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ملحوظة
تت�أ َّل ��ف رم ��وز وثائق الأمم املتح ��دة من �أحرف و�أرقام مع� � ًا .ويعني �إيراد �أحد هذه الرم ��وز الإحالة �إىل
�إحدى وثائق الأمم املتحدة.
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ه ��ذا املن�شور م ��ن �إعداد �أمانة الهيئات الت�شريعية ب�شعبة �ش�ؤون املعاه ��دات التابعة ملكتب الأمم املتحدة
باملخدرات واجلرمية .وم ��ن املنتظر �أن ي�صدر بلغات الأمم املتح ��دة الر�سمية ال�ست :الإ�سبانية
املعن ��ي
ِّ
والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية.

© الأمم املتحدة� ،آذار/مار�س  .2014جميع احلقوق حمفوظة ،يف جميع �أنحاء العامل.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن
� ِّأي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو
منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور من �إنتاج :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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مق ِّدمة
اع َتم ��د م�ؤمتر الأمم املتحدة العتماد اتفاقية وحيدة للمخ � ِّ�درات ،الذي ُعقد يف نيويورك من 24
كانون الثاين/يناير �إىل � 25آذار/مار�س  1961عم ًال بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي 689
للمخدرات ل�سنة  1961وفَتح باب التوقيع عليها .واعتَمد م�ؤمتر
ياء (د ،)26-االتفاقي َة الوحيدة
ِّ
للمخدرات ل�سنة  ،1961الذي ُعقد يف جنيف
الأمم املتحدة للنظر يف تعديالت االتفاقية الوحيدة
ِّ
م ��ن � 6إىل � 24آذار/مار�س  1972عم ًال بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ( 1577د،)50-
للمخدرات ل�سنة  1961وفَتح باب التوقيع عليه.
املعدل لالتفاقية الوحيدة
ِّ
الربوتوكولَ ِّ
واعتَمد م�ؤمتر الأمم املتحدة العتماد بروتوكول ب�ش�أن امل�ؤ ِّثرات العقلية ،الذي ُعقد يف فيينا من 11
كان ��ون الثاين/يناير �إىل � 21شباط/فرباي ��ر  1971عم ًال بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
 1474ياء (د ،)48-اتفاقي َة امل�ؤ ِّثرات العقلية وفَتح باب التوقيع عليها.
واعتَمد م�ؤمتر الأمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة جِّ
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات
االتار غري امل�شروع يف ِّ
العقلي ��ة ،الذي ُعقد يف فيينا م ��ن  25ت�شرين الثاين/نوفمرب �إىل  20كانون الأول/دي�سمرب 1988
عم�ل ً�ا بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماع ��ي  ،8/1988اتفاقي َة الأمم املتحدة ملكافحة جِّ
االتار
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية وفَتح باب التوقيع عليها.
غري امل�شروع يف ِّ
املخدرات ،وهي:
ويت�ض َّم ��ن ه ��ذا املن�شور ن�صو�ص االتفاقي ��ات الدولية الرئي�سية الثالث ملراقب ��ة ِّ
()1
للمخدرات ل�سنة  1961ب�صيغتها املع َّدل ��ة بربوتوكول �سنة  ،1972واتفاقية
االتفاقي ��ة الوحيدة
ِّ
()2
امل�ؤ ِّث ��رات العقلي ��ة ل�سن ��ة  ،1971واتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة جِّ
االتار غ�ي�ر امل�شروع يف
()3
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة .1988
ِّ
للمخدرات اخلا�ضعة للمراقب ��ة الدولية من�شورة على ح ��دة يف وثيقة رمزها
واجل ��داول املن َّقح ��ة
ِّ
.ST/CND/1/Add.1

( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،976الرقم .14152
( )2املرجع نف�سه ،املجلَّد  ،1019الرقم .14956
( )3املرجع نف�سه ،املجلَّد  ،1582الرقم .27627
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واجل ��داول املن َّقح ��ة للم�ؤ ِّث ��رات العقلية اخلا�ضعة للمراقب ��ة الدولية من�شورة عل ��ى حدة يف وثيقة
رمزها .ST/CND/1/Add.2
واجل ��داول املن َّقح ��ة للمواد الت ��ي يكرث ا�ستعمالها يف ال�صن ��ع غري امل�شروع للمخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّثرات
العقلية اخلا�ضعة للرقابة الدولية من�شورة على حدة يف وثيقة رمزها .ST/CND/1/Add.3
املخدرات
أحد ج ��داول ِّ
و�س ��وف حُت َّدث ه ��ذه الإ�ضافات ك َّلم ��ا ق َّررت جلن� � ُة ِّ
املخدرات �أن ُتع � ِّ�دل � َ
وامل�ؤ ِّث ��رات العقلي ��ة اخلا�ضع ��ة للمراقب ��ة الدولية �أو �أح � َ�د جداول امل ��واد التي يك�ث�ر ا�ستخدامها
يف ال�صن ��ع غ�ي�ر امل�شروع للمخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّث ��رات العقلية اخلا�ضع ��ة للمراقبة الدولي ��ة .و�س ُيلف َُت
انتب ��اه ال ��دول الأع�ض ��اء ومنظم ��ة ال�صح ��ة العاملية والهيئ ��ة الدولي ��ة ملراقبة املخ � ِّ�درات �إىل � ِّأي
ق ��رار ت َّتخ ��ذه جلنة املخ � ِّ�درات ب�ش�أن اجلد َول ��ة ،وذلك ب�إخطار م ��ن الأمني العام .و�س ��وف ُتن�شَ ر
اجل ��داول املح َّدث ��ة عل ��ى ال�صفحة ال�شبكي ��ة ذات ال�صل ��ة اخلا�صة مبكت ��ب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية.
ِّ
وميك ��ن ِّ
املخدرات ،وكذلك عن حالة
االطالع على معلومات عن حال ��ة االتفاقيات الدولية ملراقبة ِّ
املعاه ��دات الأخرى املتع � ِّ�ددة الأطراف التي �أودعت لدى الأمني العام لدى بدء نفاذها ،وذلك يف
املوقع ال�شبكي التايل.http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx :
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اجلزء الأول

االتفاقية الوحيدة
للمخ ِّدرات ل�سنة 1961
ب�صيغتها املع َّدلة بربوتوكول �سنة 1972

3

االتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات ل�سنة 1961
بن�صها املع َّدل بربوتوكول �سنة 1972
املع ِّدل لالتفاقية الوحيدة للمخ ِّدرات ل�سنة 1961
الديباجة
� َّإن الدول الأطراف،
اهتمام ًا منها ب�صحة الإن�سانية ورفاهها،
وت�سليم� � ًا منها با�ستمرار لزوم ا�ستعمال املخ � ِّ�درات الطبي لتخفيف الآالم ،وبوجوب اتِّخاذ
املخدرات لهذا الغر�ض،
التدابري الالزمة ل�ضمان توفُّر ِّ
املخدرات �آفة وبيلة ت�صيب الفرد ،وخطر ًا اجتماع ًّيا واقت�صاد ًّيا
وت�سليم ًا منها بكون �إدمان ِّ
يهدد الإن�سانية،
ِّ
و�إدراك ًا منها لواجبها يف منع هذه الآفة ومكافحتها،
ومن�سق ل�ضمان فعالية التداب�ي�ر امل َّتخذة �ضد �إ�ساءة
و�إذ ت ��رى �ضرورة القي ��ام بعمل عاملي َّ
املخدرات،
ا�ستعمال ِّ
وعلم� � ًا منها ب� َّأن هذا العم ��ل العاملي يقت�ضي تعاون ًا دول ًّيا حتدوه مب ��ادئ واحدة وي�ستهدف
�أغرا�ض ًا م�شرتك ًة،
املخدرات ورغب ًة منها يف �أن
واعرتاف� � ًا منها باخت�صا�ص الأمم املتحدة يف ميدان مراقب ��ة ِّ
تكون جميع الأجهزة الدولية املعنية يف �إطار هذه املنظمة،
ورغب� � ًة منه ��ا يف عقد اتفاقية دولي ��ة تكون مقبولة بوج ��ه عام وتخلف املعاه ��دات القائمة
املتعلق ��ة باملخ � ِّ�درات ،وتق�صر ا�ستعمال املخ � ِّ�درات على الأغرا�ض الطبي ��ة والعلمية ،وتكفل قيام
تعاون ومراقبة دوليني دائمني لتحقيق هذه الأهداف والأغرا�ض،
5

املخدرات
االتفاقيات الدولية ملراقبة ِّ
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قد اتَّفقت على ما يلي:

()1

املادة  -1تعاريف
 -1ت�س ��ري التعاري ��ف التالية على جمي ��ع ن�صو�ص هذه االتفاقية ،م ��ا مل يق�ض �صريح
الن�ص �أو �سياقه بغري ذلك:
املخدرات.
ق�صد بتعبري "الهيئة" الهيئة الدولية ملراقبة ِّ
(�أ) ُي َ
ق�ص ��د بتعبري "القنَّب" الأط ��راف املزهرة �أو املثمرة من نبت ��ة القنَّب (وال ي�شمل
(ب) ُي َ
البذور ،والأوراق غري امل�صحوبة ب�أطراف) التي مل ي�ستخرج الراتينج منها� ،أ ًّيا كانت ت�سميتها.
ق�صد بتعبري "نبتة القنَّب" �أ َّية نبتة من جن�س القنَّب.
(ج) ُي َ
ق�صد بتعبري "راتينج القنَّب" الراتينج املف�صول ،اخلام �أو املنقَّى ،امل�ستخرج من
(د) ُي َ
نبتة القنَّب.
ق�صد بتعبري "جنبة الكوكا" جميع �أنواع اجلنبات من جن�س �أريرتوك�سيلون.
(هـ) ُي َ
ق�صد بتعبري "ورقة الكوكا" ورقة جنبة الكوكا با�ستثناء الورقة التي ا�ستخرج منها
(و) ُي َ
كل الأكجونني والكوكايني وجميع �أ�شباه قلويات الأكجونني الأخرى.
املخدرات التابعة للمجل�س.
ق�صد بتعبري "اللجنة" جلنة ِّ
(ز) ُي َ
ق�صد بتعبري "املجل�س" املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة.
(ح) ُي َ
ق�صد بتعبري "الزراعة" زراعة خ�شخا�ش الأفيون ،وجنبة الكوكا ،ونبتة القنَّب.
(ط) ُي َ
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "املخ � ِّ�در" كل م ��ادة طبيعي ��ة �أو تركيبي ��ة ،من امل ��واد املدرجة يف
(ي) ُي َ
اجلدولني الأول والثاين.
ق�صد بتعبري "اجلمعية العامة" اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
(ك) ُي َ
للمخدرات ل�سنة
ن�ص لديباجة الربوتوكول املع � ِّ�دل لالتفاقية الوحيدة
ِّ
( )1مالحظ ��ة م ��ن الأمانة العامة :فيما يلي ُّ

:1961
"� َّإن الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول،
للمخدرات ل�سنة  ،1961املعقودة يف نيويورك يف � 30آذار/مار�س 1961
"وقد نظرت يف �أحكام االتفاقية الوحيدة
ِّ
(والتي ي�شار �إليها فيما يلي باالتفاقية الوحيدة)،
"واذ ترغب يف تعديل االتفاقية الوحيدة،
"قد اتَّفقت على ما يلي":

للمخدرات ل�سنة 1961ب�صيغتها املع َّدلة بربوتوكول �سنة 1972
اجلزء الأول -االتفاقية الوحيدة
ِّ
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االت ��ار غري امل�ش ��روع" زراعة املخ � ِّ�درات �أو جِّ
ق�ص ��د بتعب�ي�ر " جِّ
االت ��ار بها خالف ًا
(ل) ُي َ
لأحكام هذه االتفاقية.
ق�ص ��د بتعب�ي�ري "اال�ست�ي�راد" و"الت�صدي ��ر" ،مب ��ا ينطوي علي ��ه كل منهما ،نقل
(م) ُي َ
املخدرات ماد ًّيا من دولة �إىل �أخرى� ،أو من �إقليم �إىل �آخر يف الدولة ذاتها.
ِّ
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "ال�صن ��ع" جمي ��ع العمليات ،غري الإنت ��اج ،التي يح�ص ��ل بها على
(ن) ُي َ
خمدرات �أخرى.
املخدرات �إىل ِّ
املخدرات ،وت�شمل التنقية وحتويل ِّ
ِّ
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "الأفي ��ون الطب ��ي" الأفيون الذي م� � َّر بالعمليات الالزم ��ة لتهيئته
(�س) ُي َ
لال�ستعمال الطبي.
ق�صد بتعبري "الأفيون" الع�صارة املخثرَّ ة خل�شخا�ش الأفيون.
(ع) ُي َ
ق�صد بتعبري "خ�شخا�ش الأفيون" جنبة ف�صيلة اخل�شخا�ش املن ِّوم.
(ف) ُي َ
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "ق� � ّ�ش اخل�شخا�ش" جمي ��ع �أج ��زاء خ�شخا�ش الأفي ��ون (با�ستثناء
(�ص) ُي َ
البذور) بعد ح�صاده.
خمدر.
ق�صد بتعبري "امل�ستح�ضر" كل مزيج جامد �أو �سائل به ِّ
(ق) ُي َ
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "الإنتاج" ف�صل الأفيون و�أوراق الك ��وكا والقنَّب وراتينج القنَّب عن
(ر) ُي َ
نبتاتها.
ق�ص ��د بتعابري "اجلدول الأول" و"اجل ��دول الثاين" و"اجلدول الثالث" و"اجلدول
(�ش) ُي َ
الراب ��ع" قوائ ��م املخ � ِّ�درات �أو امل�ستح�ض ��رات التي حتمل ه ��ذه الأرقام واملرفقة به ��ذه االتفاقية،
ب�صيغها املع َّدلة من حني �إىل �آخر وفق ًا لأحكام املادة .3
ق�صد بتعبري "الأمني العام" الأمني العام للأمم املتحدة.
(ت) ُي َ
املخدرات املوج ��ودة يف � ِّأي بلد �أو �إقليم
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "املخزون اخلا�ص" كميات ِّ
(ث) ُي َ
بحي ��ازة حكوم ��ة هذا البل ��د �أو الإقلي ��م ،ال�ستعماله ��ا يف �أغرا�ضها اخلا�ص ��ة ،وملواجهة الظروف
ويف�سر تعبري "الأغرا�ض اخلا�صة" تبع ًا لذلك.
اال�ستثنائية الطارئة؛ َّ
املخدرات املوجودة يف � ِّأي بل ��د �أو �إقليم واملع َّدة
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "املخزون" كمي ��ات ِّ
(خ) ُي َ
لأحد الأغرا�ض التالية:
‘  ’1ال�ستهالكها يف البلد �أو الإقليم يف الأغرا�ض الطبية والعلمية؛
املخدرات �أو املواد الأخرى؛
‘  ’2ال�ستعمالها يف البلد �أو الإقليم يف �صنع ِّ
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‘ ’3لت�صديرها؛
املخدرات املوجودة يف البلد �أو الإقليم:
وال ي�شمل هذا التعبري كميات ِّ
‘  ’4بحيازة ال�صيادلة وغريهم من مو ِّزع ��ي التجزئة امل�أذونني وامل�ؤ�س�سات امل� َّؤهلة
�أو الأ�شخا� ��ص امل� َّؤهلني �أثناء ممار�ستهم �أو ممار�سته ��ا الوظائف العالجية �أو
العلمية ب�إجازة �صحيحة؛
‘�  ’5أو ب�صفة "خمزون خا�ص".
ق�صد بتعبري "الإقليم" � ُّأي جزء من دولة ُي َع ُّد كيان ًا م�ستق ًّال لأغرا�ض تطبيق نظام
(ذ) ُي َ
�شه ��ادات اال�ست�ي�راد و�إجازات الت�صدير املن�صو�ص عليها يف امل ��ادة  .31وال ي�سري هذا التعريف
على تعبري "الإقليم" امل�ستعمل يف املادتني  42و.46
ُ -2يعت�ب�ر املخ � ِّ�در "م�ستهلك ًا" يف حكم هذه االتفاقية ،متى ُق � ِّ�دم �إىل � ِّأي �شخ�ص �أو �أ َّية
ُف�سر كلمة "اال�ستهالك" وفق ًا
م�ؤ�س�سة للتوزيع بالتجزئة �أو لال�ستعمال الطبي �أو للبحث العلمي؛ وت َّ
لذلك.

املادة  -2املواد اخلا�ضعة للمراقبة
 -1تخ�ض ��ع املخ � ِّ�درات املدرج ��ة يف اجل ��دول الأول� ،إ َّال فيما يتعلق بالتداب�ي�ر الرقابية
املخدرات املق�صودة يف
خمدرات مع َّينة ،جلميع التدابري الرقابي ��ة ال�سارية على ِّ
املق�ص ��ورة على ِّ
ه ��ذه االتفاقي ��ة وال �سيما التدابري املن�صو�ص عليها يف امل ��واد ( 4ج) و 19و 20و 21و 29و 30و31
و 32و 33و 34و.37
املخدرات املدرجة يف اجلدول الثاين ل ��ذات التدابري الرقابية التي تخ�ضع
 -2تخ�ض ��ع ِّ
له ��ا املخ � ِّ�درات املدرجة يف اجلدول الأول ،با�ستثناء التداب�ي�ر املن�صو�ص عليها يف الفقرتني  2و5
من املادة  30فيما يتعلق بتجارة التجزئة.
 -3تخ�ض ��ع امل�ستح�ضرات ،غ�ي�ر املد َرجة يف اجلدول الثالث ،ل ��ذات التدابري الرقابية
املخدرات التي حتتويها؛ ولك ��ن ال يتط َّلب ،يف حالة ه ��ذه امل�ستح�ضرات ،تقدمي
الت ��ي تخ�ضع له ��ا ِّ
املخدرات ،وال حاجة لأن
تقدي ��رات (املادة  )19و�إح�صاءات (امل ��ادة  )20غري تلك املتعلقة بهذه ِّ
ت�سري �أحكام الفقرة ( 2ج) من املادة  29والفقرة ( 1ب) ‘ ’2من املادة .30
 -4تخ�ض ��ع امل�ستح�ضرات املدرج ��ة يف اجلدول الثال ��ث لذات التداب�ي�ر الرقابية التي
للمخدرات املدرج ��ة يف اجلدول الثاين؛ ولك ��ن ال حاجة لأن
تخ�ض ��ع له ��ا امل�ستح�ض ��رات املحتوية
ِّ
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ت�س ��ري عليها �أحكام الفقرة ( 1ب) والفقرات من � 3إىل  15من املادة  ،31وال بالن�سبة حليازتها
وتوزيعه ��ا بالتجزئة� ،أحكام الفقرة (ب) م ��ن املادة 34؛ وتقت�صر املعلومات املطلوبة ،فيما يتعلق
بالتقدي ��رات (امل ��ادة  )19والإح�صاءات (املادة  ،)20على كميات املخ � ِّ�درات امل�ستعملة يف �صنع
هذه امل�ستح�ضرات.
املخدرات املدرجة يف اجلدول الرابع يف اجلدول الأول كذلك ،وتخ�ضع جلميع
 -5تدرج ِّ
املخدرات املدرجة فيه؛ وبالإ�ضافة �إىل ذلك:
التدابري الرقابية ال�سارية على ِّ
(�أ) تق ��وم ال ��دول الأطراف با ِّتخ ��اذ �أ َّية تدابري رقابية خا�صة ت ��رى لزومها ب�سبب �ش َّدة
املخدرات املد َرجة على هذا النحو؛
خطورة خ�صائ�ص ِّ
(ب) وتق ��وم الدول الأطراف� ،إن ر�أت � َّأن الأح ��وال ال�سائدة يف بالدها جتعل ذلك �أن�سب
املخدرات و�صنعها وت�صديرها وا�ستريادها
و�سيلة حلماية ال�صحة العامة ،بحظر �إنتاج مثل هذه ِّ
جِّ
واالت ��ار به ��ا و�إحرازه ��ا �أو ا�ستعماله ��ا ،با�ستثن ��اء الكميات التي ق ��د تلزم ،ق�ص ��ر ًا ،للأبحاث
املخدرات
الطبي ��ة والعلمي ��ة ،مبا يف ذلك التج ��ارب ال�سريري ��ة (الإكلينيكية) التي جت ��ري بتلك ِّ
والت ��ي يج ��ب �إجرا�ؤه ��ا حتت الإ�ش ��راف واملراقب ��ة املبا�شري ��ن للدولة الط ��رف املعني ��ة �أو يجب
�إخ�ضاعها لهما.
 -6ف�ض�ل ً�ا عن اخل�ضوع للتداب�ي�ر الرقابية ال�سارية على جميع املخ � ِّ�درات املدرجة يف
اجلدول الأول ،يخ�ضع الأفيون لأحكام البند (و) من الفقرة ( )1من املادة  19و�أحكام املواد 21
مك َّرر ًا و 23و ،24وتخ�ضع ورقة الكوكا لأحكام املادتني  26و ،27ويخ�ضع القنَّب لأحكام املادة .28
 -7يخ�ض ��ع خ�شخا�ش الأفيون ،وجنبة الكوكا ،ونبت ��ة القنَّب ،وق�ش اخل�شخا�ش ،و�أوراق
الق َّن ��ب ،للتداب�ي�ر الرقابية املن�صو�ص عليها يف البند (هـ) من الفقرة ( )1من املادة  ،19والبند
(ز) م ��ن الفق ��رة ( )1من املادة  20ويف املادة  21مك َّرر ًا ويف املواد 24-22؛ واملواد  22و 26و27؛
واملادتني  22و28؛ واملادة 25؛ واملادة  28على التوايل.
 -8تبذل الدول الأطراف غاية جهدها لتطبيق تدابري الإ�شراف املمكنة على املواد التي
املخدرات غري امل�شروع.
ال تتناولها هذه االتفاقية والتي قد ت�ستعمل مع ذلك يف �صنع ِّ
املخدرات التي ت�ستعمل
  -9ال تل ��زم الدول الأطراف بتطبيق �أحكام هذه االتفاقية على ِّ
عادة يف ال�صناعة لغري الأغرا�ض الطبية �أو العلمية ،وذلك بال�شرطني التاليني:
(�أ) �أن تكف ��ل ،با�ستخ ��دام الو�سائ ��ل املنا�سب ��ة لتغي�ي�ر ال�صف ��ات الطبيعي ��ة� ،أو
و�سائ ��ل �أخ ��رى ،ع ��دم قابلي ��ة املخ � ِّ�درات امل�ستع َمل ��ة عل ��ى ذل ��ك الوج ��ه لإ�س ��اءة اال�ستعم ��ال
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�أو �إح ��داث �آث ��ار �ض ��ارة (الفق ��رة  3م ��ن امل ��ادة  )3وع ��دم �إم ��كان اال�س�ت�رداد العمل ��ي للم ��واد
ال�ضارة.
خمدر
تقدمه ��ا كمي ��ة كل ِّ
(ب)  �أن تب�ِّينِنِّ يف املعلوم ��ات الإح�صائي ��ة (امل ��ادة  )20الت ��ي ِّ
ا�ستُخدمت على هذا الوجه.

املادة  -3تغيري نطاق املراقبة
�  -1إذا و�ص ��ل �إىل دولة من ال ��دول الأطراف �أو �إىل منظمة ال�صح ��ة العاملية معلومات
ت ��رى �أنها ق ��د تقت�ضي �إدخال � ِّأي تعديل على � ٍّأي من اجلداول ،ت�شع ��ر الأمني العام وتزوده بجميع
املعلومات امل�ؤيدة للإ�شعار.
 -2ينهي الأم�ي�ن العام هذا الإ�شعار و�أ َّية معلومات يراها مالئمة� ،إىل الدول الأطراف
واللجنة ،وكذلك �إىل منظمة ال�صحة العاملية �إن كان الإ�شعار مر�س ًال من �إحدى الدول الأطراف.
-3

يف حالة تع َّلق الإ�شعار مبادة غري مدرجة يف � ِّأي اجلدولني الأول �أو الثاين:
‘  ’1تقوم ال ��دول الأطراف ،يف �ضوء املعلوم ��ات املتوفِّرة ،بدرا�س ��ة �إمكان �إخ�ضاع
املخدرات املد َرجة يف
تلك املادة م�ؤقَّت ًا جلمي ��ع التدابري الرقابية ال�سارية على ِّ
اجلدول الأول؛
‘  ’2يجوز للجنة ،ريثما ت َّتخذ قرارها املن�صو�ص عليه يف البند ‘ ’3من هذه الفقرة،
�أن تق� � ِّرر قيام ال ��دول الأطراف بتطبيق جميع التداب�ي�ر الرقابية املطبقة على
املخ � ِّ�درات املدرج ��ة يف اجل ��دول الأول على هذه امل ��ادة م�ؤ َّقت� � ًا .وتط ِّبق الدول
الأطراف هذه التدابري م�ؤقَّت ًا على املادة املعنية؛
‘�  ’3إذا وجدت منظمة ال�صحة العاملية � َّأن هذه املادة قد ت�ؤ ِّدي �إىل �إ�ساءة اال�ستعمال
املخدرات املدرجة يف � ِّأي اجلدولني الأول �أو
وحت ��دث �آثار ًا �ضا َّر ًة مماثلة لآث ��ار ِّ
خمدر ،تنهي ذل ��ك �إىل اللجنة التي يجوز لها �أن
الث ��اين �أو ميكن حتويلها �إىل ِّ
تق ِّرر �إ�ضافة هذه املادة �إىل � ِّأي اجلدولني الأول �أو الثاين ،وفق ًا لتو�صية منظمة
ال�صحة العاملية.

�  -4إذا وج ��دت منظم ��ة ال�صحة العاملي ��ة �أنه ال ميكن لأح ��د امل�ستح�ض ��رات �أن ي�ؤ ِّدي،
ب�سبب املواد التي يحويها� ،إىل �إ�ساءة اال�ستعمال وال ميكنه �أن يحدث �آثا ًّرا �ضار ًة (الفقرة  )3وال
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املخدر منه ،فللجنة �أن ت�ضيف هذا امل�ستح�ضر �إىل اجلدول الثالث ،وفق ًا
ميكن ب�سهولة ا�سرتداد ِّ
لتو�صية منظمة ال�صحة العاملية.
�  -5إذا وج ��دت منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة � َّأن �أح ��د املخ � ِّ�درات املدرج ��ة يف اجلـ ��دول
الأول ق ��د ي� ��ؤ ِّدي بوجـه خا�ص �إىل �إ�س ��اءة اال�ستعمال �أو �إحداث �آثار �ض ��ا َّرة (الفقرة  )3و� َّأن هذه
املخدرات املد َرجة
القابلي ��ة ال تقابلها فوائ ��د عالجية ملمو�سة غري موجودة يف مواد �أخ ��رى غري ِّ
املخدر يف اجل ��دول الراب ��ع ،وفق ًا لتو�صي ��ة منظمة
يف اجل ��دول الراب ��ع ،فللجن ��ة �أن ت ��درج ه ��ذا ِّ
ال�صحة العاملية.
مبخدر مد َرج يف � ِّأي اجلدولني الأول �أو الثاين� ،أو مب�ستح�ضر
�  -6إذا كان الإ�شعار متع ِّلق ًا ِّ
مد َرج يف اجلدول الثالث ،فللجنة �أن تقوم ،ف� ً
ضال عن اتِّخاذ التدابري املن�صو�ص عليها يف الفقرة
 ،5بتعدي ��ل � ِّأي ج ��دول من اجلداول ،وفق ًا لتو�صي ��ة منظمة ال�صحة العاملي ��ة ،ب�إحدى الطريقتني
التاليتني:

خمدر ما من اجلدول الأول �إىل اجلدول الثاين �أو العك�س؛ �أو
(�أ) نقل ِّ
خمدر ما �أو م�ستح�ضر ما ،ح�سب احلالة ،من � ِّأي جدول.
(ب) �شطب ِّ
 -7يب ِّلغ الأم ُني العا ُّم � َّأي قرار ت َّتخذه اللجنة عم ًال بهذه املادة �إىل جميع الدول الأع�ضاء
يف الأمم املتحدة ،والدول غري الأع�ضاء الأطراف يف االتفاقية ،ومنظمة ال�صحة العاملية ،والهيئة.
و ُين َّف ��ذ هذا القرار بالن�سبة �إىل كل دولة طرف يف تاريخ ورود البالغ املذكور �أعاله ،وت َّتخذ الدول
الأطراف فور ًا جميع التدابري املطلوبة يف هذه االتفاقية.
�( -8أ) تخ�ض ��ع قرارات اللجنة بتعديل � ِّأي جدول من اجلداول لإعادة النظر من قبل
تقدمه �أ َّي ��ة دولة من الدول الأطراف يف غ�ض ��ون ت�سعني يوما من تاريخ
املجل� ��س ،بن ��ا ًء على طلب ِّ
ً
ر�سل هذا الطلب �إىل الأمني العام م�شفوعا بجميع املعلومات ذات العالقة
ورود �إ�شعار بالقرار .و ُي َ
التي ي�ستند �إليها طلب �إعادة النظر؛
(ب) يحي ��ل الأم�ي�ن الع ��ام ن�سخ� � ًا م ��ن ه ��ذا الطل ��ب وجمي ��ع املعلوم ��ات ذات العالق ��ة
�إىل اللجن ��ة ،ومنظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة ،وجمي ��ع ال ��دول الأط ��راف ،ويدعوه ��ا �إىل تق ��دمي
مالحظاته ��ا يف غ�ض ��ون ت�سع�ي�ن يوم� � ًا .و ُتق� � َّدم جمي ��ع املالحظات املر�سل ��ة �إىل املجل� ��س للنظر
فيها؛

املخدرات
االتفاقيات الدولية ملراقبة ِّ

12

(ج) يج ��وز للمجل�س ت�أكيد قرار اللجنة �أو تعديل ��ه �أو �إلغا�ؤه ،ويكون قرار املجل�س نهائ ًّيا.
وير�س ��ل �إ�شعار بقرار املجل�س �إىل جمي ��ع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،والدول غري الأع�ضاء
الأطراف يف االتفاقية ،واللجنة ،ومنظمة ال�صحة العاملية ،والهيئة؛
(د) يظ ُّل قرار اللجنة الأ�صلي نافذ ًا حتى �إعادة النظر فيه.
  -9ال تخ�ض ��ع ق ��رارات اللجنة امل َّتخذة مبوجب �أحكام هذه امل ��ادة لإجراء �إعادة النظر
املن�صو�ص عليه يف املادة .7

املادة  -4التزامات عامة
ت َّتخذ الدول الأطراف التدابري الت�شريعية والإدارية الالزمة ملا يلي:
(�أ) لإنفاذ وتنفيذ �أحكام هذه االتفاقية ،كل يف �إقليمها؛
(ب) للتعاون مع الدول الأخرى على تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية؛
املخدرات و�صنعه ��ا وت�صديرها وا�ستريادها وتوزيعه ��ا جِّ
واالتار بها
(ج) لق�ص ��ر �إنت ��اج ِّ
وا�ستعماله ��ا وحيازتها ،عل ��ى الأغرا�ض الطبية والعلمية دون �سواها ،رهن� � ًا مبراعاة �أحكام هذه
االتفاقية.

املادة �  -5أجهزة املراقبة الدولية
تواف ��ق ال ��دول الأطراف ،اعرتاف� � ًا منها باخت�صا� ��ص الأمم املتحدة فيما يتعل ��ق باملراقبة
املخدرات التابعة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
الدولي ��ة
للمخدرات ،على �أن تعهد �إىل جلن ��ة ِّ
ِّ
املخدرات بالوظائف امل�سندة �إىل كل منهما مبوجب هذه االتفاقية.
والهيئة الدولية ملراقبة ِّ

املادة  -6نفقات �أجهزة املراقبة الدولية
حتدده ��ا اجلمعية العامة.
تتح َّم ��ل الأمم املتح ��دة نفق ��ات اللجنة والهيئة بال�ش ��روط التي ِّ
وت�ش�ت�رك ال ��دول الأطراف غ�ي�ر الأع�ضاء يف الأمم املتح ��دة يف هذه النفق ��ات باملبالغ التي ترى
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وحتددها م ��ن حني �إىل �آخ ��ر بعد الت�ش ��اور مع حكوم ��ات تلك الدول
اجلمعي ��ة العام ��ة عدالته ��ا ِّ
الأطراف.

املادة � -7إعادة النظر يف قرارات اللجنة
وتو�صياتها
يخ�ض ��ع كل ق ��رار ت َّتخذه اللجن ��ة ،با�ستثناء الق ��رارات املن�صو�ص عليها يف امل ��ادة  ،3وكل
تو�صي ��ة تعتمدها تنفيذ ًا لأحكام هذه االتفاقية ،ك�سائر قراراتها وتو�صياتها ،للموافقة �أو التعديل
من قبل املجل�س �أو اجلمعية العامة.

املادة  -8وظائف اللجنة
تُخ َّول اللجن� � ُة �صالحي َة النظر يف جميع امل�سائل املت�صلة ب�أهداف هذه االتفاقية ،وال �سيما
امل�سائل التالية:
(�أ) تعديل اجلداول وفقا للمادة 3؛
(ب) لفت نظر الهيئة �إىل جميع امل�سائل التي قد تت�صل بوظائف الهيئة؛
(ج) و�ض ��ع التو�صي ��ات الالزم ��ة لإعم ��ال �أح ��كام ه ��ذه االتفاقي ��ة �أو حتقي ��ق �أهدافها،
مب ��ا يف ذل ��ك اق�ت�راح برام ��ج البح ��ث العلم ��ي وتب ��ادل املعلوم ��ات ذات الطاب ��ع العلم ��ي
�أو التقني؛
(د) ا�سرتع ��اء �أنظ ��ار الدول غري الأط ��راف �إىل الق ��رارات التي ت َّتخذه ��ا والتو�صيات
الت ��ي تعتمده ��ا مبوج ��ب ه ��ذه االتفاقية ،لتنظ ��ر تلك ال ��دول يف �إم ��كان اتِّخاذ التداب�ي�ر املتفقة
معها.

املادة  -9تكوين الهيئة ووظائفها
 -1تت�ألَّف الهيئة من ثالثة ع�شر ع�ضو ًا ينتخبهم املجل�س على الوجه التايل:
(�أ) ثالثة �أع�ضاء من ذوي اخلربة يف الطب �أو علوم العقاقري �أو ال�صيدلة يختارون من
قائمة ب�أ�سماء خم�سة �أ�شخا�ص على الأقل ِّ
تر�شحهم منظمة ال�صحة العاملية؛
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(ب) ع�ش ��رة �أع�ضاء يختارون من قائمة ب�أ�سم ��اء �أ�شخا�ص ِّ
تر�شحهم الدول الأع�ضاء يف
الأمم املتحدة والدول الأطراف غري الأع�ضاء يف الأمم املتحدة.
مم ��ن يتم َّتع ��ون بالثق ��ة العام ��ة لكفاءته ��م ونزاهته ��م
 -2يك ��ون �أع�ض ��اء الهيئ ��ة َّ
وجت ُّرده ��م .وال يج ��وز له ��م� ،أثن ��اء واليته ��م� ،شغ ��ل � ِّأي من�ص ��ب �أو مزاول ��ة � ِّأي ن�ش ��اط م ��ن
�ش�أن ��ه �أن يعوقه ��م ع ��ن املبا�ش ��رة النـزيه ��ة لوظائفه ��م .وي َّتخ ��ذ املجل� ��س ،بالت�ش ��اور م ��ع
الهيئ ��ة ،جمي ��ع الرتتيب ��ات الالزم ��ة ليكف ��ل للهيئ ��ة ا�ستقالله ��ا الفن ��ي الت ��ام يف مبا�ش ��رة
وظائفها.
 -3يراع ��ي املجل� ��س ،م ��ع اعتباره التام ملب ��د�أ التمثي ��ل الجغرافي الع ��ادل� ،أهمية كون
املخدرات يف البلدان املنتجة وال�صانعة
الهيئ ��ة ت�ض ُّم ،بن�سبة عادل ��ة� ،أ�شخا�ص ًا لهم معرفة بحالة ِّ
وامل�ستهلكة ،ويكونون مت�صلني بهذه البلدان.
 -4ت�سع ��ى الهيئ ��ة ،بالتع ��اون مع احلكوم ��ات وبدون امل�سا� ��س ب�أحكام ه ��ذه االتفاقية،
املخدرات و�إنتاجه ��ا و�صناعتها وا�ستعمالها على الكمي ��ة الكافية التي تتط َّلبها
�إىل ق�ص ��ر زراعة ِّ
املخدرات �أو
الأغرا� ��ض الطبي ��ة والعلمية ،و�إىل �ضمان توفُّرها لهذه الأغرا� ��ض ،و�إىل منع زراعة ِّ
�إنتاجه ��ا �أو �صناعتها بطريقة غري م�شروعة� ،أو جِّ
االتار غري امل�ش ��روع فيها �أو ا�ستعمالها ب�صورة
غري م�شروعة.
 -5يج ��ب �أن تك ��ون كافة التدابري الت ��ي ت َّتخذها الهيئة مبوجب ه ��ذه االتفاقية �أكرث ما
تك ��ون ِّ
مت�شي ًا مع الع ��زم على تعزيز تعاون احلكومات مع الهيئة وعلى توفري الأداة الالزمة لإقامة
ويي�سر اتِّخاذ التدابري الوطنية الف َّعالة لبلوغ
حوار م�ستمر بني احلكومات والهيئة على نحو ي�ساعد ِّ
�أهداف هذه االتفاقية.

املادة  -10م َّدة والية �أع�ضاء الهيئة
ومكاف�أتهم
 -1تكون م َّدة والية �أع�ضاء الهيئة خم�س �سنوات ويجوز �إعادة انتخابهم.
 -2تنته ��ي والي ��ة كل ع�ض ��و يف الهيئ ��ة ع�شي ��ة �أول جل�س ��ة للهيئ ��ة يح� � ُّق خللف ��ه
ح�ضورها.
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ُيعترب ع�ضو الهيئة م�ستقي ًال بانقطاعه عن ح�ضور ثالث دورات متعاقبة.

 -4يج ��وز للمجل� ��س ،بنا ًء على تو�صي ��ة الهيئة� ،أن يف�ص ��ل � َّأي ع�ض ��و يف الهيئة مل يعد
ي�ست ��ويف ال�ش ��روط املطلوب ��ة يف الفقرة  2من امل ��ادة  .9وت�صدر هذه التو�صي ��ة مبوافقة ت�سعة من
�أع�ضاء الهيئة.
املجل�س � َّأي مقعد ي�شغر خالل والية �شاغله ،بانتخاب ع�ضو �آخر للم َّدة الباقية،
 -5ميلأ
ُ
يف �أقرب وقت ممكن ووفق ًا للأحكام املنطبقة من املادة .9
-6

يتقا�ضى �أع�ضاء الهيئة مكاف�أة منا�سبة حُت ِّدد مقدارها اجلمعية العامة.

املادة  -11نظام الهيئة الداخلي
 -1تنتخ ��ب الهيئ ��ة رئي�سه ��ا والأع�ض ��اء الذين ترى لزومه ��م لتكوين مكتبه ��ا ،وتعتمد
نظامها الداخلي.
  -2جتتم ��ع الهيئة كلما ر�أت ل ��زوم ذلك حل�سن �أداء وظائفها ،وتعقد دورتني على الأقل
كل �سنة تقوميية.
 -3يكتمل ن�صاب اجتماعات الهيئة بح�ضور ثمانية �أع�ضاء.

املادة  -12تطبيق نظام التقديرات
  -1حت � ِّ�دد الهيئ ��ة امليعاد �أو املواعي ��د التي يجب فيها والطريقة الت ��ي ينبغي بها تقدمي
التقديرات وفق ًا لأحكام املادة  ،19وتق ِّرر اال�ستمارات الالزمة لذلك.
 -2تق ��وم الهيئ ��ة ،فيم ��ا يتعل ��ق بالبل ��دان والأقالي ��م الت ��ي ال ت�س ��ري عليه ��ا ه ��ذه
االتفاقي ��ة بدع ��وة احلكوم ��ات املعني ��ة �إىل تق ��دمي التقدي ��رات الالزم ��ة وفق� � ًا لأح ��كام ه ��ذه
االتفاقية.
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 -3تق ��وم الهيئ ��ة ق ��در �إمكانها ،عن ��د تخلُّف �أ َّية دولة ع ��ن تزويدها يف امليع ��اد املح َّدد
بالتقدي ��رات الالزمة عن � ِّأي �إقليم م ��ن �أقاليمها ،بو�ضع هذه التقدي ��رات بنف�سها وبالتعاون� ،إن
�أمكن ،مع احلكومة املعنية.
 -4تق ��وم الهيئ ��ة بدرا�س ��ة التقدي ��رات ،مبا يف ذل ��ك التقدي ��رات الإ�ضافي ��ة ،ويجوز
له ��ا� ،إ َّال فيم ��ا يتعلق بالكمي ��ات الالزمة للأغرا� ��ض اخلا�صة� ،أن تطل ��ب ب�ش�أن � ِّأي بل ��د �أو �إقليم
ُق � ِّ�دم عن ��ه � ُّأي تقدير ،املعلوم ��ات التي ترى لزومه ��ا ال�ستكمال ه ��ذا التقدير �أو �إي�ض ��اح � ِّأي بيان
وارد فيه.
 -5م ��ن �أج ��ل ق�ص ��ر ا�ستعم ��ال املخ � ِّ�درات وتوزيعه ��ا عل ��ى الكمي ��ة الكافي ��ة
الالزم ��ة للأغرا� ��ض الطبي ��ة والعلمي ��ة و�ضم ��ان توفُّره ��ا له ��ذه الأغرا� ��ض تق ��وم الهيئ ��ة ،يف
�أق�ص ��ر وق ��ت ممك ��ن ،ب�إق ��رار التقدي ��رات ،مب ��ا فيه ��ا التقدي ��رات الإ�ضافي ��ة؛ ويج ��وز له ��ا
تعديله ��ا كذل ��ك مبوافق ��ة احلكوم ��ة املعني ��ة .ويف حال ��ة ع ��دم االتف ��اق ب�ي�ن احلكوم ��ة والهيئة
يك ��ون م ��ن ح ��ق الهيئ ��ة و�ض ��ع و�إب�ل�اغ ون�ش ��ر تقديراته ��ا اخلا�ص ��ة ،مب ��ا فيه ��ا التقدي ��رات
الإ�ضافية.
 -6تن�ش ��ر الهيئ ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل التقارير املذك ��ورة يف امل ��ادة  ،15ويف الأوقات التي
حتدده ��ا ،وم َّرة يف ال�سنة على الأقل ،املعلوم ��ات املتعلقة بالتقديرات والكفيلة ،يف ر�أيها ،بتف�سري
ِّ
تنفيذ هذه االتفاقية.

