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ه���ذا املن�سور م���ن اإعداد اأمانة الهيئات الت�سريعية ب�سعبة �سوؤون املعاه���دات التابعة ملكتب الأمم املتحدة 
رات واجلرمية. وم���ن املنتظر اأن ي�سدر بلغات الأمم املتح���دة الر�سمية ال�ست: الإ�سبانية  املعن���ي باملخدِّ

والإنكليزية والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية.

© الأمم املتحدة، اآذار/مار�س 2014. جميع احلقوق حمفوظة، يف جميع اأنحاء العامل.

ل تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�سور ول طريقة عر�س املادة التي يت�سّمنها على الإعراب عن 
اأيِّ راأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ساأن املركز القانوين لأيِّ بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو 

منطقة اأو لل�سلطات القائمة فيها اأو ب�ساأن تعيني حدودها اأو تخومها. 

هذا املن�سور من اإنتاج: ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�سورات واملكتبة، مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

ملحوظة
���ف رم���وز وثائق الأمم املتح���دة من اأحرف واأرقام مع���ًا. ويعني اإيراد اأحد هذه الرم���وز الإحالة اإىل  تتاألَّ

اإحدى وثائق الأمم املتحدة.

ST/CND/1
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مة مقدِّ
رات، الذي ُعقد يف نيويورك من 24  اعَتم���د موؤمتر الأمم املتحدة لعتماد اتفاقية وحيدة للمخ���دِّ
كانون الثاين/يناير اإىل 25 اآذار/مار�س 1961 عمًل بقرار املجل�س القت�سادي والجتماعي 689 
رات ل�سنة 1961 وَفتح باب التوقيع عليها. واعَتمد موؤمتر  ياء )د-26(، التفاقيَة الوحيدة للمخدِّ
رات ل�سنة 1961، الذي ُعقد يف جنيف  الأمم املتحدة للنظر يف تعديلت التفاقية الوحيدة للمخدِّ
م���ن 6 اإىل 24 اآذار/مار�س 1972 عمًل بقرار املجل�س القت�سادي والجتماعي 1577 )د-50(، 

رات ل�سنة 1961 وَفتح باب التوقيع عليه. ل للتفاقية الوحيدة للمخدِّ الربوتوكوَل املعدِّ

رات العقلية، الذي ُعقد يف فيينا من 11  واعَتمد موؤمتر الأمم املتحدة لعتماد بروتوكول ب�ساأن املوؤثِّ
كان���ون الثاين/يناير اإىل 21 �سباط/فرباي���ر 1971 عمًل بقرار املجل�س القت�سادي والجتماعي 

رات العقلية وَفتح باب التوقيع عليها.  1474 ياء )د-48(، اتفاقيَة املوؤثِّ

رات  رات واملوؤثِّ ار غري امل�سروع يف املخدِّ واعَتمد موؤمتر الأمم املتحدة لعتماد اتفاقية ملكافحة التِّ
العقلي���ة، الذي ُعقد يف فيينا م���ن 25 ت�سرين الثاين/نوفمرب اإىل 20 كانون الأول/دي�سمرب 1988 
ار  عم���ًل بقرار املجل�س القت�سادي والجتماع���ي 8/1988، اتفاقيَة الأمم املتحدة ملكافحة التِّ

رات العقلية وَفتح باب التوقيع عليها.  رات واملوؤثِّ غري امل�سروع يف املخدِّ

رات، وهي:  ���ن ه���ذا املن�سور ن�سو�س التفاقي���ات الدولية الرئي�سية الثلث ملراقب���ة املخدِّ ويت�سمَّ
ل���ة بربوتوكول �سنة 1972،)1( واتفاقية  رات ل�سنة 1961 ب�سيغتها املعدَّ التفاقي���ة الوحيدة للمخدِّ
ار غ���ري امل�سروع يف  ���رات العقلي���ة ل�سن���ة 1971،)2( واتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافح���ة التِّ املوؤثِّ

رات العقلية ل�سنة 1988.)3( رات واملوؤثِّ املخدِّ

رات اخلا�سعة للمراقب���ة الدولية من�سورة على ح���دة يف وثيقة رمزها ح���ة للمخدِّ  واجل���داول املنقَّ
.ST/CND/1/Add.1

)1( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 976، الرقم 14152.

)2( املرجع نف�سه، املجلَّد 1019، الرقم 14956.

)3( املرجع نف�سه، املجلَّد 1582، الرقم 27627.
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���رات العقلية اخلا�سعة للمراقب���ة الدولية من�سورة عل���ى حدة يف وثيقة  ح���ة للموؤثِّ واجل���داول املنقَّ
.ST/CND/1/Add.2 رمزها

رات  رات واملوؤثِّ ح���ة للمواد الت���ي يكرث ا�ستعمالها يف ال�سن���ع غري امل�سروع للمخ���دِّ واجل���داول املنقَّ
.ST/CND/1/Add.3 العقلية اخلا�سعة للرقابة الدولية من�سورة على حدة يف وثيقة رمزها

رات  ل اأحَد ج���داول املخدِّ رات اأن ُتع���دِّ رت جلن���ُة املخدِّ ث ه���ذه الإ�سافات كلَّم���ا قرَّ و�س���وف ُتدَّ
���رات العقلي���ة اخلا�سع���ة للمراقب���ة الدولية اأو اأح���َد جداول امل���واد التي يك���رث ا�ستخدامها  واملوؤثِّ
���رات العقلية اخلا�سع���ة للمراقبة الدولي���ة. و�سُيلَفُت  رات واملوؤثِّ يف ال�سن���ع غ���ري امل�سروع للمخ���دِّ
رات اإىل اأيِّ  انتب���اه ال���دول الأع�س���اء ومنظم���ة ال�سح���ة العاملية والهيئ���ة الدولي���ة ملراقبة املخ���دِّ
رات ب�ساأن اجلدَول���ة، وذلك باإخطار م���ن الأمني العام. و�س���وف ُتن�َسر  ق���رار تتَّخ���ذه جلنة املخ���دِّ
ث���ة عل���ى ال�سفحة ال�سبكي���ة ذات ال�سل���ة اخلا�سة مبكت���ب الأمم املتحدة املعني  اجل���داول املحدَّ

رات واجلرمية. باملخدِّ

رات، وكذلك عن حالة  لع على معلومات عن حال���ة التفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ وميك���ن الطِّ
دة الأطراف التي اأودعت لدى الأمني العام لدى بدء نفاذها، وذلك يف  املعاه���دات الأخرى املتع���دِّ

.http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx :املوقع ال�سبكي التايل
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اجلزء االأول

 االتفاقية الوحيدة
رات ل�سنة 1961  للمخدِّ

لة بربوتوكول �سنة 1972 ب�سيغتها املعدَّ
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رات ل�سنة 1961   االتفاقية الوحيدة للمخدِّ
ل بربوتوكول �سنة 1972   بن�سها املعدَّ

رات ل�سنة 1961 ل لالتفاقية الوحيدة للمخدِّ املعدِّ

الديباجة

اإنَّ الدول الأطراف،

اهتمامًا منها ب�سحة الإن�سانية ورفاهها،

رات الطبي لتخفيف الآلم، وبوجوب اتِّخاذ  وت�سليم���ًا منها با�ستمرار لزوم ا�ستعمال املخ���دِّ
رات لهذا الغر�س، ر املخدِّ التدابري اللزمة ل�سمان توفُّ

ا  رات اآفة وبيلة ت�سيب الفرد، وخطرًا اجتماعيًّا واقت�ساديًّ وت�سليمًا منها بكون اإدمان املخدِّ
د الإن�سانية، يهدِّ

واإدراكًا منها لواجبها يف منع هذه الآفة ومكافحتها،

ق ل�سمان فعالية التداب���ري املتَّخذة �سد اإ�ساءة  واإذ ت���رى �سرورة القي���ام بعمل عاملي ومن�سَّ
رات، ا�ستعمال املخدِّ

وعلم���ًا منها باأنَّ هذا العم���ل العاملي يقت�سي تعاونًا دوليًّا تدوه مب���ادئ واحدة وي�ستهدف 
اأغرا�سًا م�سرتكًة،

رات ورغبًة منها يف اأن  واعرتاف���ًا منها باخت�سا�س الأمم املتحدة يف ميدان مراقب���ة املخدِّ
تكون جميع الأجهزة الدولية املعنية يف اإطار هذه املنظمة،

ورغب���ًة منه���ا يف عقد اتفاقية دولي���ة تكون مقبولة بوج���ه عام وتخلف املعاه���دات القائمة 
رات على الأغرا�س الطبي���ة والعلمية، وتكفل قيام  رات، وتق�سر ا�ستعمال املخ���دِّ املتعلق���ة باملخ���دِّ

تعاون ومراقبة دوليني دائمني لتحقيق هذه الأهداف والأغرا�س،



رات التفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  6

قد اتَّفقت على ما يلي: )1(

املادة 1- تعاريف
1-  ت�س���ري التعاري���ف التالية على جمي���ع ن�سو�س هذه التفاقية، م���ا مل يق�س �سريح 

الن�س اأو �سياقه بغري ذلك:

رات. د بتعبري "الهيئة" الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ )اأ( ُيق�سَ

���د بتعبري "القنَّب" الأط���راف املزهرة اأو املثمرة من نبت���ة القنَّب )ول ي�سمل  )ب(  ُيق�سَ
البذور، والأوراق غري امل�سحوبة باأطراف( التي مل ي�ستخرج الراتينج منها، اأيًّا كانت ت�سميتها.

ة نبتة من جن�س القنَّب. د بتعبري "نبتة القنَّب" اأيَّ )ج(   ُيق�سَ

ى، امل�ستخرج من  د بتعبري "راتينج القنَّب" الراتينج املف�سول، اخلام اأو املنقَّ )د(      ُيق�سَ
نبتة القنَّب.

د بتعبري "جنبة الكوكا" جميع اأنواع اجلنبات من جن�س اأريرتوك�سيلون. )ه�(  ُيق�سَ

د بتعبري "ورقة الكوكا" ورقة جنبة الكوكا با�ستثناء الورقة التي ا�ستخرج منها  )و(    ُيق�سَ
كل الأكجونني والكوكايني وجميع اأ�سباه قلويات الأكجونني الأخرى.

رات التابعة للمجل�س. د بتعبري "اللجنة" جلنة املخدِّ )ز(   ُيق�سَ

د بتعبري "املجل�س" املجل�س القت�سادي والجتماعي للأمم املتحدة. )ح(   ُيق�سَ

د بتعبري "الزراعة" زراعة خ�سخا�س الأفيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنَّب. )ط(  ُيق�سَ

ر" كل م���ادة طبيعي���ة اأو تركيبي���ة، من امل���واد املدرجة يف  ���د بتعب���ري "املخ���دِّ )ي(   ُيق�سَ
اجلدولني الأول والثاين.

د بتعبري "اجلمعية العامة" اجلمعية العامة للأمم املتحدة. )ك(  ُيق�سَ

رات ل�سنة  ل للتفاقية الوحيدة للمخدِّ )1( ملحظ���ة م���ن الأمانة العامة: فيما يلي ن�سُّ لديباجة الربوتوكول املع���دِّ

:1961
"اإنَّ الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول،

رات ل�سنة 1961، املعقودة يف نيويورك يف 30 اآذار/مار�س 1961  "وقد نظرت يف اأحكام التفاقية الوحيدة للمخدِّ
)والتي ي�سار اإليها فيما يلي بالتفاقية الوحيدة(،
"واذ ترغب يف تعديل التفاقية الوحيدة،

"قد اتَّفقت على ما يلي:"



7 لة بربوتوكول �سنة 1972  رات ل�سنة 1961ب�سيغتها املعدَّ اجلزء الأول- التفاقية الوحيدة للمخدِّ

���ار بها خلفًا  رات اأو التِّ ���ار غري امل�س���روع" زراعة املخ���دِّ ���د بتعب���ري "التِّ )ل(   ُيق�سَ
لأحكام هذه التفاقية.

���د بتعب���ريي "ال�ست���رياد" و"الت�سدي���ر"، مب���ا ينطوي علي���ه كل منهما، نقل  )م(    ُيق�سَ
رات ماديًّا من دولة اإىل اأخرى، اأو من اإقليم اإىل اآخر يف الدولة ذاتها. املخدِّ

���د بتعب���ري "ال�سن���ع" جمي���ع العمليات، غري الإنت���اج، التي يح�س���ل بها على  )ن(   ُيق�سَ
رات اأخرى. رات اإىل خمدِّ رات، وت�سمل التنقية وتويل املخدِّ املخدِّ

���د بتعب���ري "الأفي���ون الطب���ي" الأفيون الذي م���رَّ بالعمليات اللزم���ة لتهيئته  )�س( ُيق�سَ
لل�ستعمال الطبي.

ة خل�سخا�س الأفيون. د بتعبري "الأفيون" الع�سارة املخرثَّ )ع(   ُيق�سَ

م. د بتعبري "خ�سخا�س الأفيون" جنبة ف�سيلة اخل�سخا�س املنوِّ )ف( ُيق�سَ

���د بتعب���ري "ق����سّ اخل�سخا�س" جمي���ع اأج���زاء خ�سخا�س الأفي���ون )با�ستثناء  )�س( ُيق�سَ
البذور( بعد ح�ساده.

ر. د بتعبري "امل�ستح�سر" كل مزيج جامد اأو �سائل به خمدِّ )ق(   ُيق�سَ

���د بتعب���ري "الإنتاج" ف�سل الأفيون واأوراق الك���وكا والقنَّب وراتينج القنَّب عن  )ر(    ُيق�سَ
نبتاتها.

���د بتعابري "اجلدول الأول" و"اجل���دول الثاين" و"اجلدول الثالث" و"اجلدول  )�س( ُيق�سَ
رات اأو امل�ستح�س���رات التي تمل ه���ذه الأرقام واملرفقة به���ذه التفاقية،  الراب���ع" قوائ���م املخ���دِّ

لة من حني اإىل اآخر وفقًا لأحكام املادة 3. ب�سيغها املعدَّ

د بتعبري "الأمني العام" الأمني العام للأمم املتحدة. )ت(  ُيق�سَ

رات املوج���ودة يف اأيِّ بلد اأو اإقليم  ���د بتعب���ري "املخزون اخلا�س" كميات املخدِّ )ث(  ُيق�سَ
بحي���ازة حكوم���ة هذا البل���د اأو الإقلي���م، ل�ستعماله���ا يف اأغرا�سها اخلا�س���ة، وملواجهة الظروف 

ر تعبري "الأغرا�س اخلا�سة" تبعًا لذلك. ال�ستثنائية الطارئة؛ ويف�سَّ

ة  رات املوجودة يف اأيِّ بل���د اأو اإقليم واملعدَّ ���د بتعب���ري "املخزون" كمي���ات املخدِّ )خ(   ُيق�سَ
لأحد الأغرا�س التالية:

‘1’ ل�ستهلكها يف البلد اأو الإقليم يف الأغرا�س الطبية والعلمية؛
رات اأو املواد الأخرى؛ ‘2’ ل�ستعمالها يف البلد اأو الإقليم يف �سنع املخدِّ



‘3’ لت�سديرها؛
رات املوجودة يف البلد اأو الإقليم: ول ي�سمل هذا التعبري كميات املخدِّ

لة  ع���ي التجزئة املاأذونني واملوؤ�س�سات املوؤهَّ ‘4’  بحيازة ال�سيادلة وغريهم من موزِّ
لني اأثناء ممار�ستهم اأو ممار�سته���ا الوظائف العلجية اأو  اأو الأ�سخا����س املوؤهَّ

العلمية باإجازة �سحيحة؛

‘5’ اأو ب�سفة "خمزون خا�س".
د بتعبري "الإقليم" اأيُّ جزء من دولة ُيَعدُّ كيانًا م�ستقلًّ لأغرا�س تطبيق نظام  )ذ(  ُيق�سَ
�سه���ادات ال�ست���رياد واإجازات الت�سدير املن�سو�س عليها يف امل���ادة 31. ول ي�سري هذا التعريف 

على تعبري "الإقليم" امل�ستعمل يف املادتني 42 و46.

