 
 ٧  مينيكيةاجلمهورية الدو 
 ١١  *إكوادور 
 ٨  *غواتيماال 
 ١٢  *غيانا 
 ٧  هاييت 
 ٨  *هندوراس 
 ١٥  *املكسيك 
 ٨  نيكاراغوا 
 ٨  *بنما 
 ١٠  باراغواي 
 ٢٤  *بريو 
 ١٠  *سورينام 
 ٧  *ترينيداد وتوباغو 
 ١٨  *فنـزويال 
  ١ ٠٠٠  :اموع
 .١٩٩٤ستوائية لعام عضو يف االتفاق الدويل لألخشاب اال * 
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 املرفق باء
قائمة بالبلدان اليت حتضر مؤمتر األمم املتحدة للتفاوض على اتفاق خيلف االتفاق الدويل 

اً أعضاء مستهلكة ـح بلدانــا أن تصبــ، واليت بإمكا١٩٩٤ام ــة لعــلألخشاب االستوائي
 )التعاريف (٢للتعريف الوارد يف املادة  وفقاً

 ألبانيا
 ئراجلزا

 *أستراليا
 *كندا
 *الصني
 *مصر

 *اجلماعة األوروبية
 *النمسا
 *بلجيكا

 اجلمهورية التشيكية
 إستونيا
 *فنلندا
 *فرنسا
 *أملانيا
 *اليونان
 *آيرلندا
 *إيطاليا
 ليتوانيا
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 *لكسمربغ
 *هولندا
 بولندا

 *الربتغال
 سلوفاكيا
 *إسبانيا
 *السويد

 *لشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ا
 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 العراق
 *اليابان
 ليسوتو

 اجلماهريية العربية الليبية
 املغرب
 *نيبال

 *نيوزيلندا
 *النرويج

 *مجهورية كوريا
 *سويسرا

 الواليات املتحدة األمريكية
  

 .١٩٩٤عضو يف االتفاق الدويل لألخشاب االستوائية لعام  * 