املادة  -13تطبيق نظام البيانات الإح�صائية
  -1حت � ِّ�دد الهيئ� � ُة الطريق� � َة وال�ش � َ
�كل اللذين يجب بهم ��ا تقدمي البيان ��ات الإح�صائية
املن�صو�ص عليها يف املادة  20وتق ِّرر اال�ستمارات الالزمة لذلك.
 -2تدر�س الهيئة هذه البيانات للتحقُّق من امتثال �أ َّية دولة طرف �أو غري طرف لأحكام
هذه االتفاقية.
 -3للهيئ ��ة �أن تطل ��ب م ��ن املعلومات الإ�ضافي ��ة ما ترى لزوم ��ه ال�ستكم ��ال �أو لإي�ضاح
املعلومات الواردة يف تلك البيانات الإح�صائية.
  -4ال اخت�صا�ص للهيئة يف توجيه � ِّأي �س�ؤال �أو �إبداء � ِّأي ر�أي ب�ش�أن البيانات الإح�صائية
باملخدرات الالزمة للأغرا�ض اخلا�صة.
املتعلقة
ِّ
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املادة  -14التدابري التي ت َّتخذها الهيئة ل�ضمان تنفيذ
�أحكام االتفاقية
�( -1أ) �إذا ب ��دت للهيئ ��ة ،بع ��د درا�س ��ة املعلوم ��ات املق َّدم ��ة �إليه ��ا مبوج ��ب ه ��ذه
املر�سلة �إليها من �أجه ��زة الأمم املتحدة �أو من الوكاالت
االتفاقي ��ة من احلكوم ��ات� ،أو املعلومات َ
املتخ�ص�ص ��ة� ،أو م ��ن املنظمات احلكومية الدولي ��ة الأخرى �أو املنظم ��ات الدولية غري احلكومية
ِّ
الت ��ي لها �صالحيات مبا�شرة يف املو�ضوع والت ��ي تتم َّتع مبركز ا�ست�شاري لدى املجل�س االقت�صادي
واالجتماع ��ي طبق� � ًا للمادة  71من ميث ��اق الأمم املتح ��دة �أو التي تتم َّتع مبركز مماث ��ل بنا ًء على
اتف ��اق خا� ��ص م ��ع املجل�س ،ب�ش ��رط موافقة اللجن ��ة على املعلوم ��ات املق َّدمة من تل ��ك املنظمات
بن ��ا ًء على تو�صي ��ة الهيئة� ،أ َّية �أ�سب ��اب مو�ضوعية تدعوه ��ا �إىل االعتقاد ب� َّأن ثم ��ة �إخ ً
الال �شديد ًا
ب�أه ��داف ه ��ذه االتفاقية لعدم قي ��ام � ِّأي طرف �أو بل ��د �أو �إقليم بتنفيذ �أحكامه ��ا ،فلها �أن تقرتح
عل ��ى احلكوم ��ة املعني ��ة الدخ ��ول يف م�ش ��اورات معه ��ا �أو �أن تطل ��ب منه ��ا تق ��دمي الإي�ضاح ��ات
الالزم ��ة .و�إذا �أ�صب ��ح �أحد الأط ��راف �أو البل ��دان �أو الأقاليم ،دومن ��ا � ِّأي �إخ�ل�ال بتنفيذ �أحكام
ه ��ذه االتفاقي ��ة� ،أو وجدت دالئل تد ُّل عل ��ى وجود خطر كبري من �أن ي�صبح مرك ��ز ًا ها ًّما لزراعة
املخ � ِّ�درات �أو �إنتاجه ��ا �أو �صناعته ��ا �أو جِّ
االتار بها �أو ا�ستهالكها بطرق غ�ي�ر م�شروعة ،فمن حقِّ
الهيئ ��ة �أن تقرتح عل ��ى احلكومة املعنية الدخول يف م�شاورات معه ��ا .ويجب على الهيئة ،مع عدم
الإخ�ل�ال بح ِّقه ��ا يف توجيه �أنظار ال ��دول الأطراف واملجل�س واللجنة �إىل امل�س�أل ��ة امل�شار �إليها يف
البن ��د (د) �أدن ��اه �أن تعترب من الأم ��ور ال�سرية � َّأي طل ��ب للمعلومات و� َّأي �إي�ض ��اح من احلكومات
�أو اق�ت�راح ب�إج ��راء م�شاورات وكذلك امل�ش ��اورات التي جتري مع �أ َّية حكوم ��ة مبوجب �أحكام هذا
البند.
(ب) للهيئ ��ة ،بع ��د اتِّخاذ الإجراءات الالزم ��ة وفقا للبند (�أ) �أع�ل�اه� ،أن تقوم� ،إن ر�أت
لزوم� � ًا لذل ��ك ،بدع ��وة احلكومة املعني ��ة �إىل اتِّخاذ التداب�ي�ر العالجية التي تب ��دو الزم ًة يف هذه
الظروف لتنفيذ �أحكام هذه االتفاقية.
(ج) للهيئ ��ة �أن تق�ت�رح عل ��ى احلكومة املعنية �إج ��راء درا�سة م�س�ألة م ��ن امل�سائل امل�شار
�إليه ��ا يف البن ��د (�أ) من ه ��ذه الفقرة يف �إقليمه ��ا وبالكيفية الت ��ي تراها احلكوم ��ة منا�سبة� ،إذا
ر�أت الهيئ ��ة � َّأن ه ��ذا الإجراء �ضروري لتقييم ه ��ذه امل�س�ألة .و�إذا ق َّررت احلكوم ��ة املعنية �إجراء
ه ��ذه الدرا�س ��ة فلها �أن تطل ��ب من الهيئة �أن تو ِّف ��ر لها خربة وخدمات �شخ� ��ص �أو �أكرث من ذوي
امل� ِّؤه�ل�ات املطلوب ��ة مل�ساع ��دة موظف ��ي احلكوم ��ة يف الدرا�س ��ة املقرتح ��ة ،ويك ��ون ال�شخ� ��ص �أو
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن توفِّرهم الهيئة خا�ضع�ي�ن ملوافقة احلكومة ،ويت ُّم حتدي ��د الو�سائل التي يجب
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�إنتاجه ��ا يف ه ��ذه الدرا�سة واملهلة التي ينبغ ��ي �أن ت�ستكمل خاللها ،بالت�ش ��اور بني احلكومة وبني
الهيئ ��ة ،وتنه ��ي احلكوم ��ة �إىل الهيئ ��ة نتائ ��ج الدرا�س ��ة وتبينّ التداب�ي�ر العالجية الت ��ي ترى من
الالزم اتِّخاذها.
(د) �إذا وج ��دت الهيئ ��ة � َّأن احلكوم ��ة املعنية مل تق � ِّ�دم �إي�ضاحات مر�ضي ��ة عندما طلب
منه ��ا تقدميه ��ا مبوج ��ب البن ��د (�أ) �أع�ل�اه �أو مل ت َّتخذ � َّأي تداب�ي�ر عالجية دعي ��ت �إىل اتِّخاذها
مبوج ��ب البن ��د (ب) �أع�ل�اه� ،أو � َّأن هن ��اك حال ��ة خط�ي�رة ت�ستدعي ا ِّتخ ��اذ �إجراء تع ��اوين على
توج ��ه �أنظار ال ��دول الأط ��راف واملجل� ��س واللجنة �إىل
امل�ست ��وى ال ��دويل لعالجه ��ا ،فللهيئ ��ة �أن ِّ
امل�س�أل ��ة .وتت�ص� � َّرف الهيئ ��ة عل ��ى ه ��ذا النح ��و �إذا تع َّر�ض ��ت �أهداف ه ��ذه االتفاقي ��ة �إىل خطر
ج � ِّ�دي ومل يك ��ن من املمك ��ن ح ُّل امل�س�ألة ب�ص ��ورة مر�ضية ب�أ َّي ��ة طريقة �أخرى؛ وتت�ص� � َّرف الهيئة
�أي�ض� � ًا الت�ص ُّرف ذات ��ه �إذا ر�أت �أنَّه توجد ثم ��ة حالة خطرية ت�ستدعي ا ِّتخ ��اذ �إجراء تعاوين على
امل�ست ��وى ال ��دويل لعالجها و� َّأن توجي ��ه نظر الدول الأط ��راف واملجل�س واللجن ��ة �إىل هذه احلالة
ه ��و �أن�س ��ب طريقة لت�سهيل مثل ه ��ذا الإجراء التع ��اوين؛ وللمجل�س ،بعد النظ ��ر يف تقرير الهيئة
يوج ��ه انتب ��اه اجلمعي ��ة العامة �إىل
 ويف تقري ��ر اللجن ��ة �إن كان متو ِّف ��ر ًا  -ب�ش� ��أن امل�س�أل ��ة� ،أن ِّهذه امل�س�ألة.
 -2للهيئ ��ة ،عن ��د قيامها وفق� � ًا للفقرة ( 1د) �أع�ل�اه ،بلفت �أنظار الأط ��راف واملجل�س
واللجن ��ة �إىل �أ َّي ��ة م�س�أل ��ة� ،أن تو�ص ��ي ال ��دول الأط ��راف� ،إذا ر�أت لزوما لذلك ،بوق ��ف ا�سترياد
املخ � ِّ�درات م ��ن البل ��د �أو الإقلي ��م املعن ��ي� ،أو ت�صديرها �إلي ��ه� ،أو كليهم ��ا� ،إ َّما لفرتة حم� � َّددة �أو
�إىل �أن تر�ض ��ى الهيئ ��ة عن احلالة يف ذل ��ك البلد �أو الإقلي ��م .وللدولة املعني ��ة �أن تعر�ض امل�س�ألة
على املجل�س.
 -3يح� � ُّق للهيئ ��ة ن�شر تقرير عن �أ َّي ��ة م�س�ألة تتناوله ��ا �أحكام هذه امل ��ادة ،و�إنها�ؤه �إىل
املجل� ��س ال ��ذي يقوم ب�إحالت ��ه �إىل جميع ال ��دول الأط ��راف .و�إذا ن�شرت الهيئة يف ه ��ذا التقرير
� َّأي ق ��رار م َّتخ ��ذ مبوجب هذه املادة �أو �أ َّي ��ة معلومات متعلقة بهذا الق ��رار ،فتن�شر فيه كذلك ر�أي
احلكومة املعنية �إن طلبت �إليها ذلك.
�  -4إذا حدث يف �أ َّية ق�ضية �إن كان قرار الهيئة املن�شور مبوجب هذه املادة غري �إجماعي
فيجب بيان �آراء الأقلية.
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 -5تُدع ��ى كل دول ��ة �إىل �إيفاد من مي ِّثلها يف �أ َّية جل�سة تعقده ��ا الهيئة وتبحث فيها �أ َّية
م�س�ألة تعني تلك الدولة مبا�شرة مبوجب هذه املادة.
ُ -6ت َّتخذ قرارات الهيئة ال�صادرة مبوجب هذه املادة ب�أغلبية ثلثي جمموع عدد �أع�ضاء
الهيئة.

املادة  14مك َّرر ًا -امل�ساعدة التقنية واملالية
يج ��وز للهيئ ��ة ،يف احل ��االت الت ��ي تراه ��ا منا�سب ��ة� ،أن تق ��وم ،باالتف ��اق م ��ع احلكوم ��ة
املعني ��ة ،و�س ��واء ع�ل�اوة عل ��ى التداب�ي�ر املب َّين ��ة يف الفقرت�ي�ن  1و 2من امل ��ادة � 14أو ب ��د ًال عنها،
املتخ�ص�صة بتق ��دمي م�ساعدة
املخت�ص ��ة التابعة للأمم املتح ��دة وال ��وكاالت
بتو�صي ��ة الأجه ��زة
ِّ
َّ
تقني ��ة �أو مالي ��ة �أو كلتيهم ��ا �إىل احلكوم ��ة دعم� � ًا جلهوده ��ا يف اال�ضط�ل�اع بالتزاماتها مبوجب
ه ��ذه االتفاقي ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك االلتزام ��ات املب َّين ��ة �أو امل�ش ��ار �إليه ��ا يف امل ��واد  2و 35و38
و 38مك َّرر ًا.

املادة  -15تقارير الهيئة
ُ -1ت ِع� � ُّد الهيئ ُة تقري ��ر ًا �سنو ًّيا عن �أعمالها وم ��ا ترى لزومه من تقاري ��ر �إ�ضافية ،كما
ت�ضمنها حتلي ًال للتقديرات واملعلوم ��ات الإح�صائية املتوفِّرة لديها ،وبيان ًا ،يف احلاالت املنا�سبة،
ِّ
بالإي�ضاح ��ات التي قد تكون مق َّدمة �أو مطلوبة من احلكومات .وكذلك �أ َّية مالحظات �أو تو�صيات
ق ��د ت ��و ُّد الهيئة �إبدائها .وتُق َّدم هذه التقارير �إىل املجل�س ع ��ن طريق اللجنة التي يجوز لها �إبداء
ما ت�ست�صوبه من مالحظات.
ُر�سل التقارير �إىل الدول الأطراف وين�شرها الأمني العام بعد ذلك .وتطلق الدول
 -2ت َ
الأطراف ح ِّرية توزيعها.

املادة  -16الأمانة
يوفِّر الأمني العام للجنة وللهيئة خدمات الأمانة الالزمة لهما .وعلى وجه اخل�صو�ص يعينِّ
الأم ُني العا ُّم �أم َني الهيئة بالت�شاور مع الهيئة.
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املادة  -17الإدارة اخلا�صة
تقيم الدول الأطراف �إدارة خا�صة لتطبيق �أحكام هذه االتفاقية.

املادة  -18املعلومات التي تق ّدمها الدول الأطراف �إىل
الأمني العام
 -1تق � ِّ�دم ال ��دول الأط ��راف �إىل الأمني العام ما ق ��د تطلبه اللجنة م ��ن معلومات ترى
لزومها ملبا�شرة وظائفها ،وال �سيما ما يلي:
(�أ) تقرير ًا �سنو ًّيا عن تطبيق االتفاقية يف كل �إقليم من �أقاليمها؛
(ب) ن�صو� ��ص جمي ��ع القوان�ي�ن والأنظم ��ة التي ت�صدر من ح�ي�ن �إىل �آخ ��ر لإعمال هذه
االتفاقية؛
(ج) م ��ا تق ِّرره اللجنة م ��ن تفا�صيل عن عمليات جِّ
االتار غري امل�شروع ،مبا فيها تفا�صيل
كل عملية من عمليات جِّ
االتار غري امل�شروع املكت�شفة� ،إن كانت هذه التفا�صيل ذات �أهمية �إ َّما ملا
تلقي ��ه من �ض ��وء على م�صادر تزويد جِّ
االتار غري امل�شروع باملخ � ِّ�درات و�إ َّما للكميات املعنية ،و�إ َّما
امل�ستخدمة من التجار غري ال�شرعيني؛
للطريقة
َ
(د) �أ�سماء وعناوين ال�سلطات احلكومية املخ َّولة �إ�صدار �شهادات �أو �إجازات الت�صدير
واال�سترياد.
 -2تق ��وم الدول الأطراف بتقدمي املعلومات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة بالطريقة
ويف املواعيد ويف اال�ستمارات التي قد تطلبها اللجنة.

املخدرات
املادة  -19تقديرات الكميات الالزمة من ِّ
 -1تق ��وم الدول الأطراف كل عام وبالن�سبة �إىل كل �إقليم من �أقاليمها مبوافاة الهيئة،
بالطريق ��ة وبال�صورة اللتني تق ِّررهما هذه الهيئ ��ة ويف اال�ستمارات التي تز ِّودها بها ،بالتقديرات
املت�صلة بالأمور التالية:
املخدرات التي �ست�ستهلك يف الأغرا�ض الطبية والعلمية؛
(�أ) كميات ِّ
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(ب) كمي ��ات املخ � ِّ�درات التي �ست�ستعم ��ل يف �صنع املخ � ِّ�درات الأخ ��رى ،وامل�ستح�ضرات
املدرجة يف اجلدول الثالث ،واملواد التي ال تتناولها هذه االتفاقية؛
املخدرات التي �ستكون خمزونة يف  31كانون الأول/دي�سمرب من ال�سنة التي
(ج) كميات ِّ
تتناولها التقديرات؛
املخدرات التي ينبغي �إ�ضافتها �إىل املخزون اخلا�ص؛
(د) كميات ِّ
(هـ) م�ساح ��ة الأرا�ض ��ي (بالهكت ��ارات) التي �ستُ�ستخ ��دم يف زراعة خ�شخا� ��ش الأفيون
وموقعها الجغرافي؛
(و) كمية الأفيون التي �ستنتج بالتقريب؛
خمدرات ا�صطناعية؛
(ز) عدد امل�ؤ�س�سات ال�صناعية التي �ست�صنع ِّ
(ح) كمي ��ات املخ � ِّ�درات اال�صطناعية التي �ست�صنعها كل م ��ن امل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف
البند ال�سابق.
خمدر با�ستثناء الأفيون
�( -2أ) يتك� � َّون جمموع التقديرات بالن�سب ��ة �إىل كل �إقليم وكل ِّ
واملخدرات اال�صطناعية ،مع مراعاة الكميات املخ�صومة املن�صو�ص عليها يف الفقرة  3من املادة ،21
ِّ
م ��ن حا�ص ��ل جم ��ع الكميات املح� � َّددة يف البن ��ود (�أ) و(ب) و(د) من الفقرة  1م ��ن هذه املادة،
م�ضاف� � ًا �إليه �أ َّية كمية الزمة لرفع مقدار املخ ��زون القائم يف  31كانون الأول/دي�سمرب من ال�سنة
ال�سابقة �إىل امل�سـتوى املق َّدر له وفق ًا للبند (ج) من الفقرة .1
(ب) يتك� � َّون جمم ��وع التقدي ��رات املتعلقة بالأفي ��ون بالن�سبة �إىل كل �إقلي ��م ،مع مراعاة
الكميات املخ�صومة املن�صو�ص عليها يف الفقرة  3من املادة  21بخ�صو�ص اال�سترياد ويف الفقرة
 2م ��ن امل ��ادة  21مك َّرر ًا� ،إ َّما من حا�ص ��ل جمع الكميات املح َّددة يف البن ��ود (�أ) و(ب) و(د) من
الفقرة الأوىل من هذه املادة م�ضاف ًا �إليه �أ َّية كمية الزمة لرفع مقدار املخزون القائم يف  31كانون
الأول/دي�سم�ب�ر من ال�سن ��ة ال�سابقة �إىل امل�ستوى املق َّدر له وفقا للبن ��د (ج) من الفقرة � ،1أو من
الكمية املح َّددة يف البند (و) من الفقرة  1من هذه املادة� ،أ ُّيهما �أكرب.
خمدر ا�صطناع ��ي بالن�سبة لكل �إقليم ،مع
(ج) يتك� � َّون جمموع التقدي ��رات املتعلقة بكل ِّ
مراع ��اة الكمي ��ات املخ�صومة املن�صو� ��ص عليها يف الفقرة  3من امل ��ادة � ،21إ َّما من حا�صل جمع
الكمي ��ات املح� � َّددة يف البنود (�أ) و(ب) و(د) من الفقرة  1م ��ن هذه املادة م�ضافا �إليه �أ َّية كمية
الزم ��ة لرفع مقدار املخزون القائم يف  31كان ��ون الأول/دي�سمرب من ال�سنة ال�سابقة �إىل امل�ستوى
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املق� � َّدر له وفق ًا للبند (ج) من الفق ��رة � ،1أو من حا�صل جمع الكميات املح َّددة يف البند (ح) من
الفقرة  1من هذه املادة �أ ُّيهما �أكرب.
(د) ُتع� � َّدل التقديرات املق َّدمة مبوجب البنود ال�سابقة من هذه الفقرة ب�صورة منا�سبة
بحي ��ث ت�ضع يف احل�ساب �أ َّية كمي ��ة تكون قد ُ�ضبطت َّثم �أُفرج عنها بعد ذلك لال�ستعمال امل�شروع
ل�سد حاجات ال�سكان املدنيني.
وكذلك �أ َّية كمية ُ�سحبت من املخزون اخلا�ص ِّ
تقدم� ،أثن ��اء ال�سنة ،تقديرات �إ�ضافية ت�شفعها ب�إي�ضاح للظروف التي
 -3لكل دولة �أن ِّ
ا�ستلزمتها.
 -4تقوم الدول الأط ��راف باطالع الهيئة على الطريقة املتبعة لتحديد الكميات املب َّينة
يف التقديرات وعلى جميع التغيريات املدخَ لة على هذه الطريقة.
 -5يحظ ��ر جتاوز التقدي ��رات ،مع مراعاة الكمي ��ات املخ�صوم ��ة املن�صو�ص عليها يف
الفقرة  3من املادة  ،21ومع �أخذ �أحكام املادة  21مك َّرر ًا بعني االعتبار عند االقت�ضاء.

املادة  -20البيانات الإح�صائية التي تُق َّدم
�إىل الهيئة
 -1تق ��وم الدول الأطراف بالن�سبة �إىل كل �إقليم من �أقاليمها مبوافاة الهيئة بالطريقة
وبال�ش ��كل اللذين تق ِّررهما هذه الهيئة ،ويف اال�ستم ��ارات التي تز ِّودها بها ،بالبيانات الإح�صائية
الالزمة عن الأمور التالية:
املخدرات و�صنعها؛
(�أ) �إنتاج ِّ
املخدرات الأخرى ،وامل�ستح�ضرات املدرجة يف اجلدول
املخدرات يف �صنع ِّ
(ب) ا�ستعمال ِّ
الثالث ،واملواد التي ال تتناولها هذه االتفاقية ،وا�ستعمال ّ
املخدرات؛
ق�ش اخل�شخا�ش يف �صنع ِّ
املخدرات؛
(ج) ا�ستهالك ِّ
املخدرات وق�ش اخل�شخا�ش؛
(د) ا�سترياد وت�صدير ِّ
املخدرات والت�صرف يف الكميات امل�ضبوطة؛
(هـ) �ضبط ِّ
املخدرات يف  31كانون الأول/دي�سمرب من ال�سنة التي تتناولها البيانات؛
(و) خمزون ِّ
(ز) امل�ساحة التي ميكن التحقُّق من �أنها تزرع بخ�شخا�ش الأفيون.
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�( -2أ) تُع ُّد البيانات الإح�صائية �سنو ًّيا عن الأمور امل�شار �إليها يف الفقرة  ،1با�ستثناء
البن ��د (د) ،وتُق َّدم �إىل الهيئة يف موعد ال يتج ��اوز  30حزيران/يونيه التايل لل�سنة التي تتناولها
هذه البيانات.
(ب) يج ��ري ك ّل ثالث ��ة �أ�شه ��ر �إعداد البيان ��ات الإح�صائية ع ��ن الأمور امل�ش ��ار �إليها يف
البن ��د (د) م ��ن الفقرة  1وتُق َّدم هذه البيانات �إىل الهيئ ��ة يف غ�ضون �شهر من بعد نهاية الف�صل
الذي تتناوله.
  -3ال تل ��زم الدول الأطراف بتقدمي �أ َّية بيان ��ات �إح�صائية عن املخزون اخلا�ص ،ولكن
يج ��ب عليها تقدمي بيانات م�ستق َّلة ،عن املخ � ِّ�درات امل�ستوردة �إىل البلد �أو الإقليم �أو امل�شرتاة من
املخدرات التي ُ�سحبت من املخزون
داخله ال�ستعمالها يف الأغرا�ض اخلا�صة ،وكذلك عن كميات ِّ
ل�سد حاجات ال�سكان املدنيني.
اخلا�ص ِّ

املخدرات وا�ستريادها
املادة   -21حتديد �صنع ِّ
خمدر ي�صنعها وي�ستوردها � ُّأي بلد �أو �إقليم يف
  -1ال يجوز �أن يتجاوز جمموع كميات � ِّأي ِّ
�أ َّية �سنة ،حا�صل جمع الكميات التالية:
(�أ) الكمية امل�ستهلكة ،يف حدود التقدير اخلا�ص بها ،يف الأغرا�ض الطبية والعلمية؛
(ب) الكمي ��ة امل�ستعمل ��ة ،يف ح ��دود التقدير اخلا�ص به ��ا ،يف �صنع املخ � ِّ�درات الأخرى،
وامل�ستح�ضرات املدرجة يف اجلدول الثالث ،واملواد التي ال تتناولها هذه االتفاقية؛
(ج) الكمية امل�ص َّدرة؛
(د) الكمية امل�ضافة �إىل املخزون لرفعه �إىل امل�ستوى املح َّدد يف التقدير اخلا�ص به؛
(هـ) الكمي ��ة الت ��ي يت ُّم احل�صول عليه ��ا ،يف حدود التقدير اخلا�ص به ��ا ،ال�ستعمالها يف
الأغرا�ض اخلا�صة.
ُ -2يخ�ص ��م من حا�صل جمع الكمي ��ات املح َّددة يف الفقرة � 1أ َّي ��ة كمية �ضبطت و�أُفرج
ل�سد حاجات ال�سكان
عنه ��ا لال�ستعم ��ال امل�شروع ،وكذلك �أ َّية كمية ُ�سحبت من املخ ��زون اخلا�ص ِّ
املدنيني.
�  -3إذا تب�َّينَنَّ للهيئ ��ة � َّأن الكمي ��ة امل�صنوع ��ة �أو امل�ست ��وردة يف �أ َّي ��ة �سن ��ة تتج ��اوز
حا�ص ��ل جم ��ع الكمي ��ات املح� � َّددة يف الفق ��رة  ،1مطروح� � ًا من ��ه �أ َّي ��ة كمي ��ة خم�صوم ��ة مبوجب
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الفقـ ��رة  2م ��ن ه ��ذه امل ��ادة ،تُخ�ص ��م الزي ��ادة املتب َّين ��ة املتب ِّقي ��ة يف نهاي ��ة ال�سن ��ة م ��ن الكمية
امل�صنوع ��ة �أو امل�ست ��وردة يف ال�سن ��ة التالي ��ة �أو م ��ن جمم ��وع التقدي ��رات املح� � َّددة يف الفق ��رة 2
من املادة .19
�( -4أ) �إذا اتَّ�ض ��ح من بيانات اال�سترياد والت�صدير الإح�صائية (املادة َّ � )20أن الكمية
امل�ص� � َّدرة �إىل � ِّأي بل ��د �أو �إقليم تتجاوز جمموع التقديرات اخلا�صة به ��ذا البلد �أو الإقليم كما هو
حم� � َّدد يف الفقرة  2من املادة  ،19م�ضاف ًا �إلي ��ه الكميات املب َّينة ك�صادرات بعد خ�صم � ِّأي مقدار
زائ ��د تب�َّي�نَّ وجوده مبوجب الفقرة  3من هذه املادة ،فللهيئة �أن تب ِّلغ هذه احلقيقة �إىل الدول التي
ترى الهيئة �ضرورة اطالعها عليها؛
(ب) متتنع الدول الأطراف ،فور ت�سلُّمها مثل هذا البالغ ،عن �إجازة ت�صدير �أ َّية كميات
املخدر املعني ،خالل ال�سنة اجلارية �إىل هذا البلد �أو الإقليم� ،إ َّال يف احلاالت التالية:
�أخرى من ِّ
‘  ’1يف حال ��ة تق ��دمي تقدير �إ�ضايف بالن�سبة �إىل هذا البل ��د �أو الإقليم عن �أ َّية كمية
زائدة م�ستوردة وكذلك عن الكمية الإ�ضافية الالزمة؛
امل�صدر �أنها ت�ستلزم الكمية
‘�  ’2أو يف احل ��االت اال�ستثنائية التي ترى حكومة البلد
ِّ
امل�ص َّدرة لعالج املر�ضى.

املادة  21مك َّرر ًا  -حتديد �إنتاج الأفيون
ُ -1ي َّ
نظم �إنتاج الأفيون يف � ِّأي بلد �أو �إقليم و ُيرا َقب ،ب�صورة ت�ضمن ،قدر امل�ستطاع� ،أ َّال
تتج ��اوز الكمية املنتَجة منه يف �أ َّي ��ة �سنة ،تقديرات كمية الأفيون املزمع �إنتاجها ،كما هي حم َّددة
يف البند (و) من الفقرة  1من املادة .19
�  -2إذا وج ��دت الهيئ ��ة ،ا�ستن ��اد ًا �إىل املعلوم ��ات املتو ِّف ��رة لديها مبوج ��ب �أحكام هذه
االتفاقي ��ةَّ � ،أن �أح ��د الأط ��راف ق� � َّدم تقدي ��رات مبوجب �أح ��كام الفق ��رة ( 1و) مـن املـ ��ادة ،19
ومل يق�ص ��ر الأفي ��ون املنت ��ج داخل حدوده عل ��ى الأغرا� ��ض امل�شروعة وفق� � ًا للتقدي ��رات املتعلقة
بذل ��ك ،و� َّأن كمي ��ة هام ��ة م ��ن الأفيون املنت ��ج �إ َّما بطريق ��ة م�شروع ��ة �أو بطريقة غ�ي�ر م�شروعة
داخ ��ل ح ��دود ه ��ذا الطرف قد دخل ��ت يف جِّ
االتار غ�ي�ر امل�شروع ،فللهيئ ��ة �أن تق ِّرر ،بع ��د درا�سة
�إي�ضاح ��ات الط ��رف املعني التي ينبغ ��ي تقدميها �إىل الهيئ ��ة يف غ�ضون �شهر واح ��د بعد �إ�شعاره
باكت�ش ��اف ه ��ذه الواقع ��ة ،خ�صم كام ��ل الكمي ��ة �أو جزء منه ��ا من الكمي ��ة التي �سيت� � ُّم �إنتاجها
وم ��ن جمم ��وع التقدي ��رات املن�صو�ص عليها يف الفق ��رة ( 2ب) من املادة  19لل�سن ��ة التالية التي
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ميك ��ن فيها م ��ن الناحية التقنية �إج ��راء هذا اخل�صم ،وم ��ع مراعاة ف�صل ال�سن ��ة واالرتباطات
التعاقدي ��ة لت�صدي ��ر الأفي ��ون .وي�سري هذا الق ��رار بعد ت�سعني يوم� � ًا من �إ�شع ��ار الطرف املعني
بذلك.
 -3تت�شاور الهيئة مع الطرف املعني ،بعد �إخطاره بالقرار الذي اتَّخذته مبوجب الفقرة 2
�أعاله ب�ش�أن اخل�صم املذكور ،من �أجل ِّ
حل املوقف ب�شكل مر�ض.
�  -4إذا مل ُيح� � ّل املوقف ب�ش ��كل مر�ض ،فللهيئة �أن تطبق التداب�ي�ر املن�صو�ص عليها يف
املادة � 14إذا وجدت ذلك منا�سب ًا.
 -5تراع ��ي الهيئ ��ة ،عند اتِّخاذ قراره ��ا ب�ش�أن اخل�ص ��م املذكور يف الفق ��رة � 2أعاله،
كاف ��ة الظروف املت�صلة باملو�ض ��وع مبا فيها الظروف الت ��ي �أ َّدت �إىل م�شكلة جِّ
االتار غري امل�شروع
امل�شار �إليها يف الفقرة � 2أعاله وكذلك �أ َّية تدابري رقابية جديدة ذات �صلة باملو�ضوع تكون الدولة
الطرف قد اتَّخذتها.

املادة  -22حكم خا�ص ي�سري على الزراعة
  -1حتظ ��ر ال ��دول الأط ��راف املعني ��ة زراع ��ة خ�شخا� ��ش الأفي ��ون �أو جنبة الك ��وكا �أو
نبت ��ة الق َّن ��ب كلم ��ا ر�أت � َّأن الأح ��وال ال�سائ ��دة يف بالدها �أو �أح ��د �أقاليمها جتعل حظ ��ر زراعتها
�أن�س ��ب و�سيل ��ة حلماي ��ة ال�صح ��ة العام ��ة والرف ��اه الع ��ام ومن ��ع حتوي ��ل املخ � ِّ�درات �إىل جِّ
االتار
غري امل�شروع.
 -2تق ��وم الدول ��ة الط ��رف الت ��ي حتظ ��ر زراع ��ة خ�شخا� ��ش الأفي ��ون �أو نبت ��ة الق َّن ��ب
با ِّتخ ��اذ التداب�ي�ر املنا�سب ��ة ل�ضب ��ط �أ َّي ��ة نبات ��ات ُت ��زرع ب�ص ��ورة غ�ي�ر �شرعي ��ة وتدمريه ��ا،
با�ستثن ��اء الكمي ��ات الب�سيط ��ة الت ��ي يحتاجه ��ا البل ��د الط ��رف للأغرا� ��ض العلمي ��ة و�أغرا� ��ض
الأبحاث.

املادة  -23الأجهزة الوطنية ل�ش�ؤون الأفيون
 -1تق ��وم الدول ��ة الط ��رف الت ��ي ت�سم ��ح بزراع ��ة خ�شخا� ��ش الأفي ��ون والت ��ي مل
تن�ش ��ئ ل ��ه بع ��د جه ��از ًا حكوم ًّي ��ا واح ��د ًا �أو �أك�ث�ر (و ُي�ش ��ار �إلي ��ه فيم ��ا بع ��د بعب ��ارة "اجله ��از
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احلكوم ��ي") ،ب�إن�ش ��اء مثل هذا اجله ��از واالحتفاظ به ملبا�ش ��رة الوظائ ��ف املن�صو�ص عليها يف
هذه املادة.
 -2تق ��وم كل دول ��ة طرف كه ��ذه ب�إخ�ضاع زراع ��ة خ�شخا� ��ش الأفيون لإنت ��اج الأفيون،
والأفيون ذاته ،للأحكام التالية:
يحدد اجلهاز احلكومي املناطق وقطع الأرا�ضي التي ي�سمح فيها بزراعة خ�شخا�ش
(�أ)
ِّ
الأفيون لإنتاج الأفيون؛
(ب)  ال ُي�سم ��ح به ��ذه الزراعة �إ َّال لل ��ز َّراع احلا�صلني على الرخ� ��ص الالزمة من اجلهاز
احلكومي؛
حتدد كل رخ�صة م�ساحة الأر�ض امل�سموح بزراعتها؛
(ج)
ِّ
(د) ُيل ��زم جمي ��ع ز َّراع خ�شخا� ��ش الأفي ��ون بت�سليم حم�ص ��ول الأفيون بكامل ��ه للجهاز
احلكومي وي�شرتي اجلهاز احلكومي هذا املح�صول ويت�س َّلمه ماد ًّيا يف �أقرب وقت ممكن ،على �أ َّال
يتجاوز ذلك �أربعة �أ�شهر من نهاية احل�صاد؛
(هـ) ميل ��ك اجلهاز احلكوم ��ي وحده ،بالن�سب ��ة �إىل الأفيون ،حقَّ اال�ست�ي�راد والت�صدير
وجت ��ارة اجلملة واالحتفاظ مبخزون غري الذي يحتفظ ب ��ه �صنَّاع �أ�شباه قلويات الأفيون والأفيون
الطب ��ي وم�ستح�ضرات الأفيون .وال تلزم الدول الأطراف لتطبيق هذا احلكم على الأفيون الطبي
وامل�ستح�ضرات الأفيونية.
 -3ميار�س الوظائف احلكومية امل�شار �إليها يف الفقرة  2جهاز حكومي واحد �إذا �سمح
د�ستور الدولة الطرف بذلك.

املادة   -24حتديد �إنتاج الأفيون املع ّد
للتجارة الدولية
�( -1أ) تتح� � َّرى الدول ��ة الط ��رف الت ��ي تن ��وي الب ��دء يف زراع ��ة الأفي ��ون �أو
زي ��ادة �إنتاج ��ه احل ��ايل ،مراع ��اة االحتي ��اج العامل ��ي القائ ��م للأفي ��ون ،وفق� � ًا للتقدي ��رات
الت ��ي تن�شره ��ا الهيئ ��ة ،بحي ��ث ال ي� ��ؤ ِّدي �إنتاجه ��ا ل ��ه �إىل ح ��دوث �إف ��راط يف �إنتاج ��ه يف
العامل ككل.
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(ب) متتنع كل دولة طرف عن ال�سماح ب�إنتاج الأفيون �أو زيادة �إنتاجه احلايل يف �إقليمها
�إن ر�أت � َّأن ذلك قد ي�ؤ ِّدي �إىل جِّ
االتار غري امل�شروع به.
�( -2أ) م ��ع عدم الإخ�ل�ال ب�أحكام الفقرة  ،1تقوم الدولة الطرف ،التي مل تكن يف 1
كان ��ون الثاين/يناير  1961تنتج �أفيون ًا للت�صدي ��ر ،والتي ترغب يف ت�صدير الأفيون الذي تنتجه،
بكمي ��ات ال تتجاوز خم�س ��ة �أطنان يف ال�سنة ب�إبالغ الهيئة بذلك وت�شفع هذا البالغ مبعلومات عما
يلي:
‘  ’1التداب�ي�ر الرقابية ال�سارية ،ح�سبما تقت�ضيه ه ��ذه االتفاقية فيما يتعلق ب�إنتاج
الأفيون وت�صديره؛
‘ ’2ا�سم البلد �أو �أ�سماء البلدان التي تتوقَّع ت�صدير هذا الأفيون �إليها؛
ويج ��وز للهيئ ��ة �إ َّما �أن توافق على هذا البالغ �أو تو�صي الدول ��ة الطرف املعنية بعدم �إنتاج الأفيون
للت�صدير.
(ب) حيثم ��ا �أرادت دول ��ة طرف من غ�ي�ر املن�صو�ص عليها يف الفق ��رة � 3أن تنتج
الأفي ��ون للت�صدير بكميات تتجاوز خم�سة �أطنان يف ال�سنة ،تب ِّلغ املجل�س بذلك �شافع ًة هذا البالغ
باملعلومات املنا�سبة ،مبا فيها:
‘  ’1تقدير الكميات املزمع �إنتاجها للت�صدير؛
‘  ’2الرقابة القائمة �أو املعتزمة فيما يتعلق بالأفيون املزمع �إنتاجه؛
‘  ’3ا�سم البلد �أو �أ�سماء البلدان التي تتوقَّع ت�صدير هذا الأفيون �إليها؛
ويجوز للمجل�س �إ َّما �أن يوافق على هذا البالغ �أو يو�صي الدولة الطرف املعنية بعدم القيام ب�إنتاج
الأفيون للت�صدير.
 -3بالرغ ��م من �أحكام البندين (�أ) و(ب) من الفقرة  ،2يجوز لكل دولة طرف قامت
خ�ل�ال ال�سنوات الع�ش ��ر ال�سابقة مبا�شرة ليوم  1كان ��ون الثاين/يناي ��ر  ،1961بت�صدير الأفيون
املنتج يف بالدها� ،أن ت�ستمر يف ت�صدير الأفيون الذي تنتجه.
�( -4أ) يحظ ��ر على كل دولة طرف �أن ت�ستورد الأفي ��ون من � ِّأي بلد �أو �إقليم �إ َّال �إذا كان
ُمنتج ًا يف �إقليم:
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‘  ’1دولة طرف م�شار �إليها يف الفقرة 3؛
‘  ’2دول ��ة طرف قامت ب�إبالغ الهيئة وفق ًا ملا ه ��و من�صو�ص عليه يف البند (�أ) من
الفقرة 2؛

‘  ’3دول ��ة طرف نال ��ت موافقة املجل�س وفق ًا ملا هو من�صو� ��ص عليـه يف البنـد (ب)
من الفقرة .2
(ب) بالرغ ��م من �أح ��كام البند (�أ) من هذه الفقرة ،يجوز لأ َّي ��ة دولة طرف �أن ت�ستورد
وي�صدر الأفيون خالل ال�سنوات الع�شر ال�سابقة مبا�شرة ليوم 1
�أفيون ًا ُمنتج ًا يف � ِّأي بلد كان ينتج
ِّ
كان ��ون الثاين/يناير � ،1961إن كان هذا البلد قد �أن�ش�أ ويحتفظ بهيئة �أو جهاز للمراقبة الوطنية
لتحقيق الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف املادة  23وكان لديه و�سيلة ف َّعالة نافذة ت�ضمن عدم حتويل
الأفيون الذي ينتجه �إىل جِّ
االتار غري امل�شروع.
  -5ال متنع �أحكام هذه املادة �أ َّية دولة طرف:
ل�سد حاجاتها؛
(�أ) من �إنتاج الأفيون بكميات كافية ِّ
(ب)  �أو م ��ن ت�صدي ��ر الأفيون امل�ضبوط يف جِّ
االت ��ار غري امل�شروع �إىل ط ��رف �آخر ،وفق ًا
ملقت�ضيات هذه االتفاقية.

املادة  -25مراقبة ّ
ق�ش اخل�شخا�ش
 -1تق ��وم الدولة الط ��رف التي ت�سمح بزراع ��ة خ�شخا�ش الأفي ��ون لأغرا�ض غري �إنتاج
الأفيون باتِّخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان ما يلي:
(�أ) عدم �إنتاج الأفيون من هذا اخل�شخا�ش؛
املخدرات من ّ
ق�ش اخل�شخا�ش؛
(ب) فر�ض مراقبة كافية على �صنع ِّ
 -2تُط ِّب ��ق الدول الأطراف على ق� � ّ�ش اخل�شخا�ش نظام �شه ��ادات اال�سترياد و�إجازات
الت�صدير كما هو من�صو�ص عليه يف الفقرات  15-4من املادة .31
ُ -3تق � ِّ�دم ال ��دول الأط ��راف عن ا�ست�ي�راد ّ
ق�ش اخل�شخا� ��ش وت�صدي ��ره ذات البيانات
املخدرات املن�صو�ص عليه ��ا يف الفقرتني ( 1د) و( 2ب) من
الإح�صائي ��ة املطلوبة بالن�سب ��ة �إىل ِّ
املادة .20
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املادة  -26جنبة الكوكا و�أوراق الكوكا
 -1تق ��وم الدول ��ة الطرف التي ت�سم ��ح بزراعة جنبة الك ��وكا ،ب�إخ�ضاعه ��ا هي و�أوراق
الك ��وكا لنظ ��ام املراقب ��ة املن�صو� ��ص علي ��ه يف امل ��ادة  23بالن�سب ��ة �إىل خ�شخا�ش الأفي ��ون� ،أ َّما
فيم ��ا يتعلق بالفق ��رة ( 2د) من املادة املذكورة ،ف� �� َّإن االلتزام املفرو�ض عل ��ى اجلهاز احلكومي
املن�صو� ��ص عليه فيه ��ا يقت�صر على حيازة املح�ص ��ول املادية يف �أقرب وقت ممك ��ن بعد االنتهاء
من ح�صاده.
 -2تعم ��ل ال ��دول الأطراف ،ق ��در الإمكان ،على اجتث ��اث جذور جميع جنب ��ات الكوكا
ال ِّربية .وتقوم ب�إتالف جنبات الكوكا املزروعة بطريقة غري م�شروعة.

املادة �  -27أحكام �إ�ضافية تتعلق ب�أوراق الكوكا
 -1لل ��دول الأط ��راف �أن ت�سم ��ح با�ستعم ��ال �أوراق الك ��وكا يف حت�ضري امل ��واد العطرية
اخلالي ��ة وجوب ًا من �أ َّية مادة �شبه قلوية ،ولها بقدر م ��ا يقت�ضيه هذا اال�ستعمال� ،أن ت�سمح ب�إنتاج
هذه الأوراق وا�ستريادها وت�صديرها جِّ
واالتار بها وحيازتها.
 -2تقوم الدول الأطراف بتقدمي تقديرات (املادة  )19وبيانات �إح�صائية (املادة )20
املخ�ص�صة لتح�ضري املواد العطرية ،فيما عدا �أوراق الكوكا امل�ستع َملة
منف�صلة عن �أوراق الكوكا َّ
يف ا�ستخ ��راج �أ�شب ��اه القلوي ��ات وامل ��واد العطري ��ة يف �آن واح ��د �إن �أو�ضحت ذل ��ك يف التقديرات
والبيانات الإح�صائية.

املادة  -28مراقبة القنَّب
�  -1إذا �سمح ��ت دولة طرف بزراع ��ة نبتة القنَّب لإنتاج القنَّب �أو راتينج القنَّب ،تخ�ضع
زراعتها لنظام املراقبة املن�صو�ص عليه يف املادة  23املتعلقة مبراقبة خ�شخا�ش الأفيون.
املخ�ص�صة ق�ص ��ر ًا للأغرا�ض
  -2ال ت�س ��ري ه ��ذه االتفاقي ��ة على زراعة نبت ��ة الق َّن ��ب َّ
ال�صناعية (الألياف والبذور) �أو لأغرا�ض الب�ستنة.
 -3ت َّتخذ الدول الأطراف التدابري التي قد تكون الزمة ملنع �إ�ساءة ا�ستعمال �أوراق نبتة
القنَّب جِّ
واالتار بها.
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املخدرات
املادة � -29صنع ِّ
 -1تق ��وم الدول الأط ��راف ب�إخ�ضاع �صنع املخ � ِّ�درات لنظام الإج ��ازة �إ َّال �إذا قامت به
واحدة �أو �أكرث من م�ؤ�س�سات الدولة.
 -2تقوم الدول الأطراف مبا يلي:
(�أ) مراقب ��ة جمي ��ع م ��ن يعم ��ل �أو ي�ش�ت�رك يف �صن ��ع املخ � ِّ�درات م ��ن �أ�شخا� ��ص
وم�ؤ�س�سات؛
املخدرات لنظام الإجازة؛
(ب)  �إخ�ضاع املن�ش�آت والأماكن التي ميكن فيها �صنع ِّ
املخدرات املجازي ��ن باحل�صول على رخ�ص دورية حت� � َّدد فيها �أنواع
(ج) �إل ��زام �ص َّن ��اع ِّ
وكمي ��ات املخ � ِّ�درات الت ��ي يح� � ُّق لهم �صنعه ��ا .وال يل ��زم مع ذلك احل�ص ��ول على رخ�ص ��ة دورية
للم�ستح�ضرات.
املخدرات
 -3تقوم الدول الأطراف ،مع مراعاة الأحوال ال�سائدة يف ال�سوق ،مبنع تراكم ِّ
وق� ��ش اخل�شخا� ��ش يف ح ��وزة �صناع املخ � ِّ�درات بكمي ��ات تفوق الكمي ��ات الالزمة ل�س�ي�ر الأعمال
العادي.