م اإىل اأيِّ �سخ�س اأو اأيَّة  ر "م�ستهلكًا" يف حكم هذه التفاقية، متى ُق���دِّ 2- ُيعت���رب املخ���دِّ
ر كلمة "ال�ستهلك" وفقًا  موؤ�س�سة للتوزيع بالتجزئة اأو لل�ستعمال الطبي اأو للبحث العلمي؛ وُتف�سَّ

لذلك.

املادة 2- املواد اخلا�سعة للمراقبة

رات املدرج���ة يف اجل���دول الأول، اإلَّ فيما يتعلق بالتداب���ري الرقابية  1- تخ�س���ع املخ���دِّ
رات املق�سودة يف  رات معيَّنة، جلميع التدابري الرقابي���ة ال�سارية على املخدِّ املق�س���ورة على خمدِّ
ه���ذه التفاقي���ة ول �سيما التدابري املن�سو�س عليها يف امل���واد 4 )ج( و19 و20 و21 و29 و30 و31 

و32 و33 و34 و37.

رات املدرجة يف اجلدول الثاين ل���ذات التدابري الرقابية التي تخ�سع  2- تخ�س���ع املخدِّ
رات املدرجة يف اجلدول الأول، با�ستثناء التداب���ري املن�سو�س عليها يف الفقرتني 2 و5  له���ا املخ���دِّ

من املادة 30 فيما يتعلق بتجارة التجزئة.

3- تخ�س���ع امل�ستح�سرات، غ���ري املدَرجة يف اجلدول الثالث، ل���ذات التدابري الرقابية 
رات التي تتويها؛ ولك���ن ل يتطلَّب، يف حالة ه���ذه امل�ستح�سرات، تقدمي  الت���ي تخ�سع له���ا املخدِّ
رات، ول حاجة لأن  تقدي���رات )املادة 19( واإح�ساءات )امل���ادة 20( غري تلك املتعلقة بهذه املخدِّ

ت�سري اأحكام الفقرة 2 )ج( من املادة 29 والفقرة 1 )ب( ‘2’ من املادة 30.

4- تخ�س���ع امل�ستح�سرات املدرج���ة يف اجلدول الثال���ث لذات التداب���ري الرقابية التي 
رات املدرج���ة يف اجلدول الثاين؛ ولك���ن ل حاجة لأن  تخ�س���ع له���ا امل�ستح�س���رات املحتوية للمخدِّ
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ت�س���ري عليها اأحكام الفقرة 1 )ب( والفقرات من 3 اإىل 15 من املادة 31، ول بالن�سبة حليازتها 
وتوزيعه���ا بالتجزئة، اأحكام الفقرة )ب( م���ن املادة 34؛ وتقت�سر املعلومات املطلوبة، فيما يتعلق 
رات امل�ستعملة يف �سنع  بالتقدي���رات )امل���ادة 19( والإح�ساءات )املادة 20(، على كميات املخ���دِّ

هذه امل�ستح�سرات.

رات املدرجة يف اجلدول الرابع يف اجلدول الأول كذلك، وتخ�سع جلميع  5- تدرج املخدِّ
رات املدرجة فيه؛ وبالإ�سافة اإىل ذلك: التدابري الرقابية ال�سارية على املخدِّ

ة  ة تدابري رقابية خا�سة ت���رى لزومها ب�سبب �سدَّ خ���اذ اأيَّ )اأ(    تق���وم ال���دول الأطراف باتِّ
رات املدَرجة على هذا النحو؛ خطورة خ�سائ�س املخدِّ

)ب( وتق���وم الدول الأطراف، اإن راأت اأنَّ الأح���وال ال�سائدة يف بلدها تعل ذلك اأن�سب 
رات و�سنعها وت�سديرها وا�ستريادها  و�سيلة حلماية ال�سحة العامة، بحظر اإنتاج مثل هذه املخدِّ
���ار به���ا واإحرازه���ا اأو ا�ستعماله���ا، با�ستثن���اء الكميات التي ق���د تلزم، ق�س���رًا، للأبحاث  والتِّ
رات  الطبي���ة والعلمي���ة، مبا يف ذلك التج���ارب ال�سريري���ة )الإكلينيكية( التي ت���ري بتلك املخدِّ
 والت���ي يج���ب اإجراوؤه���ا تت الإ�س���راف واملراقب���ة املبا�سري���ن للدولة الط���رف املعني���ة اأو يجب 

اإخ�ساعها لهما.

رات املدرجة يف  6- ف�س���ًل عن اخل�سوع للتداب���ري الرقابية ال�سارية على جميع املخ���دِّ
اجلدول الأول، يخ�سع الأفيون لأحكام البند )و( من الفقرة )1( من املادة 19 واأحكام املواد 21 
رًا و23 و24، وتخ�سع ورقة الكوكا لأحكام املادتني 26 و27، ويخ�سع القنَّب لأحكام املادة 28. مكرَّ

7- يخ�س���ع خ�سخا�س الأفيون، وجنبة الكوكا، ونبت���ة القنَّب، وق�س اخل�سخا�س، واأوراق 
���ب، للتداب���ري الرقابية املن�سو�س عليها يف البند )ه�( من الفقرة )1( من املادة 19، والبند  القنَّ
رًا ويف املواد 22-24؛ واملواد 22 و26 و27؛  )ز( م���ن الفق���رة )1( من املادة 20 ويف املادة 21 مكرَّ

واملادتني 22 و28؛ واملادة 25؛ واملادة 28 على التوايل.

8- تبذل الدول الأطراف غاية جهدها لتطبيق تدابري الإ�سراف املمكنة على املواد التي 
رات غري امل�سروع. ل تتناولها هذه التفاقية والتي قد ت�ستعمل مع ذلك يف �سنع املخدِّ

رات التي ت�ستعمل  9- ل تل���زم الدول الأطراف بتطبيق اأحكام هذه التفاقية على املخدِّ
عادة يف ال�سناعة لغري الأغرا�س الطبية اأو العلمية، وذلك بال�سرطني التاليني:

اأو  الطبيعي���ة،  ال�سف���ات  لتغي���ري  املنا�سب���ة  الو�سائ���ل  با�ستخ���دام  تكف���ل،  اأن  )اأ(    
رات امل�ستعَمل���ة عل���ى ذل���ك الوج���ه لإ�س���اءة ال�ستعم���ال  و�سائ���ل اأخ���رى، ع���دم قابلي���ة املخ���دِّ
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 اأو اإح���داث اآث���ار �س���ارة )الفق���رة 3 م���ن امل���ادة 3( وع���دم اإم���كان ال�س���رتداد العمل���ي للم���واد 
ال�سارة.

ر  مه���ا كمي���ة كل خمدِّ )ب( اأن تب���نيِّ يف املعلوم���ات الإح�سائي���ة )امل���ادة 20( الت���ي تقدِّ
ا�سُتخدمت على هذا الوجه.

املادة 3- تغيري نطاق املراقبة

1- اإذا و�س���ل اإىل دولة من ال���دول الأطراف اأو اإىل منظمة ال�سح���ة العاملية معلومات 
ت���رى اأنها ق���د تقت�سي اإدخال اأيِّ تعديل على اأيٍّ من اجلداول، ت�سع���ر الأمني العام وتزوده بجميع 

املعلومات املوؤيدة للإ�سعار.

2- ينهي الأم���ني العام هذا الإ�سعار واأيَّة معلومات يراها ملئمة، اإىل الدول الأطراف 
واللجنة، وكذلك اإىل منظمة ال�سحة العاملية اإن كان الإ�سعار مر�سًل من اإحدى الدول الأطراف.

3- يف حالة تعلَّق الإ�سعار مبادة غري مدرجة يف اأيِّ اجلدولني الأول اأو الثاين:

رة، بدرا�س���ة اإمكان اإخ�ساع  ‘1’  تقوم ال���دول الأطراف، يف �سوء املعلوم���ات املتوفِّ
رات املدَرجة يف  تًا جلمي���ع التدابري الرقابية ال�سارية على املخدِّ تلك املادة موؤقَّ

اجلدول الأول؛

‘2’  يجوز للجنة، ريثما تتَّخذ قرارها املن�سو�س عليه يف البند ‘3’ من هذه الفقرة، 
ر قيام ال���دول الأطراف بتطبيق جميع التداب���ري الرقابية املطبقة على  اأن تق���رِّ
ق الدول  ت���ًا. وتطبِّ رات املدرج���ة يف اجل���دول الأول على هذه امل���ادة موؤقَّ املخ���دِّ

تًا على املادة املعنية؛ الأطراف هذه التدابري موؤقَّ

ي اإىل اإ�ساءة ال�ستعمال  ‘3’  اإذا وجدت منظمة ال�سحة العاملية اأنَّ هذه املادة قد توؤدِّ
رات املدرجة يف اأيِّ اجلدولني الأول اأو  ًة مماثلة لآث���ار املخدِّ وت���دث اآثارًا �سارَّ
ر، تنهي ذل���ك اإىل اللجنة التي يجوز لها اأن  الث���اين اأو ميكن تويلها اإىل خمدِّ
ر اإ�سافة هذه املادة اإىل اأيِّ اجلدولني الأول اأو الثاين، وفقًا لتو�سية منظمة  تقرِّ

ال�سحة العاملية.

ي،  4- اإذا وج���دت منظم���ة ال�سحة العاملي���ة اأنه ل ميكن لأح���د امل�ستح�س���رات اأن يوؤدِّ
ا �سارًة )الفقرة 3( ول  ب�سبب املواد التي يحويها، اإىل اإ�ساءة ال�ستعمال ول ميكنه اأن يحدث اآثارًّ
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ر منه، فللجنة اأن ت�سيف هذا امل�ستح�سر اإىل اجلدول الثالث، وفقًا  ميكن ب�سهولة ا�سرتداد املخدِّ
لتو�سية منظمة ال�سحة العاملية.

رات املدرج���ة يف اجل����دول  5- اإذا وج���دت منظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة اأنَّ اأح���د املخ���دِّ
ة )الفقرة 3( واأنَّ هذه  ي بوج�ه خا�س اإىل اإ�س���اءة ال�ستعمال اأو اإحداث اآثار �س���ارَّ الأول ق���د ي���وؤدِّ
رات املدَرجة  القابلي���ة ل تقابلها فوائ���د علجية ملمو�سة غري موجودة يف مواد اأخ���رى غري املخدِّ
ر يف اجل���دول الراب���ع، وفقًا لتو�سي���ة منظمة   يف اجل���دول الراب���ع، فللجن���ة اأن ت���درج ه���ذا املخدِّ

ال�سحة العاملية.

ر مدَرج يف اأيِّ اجلدولني الأول اأو الثاين، اأو مب�ستح�سر  6- اإذا كان الإ�سعار متعلِّقًا مبخدِّ
مدَرج يف اجلدول الثالث، فللجنة اأن تقوم، ف�سًل عن اتِّخاذ التدابري املن�سو�س عليها يف الفقرة 
5، بتعدي���ل اأيِّ ج���دول من اجلداول، وفقًا لتو�سي���ة منظمة ال�سحة العاملي���ة، باإحدى الطريقتني 

التاليتني:

ر ما من اجلدول الأول اإىل اجلدول الثاين اأو العك�س؛ اأو )اأ( نقل خمدِّ

ر ما اأو م�ستح�سر ما، ح�سب احلالة، من اأيِّ جدول. )ب( �سطب خمدِّ

7- يبلِّغ الأمنُي العامُّ اأيَّ قرار تتَّخذه اللجنة عمًل بهذه املادة اإىل جميع الدول الأع�ساء 
يف الأمم املتحدة، والدول غري الأع�ساء الأطراف يف التفاقية، ومنظمة ال�سحة العاملية، والهيئة. 
���ذ هذا القرار بالن�سبة اإىل كل دولة طرف يف تاريخ ورود البلغ املذكور اأعله، وتتَّخذ الدول  وُينفَّ

الأطراف فورًا جميع التدابري املطلوبة يف هذه التفاقية.

8- )اأ( تخ�س���ع قرارات اللجنة بتعديل اأيِّ جدول من اجلداول لإعادة النظر من قبل 
���ة دولة من الدول الأطراف يف غ�س���ون ت�سعني يوما من تاريخ  مه اأيَّ املجل����س، بن���اًء على طلب تقدِّ
ورود اإ�سعار بالقرار. وُير�َسل هذا الطلب اإىل الأمني العام م�سفوعًا بجميع املعلومات ذات العلقة 

التي ي�ستند اإليها طلب اإعادة النظر؛

)ب( يحي���ل الأم���ني الع���ام ن�سخ���ًا م���ن ه���ذا الطل���ب وجمي���ع املعلوم���ات ذات العلق���ة 
ال���دول الأط���راف، ويدعوه���ا اإىل تق���دمي  اإىل اللجن���ة، ومنظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة، وجمي���ع 
م جمي���ع امللحظات املر�سل���ة اإىل املجل����س للنظر  ملحظاته���ا يف غ�س���ون ت�سع���ني يوم���ًا. وُتق���دَّ

فيها؛
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)ج(  يج���وز للمجل�س تاأكيد قرار اللجنة اأو تعديل���ه اأو اإلغاوؤه، ويكون قرار املجل�س نهائيًّا. 
وير�س���ل اإ�سعار بقرار املجل�س اإىل جمي���ع الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة، والدول غري الأع�ساء 

الأطراف يف التفاقية، واللجنة، ومنظمة ال�سحة العاملية، والهيئة؛

)د(   يظلُّ قرار اللجنة الأ�سلي نافذًا حتى اإعادة النظر فيه.

9- ل تخ�س���ع ق���رارات اللجنة املتَّخذة مبوجب اأحكام هذه امل���ادة لإجراء اإعادة النظر 
املن�سو�س عليه يف املادة 7.

املادة 4-  التزامات عامة

تتَّخذ الدول الأطراف التدابري الت�سريعية والإدارية اللزمة ملا يلي:

)اأ(   لإنفاذ وتنفيذ اأحكام هذه التفاقية، كل يف اإقليمها؛

)ب( للتعاون مع الدول الأخرى على تنفيذ اأحكام هذه التفاقية؛

ار بها  رات و�سنعه���ا وت�سديرها وا�ستريادها وتوزيعه���ا والتِّ )ج(  لق�س���ر اإنت���اج املخدِّ
وا�ستعماله���ا وحيازتها، عل���ى الأغرا�س الطبية والعلمية دون �سواها، رهن���ًا مبراعاة اأحكام هذه 

التفاقية.