املادة  -30التجارة والتوزيع
�( -1أ) تق ��وم الدول الأط ��راف ب�إخ�ضاع جتارة املخ � ِّ�درات وتوزيعها لنظام الإجازة
ما مل تزاولهما واحدة �أو �أكرث من م�ؤ�س�ساتها.
(ب) تقوم الدول الأطراف مبا يلي:
‘   ’1مراقب ��ة جمي ��ع من يعم ��ل �أو ي�ش�ت�رك يف جت ��ارة املخ � ِّ�درات �أو توزيعها من
�أ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات؛
‘�   ’2إخ�ض ��اع املن�ش� ��آت والأماكن التي ميكن فيه ��ا مزاولة هذه التج ��ارة �أو هذا
التوزيع لنظام الإجازة .وال يلزم تطبيق هذا النظام على امل�ستح�ضرات.
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(ج) ال يل ��زم تطبي ��ق �أحكام البندين (�أ) و(ب) املتعلقني بنظام الإجازة على امل�أذونني
ر�سم ّي ًا بالقيام بالوظائف العالجية �أو العلمية �أثناء قيامهم بها.
 -2كذلك تقوم الدول الأطراف مبا يلي:
املخدرات ِّ
وق�ش اخل�شخا� ��ش ،يف حوزة التجار �أو املوزِّعني �أو م�ؤ�س�سات
(�أ) من ��ع تراكم ِّ
الدول ��ة �أو امل�أذون�ي�ن ر�سم ًّي ��ا امل�شار �إليه ��م �آنف ًا ،بكميات تف ��وق الكميات الالزم ��ة ل�سري الأعمال
العادي ،وذلك مراعاة الأحوال ال�سائدة يف ال�سوق؛
(ب) ‘  ’1اقت�ض ��اء و�صفات طبية لتوفري �أو �صرف املخ � ِّ�درات للأفراد .وال يلزم تطبيق
املخدرات التي يجوز للأفراد �شرع ًّيا اقتنا�ؤها �أو ا�ستعمالها
هذا ال�شرط على ِّ
�أو �صرفه ��ا �أو �إعطا�ؤها �أثن ��اء قيامهم بوظائفهم العالجي ��ة امل�أذونني ر�سم ًّيا
بالقيام بها؛
املخدرات املد َرجة يف اجلدول الأول على
‘  ’2اقت�ضاء ،كتابة الو�صفات التي ت�صف ِّ
املخت�ص ��ة �أو اجلمعيات املهنية
ا�ستم ��ارات ر�سمية تق ��وم ال�سلطات احلكومية
َّ
امل�أذون ��ة ب�إ�صداره ��ا يف �ص ��ورة دفاتر ذات ق�سائ ��م ،وذلك مت ��ى ر�أت الدول
الأطراف لزوم ذلك �أو منا�سبته.
 -3يح�س ��ن بال ��دول الأط ��راف اقت�ضاء بيان اال�س ��م الدويل غري التج ��اري املق َّدم من
املخدرات الكتابية �أو املطبوعة �أو الإعالنات مبختلف �أنواعها
منظمة ال�صحة العاملية ،يف عرو�ض ِّ
�أو املن�ش ��ورات الإي�ضاحي ��ة املتعلقة باملخ � ِّ�درات وامل�ستع َمل ��ة للأغرا�ض التجاري ��ة ،ويف الغالفات
املخدرات
الداخلي ��ة للعب ��وات املحتوية على املخ � ِّ�درات ،ويف البطاقات اال�سمية التي تعر� ��ض بها ِّ
للبيع.
 -4تقت�ضي الدول الأطراف التي ترى لزوم �أو منا�سبة ذلك ،و�ضع �شريط �أحمر مزدوج
املخدر� ،أو على غالفها .ويراعى عدم و�ضع مثل
ظاهر بو�ضوح على العبوة الداخلية املحتوية على ِّ
هذا ال�شريط على الغالف اخلارجي للعبوة املذكورة.
املخدرات
 -5تقت�ض ��ي الدول الأطراف ت�ضمني البطاق ��ة اال�سمية التي يعر�ض بها �أحد ِّ
خمدر
للبي ��ع بيان� � ًا دقيق ًا لوزن املخ � ِّ�در �أو ن�سبته .وال يل ��زم تطبيق هذا ال�شرط البي ��اين على � ِّأي ِّ
ُي�صرف لأحد الأفراد مبوجب و�صفة طبية.
  -6ال يل ��زم تنفي ��ذ �أح ��كام الفقرتني  2و 5على جت ��ارة �أو توزيع املخ � ِّ�درات املدرجة يف
اجلدول الثاين بالتجزئة.
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املادة �  -31أحكام خا�صة تتعلق
بالتجارة الدولية
املخدرات �إىل � ِّأي بلد �أو
 -1يحظ ��ر على الدول الأطراف �أن ت�سمح عن عل ��م ،بت�صدير ِّ
�إقليم ،ما مل يتم ذلك:
(�أ) وفق ًا لقوانني هذا البلد �أو الإقليم و�أنظمته؛
(ب) ويف ح ��دود جمموع التقديرات املتعلقة به ��ذا البلد �أو الإقليم واملح َّددة يف الفقرة 2
املخ�ص�صة لإعادة الت�صدير.
من املادة  ،19وذلك بالإ�ضافة �إىل الكميات
َّ
 -2متار�س الدول الأطراف يف املرافئ واملناطق احل َّرة نف�س الإ�شراف واملراقبة اللذين
متار�سهما يف �سائر �أنحاء �أقاليمها ،ويجوز لها مع ذلك تطبيق تدابري �أحزم و�أح�سم.
 -3تقوم الدول الأطراف مبا يلي:
املخدرات لنظ ��ام الإجازة� ،إ َّال حيثما تقوم بهما واحدة
(�أ) �إخ�ض ��اع ا�سترياد وت�صدير ِّ
�أو �أكرث من م�ؤ�س�سات الدولة؛
(ب) مراقب ��ة جمي ��ع م ��ن يعمل �أو ي�شرتك يف هذا اال�ست�ي�راد �أو الت�صدير من �أ�شخا�ص
وم�ؤ�س�سات.
�( -4أ) تقت�ض ��ي كل دولة طرف ت�سمح با�سترياد املخ � ِّ�درات �أو ت�صديرها ،احل�صول
خمدرات
خمدر ًا واحد ًا �أو ِّ
عل ��ى �إجازة م�ستق َّلة عن كل عملية ا�سترياد �أو ت�صدير �س ��واء �أتناولت ِّ
ع َّدة.
املخدر ،واال�س ��م الدويل غري التج ��اري �إن وجد ،والكمية
(ب) تب�ِّي�نِّ هذه الإج ��ازة ا�سم ِّ
وحتدد املدة التي ينبغي �أن
املعت ��زم ا�ستريادها �أو ت�صديرها ،وا�سم وعنوان امل�ستورد �أو امل�صدرِّ ،
تتم يف غ�ضونها عملية اال�سترياد �أو الت�صدير.
َّ
رقم �شهادة اال�سترياد وتاريخها (الفقـرة  )5واجله َة
(ج) وتبينِّ �إجاز ُة الت�صدير كذلك َ
التي �أ�صدرتها.
(د) يجوز الن�ص يف �إجازة اال�سترياد على ال�سماح باال�سترياد على ع َّدة �إر�ساليات.
 -5تقت�ض ��ي ال ��دول الأطراف ،قب ��ل �إ�صدار �إج ��ازة الت�صدير ،من طالبه ��ا �سواء �أكان
املخت�صة يف البلد �أو الإقليم
�شخ�ص� � ًا �أو م�ؤ�س�س ًة ،تقدمي �شهادة ا�سترياد� ،صادرة ع ��ن ال�سلطات
َّ
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املخدرات املذكورة فيها .وت َّتبع الدول الأطراف
املخدر �أو ِّ
امل�ستورد ،ت�شهد باملوافقة على ا�سترياد ِّ
قدر الإمكان منوذج �شهادة اال�سترياد املعتمدة من اللجنة.
 -6و ُيرف ��ق ب ��كل �إر�سالي ��ة ن�سخ ��ة م ��ن �إج ��ازة الت�صدي ��ر ،وتق ��وم احلكوم ��ة
الت ��ي �أ�ص ��درت �إج ��ازة الت�صدي ��ر ب�إر�س ��ال ن�سخ ��ة منه ��ا �إىل حكوم ��ة البل ��د �أو الإقلي ��م
امل�ستورد.
�( -7أ) تق ��وم حكومة البلد �أو الإقليم امل�ستورد ،عند متام عملية اال�سترياد �أو انق�ضاء
امل� � َّدة املح� � َّددة لها ،ب�إعادة �إج ��ازة الت�صدير ،بعد تظهريها مبا يفيد ذل ��ك� ،إىل حكومة البلد �أو
امل�صدر.
الإقليم
ِّ
يحدد التظه ُري الكمي َة امل�ستورد َة بالفعل.
(ب) ِّ
املخت�ص ��ة ،ببي ��ان الكمي ��ة امل�ص� � َّدرة بالفع ��ل ،وذل ��ك يف
(ج) تق ��وم ال�سلط ��ات
َّ
�إج ��ازة الت�صدي ��ر ويف كل ن�سخ ��ة ر�سمية منه ��ا �إذا كانت �أقل من الكمي ��ة املح َّددة يف تلك
الإجازة.
 -8يحظ ��ر ت�صدي ��ر �أ َّية �إر�سالي ��ات �إىل �أحد �صنادي ��ق الربي ��د� ،أو �إىل �أحد امل�صارف
حل�ساب طرف غري الطرف امل�س َّمى يف �إجازة الت�صدير.
 -9يحظ ��ر ت�صدير �أ َّية �إر�سالي ��ات �إىل � ِّأي م�ستودع جمركي م ��ا مل ت�شهد حكومة البلد
امل�ست ��ورد ،عل ��ى �شه ��ادة اال�ست�ي�راد املق َّدمة من طال ��ب �إجازة الت�صدي ��ر �س ��واء كان �شخ�ص ًا �أو
ن�ص يف
م�ؤ�س�س� � ًة ،ب�أنه ��ا قد وافقت على ا�سترياده ��ا لو�ضعها يف �أحد امل�ستودع ��ات اجلمركية .و ُي ُّ
�إج ��ازة الت�صدير يف ه ��ذه احلالة على � َّأن الإر�سالي ��ة م�ص َّدرة لهذا الغر� ��ض .ويخ�ضع كل �سحب
م ��ن امل�ست ��ودع اجلمرك ��ي لرتخي�ص ال�سلطات الت ��ي تكون لها الوالي ��ة الق�ضائية عل ��ى امل�ستودع،
و ُيعت�ب�ر �إر�س ��ال الكمي ��ة امل�سحوب ��ة �إىل اخل ��ارج عملي ��ة ت�صدير جدي ��دة ،ح�س ��ب م�ضمون هذه
االتفاقية.
املخدرات تدخ ��ل �إقليم �إحدى الدول
 -10حتتج ��ز ال�سلطات
املخت�ص ��ة �أ َّية �إر�سالية من ِّ
َّ
الأطراف �أو تخرج منه غري م�صحوبة ب�إجازة ت�صدير.
 -11تق ��وم كل م ��ن ال ��دول الأط ��راف بحظ ��ر امل ��رور يف �أرا�ضيه ��ا عل ��ى �أ َّي ��ة �إر�سالي ��ة
تقدم
خم � ِّ�درات مر�سلة �إىل بلد �آخر� ،سواء �أفرغت �أم مل تف ��رغ من املركبة املنقولة عليها ،ما مل ِّ
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املخت�ص ��ة للدولة الطرف
ن�سخ ��ة من �إج ��ازة الت�صدير اخلا�صة به ��ذه الإر�سالي ��ة �إىل ال�سلطات
َّ
املعنية.
املخدرات
 -12تق ��وم ال�سلط ��ات
املخت�ص ��ة ل ِّأي بل ��د �أو �إقلي ��م ي�سمح لأ َّي ��ة �إر�سالية م ��ن ِّ
َّ
بامل ��رور ع�ب�ره ،با ِّتخ ��اذ جمي ��ع التداب�ي�ر الالزم ��ة ملن ��ع حتويله ��ا �إىل غ�ي�ر الوجه ��ة املذك ��ورة
يف �إج ��ازة الت�صدي ��ر امل�صاحب ��ة له ��ا ،م ��ا مل ت�سم ��ح بذل ��ك التحوي ��ل حكوم ��ة ذل ��ك البل ��د �أو
الإقلي ��م .وتعت�ب�ر ه ��ذه احلكوم ��ة � َّأي طلب ملثل ذل ��ك التحويل مبثاب ��ة عملية ت�صدي ��ر من بلدها
�أو �إقليمه ��ا �إىل بل ��د �أو �إقلي ��م الوجه ��ة اجلدي ��دة .وت�س ��ري كذل ��ك ،عن ��د ال�سم ��اح بالتحوي ��ل،
�أح ��كام الفقرت�ي�ن �( 7أ) و(ب) فيم ��ا ب�ي�ن بل ��د �أو �إقلي ��م امل ��رور وبل ��د �أو �إقلي ��م الت�صدي ��ر
الأ�صلي.
 -13ال يج ��وز �إخ�ض ��اع �أ َّي ��ة �إر�سالي ��ة من املخ � ِّ�درات �أثن ��اء مرورها �أو خزنه ��ا يف �أحد
امل�ستودع ��ات اجلمركي ��ة ،لأ َّية عملية تغ�ِّيرِرِّ طبيعة هذه املخ � ِّ�درات .وال يجوز تغي�ي�ر العبوة بدون
املخت�صة.
ت�صريح من ال�سلطات
َّ
 -14ال ت�س ��ري �أح ��كام الفق ��رات � 11إىل  ،13املتعلق ��ة مب ��رور املخ � ِّ�درات
يف �إقلي ��م �إح ��دى ال ��دول الأط ��راف ،عل ��ى �أ َّي ��ة �إر�سالي ��ة تنقله ��ا طائ ��رة مل تهب ��ط يف
بل ��د �أو �إقلي ��م امل ��رور ،وت�س ��ري تل ��ك الفق ��رات يف حال ��ة هبوطه ��ا في ��ه �إن اقت�ض ��ت
الظروف ذلك.
 -15ال تخ� � ُّل �أح ��كام هذه املادة ب�أحكام �أ َّية اتفاقات دولي ��ة حت ُّد من املراقبة التي يجوز
املخدرات العابرة.
للدول الأطراف ممار�ستها على ِّ
 -16ال تت�ض َّمن هذه املادة ،با�ستثناء الفقرتني �( 1أ) وَّ � ،2أي حكم �آخر ي�سري لزام ًا على
امل�ستح�ضرات املد َرجة يف اجلدول الثالث.

املخدرات يف �صناديق الإ�سعاف الأويل املوجودة يف
املادة � -32أحكام خا�صة تتعلق بنقل ِّ
امل�ستخدمة يف املرور الدويل
ال�سفن �أو الطائرات
َ
  -1ال ُيعت�ب�ر النق ��ل ال ��دويل بال�سف ��ن �أو الطائ ��رات لكمي ��ات حم ��دودة
م ��ن املخ � ِّ�درات الت ��ي ق ��د تل ��زم �أثن ��اء ال�سف ��ر �أو الرحل ��ة للإ�سع ��اف الأويل �أو ملواجه ��ة
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احل ��االت الطارئ ��ة ،عملي ��ة ا�ست�ي�راد �أو ت�صدي ��ر �أو م ��رور ع�ب�ر بل ��د ،ح�س ��ب مفه ��وم ه ��ذه
االتفاقية.
امل�سجلة لديه ال�سف ��ن �أو الطائرات باتِّخاذ االحتياط ��ات املنا�سبة ملنع
 -2يق ��وم البل ��د َّ
املخدرات امل�شار �إليها يف الفق ��رة � 1أو حتويلها �إىل �أغرا�ض غري م�شروعة .وتقوم
�س ��وء ا�ستعمال ِّ
املخت�صة ،بالتو�صية باحتياطات كهذه.
اللجنة ،بالت�شاور مع املنظمات الدولية
َّ
املخدرات املنقولـة بال�سف ��ن �أو الطائـرات ،وفقـ ًا لأحكام الفقرة  ،1لقوانني
 -3تخ�ض ��ع ِّ
املخت�صة
امل�سجلة لديه و�أنظمته ورخ�صه و�إجازاته ،دون الإخالل بحقوق ال�سلطات املحلية
البلد َّ
َّ
يف �إجراء عمليات التدقيق والتفتي�ش وغريها من التدابري الرقابية على منت ال�سفن والطائرات،
وال ُيعت�ب�ر �إعط ��اء ه ��ذه املخ � ِّ�درات يف احل ��االت الطارئ ��ة خرق� � ًا لأح ��كام الفق ��رة ( 2ب) م ��ن
املادة .30

املخدرات
املادة  -33حيازة ِّ
املخدرات �إ َّال ب�إذن قانوين.
ال ت�سمح الدول الأطراف بحيازة ِّ

املادة  -34تدابري الإ�شراف والتفتي�ش
تقت�ضي الدول الأع�ضاء ما يلي:
(�أ) �أن يكون جميع الأ�شخا�ص احلا�صلني على �إجازات وفق ًا لهذه االتفاقية� ،أو ال�شاغلني
لأ َّي ��ة منا�صب �إدارية و�إ�شرافية يف �أ َّية م�ؤ�س�سة تابعة للدولة ومن�ش�أة وفق ًا لهذه االتفاقية ،حائزين
عل ��ى امل� ِّؤهالت الالزم ��ة لينفِّذوا بج � ٍّ�د و�إخال�ص �أحكام القوان�ي�ن والأنظمة الت ��ي ت�سنُّها الدولة
الطرف املعنية عم ًال بهذه االتفاقية؛
(ب)  �أن حتتف ��ظ ال�سلط ��ات احلكومي ��ة ويحتف ��ظ ال�ص َّن ��اع والتجار والعلم ��اء وحتتفظ
امل�ؤ�س�س ��ات العلمي ��ة وامل�ست�شفي ��ات بال�سج�ل�ات الالزمة التي تب�ِّيمكنِّ الكمي ��ات امل�صنوعة من كل
خم � ِّ�در وكل عملي ��ة تتعل ��ق باقتناء املخ � ِّ�درات والت�ص� � ُّرف فيه ��ا .و ُيحتفظ به ��ذه ال�سجالت مل َّدة
ال تق� � ُّل ع ��ن �سنت�ي�ن .كذل ��ك ُيحتفظ ،يف حال ��ة ا�ستعم ��ال دفات ��ر ذات ق�سائم (الفق ��رة ( 2ب)
م ��ن امل ��ادة  )30يف كتاب ��ة الو�صف ��ات الطبي ��ة ،به ��ذه الدفات ��ر م ��ع ق�سائمه ��ا مل� � َّدة ال تق� � ُّل
عن �سنتني.
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املادة  -35مكافحة جِّ
االتار غري امل�شروع
تقوم الدول الأطراف ،مع مراعاة �أنظمتها الد�ستورية والق�ضائية والإدارية ،مبا يلي:
(�أ) اتِّخاذ الرتتيبات الالزمة على ال�صعيد الوطني ،لتن�سيق التدابري الوقائية والقمعية
الرامية �إىل مكافحة جِّ
االتار غري امل�شروع؛ ويجدر بها ،حتقيق ًا لذلك تعيني جهاز حكومي منا�سب
لتوليِّ م�س�ؤولية ذلك التن�سيق؛
(ب) تبادل امل�ساعدة الالزمة ملكافحة جِّ
باملخدرات؛
االتار غري امل�شروع
ِّ
املخت�صة التي تكون �أع�ضاء
(ج) �إقام ��ة التعاون الوثيق فيما بينها ومع املنظمات الدولية
َّ
املن�سقة جِّ
لالتار غري امل�شروع؛
فيها ملوا�صلة املكافحة َّ
املخت�صة بطريقة �سريعة؛
(د) �ضمان حتقيق التعاون الدويل بني الأجهزة احلكومية
َّ
(ه� �ـ) �ضمان �إحالة امل�ستن ��دات القانونية بطريقة �سريعة �إىل الهيئ ��ات التي تع ِّينها الدول
الأط ��راف عند �إحالة هذه امل�ستندات من بلد �إىل �آخ ��ر لأغرا�ض املحاكمة؛ وال يخ ُّل هذا ال�شرط
بحقِّ �أ َّية دولة طرف يف اقت�ضاء �إر�سال هذه امل�ستندات القانونية �إليها بالطرق الدبلوما�سية؛
(و) تزويد الهيئة واللجنة عن طريق الأمني العام ،عالوة على املعلومات املطلوبة مبوجب
امل ��ادة � ،18إن ر�أت ذلك منا�سب ًا ،مبعلومات عن ن�ش ��اط جِّ
املخدرات داخل
االتار غري امل�شروع يف ِّ
املخدرات و�إنتاجه ��ا و�صناعتها وا�ستعمالها جِّ
واالتار
حدوده ��ا ،مبا يف ذلك معلومات عن زراعة ِّ
بها بطرق غري م�شروعة؛
حتددها
(ز) تق ��دمي املعلومات املن َّوه عنها يف الفقرة ال�سابقة ،ما �أمكن ،بالطريقة التي ِّ
الهيئ ��ة ويف املوع ��د الذي تطلب ��ه ،وللهيئة �إن طلبت الدول ��ة الع�ضو ذلك� ،أن ت�س ��دي ن�صحها �إىل
ه ��ذه الدولة ب�ش�أن تقدمي املعلومات وال�سعي �إىل التقليل من الن�شاطات غري امل�شروعة فيما يتعلق
باملخدرات داخل حدود تلك الدولة الطرف.
ِّ

املادة  -36العقوبات
�( -1أ) تق ��وم كل دولة طرف ،مع مراعاة ح ��دود �أحكامها الد�ستورية :باتِّخاذ التدابري
الالزم ��ة الكفيل ��ة بجعل زراع ��ة املخ � ِّ�درات ،و�إنتاجه ��ا ،و�صنعه ��ا ،وا�ستخراجه ��ا ،وحت�ضريها،
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وحيازته ��ا ،وتقدميه ��ا ،وعر�ضها للبيع ،وتوزيعه ��ا ،و�شرائه ��ا ،وبيعها ،وت�سليمه ��ا ب�أ َّية �صفة من
ال�صف ��ات ،وال�سم�سرة فيه ��ا ،و�إر�سالها ،ومتريرها ،ونقله ��ا ،وا�سترياده ��ا ،وت�صديرها ،خالف ًا
لأحكام هذه االتفاقية ،و� ِّأي فعل �آخر قد تراه تلك الدولة الطرف خمالف ًا لأحكام هذه االتفاقية،
جرائ ��م يعاق ��ب عليه ��ا �إن ارتُكبت عم ��د ًا؛ وكذلك با ِّتخ ��اذ التداب�ي�ر الكفيلة بفر� ��ض العقوبات
املنا�سب ��ة عل ��ى اجلرائ ��م اخلطرية وال� سيم ��ا عقوبة احلب� ��س �أو غريها م ��ن العقوب ��ات ال�سالبة
للح ِّرية.
(ب) بالرغ ��م من �أحكام البند ال�ساب ��ق ،يجوز للدول الأط ��راف ،عندما يرتكب م�سيئو
املخدرات مثل هذه اجلرائم� ،أن ت َّتخذ بح ��قِّ ه�ؤالء الأ�شخا�ص� ،إ َّما عو�ض ًا عن �إدانتهم
ا�ستعم ��ال ِّ
�أو معاقبتهم� ،أو بالإ�ضافة �إىل �إدانتهم �أو معاقبتهم ،التدابري الالزمة لتزويدهم بالعالج الطبي،
والتعلي ��م ،والرعاية الالحقة و�إعادة الت�أهيل و�إعادة �إدماجه ��م اجتماعي ًا وفق ًا لأحكام الفقرة 1
من املادة .38
 -2تراع ��ى ،يف حدود الأحكام الد�ستورية والنظ ��ام القانوين والت�شريع الوطني يف كل
دولة طرف ،الأحكام التالية:
(�أ) ‘  ’1تُعت�ب�ر جرمية م�ستق َّل ��ة ،كل جرمية م ��ن اجلرائم املع َّددة يف الفق ��رة � ،1إذا
ارتكبت يف بلدان خمتلفة؛
‘ُ   ’2يعت�ب�ر جرمي� � ًة يعاقب عليه ��ا ،مبقت�ضى ن� ��ص الفقرة  ،1كل ا�ش�ت�راك يف� ،أو
تواط� ��ؤ �أو حماول ��ة الرتكابٍّ � ،أي م ��ن هذه اجلرائ ��م� ،أو � ِّأي عمل حت�ضريي �أو
عملية مالية فيما يتعلق باجلرائم امل�شار �إليها يف هذه املادة؛
ُراع ��ى ،لإثبات الع ��ودة �إىل الإج ��رام ،جمي ُع الأح ��كام الق�ضائي ��ة الأجنبية
‘  ’3ت َ
ال�صادرة بالإدانة على هذه اجلرائم؛
‘  ’4يحا َكم املواطن ��ون والأجانب الذين يرتكبون �إحدى اجلرائم اخلطرية امل�شار
�إليها �أعاله ،من قبل الدولة الطرف التي ارتكبت اجلرمية يف �إقليمها� ،أو التي
يوج ��د املجرم يف �إقليمه ��ا �إن كان ت�سليمه غري مقبول مبقت�ضى قوانني الدولة
الطرف املطلوب �إليها الت�سليم ومل يحاكم ويف�صل يف ق�ضيته.
(ب) ‘  ’1تَعت�ب�ر كل جرمي ��ة من اجلرائم املع� � َّددة يف الفقرة  1ويف البن ��د (�أ) ‘ ’2من
الفق ��رة  2م ��ن هذه املادة �ضم ��ن اجلرائم املوجب ��ة للت�سلي ��م يف �أ َّية معاهدة
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لت�سلي ��م املجرمني تعقد فيم ��ا بني الدول الأطراف ،وتتع َّه ��د الدول الأطراف
ب� ��إدراج هذه اجلرائ ��م باعتبارها جرائم ت�ستوجب ت�سلي ��م املجرمني ،يف كل
معاهدة ت�سليم تعقد فيما بينها؛
‘  ’2يج ��وز للدولة التي جتعل ت�سليم املجرمني م�شروط ًا بوجود معاهدة� ،إذا تلقَّت
طلب� � ًا بت�سلي ��م جمرمني من دولة �أخ ��رى ال توجد بينهما معاه ��دة ت�سليم� ،أن
تعت�ب�ر مبح�ض اختياره ��ا هذه االتفاقي ��ة �أ�سا�س� � ًا قانون ًّيا لت�سلي ��م املجرمني
بالن�سب ��ة للجرائم املع� � َّددة يف الفقرة  1ويف البن ��د (�أ) ‘ ’2من الفقرة  2من
هذه املادة ويكون ت�سليم املجرمني خا�ضع ًا لل�شروط الأخرى املن�صو�ص عليها
يف قانون الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم؛
‘  ’3تع�ت�رف ال ��دول الأط ��راف التي ال جتع ��ل ت�سلي ��م املجرمني م�شروط� � ًا بوجود
معاه ��دة ،باجلرائ ��م املع� � َّددة يف الفق ��رة  1ويف البند (�أ) ‘ ’2م ��ن الفقرة 2
م ��ن هذه امل ��ادة باعتبارها جرائم ت�ستوجب الت�سليم فيم ��ا بينها ،مع مراعاة
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف قوانني الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم؛
‘  ’4يج ��رى الت�سليم وفق ًا لقوان�ي�ن الدولة الطرف املطلوب منه ��ا الت�سليم ،ويح ُّق
للدول ��ة الطرف ،رغ ��م �أحكام البن ��ود (ب) ‘ ’1و‘ ’2و‘ ’3من ه ��ذه الفقرة،
املخت�ص ��ة � َّأن اجلرمية لي�ست على
رف� ��ض ت�سليم املجرم مت ��ى ر�أت ال�سلطات
َّ
درجة كافية من اخلطورة.
 -3تخ�ضع �أحكام هذه املادة ،يف م�سائل الوالية واالخت�صا�ص ،لأحكام القانون اجلنائي
يف الدولة الطرف املعنية.
  -4ال تت�ض َّم ��ن ه ��ذه امل ��ادة � َّأي حك ��م يخ ُّل مبب ��د�أ تعري ��ف اجلرائم التي تن� ُّ��ص عليها
وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفق ًا للقوانني املحلية يف الدول الأطراف املعنية.

املادة  -37ال�ضبط وامل�صادرة
امل�ستخدم ��ة يف ارتكاب� ،أو
املخدرات وامل ��واد واملع َّدات
يج ��وز �ضبط وم�ص ��ادرة جميع ِّ
َ
املع َّدة الرتكاب �أ َّية جرمية من اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة .36
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املخدرات
املادة  -38تدابري �إزاء �إ�ساءة ا�ستعمال ِّ
 -1تعري الدولُ ال ُ
خا�صا وت َّتخذ جميع التدابري املمكنة عمل ًّيا ملنع �إ�ساءة
أطراف اهتمام ًا ًّ
املخدرات ومعرف ��ة الأ�شخا�ص املتو ِّرطني بذلك ،يف موعد مب ِّك ��ر ،وعالجهم وتعليمهم
ا�ستعم ��ال ِّ
وتن�سق جهودها لهذه الغايات.
ومتابعة رعايتهم وت�أهيلهم و�إدماجهم اجتماع ّي ًاِّ ،
ت�شجع ال ��دولُ ال ُ
حد ممكن� ،إعدا َد املوظفني الالزمني ملعاجلة
-2
أطراف� ،إىل �أق�صى ٍّ
ِّ
املخدرات ومتابعة رعايتهم وت�أهيلهم و�إدماجهم اجتماعي ًا.
م�سيئي ا�ستعمال ِّ
 -3ت َّتخ ��ذ ال ��دولُ ال ُ
أطراف كاف� � َة التدابري املمكن ��ة عمل ّي ًا مل�ساع ��دة الأ�شخا�ص الذين
يتط َّل ��ب عمله ��م ذلك على تف ُّهم امل�ش ��اكل املرتتِّبة على �إ�ساءة ا�ستعمال املخ � ِّ�درات ومنعه ،وتعمل
�أي�ض� � ًا عل ��ى ن�شر ه ��ذه املعرفة بني اجلمه ��ور� ،إن كان ث َّمة خط ��ر من �أن ت�صبح �إ�س ��اءة ا�ستعمال
املخدرات �شائعة على نطاق وا�سع.
ِّ

املادة  38مك َّرر ًا -اتفاقات ب�ش�أن �إن�شاء مراكز �إقليمية
	�إذا ا�ست�صوب ��ت �إح ��دى ال ��دول الأط ��راف ذل ��ك ،كجزء م ��ن �إجراءاتها �ض ��د جِّ
االتار
غ�ي�ر امل�ش ��روع باملخ � ِّ�درات ،مع املراع ��اة الواجب ��ة لنظامه ��ا الد�ست ��وري والق�ضائ ��ي والإداري،
املتخ�ص�صة ،تعم ��ل بالت�شاور مع
ومب�ش ��ورة فني ��ة � -إن رغبت يف ذل ��ك  -من الهيئة �أو ال ��وكاالت
ِّ
ال ��دول الأطراف الأخ ��رى املهتمة يف املنطقة على عقد اتفاقات ترم ��ي �إىل �إن�شاء مراكز �إقليمية
للبح ��ث العلمي والتعلي ��م ملكافحة امل�شاكل الناجتة ع ��ن ا�ستعمال املخ � ِّ�درات جِّ
واالتار بها بطرق
غري م�شروعة.

مما تقت�ضيه
املادة  -39تطبيق تدابري رقابية وطنية �أ�ش ّد َّ
هذه االتفاقية
بالرغ ��م م ��ن �أح ��كام ه ��ذه االتفاقي ��ة ،لي� ��س هن ��اك ،واقع� � ًا �أو افرتا�ض� � ًا ،م ��ا مين ��ع �أ َّية
دول ��ة طرف م ��ن اتِّخاذ تداب�ي�ر رقابية �أ�ش� � ّد و�أق�سى م ��ن املن�صو� ��ص عليها يف ه ��ذه االتفاقية،
وال� سيم ��ا اقت�ض ��اء �إخ�ض ��اع امل�ستح�ض ��رات املدرج ��ة يف اجلدول الثال ��ث �أو املخ � ِّ�درات املد َرجة
يف اجل ��دول الث ��اين جلمي ��ع التداب�ي�ر الرقابي ��ة ال�ساري ��ة عل ��ى املخ � ِّ�درات املدرج ��ة يف اجلدول
الأول �أو الت ��ي تراه ��ا منه ��ا �ضروري ��ة �أو م�ستح�سن ��ة حلماي ��ة ال�صح ��ة العام ��ة �أو الرف ��اه
العام.
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املادة  )2(-40لغات االتفاقية و�إجراءات التوقيع
والت�صديق واالن�ضمام
ُ -1ح� � ِّررت ه ��ذه االتفاقي ��ة بخم�س لغ ��ات ر�سمي ��ة مت�ساوي ��ة ا ُ
حل ِّجية ،ه ��ي الإ�سبانية
والإنكليزي ��ة والرو�سية وال�صيني ��ة والفرن�سية ،ويفتح باب التوقيع عليه ��ا حتى �أول �آب�/أغ�سط�س
 1961جلميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،وجميع الدول غري الأع�ضاء التي تكون �أطراف ًا يف
املتخ�ص�صة التابعة للأمم
النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية �أو �أع�ضاء يف �إحدى الوكاالت
ِّ
املتحدة ،وكذلك جميع الدول التي قد يدعوها املجل�س �إىل �أن ت�صبح �أطراف ًا فيها.
-2

تخ�ضع االتفاقية للت�صديق ،وتودع وثائق الت�صديق لدى الأمني العام.

ُ -3يفت ��ح باب االن�ضمام �إىل ه ��ذه االتفاقية بعد � 1آب�/أغ�سط� ��س  1961للدول امل�شار
�إليها يف الفقرة  .1وتودع وثائق االن�ضمام لدى الأمني العام.

املادة -41

()3

نفاذ االتفاقية

 -1تُن َّف ��ذ ه ��ذه االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ �إي ��داع الوثيقة الأربعني من وثائق
الت�صديق �أو االن�ضمام مبوجب �أحكام املادة .40
 -2تُن َّف ��ذ هذه االتفاقي ��ة ،بالن�سبة �إىل كل دولة �أخرى تودع وثيق ��ة ت�صديق �أو ان�ضمام
بع ��د تاريخ �إي ��داع الوثيقة الأربعني املذك ��ورة ،يف اليوم الثالثني من �إيداعه ��ا وثيقة ت�صديقها �أو
ان�ضمامها.
( )2مالحظ ��ة م ��ن الأمانة العامة� :أُخ ��ذت الفقرتان التاليتان ع ��ن املالحظة التمهيدية لن� ��ص االتفاقية الوحيدة
للمخدرات ل�سنة  ،1961كما �أثبته الأمني
املعدل لالتفاقية الوحيدة
ِّ
للمخدرات ل�سنة  ،1961ب�صيغتها املع َّدلة بالربوتوكول ِّ
ِّ
العام يف � 8آب�/أغ�سط�س  1975وفق ًا للمادة  22من الربوتوكول امل�ؤ َّرخ يف � 25آذار/مار�س :1972
للمخدرات ل�سن ��ة ( 1961امل�شار �إليه فيما يل ��ي بربوتوكول �سنة
املعدل لالتفاقي ��ة الوحيدة
ِّ
"�أ�صب ��ح الربوتوك ��ول ِّ
 )1972ناف ��ذ ًا يف � 8آب� /أغ�سط� ��س  1975مبوجب الفقرة  1من املادة  18منه .وبالن�سبة �إىل �أ َّية دولة طرف يف االتفاقية
الوحي ��دة ت ��ودع لدى الأمني العام ،بعد تاريخ �إيداع وثيقة الت�صدي ��ق �أو االن�ضمام الأربعني ،وثيقة ت�صديق �أو ان�ضمام �إىل
بروتوك ��ول �سن ��ة ُ ،1972ينفَّذ الربوتوكول يف اليوم الثالثني من تاريخ �إيداع وثيقتها (انظر املادتني  17و 18من بروتوكول
�سنة .)1972
"تُعت�ب�ر �أ َّي ��ة دولة ت�صبح طرف� � ًا يف االتفاقية الوحي ��دة بعد نفاذ بروتوك ��ول �سنة �( :1972أ) طرف� � ًا يف االتفاقية
الوحي ��دة املع َّدلة؛ (ب) وطرف� � ًا يف االتفاقية الوحيدة ب�صيغتها غري املع َّدلة بالن�سبة ل ِّأي طرف يف تلك االتفاقية مل يلتزم
بهذا الربوتوكول ،وذلك ما مل تعلن تلك الدولة عزمها على خالف ذلك (انظر املادة  19من بروتوكول �سنة ".)1972
( )3انظر احلا�شية � 3أعاله.
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املادة  -42ال�سريان الإقليمي
ت�سري هذه االتفاقية على كل �إقليم غري مرتوبويل ،تتولىَّ �إحدى الدول الأطراف م�س�ؤولية
عالقات ��ه الدولية ،وال يق�ض ��ي العرف �أو د�ستور الدول ��ة الطرف �أو الإقلي ��م ب�سبق احل�صول على
موافقته .ف�إن ق�ضى العرف �أو د�ستور �أ ُّيهما بذلك ،ت�سعى الدولة الطرف �إىل احل�صول يف �أق�صر
وقت ممكن على تلك املوافقة ،وتب ِّلغ الأمني العام بذلك احل�صول عند حدوثه ،وت�سري االتفاقية
عل ��ى الإقليم �أو الأقاليم املذكورة يف البالغ م ��ن تاريخ وروده �إىل الأمني العام .ويف احلاالت التي
ال يقت�ض ��ي فيها �سبق احل�صول على موافقة الإقليم غري املرتوبويل ،تعلن الدولة الطرف املعنية،
ل ��دى توقيعه ��ا هذه االتفاقية �أو ت�صديقها عليها �أو ان�ضمامها �إليها ،ا�سم الإقليم �أو الأقاليم التي
ت�سري عليها االتفاقية.

املادة  -43مدلول الأقاليم بالن�سبة �إىل
املواد  19و 20و 21و31
 -1لكل دولة طرف �أن تب ِّلغ الأمني العام � َّأن �أحد �أقاليمها ،لأغرا�ض املواد  19و 20و21
و ،31جم َّز�أ �إىل �إقليمني �أو �أكرث �أو � َّأن �إقليمني �أو �أكرث جمموعة يف �إقليم واحد.
 -2يج ��وز لدولت�ي�ن �أو �أك�ث�ر م ��ن ال ��دول الأط ��راف �أن تب ِّل ��غ الأم�ي�ن العام �أنه ��ا تك ِّون
م ��ن الأغرا� ��ض امل ��واد  19و 20و 21و� ،31إقليم� � ًا واح ��د ًا نتيج ��ة لإن�شائه ��ا احت ��اد ًا جمرك ًّي ��ا
فيما بينها.
ُ -3ينفَّذ كل بالغ ُير�سل مبوجب الفقرة � 1أو الفقرة � 2أعاله يف �أول كانون الثاين/يناير
من ال�سنة التالية لل�سنة التي �أُر�سل فيها هذا البالغ.

املادة �  -44إنهاء املعاهدات الدولية ال�سابقة
 -1تنه ��ي �أحكام ه ��ذه االتفاقية ،عن ��د نفاذها ،وتخل ��ف ،فيما بني ال ��دول الأطراف،
�أحكام املعاهدات التالية:
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املخدرات
االتفاقيات الدولية ملراقبة ِّ

(�أ) اتفاقية الأفيون الدولية ،املوقَّعة يف الهاي يف  23كانون الثاين/يناير 1912؛
املح�ضر جِّ
واالتار به يف الداخ ��ل وا�ستعماله ،املوقَّع يف جنيف
(ب) اتف ��اق �صنع الأفيون َّ
يف � 11شباط/فرباير 1925؛
(ج) اتفاقيـة الأفيون الدولية ،املوقَّعة يف جنيف يف � 19شباط/فرباير 1925؛
املخدرات وتنظيم توزيعه ��ا ،املوقَّعة يف جنيف يف  13متوز/
(د) اتفاقي ��ة حتدي ��د �صنع ِّ
يوليه 1931؛
(ه� �ـ) اتفاق مراقبة تدخني الأفي ��ون يف ال�شرق الأق�صى ،املوقَّع يف بانكوك يف  27ت�شرين
الثاين/نوفمرب 1931؛
واملعدل
(و) الربوتوك ��ول املوقَّع يف لي ��ك �سك�سي�س يف  11كان ��ون الأول/دي�سمرب ِّ 1946
لالتفاق ��ات واالتفاقي ��ات والربوتوك ��والت اخلا�صة باملخ � ِّ�درات واملعقودة يف اله ��اي يف  23كانون
الثاين/يناي ��ر  ،1912ويف جني ��ف يف � 11شباط/فرباي ��ر  1925ويف � 19شباط/فرباي ��ر 1925
ويف  13متوز/يولي ��ه  ،1931ويف بانكوك يف  27ت�شري ��ن الثاين/نوفمرب  ،1931ويف جنيف يف 26
حزيران/يونيه � ،1936إ َّال فيما يتعلق ب�أثره يف االتفاقية الأخرية؛
(ز) االتفاقي ��ات واالتفاق ��ات امل�شار �إليه ��ا يف البنود (�أ) �إىل (ه� �ـ) ،ب�صيغتها املع َّدلة
بربوتوكول �سنة  1946امل�شار �إليه يف البند (و)؛
(ح) الربوتوك ��ول املو َّق ��ع يف باري�س يف  19ت�شرين الثاين/نوفم�ب�ر  1948والذي �أخ�ضع
للمخدرات التي تتناوله ��ا اتفاقية  13متوز/يوليه  1931اخلا�صة بتحديد �صنع
للمراقب ��ة الدولية
ِّ
املخ � ِّ�درات وتنظي ��م توزيعها واملع َّدلة بالربوتوك ��ول املوقَّع يف ليك �سك�سي� ��س يف  11كانون الأول/
دي�سمرب 1946؛
(ط) بروتوك ��ول حتديد وتنظي ��م زراعة جنب ��ة اخل�شخا�ش و�إنتاج الأفي ��ون جِّ
واالتار به
دول ًّي ��ا وباجلملة وا�ستعماله ،املوقَّع يف نيوي ��ورك يف  23حزيران/يونيه  ،1953فيما لو �أ�صبح هذا
الربوتوكول نافذ ًا.
 -2ل ��دى نفاذ هذه االتفاقي ��ة ،تنهي املادة  9من اتفاقية مكافحة جِّ
االتار غري امل�شروع
باملخ � ِّ�درات ،املوقَّعة يف جني ��ف  26حزيران/يونيه  1936فيما بني �أط ��راف تلك االتفاقية الذين
ه ��م �أطراف كذل ��ك يف هذه االتفاقية ،وي�ستعا� ��ض عنها بالفقرة ( 2ب) م ��ن املادة  36من هذه
االتفاقي ��ة ،عل ��ى �أن يجوز لكل طرف من ه� ��ؤالء الأطراف اال�ستمرار يف �إنف ��اذ املادة  9املذكورة
ببالغ ير�سله �إىل الأمني العام.
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املادة �  )4(-45أحكام انتقالية
 -1ت�ضطل ��ع م�ؤ َّقت� � ًا كل من اللجن ��ة املركزية الدائم ��ة املن�ش�أة مبوجب �أح ��كام الف�صل
ال�ساد� ��س من االتفاقية امل�شار �إليه ��ا يف املادة ( 44ج) ب�صيغتها املع َّدلة ،وهيئة الإ�شراف املن�ش�أة
مبوج ��ب �أح ��كام الف�صل الثاين م ��ن االتفاقية امل�شار �إليه ��ا يف امل ��ادة ( 44د) ب�صيغتها املع َّدلة،
بوظائف الهيئة املن�صو�ص عليها يف املادة  ،9اعتبار ًا من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية (الفقرة  1من
املادة  ،)41وح�سبما تقت�ضيه طبيعة هذه الوظائف منهما.
 -2يح � ِّ�دد املجل�س تاريخ قي ��ام الهيئة اجلديدة املن�صو�ص عليه ��ا يف املادة  9مببا�شرة
وظائفه ��ا .وت�ضطلع الهيئة املذك ��ورة اعتبار ًا من ذلك التاريخ بوظائ ��ف اللجنة املركزية الدائمة
وهيئة الإ�شراف امل�شار �إليهما يف الفقرة  ،1وذلك بالن�سبة �إىل الأطراف يف املعاهدات املع َّددة يف
املادة  44وغري الأطراف يف هذه االتفاقية.

املادة  -46النق�ض
 -1يجوز لكل دولة �أن تقوم ،بالأ�صالة عن نف�سها �أو بالنيابة عن � ِّأي �إقليم تتوىل م�س�ؤولية
عالقات ��ه الدولية ويكون قد �سحب موافقته ال�صادرة وفق� � ًا للمادة  ،42بنق�ض هذه االتفاقية بعد
�سنتني من نفاذها (الفقرة  1من املادة  )41ب�إيداع الأمني العام وثيقة كتابية بذلك.
ُ -2ين َّف ��ذ النق�ض الوارد �إىل الأمني العام يف �أو قبل اليوم الأول من متوز/يوليه من �أ َّية
�سن ��ة ،يف اليوم الأول من كانون الثاين/يناير من ال�سنة التالي ��ة ،و ُينفَّذ النق�ض الوارد بعد اليوم
ن�ص املادة  20من بروتوكول �سنة :1972
( )4فيما يلي ُّ
"املادة 20
"�أحكام انتقالية
املخدرات بت�شكيله ��ا املن�صو�ص عليه يف االتفاقية الوحيدة غري املع َّدلة ،اعتبار ًا
" -1تق ��وم الهيئة الدولية ملراقبة ِّ
م ��ن تاريخ نفاذ ه ��ذا الربوتوكول عم ًال بالفق ��رة  1من املادة � 18أع�ل�اه بوظائف الهيئة املن�صو� ��ص عليها يف التعديالت
الواردة يف هذا الربوتوكول.
" -2يح � ِّ�دد املجل�س االقت�ص ��ادي واالجتماعي تاريخ قيام الهيئ ��ة ،بت�شكيلها املن�صو�ص علي ��ه يف التعديالت التي
يت�ض َّمنها هذا الربوتوكول ،مببا�شرة واجباتها ،وتتولىَّ الهيئة بهذا الت�شكيل ،اعتبار ًا من ذلك التاريخ ،بالن�سبة للأطراف
يف االتفاقي ��ة الوحي ��دة غري املع َّدل ��ة ،والأطراف يف املعاه ��دات املع َّددة يف امل ��ادة  44منها ،والتي لي�س ��ت �أطراف ًا يف هذا
ن�صت عليه االتفاقية الوحيدة غري املع َّدلة.
الربوتوكول ،وظائف الهيئة بت�شكيلها الذي َّ
" -3تنته ��ي والية �ستة من �أع�ضاء الهيئة املنتخبني يف �أول انتخاب بعد زيادة عدد �أع�ضائها من �أحد ع�شر ع�ضو ًا
�إىل ثالثة ع�شر ع�ضو ًا ،بعد انق�ضاء ثالث �سنوات .وتنتهي والية الأع�ضاء ال�سبعة الآخرين بعد انق�ضاء خم�س �سنوات.
" -4يج ��رى اختيار �أع�ضاء الهيئة الذين تنتهي م َّدة واليتهم بع ��د انق�ضاء فرتة الثالث ال�سنوات الأولية املذكورة
�أعاله ،بقرعة يقوم الأمني العام ب�سحبها فور االنتهاء من االنتخاب الأول".
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الأول م ��ن متوز/يولي ��ه من �أ َّية �سنة كما لو كان قد ورد قبل اليوم الأول من متوز/يوليه من ال�سنة
التالية.
 -3تنه ��ى ه ��ذه االتفاقية �إذا زالت �ش ��روط نفاذها املن�صو�ص عليه ��ا يف الفقرة  1من
املادة  ،41نتيج ًة للنقو�ض ال�صادرة مبوجب الفقرة .1

املادة  -47التعديالت
ن�ص التعديل
 -1لأ َّية دولة طرف �أن تقرتح �إدخال � ِّأي تعديل على هذه االتفاقية .و ُير�سل ُّ
املق�ت�رح م�شفوع� � ًا ب�أ�سبابه �إىل الأم�ي�ن العام الذي يب ِّلغه ب ��دوره �إىل الدول الأط ��راف واملجل�س.
وللمجل�س �أن يق ِّرر �أحد الأمرين التاليني:
(�أ) الدع ��وة �إىل عق ��د م�ؤمتر مبوجب الفقرة  4من املادة  62م ��ن ميثاق الأمم املتحدة
للنظر يف التعديل املقرتح؛
(ب) �س�ؤال الدول الأط ��راف �إن كانت تقبل التعديل املقرتح ودعوتها �إىل موافاة املجل�س
ب�أ َّية مالحظات على هذا االقرتاح.

ُ -2ينفَّذ التعديل املقرتح بانق�ضاء ثمانية ع�شر �شهر ًا على توزيعه مبوجب الفقرة ( 1ب)
م ��ن ه ��ذه املادة ،دون �أن ترف�ضه خالله ��ا �أ َّية دولة طرف .وللمجل�س ،عن ��د رف�ض � ِّأي طرف لهذا
التعدي ��ل� ،أن يق� � ِّرر ،يف �ضوء املالحظ ��ات الواردة من الدول الأط ��راف� ،إن كان �سيدعو �إىل عقد
م�ؤمتر للنظر يف التعديل املذكور.

املادة  -48املنازعات
�  -1إذا ح ��دث نزاع بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري هذه االتفاقية
�أو تطبيقه ��ا ،تت�ش ��اور الدول الأطراف املذكورة فيما بينها لت�سوي ��ة النزاع عن طريق املفاو�ضة �أو
التحقيق �أو الو�ساطة �أو التوفيق �أو التحكيم �أو الرجوع �إىل الهيئات الإقليمية �أو املراجع الق�ضائية
�أو غري ذلك من الو�سائل ال�سلمية التي تختارها.
 -2يح ��ال �إىل حمكمة العدل الدولي ��ة كل نزاع من هذا القبيل تتع ��ذَّ ر ت�سويته بالطرق
املن�صو�ص عليها يف الفقرة .1
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املادة   -49حتفُّظات انتقالية
 -1ل ��كل دولة طرف ،عند التوقيع �أو الت�صدي ��ق �أو االن�ضمام� ،أن حتتفظ بحقِّها يف �أن
ت�سمح م�ؤقَّت ًا يف � ٍّأي من �أقاليمها مبا يلي:
(�أ) ا�ستعمال الأفيون يف الأغرا�ض �شبه الطبية؛
(ب) تدخني الأفيون؛
(ج) م�ضغ �أوراق الكوكا؛
(د) ا�ستعمال القنَّب ،وراتينجه ،وم�ستخرجاته ،و�صبغته ،يف غري الأغرا�ض الطبية؛
(هـ)  �إنت ��اج املخ � ِّ�درات املن�صو�ص عليها يف البن ��ود ال�سابقة من هذه الفق ��رة ،و�صنعها،
جِّ
واالتار بها ،للأغرا�ض املذكورة يف هذه البنود.
-2

تخ�ضع التحفُّظات الواردة يف الفقرة  1للقيود التالية:

(�أ) ال يج ��وز ال�سم ��اح بالأعمال املذكورة يف الفق ��رة � 1إ َّال يف حدود التقاليد ال�سارية يف
الأقاليم املتحفَّظ ب�صددها ،ومتى كان م�سموح ًا بها يف يوم  1كانون الثاين/يناير 1961؛
(ب)  ال يج ��وز ال�سم ��اح بت�صدي ��ر املخ � ِّ�درات املن�صو� ��ص عليها يف الفق ��رة  1للأغرا�ض
املذكورة فيها �إىل �أ َّية دولة غري طرف �أو � ِّأي �إقليم ال ت�سري عليه هذه االتفاقية مبوجب املادة 42؛
للم�سجل�ي�ن له ��ذا الغر�ض ل ��دى ال�سلطات
(ج) ال يج ��وز ال�سم ��اح بتدخ�ي�ن الأفي ��ون �إ َّال
َّ
املخت�صة يف  1كانون الثاين/يناير 1964؛
َّ
(د) ُيلغى وجوب ًا ا�ستعمال الأفيون يف الأغرا�ض �شبه الطبية يف غ�ضون � 15سن ًة من نفاذ
تن�ص عليه الفقرة  1من املادة 41؛
هذه االتفاقية وفق ًا ملا ُّ
(هـ) ُيلغ ��ى وجوب� � ًا م�ضغ �أوراق الكوكا يف غ�ضون � 25سن ًة من نفاذ هذه االتفاقية وفق ًا ملا
تن�ص عليه الفقرة  1من املادة 41؛
ُّ
(و) ُيلغ ��ى وجوب� � ًا ا�ستعمال القنَّب يف الأغرا�ض غري الطبي ��ة �أو العلمية ،يف �أق�صر وقت
تن�ص عليه
ممكن ،على �أن َّ
يتم ذلك ب�أ َّية حال يف غ�ضون � 25سنة من نفاذ هذه االتفاقية وفق ًا ملا ُّ
الفقرة  1من املادة 41؛
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املخدرات املن�صو�ص عليها
(ز) ُيعم ��ل وجوب ًا على تخفي�ضَّ ،ثم يف النهاي ��ة �إلغاء� ،إنتاج ِّ
يف الفق ��رة  1و�صنعه ��ا جِّ
واالتار بها للأغرا�ض املذكورة يف تلك الفق ��رة؛ ويت ُّم ذلك بالتزامن مع
تخفي�ض و�إلغاء ا�ستعمالها لتلك الأغرا�ض.
 -3تقوم الدولة الطرف املتحفِّظة مبا يلي:
(�أ) ت�ضم�ي�ن التقرير ال�سنوي الذي تر�سله �إىل الأمني العام ،مبوجب الفقرة �( 1أ) من
امل ��ادة  ،18بيان� � ًا عن التق ُّدم املح ��رز يف ال�سنة ال�سابقة لإلغاء اال�ستعم ��ال �أو الإنتاج �أو ال�صنع �أو
جِّ
االتار املن�صو�ص عليها يف الفقرة 1؛
(ب) مواف ��اة الهيئة بتقديرات م�ستق َّلة (امل ��ادة  )19وبيانات �إح�صائية (املادة  )20عن
الأن�شطة التي �أُبدي حتفُّظ ب�صددها بالطريقة وبال�صورة اللتني تق ِّررهما الهيئة.
�( -4أ) عند تق�صري �أ َّية دولة طرف ،متحفِّظة مبوجب الفقرة  ،1عن تقدمي ما يلي:
‘ ’1التقري ��ر امل�شار �إليه يف الفقرة �( 3أ) ،يف غ�ض ��ون �ستة �أ�شهر من نهاية ال�سنة
التي تتناولها املعلومات؛
‘ ’2التقديرات امل�شار �إليها يف الفقرة ( 3ب) ،يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من التاريخ
الذي ح َّددته الهيئة لهذا الغر�ض مبوجب الفقـرة  1من املادة 12؛
‘ ’3الإح�ص ��اءات امل�ش ��ار �إليه ��ا يف الفق ��رة ( 3ب) ،يف غ�ض ��ون ثالث ��ة �أ�شهر من
التاريخ الذي ي�ستوجب فيه تقدميها مبوجب الفقرة  2من املادة .20
تر�س ��ل الهيئ ��ة �أو الأم�ي�ن الع ��ام ،ح�سب احلال ��ة� ،إ�شع ��ار ًا �إىل الدول ��ة الطرف املعني ��ة يبينِّ فيه
ت�أخريه ��ا ،ويطل ��ب �إليها تقدمي مثل هذه املعلوم ��ات يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر م ��ن تاريخ ورود هذا
الإ�شعار؛
ق�صرت الدولة الطرف عن تلبية طلب الهيئة �أو الأمني العام يف غ�ضون هذه
(ب) ف� ��إذا َّ
الفرتة ،انتهي نفاذ التحفُّظ املعني الذي �أُبدي مبوجب الفقرة .1
 -5يج ��وز ل ��كل دولة �أبدت �أ َّية حت ُّفظ ��ات �أن تقوم يف � ِّأي وقت ب�سحبه ��ا كلها �أو بع�ضها
ب�إ�شعار كتابي.
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املادة   )5(-50حتفُّظات �أخرى
  -1ال ُي�سمح ب�أ َّية حتفُّظات غري املبداة مبوجب املادة � 49أو الفقرات التالية.
 -2يج ��وز ل ��كل دول ��ة عند التوقي ��ع �أو الت�صدي ��ق �أو االن�ضم ��ام �إبداء حت ُّفظ ��ات ب�ش�أن
الن�صو�ص التالية من االتفاقية:
الفقرت ��ان  2و 3م ��ن امل ��ادة  ،12والفقرة  2من امل ��ادة  ،13والفقرت ��ان  1و 2من املادة ،14
والفقرة ( 1ب) من املادة  ،31واملادة .48
 -3يج ��وز ل ��كل دولة تو ُّد �أن ت�صب ��ح طرف ًا ،وتو ُّد مع ذلك تخويله ��ا �إبداء حتفُّظات غري
تن�ص عليها الفقرة  2من هذه املادة �أو املادة � ،49إبالغ ن َّيتها هذه �إىل الأمني العام .و ُيعترب
الت ��ي ُّ
التح ُّف ��ظ املعني م�سموح ًا به� ،إن مل َيعرت�ض عليه حتى انق�ضاء اثني ع�شر �شهر ًا على قيام الأمني
الع ��ام ب�إبالغه �إىل ال ��دول الأطراف ،ثلث الدول التي �ص َّدقت على االتفاقية �أو ان�ض َّمت �إليها قبل
انق�ضاء تلك الفرتة ،علم ًا ب� َّأن الدول املعرت�ضة غري ملزمة �إزاء الدولة املتحفِّظة باال�ضطالع ب� ِّأي
التزام قانوين يرتتَّب مبقت�ضى هذه االتفاقية ويتناوله التحفُّظ املعني.
 -4يج ��وز لكل دول ��ة �أبدت �أ َّية حتفُّظات �أن تق ��وم يف � ِّأي وقت ب�سحبه ��ا كلها �أو بع�ضها
ب�إ�شعار كتابي.
ن�ص املادة  21من بروتوكول �سنة :1972
( )5فيما يلي ُّ
"املادة 21
"التحفُّظات
" -1يج ��وز ِّ
لكل دولة ،عند توقيعها �أو ت�صديقها على هذا الربوتوكول �أو ان�ضمامها �إليه� ،أن تبدي حتفُّظ ًا
ب�ش�أن � ِّأي تعديل وارد فيه فيما عدا التعديالت على الفقرتني  6و 7من املادة ( 2املادة  1من هذا الربوتوكول) ،والفقرات
 1و 4و 5م ��ن امل ��ادة ( 9امل ��ادة  2من ه ��ذا الربوتوكول) ،والفقرت�ي�ن  1و 4من املادة ( 10املادة  3من ه ��ذا الربوتوكول)،
وامل ��ادة ( 11املادة  4م ��ن هذا الربوتوكول) ،واملادة  14مك َّرر ًا (املادة  7من ه ��ذا الربوتوكول) ،واملادة ( 16املادة  8من
هذا الربوتوكول) ،واملادة ( 22املادة  12من هذا الربوتوكول) ،واملادة ( 35املادة  13من هذا الربوتوكول) ،والبند (ب)
م ��ن الفق ��رة  1من املادة ( 36املادة  14من ه ��ذا الربوتوكول) ،واملادة ( 38املادة  15من ه ��ذا الربوتوكول) ،واملادة 38
مك َّرر ًا (املادة  16من هذا الربوتوكول).
" -2يج ��وز ل ��كل دولة �أبدت �أ َّي ��ة حتفُّظات �أن تق ��وم يف � ِّأي وقت ب�سحبه ��ا ك ِّلها �أو بع�ضه ��ا مبوجب �إ�شعار
كتابي".
*

مالحظة من الأمانة العامة :املالحظة الإي�ضاحية التالية منقولة من ال�صورة امل�ص َّدقة طبق الأ�صل التي و�ضعها
للمخدرات ل�سنة  1961ب�صيغتها املع َّدلة بربوتوكول �سنة 1972
الأمني العام يف � 8آب� /أغ�سط�س  1975لالتفاقية الوحيدة
ِّ
للمخدرات ل�سنة :1961
املعدل لالتفاقية الوحيدة
ِّ
ِّ
"من اجلدير باملالحظة � َّأن الدول التي ترغب يف �إبداء حتفُّظ على واحد �أو �أكرث من التعديالت وفق ًا للمادة 21
بن�صها غري املع َّدل (�إن مل تكن قد
�أع�ل�اه م ��ن بروتوكول �سنة  ،1972ينبغي �أو ًال �أن ت�صبح �أطراف ًا يف االتفاقي ��ة الوحيدة ِّ
ت�صدق على بروتوكول �سنة � 1972أو تن�ضم �إليه رهن ًا بالتحفُّظ املراد".
فعلت ذلك من قبل) َّثم ِّ
*
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املادة  -51الإ�شعارات
العام جمي َع الدول املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة  40مبا يلي:
يب ِّلغ الأمني ُ
(�أ) التوقيعات والت�صديقات واالن�ضمامات احلا�صلة وفق ًا للمادة 40؛
(ب) تاريخ نفاذ هذه االتفاقية وفق ًا للمادة 41؛
(ج) وثائق النق�ض الواردة وفق ًا للمادة 46؛
(د) الإعالنات والإ�شعارات الواردة مبوجب املواد  42و 43و 47و 49و.50

مالحظ ��ة :ت ��رد يف الوثيق ��ة  ST/CND/1/Add.1القائمة املنقَّحة للمخ � ِّ�درات املدرجة يف
اجل ��داول الأول والث ��اين والثالث والرابع م ��ن االتفاقية الوحيدة للمخ � ِّ�درات ل�سنة 1961
ب�صيغتها املع َّدلة بربوتوكول �سنة .1972
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اتفاقية امل�ؤ ِّثرات العقلية

*

الديباجة
� َّإن الدول الأطراف،
اهتمام ًا منها ب�صحة الإن�سانية ورفاهها،
و�إذ تالحظ بقلق م�شاكل ال�صحة العامة وامل�شاكل االجتماعية النا�شئة عن �إ�ساءة ا�ستعمال
بع�ض امل�ؤ ِّثرات العقلية،
وت�صميم� � ًا منها على تو ِّق ��ي ومكافحة �إ�ساءة ا�ستعمال تلك املواد وم ��ا ت�ؤ ِّدي �إليه من جِّاتار
غري م�شروع،
و�إذ ت ��رى م ��ن ال�ل�ازم اتِّخاذ تداب�ي�ر �صارمة لق�صر ا�ستعم ��ال تلك املواد عل ��ى الأغرا�ض
امل�شروعة،
واعرتاف� � ًا منها ب�أنه ال مندوحة عن ا�ستعمال امل�ؤ ِّثرات العقلية للأغرا�ض الطبية والعلمية،
و�أنه ينبغي �أ َّال ُيق َّيد احل�صول على هذه املواد لتلك الأغرا�ض بقيود ال م ِّربر لها،
واعتق ��اد ًا منه ��ا � َّأن التدابري التي ُت َّتخ ��ذ للحيلولة دون �إ�ساءة ا�ستعم ��ال تلك املواد تقت�ضي
من�سق ًا وعاملي النطاق،
عم ًال َّ
واعرتاف ًا منها باخت�صا�ص منظمة الأمم املتحدة يف ميدان مراقبة امل�ؤ ِّثرات العقلية ورغب ًة
منها يف �أن متار�س الهيئات الدولية املعنية ن�شاطها يف �إطار تلك املنظمة،
وت�سليم ًا منها ب�ضرورة عقد اتفاقية دولية لتحقيق تلك الأغرا�ض،
قد اتَّفقت على ما يلي:
ملحوظ ��ة من الأمانة العام ��ة� :أُدخل يف الن�ص التايل عدد من الت�صويبات ال�ضئيل ��ة التي ا�ستلزمها وجود بع�ض
الأخط ��اء والإغفاالت يف الن�سخة الإنكليزية للن�ص الأ�صلي لالتفاقية .وق ��د ُح ِّرر ب�ش�أنها حم�ضر ر�سمي لت�صحيح الن�ص
الأ�صل ��ي لالتفاقي ��ة ،و ِّق ��ع يف � 15آب�/أغ�سط� ��س  ،1973و�أبلغته �إدارة ال�ش� ��ؤون القانونية بالأمم املتح ��دة �إىل احلكومات
مبوجب املذ ِّكرتني التعميميتني  C.N.169.1973 TREATIES-5و C.N.321.1974 TREATIES-1امل�ؤ َّرختني يف � 30آب/
�أغ�سط� ��س  1973و 9كان ��ون الأول/دي�سم�ب�ر  1974عل ��ى التوايل .وتت�صل ه ��ذه الت�صويبات بالفق ��رة �( 7أ) من املادة ،2
وبال�صيغة الكيميائية لبع�ض املواد املدرجة يف اجلداول الأول والثاين والرابع املرفقة باالتفاقية.
*
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املادة  -1مدلول امل�صطلحات
ق�صد بامل�صطلحات التالية يف هذه االتفاقية املعاين املب َّينة فيما يلي ،ما مل يق�ض �صريح
ُي َ
الن�ص �أو �سياقه بغري ذلك:
ق�صد بتعبري "املجل�س" املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة.
(�أ) ُي َ
املخدرات التابعة للمجل�س.
ق�صد بتعبري "اللجنة" جلنة ِّ
(ب) ُي َ
املخدرات املن�ش�أة مبوجب االتفاقية
ق�ص ��د بتعبري "الهيئة" الهيئة الدولية ملراقبة ِّ
(ج) ُي َ
للمخدرات ل�سنة .1961
الوحيدة
ِّ
ق�صد بتعبري "الأمني العام" الأمني العام للأمم املتحدة.
(د) ُي َ
ق�صد بتعبري "امل�ؤ ِّث ��رات العقلية" كل املواد �سواء �أكانت طبيعي ��ة �أو تركيبية ،وكل
(ه� �ـ) ُي َ
املنتجات الطبيعية املدرجة يف اجلداول الأول �أو الثاين �أو الثالث �أو الرابع.
ق�صد بتعبري "م�ستح�ضر" ما يلي:
(و) ُي َ
‘  ’1كل حمل ��ول �أو مزي ��ج مهم ��ا كانت هيئت ��ه الطبيعية يحت ��وي على م ��ادة �أو �أكرث من
امل�ؤ ِّثرات العقلية؛ �أو
‘  ’2كل مادة �أو �أكرث من امل�ؤ ِّثرات العقلية تكون يف �شكل جرعات.
ق�ص ��د بعبارات "اجلدول الأول" و"اجلدول الثاين" و"اجلدول الثالث" و"اجلدول
(ز) ُي َ
الراب ��ع" ،قوائم امل�ؤ ِّث ��رات العقلية التي حتمل هذه الأرقام واملرفق ��ة باالتفاقية احلالية ب�صيغتها
املع َّدلة وفق ًا للمادة .2
ق�ص ��د بتعب�ي�ري "الت�صدير" و"اال�سترياد" مبعناها اخلا� ��ص النقل املادي للم�ؤ ِّثر
(ح) ُي َ
العقلي من دولة �إىل دولة �أخرى.
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "ال�صنع" جميع العمليات التي ميك ��ن �أن يح�صل بها على م�ؤ ِّثرات
(ط) ُي َ
عقلي ��ة ،وت�شم ��ل التنقية وحتويل امل�ؤ ِّثرات العقلية �إىل م�ؤ ِّث ��رات عقلية �أخرى .وي�شمل هذا التعبري
�أي�ض ًا �صنع م�ستح�ضرات غري التي تر ِّكبها ال�صيدليات بنا ًء على و�صفة طبيب.
ق�ص ��د بتعبري " جِّ
االتار غري امل�شروع" �صنع امل�ؤ ِّثرات العقلية �أو جِّ
االتار بها خالف ًا
(ي) ُي َ
لأحكام هذه االتفاقية.
ق�صد بتعبري "منطقة" � ُّأي جزء من دولة يعترب ،مبوجب املادة  ،28كيان ًا م�ستق ًّال
(ك) ُي َ
لأغرا�ض تطبيق هذه االتفاقية.
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املخ�ص�صة
(ل) ُي َ
ق�ص ��د بتعبري "الأماكن" املباين �أو �أجزاء املباين ،مبا يف ذلك الأر�ض َّ
لأ ّيهما.

املادة  -2نطاق مراقبة املواد
�  -1إذا كان ل ��دى �إح ��دى الدول الأطراف �أو منظمة ال�ص ��حة العاملي ��ة معلومات تتعلق
مب ��ادة مل تخ�ض ��ع بعد للمراقبة الدولية ،وت�س ��تلزم يف ر�أيها �إ�ض ��افة تلك امل ��ادة �إىل �أحد جداول
االتفاقي ��ة احلالية ،ف�إنها تُ�ش ��عر الأمني العام بذلك وت ��ز ِّوده بجميع املعلومات امل�ؤ ِّيدة للإ�ش ��عار.
و ُيعمل بهذا الإجراء �أي�ض� � ًا عندما حت�صل �إحدى الدول الأطراف �أو منظمة ال�صحة العاملية على
معلومات ت ِّربر نقل م ؤ� ِّثر عقلي من جدول �إىل �آخر من تلك اجلداول �أو حذف مادة ما منها.
 -2ينهي الأمني العام مثل هذا الإ�شعار ،مع املعلومات التي يعتربها ذات �صلة باملو�ضوع،
�إىل ال ��دول الأطراف واللجنة وكذلك � -إذا كان الإ�ش ��عار وارد ًا من �إحدى الدول الأطراف � -إىل
منظمة ال�صحة العاملية.
�  -3إذا تب�َّينَنَّ م ��ن املعلوم ��ات املحالة مع الإ�ش ��عار أ�نَّه من املنا�س ��ب �إ�ض ��افة املادة �إىل
اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين عم ًال بالفقرة  ،4تنظر الدول الأطراف ،يف �ض ��وء كل املعلومات
املتوفِّرة لديها ،يف �إمكان �إخ�ض ��اع تلك املادة م ؤ�قَّت ًا جلميع التدابري الرقابية ال�س ��ارية على املواد
املدرجة يف اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين ،ح�سب االقت�ضاء.
�  -4إذا وجدت منظمة ال�صحة العاملية:
(�أ) � َّأن املادة املذكورة قد ت ؤ� ِّدي �إىل
‘ )1( ’1حالة اتِّكالية؛
(  )2وتنبي ��ه اجلهاز الع�ص ��بي املرك ��زي �أو انحطاطه مبا يو ِّلد هلو�س ��ات �أو
ا�ض ��طرابات يف وظيفة احلركة �أو يف التفكري �أو ال�س ��لوك �أو الإح�س ��ا�س
�أو املزاج؛ �أو
‘� ’2إ�ساءة ا�ستعمال �أو ت�أثريات �ضارة �شبيهة مبا ين�ش�أ عن �إحدى املواد املد َرجة يف
اجلدول الأول �أو الثاين �أو الثالث �أو الرابع؛
(ب) و�أنَّه توجد �أدلَّة كافية على � َّأن املادة ُي�س ��اء ا�ستعمالها �أو يحتمل �أن ُي�ساء ا�ستعمالها
مبا يو ِّلد م�ش ��كل ًة تتعلق بال�صحة العامة وم�شكل ًة اجتماعية ،الأمر الذي ي ِّربر �إخ�ضاعها للمراقبة
الدولية,
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تواف ��ي منظم� � ُة ال�ص ��حة العاملي ��ة اللجن� � َة بتقيي ��م للم ��ادة يب�ِّينِنِّ عل ��ى الأخ� ِّ��ص م ��دى �إ�س ��اءة
اال�س ��تعمال �أو احتم ��ال �إ�س ��اءة اال�س ��تعمال ،ودرج ��ة خطورة م�ش ��كلة ال�ص ��حة العامة وامل�ش ��كلة
االجتماعي ��ة ،وم ��دى ج ��دوى امل ��ادة يف املعاجل ��ة الطبي ��ة ،وتَ�شْ � � َف ُع التقيي ��م بتو�ص ��يات ع ��ن
التداب�ي�ر الرقابي ��ة� ،إن وج ��دت ،الت ��ي ق ��د يك ��ون م ��ن املنا�س ��ب فر�ض ��ها يف �ض ��وء التقيي ��م
املذكور.
 -5للجن ��ة ،بعد الأخ ��ذ يف االعتبار الإخط ��ار الوارد من منظمة ال�ص ��حة العاملية التي
تعت�ب�ر عملياته ��ا التقييمية حا�س ��مة فيم ��ا يتعلق بامل�س ��ائل الطبي ��ة والعلمية ،ومراع ��اة العوامل
االقت�ص ��ادية واالجتماعي ��ة والقانوني ��ة والإداري ��ة وكاف ��ة العوامل الأخ ��رى التي ق ��د تراها ذات
�ص ��لة باملو�ض ��وع � -أن ت�ض ��يف امل ��ادة �إىل اجل ��دول الأول �أو الث ��اين �أو الثال ��ث �أو الراب ��ع .ويجوز
للجن ��ة �أن تطل ��ب مزي ��د ًا م ��ن املعلومات م ��ن منظم ��ة ال�ص ��حة العاملي ��ة �أو من م�ص ��ادر �أخرى
منا�سبة.
املوج ��ه مبوج ��ب الفق ��رة  1مب ��ادة �س ��بق �إدراجه ��ا يف �أح ��د
�  -6إذا تع َّل ��ق الإ�ش ��عار َّ
اجل ��داول ،تواف ��ي منظمة ال�ص ��حة العاملي ��ة اللجنة مبا ا�س ��تج ّد لديها م ��ن نتائج ،وب� �� ِّأي تقييم
جدي ��د لتل ��ك املادة قد ت�ض ��عه وفق� � ًا للفق ��رة  ،4وب�أ َّية تو�ص ��يات جدي ��دة عن التداب�ي�ر الرقابية
الت ��ي ق ��د ت�ست�ص ��وب الأخ ��ذ به ��ا يف �ض ��وء ذل ��ك التقيي ��م .وللجن ��ة ،بع ��د الأخ ��ذ يف االعتب ��ار
الإخط ��ار ال ��وارد م ��ن منظم ��ة ال�ص ��حة العاملي ��ة عل ��ى النح ��و املب�َّينَنَّ يف الفق ��رة  ،5ومراع ��اة
العوام ��ل امل�ش ��ار �إليه ��ا يف تل ��ك الفق ��رة� ،أن تنقل املادة م ��ن جدول �إىل ج ��دول �آخ ��ر �أو حذفها
من اجلداول.
 -7يب ِّلغ الأم ُني العا ُّم � َّأي قرار ت َّتخذه اللجنة عم ًال بهذه املادة �إىل جميع الدول الأع�ضاء
يف الأمم املتح ��دة ،و�إىل الدول غري الأع�ض ��اء يف الأمم املتحدة الأط ��راف يف االتفاقية احلالية،
و�إىل منظمة ال�ص ��حة العاملية ،و�إىل الهيئة .وي�ص ��بح هذا القرار ناف ��ذ ًا �إزاء كل دولة طرف بعد
انق�ض ��اء  180يوم� � ًا من تاريخ الإب�ل�اغ ،با�س ��تثناء � ِّأي دولة طرف توايف الأم�ي�ن العام خالل هذه
الفرتة ،فيما يتعلق ب� ِّأي قرار يق�ض ��ي ب�إ�ض ��افة مادة �إىل جدول مع�َّيإبنَّ  ،ب�إخطار ِّ
خطي يفيد وجود
ظروف ا�س ��تثنائية حت ��ول دون نفاذ جميع �أحكام االتفاقية املنطبق ��ة على املواد املدرجة يف ذلك
اجل ��دول ،بالن�س ��بة لتلك املادة .على �أن يت�ض� � َّمن ه ��ذا الإخطار ذكر الأ�س ��باب الدافعة �إىل هذا
كحد
الإج ��راء اال�س ��تثنائي .وعلى الرغم من هذا الإخط ��ار تط ِّبق كل دولة ط ��رف يف االتفاقيةٍّ ،
�أدنى ،التدابري الرقابية التالية:
(�أ) عل ��ى الدول ��ة الط ��رف الت ��ي �أر�س ��لت �إىل الأمني العام ه ��ذا الإخطار بخ�ص ��و�ص
م ��ادة مل تكن حتى ذلك احلني خا�ض ��عة للمراقبة و�أُ�ض ��يفت �إىل اجل ��دول الأول� ،أن تراعي بقدر
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الإم ��كان التداب�ي�ر الرقابي ��ة اخلا�صة املذك ��ورة يف امل ��ادة  ،7و�أن تق ��وم فيما يتعل ��ق بتلك املادة
مبا يلي:
‘’1
‘’2
‘’3
‘’4
‘’5
‘’6

اقت�ضاء تراخي�ص ل�صنعها جِّ
واالتار بها وتوزيعها ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه
يف املادة  ،8فيما يتعلق باملواد املد َرجة يف اجلدول الثاين؛
اقت�ضاء و�صفات طبية لتوريدها �أو �صرفها ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة
 ،9فيما يتعلق باملواد املد َرجة يف اجلدول الثاين؛
التق ُّيد بااللتزامات املتعلق ��ة بالت�صدير واال�سترياد املن�صو�ص عليها يف املادة
� ،12إ َّال فيما يتعلق بطرف �آخر �أر�سل �إىل الأمني العام مثل هذا الإخطار ب�ش�أن
املادة امل�شار �إليها؛
التق ُّي ��د بااللتزام ��ات املن�صو�ص عليها يف امل ��ادة  13ب�ش�أن امل ��واد املد َرجة يف
اجلدول الثاين فيما يتعلق بحظر الت�صدير واال�سترياد �أو تقييدهما؛
تقدمي تقارير �إح�صائية �إىل الهيئة وفق ًا لأحكام الفقرة �( 4أ) من املادة 16؛
ا ِّتخ ��اذ تداب�ي�ر وفق ًا لأح ��كام امل ��ادة  22لقمع الأعم ��ال املخالف ��ة للقوانني �أو
الأنظمة املعمول بها تنفيذا لاللتزامات امل�شار �إليها �أعاله.

(ب) على الدولة الطرف التي �أر�سلت �إىل الأمني العام هذا الإخطار بخ�صو�ص مادة مل
تك ��ن حتى ذلك احلني خا�ضعة للمراقب ��ة و�أ�ضيفت �إىل اجلدول الثاين� ،أن تقوم فيما يتعلق بتلك
املادة مبا يلي:
‘’1
‘’2
‘’3
‘’4
‘’5
‘’6

اقت�ضاء تراخي�ص ل�صنعها جِّ
واالتار بها وتوزيعها وفق ًا للمادة 8؛
اقت�ضاء و�صفات طبية لتوريدها �أو �صرفها وفق ًا للمادة 9؛
التق ُّيد بااللتزامات املتعلق ��ة بالت�صدير واال�سترياد املن�صو�ص عليها يف املادة
� ،12إ َّال فيما يتعلق بطرف �آخر �أر�سل �إىل الأمني العام مثل هذا الإخطار ب�ش�أن
املادة امل�شار �إليها؛
التق ُّيد بااللتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة  13فيما يتعلق بحظر الت�صدير
واال�سترياد �أو تقييدهما؛
تقدمي تقاري ��ر �إح�صائية �إىل الهيئة وفق ًا لأحكام الفقرات �( 4أ) و(ج) و(د)
من املادة 16؛
ا ِّتخ ��اذ تداب�ي�ر ،وفق ًا لأح ��كام املادة  ،22لقم ��ع الأعمال املخالف ��ة للقوانني �أو
الأنظمة املعمـول بها تنفيذ ًا لاللتزامات امل�شار �إليها �أعاله.
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(ج) عل ��ى الدولة الطرف التي �أر�سلت �إىل الأمني العام هذا الإخطار بخ�صو�ص مادة مل
تك ��ن حتى ذلك احلني خا�ضع ��ة للمراقبة و�أُ�ضيفت �إىل اجلدول الثالث� ،أن تقوم فيما يتعلق بتلك
املادة مبا يلي:
‘ ’1اقت�ضاء تراخي�ص ل�صنعها جِّ
واالتار بها وتوزيعها وفق ًا للمادة 8؛
‘ ’2اقت�ضاء و�صفات طبية لتوريدها �أو �صرفها وفق ًا للمادة 9؛
‘ ’3التق ُّيد بااللتزامات اخلا�صة بالت�صدير املن�صو�ص عليها يف املادة � ،12إ َّال فيما
يتعلق بطرف �آخر �أر�سل �إىل الأمني العام مثل هذا الإخطار ب�ش�أن املادة امل�شار
�إليها؛
‘ ’4التق ُّيد بااللتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة  13فيما يتعلق بحظر الت�صدير
واال�سترياد �أو تقييدهما؛
‘ ’5ا ِّتخ ��اذ تداب�ي�ر ،وفق ًا لأح ��كام املادة  ،22لقم ��ع الأعمال املخالف ��ة للقوانني �أو
الأنظمة املعمول بها تنفيذ ًا لاللتزامات امل�شار �إليها �أعاله.
(د) عل ��ى الدولة الطرف التي �أر�سلت �إىل الأمني العام هذا الإخطار بخ�صو�ص مادة مل
تك ��ن حتى ذلك احلني خا�ضعة للمراقب ��ة و�أُ�ضيفت �إىل اجلدول الرابع� ،أن تقوم فيما يتعلق بتلك
املادة مبا يلي:
‘ ’1اقت�ضاء تراخي�ص ل�صنعها جِّ
واالتار بها وتوزيعها وفقا للمادة 8؛
‘ ’2التق ُّيد بااللتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة  13فيما يتعلق بحظر الت�صدير
واال�سترياد �أو تقييدهما؛
‘ ’3ا ِّتخ ��اذ تدابري ،وفق ًا لأحكام امل ��ادة  ،22لقمع كل الأعمال املخالفة للقوانني �أو
الأنظمة املعمول بها تنفيذ ًا لاللتزامات امل�شار �إليها �أعاله.
(هـ) عل ��ى الدولة الطرف الت ��ي �أر�سلت �إىل الأمني العام ه ��ذا الإخطار بخ�صو�ص مادة
كحد �أدنى جميع �أحكام هذه
منقولة �إىل جدول ي�شرتط تدابري رقابية والتزامات �أ�ش ّد� ،أن تط ِّبق ٍّ
االتفاقية املنطبقة على اجلدول الذي ُنقلت منه املادة.
�( -8أ) يق ��وم املجل� ��س ب�إع ��ادة النظ ��ر يف ق ��رارات اللجن ��ة امل َّتخ ��ذة مبوج ��ب ه ��ذه
امل ��ادة �إذا طل ��ب ذل ��ك �أ َّي ��ة دول ��ة طرف خ�ل�ال ف�ت�رة  180يوم� � ًا تالية لو�ص ��ول الإخط ��ار بهذه
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الق ��رارات .وير�س ��ل طل ��ب �إعادة النظ ��ر �إىل الأمني الع ��ام م�شفوع ًا ب ��كل البيانات الت ��ي ي�ستند
�إليها.
(ب) ير�س ��ل الأم�ي�ن العام �صور ًا من طل ��ب �إعادة النظر ومن املعلوم ��ات املتعلقة به �إىل
اللجن ��ة ،و�إىل منظم ��ة ال�صحة العاملية ،و�إىل جمي ��ع الأطراف ،يدعوها فيه ��ا �إىل �أن تر�سل �إليه
مالحظاته ��ا يف هذا ال�صدد خالل ت�سعني يوم� � ًا .وتُعر�ض جميع املالحظات الواردة على املجل�س
للنظر فيها.
يعدل �أو ينق�ض قرار اللجنة .وتُخطر بقراره كل الدول الأع�ضاء
(ج) للمجل�س �أن ي�ؤ ِّيد �أو ِّ
مبنظمة الأمم املتحدة ،والدول غري الأع�ضاء يف الأمم املتحدة الأطراف بهذه االتفاقية واللجنة،
ومنظمة ال�صحة العاملية ،والهيئة.
(د) يظ� � ُّل الق ��رار الأ�صلي ال�صادر عن اللجنة �ساري ًا خالل �إج ��راءات �إعادة النظر مع
مراعاة �أحكام الفقرة .7
 -9تب ��ذل الدول الأطراف كل م ��ا يف و�سعها لكي تط ِّبق ،بالق ��در املمكن تنفيذه عمل ًّيا،
تداب�ي�ر �إ�شرافي ��ة على املواد التي ال تندرج حتت هذه االتفاقي ��ة والتي ميكن مع ذلك ا�ستخدامها
بطريقة غري م�شروعة ل�صنع امل�ؤ ِّثرات العقلية.

املادة �  -3أحكام خا�صة متعلقة مبراقبة امل�ستح�ضرات
تن�ص عليه الفق ��رات التالية من هذه املادة ،يخ�ضع امل�ستح�ضر لنف�س
 -1با�ستثن ��اء ما ُّ
التداب�ي�ر الرقابية املفرو�ضة على امل�ؤ ِّثر العقلي الداخلي يف تركيب هذا امل�ستح�ضر ،و�إذا دخل يف
تركي ��ب امل�ستح�ض ��ر �أكرث من م�ؤ ِّثر عقل ��ي ،يخ�ضع امل�ستح�ضر للتداب�ي�ر املنطبقة على املادة التي
فر�ضت عليها املراقبة الأ�ش ّد.
�  -2إذا احت ��وى م�ستح�ض ��ر م ��ا عل ��ى م�ؤ ِّثر عقل ��ي من غري امل ��واد ال ��واردة يف اجلدول
الأول ،و ُر ِّك ��ب على نح ��و ال ينطوي على خطر� ،أو ينطوي على خط ��ر ال يعت ُّد به من ناحية احتمال
�إ�س ��اءة اال�ستعمال ،وا�ستحال ��ت �إمكانية ا�سرتجاع امل�ؤ ِّثر بو�سائل مي�س ��ورة وبكميات تكون عر�ضة
لإ�س ��اءة اال�ستعمال ،بحيث ال يثري هذا امل�ستح�ض ��ر م�شكل ًة من م�شاكل ال�صحة العامة �أو امل�شاكل
االجتماعي ��ة ،جاز �إعفاء هذا امل�ستح�ض ��ر من بع�ض التدابري الرقابي ��ة املن�صو�ص عليها يف هذه
االتفاقية ،وفق ًا للفقرة .3
�  -3إذا تبينَّ لدولة طرف � َّأن م�ستح�ضر ًا ما تنطبق عليه �أحكام الفقرة ال�سابقة جاز لها
�أن تق� � ِّرر �إعف ��اءه ،يف بلدها �أو يف منطقة من مناطقها ،من بع�ض �أو كل التدابري الرقابية املق َّررة
مبوجب هذه االتفاقية ،با�ستثناء ما تقت�ضيه:
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(�أ) املادة ( 8الإجازات) فيما يتعلق بال�صنع؛
(ب) املادة ( 11ال�سجالت) فيما يتعلق بامل�ستح�ضرات املعفاة؛
(ج) املادة ( 13احلظر �أو القيود على الت�صدير �أو اال�سترياد)؛
(د) املادة ( 15التفتي�ش) فيما يتعلق بال�صنع؛
تقدمها الدول الأط ��راف) فيما يتعل ��ق بامل�ستح�ضرات
(هـ) امل ��ادة ( 16التقاري ��ر الت ��ي ِّ
املعفاة؛
(و) امل ��ادة ( 22الأح ��كام اجلزائية) بالقدر الالزم لقمع الأفع ��ال املخالفة للقوانني �أو
الأنظمة املق َّررة وفق ًا لاللتزامات امل�شار �إليها �أعاله.
ُ
العام ب� ِّأي قرار من هذا القبي ��ل ،وكذلك با�سم امل�ستح�ضر املعفي
وتُ�شع ��ر الدول� � ُة
الطرف الأم َني َّ
وتركيب ��ه والتداب�ي�ر الرقابية التي �أُعفي منها .وينقل الأمني العام ه ��ذا الإ�شعار �إىل �سائر الدول
الأطراف ،ومنظمة ال�صحة العاملية والهيئة.
�  -4إذا كان ل ��دى �أ َّي ��ة دول ��ة ط ��رف �أو ل ��دى منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة معلومات عن
م�ستح�ض ��ر معف ��ي مبوجب الفقرة  3ت�ب ِّ�رر ،يف ر�أي �أ َّيتهما ،انتهاء الإعفاء كلـ ًّي ��ا �أو جزئ ًّيا ،تُ�شعر
الأم�ي�ن العام بذلك وتز ِّوده باملعلوم ��ات امل�ؤ ِّيدة لهذا الإ�شعار .وينقل الأم�ي�ن العام هذا الإ�شعار،
م ��ع جمي ��ع املعلومات التي ي ��رى �أنها ذات �صل ��ة باملو�ضوع �إىل ال ��دول الأط ��راف واللجنة ،وينقل
الإ�شع ��ار �إىل منظم ��ة ال�صحة العاملي ��ة� ،إذا ورد من دولة طرف .وت ��وايف منظمة ال�صحة العاملية
اللجن ��ة بتقيي ��م للم�ستح�ض ��ر يراعي الأم ��ور املب َّين ��ة يف الفق ��رة  2م�شفوع ًا بتو�صي ��ة بخ�صو�ص
التداب�ي�ر الرقابي ��ة� ،إن وج ��دت ،التي ينبغ ��ي وقف �إعف ��اء امل�ستح�ضر منها .وللجن ��ة ،بعد الأخذ
يف االعتب ��ار الإخطار ال ��وارد من منظمة ال�صحة العاملية التي تعت�ب�ر عملياتها التقييمية حا�سمة
يف الأم ��ور الطبي ��ة والعلمية ،ومراع ��اة العوامل االقت�صادي ��ة واالجتماعية والقانوني ��ة والإدارية
وغريه ��ا الت ��ي تراه ��ا ذات �صلة باملو�ض ��وع� ،أن تق� � ِّرر �إنهاء �إعف ��اء امل�ستح�ضر من بع� ��ض �أو كل
التداب�ي�ر الرقابي ��ة .ويب ِّل ��غ الأم�ي�ن العام كل ق ��رار ت َّتخذه اللجنة عم�ل ً�ا بهذه الفق ��رة �إىل جميع
ال ��دول الأع�ض ��اء يف الأمم املتح ��دة والدول غ�ي�ر الأع�ض ��اء يف الأمم املتحدة الأط ��راف يف هذه
االتفاقي ��ة ،ومنظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة ،والهيئة .و َت َّتخ ��ذ جميع ال ��دول الأطراف تداب�ي�ر ب�إنهاء
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الإعف ��اء من التداب�ي�ر �أو التدابري الرقابية امل�ش ��ار �إليها ،وذلك خالل  180يوم� � ًا من تاريخ بالغ
الأمني العام.

املادة �  -4أحكام �أخرى خا�صة متعلقة
بنطاق املراقبة
يج ��وز للدول الأطراف �أن ت�سمح مبا يلي ،فيما يتعلق ب�سائر امل�ؤ ِّثرات العقلية التي تُد َرج يف
اجلدول الأول:
(�أ) قي ��ام امل�سافري ��ن الدوليني بحمل مقادي ��ر �صغرية من امل�ستح�ض ��رات ال�ستعمالهم
التح�صل على هذه امل�ستح�ضرات قد
ال�شخ�ص ��ي ،بيد �أنَّه يح ُّق ل ��كل دولة طرف �أن تتحقَّق من � َّأن
ُّ
َّمت بطريقة قانونية؛
(ب) ا�ستخ ��دام مث ��ل هذه امل ��واد يف �صنع مواد �أو منتج ��ات غري م�ؤ ِّثرة عل ��ى العقل ،مع
مراعاة تطبيق التدابري الرقابية التي تقت�ضيها هذه االتفاقية� ،إىل �أن ت�صبح امل�ؤ ِّثرات العقلية يف
حالة ميتنع فيها عمل ًّيا �إ�ساءة ا�ستعمالها �أو ا�سرتجاعها؛
(ج) ا�ستخدام هذه املواد ،يف �أ�سر احليوانات من قبل الأ�شخا�ص الذين ت�أذن لهم ب�صفة
املخت�صة با�ستعمال هذه املواد لذلك الغر�ض ،مع مراعاة تطبيق تدابري املراقبة
خا�صة ال�سلطات
َّ
التي تقت�ضيها هذه االتفاقية.

املادة  -5حتديد اال�ستعمال يف الأغرا�ض
الطبية والعلمية
 حتدد كل دولة طرف ا�ستعمال املواد املدرجة يف اجلدول الأول على النحو املن�صو�ص
-1
ِّ
عليه يف املادة .7
تن�ص علي ��ه املادة � ،4صنع امل ��واد املدرجة
  -2حت � ِّ�دد كل دول ��ة طرف ،مع مراع ��اة ما ُّ
يف اجل ��داول الثاين والثالث والراب ��ع ،وت�صديرها وا�ستريادها وتوزيعه ��ا وتخزينها جِّ
واالتار بها
وا�ستخدامها وحيازتها ،مبا تراه منا�سبا من تدابري.
ُ -3ي�ست�ص ��وب �أ َّال ت�سم ��ح الدول الأطراف بحي ��ازة املواد املد َرج ��ة يف اجلداول الثاين
والثالث والرابع �إ َّال بال�شروط املق َّررة قانون ًا.
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املادة  -6الإدارة اخلا�صة
لغر� ��ض تطبيق �أحكام ه ��ذه االتفاقيةُ ،ي�ست�ص ��وب �أن تن�شئ كل دولة ط ��رف �إدارة خا�صة
دائم ��ة .ومن املفي ��د �أن تكون ه ��ذه الإدارة على �شاكل ��ة الإدارة اخلا�صة املن�ش� ��أة مبوجب �أحكام
املخدرات� ،أو �أن تعمل يف تعاون وثيق معها.
اتفاقيات مراقبة ِّ

املادة �  -7أحكام خا�صة تتعلق باملواد املدرجة
يف اجلدول الأول
فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الأول ،تقوم الدول الأطراف مبا يلي:
(�أ) حظ ��ر كافة ا�ستعماالت تلك امل ��واد� ،إ َّال لأغرا�ض علمية �أو لأغرا�ض طبية حمدودة
ج� � ًّدا ،من قبل الأ�شخا� ��ص امل�أذونني ح�سب الأ�ص ��ول املرعية ،الذين يعمل ��ون يف م�ؤ�س�سات طبية
�أو علمي ��ة خا�ضع ��ة على نحو مبا�شر ملراقب ��ة حكوماتها �أو حا�صلة عل ��ى ترخي�ص حم َّدد من هذه
احلكومات بذلك؛
(ب) اقت�ض ��اء احل�ص ��ول على ترخي�ص خا�ص �أو �إذن م�سب ��ق ل�صنع تلك املواد جِّ
واالتار
فيها وتوزيعها وحيازتها؛

(ج) ا ِّتخ ��اذ تداب�ي�ر �إ�شرافية دقيقة على الأن�شطة والأعم ��ال املذكورة يف الفقرتني (�أ)
و(ب)؛
(د) ق�ص ��ر مقدار ما ُيز َّود به ال�شخ�ص امل�أذون ل ��ه ح�سب الأ�صول املرعية على الكمية
التي يقت�ضيها الغر�ض امل�أذون به؛
(ه� �ـ) اقت�ضاء احتفاظ الأ�شخا� ��ص الذين ي�ؤ ُّدون مها ًّما طبي ًة �أو علمي� � ًة ،ب�سجالت ُيد َّون
فيه ��ا احتيازهم لتلك امل ��واد وتفا�صيل ا�ستعماله ��ا ،و ُيحتفظ بتلك ال�سج�ل�ات لفرتة عامني على
الأقل بعد �آخر ا�ستعمال مد َّون فيها؛
امل�صدر وامل ��و ِّرد كالهما هما
(و) حظ ��ر ت�صدي ��ر تلك امل ��واد وا�سترياده ��ا �إ َّال �إذا كان
ِّ
امل�صدر وامل�ستورد على التوايل� ،أو كانا من
املخت�صتان يف املنطقة �أو البلد
ال�سلطتان �أو الوكالتان
ِّ
َّ
املخت�صة يف البلد �أو يف املنطقة.
الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات امل�أذون لهم خا�صة بذلك من ال�سلطات
َّ
وتنطب ��ق �شروط الفقرة  1من املادة  12املتعلقة ب� ��أذون ت�صدير املواد املدرجة يف اجلدول الثاين
وا�ستريادها ،على املواد املدرجة يف اجلدول الأول �أي�ض ًا.
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املادة  -8الرتاخيـ�ص
 -1عل ��ى الدول الأطراف �أن تقت�ضي تراخي�ص �أو تداب�ي�ر رقابية �أخرى مماثلة ل�صنع
امل ��واد املد َرج ��ة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع ،جِّ
واالتار به ��ا (مبا يف ذلك جتارة الت�صدير
واال�سترياد) وتوزيعها.
 -2تقوم الدول الأطراف مبا يلي:
(�أ) مراقب ��ة جمي ��ع الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات امل�أذون لهم ح�س ��ب الأ�صول املرعية ب�صنع
املواد امل�شار �إليها يف الفقرة  1جِّ
واالتار بها (مبا يف ذلك جتارة الت�صدير واال�سترياد) وتوزيعها؛
(ب) مراقب ��ة امل�ؤ�س�سات والأماكن التي يجري فيه ��ا ال�صنع �أو جِّ
االتار �أو التوزيع ،وذلك
مبقت�ضى تراخي�ص �أو تدابري رقابية �أخرى مماثلة؛
(ج) كفال ��ة ا ِّتخ ��اذ تدابري �أمنية يف تلك امل�ؤ�س�سات والأماك ��ن لتو ِّقي ال�سرقة وغري ذلك
من و�سائل حتويل املخزون عن �أغرا�ضه.
  -3ال حاج ��ة �إىل تطبيق �أحكام الفقرتني  1و 2م ��ن هذه املادة املت�صلة بالرتاخي�ص �أو
التداب�ي�ر الرقابي ��ة الأخرى املماثلة ،عل ��ى الأ�شخا�ص امل�أذون لهم ح�سب الأ�ص ��ول املرعية ،ب�أداء
مهام عالجية �أو علمية �أثناء �أدائهم لتلك املهام.
 -4تقت�ض ��ي الدول الأطراف �أن يكون جميع الأ�شخا�ص احلا�صلني على تراخي�ص وفق ًا
له ��ذه االتفاقي ��ة �أو امل�أذون له ��م بو�سيلة �أخرى تنفيذ ًا لأحكام الفقرة  1م ��ن هذه املادة �أو الفقرة
الفرعية (ب) من املادة  ،7م� َّؤهلني ت�أهي ًال كافي ًا لتنفيذ �أحكام القوانني والأنظمة ال�صادرة عم ًال
بهذه االتفاقية على نحو ف َّعال و�أمني.