املادة 5- اأجهزة املراقبة الدولية

تواف���ق ال���دول الأطراف، اعرتاف���ًا منها باخت�سا����س الأمم املتحدة فيما يتعل���ق باملراقبة 
رات التابعة للمجل�س القت�سادي والجتماعي  رات، على اأن تعهد اإىل جلن���ة املخدِّ الدولي���ة للمخدِّ

رات بالوظائف امل�سندة اإىل كل منهما مبوجب هذه التفاقية. والهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

املادة 6- نفقات اأجهزة املراقبة الدولية

ده���ا اجلمعية العامة.  ���ل الأمم املتح���دة نفق���ات اللجنة والهيئة بال�س���روط التي تدِّ تتحمَّ
وت�س���رتك ال���دول الأطراف غ���ري الأع�ساء يف الأمم املتح���دة يف هذه النفق���ات باملبالغ التي ترى 
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دها م���ن حني اإىل اآخ���ر بعد الت�س���اور مع حكوم���ات تلك الدول  اجلمعي���ة العام���ة عدالته���ا وتدِّ
الأطراف.

 املادة 7-  اإعادة النظر يف قرارات اللجنة
وتو�سياتها

يخ�س���ع كل ق���رار تتَّخذه اللجن���ة، با�ستثناء الق���رارات املن�سو�س عليها يف امل���ادة 3، وكل 
تو�سي���ة تعتمدها تنفيذًا لأحكام هذه التفاقية، ك�سائر قراراتها وتو�سياتها، للموافقة اأو التعديل 

من قبل املجل�س اأو اجلمعية العامة.

املادة 8- وظائف اللجنة

ل اللجن���ُة �سلحيَة النظر يف جميع امل�سائل املت�سلة باأهداف هذه التفاقية، ول �سيما  ُتخوَّ
امل�سائل التالية:

)اأ(   تعديل اجلداول وفقا للمادة 3؛

)ب( لفت نظر الهيئة اإىل جميع امل�سائل التي قد تت�سل بوظائف الهيئة؛

)ج(   و�س���ع التو�سي���ات اللزم���ة لإعم���ال اأح���كام ه���ذه التفاقي���ة اأو تقي���ق اأهدافها، 
العلم���ي الطاب���ع  ذات  املعلوم���ات  وتب���ادل  العلم���ي  البح���ث  برام���ج  اق���رتاح  ذل���ك  يف   مب���ا 

اأو التقني؛

)د(   ا�سرتع���اء اأنظ���ار الدول غري الأط���راف اإىل الق���رارات التي تتَّخذه���ا والتو�سيات 
 الت���ي تعتمده���ا مبوج���ب ه���ذه التفاقية، لتنظ���ر تلك ال���دول يف اإم���كان اتِّخاذ التداب���ري املتفقة

معها.

املادة 9- تكوين الهيئة ووظائفها

1- تتاألَّف الهيئة من ثلثة ع�سر ع�سوًا ينتخبهم املجل�س على الوجه التايل:

)اأ(    ثلثة اأع�ساء من ذوي اخلربة يف الطب اأو علوم العقاقري اأو ال�سيدلة يختارون من 
حهم منظمة ال�سحة العاملية؛ قائمة باأ�سماء خم�سة اأ�سخا�س على الأقل تر�سِّ
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حهم الدول الأع�ساء يف  )ب( ع�س���رة اأع�ساء يختارون من قائمة باأ�سم���اء اأ�سخا�س تر�سِّ
الأمم املتحدة والدول الأطراف غري الأع�ساء يف الأمم املتحدة.

ونزاهته���م  لكفاءته���م  العام���ة  بالثق���ة  يتمتَّع���ون  ���ن  ممَّ الهيئ���ة  اأع�س���اء  2- يك���ون 
ده���م. ول يج���وز له���م، اأثن���اء وليته���م، �سغ���ل اأيِّ من�س���ب اأو مزاول���ة اأيِّ ن�س���اط م���ن  وترُّ
م���ع  بالت�س���اور  املجل����س،  ويتَّخ���ذ  لوظائفه���م.  الن�زيه���ة  املبا�س���رة  ع���ن  يعوقه���م  اأن  �ساأن���ه 
مبا�س���رة يف  الت���ام  الفن���ي  ا�ستقلله���ا  للهيئ���ة  ليكف���ل  اللزم���ة  الرتتيب���ات  جمي���ع   الهيئ���ة، 

وظائفها.

3- يراع���ي املجل����س، م���ع اعتباره التام ملب���داأ التمثي���ل الجغرافي الع���ادل، اأهمية كون 
رات يف البلدان املنتجة وال�سانعة  ، بن�سبة عادل���ة، اأ�سخا�سًا لهم معرفة بحالة املخدِّ الهيئ���ة ت�سمُّ

وامل�ستهلكة، ويكونون مت�سلني بهذه البلدان.

4- ت�سع���ى الهيئ���ة، بالتع���اون مع احلكوم���ات وبدون امل�سا����س باأحكام ه���ذه التفاقية، 
رات واإنتاجه���ا و�سناعتها وا�ستعمالها على الكمي���ة الكافية التي تتطلَّبها  اإىل ق�س���ر زراعة املخدِّ
رات اأو  الأغرا����س الطبي���ة والعلمية، واإىل �سمان توفُّرها لهذه الأغرا����س، واإىل منع زراعة املخدِّ
ار غري امل�س���روع فيها اأو ا�ستعمالها ب�سورة  اإنتاجه���ا اأو �سناعتها بطريقة غري م�سروعة، اأو التِّ

غري م�سروعة.

5- يج���ب اأن تك���ون كافة التدابري الت���ي تتَّخذها الهيئة مبوجب ه���ذه التفاقية اأكرث ما 
يًا مع الع���زم على تعزيز تعاون احلكومات مع الهيئة وعلى توفري الأداة اللزمة لإقامة  تك���ون مت�سِّ
الة لبلوغ  ر اتِّخاذ التدابري الوطنية الفعَّ حوار م�ستمر بني احلكومات والهيئة على نحو ي�ساعد ويي�سِّ

اأهداف هذه التفاقية.

ة ولية اأع�ساء الهيئة  املادة 10- مدَّ
ومكافاأتهم

ة ولية اأع�ساء الهيئة خم�س �سنوات ويجوز اإعادة انتخابهم. 1- تكون مدَّ

خللف���ه  يح���قُّ  للهيئ���ة  جل�س���ة  اأول  ع�سي���ة  الهيئ���ة  يف  ع�س���و  كل  ولي���ة   2- تنته���ي 
ح�سورها.
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3- ُيعترب ع�سو الهيئة م�ستقيًل بانقطاعه عن ح�سور ثلث دورات متعاقبة.

4- يج���وز للمجل����س، بناًء على تو�سي���ة الهيئة، اأن يف�س���ل اأيَّ ع�س���و يف الهيئة مل يعد 
ي�ست���ويف ال�س���روط املطلوب���ة يف الفقرة 2 من امل���ادة 9. وت�سدر هذه التو�سي���ة مبوافقة ت�سعة من 

اأع�ساء الهيئة.

ة الباقية،  5- ميلأ املجل�ُس اأيَّ مقعد ي�سغر خلل ولية �ساغله، بانتخاب ع�سو اآخر للمدَّ
يف اأقرب وقت ممكن ووفقًا للأحكام املنطبقة من املادة 9.

د مقدارها اجلمعية العامة. 6- يتقا�سى اأع�ساء الهيئة مكافاأة منا�سبة ُتدِّ

املادة 11- نظام الهيئة الداخلي

1- تنتخ���ب الهيئ���ة رئي�سه���ا والأع�س���اء الذين ترى لزومه���م لتكوين مكتبه���ا، وتعتمد 
نظامها الداخلي.

2- تتم���ع الهيئة كلما راأت ل���زوم ذلك حل�سن اأداء وظائفها، وتعقد دورتني على الأقل 
كل �سنة تقوميية.

3- يكتمل ن�ساب اجتماعات الهيئة بح�سور ثمانية اأع�ساء.

املادة 12- تطبيق نظام التقديرات

د الهيئ���ة امليعاد اأو املواعي���د التي يجب فيها والطريقة الت���ي ينبغي بها تقدمي  1- ت���دِّ
ر ال�ستمارات اللزمة لذلك. التقديرات وفقًا لأحكام املادة 19، وتقرِّ

ت�س���ري عليه���ا ه���ذه  الت���ي ل  والأقالي���م  بالبل���دان  يتعل���ق  الهيئ���ة، فيم���ا  2- تق���وم 
 التفاقي���ة بدع���وة احلكوم���ات املعني���ة اإىل تق���دمي التقدي���رات اللزم���ة وفق���ًا لأح���كام ه���ذه 

التفاقية.
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د  ة دولة ع���ن تزويدها يف امليع���اد املحدَّ 3- تق���وم الهيئ���ة ق���در اإمكانها، عن���د تخلُّف اأيَّ
بالتقدي���رات اللزمة عن اأيِّ اإقليم م���ن اأقاليمها، بو�سع هذه التقدي���رات بنف�سها وبالتعاون، اإن 

اأمكن، مع احلكومة املعنية.

4- تق���وم الهيئ���ة بدرا�س���ة التقدي���رات، مبا يف ذل���ك التقدي���رات الإ�سافي���ة، ويجوز 
له���ا، اإلَّ فيم���ا يتعلق بالكمي���ات اللزمة للأغرا����س اخلا�سة، اأن تطل���ب ب�ساأن اأيِّ بل���د اأو اإقليم 
م عن���ه اأيُّ تقدير، املعلوم���ات التي ترى لزومه���ا ل�ستكمال ه���ذا التقدير اأو اإي�س���اح اأيِّ بيان   ُق���دِّ

وارد فيه.

الكافي���ة  الكمي���ة  عل���ى  وتوزيعه���ا  رات  املخ���دِّ ا�ستعم���ال  ق�س���ر  اأج���ل  5- م���ن 
ره���ا له���ذه الأغرا����س تق���وم الهيئ���ة، يف  اللزم���ة للأغرا����س الطبي���ة والعلمي���ة و�سم���ان توفُّ
اأق�س���ر وق���ت ممك���ن، باإق���رار التقدي���رات، مب���ا فيه���ا التقدي���رات الإ�سافي���ة؛ ويج���وز له���ا 
تعديله���ا كذل���ك مبوافق���ة احلكوم���ة املعني���ة. ويف حال���ة ع���دم التف���اق ب���ني احلكوم���ة والهيئة 
 يك���ون م���ن ح���ق الهيئ���ة و�س���ع واإب���لغ ون�س���ر تقديراته���ا اخلا�س���ة، مب���ا فيه���ا التقدي���رات

الإ�سافية.

6- تن�س���ر الهيئ���ة، بالإ�ساف���ة اإىل التقارير املذك���ورة يف امل���ادة 15، ويف الأوقات التي 
ة يف ال�سنة على الأقل، املعلوم���ات املتعلقة بالتقديرات والكفيلة، يف راأيها، بتف�سري  ده���ا، ومرَّ تدِّ

تنفيذ هذه التفاقية.

املادة 13- تطبيق نظام البيانات الإح�سائية

د الهيئ���ُة الطريق���َة وال�س���كَل اللذين يجب بهم���ا تقدمي البيان���ات الإح�سائية  1- ت���دِّ
ر ال�ستمارات اللزمة لذلك. املن�سو�س عليها يف املادة 20 وتقرِّ

ق من امتثال اأيَّة دولة طرف اأو غري طرف لأحكام  2- تدر�س الهيئة هذه البيانات للتحقُّ
هذه التفاقية.

3- للهيئ���ة اأن تطل���ب م���ن املعلومات الإ�سافي���ة ما ترى لزوم���ه ل�ستكم���ال اأو لإي�ساح 
املعلومات الواردة يف تلك البيانات الإح�سائية.

4- ل اخت�سا�س للهيئة يف توجيه اأيِّ �سوؤال اأو اإبداء اأيِّ راأي ب�ساأن البيانات الإح�سائية 
رات اللزمة للأغرا�س اخلا�سة. املتعلقة باملخدِّ
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 املادة 14- التدابري التي تتَّخذها الهيئة ل�سمان تنفيذ
 اأحكام التفاقية

م���ة اإليه���ا مبوج���ب ه���ذه  1- )اأ( اإذا ب���دت للهيئ���ة، بع���د درا�س���ة املعلوم���ات املقدَّ
التفاقي���ة من احلكوم���ات، اأو املعلومات املر�َسلة اإليها من اأجه���زة الأمم املتحدة اأو من الوكالت 
�س���ة، اأو م���ن املنظمات احلكومية الدولي���ة الأخرى اأو املنظم���ات الدولية غري احلكومية  املتخ�سِّ
الت���ي لها �سلحيات مبا�سرة يف املو�سوع والت���ي تتمتَّع مبركز ا�ست�ساري لدى املجل�س القت�سادي 
والجتماع���ي طبق���ًا للمادة 71 من ميث���اق الأمم املتح���دة اأو التي تتمتَّع مبركز مماث���ل بناًء على 
مة من تل���ك املنظمات  اتف���اق خا����س م���ع املجل�س، ب�س���رط موافقة اللجن���ة على املعلوم���ات املقدَّ
ة اأ�سب���اب مو�سوعية تدعوه���ا اإىل العتقاد باأنَّ ثم���ة اإخلًل �سديدًا  بن���اًء على تو�سي���ة الهيئة، اأيَّ
باأه���داف ه���ذه التفاقية لعدم قي���ام اأيِّ طرف اأو بل���د اأو اإقليم بتنفيذ اأحكامه���ا، فلها اأن تقرتح 
عل���ى احلكوم���ة املعني���ة الدخ���ول يف م�س���اورات معه���ا اأو اأن تطل���ب منه���ا تق���دمي الإي�ساح���ات 
اللزم���ة. واإذا اأ�سب���ح اأحد الأط���راف اأو البل���دان اأو الأقاليم، دومن���ا اأيِّ اإخ���لل بتنفيذ اأحكام 
ا لزراعة  ه���ذه التفاقي���ة، اأو وجدت دلئل تدلُّ عل���ى وجود خطر كبري من اأن ي�سبح مرك���زًا هامًّ
ار بها اأو ا�ستهلكها بطرق غ���ري م�سروعة، فمن حقِّ  رات اأو اإنتاجه���ا اأو �سناعته���ا اأو التِّ املخ���دِّ
الهيئ���ة اأن تقرتح عل���ى احلكومة املعنية الدخول يف م�ساورات معه���ا. ويجب على الهيئة، مع عدم 
ه���ا يف توجيه اأنظار ال���دول الأطراف واملجل�س واللجنة اإىل امل�ساأل���ة امل�سار اإليها يف  الإخ���لل بحقِّ
البن���د )د( اأدن���اه اأن تعترب من الأم���ور ال�سرية اأيَّ طل���ب للمعلومات واأيَّ اإي�س���اح من احلكومات 
 اأو اق���رتاح باإج���راء م�ساورات وكذلك امل�س���اورات التي تري مع اأيَّة حكوم���ة مبوجب اأحكام هذا 

البند.

)ب( للهيئ���ة، بع���د اتِّخاذ الإجراءات اللزم���ة وفقا للبند )اأ( اأع���له، اأن تقوم، اإن راأت 
لزوم���ًا لذل���ك، بدع���وة احلكومة املعني���ة اإىل اتِّخاذ التداب���ري العلجية التي تب���دو لزمًة يف هذه 

الظروف لتنفيذ اأحكام هذه التفاقية.

)ج(  للهيئ���ة اأن تق���رتح عل���ى احلكومة املعنية اإج���راء درا�سة م�ساألة م���ن امل�سائل امل�سار 
اإليه���ا يف البن���د )اأ( من ه���ذه الفقرة يف اإقليمه���ا وبالكيفية الت���ي تراها احلكوم���ة منا�سبة، اإذا 
رت احلكوم���ة املعنية اإجراء  راأت الهيئ���ة اأنَّ ه���ذا الإجراء �سروري لتقييم ه���ذه امل�ساألة. واإذا قرَّ
���ر لها خربة وخدمات �سخ����س اأو اأكرث من ذوي  ه���ذه الدرا�س���ة فلها اأن تطل���ب من الهيئة اأن توفِّ
���لت املطلوب���ة مل�ساع���دة موظف���ي احلكوم���ة يف الدرا�س���ة املقرتح���ة، ويك���ون ال�سخ����س اأو  املوؤهِّ
رهم الهيئة خا�سع���ني ملوافقة احلكومة، ويتمُّ تدي���د الو�سائل التي يجب  الأ�سخا����س الذي���ن توفِّ
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اإنتاجه���ا يف ه���ذه الدرا�سة واملهلة التي ينبغ���ي اأن ت�ستكمل خللها، بالت�س���اور بني احلكومة وبني 
 الهيئ���ة، وتنه���ي احلكوم���ة اإىل الهيئ���ة نتائ���ج الدرا�س���ة وتبنّي التداب���ري العلجية الت���ي ترى من 

اللزم اتِّخاذها.

م اإي�ساحات مر�سي���ة عندما طلب  )د(  اإذا وج���دت الهيئ���ة اأنَّ احلكوم���ة املعنية مل تق���دِّ
منه���ا تقدميه���ا مبوج���ب البن���د )اأ( اأع���له اأو مل تتَّخذ اأيَّ تداب���ري علجية دعي���ت اإىل اتِّخاذها 
خ���اذ اإجراء تع���اوين على  مبوج���ب البن���د )ب( اأع���له، اأو اأنَّ هن���اك حال���ة خط���رية ت�ستدعي اتِّ
���ه اأنظار ال���دول الأط���راف واملجل����س واللجنة اإىل  امل�ست���وى ال���دويل لعلجه���ا، فللهيئ���ة اأن توجِّ
�س���ت اأهداف ه���ذه التفاقي���ة اإىل خطر  ف الهيئ���ة عل���ى ه���ذا النح���و اإذا تعرَّ امل�ساأل���ة. وتت�س���رَّ
ف الهيئة  ���ة طريقة اأخرى؛ وتت�س���رَّ ي ومل يك���ن من املمك���ن حلُّ امل�ساألة ب�س���ورة مر�سية باأيَّ ج���دِّ
خ���اذ اإجراء تعاوين على  ف ذات���ه اإذا راأت اأنَّه توجد ثم���ة حالة خطرية ت�ستدعي اتِّ اأي�س���ًا الت�سرُّ
امل�ست���وى ال���دويل لعلجها واأنَّ توجي���ه نظر الدول الأط���راف واملجل�س واللجن���ة اإىل هذه احلالة 
ه���و اأن�س���ب طريقة لت�سهيل مثل ه���ذا الإجراء التع���اوين؛ وللمجل�س، بعد النظ���ر يف تقرير الهيئة 
���ه انتب���اه اجلمعي���ة العامة اإىل  ���رًا - ب�س���اأن امل�ساأل���ة، اأن يوجِّ  - ويف تقري���ر اللجن���ة اإن كان متوفِّ

هذه امل�ساألة.

2- للهيئ���ة، عن���د قيامها وفق���ًا للفقرة 1 )د( اأع���له، بلفت اأنظار الأط���راف واملجل�س 
���ة م�ساأل���ة، اأن تو�س���ي ال���دول الأط���راف، اإذا راأت لزوما لذلك، بوق���ف ا�سترياد  واللجن���ة اإىل اأيَّ
دة اأو  ا لفرتة حم���دَّ رات م���ن البل���د اأو الإقلي���م املعن���ي، اأو ت�سديرها اإلي���ه، اأو كليهم���ا، اإمَّ املخ���دِّ
 اإىل اأن تر�س���ى الهيئ���ة عن احلالة يف ذل���ك البلد اأو الإقلي���م. وللدولة املعني���ة اأن تعر�س امل�ساألة 

على املجل�س.

���ة م�ساألة تتناوله���ا اأحكام هذه امل���ادة، واإنهاوؤه اإىل  3- يح���قُّ للهيئ���ة ن�سر تقرير عن اأيَّ
املجل����س ال���ذي يقوم باإحالت���ه اإىل جميع ال���دول الأط���راف. واإذا ن�سرت الهيئة يف ه���ذا التقرير 
���ة معلومات متعلقة بهذا الق���رار، فتن�سر فيه كذلك راأي  اأيَّ ق���رار متَّخ���ذ مبوجب هذه املادة اأو اأيَّ

احلكومة املعنية اإن طلبت اإليها ذلك.

ة ق�سية اإن كان قرار الهيئة املن�سور مبوجب هذه املادة غري اإجماعي  4- اإذا حدث يف اأيَّ
فيجب بيان اآراء الأقلية.
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ة  لها يف اأيَّة جل�سة تعقده���ا الهيئة وتبحث فيها اأيَّ 5- ُتدع���ى كل دول���ة اإىل اإيفاد من ميثِّ
م�ساألة تعني تلك الدولة مبا�سرة مبوجب هذه املادة.

6- ُتتَّخذ قرارات الهيئة ال�سادرة مبوجب هذه املادة باأغلبية ثلثي جمموع عدد اأع�ساء 
الهيئة.

رًا- امل�ساعدة التقنية واملالية املادة 14 مكرَّ

يج���وز للهيئ���ة، يف احل���الت الت���ي تراه���ا منا�سب���ة، اأن تق���وم، بالتف���اق م���ع احلكوم���ة 
ن���ة يف الفقرت���ني 1 و2 من امل���ادة 14 اأو ب���دًل عنها،  املعني���ة، و�س���واء ع���لوة عل���ى التداب���ري املبيَّ
�سة بتق���دمي م�ساعدة  ���ة التابعة للأمم املتح���دة وال���وكالت املتخ�سِّ بتو�سي���ة الأجه���زة املخت�سَّ
تقني���ة اأو مالي���ة اأو كلتيهم���ا اإىل احلكوم���ة دعم���ًا جلهوده���ا يف ال�سط���لع بالتزاماتها مبوجب 
و38  و35   2 امل���واد  اإليه���ا يف  امل�س���ار  اأو  ن���ة  املبيَّ اللتزام���ات  ذل���ك  مب���ا يف  التفاقي���ة،   ه���ذه 

رًا. و38 مكرَّ

املادة 15- تقارير الهيئة

1- ُتِع���دُّ الهيئُة تقري���رًا �سنويًّا عن اأعمالها وم���ا ترى لزومه من تقاري���ر اإ�سافية، كما 
رة لديها، وبيانًا، يف احلالت املنا�سبة،  نها تليًل للتقديرات واملعلوم���ات الإح�سائية املتوفِّ ت�سمِّ
مة اأو مطلوبة من احلكومات. وكذلك اأيَّة ملحظات اأو تو�سيات  بالإي�ساح���ات التي قد تكون مقدَّ
م هذه التقارير اإىل املجل�س ع���ن طريق اللجنة التي يجوز لها اإبداء  ق���د ت���ودُّ الهيئة اإبدائها. وُتقدَّ

ما ت�ست�سوبه من ملحظات.

2- ُتر�َسل التقارير اإىل الدول الأطراف وين�سرها الأمني العام بعد ذلك. وتطلق الدول 
ية توزيعها. الأطراف حرِّ

املادة 16- الأمانة

ر الأمني العام للجنة وللهيئة خدمات الأمانة اللزمة لهما. وعلى وجه اخل�سو�س يعنيِّ  يوفِّ
الأمنُي العامُّ اأمنَي الهيئة بالت�ساور مع الهيئة.
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املادة 17- الإدارة اخلا�سة

تقيم الدول الأطراف اإدارة خا�سة لتطبيق اأحكام هذه التفاقية.

 املادة 18- املعلومات التي تقّدمها الدول الأطراف اإىل
 الأمني العام

م ال���دول الأط���راف اإىل الأمني العام ما ق���د تطلبه اللجنة م���ن معلومات ترى  1- تق���دِّ
لزومها ملبا�سرة وظائفها، ول �سيما ما يلي:

)اأ(    تقريرًا �سنويًّا عن تطبيق التفاقية يف كل اإقليم من اأقاليمها؛

)ب( ن�سو����س جمي���ع القوان���ني والأنظم���ة التي ت�سدر من ح���ني اإىل اآخ���ر لإعمال هذه 
التفاقية؛

ار غري امل�سروع، مبا فيها تفا�سيل  ره اللجنة م���ن تفا�سيل عن عمليات التِّ )ج(  م���ا تقرِّ
ا ملا  ار غري امل�سروع املكت�سفة، اإن كانت هذه التفا�سيل ذات اأهمية اإمَّ كل عملية من عمليات التِّ
ا  ا للكميات املعنية، واإمَّ رات واإمَّ ار غري امل�سروع باملخ���دِّ تلقي���ه من �س���وء على م�سادر تزويد التِّ

للطريقة امل�ستخَدمة من التجار غري ال�سرعيني؛

لة اإ�سدار �سهادات اأو اإجازات الت�سدير  )د(   اأ�سماء وعناوين ال�سلطات احلكومية املخوَّ
وال�سترياد.

2-  تق���وم الدول الأطراف بتقدمي املعلومات امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة بالطريقة 
ويف املواعيد ويف ال�ستمارات التي قد تطلبها اللجنة.

رات املادة 19- تقديرات الكميات اللزمة من املخدِّ

1- تق���وم الدول الأطراف كل عام وبالن�سبة اإىل كل اإقليم من اأقاليمها مبوافاة الهيئة، 
دها بها، بالتقديرات  رهما هذه الهيئ���ة ويف ال�ستمارات التي تزوِّ بالطريق���ة وبال�سورة اللتني تقرِّ

املت�سلة بالأمور التالية:

رات التي �ست�ستهلك يف الأغرا�س الطبية والعلمية؛ )اأ( كميات املخدِّ
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رات الأخ���رى، وامل�ستح�سرات  رات التي �ست�ستعم���ل يف �سنع املخ���دِّ )ب( كمي���ات املخ���دِّ
املدرجة يف اجلدول الثالث، واملواد التي ل تتناولها هذه التفاقية؛

رات التي �ستكون خمزونة يف 31 كانون الأول/دي�سمرب من ال�سنة التي  )ج(   كميات املخدِّ
تتناولها التقديرات؛

رات التي ينبغي اإ�سافتها اإىل املخزون اخلا�س؛ )د(   كميات املخدِّ

)ه�( م�ساح���ة الأرا�س���ي )بالهكت���ارات( التي �سُت�ستخ���دم يف زراعة خ�سخا����س الأفيون 
وموقعها الجغرافي؛

)و(   كمية الأفيون التي �ستنتج بالتقريب؛

رات ا�سطناعية؛ )ز(   عدد املوؤ�س�سات ال�سناعية التي �ست�سنع خمدِّ

رات ال�سطناعية التي �ست�سنعها كل م���ن املوؤ�س�سات امل�سار اإليها يف  )ح(  كمي���ات املخ���دِّ
البند ال�سابق.

ر با�ستثناء الأفيون  2- )اأ(  يتك���وَّن جمموع التقديرات بالن�سب���ة اإىل كل اإقليم وكل خمدِّ
رات ال�سطناعية، مع مراعاة الكميات املخ�سومة املن�سو�س عليها يف الفقرة 3 من املادة 21،   واملخدِّ
دة يف البن���ود )اأ( و)ب( و)د( من الفقرة 1 م���ن هذه املادة،  م���ن حا�س���ل جم���ع الكميات املح���دَّ
ة كمية لزمة لرفع مقدار املخ���زون القائم يف 31 كانون الأول/دي�سمرب من ال�سنة  م�ساف���ًا اإليه اأيَّ

ر له وفقًا للبند )ج( من الفقرة 1. ال�سابقة اإىل امل�س�توى املقدَّ

)ب(    يتك���وَّن جمم���وع التقدي���رات املتعلقة بالأفي���ون بالن�سبة اإىل كل اإقلي���م، مع مراعاة 
الكميات املخ�سومة املن�سو�س عليها يف الفقرة 3 من املادة 21 بخ�سو�س ال�سترياد ويف الفقرة 
دة يف البن���ود )اأ( و)ب( و)د( من  ا من حا�س���ل جمع الكميات املحدَّ رًا، اإمَّ 2 م���ن امل���ادة 21 مكرَّ
ة كمية لزمة لرفع مقدار املخزون القائم يف 31 كانون  الفقرة الأوىل من هذه املادة م�سافًا اإليه اأيَّ
ر له وفقا للبن���د )ج( من الفقرة 1، اأو من  الأول/دي�سم���رب من ال�سن���ة ال�سابقة اإىل امل�ستوى املقدَّ

دة يف البند )و( من الفقرة 1 من هذه املادة، اأيُّهما اأكرب. الكمية املحدَّ

ر ا�سطناع���ي بالن�سبة لكل اإقليم، مع  )ج(  يتك���وَّن جمموع التقدي���رات املتعلقة بكل خمدِّ
ا من حا�سل جمع  مراع���اة الكمي���ات املخ�سومة املن�سو����س عليها يف الفقرة 3 من امل���ادة 21، اإمَّ
ة كمية  دة يف البنود )اأ( و)ب( و)د( من الفقرة 1 م���ن هذه املادة م�سافا اإليه اأيَّ الكمي���ات املح���دَّ
لزم���ة لرفع مقدار املخزون القائم يف 31 كان���ون الأول/دي�سمرب من ال�سنة ال�سابقة اإىل امل�ستوى 
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دة يف البند )ح( من  ر له وفقًا للبند )ج( من الفق���رة 1، اأو من حا�سل جمع الكميات املحدَّ املق���دَّ
الفقرة 1 من هذه املادة اأيُّهما اأكرب.

مة مبوجب البنود ال�سابقة من هذه الفقرة ب�سورة منا�سبة  ل التقديرات املقدَّ )د(   ُتع���دَّ
بطت ثمَّ اأُفرج عنها بعد ذلك لل�ستعمال امل�سروع  ة كمي���ة تكون قد �سُ بحي���ث ت�سع يف احل�ساب اأيَّ

وكذلك اأيَّة كمية �ُسحبت من املخزون اخلا�س ل�سدِّ حاجات ال�سكان املدنيني.