املادة  -9الو�صفات الطبية
 -1تقت�ض ��ي ال ��دول الأطراف �أ َّال ُت ��و َّرد �أو تُ�ص� � َرف املواد املدرجة يف اجل ��داول الثاين
والثال ��ث والراب ��ع ال�ستعمالها من قبل الأف ��راد �إ َّال مبوجب و�صفة طبية ،فيم ��ا عدا احلاالت التي
ميك ��ن فيها للأفراد احل�ص ��ول على تلك املواد لدى املمار�سة امل�أذون به ��ا ح�سب الأ�صول املرعية
لوظائف عالجية �أو علمية� ،أو ا�ستعمالها �أو �صرفها �أو مناولتها ب�صورة قانونية.
 -2ت َّتخ ��ذ ال ��دول الأطراف تدابري تكف ��ل �إ�صدار الو�صفات الطبي ��ة للمواد املدرجة يف
اجل ��داول الثاين والثالث والرابع وفق ًا للممار�سة الطبي ��ة ال�سليمة ،وخ�ضوعها لأنظمة من �ش�أنها
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حماية ال�صحة العامة والرفاهية ،ال �سيما فيما يتعلق بعدد املرات التي ميكن فيها تكرار الو�صفة
الطبية وم َّدة �صالحيتها.
 -3ا�ستثن ��اء من �أحكام الفق ��رة  1يجوز للدولة الط ��رف� ،إذا ر�أت � َّأن الظروف املحلية
تقت�ضي ذلك وبال�شروط التي تق ِّررها ،مبا يف ذلك �شروط حفظ ال�سجالت� ،أن ترخِّ �ص لل�صيادلة
املجازين �أو لغريهم من موزِّعي التجزئة املجازين الذين تع ِّينهم ال�سلطات امل�س�ؤولة عن ال�صحة
العام ��ة يف كل �أو ج ��زء من البلد ب�أن يو ِّف ��روا ،ح�سب تقديرهم ال�شخ�صي ،وب ��دون و�صفة طبية،
كمي ��ات �صغرية من املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والراب ��ع ،كي ي�ستعملها الأفراد يف حاالت
ا�ستثنائية لأغرا�ض طبية ،وذلك يف حدود تُع ِّينها الدول الأطراف.

املادة   -10حتذيرات ب�ش�أن العبوات
والن�شرات الإعالنية
 -1تقت�ض ��ي كل دولة طرف ،مع مراعاة �أ َّية �أنظمة �أو تو�صيات يف هذا املو�ضوع ملنظمة
ال�صحة العاملية� ،أن تبينَّ يف البطاقات املل�صقة على العبوات ،حيثما �أمكن ذلك عمل ًّيا ،وعلى كل
ح ��ال يف الن�ش ��رة الإي�ضاحية املوجودة داخ ��ل عبوات امل�ؤ ِّثرات العقلية املباع ��ة بالتجزئة ،ما تراه
الدولة الطرف �ضرور ًّيا ل�سالمة م�ستعمل تلك املواد من تعليمات تتعلق بكيفية اال�ستعمال ،مبا يف
ذلك ما يلزم من تنبيهات وحتذيرات.
  -2حتظر كل دولة طرف ،مع �إيالء املراعاة الواجبة لأحكام د�ستورها ،توجيه �إعالنات
من هذه املواد �إىل عامة اجلمهور.

املادة  -11ال�سجالت
 -1تقت�ضي الدول الأطراف ،فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الأول ،من �شركات
ت�صني ��ع تل ��ك املواد وم ��ن كل الأ�شخا� ��ص الآخرين امل� ��أذون لهم مبوج ��ب امل ��ادة  7جِّ
باالتار بها
وتوزيعه ��ا� ،أن يحتفظ ��وا وفق ًا مل ��ا قد تق ِّرره كل دولة ط ��رف ،ب�سجالت تب�ِّي� ننِّ بالتف�صيل الكميات
امل�صنوع ��ة والكميات املختزنة ،وتبينِّ  ،فيما يتعلق باحتي ��از �أو �صرف � ٍّأي من تلك املواد ،تفا�صيل
الكمية والتاريخ وا�سم املو ِّرد وا�سم املتلقِّي.
 -2تقت�ض ��ي الدول الأطراف ،فيما يتعل ��ق باملواد املدرجة يف اجلدولني الثاين والثالث،
وامل�صدرين وامل�ستـوردي ��ن ،االحتفاظ ،وفق ًا ملا
من �ش ��ركات ت�صنيع تلك املواد ومو ِّزع ��ي اجلملة
ِّ
تق ِّرره كل دولة ط ��رف ،ب�سجالت تبينِّ بالتف�صيل الكميات امل�صنوعة ،وتبينِّ  ،فيما يتعلق باحتياز
�أو �صرف � ٍّأي من تلك املواد ،تفا�صيل الكمية والتاريخ وا�سم املو ِّرد وا�سم املتلقِّي.
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 -3تقت�ضي الدول الأطراف ،فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الثاين ،من موزِّعي
التجزئ ��ة وم�ؤ�س�سات اال�ست�شفاء والرعاية وامل�ؤ�س�س ��ات العلمية� ،أن حتتفظ ،وفق ًا ملا قد تق ِّرره كل
دول ��ة ط ��رف ،ب�سجالت تبينِّ  ،فيم ��ا يتعلق باحتياز �أو �ص ��رف � ٍّأي من تلك امل ��واد تفا�صيل الكمية
والتاريخ وا�سم املو ِّرد وا�سم املتلقِّي.
 -4تكف ��ل الدول الأطراف ،بو�سائل منا�سبة ،ومع مراعاة املمار�سات املهنية والتجارية
يف بلدانه ��ا ،توفري املعلومات املتعلق ��ة باحتياز موزِّعي التجزئة وم�ؤ�س�س ��ات اال�ست�شفاء والرعاية
وامل�ؤ�س�سات العلمية للمواد املد َرجة يف اجلدول الثالث وت�ص ُّرفهم فيها.
 -5تقت�ضي الدول الأطراف ،فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الرابع ،من �شركات
امل�صدرين وامل�ستوردين ،االحتفاظ ،وفق ًا ملا ق ��د تق ِّرره كل دولة طرف،
ت�صني ��ع تلك املواد وم ��ن
ِّ
ب�سجالت تبينِّ الكميات امل�صنوعة وامل�ص َّدرة وامل�ستوردة.
 -6تقت�ضي الدول الأطراف من �شركات ت�صنيع امل�ستح�ضرات املعفاة مبوجب الفقرة 3
م ��ن امل ��ادة  ،3االحتف ��اظ ب�سجالت تبينِّ كمية كل م ��ادة من املواد امل�ؤ ِّثرة يف العق ��ل امل�ستع َملة يف
�صن ��ع م�ستح�ضر معف ��ي ،وطبيعة امل�ستح�ضر املعف ��ي امل�صنوع من تلك امل ��ادة والكمية الإجمالية
للم�ستح�ضر والت�ص ُّرف املبدئي فيه.
 -7تكف ��ل ال ��دول الأط ��راف االحتف ��اظ مل� � َّدة عام�ي�ن عل ��ى الأق � ِّ�ل بال�سج�ل�ات
واملعلوم ��ات امل�ش ��ار �إليه ��ا يف ه ��ذه امل ��ادة والالزم ��ة لو�ض ��ع التقاري ��ر املن�صو� ��ص عليه ��ا
يف املادة .16

املادة �  -12أحكام متعلقة بالتجارة الدولية
�( -1أ) تقت�ض ��ي كل دول ��ة ط ��رف ت�سم ��ح بت�صدي ��ر �أو ا�ست�ي�راد م ��واد مد َرج ��ة
يف اجلدول�ي�ن الأول �أو الث ��اين� ،إذن ا�ست�ي�راد �أو ت�صدي ��ر م�ستق�ل ًّ�ا عل ��ى ا�ستم ��ارة ت�ضعه ��ا
اللجن ��ة ل ��كل عملي ��ة ت�صدي ��ر �أو ا�ست�ي�راد �س ��واء �أكان ��ت مل ��ادة واح ��دة م ��ن ه ��ذه امل ��واد
�أو �أكرث.
(ب) يب�ِّي�نِّ ه ��ذا الإذن اال�سم الدويل غ�ي�ر التجاري للمادة �أو يف حال ��ة عدم وجود مثل
ه ��ذا اال�سم ،ت�سميتها كما وردت يف اجلدول ،والكمية املطلوب ت�صديرها �أو ا�ستريادها ،وال�شكل
امل�صدر وامل�ست ��ورد ،وامل َّدة التي ينبغي �أن تت ��م يف غ�ضونها عملية
ال�صي ��ديل له ��ا ،وا�سم وعنوان
ِّ
الت�صدي ��ر �أو اال�ست�ي�راد .و�إذا كانت املادة م�ص َّدرة �أو م�ستوردة عل ��ى �شكل م�ستح�ضر يبينَّ �أي�ض ًا
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ا�س ��م امل�ستح�ضر� ،إن وجد .ويبينِّ �إذن الت�صدير كذلك رقم �إذن اال�سترياد وتاريخه واجلهة التي
�أ�صدرته.
(ج) تقت�ض ��ي ال ��دول الأطراف ،قب ��ل �إ�ص ��دار �إذن الت�صدير �إذن ا�ست�ي�راد �صادر ًا عن
املخت�ص ��ة يف البل ��د �أو الإقليم امل�ست ��وردة ،يثبت املوافق ��ة على ا�سترياد امل ��ادة �أو املواد
ال�سلط ��ة
َّ
ويقدم هذا الإذن ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة الطالبة �إذن الت�صدير.
املذكورة فيهِّ ،
(د) ُيرف ��ق بكل �إر�سالية ن�سخة م ��ن �إذن الت�صدير ،وتر�سل احلكومة التي �أ�صدرت �إذن
الت�صدير ن�سخة منها �إىل احلكومة البلد �أو الإقليم امل�ستورد.
(هـ) تق ��وم حكومة البلد �أو الإقليم امل�ستوردة ،عند متام عملي ��ة اال�سترياد ،ب�إعادة �إذن
امل�صدر.
الت�صدير ،بعد �أن تثبت عليه الكمية امل�ستوردة بالفعل� ،إىل حكومة البلد �أو الإقليم
ِّ
امل�صدرون ،فيما يتعلق بكل عملية ت�صدير
�( -2أ) تقت�ض ��ي الدول الأط ��راف �أن يح ِّرر
ِّ
للمواد املد َرجة يف اجلدول الثالث� ،إقرار ًا من ثالث ن�سخ على ا�ستمارة من و�ضع اللجنة ،يت�ض َّمن
املعلومات الآتية:
امل�صدر وامل�ستورد؛
‘ ’1ا�سم وعنوان
ِّ
‘ ’2اال�سم الدويل غ�ي�ر التجاري للمادة ،ف�إن مل يوجد مثل هذا اال�سم ،فت�سميتها
الواردة يف اجلدول؛
‘ ’3كمي ��ة امل ��ادة وال�شكل ال�صي ��ديل الذي ت�صدر ب ��ه ،و�إذا كانت امل ��ادة يف �شكل
م�ستح�ضر ،فا�سم هذا امل�ستح�ضر� ،إن وجد؛
‘ ’4تاريخ الإر�سال.
املخت�صة يف بلدهم �أو يف �إقليمهم ن�سختني من هذا
امل�صدرون �إىل ال�سلطات
يقدم
ِّ
(ب) ِّ
َّ
الإقرار ،ويرفقون الن�سخة الثالثة ب�إر�ساليتهم.
(ج) تق ��وم الدولة الطرف التي َّمت ت�صدير مادة مدرجة يف اجلدول الثالث من �إقليمها،
يف �أق ��رب وقت ممك ��ن ،وعلى �أن ال يتجاوز ذل ��ك ت�سعني يوم ًا من تاريخ ت�صدي ��ر املادة ،ب�إر�سال
املخت�صة للبل ��د �أو الإقليم امل�ستورد
ن�سخ ��ة واح ��دة من الإقرار الوارد من امل�ص � ِّ�در �إىل ال�سلطات
َّ
امل�سجل مع �إفادة باال�ستالم.
على �أن يتم الإر�سال بالربيد َّ
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(د) يج ��وز لل ��دول الأطراف اقت�ض ��اء قيام امل�ستورد ،ل ��دى ت�سليم الإر�سالي ��ة ،ب�إر�سال
املخت�صة ببلده �أو ب�إقليمه ح�سب الأ�صول املرع َّية على
الن�سخ ��ة املرافقة للإر�سالية �إىل ال�سلطات
َّ
�أن يثبت فيها الكميات املت�س َّلمة وتاريخ الت�سلُّم.
 -3تنطبق على املواد املدرجة يف اجلدولني الأول والثاين الأحكام الإ�ضافية التالية:
(�أ) تبا�ش ��ر ال ��دول الأطراف يف املوان ��ئ واملناطق احل َّرة نف�س م ��ا تبا�شره من �إ�شراف
ومراقب ��ة يف �أنح ��اء �أخ ��رى م ��ن �إقلي ��م كل منه ��ا .ويج ��وز لها ،م ��ع ذلك ،تطبي ��ق تداب�ي�ر �أ�ش َّد
�صرامة.
(ب) يحظ ��ر ت�صدي ��ر �أ َّية �إر�سالي ��ات �إىل �أحد �صنادي ��ق الربي ��د� ،أو �إىل �أحد امل�صارف
حل�ساب �شخ�ص غري ال�شخ�ص امل�سمى يف �إذن الت�صدير.
(ج) يحظ ��ر ت�صدي ��ر �إر�سالي ��ات م ��ن امل ��واد املد َرج ��ة يف اجل ��دول الأول �إىل م�ست ��ودع
جمرك ��ي .ويحظ ��ر ت�صدير �إر�ساليات من املواد املد َرجة يف اجل ��دول الثاين �إىل م�ستودع جمركي
م ��ا مل يثب ��ت ال�شخ� ��ص �أو امل�ؤ�س�س ��ة طالب ��ة �إذن الت�صدي ��ر حلكومة البل ��د امل�ست ��ورد ،على �إذن
اال�ست�ي�راد املق َّدم� ،أنَّه قد وافق على ا�ستريادها لغر�ض و�ضعه ��ا يف �أحد امل�ستودعات اجلمركية.
و َين� ُّ��ص �إذن الت�صدي ��ر يف هذه احلالة على � َّأن الإر�سالية م�ص� � َّدرة لهذا الغر�ض .وتقت�ضي عملية
ال�سح ��ب من امل�ست ��ودع اجلمركي ترخي�ص ًا م ��ن ال�سلطات ذات الوالية عل ��ى امل�ستودع ،ويف حالة
�إر�س ��ال الكمية امل�سحوبة �إىل جهة �أجنبية ،يعترب ال�سحب عملية ت�صدير جديدة يف حدود مفهوم
هذه االتفاقية.
املخت�صة الإر�ساليات التي تدخل �إقليم دولة طرف �أو تخرج منه
(د) حتتجز ال�سلطات
َّ
غري م�صحوبة ب�إذن ت�صدير.
(ه� �ـ) ال ت�سم ��ح �أ َّي ��ة دول ��ة ط ��رف ب� ��أن تع�ب�ر �إقليمه ��ا �أ َّي ��ة م ��واد مر�سل ��ة �إىل بل ��د
�آخ ��ر� ،س ��واء �أفرغ ��ت الإر�سالي ��ة �أو مل تف ��رغ م ��ن �أداة النق ��ل ،م ��ا مل تق � ِّ�دم ن�سخ ��ة م ��ن
املخت�ص ��ة التابع ��ة للدول ��ة
�إذن الت�صدي ��ر اخلا� ��ص به ��ذه الإر�سالي ��ة �إىل ال�سلط ��ات
َّ
الطرف.
املخت�ص ��ة ل ِّأي بل ��د �أو �إقليم ي�سمح لأ َّي ��ة �إر�سالية م ��ن تلك املواد
(و) تق ��وم ال�سلط ��ات
َّ
بالعب ��ور في ��ه ،با ِّتخ ��اذ جمي ��ع التداب�ي�ر الالزمة ملن ��ع حتويلها �إىل غ�ي�ر اجلهة امل�س َّم ��اة يف �إذن
الت�صدي ��ر امل�صاح ��ب له ��ا ،م ��ا مل ت�سمح حكومة البل ��د �أو الإقليم ال ��ذي تع�ب�ره الإر�سالية بذلك
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التحوي ��ل .وتعام ��ل حكومة بلد �إقلي ��م العبور � َّأي حتويل مطل ��وب على �أنَّه عملي ��ة ت�صدير من بلد
�أو �إقلي ��م العب ��ور �إىل بل ��د �أو �إقليم اجلهة اجلديدة .وعن ��د الإذن بالتحويل تنطب ��ق �أي�ض ًا �أحكام
الفق ��رة ( 1ه� �ـ) فيم ��ا ب�ي�ن بل ��د �أو �إقلي ��م العب ��ور والبل ��د �أو الإقليم الذي ق ��ام �أ�ص�ل ً�ا بت�صدير
الإر�سالية.
(ز) ال يج ��وز �إخ�ض ��اع �أ َّي ��ة �إر�سالية من تلك امل ��واد� ،أثناء عبوره ��ا �أو تخزينها يف �أحد
امل�ستودعات اجلمركية ،لأ َّية عملية تغري طبيعة هذه املواد .وال يجوز تغيري املغ َّلفات بدون ت�صريح
املخت�صة.
من ال�سلطات
َّ
(ح) ال تنطبق �أحكام الفقرات الفرعية من (هـ) �إىل (ز) ،املتعلقة بعبور املواد يف �إقليم
دول ��ة ط ��رف ،على �أ َّية �إر�سالية تُنقل بطائرة ال تهبط يف بلد �أو �إقليم العبور وتنطبق تلك الأحكام
ح�سب االقت�ضاء يف حالة هبوط الطائرة يف ذلك البلد �أو الإقليم.
(ط)  ال تخ� � ُّل �أحكام هذه الفقرة ب�أح ��كام �أ َّية اتفاقات دولية حت ُّد من املراقبة التي يجوز
للدولة الطرف ممار�ستها على تلك املواد العابرة.

املادة  -13حظر وتقييد الت�صدير واال�سترياد
 -1ل ��كل دولة ط ��رف �أن ت�شعر �سائ ��ر الدول الأطراف ع ��ن طريق الأمني الع ��ام ب�أنها
حتظ ��ر ا�سترياد مادة �أو �أكرث م ��ن املواد املد َرجة يف اجلداول الثاين والثال ��ث �أو الرابع ،املح َّددة
اال�سم ال ��ذي يطلق على املادة يف
يف �إ�شعاره ��ا �إىل بلده ��ا �أو �أح ��د �أقاليمها .و ُي ِّ
حدد هذا الإ�شعا ُر َ
اجلدول الثاين �أو الثالث �أو الرابع.
�  -2إذا تل َّق ��ت دول ��ة طرف �إ�شع ��ار ًا باحلظر عم�ل ً�ا بالفقرة ُ ،1ت َّتخ ��ذ التدابري الكفيلة
بع ��دم ت�صدي ��ر � ٍّأي من املواد املح� � َّددة يف الإ�شعار �إىل بل ��د الطرف مر�سل الإ�شع ��ار� ،أو �إىل �أحد
�أقاليمه.
 -3ا�ستثن ��اء م ��ن �أح ��كام الفقرت�ي�ن ال�سالفت�ي�ن ،ل ��كل دول ��ة ط ��رف �أر�سل ��ت �إ�شعار ًا
عم�ل ً�ا بالفق ��رة � ،1أن ترخِّ � ��ص مبوج ��ب �إذن ا�ست�ي�راد خا� ��ص ،يف كل حالة ،با�ست�ي�راد كميات
حم� � َّددة م ��ن املواد املعني ��ة �أو م ��ن امل�ستح�ضرات الت ��ي حتتوى على ه ��ذه امل ��واد .وتر�سل �سلطة
الإ�ص ��دار يف البل ��د امل�ست ��ورد ن�سخت�ي�ن م ��ن �إذن اال�ست�ي�راد اخلا� ��ص ،مو�ضح� � ًا فيهم ��ا ا�س ��م
املخت�ص ��ة بالبل ��د �أو الإقلي ��م امل�ص � ِّ�در ،التي ميكنها
وعن ��وان امل�ست ��ورد وامل�ص � ِّ�در� ،إىل ال�سلط ��ة
َّ
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عندئ ��ذ �أن ترخِّ �ص للم�ص � ِّ�در ب�شح ��ن الإر�سالية .وتراف ��ق الإر�سالية ن�سخة م ��ن �إذن اال�سترياد
املخت�ص ��ة بالبل ��د �أو الإقلي ��م
اخلا� ��ص بع ��د اعتماده ��ا ح�س ��ب الأ�ص ��ول املرع َّي ��ة م ��ن ال�سلط ��ة
َّ
امل�صدر.
ِّ

املادة �  -14أحكام خا�صة تتعلق بنقل امل�ؤ ِّثرات العقلية يف �صناديق
الإ�سعاف الأويل يف ال�سفن� ،أو الطائرات �أو غريها من و�سائط النقل
امل�ستخدمة يف حركة النقل الدويل
العام
َ
  -1ال يعت�ب�ر النق ��ل الدويل بال�سف ��ن �أو الطائ ��رات �أو غريها من و�سائ ��ط النقل العام
ال ��دويل ،كقط ��ارات ال�سكك احلديدي ��ة واحلافالت الكهربائي ��ة الدولية ،لكمي ��ات حمدودة من
امل ��واد املدرج ��ة يف اجل ��داول الث ��اين والثالث والراب ��ع ،التي ق ��د تلزم �أثن ��اء �سفره ��ا لأغرا�ض
الإ�سع ��اف الأويل �أو احل ��االت الطارئ ��ة عملية ت�صدي ��ر �أو ا�سترياد �أو عبور بل ��د ،يف مفهوم هذه
االتفاقية.
 -2ي َّتخذ بلد الت�سجيل االحتياطات املنا�سبة ملنع ا�ستعمال املواد امل�شار �إليها يف الفقرة 1
يف غري �أغرا�ضها �أو حتويلها لأغرا�ض غري م�شروعة .وتو�صي اللجنة بهذه االحتياطات ،بالت�شاور
مع املنظمات الدولية املنا�سبة.
 -3تخ�ض ��ع امل ��واد املنقولة بال�سف ��ن �أو الطائ ��رات �أو غريها من و�سائ ��ط النقل العام
ال ��دويل ،كقطارات ال�سكك احلديدي ��ة واحلافالت الكهربائية الدولية ،وفق� � ًا لأحكام الفقرة ،1
لقوان�ي�ن بل ��د الت�سجي ��ل و�أنظمت ��ه ورخ�ص ��ه و�أذون ��ه ،دون الإخ�ل�ال بحق ��وق ال�سلط ��ات املحلية
املخت�ص ��ة يف �إج ��راء التدقيق ��ات والتفتي�ش ��ات وغريه ��ا من تداب�ي�ر املراقبة على م�ت�ن و�سائط
َّ
النق ��ل ه ��ذه .وال يعت�ب�ر الت�ص� � ُّرف يف تلك امل ��واد يف احلاالت الطارئ ��ة خرق ًا لأح ��كام الفقرة 1
من املادة .9

املادة  -15التفتي�ش
وم�صدريها
تقي ��م الدول الأطراف نظام ًا للتفتي�ش على �ش ��ركات ت�صنيع امل�ؤ ِّثرات العقلية،
ِّ
وم�ستورديه ��ا وموزِّعيها باجلملة والتجزئة وكذلك عل ��ى امل�ؤ�س�سات الطبية والعلمية التي ت�ستعمل
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تل ��ك املواد .وت َّتخذ من التدابري ما يكفل �إجراء عمليات تفتي�ش دورية ح�سبما ترى ،على الأماكن
واملخزونات وال�سجالت.

تقدمها الدول الأطراف
املادة  -16املعلومات التي ِّ
 -1تق � ِّ�دم الدول الأطراف �إىل الأم�ي�ن العام ما تطلبه اللجنة من معلومات الزمة لأداء
وتقدم ب�صف ��ة خا�صة تقري ��ر ًا �سنو ًّيا عن �سري تنفي ��ذ االتفاقي ��ة يف �أقاليمها يت�ض َّمن
وظائفه ��اِّ ،
معلومات ع َّما يلي:
(�أ) التعديالت الهامة التي �أدخلت على قوانينها و�أنظمتها املتعلقة بامل�ؤ ِّثرات العقلية؛
(ب) التط� � ُّورات الهام ��ة التي وقعت يف �أقاليمه ��ا فيما يتعلق ب�إ�س ��اءة ا�ستعمال امل�ؤ ِّثرات
العقلية جِّ
واالتار غري امل�شروع بها.
 -2تُ�شعر ال ��دولُ ال ُ
العام ب�أ�سماء وعناوي ��ن ال�سلطات احلكومية
أطراف �أي�ض ًا الأم�ي َ�ن َّ
امل�ش ��ار �إليه ��ا يف الفق ��رة الفرعية (و) من امل ��ادة  ،7ويف املادة  ،12ويف الفق ��رة  3من املادة .13
وي�ضع الأمني العام تلك املعلومات حتت ت�ص ُّرف جميع الدول الأطراف.
 -3تق � ِّ�دم ال ��دول الأطراف �إىل الأم�ي�ن العام تقرير ًا عن ح ��االت جِّ
االتار غري امل�شروع
بامل�ؤ ِّث ��رات العقلية� ،أو حاالت اال�ستي�ل�اء على املواد مو�ضوع جِّ
االتار غري امل�شروع� ،إذا بدت للدول
الأطراف �أهمية هذه احلاالت ب�سبب:
(�أ) الك�شف عن اجتاهات جديدة؛
(ب) �ضخامة الكميات املعنية؛
(ج) ال�ضوء الذي تلقيه على م�صادر احل�صول عليها؛
امل�ستخدمة من جانب التجار غري ال�شرعيني.
(د) الو�سائل
َ
عل ��ى �أن يق� � َّدم التقرير يف �أق ��رب وقت ممكن بعد وقوع احلال ��ة ،وتُر�سل �صور من ��ه وفق ًا للفقرة
الفرعية (ب) من املادة .21
-4
�سنوية:

تق � ِّ�دم الدول الأطراف �إىل الهيئة وفق ًا لنماذج من �إعداد الهيئة ،تقارير �إح�صائية

اجلزء الثاين -اتفاقية امل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة 1971

69

(�أ) فيم ��ا يتعل ��ق بكل مادة مد َرجة يف اجلدول�ي�ن الأول والثاين ،عن الكميات امل�صنوعة
والكميات امل�ص َّدرة �إىل وامل�ستوردة من � ِّأي بلد �أو �إقليم ،وكذلك عن املخزونات لدى ال�صنَّاع؛
(ب) فيم ��ا يتعلق بكل مادة مد َرجة يف اجلدولني الثالث والرابع ،عن الكميات امل�صنوعة
وكذلك الكميات الإجمالية امل�ص َّدرة وامل�ستوردة؛
امل�ستخدمة
(ج) فيما يتعلق بكل مادة مد َرجة يف اجلدولني الثاين والثالث ،عن الكميات
َ
يف �صنع امل�ستح�ضرات املعفاة؛
(د) فيم ��ا يتعلق بكل مادة غري املواد املد َرجة يف اجلدول الأول ،عن الكميات امل�ستع َملة
لأغرا�ض �صناعية وفق ًا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من املادة .4
ال تت�ض َّم ��ن الكمي ��ات امل�صنوعة امل�شار �إليها يف الفقرتني الفرعيت�ي�ن (�أ) و(ب) من هذه الفقرة
كميات امل�ستح�ضرات امل�صنوعة.
تقدم الدولة الطرف �إىل الهيئة� ،إذا طلبت منها ذلك ،معلومات �إح�صائية �إ�ضافية
-5
ِّ
تتعلق بفرتات م�ستقبلية ،عن الكميات امل�ص َّدرة �إىل �أو امل�ستوردة من � ِّأي بلد �أو �إقليم من � ِّأي مادة
من املواد املد َرجة يف اجلدولني الثالث والرابع .ويجوز للدولة الطرف �أن تطلب من الهيئة معاملة
كل من الطلب الذي تق َّدمت به واملعلومات املق َّدمة مبوجب هذه الفقرة على نحو �س ِّري.
 -6تق � ِّ�دم ال ��دول الأطراف املعلوم ��ات امل�شار �إليه ��ا يف الفقرت�ي�ن  1و 4بالطريقة ويف
التواريخ التي تطلبها اللجنة �أو الهيئة.

املادة  -17وظائف اللجنة
 -1للجن ��ة �أن تنظر يف كل امل�سائ ��ل املتعلقة ب�أغرا�ض هذه االتفاقية وبتطبيق �أحكامها،
تقدم تو�صيات ب�ش�أنها.
و�أن ِّ
-2
اللجنة.

ت�ص ��در ق ��رارات اللجنة املن�صو� ��ص عليها يف املادت�ي�ن  2و 3ب�أغلبي ��ة ثلثي �أع�ضاء

املادة  -18تقارير الهيئة
ُ -1ت ِع� � ُّد الهيئ ��ة تقاري ��ر �سنوية ع ��ن �أعمالها تت�ض َّم ��ن حتلي ًال للمعلوم ��ات الإح�صائية
تقدمه ��ا �أو تطلبها
املتو ِّف ��رة لديه ��ا ،يف احل ��االت املنا�سب ��ة ،كما ُت ِع� � ُّد بيان� � ًا بالإي�ضاحات الت ��ي ِّ
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احلكومات وت�شفعه ب�أ َّية مالحظات �أو التو�صيات ترغب الهيئة يف تقدميها .وللهيئة �إعداد ما تراه
وتقدم التقارير �إىل املجل�س عن طريق اللجنة التي يجوز لها �إبداء ما
الزم� � ًا من تقارير �إ�ضافيةِّ .
ت�ست�صوبه من تعليقات.
 -2تُر�سل تقارير الهيئة �إىل الدول الأطرافَّ ،ثم ين�شرها الأمني العام وت�سمح الأطراف
بتوزيعها دون قيود.

املادة  -19التدابري التي ت َّتخذها الهيئة ل�ضمان تنفيذ
�أحكام االتفاقية
�( -1أ) يح� � ُّق للهيئ ��ة ،بعد درا�سة املعلومات املق َّدمة �إليها من احلكومات �أو املعلومات
املر�سل ��ة م ��ن �أجهزة الأمم املتح ��دة� ،أن تطلب �إي�ضاحات م ��ن حكومة � ِّأي بل ��د �أو �إقليم� ،إذا كان
جدي
هن ��اك من الأ�سب ��اب ما يدعوه ��ا �إىل االعتقاد ب� َّأن �أه ��داف هذه االتفاقية مه� � َّددة بخطر ِّ
ب�سبب عدم قيام ذلك البلد �أو الإقليم بتنفيذ �أحكامها .وعلى الهيئة ،مع مراعاة حقِّها يف توجيه
�أنظ ��ار الأطراف واملجل� ��س واللجنة �إىل امل�س�ألة امل�ش ��ار �إليها يف الفقرة الفرعي ��ة (ج) �أدناه� ،أن
ت�شمل بال�س ِّرية � َّأي طلب للمعلومات �أو � َّأي �إي�ضاح ُيق َّدم من �إحدى احلكومات مبوجب هذه الفقرة
الفرعية.
(ب) للهيئ ��ة ،بع ��د �أن ت َّتخذ �إجرا ًء مبوجب الفق ��رة الفرعية (�أ) �أع�ل�اه� ،أن تطلب� ،إذا
اقتنعت ب�ضرورة ذلك� ،إىل احلكومة املعنية اتِّخاذ ما قد يلزم يف ِّ
ظل الظروف القائمة من تدابري
عالجية لتنفيذ �أحكام هذه االتفاقية.
(ج) للهيئ ��ة� ،إذا تب َّين ��ت � َّأن احلكوم ��ة املعني ��ة مل تق � ِّ�دم �إي�ضاح ��ات ُمر�ضي ��ة ع َّم ��ا
طل ��ب �إليه ��ا مبوج ��ب الفق ��رة الفرعي ��ة (�أ)� ،أو مل ت َّتخ ��ذ التداب�ي�ر العالجي ��ة التي طل ��ب �إليها
توج ��ه �أنظار ال ��دول الأطراف واملجل� ��س واللجنة
اتِّخاذه ��ا مبوج ��ب الفقرة الفرعي ��ة (ب)� ،أن ِّ
�إىل امل�س�ألة.
توجه �أنظ ��ار الدول الأط ��راف واملجل� ��س واللجنة �إىل �أ َّي ��ة م�س�ألة
 -2للهيئ ��ة ،عندم ��ا ِّ
وفق� � ًا للفق ��رة ( 1ج)� ،أن تو�ص ��ي الدول الأط ��راف� ،إذا اقتنع ��ت ب�ضرورة ذل ��ك ،بوقف ت�صدير
م�ؤ ِّث ��رات عقلية معني ��ة �إىل البل ��د �أو الإقليم املعن ��ي �أو ا�ستريادها من �أ ّيهما� ،إ َّم ��ا لفرتة حم َّددة
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�أو �إىل �أن تر�ض ��ى الهيئة ع ��ن احلالة يف ذلك البلد �أو الإقليم .وللدول ��ة املعنية �أن تعر�ض امل�س�ألة
على املجل�س.
 -3يح� � ُّق للهيئة ن�شر تقرير ع ��ن �أ َّية م�س�ألة تعالج مبقت�ضى �أحكام هذه املادة ،و�إر�ساله
�إىل املجل� ��س الذي يحيله �إىل جميع الدول الأطراف .وعليها� ،إذا ن�شرت يف هذا التقرير � َّأي قرار
ا ُّتخ ��ذ مبوج ��ب هذه املادة �أو �أ َّية معلومات ذات �صلة� ،أن تن�شر فيه كذلك �آراء احلكومة املعنية �إن
طلبت �إليها ذلك.
�  -4إذا كان ق ��رار الهيئ ��ة املن�ش ��ور مبوجب هذه امل ��ادة غري �إجماعي ،وج ��ب بيان �آراء
الأقلية.
 -5يف �أ َّية جل�سة تعقدها الهيئة وتبحث فيها مبوجب هذه املادة �أ َّية م�س�ألة تعني دولة ما
ب�صفة مبا�شرة ،تُدعى هذه الدولة �إىل �إيفاد من مي ِّثلها.
ُ -6ت َّتخ ��ذ قرارات الهيئ ��ة ال�صادرة مبوجب ه ��ذه املادة ب�أغلبية ثلث ��ي جمموع �أع�ضاء
الهيئة.
 -7تنطب ��ق �أي�ض� � ًا �أح ��كام الفق ��رات ال�سابقة �إذا كان ل ��دى الهيئة �سب ��ب يحملها على
جدي ب�سبب قرار اتَّخذته دولة طرف مبوجب
االعتق ��اد ب� َّأن �أهداف هذه االتفاقية مه َّددة بخطر ِّ
�أحكام الفقرة  7من املادة .2

املادة  -20تدابري �إزاء �إ�ساءة ا�ستعمال
امل�ؤ ِّثرات العقلية
 -1ت َّتخ ��ذ الدول الأطراف كل التدابري العملية الكفيلة مبن ��ع �إ�ساءة ا�ستعمال امل�ؤ ِّثرات
العقلي ��ة وب�سرعة التع� � ُّرف على الأ�شخا� ��ص املعنيني ومعاجلته ��م ،وتعليمه ��م ،والعناية بهم بعد
تو�ص ًال لهذه
وتن�سق فيما ب�ي�ن جهودها ُّ
الع�ل�اج ،و�إع ��ادة ت�أهيلهم و�إعادة �إدماجه ��م يف املجتمعِّ ،
الغايات.
ت�شج ��ع الدولُ ال ُ
تدريب املوظفني على عالج م�سيئي ا�ستعمال
أطراف بقدر الإمكان
-2
ِّ
َ
امل�ؤ ِّثرات العقلية والعناية بهم بعد العالج ،و�إعادة ت�أهيلهم و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع.
 -3تق � ِّ�دم ال ��دول الأط ��راف �إىل الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يتط َّل ��ب عمله ��م ذل ��ك،
امل�ساع ��دة يف تف ُّه ��م م�ش ��اكل �إ�س ��اءة ا�ستعم ��ال امل�ؤ ِّث ��رات العقلي ��ة وتوقيه ��ا ،وتع ��زِّ ز
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كذل ��ك ه ��ذا التف ُّه ��م ل ��دى عام ��ة اجلمه ��ور �إذا خ�ش ��ي م ��ن ِّ
تف�ش ��ي �إ�س ��اءة ا�ستعم ��ال تل ��ك
املواد.

املادة  -21مكافحة جِّ
االتار غري امل�شروع
تقوم الدول الأطراف ،مع �إيالء املراعاة الواجبة لأنظمتها الد�ستورية والقانونية والإدارية،
مبا يلي:
(�أ) اتِّخاذ الرتتيبات الالزمة على ال�صعيد الوطني لتن�سيق التدابري الوقائية والقمعية
الرامية �إىل مكافحة جِّ
االتار غري امل�شروع ،ولها ،حتقيق ًا لهذه الغاية ،تعيني هيئة حكومية منا�سبة
تتولىَّ م�س�ؤولية هذا التن�سيق؛
(ب) تبادل امل�ساعدة يف مكافح ��ة جِّ
االتار غري امل�شروع بامل�ؤ ِّثرات العقلية ،وبوجه خا�ص
مواف ��اة الدول الأط ��راف الأخرى املعنية مبا�ش ��رة ،بالطريق الدبلوما�س ��ي �أو بوا�سطة ال�سلطات
املخت�ص ��ة الت ��ي تع ِّينها الدول الأطراف له ��ذا الغر�ض ،ب�صورة من كل تقري ��ر تر�سله �إىل الأمني
َّ
العام مبوجب املادة  16عن اكت�شاف حالة جِّاتار غري م�شروع �أو حالة ا�ستيالء؛
املخت�صة التي هي �أع�ضاء
(ج) التع ��اون تعاون� � ًا وثيق ًا فيما بينها ومع املنظمات الدولي ��ة
َّ
فيها ،من �أجل موا�صلة تن�سيق مكافحة جِّ
االتار غري امل�شروع؛
املخت�صة على نحو ي َّت�سم بال�سرعة؛
(د) كفالة التعاون الدويل بني الهيئات
َّ
(هـ) كفال ��ة نق ��ل الأوراق القانوني ��ة على وجه ال�سرع ��ة �إىل الهيئات الت ��ي تع ِّينها الدول
الأطراف ،يف احلاالت التي تنقل فيها هذه الأوراق دول ًّيا لأغرا�ض ق�ضائية .وال يخ ُّل هذا ال�شرط
بحقِّ � ِّأي دولة طرف يف ا�شرتاط نقل هذه الأوراق القانونية بالطرق الدبلوما�سية.

املادة  -22العقوبات
�( -1أ) م ��ع مراع ��اة �أحكامه ��ا الد�ستورية ،تعام ��ل الدولة الط ��رف كل فعل خمالف
لقان ��ون �أو نظ ��ام َّمت �إق ��راره تنفي ��ذ ًا اللتزاماته ��ا النا�شئة عن ه ��ذه االتفاقية ،باعتب ��اره جرمي ًة
ت�ستوج ��ب العق ��اب �إذا ار ُتك ��ب الفع ��ل عم ��د ًا ،وتكفل فر� ��ض العقوب ��ات املنا�سبة عل ��ى اجلرائم
اخلطرية ،وبخا�صـة ال�سجن �أو غريه من العقوبات ال�سالبة للح ِّرية.
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(ب) ا�ستثن ��اء م ��ن �أح ��كام الفق ��رة الفرعي ��ة ال�سابق ��ة ،للأط ��راف ،عندم ��ا يرتك ��ب
م�سيئ ��و ا�ستعم ��ال امل�ؤ ِّث ��رات العقلي ��ة مث ��ل ه ��ذه اجلرائ ��م� ،أن تعم ��د ،ب ��د ًال من احلك ��م عليهم
�أو معاقبته ��م �أو بالإ�ضاف ��ة �إىل معاقبته ��م� ،إىل معاجلته ��م وتعليمه ��م ،والعناي ��ة به ��م بع ��د
الع�ل�اج ،و�إع ��ادة ت�أهيله ��م و�إع ��ادة �إدماجه ��م يف املجتم ��ع ِّ
مت�شي� � ًا م ��ع �أح ��كام الفق ��رة  1م ��ن
املادة .20
 -2م ��ع عدم الإخ�ل�ال بالن�صو�ص الد�ستورية ل ��كل دولة طرف ونظامه ��ا القانوين وت�شريعها
املحلي ،يراعي ما يلي:
(�أ) ‘ُ  ’1يعترب جرمية م�ستقلة كل فعل يف �سل�سلة الأفعال املت�صلة ببع�ضها البع�ض التي
تُرتكب يف بلدان خمتلفة وت�ش ِّكل جرائم مبوجب الفقرة � 1أعاله؛
‘ُ  ’2يعت�ب�ر جرمية ت�ستوجب العقاب مبقت�ضى ن�ص الفقرة  ،1كل ا�شرتاك عمدي
يف � ٍّأي م ��ن اجلرائم والأفعال التمهيدية والعملي ��ات املالية املتعلقة باجلرائم
امل�شار �إليها يف هذه املادة و� ُّأي ت�آمر ي�ستهدف ارتكابها و� ُّأي حماولة الرتكابها؛
‘ ’3تراع ��ى ،لإثبات العود للجرمية ،جميع الأحكام الق�ضائية الأجنبية ال�صادرة
بالإدانة على هذه املخالفات؛
‘ ’4تت� �ولىَّ حماكم� � َة رعاي ��ا البل ��د �أو الأجان ��ب الذي ��ن يرتكب ��ون اجلرائ ��م
اخلط�ي�رة املن�صو� ��ص عليه ��ا �أع�ل�اه ،الدول� � ُة الط � ُ
�رف الت ��ي ارتكب ��ت
اجلرمي ��ة يف �إقليمه ��ا �أو الدول ��ة الط ��رف الت ��ي يوجد مرتك ��ب اجلرمية يف
�إقليمه ��ا� ،إن كان ت�سليم ��ه غ�ي�ر مقب ��ول مبقت�ض ��ى قوان�ي�ن الدول ��ة الطرف
الت ��ي طل ��ب �إليه ��ا الت�سلي ��م �أو �إذا مل يحاك ��م مرتكب اجلرمي ��ة وي�صدر يف
�ش�أنه حكم.
(ب) ي�ست�ص ��وب �إدراج اجلرائ ��م املن�صو� ��ص عليها يف الفقـرة  1والفق ��رة �( 2أ) ‘ ’2يف
اجلرائ ��م التي ت�ستوجب الت�سليم وذل ��ك يف �أ َّية معاهدة من معاه ��دات ت�سليم املجرمني ،عقدت
�أو ق ��د تعق ��د ب�ي�ن � ٍّأي م ��ن الدول الأط ��راف ،وفيما ب�ي�ن الدول الأط ��راف التي ال جتع ��ل الت�سليم
رهن� � ًا بوج ��ود معاه ��دة �أو رهن� � ًا باملعامل ��ة باملثل ،ب�شرط �إج ��راء الت�سلي ��م وفق ًا لقوان�ي�ن الدولة
الط ��رف الت ��ي يطل ��ب �إليه ��ا الت�سليم ،وب�ش ��رط مت ُّت ��ع الدولة الطرف بح ��قِّ رف� ��ض القب�ض على
املخت�صة � َّأن اجلرمية لي�س ��ت على درجة كافية
مرتك ��ب اجلرمي ��ة �أو ت�سليمه �إذا ر�أت ال�سلط ��ات
َّ
من اخلطورة.
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 -3يج ��وز �ضب ��ط وم�ص ��ادرة � ِّأي م�ؤ ِّث ��ر عقل ��ي� ،أو � ِّأي م ��ادة �أخ ��رى ،وكذل ��ك � ِّأي
م�ستخدم ��ة �أو ُيعت ��زم ا�ستخدامه ��ا يف ارت ��كاب � ٍّأي م ��ن اجلرائ ��م املن�صو� ��ص عليها يف
مع� � َّدات
َ
لفقرتني  1و.2
 -4تخ�ض ��ع �أحكام هذه املادة ،يف م�سائل االخت�صا� ��ص ،لأحكام القانون املحلي للدولة
الطرف املعنية.
مي�س مبد�أ حتديد اجلرائم التي ت�شري �إليها وحماكمة
  -5ال تت�ض َّمن هذه املادة � َّأي حكم ُّ
مرتكبيها ومعاقبتهم وفق ًا للقوانني املحلية للدول الأطراف.