م، اأثن���اء ال�سنة، تقديرات اإ�سافية ت�سفعها باإي�ساح للظروف التي  3- لكل دولة اأن تقدِّ
ا�ستلزمتها.

نة  4- تقوم الدول الأط���راف باطلع الهيئة على الطريقة املتبعة لتحديد الكميات املبيَّ
يف التقديرات وعلى جميع التغيريات املدَخلة على هذه الطريقة.

5- يحظ���ر تاوز التقدي���رات، مع مراعاة الكمي���ات املخ�سوم���ة املن�سو�س عليها يف 
رًا بعني العتبار عند القت�ساء. الفقرة 3 من املادة 21، ومع اأخذ اأحكام املادة 21 مكرَّ

م   املادة 20- البيانات الإح�سائية التي ُتقدَّ
اإىل الهيئة

1- تق���وم الدول الأطراف بالن�سبة اإىل كل اإقليم من اأقاليمها مبوافاة الهيئة بالطريقة 
دها بها، بالبيانات الإح�سائية  رهما هذه الهيئة، ويف ال�ستم���ارات التي تزوِّ وبال�س���كل اللذين تقرِّ

اللزمة عن الأمور التالية:

رات و�سنعها؛ )اأ(   اإنتاج املخدِّ

رات الأخرى، وامل�ستح�سرات املدرجة يف اجلدول  رات يف �سنع املخدِّ )ب( ا�ستعمال املخدِّ
رات؛ الثالث، واملواد التي ل تتناولها هذه التفاقية، وا�ستعمال ق�ّس اخل�سخا�س يف �سنع املخدِّ

رات؛ )ج(  ا�ستهلك املخدِّ

رات وق�س اخل�سخا�س؛ )د(   ا�سترياد وت�سدير املخدِّ

رات والت�سرف يف الكميات امل�سبوطة؛ )ه�(  �سبط املخدِّ

رات يف 31 كانون الأول/دي�سمرب من ال�سنة التي تتناولها البيانات؛ )و(   خمزون املخدِّ

ق من اأنها تزرع بخ�سخا�س الأفيون. )ز(  امل�ساحة التي ميكن التحقُّ
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2- )اأ( ُتعدُّ البيانات الإح�سائية �سنويًّا عن الأمور امل�سار اإليها يف الفقرة 1، با�ستثناء 
م اإىل الهيئة يف موعد ل يتج���اوز 30 حزيران/يونيه التايل لل�سنة التي تتناولها  البن���د )د(، وُتقدَّ

هذه البيانات.

 )ب( يج���ري كّل ثلث���ة اأ�سه���ر اإعداد البيان���ات الإح�سائية ع���ن الأمور امل�س���ار اإليها يف
م هذه البيانات اإىل الهيئ���ة يف غ�سون �سهر من بعد نهاية الف�سل  البن���د )د( م���ن الفقرة 1 وُتقدَّ

الذي تتناوله.

ة بيان���ات اإح�سائية عن املخزون اخلا�س، ولكن  3- ل تل���زم الدول الأطراف بتقدمي اأيَّ
رات امل�ستوردة اإىل البلد اأو الإقليم اأو امل�سرتاة من  يج���ب عليها تقدمي بيانات م�ستقلَّة، عن املخ���دِّ
رات التي �ُسحبت من املخزون  داخله ل�ستعمالها يف الأغرا�س اخلا�سة، وكذلك عن كميات املخدِّ

اخلا�س ل�سدِّ حاجات ال�سكان املدنيني.

رات وا�ستريادها املادة 21- تديد �سنع املخدِّ

ر ي�سنعها وي�ستوردها اأيُّ بلد اأو اإقليم يف  1- ل يجوز اأن يتجاوز جمموع كميات اأيِّ خمدِّ
ة �سنة، حا�سل جمع الكميات التالية: اأيَّ

)اأ(   الكمية امل�ستهلكة، يف حدود التقدير اخلا�س بها، يف الأغرا�س الطبية والعلمية؛

رات الأخرى،  )ب( الكمي���ة امل�ستعمل���ة، يف ح���دود التقدير اخلا�س به���ا، يف �سنع املخ���دِّ
وامل�ستح�سرات املدرجة يف اجلدول الثالث، واملواد التي ل تتناولها هذه التفاقية؛

رة؛ )ج(  الكمية امل�سدَّ

د يف التقدير اخلا�س به؛ )د(  الكمية امل�سافة اإىل املخزون لرفعه اإىل امل�ستوى املحدَّ

)ه�( الكمي���ة الت���ي يتمُّ احل�سول عليه���ا، يف حدود التقدير اخلا�س به���ا، ل�ستعمالها يف 
الأغرا�س اخلا�سة.

���ة كمية �سبطت واأُفرج  دة يف الفقرة 1 اأيَّ 2- ُيخ�س���م من حا�سل جمع الكمي���ات املحدَّ
ة كمية �ُسحبت من املخ���زون اخلا�س ل�سدِّ حاجات ال�سكان  عنه���ا لل�ستعم���ال امل�سروع، وكذلك اأيَّ

املدنيني.

تتج���اوز  �سن���ة  ���ة  اأيَّ يف  امل�ست���وردة  اأو  امل�سنوع���ة  الكمي���ة  اأنَّ  للهيئ���ة  تب���نيَّ  3- اإذا 
���ة كمي���ة خم�سوم���ة مبوجب  دة يف الفق���رة 1، مطروح���ًا من���ه اأيَّ حا�س���ل جم���ع الكمي���ات املح���دَّ
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ي���ة يف نهاي���ة ال�سن���ة م���ن الكمية  ن���ة املتبقِّ الفق����رة 2 م���ن ه���ذه امل���ادة، ُتخ�س���م الزي���ادة املتبيَّ
دة يف الفق���رة 2   امل�سنوع���ة اأو امل�ست���وردة يف ال�سن���ة التالي���ة اأو م���ن جمم���وع التقدي���رات املح���دَّ

من املادة 19.

4- )اأ( اإذا اتَّ�س���ح من بيانات ال�سترياد والت�سدير الإح�سائية )املادة 20( اأنَّ الكمية 
رة اإىل اأيِّ بل���د اأو اإقليم تتجاوز جمموع التقديرات اخلا�سة به���ذا البلد اأو الإقليم كما هو  امل�س���دَّ
د يف الفقرة 2 من املادة 19، م�سافًا اإلي���ه الكميات املبيَّنة ك�سادرات بعد خ�سم اأيِّ مقدار  حم���دَّ
زائ���د تب���نيَّ وجوده مبوجب الفقرة 3 من هذه املادة، فللهيئة اأن تبلِّغ هذه احلقيقة اإىل الدول التي 

ترى الهيئة �سرورة اطلعها عليها؛

ة كميات  )ب( متتنع الدول الأطراف، فور ت�سلُّمها مثل هذا البلغ، عن اإجازة ت�سدير اأيَّ
ر املعني، خلل ال�سنة اجلارية اإىل هذا البلد اأو الإقليم، اإلَّ يف احلالت التالية: اأخرى من املخدِّ

‘1’  يف حال���ة تق���دمي تقدير اإ�سايف بالن�سبة اإىل هذا البل���د اأو الإقليم عن اأيَّة كمية 
زائدة م�ستوردة وكذلك عن الكمية الإ�سافية اللزمة؛

ر اأنها ت�ستلزم الكمية  ‘2’  اأو يف احل���الت ال�ستثنائية التي ترى حكومة البلد امل�سدِّ
رة لعلج املر�سى. امل�سدَّ

رًا- تديد اإنتاج الأفيون املادة 21 مكرَّ

م اإنتاج الأفيون يف اأيِّ بلد اأو اإقليم وُيراَقب، ب�سورة ت�سمن، قدر امل�ستطاع، األَّ  1- ُينظَّ
دة  ���ة �سنة، تقديرات كمية الأفيون املزمع اإنتاجها، كما هي حمدَّ تتج���اوز الكمية املنَتجة منه يف اأيَّ

يف البند )و( من الفقرة 1 من املادة 19.

���رة لديها مبوج���ب اأحكام هذه  2- اإذا وج���دت الهيئ���ة، ا�ستن���ادًا اإىل املعلوم���ات املتوفِّ
م تقدي���رات مبوجب اأح���كام الفق���رة 1 )و( م�ن امل����ادة 19،  التفاقي���ة، اأنَّ اأح���د الأط���راف ق���دَّ
ومل يق�س���ر الأفي���ون املنت���ج داخل حدوده عل���ى الأغرا����س امل�سروعة وفق���ًا للتقدي���رات املتعلقة 
ا بطريق���ة م�سروع���ة اأو بطريقة غ���ري م�سروعة  بذل���ك، واأنَّ كمي���ة هام���ة م���ن الأفيون املنت���ج اإمَّ
ر، بع���د درا�سة  ار غ���ري امل�سروع، فللهيئ���ة اأن تقرِّ داخ���ل ح���دود ه���ذا الطرف قد دخل���ت يف التِّ
اإي�ساح���ات الط���رف املعني التي ينبغ���ي تقدميها اإىل الهيئ���ة يف غ�سون �سهر واح���د بعد اإ�سعاره 
باكت�س���اف ه���ذه الواقع���ة، خ�سم كام���ل الكمي���ة اأو جزء منه���ا من الكمي���ة التي �سيت���مُّ اإنتاجها 
وم���ن جمم���وع التقدي���رات املن�سو�س عليها يف الفق���رة 2 )ب( من املادة 19 لل�سن���ة التالية التي 
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ميك���ن فيها م���ن الناحية التقنية اإج���راء هذا اخل�سم، وم���ع مراعاة ف�سل ال�سن���ة والرتباطات 
 التعاقدي���ة لت�سدي���ر الأفي���ون. وي�سري هذا الق���رار بعد ت�سعني يوم���ًا من اإ�سع���ار الطرف املعني 

بذلك.

 3- تت�ساور الهيئة مع الطرف املعني، بعد اإخطاره بالقرار الذي اتَّخذته مبوجب الفقرة 2
اأعله ب�ساأن اخل�سم املذكور، من اأجل حلِّ املوقف ب�سكل مر�س.

4- اإذا مل ُيح���ّل املوقف ب�س���كل مر�س، فللهيئة اأن تطبق التداب���ري املن�سو�س عليها يف 
املادة 14 اإذا وجدت ذلك منا�سبًا.

5- تراع���ي الهيئ���ة، عند اتِّخاذ قراره���ا ب�ساأن اخل�س���م املذكور يف الفق���رة 2 اأعله، 
ار غري امل�سروع  ت اإىل م�سكلة التِّ كاف���ة الظروف املت�سلة باملو�س���وع مبا فيها الظروف الت���ي اأدَّ
امل�سار اإليها يف الفقرة 2 اأعله وكذلك اأيَّة تدابري رقابية جديدة ذات �سلة باملو�سوع تكون الدولة 

الطرف قد اتَّخذتها.

املادة 22- حكم خا�س ي�سري على الزراعة

1- تظ���ر ال���دول الأط���راف املعني���ة زراع���ة خ�سخا����س الأفي���ون اأو جنبة الك���وكا اأو 
���ب كلم���ا راأت اأنَّ الأح���وال ال�سائ���دة يف بلدها اأو اأح���د اأقاليمها تعل حظ���ر زراعتها  نبت���ة القنَّ
ار  رات اإىل التِّ  اأن�س���ب و�سيل���ة حلماي���ة ال�سح���ة العام���ة والرف���اه الع���ام ومن���ع توي���ل املخ���دِّ

غري امل�سروع.

���ب  2- تق���وم الدول���ة الط���رف الت���ي تظ���ر زراع���ة خ�سخا����س الأفي���ون اأو نبت���ة القنَّ
ُت���زرع ب�س���ورة غ���ري �سرعي���ة وتدمريه���ا،  ���ة نبات���ات  خ���اذ التداب���ري املنا�سب���ة ل�سب���ط اأيَّ باتِّ
 با�ستثن���اء الكمي���ات الب�سيط���ة الت���ي يحتاجه���ا البل���د الط���رف للأغرا����س العلمي���ة واأغرا����س 

الأبحاث.

املادة 23- الأجهزة الوطنية ل�سوؤون الأفيون

مل  والت���ي  الأفي���ون  خ�سخا����س  بزراع���ة  ت�سم���ح  الت���ي  الط���رف  الدول���ة  1- تق���وم 
���ا واح���دًا اأو اأك���رث )وُي�س���ار اإلي���ه فيم���ا بع���د بعب���ارة "اجله���از  تن�س���ئ ل���ه بع���د جه���ازًا حكوميًّ
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 احلكوم���ي"(، باإن�س���اء مثل هذا اجله���از والحتفاظ به ملبا�س���رة الوظائ���ف املن�سو�س عليها يف 
هذه املادة.

2- تق���وم كل دول���ة طرف كه���ذه باإخ�ساع زراع���ة خ�سخا����س الأفيون لإنت���اج الأفيون، 
والأفيون ذاته، للأحكام التالية:

د اجلهاز احلكومي املناطق وقطع الأرا�سي التي ي�سمح فيها بزراعة خ�سخا�س  )اأ(    يحدِّ
الأفيون لإنتاج الأفيون؛

اع احلا�سلني على الرخ����س اللزمة من اجلهاز  )ب( ل ُي�سم���ح به���ذه الزراعة اإلَّ لل���زرَّ
احلكومي؛

د كل رخ�سة م�ساحة الأر�س امل�سموح بزراعتها؛ )ج(  تدِّ

اع خ�سخا����س الأفي���ون بت�سليم حم�س���ول الأفيون بكامل���ه للجهاز  )د(   ُيل���زم جمي���ع زرَّ
احلكومي وي�سرتي اجلهاز احلكومي هذا املح�سول ويت�سلَّمه ماديًّا يف اأقرب وقت ممكن، على األَّ 

يتجاوز ذلك اأربعة اأ�سهر من نهاية احل�ساد؛

)ه�( ميل���ك اجلهاز احلكوم���ي وحده، بالن�سب���ة اإىل الأفيون، حقَّ ال�ست���رياد والت�سدير 
اع اأ�سباه قلويات الأفيون والأفيون  وت���ارة اجلملة والحتفاظ مبخزون غري الذي يحتفظ ب���ه �سنَّ
الطب���ي وم�ستح�سرات الأفيون. ول تلزم الدول الأطراف لتطبيق هذا احلكم على الأفيون الطبي 

وامل�ستح�سرات الأفيونية.

3- ميار�س الوظائف احلكومية امل�سار اإليها يف الفقرة 2 جهاز حكومي واحد اإذا �سمح 
د�ستور الدولة الطرف بذلك.