مما تقت�ضيه
املادة  -23تطبيق تدابري رقابية �أ�ش ّد َّ
هذه االتفاقية
ل ِّأي دولة طرف �أن ت َّتخذ تدابري رقابية �أ�شد �أو �أق�سى من التدابري املن�صو�ص عليها يف هذه
االتفاقي ��ة �إذا ر�أت � َّأن مثل ه ��ذه التدابري م�ست�صوبة �أو الزمة حلماي ��ة ال�صحة العامة والرفاهية
العامة.

املادة  -24النفقات التي تتك َّبدها الهيئات الدولية
يف تنفيذ �أحكام االتفاقية
تتح َّم ��ل الأمم املتحدة ،عل ��ى النحو الذي تق� � ِّرره اجلمعية العامة ،نفق ��ات اللجنة والهيئة
املرت ِّتب ��ة على ا�ضطالعهم ��ا بوظائفها مبقت�ضى ه ��ذه االتفاقية .وت�شرتك ال ��دول الأطراف غري
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة يف هذه النفقات باملبالغ التي ترى اجلمعية العامة �أنها من�صفة والتي
حتددها من حني �إىل �آخر بعد الت�شاور مع حكومات هذه الدول الأطراف.
ِّ

املادة �  -25إجراءات القبول والتوقيع
والت�صديق واالن�ضمام
 -1يج ��وز �أن ي�صب ��ح �أطراف� � ًا يف ه ��ذه االتفاقية �أع�ض ��اء الأمم املتح ��دة والدول غري
املتخ�ص�صة للأمم املتحدة �أو يف
الأع�ض ��اء يف الأمم املتحدة التي هي �أع�ضاء يف �إحدى الوكاالت
ِّ
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الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية� ،أو الأطراف يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،و� ُّأي دولة
يدعوها املجل�س لهذا الغر�ض ،وذلك بقيامها مبا يلي:
(�أ) التوقيع على االتفاقية؛
(ب) الت�صديق عليها بعد توقيعها ب�شرط الت�صديق عليها؛
(ج) االن�ضمام �إليها.
 -2تُعر� ��ض ه ��ذه االتفاقية للتوقيع لغاي ��ة �أول كانون الثاين/يناي ��ر  1972وتُعر�ض بعد
ذلك االن�ضمام �إليها.
 -3تودع لدى الأمني العام وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام.

املادة  -26النفـاذ
 -1يب ��د�أ نفاذ هذه االتفاقية بع ��د مرور ت�سعني يوم ًا على قي ��ام �أربعني دولة من الدول
امل�ش ��ار �إليها يف الفقرة  1من املادة  25بتوقيعه ��ا دون حتفُّظ بالن�سبة للت�صديق� ،أو ب�إيداع وثائق
الت�صديق عليها �أو االن�ضمام �إليها.
 -2وبالن�سب ��ة ل ��كل دول ��ة �أخ ��رى تو ِّق ��ع دون حت ُّف ��ظ بالن�سب ��ة للت�صدي ��ق� ،أو
ت ��ودع وثيق ��ة ت�صدي ��ق �أو ان�ضم ��ام بع ��د �آخ ��ر توقي ��ع �أو �آخ ��ر �إي ��داع م�ش ��ار �إلي ��ه يف الفق ��رة
ال�سابق ��ة ،تُن َّف ��ذ االتفاقي ��ة يف الي ��وم الت�سع�ي�ن م ��ن توقي ��ع الدول ��ة �أو �إيداعها وثيق ��ة ت�صديقها
�أو ان�ضمامها.

املادة  -27التطبيق الإقليمي
ت�س ��ري االتفاقي ��ة عل ��ى جمي ��ع الأقالي ��م غ�ي�ر املرتوبولي ��ة الت ��ي تت� �ولىَّ �إح ��دى ال ��دول
الأط ��راف م�س�ؤولي ��ة عالقات ��ه الدولي ��ة� ،إ َّال �إذا اقت�ض ��ى د�ست ��ور الدول ��ة الط ��رف �أو د�ست ��ور
الإقلي ��م املعن ��ي� ،أو الع ��رف ،املوافق ��ة امل�سبق ��ة لذل ��ك الإقليم .وحينئ ��ذ ت�سعى الدول ��ة الطرف
�إىل احل�ص ��ول يف �أق�ص ��ر وق ��ت ممك ��ن عل ��ى املوافق ��ة الالزمة ،وتخط ��ر الدولة الط ��رف ،عند
ح�صوله ��ا عل ��ى املوافق ��ة ،الأم�ي�ن الع ��ام بذل ��ك .وت�س ��ري االتفاقي ��ة عل ��ى الإقلي ��م �أو الأقاليم
املذك ��ورة يف الإخط ��ار م ��ن تاري ��خ ت�سلُّ ��م الأم�ي�ن العام ل ��ه .ويف حاالت ع ��دم اقت�ض ��اء املوافقة
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امل�سبق ��ة للإقلي ��م غ�ي�ر املرتوبويل ،تعل ��ن الدولة الط ��رف املعنية ،ل ��دى توقيع ه ��ذه االتفاقية �أو
الت�صدي ��ق عليه ��ا واالن�ضمام �إليه ��ا ،عن الإقلي ��م �أو الأقاليم غري املرتوبولية الت ��ي تنطبق عليها
هذه االتفاقية.

املادة  -28مدلول املناطق بالن�سبة
لهذه االتفاقية
مق�سم
 -1يجوز ل ��كل طرف �إ�شعار الأمني العام ب� َّأن �إقليم ��ه ،لأغرا�ض هذه االتفاقيةَّ ،
�إىل منطقتني �أو �أكرث �أو � َّأن منطقتني �أو �أكرث من مناطقه مدجمة يف �إقليم واحد.
 -2يجوز لطرفني �أو �أكرث �إ�شعار الأمني العام ب�أنها ،نتيج ًة لإن�شاء احتاد جمركي بينها،
ت�ش ِّكل ،لأغرا�ض االتفاقية ،منطق ًة واحدةً.
ُ -3ينفَّذ كل �إ�شعار ُيق َّدم مبوجب الفقرة � 1أو الفقرة  2يف �أول كانون الثاين/يناير من
ال�سنة التالية لل�سنة التي ُق ِّدم فيها الإ�شعار.

املادة  -29االن�سحاب
 -1يجوز لأ َّية دولة طرف ،بالأ�صالة عن نف�سها �أو بالنيابة عن � ِّأي �إقليم ت�ضطلع جتاهه
مب�س�ؤولية دولية ويكون قد �سحب موافقته املعطاة وفقا للمادة � ،27أن تن�سحب من هذه االتفاقية
بعد �سنتني من نفاذها ب�إيداع وثيقة ِّ
خطية بذلك لدى الأمن العام.
ُ -2ين َّف ��ذ �إ�شع ��ار االن�سحاب الذي يت�س َّلمه الأمني الع ��ام يف اليوم الأول من متوز/يوليه
ل ِّأي �سن ��ة �أو قبل ��ه ،ابتدا ًء من الي ��وم الأول من كان ��ون الثاين/يناير من ال�سن ��ة الالحقة ،و ُينفَّذ
الإ�شع ��ار ال ��ذي يت�س َّلمه بعد اليوم الأول من متوز/يوليه كما ل ��و � َّأن ا�ستالمه قد َّمت يف اليوم الأول
من متوز/يوليه من ال�سنة الالحقة �أو قبله.
 -3تُنه ��ى االتفاقية بزوال �ش ��روط نفاذها املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة ،26
نتيجة االن�سحاب منها وفق ًا للفقرتني  1و.2
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املادة  -30التعديالت
 -1يجوز ل ِّأي دولة طرف اقرتاح �إدخال تعديل على هذه االتفاقية .و ُير�سل ن�ص التعديل
املق�ت�رح م�شفوع� � ًا ب�أ�سبابه �إىل الأمني العام ال ��ذي ير�سله بدوره �إىل ال ��دول الأطراف واملجل�س.
ويجوز للمجل�س �أن يق ِّرر �أحد الأمرين التاليني:
(�أ) الدعوة �إىل عقد م�ؤمتر وفق ًا للفقرة  4من املادة  62من ميثاق الأمم املتحدة للنظر
يف التعديل املقرتح؛
تقدم �إىل
(ب) �س�ؤال الدول الأطراف ع َّما �إذا كانت تقبل التعديل املقرتح ومطالبتها ب�أن ِّ
املجل�س �أ َّية مالحظات على االقرتاح.

ُ -2ينفَّذ التعديل املقرتح بانق�ضاء ثمانية ع�شر �شهرا على توزيعه مبوجب الفقرة ( 1ب)
دون �أن ترف�ض ��ه � ُّأي دول ��ة ط ��رف .يب ��د �أ َّن ��ه �إذا رف�ضت � ُّأي دول ��ة طرف التعدي ��ل املقرتح ،يجوز
للمجل� ��س� ،أن يق ِّرر يف �ضوء املالحظات الواردة من ال ��دول الأطراف ،ما �إذا كان الأمر ي�ستدعي
الدعوة �إىل عقد م�ؤمتر للنظر يف التعديل املرفو�ض.

املادة  -31املنازعات
�  -1إذا ن�ش� ��أ ن ��زاع بني طرفني �أو �أكرث ب�ش�أن تف�سري ه ��ذه االتفاقية �أو تطبيقها ،تت�شاور
ال ��دول الأطراف املعنية لت�سوية النـ ��زاع عن طريق املفاو�ضة �أو التحقي ��ق �أو الو�ساطة �أو التوفيق
�أو التحكي ��م �أو اللجوء �إىل الهيئ ��ات الإقليمية �أو الإجراءات الق�ضائي ��ة �أو غري ذلك من الو�سائل
ال�سلمية التي تختارها.
 -2يح ��ال �إىل حمكمة العدل الدولية كل نزاع مماثل تتعذَّ ر ت�سويته بالطرق املن�صو�ص
عليها يف الفقرة  ،1بنا ًء على طلب �إحدى الدول الأطراف يف النـزاع.

املادة  -32التحفُّظات
  -1ال ُي�سمح ب�أ َّية حتفُّظات غري املبداة وفق ًا للفقرات  2و 3و 4من هذه املادة.
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 -2يجوز لكل دولة عند التوقيع �أو الت�صديق �أو االن�ضمام �إبداء حتفُّظات ب�ش�أن الأحكام
التالية من هذه االتفاقية:
(�أ) الفقرتان  1و 2من املادة 19؛
(ب) املادة 27؛
(ج) املادة .31
 -3يج ��وز ل ��كل دول ��ة ت ��و ُّد �أن ت�صب ��ح طرف� � ًا ،ولك ��ن ترغ ��ب يف �أن ُي�سمح له ��ا ب�إبداء
حت ُّفظ ��ات غري التح ُّفظ ��ات التي تُبدى وفق ًا للفقرت�ي�ن  2و� ،4أن ت�شعر الأمني الع ��ام بن ِّيتها هذه.
و ُيعت�ب�ر ه ��ذا التحفُّظ م�سموح ًا به� ،إن مل يعرت�ض عليه حتى انق�ض ��اء اثني ع�شر �شهر ًا على قيام
الأم�ي�ن العام ب�إبالغ ��هُ ،ثلث الدول التي وقَّعت عل ��ى االتفاقية دون التحفظ ب�ش� ��أن الت�صديق� ،أو
�ص َّدق ��ت عليه ��ا �أو ان�ض َّمت �إليها قبل انق�ضاء تلك الفرتة ،علم ًا ب� �� َّأن الدول املعرت�ضة غري ملزمة
�إزاء الدول ��ة املتح ِّفظ ��ة باال�ضطالع ب� ِّأي الت ��زام قانوين يرتتَّب مبقت�ضى ه ��ذه االتفاقية ويتناوله
التحفُّظ املعني.
مما هو
 -4يج ��وز ل ��كل دولة تنمو يف �أرا�ضيها نباتات ب ِّرية حتت ��وي على م�ؤ ِّثرات عقلية َّ
م ��د َرج يف اجلدول الأول ،وت�ستعملها ع ��ادة جماعات �صغرية مع َّينة وحم� � َّددة بو�ضوح يف طقو�س
�سحري ��ة �أو ديني ��ة �أن تبدي ،عن ��د التوقيع �أو الت�صدي ��ق �أو االن�ضمام ،حت ُّفظ ��ات بخ�صو�ص تلك
النباتات فيما يتعلق ب�أحكام املادة  ،7فيما عدا الأحكام املتعلقة بالتجارة الدولية.
 -5يج ��وز لكل دول ��ة �أبدت �أ َّية حتفُّظات �أن تق ��وم يف � ِّأي وقت ب�سحبه ��ا كلها �أو بع�ضها
ب�إ�شعار الأمني العام ِّ
خط ًّيا بذلك.

املادة  -33الإ�شعارات
ُي�شعر الأم ُني العا ُّم جمي َع الدول املذكورة يف الفقرة  1من املادة  25مبا يلي:
(�أ) التوقيعات والت�صديقات واالن�ضمامات احلا�صلة وفقا للمادة 25؛
(ب) تاريخ نفاذ هذه االتفاقية وفق ًا للمادة 26؛
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(ج) �إ�شعارات االن�سحاب من االتفاقية وفق ًا للمادة 29؛
(د) الإعالنات والإ�شعارات الواردة مبوجب املواد  27و 28و 30و.32
و�إثبات� � ًا مل ��ا تق َّدم ،قام املو ِّقعون �أدن ��اه ،املف َّو�ضون تفوي�ض ًا �صحيح� � ًا ،بتوقيع هذه االتفاقية
نياب ًة عن حكوماتهم.
ُح� � ِّررت يف فيينا يف اليوم احلادي والع�شري ��ن من �شهر �شباط/فرباير عام �ألف وت�سعمائة
وواح ��د و�سبع�ي�ن يف ن�سخ ��ة واحدة بخم� ��س لغات مت�ساوي ��ة ا ُ
حل ِّجية ه ��ي الإ�سباني ��ة والإنكليزية
والرو�سي ��ة وال�صيني ��ة والفرن�سية .وتودع االتفاقية لدى الأمني الع ��ام للأمم املتحدة الذي ينبغي
علي ��ه �أن ير�س ��ل �صور ًا طبق الأ�صل منه ��ا وم�ص َّدقة �إىل جميع الدول الأع�ض ��اء يف الأمم املتحدة
و�إىل الدول الأخرى املذكورة يف الفقرة  1من املادة .25
مالحظ ��ة :ت ��رد يف الوثيق ��ة  ST/CND/1/Add.2القائم ��ة املن َّقح ��ة للم ��واد املد َرج ��ة
يف اجل ��داول الأول والث ��اين والثال ��ث والراب ��ع م ��ن اتفاقي ��ة امل�ؤ ِّث ��رات العقلي ��ة
ل�سنة .1972
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اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة جِّ
االتار غري امل�شروع يف املخ ِّدرات
وامل�ؤ ِّثرات العقلية
� َّإن الأطراف يف هذه االتفاقية،
املخدرات وامل�ؤ ِّث ��رات العقلية والطلب
�إذ ي�ساوره ��ا بالغ القل ��ق �إزاء ج�سامة وتزايد �إنت ��اج ِّ
ً
عليه ��ا جِّ
مما ي�ش ِّكل تهديد ًا خط�ي�را ل�صحة الب�شر ورفاههم
واالتار فيه ��ا ب�صورة غري م�شروعةَّ ،
ويلحق ال�ضرر بالأ�س�س االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية للمجتمع،
و�إذ ي�ساوره ��ا بالغ القل ��ق �إزاء تغلغل جِّ
االتار غري امل�شروع يف املخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّثرات العقلية
عل ��ى نح ��و َّ
مطرد يف خمتل ��ف فئات املجتم ��ع ،خا�ص ًة و� َّأن الأطف ��ال ي�ستغلون يف كث�ي�ر من �أرجاء
الع ��امل باعتباره ��م �سوق� � ًا غ�ي�ر م�شروعة لال�سته�ل�اك ولأغرا� ��ض �إنت ��اج املخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّثرات
العقلي ��ة وتوزيعه ��ا جِّ
حد يفوق
مما ي�ش ِّكل خطر ًا فادح� � ًا �إىل ٍّ
واالت ��ار فيها ب�صورة غري م�شروع ��ة َّ
الت�ص ُّور،
و�إذ تدرك الروابط بني جِّ
االتار غري امل�شروع وما يت�صل به من الأن�شطة الإجرامية الأخرى
َّ
وتهدد ا�ستقرار الدول و�أمنها و�سيادتها،
املنظمة التي تق ِّو�ض االقت�صاد امل�شروع ِّ
و�إذ ت�س ّل ��م ب� �� َّأن جِّ
االت ��ار غري امل�شروع ه ��و ن�شاط �إجرام ��ي دويل ي�ستل ��زم اهتمام ًا عاج ًال
و�أولوي ًة عليا،
و�إذ ت ��درك � َّأن جِّ
االتار غري امل�شروع يد ُّر �أرباح ًا وث ��روات طائلة مت ِّكن املنظمات الإجرامية
عرب الوطنية من اخرتاق وتلويث و�إف�ساد هياكل احلكومات وامل�ؤ�س�سات التجارية واملالية امل�شروعة
واملجتمع على جميع م�ستوياته،
وت�صميم� � ًا منها على حرمان الأ�شخا�ص امل�شتغلني جِّ
مما يجنونه من
باالت ��ار غري امل�شروع َّ
متح�صالت من ن�شاطهم الإجرامي ،وبذا تق�ضي على احلافز الرئي�سي الذي يدفعهم �إىل فعلتهم
َّ
هذه،
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املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ،من
و�إذ ترغب يف الق�ضاء على �أ�سباب م�شكلة �إ�ساءة ا�ستعمال ِّ
املخدرة وامل�ؤ ِّثرات العقلية َّثم الأرباح
جذوره ��ا ،و�ضمنها الطلب غ�ي�ر امل�شروع على هذه العقاقري ِّ
الهائلة امل�ستم َّدة من جِّ
االتار غري امل�شروع،
و�إذ ت�ض ��ع يف اعتباره ��ا �ض ��رورة اتِّخاذ تدابري رقابي ��ة على املواد ،مب ��ا يف ذلك ال�سالئف
والكيميائي ��ات واملذيب ��ات الت ��ي تُ�ستخ ��دم يف �صن ��ع املخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّث ��رات العقلي ��ة والت ��ي �أ َّدت
�سهول ��ة احل�ص ��ول عليه ��ا �إىل ازدي ��اد ال�صن ��ع ال�س� � ِّري له ��ذه العقاق�ي�ر املخ � ِّ�درة وامل�ؤ ِّث ��رات
العقلية،
وت�صميم� � ًا منها على تعزيز التعاون ال ��دويل يف جمال منع جِّ
االتار غري امل�شروع عن طريق
البحر،
و�إذ تدرك � َّأن الق�ضاء على جِّ
االتار غري امل�شروع هو م�س�ؤولية جماعية على عاتق كل الدول،
من�سقة يف �إطار من التعاون الدويل،
و� َّأن من ال�ضروري ،لهذه الغاية ،اتِّخاذ �إجراءات َّ
واعرتاف� � ًا منه ��ا باخت�صا� ��ص الأمم املتح ��دة يف مي ��دان مراقب ��ة املخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّث ��رات
العقلي ��ة ،ورغب� � ًة منه ��ا يف �أن تكون الأجه ��زة الدولية املعنية به ��ذه املراقبة داخل ��ة يف �إطار هذه
املنظمة،
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية
و�إذ تعيد ت�أكيد املبادئ التوجيهية للمعاهدات ال�سارية ملراقبة ِّ
جت�سده،
ونظام املراقبة الذي ِّ
و�إذ ت ��درك احلاج َة �إىل تعزيز وا�ستكمال التداب�ي�ر املن�صو�ص عليها يف االتفاقية الوحيدة
املعدل
للمخ � ِّ�درات ل�سن ��ة  ،1961ويف تل ��ك االتفاقي ��ة ب�صيغتها املع َّدل ��ة بربوتوكول �سن ��ة ِّ 1972
للمخدرات ل�سن ��ة  ،1961واتفاقي ��ة امل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سن ��ة  ،1971من �أجل
لالتفاقي ��ة الوحي ��دة
ِّ
مقاومة ما جِّ
لالتار غري امل�شروع من ج�سامة ومدى ونتائج خطرية،
و�إذ تدرك �أي�ض ًا �أهمية تقوية وتعزيز الو�سائل القانونية الف َّعالة للتعاون الدويل يف امل�سائل
اجلنائية لغر�ض منع الأن�شطة الإجرامية الدولية يف جِّ
االتار غري امل�شروع،
ورغب� � ًة منه ��ا يف عقد اتفاقية دولية �شامل ��ة وف َّعالة وعملية ،ترمي عل ��ى وجه التحديد �إىل
مكافح ��ة جِّ
االتار غ�ي�ر امل�ش ��روع وت�أخذ يف االعتب ��ار اجلوانب املختلف ��ة للم�شكل ��ة ككل ،وخا�صة
اجلوان ��ب الت ��ي مل تتط� � َّرق �إليها املعاه ��دات ال�ساري ��ة يف م�ضمار مراقب ��ة املخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّثرات
العقلية،
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ت َّتفق بهذا على ما يلي:

املادة  -1تعاريف
تُ�ستخ ��دم امل�صطلحات التالية يف كل مواد هذه االتفاقية� ،إ َّال �إذا �أ�شري �صراح ًة �إىل خالف
ذلك �أو اقت�ضى ال�سياق خالف ذلك:
املخدرات الت ��ي ُ�أن�شئت مبوجب
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "الهيئة" الهيئ ��ة الدولية ملراقب ��ة ِّ
(�أ) ُي َ
للمخدرات ل�سن ��ة  ،1961وتلك االتفاقي ��ة ب�صيغتها املع َّدل ��ة بربوتوكول �سنة
االتفاقي ��ة الوحي ��دة
ِّ
للمخدرات ل�سنة 1961؛
املعدل لالتفاقية الوحيدة
ِّ
ِّ 1972
ق�صد بتعبري "نبات القنَّب" � ُّأي نبات من جن�س القنَّب؛
(ب) ُي َ
ق�صد بتعبري "�شجرية الكوكا" جميع �أنواع ال�شجريات من جن�س �أريرتوك�سيلون؛
(ج) ُي َ
ق�صد بتعبري "الناقل التجاري" � ُّأي �شخ�ص �أو هيئة عامة �أو خا�صة �أو هيئة �أخرى
(د) ُي َ
تعمل يف جمال نقل الأ�شخا�ص �أو الب�ضائع �أو املواد الربيدية ويتقا�ضى نظري ذلك مقاب ًال �أو �أجر ًة
�أو يجني منه منفع ًة �أخرى؛
ق�صد بتعبري "اللجنة" جلنة املخ � ِّ�درات التابعة ملجل�س الأمم املتحدة االقت�صادي
(ه� �ـ) ُي َ
واالجتماعي؛
ق�صد بتعبري "امل�صادرة" ،الذي ي�شمل التجريد عند االقت�ضاء ،احلرمان الدائم
(و) ُي َ
من الأموال ب�أمر من حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى؛
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "الت�سلي ��م املراقب" �أ�سلوب ال�سماح لل�شحن ��ات غري امل�شروعة من
(ز) ُي َ
املخ � ِّ�درات �أو امل�ؤ ِّثرات العقلية �أو املواد املد َرج ��ة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين املرفقني بهذه
االتفاقية �أو املواد التي �أُح َّلت حم َّلها ،مبوا�صلة طريقها �إىل خارج �إقليم بلد �أو �أكرث �أو عربه �أو �إىل
املخت�صة وحتت مراقبتها ،بغية ك�شف هوية الأ�شخا�ص املتو ِّرطني يف ارتكاب
داخله ،بعلم �سلطاته
َّ
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة  3من االتفاقية؛
للمخدرات ل�سنة 1961؛
ق�صد بتعبري "اتفاقية �سنة  "1961االتفاقية الوحيدة
ِّ
(ح) ُي َ
للمخدرات
ق�صد بتعبري "اتفاقية �سنة  1961ب�صيغتها املع َّدلة" االتفاقية الوحيدة
ِّ
(ط) ُي َ
للمخدرات
ل�سن ��ة  1961ب�صيغته ��ا املع َّدل ��ة بربوتوكول �سن ��ة  1972املع � ِّ�دل لالتفاقية الوحي ��دة
ِّ
ل�سنة 1961؛
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ق�صد بتعبري "اتفاقية �سنة  "1971اتفاقية امل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة 1971؛
(ي) ُي َ
ق�صد بتعبري "املجل�س" جمل�س الأمم املتحدة االقت�صادي واالجتماعي؛
(ك) ُي َ
ق�صد بتعبري "التجميد" �أو "التحفُّظ" احلظر امل�ؤقَّت على نقل الأموال �أو حتويلها
(ل) ُي َ
�أو الت�ص ُّرف فيها �أو حتريكها �أو و�ضع اليد �أو احلجز عليها ب�صورة م�ؤقَّتة على �أ�سا�س �أمر �صادر
خمت�صة؛
من حمكمة �أو �سلطة
َّ
ق�صد بتعبري " جِّ
االتار غري امل�شروع" اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرتني  1و2
(م) ُي َ
من املادة  3من هذه االتفاقية؛
املخدر" �أ َّية مادة ،طبيعية كانت �أو ا�صطناعية ،من املواد املد َرجة
ق�ص ��د بتعبري " ِّ
(ن) ُي َ
يف اجل ��دول الأول واجل ��دول الث ��اين من االتفاقي ��ة الوحيدة للمخ � ِّ�درات ل�سن ��ة  ،1961ومن تلك
للمخدرات ل�سنة
املعدل لالتفاقية الوحي ��دة
ِّ
االتفاقي ��ة ب�صيغته ��ا املع َّدلة بربوتوكول �سن ��ة ِّ 1972
1961؛
ق�صد بتعبري "خ�شخا�ش الأفيون" �أ َّية �شجرية من ف�صيلة اخل�شخا�ش املنوم؛
(�س) ُي َ
املتح�صالت" � ُّأي �أموال م�ستمدة �أو ح�صل عليها ،بطريق مبا�شر �أو
ق�صد بتعبري "
(ع) ُي َ
َّ
غري مبا�شر ،من ارتكاب جرمية من�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة 3؛
ق�صد بتعبري "الأموال" الأ�صول �أ ًّيا كان نوعها ،مادية كانت �أو غري مادية ،منقولة
(ف) ُي َ
�أو ثابتة ،ملمو�سة �أو غري ملمو�سة ،وامل�ستندات القانونية �أو ال�صكوك التي تثبت متلُّك تلك الأموال
�أو � ُّأي حقِّ متعلق بها؛
ق�ص ��د بتعبري "امل�ؤ ِّثرات العقلي ��ة" �أ َّية مادة ،طبيعية كان ��ت �أو ا�صطناعية� ،أو �أ َّية
(�ص) ُي َ
منتج ��ات طبيعية مد َرجة يف اجلداول الأول والثاين والثالث والرابع من اتفاقية امل�ؤ ِّثرات العقلية
ل�سنة 1971؛
ق�صد بتعبري "الأمني العام" الأمني العام للأمم املتحدة؛
(ق) ُي َ
بتعبريي "اجلدول الأول" و"اجلدول الث ��اين" قائمتا املواد اللتان حتمالن
ق�ص ��د
ْ
(ر) ُي َ
هذي ��ن الرقم�ي�ن واملرفقت ��ان به ��ذه االتفاقي ��ة ،ب�صيغتهما الت ��ي تُع َّدل م ��ن حني �إىل �آخ ��ر وفق ًا
للمادة 12؛
املخدرات
ق�ص ��د بتعب�ي�ر "دول ��ة العب ��ور" الدولة الت ��ي يجري ع�ب�ر �إقليمها نق ��ل ِّ
(�ش) ُي َ
وامل�ؤ ِّثرات العقلية ومواد اجلدول الأول واجلدول الثاين غري امل�شروعة ،والتي لي�ست مكان من�شئها
وال مكان مق�صدها النهائي.
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املادة  -2نطاق االتفاقية
 -1ته ��دف ه ��ذه االتفاقية �إىل النهو� ��ض بالتعاون فيما بني الأط ��راف حتى تتم َّكن من
الت�صدي مبزيد من الفعالية ملختلف مظاهر م�شكلة جِّ
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات
االتار غري امل�شروع يف ِّ
ِّ
العقلية الذي له بعد دويل .وعلى الأطراف �أن ت َّتخذ ،عند الوفاء بالتزاماتها مبقت�ضى االتفاقية،
التداب�ي�ر ال�ضرورية ،مبا يف ذلك التدابري الت�شريعية والإدارية ،وفق ًا للأحكام الأ�سا�سية لنظمها
الت�شريعية الداخلية.
 -2على الأطراف �أن تف ��ي بالتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية ب�شكل يتم�شَّ ى مع مبد�أي
امل�ساواة يف ال�سيادة وال�سالمة الإقليمية للدول ومع مبد�أ عدم التدخُّ ل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول
الأخرى.
  -3ال يج ��وز ل ِّأي ط ��رف �أن يق ��وم ،يف �إقلي ��م ط ��رف �آخ ��ر ،مبمار�س ��ة و�أداء
امله ��ام الت ��ي يقت�ص ��ر االخت�صا� ��ص به ��ا عل ��ى �سلط ��ات ذل ��ك الط ��رف الآخ ��ر مبوج ��ب قانونه
الداخلي.

املادة  -3اجلرائم واجلزاءات
 -1ي َّتخذ كل طرف ما يلزم من تدابري لتجرمي الأفعال التالية يف �إطار قانونه الداخلي،
يف حال ارتكابها عمد ًا:
(�أ) ‘� ’1إنت ��اج � ِّأي خم � ِّ�درات �أو م�ؤ ِّث ��رات عقلي ��ة� ،أو �صنعه ��ا� ،أو ا�ستخراجه ��ا� ،أو
حت�ضريه ��ا� ،أو عر�ضه ��ا� ،أو عر�ضه ��ا للبي ��ع� ،أو توزيعه ��ا� ،أو بيعه ��ا� ،أو
ت�سليمه ��ا ب� �� ِّأي وج ��ه كان� ،أو ال�سم�س ��رة فيه ��ا� ،أو �إر�ساله ��ا� ،أو �إر�ساله ��ا
بطري ��ق العب ��ور� ،أو نقله ��ا� ،أو ا�سترياده ��ا� ،أو ت�صديره ��ا خالف� � ًا لأح ��كام
اتفاقي ��ة �سن ��ة � 1961أو اتفاقي ��ة �سن ��ة  1961ب�صيغته ��ا املع َّدل ��ة �أو اتفاقي ��ة
�سنة 1971؛
‘ ’2زراع ��ة خ�شخا� ��ش الأفيون �أو �شج�ي�رة الكوكا �أو نب ��ات القنَّب لغر� ��ض �إنتاج
املخ � ِّ�درات خالف ًا لأحكام اتفاقية �سنة � 1961أو اتفاقية �سنة  1961ب�صيغتها
املع َّدلة؛
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خمدرات �أو م�ؤ ِّثرات عقلية لغر�ض ممار�سة � ِّأي ن�شاط من
‘ ’3حي ��ازة �أو �شراء �أ َّية ِّ
الأن�شطة املذكورة يف البند ‘� ’1أعاله؛
‘� ’4صن ��ع �أو نق ��ل �أو توزي ��ع مع َّدات �أو م ��واد� ،أو م ��واد مد َرجة يف اجل ��دول الأول
واجل ��دول الثاين ،مع العلم ب�أنها �ست�ستخ ��دم يف �أو من �أجل زراعة �أو �إنتاج �أو
املخدرات �أو امل�ؤ ِّثرات العقلية ب�شكل غري م�شروع؛
�صنع ِّ
‘ ’5تنظيم �أو �إدارة �أو متويل � ٍّأي من اجلرائم املذكورة يف البنود ‘� ’1أو ‘� ’2أو ‘’3
�أو ‘� ’4أعاله؛
(ب) ‘ ’1حتوي ��ل الأم ��وال �أو نقلها م ��ع العلم ب�أنه ��ا م�ستم َّدة من �أ َّية جرمي ��ة �أو جرائم
من�صو� ��ص عليه ��ا يف الفق ��رة الفرعية (�أ) م ��ن هذه الفق ��رة� ،أو من فعل من
�أفع ��ال اال�شرتاك يف مثل ه ��ذه اجلرمية �أو اجلرائم ،به ��دف �إخفاء �أو متويه
امل�صدر غري امل�شروع للأموال �أو ق�صد م�ساعدة � ِّأي �شخ�ص متو ِّرط يف ارتكاب
مثل هذه اجلرمية �أو اجلرائم على الإفالت من العواقب القانونية لأفعاله؛
‘� ’2إخف ��اء �أو متويه حقيقة الأم ��وال� ،أو م�صدرها� ،أو مكانها �أو طريقة الت�ص ُّرف
فيها �أو حركتها �أو احلقوق املتعلقة بها� ،أو ملكيتها ،مع العلم ب�أنَّها م�ستم َّدة من
جرمي ��ة �أو جرائم من�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعي ��ة (�أ) من هذه الفقرة،
�أو م�ستم َّدة من فعل من �أفعال اال�شرتاك يف مثل هذه اجلرمية �أو اجلرائم؛
(ج) مع مراعاة مبادئه الد�ستورية واملفاهيم الأ�سا�سية لنظامه القانوين:
‘ ’1اكت�ساب �أو حيازة �أو ا�ستخدام الأموال مع العلم ،وقت ت�سلُّمها ،ب�أنَّها م�ستم َّدة
من جرمية �أو جرائم من�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه الفقرة
�أو م�ستم َّدة من فعل من �أفعال اال�شرتاك يف مثل هذه اجلرمية �أو اجلرائم؛
‘ ’2حيازة مع َّدات �أو مواد� ،أو مواد مد َرجة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين ،مع
العل ��م ب�أنَّها تُ�ستخ ��دم �أو �ستُ�ستخدم يف زراعة خم � ِّ�درات �أو م�ؤ ِّثرات عقلية �أو
لإنتاجها �أو ل�صنعها ب�صورة غري م�شروعة؛
ح�ضهم عالنية ،ب�أ َّي ��ة و�سيلة ،على ارتكاب � ٍّأي من اجلرائم
‘ ’3حتري� ��ض الغري �أو ِّ
املن�صو� ��ص عليه ��ا يف هذه املادة �أو على ا�ستعمال خم � ِّ�درات �أو م�ؤ ِّثرات عقلية
ب�صورة غري م�شروعة؛
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‘ ’4اال�شرتاك �أو امل�شاركة يف ارتكاب �أ َّية جرائم من�صو�ص عليها يف هذه املادة� ،أو
التواط�ؤ على ذلك� ،أو ال�شروع فيها �أو امل�ساعدة �أو التحري�ض عليها �أو ت�سهيلها
�أو �إبداء امل�شورة ب�صدد ارتكابها.
 -2ي َّتخ ��ذ كل ط ��رف ،م ��ع مراعاة مبادئ ��ه الد�ستوري ��ة واملفاهيم الأ�سا�سي ��ة لنظامه
القان ��وين ،م ��ا يلزم م ��ن تدابري ،يف �إط ��ار قانون ��ه الداخلي ،لتجرمي حي ��ازة �أو �ش ��راء �أو زراعة
خم � ِّ�درات �أو م�ؤ ِّث ��رات عقلي ��ة لال�سته�ل�اك ال�شخ�ص ��ي ،يف ح ��ال ارت ��كاب ه ��ذه الأفع ��ال عمد ًا
خالف� � ًا لأح ��كام اتفاقي ��ة �سن ��ة � 1961أو اتفاقي ��ة �سن ��ة  1961ب�صيغته ��ا املع َّدل ��ة �أو اتفاقي ��ة
�سنة .1971
 -3يج ��وز اال�ستدالل م ��ن الظروف الواقعية املو�ضوعية على العل ��م �أو الن َّية �أو الق�صد
املطلوب ،ليكون ركن ًا جلرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة.
�( -4أ) عل ��ى كل ط ��رف �أن يخ�ضع ارتكاب اجلرائم املن�صو� ��ص عليها يف الفقرة  1من
ه ��ذه املادة جلزاءات تراعى فيها ج�سامة هذه اجلرائم ،كال�سجن �أو غريه من العقوبات ال�سالبة
للحرية ،والغرامة املالية وامل�صادرة؛
(ب) يج ��وز للأط ��راف �أن تن� َّ��ص على �إخ�ضاع مرتكب ��ي اجلرائم املن�صو� ��ص عليها يف
الفق ��رة  1من هذه املادة� ،إىل جانب العقوبة ،لتداب�ي�ر كالعالج �أو التوعية �أو الرعاية الالحقة �أو
�إعادة الت�أهيل �أو �إعادة الإدماج يف املجتمع؛
(ج) م ��ع ع ��دم الإخالل ب�أحكام الفقرت�ي�ن الفرعيتني ال�سابقتني ،يج ��وز للأطراف ،يف
احل ��االت القليل ��ة الأهمية� ،إذا ر�أت مالءمة ذلك� ،أن تق ِّرر ،بد ًال من العقوبة ،تدابري مثل التوعية
�أو �إع ��ادة الت�أهي ��ل �أو �إع ��ادة الإدم ��اج يف املجتم ��ع ،وكذل ��ك ،وعندما يكون املج ��رم من متعاطي
املخدرة ،العالج والرعاية الالحقة؛
العقاقري ِّ
(د) يج ��وز للأط ��راف �أن ت َّتخ ��ذ تدابري بديلة �أو مك ِّملة للج ��زاء على جرمية من�صو�ص
عليه ��ا يف الفقرة  2من هذه املادة ،بهدف ع�ل�اج املجرمني �أو تعليمهم �أو توفري الرعاية الالحقة
لهم �أو �إعادة ت�أهيلهم �أو �إعادة �إدماجهم يف املجتمع.
املخت�صة الأخرى من مراعاة
 -5تعم ��ل الأطراف على �أن مت ِّكن حماكمها و�سلطاته ��ا
َّ
الظروف الواقعية التي جتعل ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة �أمر ًا
بالغ اخلطورة ،مثل:
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(�أ) التو ُّرط يف جرمية ترتكبها ع�صابة �إجرامية َّ
منظمة ينتمي �إليها املجرم؛
(ب) تو ُّرط اجلاين يف �أن�شطة �إجرامية منظمة دولية �أخرى؛
(ج) تو ُّرط اجلاين يف �أن�شطة �أخرى خمالفة للقانون ،ي�سهلها ارتكاب اجلرمية؛
(د) ا�ستخدام اجلاين للعنف �أو الأ�سلحة؛
(هـ) �شغل اجلاين لوظيفة عامة وات�صال اجلرمية بهذه الوظيفة؛
بالق�صر �أو ا�ستغاللهم؛
(و) التغرير
َّ
(ز) ارتكاب اجلرمية يف م�ؤ�س�سة �إ�صالحية �أو يف م�ؤ�س�سة تعليمية �أو يف مرفق من مرافق
اخلدم ��ة االجتماعي ��ة �أو يف جوارها املبا�شر �أو يف �أماكن �أخرى يرتادها تالمذة املدار�س والطلبة
ملمار�سة �أن�شطة تعليمية وريا�ضية واجتماعية؛
(ح) �ص ��دور �أحكام �سابقة بالإدان ��ة� ،أجنبية �أو حملية ،وبوجه خا�ص يف جرائم مماثلة،
وذلك بالقدر الذي ي�سمح به القانون الداخلي للطرف.
 -6ت�سع ��ى الأط ��راف �إىل �ضم ��ان ممار�س ��ة �أ َّي ��ة �سلط ��ات قانوني ��ة تقديري ��ة،
مبوج ��ب قوانينه ��ا الداخلي ��ة ،فيم ��ا يتعل ��ق مبالحق ��ة مرتكب ��ي اجلرائ ��م املن�صو� ��ص عليه ��ا
يف ه ��ذه امل ��ادة ،بغي ��ة حتقي ��ق �أك�ب�ر ق ��در م ��ن الفعالي ��ة لتداب�ي�ر �إنف ��اذ القوان�ي�ن الت ��ي ُت َّتخذ
فيم ��ا يت�ص ��ل به ��ذه اجلرائ ��م ،وم ��ع املراع ��اة الواجب ��ة ل�ض ��رورة ال ��ردع ع ��ن ارت ��كاب ه ��ذه
اجلرائم.
املخت�صة الأخرى يف اعتبارها
 -7تعم ��ل الأطراف على �أن ت�ضع حماكمه ��ا �أو �سلطاتها
َّ
الطبيع ��ة اخلطرية للجرائم املذكورة يف الفقرة  1من هذه املادة والظروف املذكورة يف الفقرة 5
من هذه املادة ،لدى النظر يف احتمال الإفراج املب ِّكر �أو الإفراج امل�شروط عن الأ�شخا�ص املحكوم
عليهم الرتكاب تلك اجلرائم.
 -8يح � ِّ�دد كل ط ��رف ،عن ��د االقت�ض ��اء ،مبوجب قانون ��ه الداخلي ،م َّدة تق ��ادم طويلة
تب ��د�أ قب ��ل فواته ��ا �إج ��راءات الدعوى ب�ش�أن �أ َّي ��ة جرمية من�صو� ��ص عليها يف الفق ��رة  1من هذه
امل ��ادة ،وم� � َّدة �أط ��ول عندم ��ا يكون ال�شخ� ��ص املن�س ��وب �إليه ارت ��كاب اجلرمية قد ف� � َّر من وجه
العدالة.
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 -9ي َّتخ ��ذ كل طرف التداب�ي�ر املنا�سبة التي ت َّتف ��ق ونظامه القان ��وين ،ل�ضمان ح�ضور
املته ��م �أو املحك ��وم عليه بالإدانة الرتكاب جرمي ��ة من�صو�ص عليها يف الفق ��رة  1من هذه املادة،
واملوجود داخل �إقليمه ،للإجراءات اجلنائية الالزمة.
 -10لأغرا� ��ض التع ��اون ب�ي�ن الأطراف يف �إطار ه ��ذه االتفاقية ،مب ��ا يف ذلك ،على وجه
اخل�صو� ��ص ،التع ��اون يف �إط ��ار امل ��واد  5و 6و 7و ،9ال تُعت�ب�ر اجلرائم املن�صو� ��ص عليها يف هذه
امل ��ادة جرائم مالية �أو جرائ ��م �سيا�سية �أو جرائم ذات دوافع �سيا�سي ��ة ،وذلك مع عدم الإخالل
بال�ضوابط الد�ستورية وبالقوانني الداخلية الأ�سا�سية للأطراف.
 -11لي� ��س يف هذه املادة ما يخ ُّل مببد�أ االحت ��كام فقط �إىل القانون الداخلي للطرف يف
تن�ص عليها امل ��ادة وحجج الدفاع والدفوع القانوني ��ة املت�صلة بها ،وباملبد�أ
و�ص ��ف اجلرائم التي ُّ
القائل ب� َّأن مالحقة ومعاقبة مرتكبي هذه اجلرائم تت ُّم وفق ًا للقانون املذكور.

املادة  -4االخت�صا�ص الق�ضائي
-1

ك ُّل طرف:

(�أ) ي َّتخ ��ذ ما قد يلزم من تدابري لتقرير اخت�صا�صه الق�ضائي يف جمال اجلرائم التي
يكون قد ق َّررها وفق ًا للفقرة  1من املادة  ،3عندما:
‘ ’1تُرتكب اجلرمية يف �إقليمه؛
م�سجلة مبقت�ضى قوانينه
‘  ’2تُرتكب اجلرمية على منت �سفينة ترفع علمه �أو طائرة َّ
وقت ارتكاب اجلرمية؛
(ب) يج ��وز ل ��ه �أن ي َّتخذ ما قد يل ��زم من تدابري لتقرير اخت�صا�ص ��ه الق�ضائي يف جمال
اجلرائم التي يق ِّررها وفقا للفقرة  1من املادة  ،3عندما:
‘َ ’1يرتكب اجلرمية �أحد مواطنيه �أو �شخ�ص يقع حم ّل �إقامته املعتاد يف �إقليمه؛
‘  ’2تُرتكب اجلرمية على منت �سفينة تلقَّى الطرف �إذن ًا باتِّخاذ الإجراءات املالئمة
ب�ش�أنه ��ا عم�ل ً�ا ب�أح ��كام امل ��ادة � ،17شريط ��ة �أن ال ميار�س ه ��ذا االخت�صا�ص
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الق�ضائ ��ي �إ َّال عل ��ى �أ�سا�س االتفاقات �أو الرتتيبات امل�ش ��ار �إليها يف الفقرتني 4
و 9من تلك املادة؛
‘  ’3تك ��ون اجلرمية م ��ن اجلرائم املن�صو� ��ص عليها يف الفق ��رة الفرعية (ج) ‘’4
م ��ن الفقرة  1من امل ��ادة  ،3وتُرتكب خارج �إقليمه بق�ص ��د ارتكاب جرمية من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة  3داخل �إقليمه.
-2

كل طرف:

(�أ) ي َّتخذ �أي�ض ًا ما قد يلزم من تدابري لتقرير اخت�صا�صه الق�ضائي يف جمال اجلرائم
الت ��ي يق ِّرره ��ا وفق ًا للفقرة  1من املادة  ،3عندما يكون ال�شخ� ��ص املن�سوب �إليه ارتكاب اجلرمية
موجود ًا داخل �إقليمه وال ي�س ِّلمه �إىل طرف �آخر على �أ�سا�س:
‘َّ �  ’1أن اجلرمي ��ة ارتُكبت يف �إقليمه �أو على م�ت�ن �سفينة ترفع علمه �أو طائرة كانت
م�سجلة مبقت�ضى قوانينه وقت ارتكاب اجلرمية؛
َّ
‘�  ’2أو � َّأن اجلرمية ارتكبها �أحد مواطنيه؛
(ب) يج ��وز لـه �أي�ض� � ًا �أن ي َّتخذ ما قد يلزم من تدابري لتقري ��ر اخت�صا�صه الق�ضائي يف
جم ��ال اجلرائ ��م التي يق ِّررها وفق ًا للفقرة  1م ��ن املادة  ،3عندما يكون ال�شخ� ��ص املن�سوب �إليه
ارتكاب اجلرمية موجود ًا يف �إقليمه وال ي�س ِّلمه �إىل طرف �آخر.
 -3ال ت�ستبع ��د هذه االتفاقية ممار�سة � ِّأي اخت�صا� ��ص جنائي مق َّرر من قبل � ِّأي طرف
وفق ًا لقانونه الداخلي.

املادة  -5امل�صادرة
-1

ي َّتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من م�صادرة ما يلي:

(�أ)
املتح�ص�ل�ات امل�ستم َّدة من اجلرائم املن�صو�ص عليه ��ا يف الفقرة  1من املادة � 3أو
َّ
املتح�صالت املذكورة؛
الأموال التي تعادل قيمتها قيمة
َّ
امل�ستخدمة،
(ب) املخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّثرات العقلية وامل ��واد واملع َّدات �أو غريها من الو�سائط
َ
ق�ص ��د ا�ستخدامها ،ب�أ َّية كيفية ،يف ارتكاب اجلرائ ��م املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من
�أو الت ��ي ُي َ
املادة .3
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املخت�صة من حتديد
 -2ي َّتخ ��ذ كل ط ��رف �أي�ض ًا ما قد يلزم من تدابري لتمكني �سلطاته
َّ
املتح�ص�ل�ات �أو الأم ��وال �أو الو�سائط �أو �أ َّي ��ة �أ�شياء �أخرى من امل�شار �إليه ��ا يف الفقرة  1من هذه
َّ
املادة ،ومن اقتفاء �أثرها ،وجتميدها �أو التحفُّظ عليها ،بق�صد م�صادرتها يف النهاية.
 -3بغي ��ة تنفيذ التدابري امل�شار �إليها يف هذه املادةُ ،يخ ِّول كل طرف حماكمه �أو غريها
املخت�صة �أن ت�أمر بتقدمي ال�سج�ل�ات امل�صرفية �أو املالي ��ة �أو التجارية �أو بالتحفُّظ
م ��ن �سلطات ��ه
َّ
بحجة �س ِّري ��ة العمليات
عليه ��ا .ولي�س لط ��رف ما �أن يرف�ض العم ��ل مبوجب �أحكام ه ��ذه الفقرة َّ
امل�صرفية.
�( -4أ) �إذا ُق� � َّدم طل ��ب عم�ل ً�ا بهذه امل ��ادة من طرف �آخ ��ر له اخت�صا� ��ص ق�ضائي يف
املتح�صالت
جرمي ��ة من�صو�ص عليها يف الفقرة  1م ��ن املادة  ،3قام الطرف الذي تقع يف �إقليمه
َّ
�أو الأم ��وال �أو الو�سائ ��ط �أو � ُّأي �أ�شي ��اء �أخ ��رى م ��ن امل�ش ��ار �إليه ��ا يف الفق ��رة  1من ه ��ذه املادة،
مبا يلي:
املخت�صة لي�ست�صدر منها �أمر م�صادرة ،و ُينفِّذ هذا
‘ُ   ’1يق � ِّ�دم الطلب �إىل �سلطاته
َّ
الأمر �إذا ح�صل عليه؛
املخت�ص ��ة �أمر امل�صادرة ال�صادر م ��ن الطرف الطالب
‘�  ’2أو ُيق � ِّ�دم �إىل �سلطات ��ه
َّ
وفق� � ًا للفقرة  1من هذه املادة ،بهدف تنفي ��ذه بالقدر املطلوب وبقدر ما يتعلق
باملتح�ص�ل�ات �أو الأم ��وال �أو الو�سائط �أو � ِّأي �أ�شياء �أخ ��رى من امل�شار �إليها يف
َّ
الفقرة  1والواقعة يف �إقليم الطرف متلقِّي الطلب.
(ب)  �إذا ُق � ِّ�دم طلب عم�ل ً�ا بهذه املادة من طرف �آخر ل ��ه اخت�صا�ص ق�ضائي يف جرمية
املتح�صالت
من�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة  ،3ي َّتخذ الطرف متلقِّي الطلب تدابري لتحديد
َّ
�أو الأموال �أو الو�سائط �أو �أ َّية �أ�شياء �أخرى من امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه املادة� ،أو القتفاء
�أثره ��ا وجتميدها �أو التحفُّظ عليها ،متهيد ًا ل�صدور �أمر مب�صادرتها يف النهاية �إما لدى الطرف
الطال ��ب �أو� ،إثر طل ��ب مق َّدم عم ًال بالفق ��رة الفرعية (�أ) من هذه الفقرة ،ل ��دى الطرف متلقِّي
الطلب.

(ج) كل قرار �أو �إجراء ي َّتخذه الطرف متلقِّي الطلب عم ًال بالفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب)
م ��ن هذه الفقرة ،يج ��ب �أن يكون موافق ًا وخا�ضع� � ًا لأحكام قانونه الداخل ��ي وقواعده الإجرائية،
�أو لأ َّي ��ة معاه ��دة �أو اتف ��اق �أو ترتي ��ب ثنائي �أو متع � ِّ�دد الأطراف يك ��ون ملتزم ًا ب ��ه جتاه الطرف
الطالب.
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(د) تُط َّب ��ق �أحكام الفقرات م ��ن � 6إىل  19من املادة  ،7مع مراعاة التغيريات الالزمة،
و�إ�ضاف� � ًة �إىل املعلوم ��ات املب َّينة يف الفقرة  10من املادة  ،7يج ��ب �أن تت�ض َّمن الطلبات التي تُق َّدم
عم ًال بهذه املادة ما يلي:
‘  ’1يف حال ��ة طلب يندرج حتت الفق ��رة الفرعية (�أ) ‘ ’1من ه ��ذه الفقرة :و�صف ًا
للأم ��وال املراد م�صادرتها وبيان ًا بالوقائ ��ع التي ي�ستند �إليها الطرف الطالب،
مبا يكفي لتمكني الطرف متلقِّي الطلب من ا�ست�صدار �أمر بامل�صادرة يف �إطار
قانونه الداخلي؛
‘  ’2يف حال ��ة طل ��ب يندرج حتت الفق ��رة الفرعي ��ة (�أ) ‘� :’2صورة مقبول ��ة قانون ًا
م ��ن �أمر امل�صادرة ال�صادر ع ��ن الطرف الطالب وي�ستند الطل ��ب �إليه ،وبيان ًا
بالوقائع ومعلومات عن النطاق املطلوب تنفيذ الأمر يف حدوده؛
‘  ’3يف حال ��ة طلب ين ��درج حتت الفقرة الفرعية (ب) :بيان� � ًا بالوقائع التي ي�ستند
�إليها الطرف الطالب وحتديد ًا للإجراءات املطلوب اتِّخاذها.
(هـ) عل ��ى كل طرف �أن يز ِّود الأمني العام بن�صو�ص كل م ��ن قوانينه ولوائحه التي تُنفَّذ
هذه الفقرة مبوجبها ،وبن�صو�ص � ِّأي تعديل الحق يطر�أ على هذه القوانني واللوائح.
(و) �إذا ارت� ��أى �أح ��د الأطراف �أن يخ�ضع التدابري امل�ش ��ار �إليها يف الفقرتني الفرعيتني
(�أ) و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات �صلة ،اعترب هذا الطرف هذه االتفاقية الأ�سا�س
ال�ضروري والكايف للتعاهد.
ومتعددة الأطراف
(ز) ت�سعى الأطراف �إىل عقد معاهدات �أو اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية ِّ
لتعزيز فعالية التعاون الدويل وفقا لهذه املادة.
املتح�صالت
�( -5أ) يت�ص َّرف كل طرف ،وفق ًا لقانونه الداخلي و�إجراءاته الإدارية ،يف
َّ
�أو الأموال التي ي�صادرها عم ًال ب�أحكام الفقرة � 1أو الفقرة  4من هذه املادة.
(ب) يج ��وز للط ��رف ،عند الت�ص ُّرف بنا ًء عل ��ى طلب �أحد الأطراف الأخ ��رى وفق ًا لهذه
املادة� ،أن ينظر بعني االعتبار اخلا�ص يف �إبرام اتفاقات ب�ش�أن:
املتح�صالت والأم ��وال� ،أو باملبالغ امل�ستم� � َّدة من بيع هذه
‘  ’1الت�ب ُّ�رع بقيمة ه ��ذه
َّ
املتح�ص�ل�ات �أو الأم ��وال� ،أو بج ��زء كبري من ه ��ذه القيمة �أو املبال ��غ ،للهيئات
َّ
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املتخ�ص�صة يف مكافحة جِّ
املخدرات
الدولية احلكومي ��ة
االتار غري امل�شروع يف ِّ
ِّ
وامل�ؤ ِّثرات العقلية و�إ�ساءة ا�ستعمالها؛
املتح�ص�ل�ات �أو الأم ��وال� ،أو املبال ��غ امل�ستم� � َّدة م ��ن بي ��ع ه ��ذه
‘  ’2اقت�س ��ام ه ��ذه
َّ
املتح�ص�ل�ات �أو الأم ��وال ،م ��ع �أط ��راف �أخرى ،عل ��ى �أ�سا�س َّ
منظ ��م �أو يف كل
َّ
ً
حالة على حدة ،ووفق� �ا لقوانينها الداخلية �أو �إجراءاتها الإدارية �أو االتفاقات
املتعددة الأطراف التي �أبرمها لهذا الغر�ض.
الثنائية �أو ِّ
املتح�صالت �أو ُب ِّدلت �إىل �أموال من نوع �آخر ،خ�ضعت هذه الأموال
�( -6أ) �إذا ُح ِّولت
َّ
املتح�صالت ،للتدابري امل�شار �إليها يف هذه املادة.
الأخرى ،بد ًال من
َّ
املتح�ص�ل�ات ب�أم ��وال اكتُ�سب ��ت من م�ص ��ادر م�شروع ��ة ،كانت هذه
(ب)  �إذا اختلط ��ت
َّ
للمتح�صالت املختلطة ،وذلك
الأم ��وال خا�ضعة للم�صادرة ،يف ح ��دود ما يعادل القيمة املق ��درة
َّ
دون الإخالل ب�أ َّية �سلطات تتعلق بالتحفُّظ عليها �أو التجميد.
(ج) تخ�ض ��ع �أي�ض� � ًا للتداب�ي�ر امل�ش ��ار �إليه ��ا يف ه ��ذه امل ��ادة ،الإي ��رادات �أو غريها من
امل�ستحقَّات امل�ستم َّدة من:
املتح�صالت؛
‘’1
َّ
املتح�صالت �أو ُب ِّدلت �إليها؛
‘�  ’2أو الأموال التي ُح ِّولت
َّ
املتح�صالت بها،
‘�  ’3أو الأموال التي اختلطت
َّ
املتح�صالت.
بنف�س الكيفية ونف�س القدر اللذين تخ�ضع بهما
َّ
متح�صالت
 -7لكل طرف �أن ينظر يف عك�س عبء �إثبات ما ي َّدعى �شرعية م�صدره من
َّ
�أو �أم ��وال �أخ ��رى خا�ضعة للم�صادرة ،بقدر ما ي َّتفق هذا الإج ��راء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع
طبيعة الإجراءات الق�ضائية وغريها من الإجراءات.
  -8ال يجوز تف�سري �أحكام هذه املادة مبا ي�ض ُّر بحقوق الغري ح�سن الن َّية.
مي�س مبد�أ حتديد وتنفيذ التدابري امل�ش ��ار �إليها فيها ،وفق ًا
 -9لي� ��س يف هذه امل ��ادة ما ُّ
للقانون الداخلي لكل طرف وبال�شروط التي يق ِّررها هذا القانون.
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املادة  -6ت�سليم املجرمني
 -1تُط َّبق هذه املادة على اجلرائم التي تق ِّررها الأطراف وفق ًا للفقرة  1من املادة .3
 -2تُعت�ب�ر كل جرمي ��ة م ��ن اجلرائم الت ��ي تنطبق عليها ه ��ذه امل ��ادة مدرجة كجرمية
يج ��وز فيها ت�سليم املجرمني ،يف �أ َّية معاهدة لت�سليم املجرمني �سارية فيما بني الأطراف .وتتع َّهد
الأطراف ب�إدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم التي يجوز فيها ت�سليم املجرمني يف �أ َّية معاهدة
لت�سليم املجرمني تعقد فيما بينها.
�  -3إذا تل َّق ��ى ط ��رف ،يخ�ض ��ع ت�سلي ��م املجرم�ي�ن لوج ��ود معاه ��دة ،طل ��ب ت�سليم من
ط ��رف �آخ ��ر ال يرتبط معه مبعاه ��دة ت�سليم ،جاز ل ��ه �أن يعترب هذه االتفاقي ��ة الأ�سا�س القانوين
للت�سلي ��م فيم ��ا يتعلق ب�أ َّية جرمية تنطب ��ق عليها هذه املادة .وعلى الأط ��راف ،التي ت�ستلزم وجود
�سن
ت�شري ��ع تف�صيل ��ي العتبار ه ��ذه االتفاقي ��ة �أ�سا�س� � ًا قانون ًّيا لت�سلي ��م املجرمني� ،أن تنظ ��ر يف ِّ
هذا الت�شريع.
 -4تُ�س ِّلم الأطراف ،التي ال تُخ�ضع ت�سليم املجرمني لوجود معاهدة ،ب� َّأن اجلرائم التي
تنطبق عليها هذه املادة جرائم يجوز فيها الت�سليم فيما بينها.
 -5يخ�ض ��ع ت�سليم املجرمني ،مبا يف ذل ��ك الأ�سباب التي يجوز �أن ي�ستند �إليها الطرف
ين�ص عليه ��ا قانون الطرف متل ِّق ��ي الطلب �أو
متل ِّق ��ي الطل ��ب يف رف� ��ض الت�سليم ،لل�ش ��روط التي ُّ
معاهدات ت�سليم املجرمني الواجبة التطبيق.
 -6ل ��دى النظ ��ر يف الطلبات الواردة عم ًال بهذه املادة ،يج ��وز للدولة متلقِّية الطلب �أن
ترف� ��ض اال�ستجابة ملثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية ت�ؤ ِّدي �إىل اعتقاد �سلطاتها الق�ضائية
�ستي�سر مالحقة � ِّأي �شخ�ص �أو معاقبته ب�سبب عرقه
�أو �سلطاتها
املخت�صة الأخرى ب� َّأن اال�ستجابة ِّ
َّ
ً
�أو دين ��ه �أو جن�سيت ��ه �أو معتقداته ال�سيا�سية� ،أو �أنَّها �ستلح ��ق �ضررا ،ل ِّأي �سبب من هذه الأ�سباب،
مي�سه الطلب.
ب� ِّأي �شخ�ص َّ
 -7ت�سع ��ى الأط ��راف �إىل تعجيل �إجراءات ت�سلي ��م املجرمني و�إىل تب�سي ��ط متط َّلباتها
ب�ش�أن �أدلَّة الإثبات فيها ،فيما يتعلق ب�أ َّية جرمية تنطبق عليها هذه املادة.
 -8يج ��وز للطرف متل ِّق ��ي الطلب ،مع مراعاة �أح ��كام قانونه الداخل ��ي وما يربمه من
معاه ��دات لت�سليم املجرمني ،وبنا ًء على طلب من الطرف الطالب� ،أن يحتجز ال�شخ�ص املطلوب
ت�سليم ��ه واملوج ��ود يف �إقليم ��ه �أو �أن ي َّتخذ تدابري مالئم ��ة �أخرى ل�ضمان ح�ض ��ور ذلك ال�شخ�ص
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عن ��د �إج ��راءات الت�سلي ��م ،وذل ��ك متى اقتن ��ع الطرف ب� �� َّأن الظروف ت�ب ِّ�رر ذل ��ك وب�أنَّها ظروف
عاجلة.
 -9دون الإخالل مبمار�س ��ة � ِّأي اخت�صا�ص ق�ضائي جنائي مق َّرر وفق ًا للقانون الداخلي
للطرف ،على الطرف الذي يوجد يف �إقليمه ال�شخ�ص املن�سوب �إليه ارتكاب اجلرمية:
(�أ) �إذا مل ي�س ِّلم ��ه ب�ص ��دد جرمية من�صو�ص عليه ��ا يف الفقرة  1من املادة  ،3للأ�سباب
املب َّين ��ة يف الفق ��رة الفرعي ��ة (�أ) م ��ن الفقرة  2م ��ن امل ��ادة � ،4أن يعر�ض الق�ضية عل ��ى �سلطاته
املخت�صة بغر�ض املالحقة ،ما مل ي َّتفق على خالف ذلك مع الطرف الطالب؛
َّ
(ب)  �إذا مل ي�س ِّلم ��ه ب�ص ��دد اجلرمي ��ة املذكورة وق� � َّرر اخت�صا�صه فيما يت�ص ��ل بها وفق ًا
املخت�صة بغر�ض
للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  2من املادة � ،4أن يعر�ض الق�ضية على �سلطاته
َّ
مت�س ًّكا باخت�صا�صه الق�ضائي امل�شروع.
املالحقة ،ما مل يطلب الطرف الطالب خالف ذلك ُّ
�  -10إذا رف� ��ض طلب الت�سليم الرامي �إىل تنفيذ عقوبة ما ل َّأن ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه
م ��ن مواطني الطرف متلقِّي الطل ��ب ،ينظر الطرف متلقِّي الطل ��ب� ،إذا كان قانونه ي�سمح بذلك
وطبق� � ًا ملقت�ضيات هذا القانون ،وبنا ًء على طلب م ��ن الطرف الطالب ،يف تنفيذ العقوبة املحكوم
بها مبوجب قانون الطرف الطالب� ،أو ما يتبقَّى من تلك العقوبة.
 -11ت�سع ��ى الأط ��راف �إىل �إب ��رام اتفاق ��ات ثنائي ��ة ومتع � ِّ�ددة الأطراف لتنفي ��ذ ت�سليم
املجرمني �أو تعزيز فعاليته.
متعددة الأطراف ،خا�صة �أو
 -12يج ��وز للأطراف �أن تنظر يف �إب ��رام اتفاقات ثنائية �أو ِّ
عامة ،ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم بال�سجن وب�أ�شكال �أخرى من العقوبة ال�سالبة للحرية
ب�سبب جرائم تنطبق عليها هذه املادة �إىل بلدهم ،لكي يكملوا هناك باقي العقوبة املحكوم عليهم
بها.

املادة  -7امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 -1تق � ِّ�دم الأط ��راف بع�ضه ��ا �إىل بع�ض ،مبوجب ه ��ذه املادة� ،أكرب قدر م ��ن امل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادلة يف � ِّأي حتقيقات ومالحقات و�إج ��راءات ق�ضائية تتعلق ب�أ َّية جرمية من�صو�ص
عليها يف الفقرة  1من املادة .3
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 -2يج ��وز �أن تطل ��ب امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة التي تُق َّدم وفق ًا له ��ذه املادة ل ٍّأي من
الأغرا�ض التالية:
(�أ) �أخذ �شهادة الأ�شخا�ص �أو �إقراراتهم؛
(ب) تبليغ الأوراق الق�ضائية؛
(ج)  �إجراء التفتي�ش وال�ضبط؛
(د) فح�ص الأ�شياء وتفقد املواقع؛
(هـ) الإمداد باملعلومات والأدلة؛
(و) توف�ي�ر الن�سخ الأ�صلية �أو ال�صور امل�ص َّدق عليه ��ا من امل�ستندات وال�سجالت ،مبا يف
ذلك ال�سجالت امل�صرفية �أو املالية �أو �سجالت ال�شركات �أو العمليات التجارية؛
املتح�صالت �أو الأم ��وال �أو الو�سائط �أو غريها من الأ�شي ��اء �أو اقتفاء
(ز) حتدي ��د كن ��ه
َّ
�أثرها لأغرا�ض احل�صول على �أدلَّة.
يقدم بع�ضها �إىل بع�ض � َّأي �أ�شكال �أخرى من امل�ساعدة القانونية
 -3يجوز للأطراف �أن ِّ
املتبادلة ي�سمح بها القانون الداخلي للطرف متلقِّي الطلب.
ت�شج ��ع� ،إىل املدى الذي ي َّتفق مع
 -4عل ��ى الأط ��راف� ،إذا طلب منها هذا� ،أن ت�س ِّهل �أو ِّ
قوانينه ��ا الداخلي ��ة وممار�ساتها الوطنية ،ح�ض ��ور �أو تواجد الأ�شخا�ص ،مب ��ن فيهم الأ�شخا�ص
املحتجزون ،الذين يوافقون على امل�ساعدة يف التحقيقات �أو اال�شرتاك يف الإجراءات الق�ضائية.
  -5ال يج ��وز ل ِّأي ط ��رف �أن ميتنع عن تقدمي امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة مبوجب هذه
بحجة �س ِّرية العمليات امل�صرفية.
املادة َّ
  -6ال تخ� � ُّل �أحكام هذه امل ��ادة بااللتزامات املرتتِّبة على �أ َّية معاه ��دة �أخرى ،ثنائية �أو
تنظم �أو �سوف ِّ
متع � ِّ�ددة الأطرافِّ ،
تنظم ،كل ًّيا �أو جزئ ًّيا ،امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل
اجلنائية.
 -7تُط َّب ��ق الفقرات من � 8إىل  19من ه ��ذه املادة على الطلبات التي تُق َّدم ا�ستناد ًا �إىل
ه ��ذه املادة� ،إذا مل تكن الأطراف املعنية مرتبطة مبعاهدة للم�ساعدة القانونية املتبادلة� .أ َّما �إذا
كانت هذه الأطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل ،فتُط َّبق الأحكام املقابلة يف تلك املعاهدة،
ما مل ت َّتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من � 8إىل  19من هذه املادة بد ًال منها.
ُ -8تع�ِّي�نِّ الأط � ُ
�راف �سلط ًة� ،أو عند ال�ض ��رورة �سلطات ،تكون م�س�ؤول� � ًة وخم َّول ًة لتنفيذ
طلبات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة �أو لإحالتها �إىل اجله ��ات
املخت�صة بغر�ض تنفيذها .ويتعينَّ
َّ
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�إب�ل�اغ الأمني العام بال�سلطة �أو ال�سلطات املع َّينة لهذا الغر�ض .وحتال طلبات امل�ساعدة القانونية
املتبادل ��ة ،و�أ َّي ��ة مرا�سالت تتعلق به ��ا ،فيما بني ال�سلط ��ات التي ع َّينتها الأط ��راف؛ وال يخ ُّل هذا
ال�ش ��رط بح ��قِ � ِّأي ط ��رف يف �أن ي�شرتط توجي ��ه مثل هذه الطلب ��ات واملرا�سالت �إلي ��ه عن طريق
القن ��وات الدبلوما�سي ��ة ،ويف الظروف العاجلة ،حني توافق الأط ��راف ،عن طريق قنوات املنظمة
الدولية لل�شرطة اجلنائية (�إنرتبول)� ،إذا �أمكن ذلك.
ُ -9تق� � َّدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة ل ��دى الطرف متلقِّي الطلب .ويتعينَّ �إبالغ الأمني
العام باللغة �أو اللغات املقبولة لدى كل طرف .ويف احلاالت العاجلة ،و�إذا اتَّفقت الأطراف ،يجوز
�أن تُق َّدم الطلبات م�شافهة ،على �أن ُت�ؤكَّد كتابة على الفور.
 -10يجب �أن يت�ض َّمن طلب امل�ساعدة املتبادلة املعلومات التالية:
تقدم الطلب؛
(�أ) حتديد هوية ال�سلطة التي ِّ
(ب) مو�ضوع وطبيعة التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراءات الق�ضائية التي يتعلق بها الطلب،
وا�سم واخت�صا�صات ال�سلطة القائمة بهذه التحقيقات �أو املالحقات �أو الإجراءات الق�ضائية؛
(ج) ملخَّ �ص� � ًا للوقائع ذات ال�صل ��ة باملو�ضوع ،با�ستثناء الطلب ��ات املق َّدمة لغر�ض تبليغ
امل�ستندات الق�ضائية؛
(د) بيان ًا للم�ساعدة امللتم�سة وتفا�صيل � ِّأي �إجراء خا�ص يو ُّد الطرف الطالب �أن يتبع؛
(هـ)  حتديد هوية � ِّأي �شخ�ص معني ومكانه وجن�سيته ،عند الإمكان؛
(و) الغر�ض الذي تطلب من �أجله الأدلَّة �أو املعلومات �أو الإجراءات.
 -11يج ��وز للط ��رف متلقِّي الطل ��ب �أن يطل ��ب معلومات �إ�ضافي ��ة عندما يتبينَّ ل ��ه �أنَّها
�ضروري ��ة لتنفيذ الطل ��ب وفق ًا لقانونه الداخلي� ،أو عندما يكون من �ش�أن هذه املعلومات �أن ت�سهل
هذا التنفيذ.
ُ -12ين َّف ��ذ الطلب وفق ًا للقانون الداخلي للطرف متلقِّي الطلب ،كما ُينفَّذ ،بالقدر الذي
ال يتعار� ��ض مع القانون الداخلي للطرف متلقِّي الطلب ،وحيثما �أمكن ،وفق ًا للإجراءات املح َّددة
يف الطلب.
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  -13ال يج ��وز للط ��رف الطال ��ب ،دون موافق ��ة م�سبقة من الط ��رف متل ِّق ��ي الطلب� ،أن
يح� � ِّول املعلومات �أو الأد َّل ��ة التي ز َّوده بها الطرف متلقِّي الطلب� ،أو �أن ي�ستخدمها يف حتقيقات �أو
مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية غري تلك التي وردت يف الطلب.
 -14يجوز للطرف الطالب �أن ي�شرتط على الطرف متل ِقي الطلب �أن يحافظ على �س ِّرية
الطل ��ب وم�ضمونه ،با�ستثناء القدر ال�ل�ازم لتنفيذه .و�إذا تعذَّ ر على الطرف متلقِّي الطلب التقيد
ب�شرط ال�س ِّرية فعليه �أن يبادر بال �إبطاء �إىل �إبالغ الطرف الطالب بذلك.
 -15يجوز رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
(�أ) �إذا مل ُيق َّدم الطلب مبا ي َّتفق و�أحكام هذه املادة؛
رجح �أن يخ َّل ب�سيادته �أو �أمنه �أو
(ب)  �إذا ر�أى الط ��رف متلقِّي الطل ��ب � َّأن تنفيذ الطلب ُي َّ
نظامه العام �أو م�صاحله الأ�سا�سية الأخرى؛
(ج) �إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقِّي الطلب يحظر على �سلطاته تنفيذ الإجراء
املطل ��وب ب�ش�أن �أ َّية جرمية مماثلة ،وذلك متى كانت هذه اجلرمية خا�ضعة لتحقيق �أو ملالحقة �أو
لإجراءات ق�ضائية مبوجب اخت�صا�صه الق�ضائي؛
(د) �إذا كان ��ت �إجابة الطل ��ب منافية للنظام القانوين للطرف متلقِّي الطلب فيما يتعلق
بامل�ساعدة القانونية املتبادلة.
 -16يجب �إبداء �أ�سباب � ِّأي رف�ض لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
 -17يج ��وز للطرف متل ِّق ��ي الطلب ت�أجيل امل�ساعدة القانونية املتبادل ��ة على �أ�سا�س �أنَّها
تتعار� ��ض مع حتقيق ��ات �أو مالحقات �أو �إج ��راءات ق�ضائية جارية .ويف ه ��ذه احلالة ،يتعينَّ على
الط ��رف متل ِّق ��ي الطلب �أن يت�شاور مع الطرف الطالب لتقري ��ر ما �إذا كان ميكن تقدمي امل�ساعدة
ح�سب ما يراه الطرف متلقِّي الطلب �ضروريا من �شروط و�أو�ضاع.
الح ��ق ق�ضائي ��ا � ُّأي �شاه ��د �أو خب�ي�ر �أو �شخ� ��ص �آخ ��ر يواف ��ق عل ��ى
 -18ال يج ��وز �أن ُي َ
الإدالء ب�شهادت ��ه يف دع ��وى �أو عل ��ى امل�ساع ��دة يف حتقيق ��ات �أو مالحقات �أو �إج ��راءات ق�ضائية
يف �إقلي ��م الط ��رف الطال ��ب� ،أو �أن يحتج ��ز ذل ��ك ال�شاه ��د �أو اخلب�ي�ر �أو ال�شخ� ��ص الآخ ��ر �أو
يعاق ��ب �أو يخ�ض ��ع ل ِّأي �شكل �آخر م ��ن �أ�شكال تقييد ح ِّريت ��ه ال�شخ�صية يف �إقلي ��م ذلك الطرف،
بخ�صو� ��ص فعل �أو امتناع عن فع ��ل �أو ل�صدور �أحكام ب�إدانته قبل مغادرت ��ه �إقليم الطرف متلقِّي
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الطل ��ب .وينته ��ي �أمان املرور �إذا بق ��ي ال�شاهد �أو اخلبري �أو ال�شخ� ��ص الآخر مبح�ض اختياره يف
الإقلي ��م ،بع ��د �أن تكون قد �أتيحت ل ��ه الفر�صة للرحيل خ�ل�ال م َّدة خم�سة ع�شر يوم� � ًا مت�صلة �أو
�أ َّي ��ة م� � َّدة ي َّتفق عليه ��ا الطرفان اعتبار ًا م ��ن التاريخ الذي �أبل ��غ فيه ب� َّأن ح�ض ��وره مل يعد مطلوب ًا
م ��ن ال�سلط ��ات الق�ضائي ��ة� ،أو يف ح ��ال عودت ��ه �إىل الإقلي ��م مبح� ��ض اختي ��اره بع ��د �أن يكون قد
غادره.
 -19يتح َّمل الطرف متلقِّي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ،ما مل ت َّتفق الأطراف
املعني ��ة على غري ذلك .و�إذا احتاجت تلبية الطلب �أو كانت �ستحتاج �إىل م�صاريف كبرية �أو ذات
طبيع ��ة غري عادية ،ت�ش ��اورت الأطراف املعنية لتحدي ��د ال�شروط والأو�ضاع الت ��ي �س ُينفَّذ الطلب
مبقت�ضاها وكذلك الطريقة التي يجب حت ُّمل التكاليف بها.
 -20تنظ ��ر الأط ��راف ،ح�سب االقت�ضاء ،يف �إمكانية عقد اتفاق ��ات �أو ترتيبات ثنائية �أو
متعددة الأطراف تخدم الأغرا�ض املتوخَّ اة يف هذه املادة وت�ضع �أحكامها مو�ضع التطبيق العملي
ِّ
�أو تعزِّ ز هذه الأحكام.

املادة �  -8إحالة الدعاوى
تنظ ��ر الأط ��راف يف �إمكانية �إحالة دع ��اوى املالحقة اجلنائية من ط ��رف �إىل �آخر ،ب�ش�أن
اجلرائ ��م املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من امل ��ادة  ،3يف احلاالت التي يرى فيها � َّأن هذه الإحالة
لها فائدة يف �إقامة العدل.

املادة �  -9أ�شكال �أخرى من التعاون والتدريب
 -1تتعاون الأطراف ب�ص ��ورة وثيقة ،مبا ي َّتفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية،
بغي ��ة تعزيز فعالية �إجراءات �إنف ��اذ القوانني الالزمة ملنع ارتكاب اجلرائ ��م املن�صو�ص عليها يف
الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة  .3وتعمل ،ب�صف ��ة خا�صة ،وذلك بنا ًء عل ��ى اتفاقات �أو ترتيب ��ات ثنائية �أو
متعددة الأطراف ،على:
ِّ
املخت�ص ��ة ،واالحتفاظ بتلك
(�أ) �إن�ش ��اء قن ��وات ات�صال فيم ��ا بني �أجهزته ��ا ودوائرها
َّ
القنوات لتي�سري التبادل امل�أم ��ون وال�سريع للمعلومات املتعلقة بجميع جوانب اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف الفقرة  1من املادة  ،3مبا يف ذلك �صالت هذا جِّ
االتار غري امل�شروع بالأن�شطة الإجرامية
الأخرى� ،إذا ر�أت الأطراف املعنية � َّأن ذلك منا�سب ًا؛
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(ب) التعاون فيما بينها على �إجراء التح ِّريات ب�ش�أن اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة 1
من املادة  3وذات الطابع الدويل ،فيما يت�صل مبا يلي:
‘  ’1ك�ش ��ف هوية الأ�شخا�ص امل�شتبه يف تو ِّرطه ��م يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
الفقرة  1من املادة  ،3و�أماكن تواجدهم و�أن�شطتهم؛
املتح�صالت �أو الأموال امل�ستم َّدة من ارتكاب هذه اجلرائم؛
‘  ’2حركة
َّ
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية واملواد املد َرجة يف اجلدول الأول واجلدول
‘  ’3حركة ِّ
الثاين من ه ��ذه االتفاقية والو�سائط امل�ستخدم ��ة �أو املق�صود ا�ستخدامها يف
ارتكاب هذه اجلرائم؛
(ج) �إن�شاء فرق م�شرتكة� ،إذا اقت�ضت احلال و�إذا مل يتعار�ض ذلك مع القانون الداخلي،
لتنفي ��ذ �أحكام ه ��ذه الفقرة ،مع مراع ��اة احلاجة �إىل حماي ��ة من الأ�شخا� ��ص والعمليات .وعلى
املخت�صة للطرف
موظف ��ي كل طرف امل�شرتكني يف ه ��ذه الفرق �أن يلتزموا بتوجيهات ال�سلط ��ات
َّ
ال ��ذي �ستجرى العملية داخل �إقليم ��ه؛ ويف كل هذه احلاالت ،تكفل الأط ��راف امل�شاركة االحرتام
التام ل�سيادة الطرف الذي �ستجرى العملية داخل �إقليمه؛
(د) القي ��ام ،عن ��د االقت�ض ��اء ،بتوفري كميات م ��ن املواد اخلا�ضع ��ة للمراقبة ،لأغرا�ض
التحليل �أو التحقيق؛
املخت�ص ��ة ،وت�شجيع تبادل
(ه� �ـ) تي�س�ي�ر التن�سيق الف َّع ��ال فيما ب�ي�ن �أجهزتها ودوائره ��ا
َّ
املوظفني وغريهم من اخلرباء ،مبا يف ذلك ،تعيني �ضباط ات�صال.
 -2يقوم كل طرف ،ح�سب ال�ضرورة ،با�ستحداث �أو تطوير �أو حت�سني الربامج التدريبية
اخلا�ص ��ة باملوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني وغريهم من موظفيه ،مبن فيهم موظفو اجلمارك،
املك َّلفني مبنع ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة  .3وتتناول هذه الربامج،
ب�صفة خا�صة ،ما يلي:
امل�ستخدم ��ة يف ك�شف ومنع اجلرائم املن�صو� ��ص عليها يف الفقرة  1من
(�أ) الأ�سالي ��ب
َ
املادة 3؛
(ب) امل�سال ��ك والتقنيات التي ي�ستخدمه ��ا الأ�شخا�ص امل�شتب ��ه يف تو ِّرطهم يف اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة  ،3وخا�صة يف دول العبور ،والتدابري امل�ضادة املنا�سبة؛
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(ج) مراقبة ا�سترياد وت�صدير املخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّثرات العقلية واملواد املد َرجة يف اجلدول
الأول واجلدول الثاين؛
املتح�ص�ل�ات والأم ��وال امل�ستم ��دة من ارت ��كاب اجلرائم
(د) ك�ش ��ف ومراقب ��ة حرك ��ة
َّ
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية واملواد املد َرجة يف
املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة  ،3وحركة ِّ
امل�ستخدمة �أو املع َّدة ال�ستخدامها يف ارتكابها؛
اجلدول الأول واجلدول الثاين والو�سائط
َ
املتح�صالت والأم ��وال والو�سائط �أو يف �إخفائها
امل�ستخدم ��ة يف نقل هذه
(هـ) الطرائ ��ق
َ
َّ
�أو متويهها؛
(و) جمع الأدلَّة؛
(ز) تقنيات املراقبة يف مناطق التجارة احل َّرة واملوانئ احل َّرة؛
(ح) التقنيات احلديثة لإنفاذ القوانني.
 -3ت�ساعد الأطراف بع�ضها بع�ض ًا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي
ت�سته ��دف امل�شارك ��ة يف اخلربة الفنية يف املجاالت امل�شار �إليها يف الفق ��رة  2من هذه املادة ،كما
تعقد له ��ذا الغر�ض ،عند االقت�ضاء ،م�ؤمت ��رات وحلقات درا�سية �إقليمي ��ة ودولية لتعزيز التعاون
واحلف ��ز عل ��ى مناق�شة امل�شاكل الت ��ي مت ِّثل �شاغ ًال م�ش�ت�رك ًا ،مبا يف ذلك امل�ش ��اكل واالحتياجات
اخلا�صة بدول العبور.

املادة  -10التعاون الدويل وتقدمي امل�ساعدة
�إىل دول العبور
املخت�صة،
 -1تتع ��اون الأطراف ،مبا�شرة �أو من خالل املنظمات الدولي ��ة �أو الإقليمية
َّ
مل�ساع ��دة وم�سان ��دة دول العب ��ور وال �سيما البل ��دان النامية الت ��ي حتتاج �إىل مثل ه ��ذه امل�ساعدة
يخ�ص الأن�شطة
وامل�سان ��دة ويكون ذلك ،بق ��در الإمكان ،عن طريق برامج للتعاون التقن ��ي ،فيما ُّ
املخدرة وما يت�صل بها من �أن�شطة �أخرى.
املتعلقة بتحرمي العقاقري ِّ
 -2يج ��وز للأط ��راف �أن تتع َّهد ،مبا�ش ��رة �أو من خالل املنظمات الدولي ��ة �أو الإقليمية
املخت�ص ��ة ،بتق ��دمي امل�ساعدة املالي ��ة �إىل دول العب ��ور بغر�ض زي ��ادة وتعزيز املراف ��ق الأ�سا�سية
َّ
الالزمة لفعالية مراقبة ومنع جِّ
االتار غري امل�شروع.
 -3يج ��وز للأطراف �أن تعق ��د اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متع � ِّ�ددة الأطراف لتعزيز
فعالي ��ة التعاون الدويل وفق ًا لهذه املادة ،ويج ��وز لها �أن ت�أخذ يف االعتبار الرتتيبات املالية امل َّتفق
عليها يف هذا ال�ش�أن.
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املادة  -11الت�سليم املراقب
َ -1ت َّتخ ��ذ الأط ��راف� ،إذا �سمحت املبادئ الأ�سا�سي ��ة لنظمها القانوني ��ة الداخلية ،ما
يلزم من تدابري ،يف حدود �إمكانياتها ،لإتاحة ا�ستخدام الت�سليم املراقب ا�ستخدام ًا منا�سب ًا على
تتو�صل �إليه الأطراف من اتفاقات �أو ترتيبات ،بغية ك�شف هوية
ال�صعيد الدويل ،ا�ستناد ًا �إىل ما َّ
الأ�شخا�ص املتو ِّرطني يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة  3واتِّخاذ �إجراء قانوين
�ضدهم.
ُ -2ت َّتخذ قرارات الت�سليم املراقب ،يف كل حالة على حدة ،ويجوز �أن يراعى فيها ،عند
ال�ض ��رورة ،االتفاق والتفاهم على الأمور املالي ��ة املتعلقة مبمار�سة الأطراف املعنية لالخت�صا�ص
الق�ضائي.
 -3يج ��وز ،باالتفاق مع الأط ��راف املعنية� ،أن يعرت�ض �سبي ��ل ال�شحنات غري امل�شروعة
امل َّتفق على �إخ�ضاعها للت�سليم املراقبَّ ،ثم ي�سمح لها مبوا�صلة ال�سري دون امل�سا�س مبا حتويه من
املخدرات �أو امل�ؤ ِّثرات العقلية� ،أو �أن تزال �أو ت�ستبدل ك ِّل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا.
ِّ