 املادة 24- تديد اإنتاج الأفيون املعّد
 للتجارة الدولية

اأو  الأفي���ون  زراع���ة  يف  الب���دء  تن���وي  الت���ي  الط���رف  الدول���ة  ى  1- )اأ( تتح���رَّ
للتقدي���رات  وفق���ًا  للأفي���ون،  القائ���م  العامل���ي  الحتي���اج  مراع���اة  احل���ايل،  اإنتاج���ه  زي���ادة 
يف اإنتاج���ه  يف  اإف���راط  ح���دوث  اإىل  ل���ه  اإنتاجه���ا  ي  ي���وؤدِّ ل  بحي���ث  الهيئ���ة،  تن�سره���ا   الت���ي 

العامل ككل.
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)ب( متتنع كل دولة طرف عن ال�سماح باإنتاج الأفيون اأو زيادة اإنتاجه احلايل يف اإقليمها 
ار غري امل�سروع به. ي اإىل التِّ اإن راأت اأنَّ ذلك قد يوؤدِّ

2- )اأ( م���ع عدم الإخ���لل باأحكام الفقرة 1، تقوم الدولة الطرف، التي مل تكن يف 1 
كان���ون الثاين/يناير 1961 تنتج اأفيونًا للت�سدي���ر، والتي ترغب يف ت�سدير الأفيون الذي تنتجه، 
بكمي���ات ل تتجاوز خم�س���ة اأطنان يف ال�سنة باإبلغ الهيئة بذلك وت�سفع هذا البلغ مبعلومات عما 

يلي:

‘1’  التداب���ري الرقابية ال�سارية، ح�سبما تقت�سيه ه���ذه التفاقية فيما يتعلق باإنتاج 
الأفيون وت�سديره؛

ع ت�سدير هذا الأفيون اإليها؛  ‘2’ ا�سم البلد اأو اأ�سماء البلدان التي تتوقَّ

ا اأن توافق على هذا البلغ اأو تو�سي الدول���ة الطرف املعنية بعدم اإنتاج الأفيون  ويج���وز للهيئ���ة اإمَّ
للت�سدير.

حيثم���ا اأرادت دول���ة طرف من غ���ري املن�سو�س عليها يف الفق���رة 3 اأن تنتج  )ب(   
الأفي���ون للت�سدير بكميات تتجاوز خم�سة اأطنان يف ال�سنة، تبلِّغ املجل�س بذلك �سافعًة هذا البلغ 

باملعلومات املنا�سبة، مبا فيها:

‘1’  تقدير الكميات املزمع اإنتاجها للت�سدير؛
‘2’  الرقابة القائمة اأو املعتزمة فيما يتعلق بالأفيون املزمع اإنتاجه؛

ع ت�سدير هذا الأفيون اإليها؛ ‘3’  ا�سم البلد اأو اأ�سماء البلدان التي تتوقَّ

ا اأن يوافق على هذا البلغ اأو يو�سي الدولة الطرف املعنية بعدم القيام باإنتاج  ويجوز للمجل�س اإمَّ
الأفيون للت�سدير.

3- بالرغ���م من اأحكام البندين )اأ( و)ب( من الفقرة 2، يجوز لكل دولة طرف قامت 
خ���لل ال�سنوات الع�س���ر ال�سابقة مبا�سرة ليوم 1 كان���ون الثاين/يناي���ر 1961، بت�سدير الأفيون 

املنتج يف بلدها، اأن ت�ستمر يف ت�سدير الأفيون الذي تنتجه.

4- )اأ( يحظ���ر على كل دولة طرف اأن ت�ستورد الأفي���ون من اأيِّ بلد اأو اإقليم اإلَّ اإذا كان 
ُمنتجًا يف اإقليم:
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‘1’  دولة طرف م�سار اإليها يف الفقرة 3؛
‘2’  دول���ة طرف قامت باإبلغ الهيئة وفقًا ملا ه���و من�سو�س عليه يف البند )اأ( من 

الفقرة 2؛

‘3’  دول���ة طرف نال���ت موافقة املجل�س وفقًا ملا هو من�سو����س علي�ه يف البن�د )ب( 
من الفقرة 2.

���ة دولة طرف اأن ت�ستورد  )ب( بالرغ���م من اأح���كام البند )اأ( من هذه الفقرة، يجوز لأيَّ
ر الأفيون خلل ال�سنوات الع�سر ال�سابقة مبا�سرة ليوم 1  اأفيونًا ُمنتجًا يف اأيِّ بلد كان ينتج وي�سدِّ
كان���ون الثاين/يناير 1961، اإن كان هذا البلد قد اأن�ساأ ويحتفظ بهيئة اأو جهاز للمراقبة الوطنية 
الة نافذة ت�سمن عدم تويل  لتحقيق الأغرا�س املن�سو�س عليها يف املادة 23 وكان لديه و�سيلة فعَّ

ار غري امل�سروع. الأفيون الذي ينتجه اإىل التِّ

5- ل متنع اأحكام هذه املادة اأيَّة دولة طرف:

)اأ(   من اإنتاج الأفيون بكميات كافية ل�سدِّ حاجاتها؛

���ار غري امل�سروع اإىل ط���رف اآخر، وفقًا  )ب( اأو م���ن ت�سدي���ر الأفيون امل�سبوط يف التِّ
ملقت�سيات هذه التفاقية.

املادة 25- مراقبة ق�ّس اخل�سخا�س

1- تق���وم الدولة الط���رف التي ت�سمح بزراع���ة خ�سخا�س الأفي���ون لأغرا�س غري اإنتاج 
الأفيون باتِّخاذ التدابري اللزمة ل�سمان ما يلي:

)اأ(   عدم اإنتاج الأفيون من هذا اخل�سخا�س؛

رات من ق�ّس اخل�سخا�س؛ )ب( فر�س مراقبة كافية على �سنع املخدِّ

���ق الدول الأطراف على ق����سّ اخل�سخا�س نظام �سه���ادات ال�سترياد واإجازات  2- ُتطبِّ
الت�سدير كما هو من�سو�س عليه يف الفقرات 4-15 من املادة 31.

م ال���دول الأط���راف عن ا�ست���رياد ق�ّس اخل�سخا����س وت�سدي���ره ذات البيانات  3- ُتق���دِّ
رات املن�سو�س عليه���ا يف الفقرتني 1 )د( و2 )ب( من  الإح�سائي���ة املطلوبة بالن�سب���ة اإىل املخدِّ

املادة 20.
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املادة 26- جنبة الكوكا واأوراق الكوكا

1- تق���وم الدول���ة الطرف التي ت�سم���ح بزراعة جنبة الك���وكا، باإخ�ساعه���ا هي واأوراق 
ا  الك���وكا لنظ���ام املراقب���ة املن�سو����س علي���ه يف امل���ادة 23 بالن�سب���ة  اإىل خ�سخا�س الأفي���ون، اأمَّ
فيم���ا يتعلق بالفق���رة 2 )د( من املادة املذكورة، ف���اإنَّ اللتزام املفرو�س عل���ى اجلهاز احلكومي 
 املن�سو����س عليه فيه���ا يقت�سر على حيازة املح�س���ول املادية يف اأقرب وقت ممك���ن بعد النتهاء 

من ح�ساده.

2- تعم���ل ال���دول الأطراف، ق���در الإمكان، على اجتث���اث جذور جميع جنب���ات الكوكا 
ية. وتقوم باإتلف جنبات الكوكا املزروعة بطريقة غري م�سروعة. الربِّ

املادة 27- اأحكام اإ�سافية تتعلق باأوراق الكوكا

1- لل���دول الأط���راف اأن ت�سم���ح با�ستعم���ال اأوراق الك���وكا يف ت�سري امل���واد العطرية 
اخلالي���ة وجوبًا من اأيَّة مادة �سبه قلوية، ولها بقدر م���ا يقت�سيه هذا ال�ستعمال، اأن ت�سمح باإنتاج 

ار بها وحيازتها. هذه الأوراق وا�ستريادها وت�سديرها والتِّ

2- تقوم الدول الأطراف بتقدمي تقديرات )املادة 19( وبيانات اإح�سائية )املادة 20( 
�سة لتح�سري املواد العطرية، فيما عدا اأوراق الكوكا امل�ستعَملة  منف�سلة عن اأوراق الكوكا املخ�سَّ
يف ا�ستخ���راج اأ�سب���اه القلوي���ات وامل���واد العطري���ة يف اآن واح���د اإن اأو�سحت ذل���ك يف التقديرات 

والبيانات الإح�سائية.

املادة 28- مراقبة القنَّب

1- اإذا �سمح���ت دولة طرف بزراع���ة نبتة القنَّب لإنتاج القنَّب اأو راتينج القنَّب، تخ�سع 
زراعتها لنظام املراقبة املن�سو�س عليه يف املادة 23 املتعلقة مبراقبة خ�سخا�س الأفيون.

�سة ق�س���رًا للأغرا�س  ���ب املخ�سَّ 2- ل ت�س���ري ه���ذه التفاقي���ة على زراعة نبت���ة القنَّ
ال�سناعية )الألياف والبذور( اأو لأغرا�س الب�ستنة.

3- تتَّخذ الدول الأطراف التدابري التي قد تكون لزمة ملنع اإ�ساءة ا�ستعمال اأوراق نبتة 
ار بها. القنَّب والتِّ
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رات املادة 29- �سنع املخدِّ

رات لنظام الإج���ازة اإلَّ اإذا قامت به  1- تق���وم الدول الأط���راف باإخ�ساع �سنع املخ���دِّ
واحدة اأو اأكرث من موؤ�س�سات الدولة.

2- تقوم الدول الأطراف مبا يلي:

اأ�سخا����س  م���ن  رات  املخ���دِّ �سن���ع  يف  ي�س���رتك  اأو  يعم���ل  م���ن  جمي���ع   )اأ(   مراقب���ة 
وموؤ�س�سات؛

رات لنظام الإجازة؛ )ب( اإخ�ساع املن�ساآت والأماكن التي ميكن فيها �سنع املخدِّ

د فيها اأنواع  رات املجازي���ن باحل�سول على رخ�س دورية ت���دَّ ���اع املخدِّ )ج(  اإل���زام �سنَّ
رات الت���ي يح���قُّ لهم �سنعه���ا. ول يل���زم مع ذلك احل�س���ول على رخ�س���ة دورية  وكمي���ات املخ���دِّ

للم�ستح�سرات.

رات  3- تقوم الدول الأطراف، مع مراعاة الأحوال ال�سائدة يف ال�سوق، مبنع تراكم املخدِّ
رات بكمي���ات تفوق الكمي���ات اللزمة ل�س���ري الأعمال   وق����س اخل�سخا����س يف ح���وزة �سناع املخ���دِّ

العادي.

املادة 30- التجارة والتوزيع

رات وتوزيعها لنظام الإجازة  1-   )اأ(    تق���وم الدول الأط���راف باإخ�ساع تارة املخ���دِّ
ما مل تزاولهما واحدة اأو اأكرث من موؤ�س�ساتها.

)ب( تقوم الدول الأطراف مبا يلي:

رات اأو توزيعها من  ‘1’       مراقب���ة جمي���ع من يعم���ل اأو ي�س���رتك يف ت���ارة املخ���دِّ
اأ�سخا�س وموؤ�س�سات؛

‘2’        اإخ�س���اع املن�س���اآت والأماكن التي ميكن فيه���ا مزاولة هذه التج���ارة اأو هذا 
التوزيع لنظام الإجازة. ول يلزم تطبيق هذا النظام على امل�ستح�سرات.
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)ج(   ل يل���زم تطبي���ق اأحكام البندين )اأ( و)ب( املتعلقني بنظام الإجازة على املاأذونني 
ر�سمّيًا بالقيام بالوظائف العلجية اأو العلمية اأثناء قيامهم بها.

2- كذلك تقوم الدول الأطراف مبا يلي:

عني اأو موؤ�س�سات  رات وق�سِّ اخل�سخا����س، يف حوزة التجار اأو املوزِّ )اأ(    من���ع تراكم املخدِّ
���ا امل�سار اإليه���م اآنفًا، بكميات تف���وق الكميات اللزم���ة ل�سري الأعمال  الدول���ة اأو املاأذون���ني ر�سميًّ

العادي، وذلك مراعاة الأحوال ال�سائدة يف ال�سوق؛

رات للأفراد. ول يلزم تطبيق  )ب( ‘1’  اقت�س���اء و�سفات طبية لتوفري اأو �سرف املخ���دِّ
رات التي يجوز للأفراد �سرعيًّا اقتناوؤها اأو ا�ستعمالها  هذا ال�سرط على املخدِّ
اأو �سرفه���ا اأو اإعطاوؤها اأثن���اء قيامهم بوظائفهم العلجي���ة املاأذونني ر�سميًّا 

بالقيام بها؛

رات املدَرجة يف اجلدول الأول على   ‘2’  اقت�ساء، كتابة الو�سفات التي ت�سف املخدِّ
���ة اأو اجلمعيات املهنية  ا�ستم���ارات ر�سمية تق���وم ال�سلطات احلكومية املخت�سَّ
املاأذون���ة باإ�سداره���ا يف �س���ورة دفاتر ذات ق�سائ���م، وذلك مت���ى راأت الدول 

الأطراف لزوم ذلك اأو منا�سبته.

م من  3-  يح�س���ن بال���دول الأط���راف اقت�ساء بيان ال�س���م الدويل غري التج���اري املقدَّ
رات الكتابية اأو املطبوعة اأو الإعلنات مبختلف اأنواعها  منظمة ال�سحة العاملية، يف عرو�س املخدِّ
رات وامل�ستعَمل���ة للأغرا�س التجاري���ة، ويف الغلفات  اأو املن�س���ورات الإي�ساحي���ة املتعلقة باملخ���دِّ
رات  رات، ويف البطاقات ال�سمية التي تعر����س بها املخدِّ الداخلي���ة للعب���وات املحتوية على املخ���دِّ

للبيع.

4- تقت�سي الدول الأطراف التي ترى لزوم اأو منا�سبة ذلك، و�سع �سريط اأحمر مزدوج 
ر، اأو على غلفها. ويراعى عدم و�سع مثل  ظاهر بو�سوح على العبوة الداخلية املحتوية على املخدِّ

هذا ال�سريط على الغلف اخلارجي للعبوة املذكورة.

رات  5- تقت�س���ي الدول الأطراف ت�سمني البطاق���ة ال�سمية التي يعر�س بها اأحد املخدِّ
ر  ر اأو ن�سبته. ول يل���زم تطبيق هذا ال�سرط البي���اين على اأيِّ خمدِّ للبي���ع بيان���ًا دقيقًا لوزن املخ���دِّ

ُي�سرف لأحد الأفراد مبوجب و�سفة طبية.

رات املدرجة يف  6- ل يل���زم تنفي���ذ اأح���كام الفقرتني 2 و5 على ت���ارة اأو توزيع املخ���دِّ
اجلدول الثاين بالتجزئة.
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 املادة 31- اأحكام خا�سة تتعلق 
بالتجارة الدولية 

رات اإىل اأيِّ بلد اأو  1- يحظ���ر على الدول الأطراف اأن ت�سمح عن عل���م، بت�سدير املخدِّ
اإقليم، ما مل يتم ذلك:

)اأ(   وفقًا لقوانني هذا البلد اأو الإقليم واأنظمته؛

دة يف الفقرة 2  )ب( ويف ح���دود جمموع التقديرات املتعلقة به���ذا البلد اأو الإقليم واملحدَّ
�سة لإعادة الت�سدير. من املادة 19، وذلك بالإ�سافة اإىل الكميات املخ�سَّ

ة نف�س الإ�سراف واملراقبة اللذين  2- متار�س الدول الأطراف يف املرافئ واملناطق احلرَّ
متار�سهما يف �سائر اأنحاء اأقاليمها، ويجوز لها مع ذلك تطبيق تدابري اأحزم واأح�سم.