املادة  -12املواد التي يكرث ا�ستخدامها يف ال�صنع غري امل�شروع
للمخدرات �أو امل�ؤ ِّثرات العقلية
ِّ
َ -1ت َّتخ ��ذ الأطراف ما ت ��راه منا�سب ًا من تداب�ي�ر ملنع حتويل ا�ستخ ��دام املواد املدرجة
يف اجل ��دول الأول واجل ��دول الثاين ،لغر� ��ض ال�صنع غري امل�شروع للمخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّثرات العقلية،
وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية.
�  -2إذا تواف ��رت ل ��دى �أحد الأطراف �أو ل ��دى الهيئة معلومات قد تقت�ض ��ي ،يف ر�أي � ٍّأي
منهم ��ا� ،إدراج م ��ادة ما يف اجل ��دول الأول �أو اجلدول الثاين ،وجب على الط ��رف املذكور �أو على
الهيئ ��ة �إ�شعار الأمني الع ��ام بذلك وتزويده باملعلومات التي تدعم ه ��ذا الإ�شعار .و ُيط َّبق الإجراء
املب�َّي�نَّ يف الفق ��رات م ��ن � 2إىل  7من هذه املادة �أي�ض� � ًا حينما تتوافر لدى �أح ��د الأطراف �أو لدى
الهيئ ��ة معلوم ��ات ت�س ِّوغ حذف م ��ادة ما من اجلدول الأول �أو من اجل ��دول الثاين �أو نقل مادة من
�أحد اجلدولني �إىل الآخر.
 -3يحيل الأمني العام هذا الإ�شعار ،و�أ َّية معلومات يعتربها ذات �صلة به� ،إىل الأطراف
يقدم �أحد الأطراف هذا الإ�شعار .وتر�سل الأطراف �إىل الأمني
و�إىل اللجن ��ة ،و�إىل الهيئة حينما ِّ
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الع ��ام تعليقاتها على الإ�شعار ،وكل املعلومات الإ�ضافية التي ميكن �أن ت�ساعد الهيئة على التقييم
التو�صل �إىل قرار يف هذا ال�ش�أن.
واللجنة على ُّ
� -4إذا وجدت الهيئة ،بعد �أن ت�أخذ يف االعتبار مقدار و�أهمية وتن ُّوع اال�ستعمال امل�شروع
للم ��ادة ،و�إمكاني ��ة و�سهولة ا�ستعمال مواد بديلة �سواء لغر�ض اال�ستعم ��ال امل�شروع �أو ال�صنع غري
ملخدرات �أو م�ؤ ِّثرات عقلية:
امل�شروع ِّ
ملخدر �أو م�ؤ ِّثر عقلي؛
(�أ) � َّأن املادة يكرث ا�ستخدامها يف ال�صنع غري امل�شروع ِّ
ملخدر �أو مل�ؤ ِّثر عقلي ي�س ِّبب م�شاكل خطرية يف
(ب)  � َّأن حجم ونطاق ال�صنع غري امل�شروع ِّ
جمال ال�صحة العامة �أو يف املجال االجتماعي مما ي ِّربر اتِّخاذ �إجراء دويل،
رجح �أن يرتتَّب على �إدراجها يف �أحد اجلدولني
�أر�سلت �إىل اللجنة تقييم ًا للمادة ،يت�ض َّمن بيان ما ُي َّ
الأول �أو الث ��اين م ��ن �أثر يف اال�ستعمال امل�شروع ويف ال�صنع غري امل�شروع ،مع تو�صيات مبا قد تراه
منا�سب ًا من تدابري املراقبة يف �ضوء ذلك التقييم.
 -5للجن ��ة ،بع ��د �أن ت�أخ ��ذ يف اعتباره ��ا التعليق ��ات املق َّدم ��ة من الأط ��راف وتعليقات
وتو�صي ��ات الهيئ ��ة ،التي يكون تقييمها حا�سم ًا من الناحية العلمي ��ة ،وبعد �أن تويل �أي�ض ًا االعتبار
الواج ��ب ل ِّأي عوامل �أخ ��رى ذات �صلة باملو�ضوع� ،أن تق ِّرر ،ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها� ،إدراج مادة ما
يف اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين.
 -6يب ِّل ��غ الأم ُني العا ُّم � َّأي قرار َت َّتخذه اللجنة عم ًال به ��ذه املادة �إىل جميع الدول ،و�إىل
اجلهات الأخرى الأطراف يف هذه االتفاقية �أو التي يح ُّق لها �أن ت�صبح �أطرافا فيها ،و�إىل الهيئة.
وي�صب ��ح ه ��ذا القرار نافذ ًا متام النف ��اذ بالن�سبة لكل طرف بعد انق�ض ��اء مائة وثمانني يوم ًا من
تاريخ هذا الإبالغ.
�( -7أ) تعر� ��ض القرارات التي ت َّتخذها اللجنة مبقت�ضى هذه املادة على املجل�س لإعادة
يقدم ��ه � ٌّأي من الأط ��راف يف غ�ضون مائة وثمان�ي�ن يوم ًا من تاريخ
النظ ��ر فيه ��ا ،بنا ًء على طلب ِّ
الإ�شع ��ار بالق ��رار .و ُير�سل طلب �إعادة النظ ��ر �إىل الأمني العام م�شفوع ًا بجمي ��ع املعلومات ذات
ال�صلة التي ي�ستند �إليها الطلب.
(ب) يحي ��ل الأم�ي�ن العام ن�سخ ًا م ��ن طلب �إعادة النظر وما يت�صل ب ��ه من معلومات �إىل
اللجن ��ة و�إىل الهيئ ��ة و�إىل جميع الأطراف ،ويدعوها �إىل تقدمي تعليقاتها يف غ�ضون ت�سعني يوم ًا.
وتعر�ض جميع التعليقات املتلقَّاة على املجل�س للنظر فيها.
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(ج) يج ��وز للمجل� ��س �أن ي�ؤ ِّي ��د قرار اللجن ��ة �أو �أن يلغيه .و ُيب َّلغ ق ��رار املجل�س �إىل جميع
الدول و�إىل اجلهات الأخرى الأطراف يف هذه االتفاقية �أو التي يح ُّق لها �أن ت�صبح �أطرافا فيها،
و�إىل اللجنة ،و�إىل الهيئة.
�( -8أ) م ��ع ع ��دم الإخالل بعمومي ��ة �أحكام الفق ��رة  1من هذه املادة و�أح ��كام اتفاقية
�سن ��ة  ،1961واتفاقية �سنة  1961ب�صيغته ��ا املع َّدلة واتفاقية �سنة  ،1971ت َّتخذ الأطراف ما تراه
منا�سب� � ًا من تدابري ملراقبة ال�صنع والتوزي ��ع اجلاريني داخل �أقاليمها للمواد املد َرجة يف اجلدول
الأول واجلدول الثاين.
(ب) ولهذا الغر�ض ،يجوز للأطراف:
‘  ’1مراقبة جميع الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات العاملني يف �صنع مثل هذه املواد وتوزيعها؛
يتم فيها ال�صنع �أو التوزيع با�شرتاط
‘  ’2مراقب ��ة املن�ش�آت والأماكن التي يجوز �أن َّ
الرتخي�ص مبزاولتهما؛
‘  ’3ا�شرتاط ح�صول املرخّ �ص لهم على �إذن ب�إجراء العمليات ال�سالفة الذكر؛
‘  ’4من ��ع تراكم مث ��ل هذه املواد يف حوزة ال�صنَّاع واملو ِّزع�ي�ن بكميات تزيد على ما
ي�ستوجبه الن�شاط التجاري العادي والظروف ال�سائدة يف ال�سوق.
 -9ي َّتخ ��ذ كل طرف ،فيم ��ا يتعلق بامل ��واد املد َرجة يف اجل ��دول الأول واجلدول الثاين،
التدابري التالية:
(�أ) �إن�ش ��اء نظ ��ام ملراقبة التج ��ارة الدولية باملواد املد َرجة يف اجل ��دول الأول واجلدول
الثاين ،واالحتفاظ به ،ت�سهي ًال لك�شف ال�صفقات امل�شبوهة .وتُ�ستخدم نظم املراقبة هذه بالتعاون
وامل�صدرين وجتَّار اجلملة والتجزئة ،الذين عليهم �أن يحيطوا
الوثيق مع ال�صانعني وامل�ستوردين
ِّ
املخت�صة علم ًا بالطلبات وال�صفقات امل�شبوهة؛
ال�سلطات
َّ
(ب) العم ��ل عل ��ى �ضب ��ط � ٍّأي من امل ��واد املد َرج ��ة يف اجل ��دول الأول �أو اجل ��دول الثاين
�إذا تواف ��رت �أد َّل ��ة كافي ��ة عل ��ى �أنها ُمع� � َّدة لال�ستعم ��ال يف ال�صنع غ�ي�ر امل�شروع ملخ � ِّ�در �أو م�ؤ ِّثر
عقلي؛
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املخت�صة لدى الأطراف املعنية ،يف �أقرب فر�صة ممكنة،
(ج) �إب�ل�اغ ال�سلطات والدوائر
َّ
�إذا كان هناك ما يدعو لالعتقاد ب� َّأن ا�سترياد �أو ت�صدير �أو عبور �إحدى املواد املدرجة يف اجلدول
ملخدرات �أو م�ؤ ِّث ��رات عقلية ،وي�ضمن
موج ��ه نحو ال�صنع غري امل�ش ��روع ِّ
الأول �أو اجل ��دول الث ��اين َّ
بالغ ��ه ه ��ذا على وجه اخل�صو� ��ص �أ َّية معلومات ع ��ن و�سائل الت�سديد وع ��ن � ِّأي عنا�صر جوهرية
�أخرى �أ َّدت �إىل هذا االعتقاد؛
(د) ا�ستل ��زام و�سم الواردات وال�صادرات وتوثيقه ��ا م�ستند ًّيا ح�سب الأ�صول .ويجب �أن
تت�ض َّم ��ن امل�ستندات التجارية ،كالفواتري وك�شوف الب�ضائع وامل�ستندات اجلمركية و�سندات النقل
وغريها من م�ستندات ال�شحن ،و�أ�سماء املواد اجلاري ا�ستريادها �أو ت�صديرها ،ح�سب الت�سميات
الواردة يف اجلدول الأول �أو اجلدول الثاين ،والكمية امل�ستوردة �أو امل�ص َّدرة ،وا�سم وعنوان كل من
تي�سرت معرفتهما؛
ِّ
امل�صدر وامل�ستورد ،وكذلك ا�سم وعنوان املر�سل �إليه �إن َّ
(هـ) �ضم ��ان االحتفاظ بامل�ستندات امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة
املخت�صة.
مل َّدة ال تق ُّل عن �سنتني ،و�إمكان �إتاحتها للفح�ص من جانب ال�سلطات
َّ
�( -10أ) بالإ�ضاف ��ة �إىل �أحكام الفقرة  ،9وبنا ًء على طلب يقدم �إىل الأمني العام من
الط ��رف ال ��ذي يه ُّمه الأمر ،يتعينَّ على كل ط ��رف �ست�ص َّدر من �إقليمه م ��ادة مد َرجة يف اجلدول
املخت�ص ��ة يف البلد
املخت�صة ،قب ��ل الت�صدير ،بتزوي ��د ال�سلطات
الأول �أن يكف ��ل قي ��ام �سلطات ��ه
َّ
َّ
امل�ستورد باملعلومات التالية:
تي�سرت
‘  ’1ا�سم وعنوان
ِّ
امل�صدر وامل�ست ��ورد ،وكذلك ا�سم وعنوان املر�سل �إليه �إن َّ
معرفتهما؛
‘  ’2ت�سمية املادة ح�سب ما هو وارد يف اجلدول الأول؛
‘  ’3كمية املادة التي �ست�ص َّدر؛
‘  ’4نقطة الدخول املتوقَّعة والتاريخ املتوقَّع للإر�سال؛
‘�  ’5أ َّية معلومات �أخرى ت َّتفق عليها الأطراف.
مم ��ا هو من�صو� ��ص عليه يف هذه
(ب) يج ��وز ل ِّأي ط ��رف �أن ي َّتخ ��ذ تداب�ي�ر رقابية �أ�ش َّد َّ
الفقرة� ،إذا ر�أى � َّأن تلك التدابري منا�سبة �أو �ضرورية.
� -11إذا ق� � َّدم طرف �إىل طرف �آخر معلومات وفق ًا للفقرتني  9و 10من هذه املادة ،جاز
للط ��رف الذي يق � ِّ�دم هذه املعلومات �أن يطلب م ��ن الطرف الذي يح�صل عليه ��ا �أن يحافظ على
�س ِّرية �أ َّية عمليات �صناعية �أو جتارية �أو مهنية �أو �أ َّية عملية جتارية.
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حتددهما وعلى
 -12يق � ِّ�دم كل ط ��رف �إىل الهيئ ��ة �سنو ّي� � ًا ،بال�شكل والأ�سل ��وب اللذي ��ن ِّ
اال�ستمارات التي توفِّرها ،املعلومات املتعلقة مبا يلي:
(�أ) الكمي ��ات امل�ضبوط ��ة م ��ن امل ��واد املد َرجة يف اجل ��دول الأول ويف اجل ��دول الثاين،
وم�صدر هذه الكميات� ،إن كان معلوم ًا؛
(ب)  �أ َّي ��ة م ��واد �أخ ��رى غ�ي�ر مد َرج ��ة يف اجل ��دول الأول �أو اجل ��دول الثاين يتب�َّينأنَّ �أنها
ملخدرات �أو م�ؤ ِّثرات عقلية ،ويعترب الطرف � َّأن لها من الأهمية
ا�ستُخدمت يف ال�صنع غري امل�شروع ِّ
ما يكفي للفت نظر الهيئة �إليها؛
(ج) طرائق التحوير �أو ال�صنع غري امل�شروع.
 -13تق � ِّ�دم الهيئ ��ة �إىل اللجنة تقرير ًا �سنو ّي ًا عن تطبيق ه ��ذه املادة ،وتقوم اللجنة دور ًّيا
ببحث مدى كفاية ومالئمة اجلدول الأول واجلدول الثاين.
  -14ال تنطب ��ق �أحكام هذه املادة على امل�ستح�ض ��رات ال�صيدالنية وال على امل�ستح�ضرات
الأخ ��رى الت ��ي حتتوي على مواد مد َرجة يف اجل ��دول الأول �أو يف اجلدول الثاين تكون مركَّبة على
نحو يجعل من غري الي�سري ا�ستخدام هذه املواد �أو ا�ستخال�صها بو�سائل �سهلة التطبيق.

املادة  -13املواد واملع َّدات
َت َّتخ ��ذ الأط ��راف ما ت ��راه منا�سب ًا م ��ن تدابري ملن ��ع جِّ
االتار يف امل ��واد واملع� � َّدات ولتحويل
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ب�صورة غري م�شروعة ،وتتعاون لتحقيق
ا�ستعمالها �إىل �إنتاج �أو �صنع ِّ
هذه الغاية.

املادة  -14تدابري للق�ضاء على الزراعة غري امل�شروعة
املخدرات
املخدرة وعلى الطلب غري امل�شروع على ِّ
للنباتات ِّ
وامل�ؤ ِّثرات العقلية
  -1ال يجوز �أن تكون �أ َّية تدابري ت َّتخذها الأطراف مبوجب هذه االتفاقية �أق َّل ت�ش ُّدد ًا من
الأحكام الواجبة التطبيق الرامية �إىل الق�ضاء على الزراعة غري امل�شروعة للنباتات املحتوية على
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات
مواد خم � ِّ�درة وم�ؤ ِّثرات عقلية ،و�إىل الق�ضاء على الطلب غري امل�ش ��روع على ِّ
العقلي ��ة مبقت�ض ��ى �أحكام اتفاقية �سن ��ة  ،1961واتفاقية �سن ��ة  1961ب�صيغته ��ا املع َّدلة واتفاقية
�سنة .1971
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 -2ي َّتخ ��ذ كل طرف ما يراه مالئم ًا من التدابري ملن ��ع الزراعة غري امل�شروعة للنباتات
خمدرة �أو م�ؤ ِّثرات عقلي ��ة ،مثل خ�شخا�ش الأفيون و�شج�ي�رات الكوكا ونبات
املحتوي ��ة على م ��واد ِّ
الق َّن ��ب ،وال�ستئ�ص ��ال ما هو مزروع منها ب�ص ��ورة غري م�شروعة يف �إقليم ��ه .ويجب �أن تُراعى يف
التداب�ي�ر امل َّتخذة حقوق الإن�سان الأ�سا�سي ��ة ،و�أن توىل املراعاة الواجبة لال�ستخدامات التقليدية
امل�شروعة ،حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا اال�ستخدام ،وكذلك حلماية البيئة.
�( -3أ) يج ��وز للأط ��راف �أن تتعاون عل ��ى زيادة فعالي ��ة جهود الق�ضاء عل ��ى الزراعة
واملزروع ��ات غ�ي�ر امل�شروعة .ويجوز �أن ي�شم ��ل هذا التعاون ،يف جملة �أم ��ور ،تقدمي الدعم ،عند
االقت�ضاء ،لتنمية ريفية متكاملة ت�ؤ ِّدي �إىل توفري بدائل جمدية اقت�صاد ّي ًا للزراعة غري امل�شروعة.
وتراع ��ى عوام ��ل مث ��ل �إمكاني ��ة الو�ص ��ول �إىل الأ�س ��واق ،وتوفُّر امل ��وارد ،والظ ��روف االجتماعية
االقت�صادية ال�سائدة ،قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية املذكورة .ويجوز للأطراف �أن ت َّتفق على
� ِّأي تدابري منا�سبة �أخرى للتعاون؛
تي�س ��ر الأطراف �أي�ض ًا تبادل املعلومات العلمية والتقنية و�إجراء البحوث التي تُعنى
(ب) ِّ
بالق�ضاء على الزراعة واملزروعات غري امل�شروعة؛
(ج) ت�سع ��ى الأطراف ،متى كان لها ح ��دود م�شرتكة� ،إىل التعاون يف برامج اال�ستئ�صال
يف مناطقها الواقعة على امتداد تلك احلدود.
 -4ت َّتخ ��ذ الأطراف ،بغية التخفيف من املعاناة الب�شرية والق�ضاء على احلوافز املالية
جِّ
املخدرات
لالتار غري امل�شروع ،ما تراه مالئم ًا من التدابري للق�ضاء على الطلب غري امل�شروع على ِّ
وامل�ؤ ِّث ��رات العقلية �أو التقلي ��ل منه .ويجوز �أن ت�ستند هذه التداب�ي�ر ،يف جملة �أمور� ،إىل تو�صيات
املتخ�ص�ص ��ة التابع ��ة للأمم املتح ��دة مثل منظمة ال�صح ��ة العاملية،
الأمم املتح ��دة ،وال ��وكاالت
ِّ
املخت�صة ،و�إىل تو�صيات َّ
التخ�ص�صات
املتعدد
وغريها من املنظم ��ات الدولية
املخط ��ط ال�شامل ِّ
ُّ
َّ
ال ��ذي اعتمده امل�ؤمتر الدويل املعن ��ي ب�إ�ساءة ا�ستعمال العقاقري جِّ
واالتار غري امل�شروع بها املعقود
يف ع ��ام  ،1987بق ��در ما يدخ ��ل يف اخت�صا�ص ال ��وكاالت احلكومي ��ة وغري احلكومي ��ة واجلهود
اخلا�صة املبذولة يف جماالت الوقاية والعالج و�إعادة الت�أهيل .ويجوز للأطراف �أن تعقد اتفاقات
املخدرات
متعددة الأطراف ترمي �إىل الق�ضاء على الطلب غري امل�شروع على ِّ
�أو ترتيبات ثنائي ًة �أو ِّ
وامل�ؤ ِّثرات العقلية �أو التقليل منه.
املخدرات
 -5للأط ��راف �أن َت َّتخ ��ذ �أي�ض� � ًا التداب�ي�ر الالزمة من �أج ��ل التبكري ب�إب ��ادة ِّ
وامل�ؤ ِّث ��رات العقلية وامل ��واد املد َرجة يف اجل ��دول الأول واجلدول الثاين التي تك ��ون قد ُ�ضبطت �أو
�صودرت� ،أو الت�ص ُّرف امل�شروع فيها ،ومن �أجل �أن تكون الكميات الالزمة امل�شهود ح�سب الأ�صول
ب�أنها من هذه املواد مقبولة كدليل.
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املادة  -15الناقلون التجاريون
َ -1ت َّتخ ��ذ الأط ��راف التدابري املنا�سبة الت ��ي تكفل عدم ا�ستخدام و�سائ ��ل النقل ،التي
ي�شغله ��ا الناقل ��ون التجاري ��ون ،يف ارتكاب اجلرائ ��م املن�صو�ص عليها يف الفق ��رة  1من املادة 3؛
ويجوز �أن ت�شمل هذه التدابري عقد ترتيبات خا�صة مع الناقلني التجاريني.
 -2يلزم كل ط ��رف الناقلني التجاريني �أن ي َّتخذوا احتياطات معقولة ملنع ا�ستخدام ما
لهم من و�سائل للنقل يف ارتكاب جرائم من�صو�ص عيها يف الفقرة  1من املادة  .3ويجوز �أن ت�شمل
هذه االحتياطات ما يلي:
(�أ) �إذا كان حم ُّل العمل الرئي�سي لناقل جتاري يقع يف �إقليم الطرف:
‘  ’1تدريب العاملني على التعرف على ال�شحنات امل�شبوهة �أو الأ�شخا�ص امل�شبوهني؛
‘  ’2تنمية روح النـزاهة عند العاملني؛
(ب)  �إذا كان ناقل جتاري يقوم بعملياته يف �إقليم الطرف:
‘  ’1تقدمي ك�شوف الب�ضائع م�سبق ًا ،كلما �أمكن ذلك؛
‘  ’2ختم احلاويات ب�أختام يتعذَّ ر تزويرها وميكن التحقُّق من كل منها على حدة؛
املخت�صة يف �أقرب فر�صة ممكنة عن جميع الظروف امل�شبوهة
‘�  ’3إبالغ ال�سلطات
َّ
الت ��ي قد يك ��ون لها �صلة بارت ��كاب جرائ ��م من�صو�ص عليه ��ا يف الفقرة  1من
املادة .3
املخت�صة يف نقاط
 -3ي�سعى كل طرف �إىل �ضمان تعاون الناقلني التجاريني وال�سلطات
َّ
الدخ ��ول واخل ��روج وغريها من مناطق املراقب ��ة اجلمركية ،بغية منع الو�صول غ�ي�ر امل�أذون �إىل
و�سائل النقل والب�ضائع ،وق�صد تنفيذ التدابري الأمنية املالئمة.

املادة  -16امل�ستندات التجارية وو�سم ال�صادرات
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية
 -1ي�ستل ��زم كل طرف �أن تكون ال�صادرات امل�شروعة م ��ن ِّ
موثقة م�ستنديا ح�سب الأ�صول .وبالإ�ضافة �إىل م�ستلزمات التوثيق مبقت�ضى املادة  31من اتفاقية
�سن ��ة  1961وم ��ن اتفاقية �سن ��ة  1961ب�صيغتها املع َّدلة ،واملادة  12م ��ن اتفاقية  ،1971يجب �أن
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تت�ض َّم ��ن امل�ستندات التجارية ،كالفواتري وك�شوف الب�ضائع وامل�ستندات اجلمركية و�سندات النقل
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية التي يجري ت�صديرها ح�سب
وغريها من م�ستندات ال�شحن� ،أ�سماء ِّ
م ��ا هو مبينَّ يف جداول اتفاقي ��ة �سنة  1961واتفاقية �سنة  1961ب�صيغته ��ا املع َّدلة واتفاقية �سنة
امل�صدر وامل�ست ��ورد ،وكذلك ا�سم
 ،1971و�أن تت�ض َّم ��ن الكمي ��ة امل�ص� � َّدرة وا�سم وعنوان كل م ��ن
ِّ
تي�سرت معرفتهما.
وعنوان املر�سل �إليه �إن َّ
 -2ي�ستل ��زم كل ط ��رف �أن ال تك ��ون �شحن ��ات املخ � ِّ�درات وامل�ؤ ِّث ��رات العقلي ��ة اجلاري
ت�صديرها مو�سومة ب�صورة خاطئة.

املادة  -17جِّ
االتار غري امل�شروع عن طريق البحر
حد ممكن ،ومبا ي َّتفق مع القانون الدويل للبحار ،على
 -1تتعاون الأطراف �إىل �أق�صى ٍّ
منع جِّ
االتار غري امل�شروع عن طريق البحر.
 -2يج ��وز للطرف الذي تكون لديه �أ�سباب معقول ��ة لال�شتباه يف � َّأن �إحدى ال�سفن التي
ترفع علمه �أو ال ترفع علم ًا وال حتمل عالمات ت�سجيل� ،ضالعة يف جِّ
االتار غري امل�شروع� ،أن يطلب
م�ساع ��دة �أط ��راف �أخرى على من ��ع ا�ستخدامها لهذا الغر�ض .ويجب عل ��ى الأطراف التي يطلب
تقدم امل�ساعدة املطلوبة منها يف حدود الإمكانات املتاحة لديها.
�إليها ذلك �أن ِّ
 -3يج ��وز للط ��رف الذي تكون لديه �أ�سب ��اب معقولة لالعتقاد ب� َّأن �إح ��دى ال�سفن التي
متار� ��س ح ِّرية املالح ��ة وفق ًا للقانون ال ��دويل ،وترفع علم طرف �آخر �أو حتم ��ل عالمات ت�سجيل
خا�ص ��ة ب ��ه� ،ضالعة يف جِّ
االتار غري امل�ش ��روع� ،أن يخطر الدولة التي ترف ��ع ال�سفينة علمها بذلك
ً
و�أن يطل ��ب منها �إثبات ًا للت�سجيل ،ويطلب منها عند �إثباته �إذنا باتِّخاذ التدابري املالئمة �إزاء هذه
ال�سفينة.
 -4يج ��وز لل ��دول التي ترفع ال�سفينة علمها �أن ت�أذن للدول ��ة الطالبة ،وفق ًا للفقرة � 3أو
تتو�ص ��ل �إليه تلك الأطراف عل ��ى � ِّأي نحو �آخر،
ملعاه ��دات ناف ��ذة بينهما �أو ل ِّأي اتف ��اق �أو ترتيب َّ
بالقيام ،يف جملة �أمور ،مبا يلي:
(�أ) اعتالء ال�سفينة؛
(ب) وتفتي�ش ال�سفينة؛
(ج) ويف حالة العثور على �أدلَّة تثبت التورط يف جِّ
االتار غري امل�شروع ،اتِّخاذ ما يلزم من
�إجراءات �إزاء ال�سفينة والأ�شخا�ص والب�ضائع التي حتملها ال�سفينة.
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 -5حيثم ��ا ُت َّتخذ �إج ��راءات عم ًال بهذه املادة ،ي�ضع الطرف ��ان املعنيان مو�ضع االعتبار
الواج ��ب ،احلاج ��ة �إىل عدم تهديد �سالمة احلي ��اة يف البحار ،و�أمن ال�سفين ��ة والب�ضائع ،وعدم
الإ�ض ��رار بامل�صال ��ح التجاري ��ة والقانوني ��ة للدولة التي ترف ��ع ال�سفينة علمها �أو لأ َّي ��ة دولة معنية
�أخرى.
 -6يج ��وز للدول ��ة التي ترف ��ع ال�سفينة علمها �أن تعم ��د ،مبا ي َّتف ��ق والتزامها الوارد يف
الفقرة  1من هذه املادة� ،إىل �إخ�ضاع الإذن الذي ت�صدره ل�شروط ي َّتفق عليها ،بينها وبني الطرف
الطالب ،مبا يف ذلك ال�شروط املتعلقة بامل�س�ؤولية.
 -7للأغرا�ض املتوخَّ اة يف الفقرتني  3و 4من هذه املادة ،ي�ستجيب كل طرف دون �إبطاء
للطل ��ب الذي يرد م ��ن طرف �آخر لال�ستف�س ��ار ع َّما �إذا كان ��ت ال�سفينة التي ترف ��ع علمه خم َّول ًة
بذل ��ك ،ولطلب ��ات اال�ستئذان املق َّدمة عم ًال بالفقرة  .3ويعينِّ كل ط ��رف ،عندما ي�صبح طرف ًا يف
ه ��ذه االتفاقية� ،سلطة �أو عند ال�ضرورة �سلطات ،لتلقِّي ه ��ذه الطلبات والرد عليها .ويجب �إبالغ
�سائر الأطراف ،عن طريق الأمني العام ،بهذا التعيني ،يف غ�ضون �شهر واحد من التعيني.
 -8عل ��ى الطرف الذي يقوم ب� ِّأي عمل وفق ًا لهذه امل ��ادة �أن يب ِّلغ دون �إبطاء الدولة التي
ترفع ال�سفينة املعنية علمها بنتائج ذلك العمل.
 -9تنظ ��ر الأط ��راف يف عقد اتفاقات �أو ترتيبات ثنائي ��ة �أو �إقليمية لتنفيذ �أحكام هذه
املادة �أو تعزيز فعاليتها.
  -10ال يجوز �أن تقوم ب� ِّأي عمل طبق ًا للفقرة  4من هذه املادة �إ َّال �سفن حربية �أو طائرات
ع�سكرية �أو �سفن �أو طائرات �أخرى حتمل عالمات وا�ضحة وي�سهل تبينُّ �أدائها ملهام ر�سمية ولها
ال�صالحية للقيام بذلك العمل.
 -11ي ��وىل االعتبار الواج ��ب يف � ِّأي عمل يجري وفق ًا لهذه امل ��ادة ل�ضرورة عدم التدخل
يف حق ��وق الدول ال�ساحلية والتزاماتها وممار�سته ��ا الخت�صا�صها الق�ضائي وفق ًا للقانون الدويل
للبحار وعدم امل�سا�س بتلك احلقوق وااللتزامات واملمار�سة.

املادة  -18مناطق التجارة احل َّرة واملوانئ احل َّرة
 -1تُط ِّب ��ق الأطراف يف مناط ��ق التجارة احل َّرة ويف املوانئ احل� � َّرة تدابري ملنع جِّ
االتار
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية واملواد املدرجة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين ال
غ�ي�ر امل�شروع يف ِّ
تق ُّل �ش َّد ًة عن التدابري املط َّبقة يف �سائر �أنحاء �أقاليمها.
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 -2ت�سعى الأطراف �إىل:
(�أ) مراقب ��ة حرك ��ة الب�ضائع والأ�شخا� ��ص يف مناطق التجارة احل� � َّرة واملوانئ احل َّرة،
املخت�ص ��ة تفتي�ش الب�ضائع وال�سفن الداخل ��ة واخلارجة ،مبا يف
وتخ� � ِّول ،له ��ذه الغاية ،ال�سلطات
َّ
ذلك قوارب النـزهة و�سفن ال�صيد ،وكذلك الطائرات واملركبات ،وعند االقت�ضاءَ ،
تفتي�ش �أطقم
القيادة وامل�سافرين و�أمتعتهم؛
(ب)  �إقام ��ة نظ ��ام واالحتف ��اظ ب ��ه لك�شف ال�شحن ��ات الت ��ي ي�شتبه يف �أنه ��ا حتتوي على
خم � ِّ�درات وم�ؤ ِّث ��رات عقلي ��ة ومواد مد َرج ��ة يف اجل ��دول الأول واجلدول الثاين والت ��ي تدخل �إىل
مناطق التجارة احل َّرة واملوانئ احل َّرة �أو تخرج منها؛
(ج)  �إقام ��ة �أجه ��زة مراقبة واالحتفاظ بها يف مناطق املراف ��ئ و�أر�صفتها ويف املطارات
ونقاط التفتي�ش الواقعة على احلدود يف مناطق التجارة احل َّرة واملوانئ احل َّرة.

املادة  -19ا�ستخدام الربيد
َ -1ت َّتخذ الأطراف ،طبق ًا اللتزاماتها مبوجب اتفاقيات االحتاد الربيدي العاملي ،ومبا
ي َّتفق مع املبادئ الأ�سا�سية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها ،تدابري ملنع ا�ستخدام الربيد يف
جِّ
االتار غري امل�شروع ،وتتعاون فيما بينها حتقيقا لتلك الغاية.
يلي:

 -2ت�شم ��ل التداب�ي�ر امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه امل ��ادة ،على وجه اخل�صو�ص ما
من�سقة لتو ِّقي ومنع ا�ستخدام الربيد يف جِّ
االتار غري امل�شروع؛
(�أ) اتِّخاذ �إجراءات َّ

(ب) الأخ ��ذ بتقنيات التح ِّري واملراقبة ومتابعة ا�ستخدامها من جانب املوظفني املك َّلفني
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات
ب�إنفاذ القوانني ،بغية ك�شف ما ير�سل بالربيد من �شحنات غري م�شروعة من ِّ
العقلية واملواد املد َرجة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين؛
(ج) ا ِّتخ ��اذ تداب�ي�ر ت�شريعي ��ة للتمكني من ا�ستخ ��دام الو�سائل املالئم ��ة للح�صول على
الأدلَّة الالزمة للإجراءات الق�ضائية.
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تقدمها الأطراف
املادة  -20املعلومات التي ِّ
 -1تق � ِّ�دم الأط ��راف �إىل اللجن ��ة ،بوا�سط ��ة الأمني الع ��ام ،معلومات ع ��ن تنفيذ هذه
االتفاقية يف �أقاليمها ،وخا�صة:
(�أ) ن�صو�ص القوانني واللوائح التي ت�صدر تنفيذ ًا لالتفاقية؛
(ب) تفا�صي ��ل حاالت جِّ
االت ��ار غري امل�ش ��روع الداخلة يف اخت�صا�صه ��ا الق�ضائي ،والتي
تعتربه ��ا مه َّم ��ة ب�سبب االجتاه ��ات اجلديدة املكت�شف ��ة� ،أو الكمي ��ات ذات العالق ��ة� ،أو امل�صادر
الت ��ي ح�صل منها على املواد� ،أو الأ�ساليب الت ��ي ا�ستخدمها الأ�شخا�ص امل�شتغلني يف جِّ
االتار غري
امل�شروع.
-2

تقدم الأطراف هذه املعلومات بالطريقة ويف املواعيد التي تطلبها اللجنة.
ِّ

املادة  -21اخت�صا�صات اللجنة
تُخ َّول اللجنة �صالحية النظر يف جميع امل�سائل املت�صلة ب�أهداف هذه االتفاقية وخا�صة
امل�سائل التالية:
(�أ) تق ��وم اللجنة ،عل ��ى �أ�سا�س املعلومات املق َّدم ��ة �إليها وفق ًا للم ��ادة  ،20با�ستعرا�ض
تنفيذ هذه االتفاقية؛
(ب) يجوز للجنة تقدمي اقرتاحات وتو�صيات عامة على �أ�سا�س درا�سة املعلومات الواردة
من الأطراف؛
(ج) يج ��وز للجن ��ة �أن تلفت نظر الهيئة �إىل � ِّأي �أمور قد تك ��ون لها عالقة باخت�صا�صات
الهيئة؛
(د) ت َّتخ ��ذ اللجن ��ة ،ب�ش�أن �أ َّية م�س�ألة حتال �إليها من الهيئة مبوجب الفقرة ( 1ب) ،من
املادة  ،22الإجراء الذي تراه منا�سب ًا؛
(ه� �ـ) يج ��وز للجنة ،عم ًال بالتداب�ي�ر املب َّينة يف املادة  ،12تعديل اجل ��دول الأول واجلدول
الثاين؛
(و) يج ��وز للجنة �أن تلفت نظر غري الأط ��راف �إىل القرارات والتو�صيات التي تعتمدها
مبوجب هذه االتفاقية ،كي تنظر هذه الأطراف يف اتِّخاذ تدابري مبوجبها.
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املادة  -22اخت�صا�صات الهيئة
 -1م ��ع عدم الإخ�ل�ال باخت�صا�صات اللجن ��ة مبقت�ضى املادة  ،21وم ��ع عدم الإخالل
باخت�صا�صات الهيئة واللجنة مبقت�ضى اتفاقية �سنة  1961واتفاقية �سنة  1961ب�صيغتها املع َّدلة
واتفاقية �سنة :1971
(�أ) �إذا توافرت لدى الهيئة ،بنا ًء على نظرها يف املعلومات املتاحة لها �أو للأمني العام
�أو للجن ��ة �أو يف املعلوم ��ات الواردة من �أجهزة الأمم املتحدة� ،أ�سباب تدعوها �إىل االعتقاد ب�أنه ال
يج ��ري حتقيق �أهداف هذه االتفاقي ��ة فيما يتعلق باخت�صا�صاتها ،جاز له ��ا �أن تدعو طرف ًا ما �أو
�أطراف ًا �إىل تقدمي �أ َّية معلومات ذات �صلة؛
(ب) فيما يتعلق باملواد  12و 13و:16
‘  ’1للهيئ ��ة ،بع ��د ا ِّتخ ��اذ التدابري الالزم ��ة وفقا للفق ��رة الفرعي ��ة (�أ)� ،أن تهيب
بالط ��رف املعني� ،إن ر�أت لزوما لذلك� ،أن ي َّتخ ��ذ التدابري العالجية التي تبدو
الزمة يف هذه الظروف لتنفيذ �أحكام املواد  12و 13و16؛
‘  ’2على الهيئ ��ة ،قبل اتِّخاذ �إجراء مبوجب البند ‘� ’3أدناه� ،أن حتافظ على �س ِّرية
مرا�سالتها مع الطرف املعني مبوجب الفقرتني الفرعيتني ال�سابقتني؛
‘�  ’3إذا وج ��دت الهيئ ��ة � َّأن الطرف املعن ��ي مل ي�أخذ التدابري العالجي ��ة التي ُدعي
توجه �أنظار الأطراف
�إىل اتِّخاذه ��ا مبوجب هذه الفقرة الفرعية ،جاز لها �أن ِّ
واملجل� ��س واللجن ��ة �إىل امل�س�ألة .و� ُّأي تقرير تن�ش ��ره الهيئة مبوجب هذه الفقرة
الفرعي ��ة يج ��ب �أن يت�ض َّم ��ن �أي�ض ًا وجهات نظ ��ر الطرف املعن ��ي �إن طلب هذا
الأخري ذلك.
ُ -2يدع ��ى � ُّأي ط ��رف �إىل �إيفاد من مي ِّثله يف اجتماع تعق ��ده الهيئة وتبحث فيه مبوجب
هذه املادة م�س�ألة تعني ذلك الطرف ب�صفة مبا�شرة.
�  -3إذا مل ت َّتخ ��ذ الهيئ ��ة بالإجماع قرار ًا يف �إطار هذه امل ��ادة ،يف ق�ضية ما ،وجب بيان
وجهات نظر الأقلية.
ُ -4ت َّتخذ قرارات الهيئة يف �إطار هذه املادة ب�أغلبية ثلثي جميع �أع�ضاء الهيئة.
 -5على الهيئة ،عند ا�ضطالعها باخت�صا�صاتها طبق ًا للفقرة الفرعية �( 1أ) من هذه
املادة� ،أن ت�ضمن �س ِّرية جميع املعلومات التي قد ترد �إىل حوزتها.
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  -6ال تنطب ��ق م�س�ؤولي ��ة الهيئة يف �إطار هذه املادة على تنفي ��ذ املعاهدات �أو االتفاقات
التي تعقدها الأطراف وفق ًا لأحكام هذه االتفاقية.
  -7ال تنطب ��ق �أحكام هذه املادة على املنازعات التي تن�ش�أ بني الأطراف ،والتي ت�شملها
�أحكام املادة .32

املادة  -23تقارير الهيئة
ُ -1ت ِع ُّد الهيئ ُة تقرير ًا �سنو ّي ًا عن �أعمالها يت�ض َّمن حتلي ًال للمعلومات املتوفِّرة لديها ،ويف
ح ��االت منا�سبة ،بيان ًا بالإي�ضاحات� ،إن ُوجدت ،املق َّدمة �أو املطلوبة من الأطراف ،بالإ�ضافة �إىل
�أ َّي ��ة مالحظ ��ات �أو تو�صيات ترغب الهيئة يف تقدميها .وللهيئة �أن ُت ِع ُّد ما تراه الزم ًا من املعلومات
الإ�ضافي ��ة .وتُق َّدم املعلومات �إىل املجل�س عن طريق اللجن ��ة التي قد تبدي من التعليقات ما تراه
مالئم ًا.
 -2ي ��وايف الأم�ي ُ�ن الع ��ا ُّم ال َ
أطراف بتقاري ��ر الهيئة ث � َّ�م ين�شرها يف وق ��ت الحق .وعلى
الأطراف �أن ت�سمح بتوزيعها دون قيد.

املادة  -24تطبيق تدابري �أ�ش ّد مما تقت�ضيه
هذه االتفاقية
ل ِّأي طرف �أن ي َّتخذ تدابري �أ�ش ّد من التدابري املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية �إذا ر�أى � َّأن
مثل هذه التدابري منا�سبة �أو الزمة ملنع �أو وقف جِّ
االتار غري امل�شروع.

املادة  -25عدم االنتقا�ص من حقوق �أو التزامات
تعاهدية �سابقة
لي� ��س يف �أحكام هذه االتفاقية ما ينتق�ص م ��ن حقوق �أو التزامات الأطراف فيها مبقت�ضى
اتفاقية �سنة  ،1961واتفاقية �سنة  1961ب�صيغتها املع َّدلة واتفاقية �سنة .1971
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املادة  -26التوقيع
ُيفت ��ح باب التوقيع على هذه االتفاقية يف مكت ��ب الأمم املتحدة يف فيينا ،يف الفرتة من
 20كان ��ون الأول/دي�سمرب � 1988إىل � 28شباط/فرباير  ،1989وبعد ذلك يف مقر الأمم املتحدة
يف نيويورك حتى  20كانون الأول/دي�سمرب  ،1989وذلك من جانب:
(�أ) جميع الدول؛
(ب) ناميبيا ،مم َّثلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا؛
(ج) منظم ��ات التكام ��ل االقت�ص ��ادي الإقليمية التي لها اخت�صا� ��ص يف التفاو�ض ب�ش�أن
االتفاقي ��ات الدولية يف امل�سائل التي ت�شملها ه ��ذه االتفاقية ،ويف �إبرام تلك االتفاقات وتطبيقها،
م ��ع انطباق الإ�شارات �إىل الأط ��راف �أو الدول �أو الدوائر الوطني ��ة ،يف �إطار االتفاقية ،على هذه
املنظمات يف حدود اخت�صا�صاتها.

املادة  -27الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو
الإقرار الر�سمي
 -1تخ�ض ��ع ه ��ذه االتفاقية للت�صدي ��ق عليها �أو لقبوله ��ا �أو للموافقة عليه ��ا من جانب
ال ��دول ومن جانب ناميبيا ،مم َّثلة مبجل�س الأمم املتح ��دة لناميبيا ،وللإقرار الر�سمي من جانب
منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمية امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (ج) من املادة  .26وتودع
�صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة وال�صكوك املتعلقة بالإقرار الر�سمي ،لدى الأمني العام.
 -2تعل ��ن منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي ��ة ،يف �صكوك �إقرارها الر�سمي ،مدى
اخت�صا�صه ��ا بامل�سائل الت ��ي تنظمها هذه االتفاقية .كما تخطر ه ��ذه املنظمات الأمني العام ب� ِّأي
تعديل يطر�أ على نطاق اخت�صا�صها يف امل�سائل التي تنظمها االتفاقية.

املادة  -28االن�ضمام
 -1تظ ُّل هذه االتفاقية مفتوح ًة لالن�ضمام �إليها من جانب �أ َّية دولة ومن جانب ناميبيا،
مم َّثلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا ،ومن جانب منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمية امل�شار
�إليها يف الفقرة الفرعية (ج) من املادة  .26وي�صبح االن�ضمام نافذ ًا ب�إيداع �صك االن�ضمام لدى
الأمني العام.
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 -2تعل ��ن منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي ��ة ،يف �صكوك �إقرارها الر�سمي ،مدى
اخت�صا�صه ��ا بامل�سائل التي ِّ
تنظمها االتفاقية .كما تخطر هذه املنظمات الأمني العام ب� ِّأي تعديل
يطر�أ على نطاق اخت�صا�صها يف امل�سائل التي ِّ
تنظمها االتفاقية.

املادة  -29الدخول ح ِّيز النفاذ
 -1تدخ ��ل ه ��ذه االتفاقية ح ِّيز النفاذ يف اليوم الت�سعني الذي يل ��ي تاريخ �إيداع ال�صك
الع�شرين من �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة
من جانب الدول �أو من جانب ناميبيا ،مم َّثلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا.
 -2بالن�سب ��ة ل ��كل دول ��ة ت�ص � ِّ�دق عل ��ى االتفاقي ��ة �أو تقبلها �أو تواف ��ق عليه ��ا �أو تن�ضم
�إليه ��ا بعد �إي ��داع ال�صك الع�شرين من �صك ��وك الت�صديق �أو القبول �أو املوافق ��ة �أو االن�ضمام� ،أو
بالن�سب ��ة لناميبي ��ا ،مم َّثلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا ،تدخ ��ل االتفاقية ح ِّيز النفاذ يف اليوم
الت�سع�ي�ن الذي يل ��ي تاريخ �إيداع تلك الدول ��ة� ،أو ناميبيا� ،صك ت�صديقه ��ا �أو قبولها �أو موافقتها
�أو ان�ضمامها.

 -3بالن�سبةلكلمنظمةمنمنظماتالتكاملالإقليميةامل�شار�إليهايفالفقرةالفرعية(ج)
م ��ن املادة  26تودع �ص ّك ًا متعلق ًا بالإقرار الر�سم ��ي �أو �صك ان�ضمام ،تدخل االتفاقية ح ِّيز النفاذ
يف الي ��وم الت�سع�ي�ن الذي يلي �إيداع ذل ��ك ال�صك� ،أو يف تاريخ دخول االتفاقي ��ة ح ِّيز النفاذ عم ًال
بالفقرة  1من هذه املادة� ،أ ُّيهما الحق.

املادة  -30االن�سحاب
وجه �إىل
 -1يج ��وز ل ِّأي ط ��رف االن�سحاب من هذه االتفاقية يف � ِّأي وقت ب�إ�شعار كتابي ُي َّ
الأمني العام للأمم املتحدة.
 -2ي�صب ��ح هذا االن�سحاب ناف ��ذ املفعول بالن�سبة للطرف املعني بعد مرور �سنة واحدة
على تاريخ تلقِّي الأمني العام الإ�شعار.

اجلزء الثالث -اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة جِّ
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية
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املادة  -31التعديالت
 -1يج ��وز ل ِّأي ط ��رف �أن يق�ت�رح �إدخ ��ال تعدي ��ل عل ��ى ه ��ذه االتفاقي ��ة .وعل ��ى ذل ��ك
الط ��رف �أن ير�س ��ل ن� ��ص � ِّأي تعديل من ه ��ذا القبيل م�شفوع� � ًا ب�أ�سبابه �إىل الأم�ي�ن العام ،الذي
ير�سل ��ه �إىل الأط ��راف الأخ ��رى وي�س�أله ��ا ،م ��ا �إذا كانت تقب ��ل التعديل املق�ت�رح .و�إذا مل يرف�ض
� ُّأي ط ��رف تعدي�ل ً�ا مقرتح� � ًا ج ��رى تعميمه على ه ��ذا النحو خ�ل�ال �أربع ��ة وع�شري ��ن �شهر ًا من
تعميم ��ه ،اعت�ب�ر هذا التعدي ��ل مقبو ًال ودخ ��ل ح ِّيز النف ��اذ ،بالن�سبة للطرف املعن ��ي ،بعد ت�سعني
يوم� � ًا م ��ن �إيداع ذلك الط ��رف لدى الأمني الع ��ام وثيقة تعبرِّ ع ��ن موافقته عل ��ى االلتزام بذلك
التعديل.
�  -2إذا رف� ��ض � ُّأي ط ��رف تعدي�ل ً�ا مقرتح� � ًا ،كان عل ��ى الأم�ي�ن الع ��ام �أن يت�ش ��اور م ��ع
الأط ��راف و�أن يعر� ��ض الأم ��ر ،م�شفوع ��ا ب� �� ِّأي تعليق ��ات �أبدته ��ا الأط ��راف ،عل ��ى املجل� ��س �إذا
طلب ��ت غالبي ��ة الأط ��راف ذل ��ك .ويج ��وز للمجل� ��س �أن يق� � ِّرر الدع ��وة �إىل عق ��د م�ؤمت ��ر وفق� � ًا
للفق ��رة  4من امل ��ادة  62من ميث ��اق الأمم املتحدة .وي ��درج � ُّأي تعديل ينبثق من ه ��ذا امل�ؤمتر يف
بروتوك ��ول تعدي ��ل .ويلزم �إب�ل�اغ الأمني العام عل ��ى وجه التحدي ��د باملوافقة عل ��ى االلتزام بهذا
الربوتوكول.

املادة  -32ت�سوية املنازعات
�  -1إذا ن�ش� ��أ نزاع بني طرفني �أو �أكرث ب�ش�أن تف�سري هذه االتفاقية �أو تطبيقها ،كان على
الأط ��راف �أن تت�ش ��اور مع ًا لت�سوية النـزاع عن طريق التفاو�ض �أو التح� � ِّري �أو الو�ساطة �أو التوفيق
�أو التحكي ��م �أو اللجوء �إىل الهيئ ��ات الإقليمية �أو الإجراءات الق�ضائي ��ة �أو غري ذلك من الو�سائل
ال�سلمية التي تختارها.
املو�ضحة يف الفقرة  1من هذه املادة يحال ،بنا ًء
ُّ �  -2أي نـ ��زاع تتع ��ذَّ ر ت�سويته بالطريقة َّ
للبت فيه.
على طلب � ٍّأي من الأطراف يف النـزاع� ،إىل حمكمة العدل الدولية ِّ
�  -3إذا كانت منظمة من منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمية امل�شار �إليها يف الفقرة
املو�ضحة يف الفقرة  1من هذه
الفرعية (ج) من املادة  26طرفا يف نـزاع تتعذَّ ر ت�سويته بالطريقة َّ
امل ��ادة ،ج ��از لها �أن تطلب �إىل املجل�س ،من خالل دولة ع�ض ��و يف الأمم املتحدة ،ا�ست�صدار فتوى
م ��ن حمكمة الع ��دل الدولية وفق ًا للمادة  65م ��ن النظام الأ�سا�سي للمحكم ��ة وتعترب هذه الفتوى
حا�سمة للنـزاع.

املخدرات
االتفاقيات الدولية ملراقبة ِّ
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 -4يج ��وز لكل دولة ،وقت توقيع ه ��ذه االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو قبولها �أو املوافقة
عليه ��ا �أو االن�ضمام �إليها ،ولكل منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي ،وقت التوقيع �أو �إيداع وثيقة
الإق ��رار الر�سم ��ي �أو االن�ضم ��ام� ،أن تعلن �أنها ال تعت�ب�ر نف�سها ملتزمة بالفقرت�ي�ن  2و 3من هذه
املادة .وتكون الأطراف الأخرى يف ح ّل من االلتزام بالفقرتني  2و� 3إزاء � ِّأي طرف يكون قد �صدر
عنه هذا الإعالن.
 -5يج ��وز ل ِّأي ط ��رف �صدر عنه �إعالن وفق� � ًا للفقرة  4من هذه امل ��ادة �أن ي�سحب هذا
وجه �إىل الأمني العام.
الإعالن يف � ِّأي وقت ب�إ�شعار ُي َّ

املادة  -33الن�صو�ص ذات ا ُ
حل ِّجيـة
تك ��ون الن�صو� ��ص الإ�سبانية والإنكليزي ��ة والرو�سي ��ة وال�صينية والعربي ��ة والفرن�سية لهذه
االتفاقية مت�ساوية يف ا ُ
حل ِّجيـة.

املادة  -34الوديع
تودع هذه االتفاقية لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
و�إثبات ًا ملا تق َّدم ،قام املو ِّقعون �أدناه ،املف َّو�ضون بذلك ح�سب الأ�صول ،بتوقيع هذه االتفاقية.
ن�ص �أ�صلي واحد ،يف ه ��ذا اليوم املوافق للع�شرين م ��ن كانون الأول/
ُح� � ِّررت يف فيين ��ا يف ٍّ
دي�سمرب من عام �ألف وت�سعمائة وثمانية وثمانني.
مالحظ ��ة :ت ��رد يف الوثيق ��ة  ST/CND/1/Add.3القائم ��ة املن َّقح ��ة للم ��واد الت ��ي يك�ث�ر
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ب�صورة غري م�شروعة والتي هي مد َرجة
ا�ستخدامه ��ا يف �صنع ِّ
يف اجلدول�ي�ن الأول والث ��اين من اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة جِّ
االت ��ار غري امل�شروع يف
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة .1988
ِّ
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