3- تقوم الدول الأطراف مبا يلي:

رات لنظ���ام الإجازة، اإلَّ حيثما تقوم بهما واحدة  )اأ( اإخ�س���اع ا�سترياد وت�سدير املخدِّ
اأو اأكرث من موؤ�س�سات الدولة؛

)ب(     مراقب���ة جمي���ع م���ن يعمل اأو ي�سرتك يف هذا ال�ست���رياد اأو الت�سدير من اأ�سخا�س 
وموؤ�س�سات.

رات اأو ت�سديرها، احل�سول  4- )اأ( تقت�س���ي كل دولة طرف ت�سمح با�سترياد املخ���دِّ
رات  رًا واحدًا اأو خمدِّ عل���ى اإجازة م�ستقلَّة عن كل عملية ا�سترياد اأو ت�سدير �س���واء اأتناولت خمدِّ

ة. عدَّ

ر، وال�س���م الدويل غري التج���اري اإن وجد، والكمية  )ب( تب���نيِّ هذه الإج���ازة ا�سم املخدِّ
د املدة التي ينبغي اأن  املعت���زم ا�ستريادها اأو ت�سديرها، وا�سم وعنوان امل�ستورد اأو امل�سدر، وتدِّ

تتمَّ يف غ�سونها عملية ال�سترياد اأو الت�سدير.

)ج(  وتبنيِّ اإجازُة الت�سدير كذلك رقَم �سهادة ال�سترياد وتاريخها )الفق�رة 5( واجلهَة 
التي اأ�سدرتها.

ة اإر�ساليات. )د(   يجوز الن�س يف اإجازة ال�سترياد على ال�سماح بال�سترياد على عدَّ

5- تقت�س���ي ال���دول الأطراف، قب���ل اإ�سدار اإج���ازة الت�سدير، من طالبه���ا �سواء اأكان 
ة يف البلد اأو الإقليم  �سخ�س���ًا اأو موؤ�س�سًة، تقدمي �سهادة ا�سترياد، �سادرة ع���ن ال�سلطات املخت�سَّ
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رات املذكورة فيها. وتتَّبع الدول الأطراف  ر اأو املخدِّ امل�ستورد، ت�سهد باملوافقة على ا�سترياد املخدِّ
قدر الإمكان منوذج �سهادة ال�سترياد املعتمدة من اللجنة.

احلكوم���ة  وتق���وم  الت�سدي���ر،  اإج���ازة  م���ن  ن�سخ���ة  اإر�سالي���ة  ب���كل  6- وُيرف���ق 
الإقلي���م اأو  البل���د  حكوم���ة  اإىل  منه���ا  ن�سخ���ة  باإر�س���ال  الت�سدي���ر  اإج���ازة  اأ�س���درت   الت���ي 

امل�ستورد.

7- )اأ(   تق���وم حكومة البلد اأو الإقليم امل�ستورد، عند متام عملية ال�سترياد اأو انق�ساء 
دة لها، باإعادة اإج���ازة الت�سدير، بعد تظهريها مبا يفيد ذل���ك، اإىل حكومة البلد اأو  ة املح���دَّ امل���دَّ

ر. الإقليم امل�سدِّ

د التظهرُي الكميَة امل�ستوردَة بالفعل. )ب( يحدِّ

رة بالفع���ل، وذل���ك يف  ���ة، ببي���ان الكمي���ة امل�س���دَّ )ج(  تق���وم ال�سلط���ات املخت�سَّ
دة يف تلك  اإج���ازة الت�سدي���ر ويف كل ن�سخ���ة ر�سمية منه���ا اإذا كانت اأقل من الكمي���ة املحدَّ

الإجازة.

ة اإر�سالي���ات اإىل اأحد �سنادي���ق الربي���د، اأو اإىل اأحد امل�سارف  8- يحظ���ر ت�سدي���ر اأيَّ
ى يف اإجازة الت�سدير. حل�ساب طرف غري الطرف امل�سمَّ

ة اإر�سالي���ات اإىل اأيِّ م�ستودع جمركي م���ا مل ت�سهد حكومة البلد  9- يحظ���ر ت�سدير اأيَّ
مة من طال���ب اإجازة الت�سدي���ر �س���واء كان �سخ�سًا اأو  امل�ست���ورد، عل���ى �سه���ادة ال�ست���رياد املقدَّ
موؤ�س�س���ًة، باأنه���ا قد وافقت على ا�سترياده���ا لو�سعها يف اأحد امل�ستودع���ات اجلمركية. وُين�سُّ يف 
رة لهذا الغر����س. ويخ�سع كل �سحب  اإج���ازة الت�سدير يف ه���ذه احلالة على اأنَّ الإر�سالي���ة م�سدَّ
م���ن امل�ست���ودع اجلمرك���ي لرتخي�س ال�سلطات الت���ي تكون لها الولي���ة الق�سائية عل���ى امل�ستودع، 
 وُيعت���رب اإر�س���ال الكمي���ة امل�سحوب���ة اإىل اخل���ارج عملي���ة ت�سدير جدي���دة، ح�س���ب م�سمون هذه 

التفاقية.

رات تدخ���ل اإقليم اإحدى الدول  ة اإر�سالية من املخدِّ ���ة اأيَّ 10-  تتج���ز ال�سلطات املخت�سَّ
الأطراف اأو تخرج منه غري م�سحوبة باإجازة ت�سدير.

���ة اإر�سالي���ة  11-  تق���وم كل م���ن ال���دول الأط���راف بحظ���ر امل���رور يف اأرا�سيه���ا عل���ى اأيَّ
م  رات مر�سلة اإىل بلد اآخر، �سواء اأفرغت اأم مل تف���رغ من املركبة املنقولة عليها، ما مل تقدِّ خم���دِّ
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���ة للدولة الطرف  ن�سخ���ة من اإج���ازة الت�سدير اخلا�سة به���ذه الإر�سالي���ة اإىل ال�سلطات املخت�سَّ
املعنية.

رات  ���ة اإر�سالية م���ن املخدِّ ���ة لأيِّ بل���د اأو اإقلي���م ي�سمح لأيَّ 12-  تق���وم ال�سلط���ات املخت�سَّ
خ���اذ جمي���ع التداب���ري اللزم���ة ملن���ع تويله���ا اإىل غ���ري الوجه���ة املذك���ورة  بامل���رور ع���ربه، باتِّ
يف اإج���ازة الت�سدي���ر امل�ساحب���ة له���ا، م���ا مل ت�سم���ح بذل���ك التحوي���ل حكوم���ة ذل���ك البل���د اأو 
الإقلي���م. وتعت���رب ه���ذه احلكوم���ة اأيَّ طلب ملثل ذل���ك التحويل مبثاب���ة عملية ت�سدي���ر من بلدها 
اأو اإقليمه���ا اإىل بل���د اأو اإقلي���م الوجه���ة اجلدي���دة. وت�س���ري كذل���ك، عن���د ال�سم���اح بالتحوي���ل، 
 اأح���كام الفقرت���ني 7 )اأ( و)ب( فيم���ا ب���ني بل���د اأو اإقلي���م امل���رور وبل���د اأو اإقلي���م الت�سدي���ر 

الأ�سلي.

رات اأثن���اء مرورها اأو خزنه���ا يف اأحد  ���ة اإر�سالي���ة من املخ���دِّ 13-   ل يج���وز اإخ�س���اع اأيَّ
رات. ول يجوز تغي���ري العبوة بدون  امل�ستودع���ات اجلمركي���ة، لأيَّة عملية تغ���ريِّ طبيعة هذه املخ���دِّ

ة. ت�سريح من ال�سلطات املخت�سَّ

رات  املخ���دِّ مب���رور  املتعلق���ة   ،13 اإىل   11 الفق���رات  اأح���كام  ت�س���ري  ل    -14
يف  تهب���ط  مل  طائ���رة  تنقله���ا  اإر�سالي���ة  ���ة  اأيَّ عل���ى  الأط���راف،  ال���دول  اإح���دى  اإقلي���م  يف 
اقت�س���ت  اإن  في���ه  هبوطه���ا  حال���ة  يف  الفق���رات  تل���ك  وت�س���ري  امل���رور،  اإقلي���م  اأو   بل���د 

الظروف ذلك.

ة اتفاقات دولي���ة تدُّ من املراقبة التي يجوز  15-   ل تخ���لُّ اأح���كام هذه املادة باأحكام اأيَّ
رات العابرة. للدول الأطراف ممار�ستها على املخدِّ

ن هذه املادة، با�ستثناء الفقرتني 1 )اأ( و2، اأيَّ حكم اآخر ي�سري لزامًا على  16-   ل تت�سمَّ
امل�ستح�سرات املدَرجة يف اجلدول الثالث.

رات يف �سناديق الإ�سعاف الأويل املوجودة يف  املادة 32- اأحكام خا�سة تتعلق بنقل املخدِّ
ال�سفن اأو الطائرات امل�ستخَدمة يف املرور الدويل

حم���دودة  لكمي���ات  الطائ���رات  اأو  بال�سف���ن  ال���دويل  النق���ل  ُيعت���رب  1- ل 
ملواجه���ة  اأو  الأويل  للإ�سع���اف  الرحل���ة  اأو  ال�سف���ر  اأثن���اء  تل���زم  ق���د  الت���ي  رات  املخ���دِّ م���ن 
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 احل���الت الطارئ���ة، عملي���ة ا�ست���رياد اأو ت�سدي���ر اأو م���رور ع���رب بل���د، ح�س���ب مفه���وم ه���ذه 
التفاقية.

لة لديه ال�سف���ن اأو الطائرات باتِّخاذ الحتياط���ات املنا�سبة ملنع  2- يق���وم البل���د امل�سجَّ
رات امل�سار اإليها يف الفق���رة 1 اأو تويلها اإىل اأغرا�س غري م�سروعة. وتقوم  �س���وء ا�ستعمال املخدِّ

ة، بالتو�سية باحتياطات كهذه. اللجنة، بالت�ساور مع املنظمات الدولية املخت�سَّ

رات املنقول�ة بال�سف���ن اأو الطائ�رات، وفق�ًا لأحكام الفقرة 1، لقوانني  3- تخ�س���ع املخدِّ
ة  لة لديه واأنظمته ورخ�سه واإجازاته، دون الإخلل بحقوق ال�سلطات املحلية املخت�سَّ البلد امل�سجَّ
يف اإجراء عمليات التدقيق والتفتي�س وغريها من التدابري الرقابية على منت ال�سفن والطائرات، 
رات يف احل���الت الطارئ���ة خرق���ًا لأح���كام الفق���رة 2 )ب( م���ن  ول ُيعت���رب اإعط���اء ه���ذه املخ���دِّ

املادة 30.

رات املادة 33- حيازة املخدِّ

رات اإلَّ باإذن قانوين. ل ت�سمح الدول الأطراف بحيازة املخدِّ

املادة 34- تدابري الإ�سراف والتفتي�س

تقت�سي الدول الأع�ساء ما يلي:

)اأ(   اأن يكون جميع الأ�سخا�س احلا�سلني على اإجازات وفقًا لهذه التفاقية، اأو ال�ساغلني 
ة موؤ�س�سة تابعة للدولة ومن�ساأة وفقًا لهذه التفاقية، حائزين  ���ة منا�سب اإدارية واإ�سرافية يف اأيَّ لأيَّ
ذوا بج���دٍّ واإخل�س اأحكام القوان���ني والأنظمة الت���ي ت�سنُّها الدولة  لت اللزم���ة لينفِّ عل���ى املوؤهِّ

الطرف املعنية عمًل بهذه التفاقية؛

���اع والتجار والعلم���اء وتتفظ  )ب( اأن تتف���ظ ال�سلط���ات احلكومي���ة ويحتف���ظ ال�سنَّ
املوؤ�س�س���ات العلمي���ة وامل�ست�سفي���ات بال�سج���لت اللزمة التي تب���نيِّ الكمي���ات امل�سنوعة من كل 
ة  ف فيه���ا. وُيحتفظ به���ذه ال�سجلت ملدَّ رات والت�س���رُّ ر وكل عملي���ة تتعل���ق باقتناء املخ���دِّ خم���دِّ
 ل تق���لُّ ع���ن �سنت���ني. كذل���ك ُيحتفظ، يف حال���ة ا�ستعم���ال دفات���ر ذات ق�سائم )الفق���رة 2 )ب( 
تق���لُّ  ة ل  مل���دَّ امل���ادة 30( يف كتاب���ة الو�سف���ات الطبي���ة، به���ذه الدفات���ر م���ع ق�سائمه���ا   م���ن 

عن �سنتني.
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ار غري امل�سروع املادة 35- مكافحة التِّ

تقوم الدول الأطراف، مع مراعاة اأنظمتها الد�ستورية والق�سائية والإدارية، مبا يلي:

)اأ(  اتِّخاذ الرتتيبات اللزمة على ال�سعيد الوطني، لتن�سيق التدابري الوقائية والقمعية 
ار غري امل�سروع؛ ويجدر بها، تقيقًا لذلك تعيني جهاز حكومي منا�سب  الرامية اإىل مكافحة التِّ

لتويلِّ م�سوؤولية ذلك التن�سيق؛

رات؛ ار غري امل�سروع باملخدِّ )ب(   تبادل امل�ساعدة اللزمة ملكافحة التِّ

ة التي تكون اأع�ساء  )ج(   اإقام���ة التعاون الوثيق فيما بينها ومع املنظمات الدولية املخت�سَّ
ار غري امل�سروع؛ قة للتِّ فيها ملوا�سلة املكافحة املن�سَّ

ة بطريقة �سريعة؛ )د(    �سمان تقيق التعاون الدويل بني الأجهزة احلكومية املخت�سَّ

نها الدول  )ه����( �سمان اإحالة امل�ستن���دات القانونية بطريقة �سريعة اإىل الهيئ���ات التي تعيِّ
الأط���راف عند اإحالة هذه امل�ستندات من بلد اإىل اآخ���ر لأغرا�س املحاكمة؛ ول يخلُّ هذا ال�سرط 

ة دولة طرف يف اقت�ساء اإر�سال هذه امل�ستندات القانونية اإليها بالطرق الدبلوما�سية؛ بحقِّ اأيَّ

)و(     تزويد الهيئة واللجنة عن طريق الأمني العام، علوة على املعلومات املطلوبة مبوجب 
رات داخل  ار غري امل�سروع يف املخدِّ امل���ادة 18، اإن راأت ذلك منا�سبًا، مبعلومات عن ن�س���اط التِّ
ار  رات واإنتاجه���ا و�سناعتها وا�ستعمالها والتِّ حدوده���ا، مبا يف ذلك معلومات عن زراعة املخدِّ

بها بطرق غري م�سروعة؛

دها  ه عنها يف الفقرة ال�سابقة، ما اأمكن، بالطريقة التي تدِّ )ز(    تق���دمي املعلومات املنوَّ
الهيئ���ة ويف املوع���د الذي تطلب���ه، وللهيئة اإن طلبت الدول���ة الع�سو ذلك، اأن ت�س���دي ن�سحها اإىل 
ه���ذه الدولة ب�ساأن تقدمي املعلومات وال�سعي اإىل التقليل من الن�ساطات غري امل�سروعة فيما يتعلق 

رات داخل حدود تلك الدولة الطرف. باملخدِّ

املادة 36- العقوبات

1- )اأ( تق���وم كل دولة طرف، مع مراعاة ح���دود اأحكامها الد�ستورية: باتِّخاذ التدابري 
رات، واإنتاجه���ا، و�سنعه���ا، وا�ستخراجه���ا، وت�سريها،  اللزم���ة الكفيل���ة بجعل زراع���ة املخ���دِّ
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وحيازته���ا، وتقدميه���ا، وعر�سها للبيع، وتوزيعه���ا، و�سرائه���ا، وبيعها، وت�سليمه���ا باأيَّة �سفة من 
ال�سف���ات، وال�سم�سرة فيه���ا، واإر�سالها، ومتريرها، ونقله���ا، وا�سترياده���ا، وت�سديرها، خلفًا 
لأحكام هذه التفاقية، واأيِّ فعل اآخر قد تراه تلك الدولة الطرف خمالفًا لأحكام هذه التفاقية، 
خ���اذ التداب���ري الكفيلة بفر����س العقوبات  جرائ���م يعاق���ب عليه���ا اإن ارُتكبت عم���دًا؛ وكذلك باتِّ
 املنا�سب���ة عل���ى اجلرائ���م اخلطرية ول �سيم���ا عقوبة احلب����س اأو غريها م���ن العقوب���ات ال�سالبة

ية. للحرِّ

)ب(  بالرغ���م من اأحكام البند ال�ساب���ق، يجوز للدول الأط���راف، عندما يرتكب م�سيئو 
ا عو�سًا عن اإدانتهم  رات مثل هذه اجلرائم، اأن تتَّخذ بح���قِّ هوؤلء الأ�سخا�س، اإمَّ ا�ستعم���ال املخدِّ
اأو معاقبتهم، اأو بالإ�سافة اإىل اإدانتهم اأو معاقبتهم، التدابري اللزمة لتزويدهم بالعلج الطبي، 
والتعلي���م، والرعاية اللحقة واإعادة التاأهيل واإعادة اإدماجه���م اجتماعيًا وفقًا لأحكام الفقرة 1 

من املادة 38.

2-  تراع���ى، يف حدود الأحكام الد�ستورية والنظ���ام القانوين والت�سريع الوطني يف كل 
دولة طرف، الأحكام التالية:

دة يف الفق���رة 1، اإذا  )اأ(    ‘1’  ُتعت���رب جرمية م�ستقلَّ���ة، كل جرمية م���ن اجلرائم املعدَّ
ارتكبت يف بلدان خمتلفة؛

 ‘2’  ُيعت���رب جرمي���ًة يعاقب عليه���ا، مبقت�سى ن����س الفقرة 1، كل ا�س���رتاك يف، اأو 
تواط���وؤ اأو حماول���ة لرتكاب، اأيٍّ م���ن هذه اجلرائ���م، اأو اأيِّ عمل ت�سريي اأو 

عملية مالية فيما يتعلق باجلرائم امل�سار اإليها يف هذه املادة؛

 ‘3’  ُتراَع���ى، لإثبات الع���ودة اإىل الإج���رام، جميُع الأح���كام الق�سائي���ة الأجنبية 
ال�سادرة بالإدانة على هذه اجلرائم؛

 ‘4’  يحاَكم املواطن���ون والأجانب الذين يرتكبون اإحدى اجلرائم اخلطرية امل�سار 
اإليها اأعله، من قبل الدولة الطرف التي ارتكبت اجلرمية يف اإقليمها، اأو التي 
يوج���د املجرم يف اإقليمه���ا اإن كان ت�سليمه غري مقبول مبقت�سى قوانني الدولة 

الطرف املطلوب اإليها الت�سليم ومل يحاكم ويف�سل يف ق�سيته.

دة يف الفقرة 1 ويف البن���د )اأ( ‘2’ من  )ب(    ‘1’  َتعت���رب كل جرمي���ة من اجلرائم املع���دَّ
الفق���رة 2 م���ن هذه املادة �سم���ن اجلرائم املوجب���ة للت�سلي���م يف اأيَّة معاهدة 
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���د الدول الأطراف  لت�سلي���م املجرمني تعقد فيم���ا بني الدول الأطراف، وتتعهَّ
ب���اإدراج هذه اجلرائ���م باعتبارها جرائم ت�ستوجب ت�سلي���م املجرمني، يف كل 

معاهدة ت�سليم تعقد فيما بينها؛

ت   ‘2’  يج���وز للدولة التي تعل ت�سليم املجرمني م�سروطًا بوجود معاهدة، اإذا تلقَّ
طلب���ًا بت�سلي���م جمرمني من دولة اأخ���رى ل توجد بينهما معاه���دة ت�سليم، اأن 
تعت���رب مبح�س اختياره���ا هذه التفاقي���ة اأ�سا�س���ًا قانونيًّا لت�سلي���م املجرمني 
دة يف الفقرة 1 ويف البن���د )اأ( ‘2’ من الفقرة 2 من  بالن�سب���ة للجرائم املع���دَّ
هذه املادة ويكون ت�سليم املجرمني خا�سعًا لل�سروط الأخرى املن�سو�س عليها 

يف قانون الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم؛

 ‘3’  تع���رتف ال���دول الأط���راف التي ل تع���ل ت�سلي���م املجرمني م�سروط���ًا بوجود 
دة يف الفق���رة 1 ويف البند )اأ( ‘2’ م���ن الفقرة 2  معاه���دة، باجلرائ���م املع���دَّ
م���ن هذه امل���ادة باعتبارها جرائم ت�ستوجب الت�سليم فيم���ا بينها، مع مراعاة 

ال�سروط املن�سو�س عليها يف قوانني الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم؛

 ‘4’  يج���رى الت�سليم وفقًا لقوان���ني الدولة الطرف املطلوب منه���ا الت�سليم، ويحقُّ 
للدول���ة الطرف، رغ���م اأحكام البن���ود )ب( ‘1’ و‘2’ و‘3’ من ه���ذه الفقرة، 
���ة اأنَّ اجلرمية لي�ست على  رف����س ت�سليم املجرم مت���ى راأت ال�سلطات املخت�سَّ

درجة كافية من اخلطورة.

3- تخ�سع اأحكام هذه املادة، يف م�سائل الولية والخت�سا�س، لأحكام القانون اجلنائي 
يف الدولة الطرف املعنية.

���ن ه���ذه امل���ادة اأيَّ حك���م يخلُّ مبب���داأ تعري���ف اجلرائم التي تن����سُّ عليها  4- ل تت�سمَّ
وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقًا للقوانني املحلية يف الدول الأطراف املعنية.

املادة 37- ال�سبط وامل�سادرة

ات امل�ستخَدم���ة يف ارتكاب، اأو  رات وامل���واد واملعدَّ يج���وز �سبط وم�س���ادرة جميع املخدِّ  
ة لرتكاب اأيَّة جرمية من اجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 36. املعدَّ
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رات املادة 38- تدابري اإزاء اإ�ساءة ا�ستعمال املخدِّ

ا وتتَّخذ جميع التدابري املمكنة عمليًّا ملنع اإ�ساءة  1- تعري الدوُل الأطراُف اهتمامًا خا�سًّ
���ر، وعلجهم وتعليمهم  طني بذلك، يف موعد مبكِّ رات ومعرف���ة الأ�سخا�س املتورِّ ا�ستعم���ال املخدِّ

ق جهودها لهذه الغايات. ومتابعة رعايتهم وتاأهيلهم واإدماجهم اجتماعّيًا، وتن�سِّ

ع ال���دوُل الأطراُف، اإىل اأق�سى حدٍّ ممكن، اإعداَد املوظفني اللزمني ملعاجلة  2- ت�سجِّ
رات ومتابعة رعايتهم وتاأهيلهم واإدماجهم اجتماعيًا. م�سيئي ا�ستعمال املخدِّ

3- تتَّخ���ذ ال���دوُل الأطراُف كاف���َة التدابري املمكن���ة عملّيًا مل�ساع���دة الأ�سخا�س الذين 
رات ومنعه، وتعمل  بة على اإ�ساءة ا�ستعمال املخ���دِّ م امل�س���اكل املرتتِّ يتطلَّ���ب عمله���م ذلك على تفهُّ
ة خط���ر من اأن ت�سبح اإ�س���اءة ا�ستعمال  اأي�س���ًا عل���ى ن�سر ه���ذه املعرفة بني اجلمه���ور، اإن كان ثمَّ

رات �سائعة على نطاق وا�سع. املخدِّ

رًا- اتفاقات ب�ساأن اإن�ساء مراكز اإقليمية املادة 38 مكرَّ

ار  اإذا ا�ست�سوب���ت اإح���دى ال���دول الأط���راف ذل���ك، كجزء م���ن اإجراءاتها �س���د التِّ  
رات، مع املراع���اة الواجب���ة لنظامه���ا الد�ست���وري والق�سائ���ي والإداري،  غ���ري امل�س���روع باملخ���دِّ
�سة، تعم���ل بالت�ساور مع  ومب�س���ورة فني���ة - اإن رغبت يف ذل���ك - من الهيئة اأو ال���وكالت املتخ�سِّ
ال���دول الأطراف الأخ���رى املهتمة يف املنطقة على عقد اتفاقات ترم���ي اإىل اإن�ساء مراكز اإقليمية 
ار بها بطرق  رات والتِّ  للبح���ث العلمي والتعلي���م ملكافحة امل�ساكل الناتة ع���ن ا�ستعمال املخ���دِّ

غري م�سروعة.

ا تقت�سيه   املادة 39- تطبيق تدابري رقابية وطنية اأ�سّد ممَّ
هذه التفاقية

بالرغ���م م���ن اأح���كام ه���ذه التفاقي���ة، لي����س هن���اك، واقع���ًا اأو افرتا�س���ًا، م���ا مين���ع اأيَّة 
دول���ة طرف م���ن اتِّخاذ تداب���ري رقابية اأ�س���ّد واأق�سى م���ن املن�سو����س عليها يف ه���ذه التفاقية، 
رات املدَرجة  ول �سيم���ا اقت�س���اء اإخ�س���اع امل�ستح�س���رات املدرج���ة يف اجلدول الثال���ث اأو املخ���دِّ
رات املدرج���ة يف اجلدول  يف اجل���دول الث���اين جلمي���ع التداب���ري الرقابي���ة ال�ساري���ة عل���ى املخ���دِّ
الرف���اه اأو  العام���ة  ال�سح���ة  حلماي���ة  م�ستح�سن���ة  اأو  �سروري���ة  منه���ا  تراه���ا  الت���ي  اأو   الأول 

العام.
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 املادة 40-)2( لغات التفاقية واإجراءات التوقيع 
والت�سديق والن�سمام

ية، ه���ي الإ�سبانية  رت ه���ذه التفاقي���ة بخم�س لغ���ات ر�سمي���ة مت�ساوي���ة احُلجِّ 1- ُح���رِّ
والإنكليزي���ة والرو�سية وال�سيني���ة والفرن�سية، ويفتح باب التوقيع عليه���ا حتى اأول اآب/اأغ�سط�س 
1961 جلميع الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة، وجميع الدول غري الأع�ساء التي تكون اأطرافًا يف 
�سة التابعة للأمم  النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية اأو اأع�ساء يف اإحدى الوكالت املتخ�سِّ

املتحدة، وكذلك جميع الدول التي قد يدعوها املجل�س اإىل اأن ت�سبح اأطرافًا فيها.

2- تخ�سع التفاقية للت�سديق، وتودع وثائق الت�سديق لدى الأمني العام.

3- ُيفت���ح باب الن�سمام اإىل ه���ذه التفاقية بعد 1 اآب/اأغ�سط����س 1961 للدول امل�سار 
اإليها يف الفقرة 1. وتودع وثائق الن�سمام لدى الأمني العام.

املادة 41-)3( نفاذ التفاقية

���ذ ه���ذه التفاقية يف اليوم الثلثني من تاريخ اإي���داع الوثيقة الأربعني من وثائق  1- ُتنفَّ
الت�سديق اأو الن�سمام مبوجب اأحكام املادة 40.

���ذ هذه التفاقي���ة، بالن�سبة اإىل كل دولة اأخرى تودع وثيق���ة ت�سديق اأو ان�سمام  2- ُتنفَّ
بع���د تاريخ اإي���داع الوثيقة الأربعني املذك���ورة، يف اليوم الثلثني من اإيداعه���ا وثيقة ت�سديقها اأو 

ان�سمامها.
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)2( ملحظ���ة م���ن الأمانة العامة: اأُخ���ذت الفقرتان التاليتان ع���ن امللحظة التمهيدية لن����س التفاقية الوحيدة 

رات ل�سنة 1961، كما اأثبته الأمني  ل للتفاقية الوحيدة للمخدِّ لة بالربوتوكول املعدِّ رات ل�سنة 1961، ب�سيغتها املعدَّ للمخدِّ
خ يف 25 اآذار/مار�س 1972: العام يف 8 اآب/اأغ�سط�س 1975 وفقًا للمادة 22 من الربوتوكول املوؤرَّ

رات ل�سن���ة 1961 )امل�سار اإليه فيما يل���ي بربوتوكول �سنة  ل للتفاقي���ة الوحيدة للمخدِّ "اأ�سب���ح الربوتوك���ول املعدِّ
ة دولة طرف يف التفاقية  1972( ناف���ذًا يف 8 اآب/ اأغ�سط����س 1975 مبوجب الفقرة 1 من املادة 18 منه. وبالن�سبة اإىل اأيَّ
الوحي���دة ت���ودع لدى الأمني العام، بعد تاريخ اإيداع وثيقة الت�سدي���ق اأو الن�سمام الأربعني، وثيقة ت�سديق اأو ان�سمام اإىل 
ذ الربوتوكول يف اليوم الثلثني من تاريخ اإيداع وثيقتها )انظر املادتني 17 و18 من بروتوكول  بروتوك���ول �سن���ة 1972، ُينفَّ

�سنة 1972(.
���ة دولة ت�سبح طرف���ًا يف التفاقية الوحي���دة بعد نفاذ بروتوك���ول �سنة 1972: )اأ( طرف���ًا يف التفاقية  "ُتعت���رب اأيَّ
لة بالن�سبة لأيِّ طرف يف تلك التفاقية مل يلتزم  لة؛ )ب( وطرف���ًا يف التفاقية الوحيدة ب�سيغتها غري املعدَّ الوحي���دة املعدَّ

بهذا الربوتوكول، وذلك ما مل تعلن تلك الدولة عزمها على خلف ذلك )انظر املادة 19 من بروتوكول �سنة 1972(."
)3( انظر احلا�سية 3 اأعله.



املادة 42- ال�سريان الإقليمي

ت�سري هذه التفاقية على كل اإقليم غري مرتوبويل، تتوىلَّ اإحدى الدول الأطراف م�سوؤولية 
علقات���ه الدولية، ول يق�س���ي العرف اأو د�ستور الدول���ة الطرف اأو الإقلي���م ب�سبق احل�سول على 
موافقته. فاإن ق�سى العرف اأو د�ستور اأيُّهما بذلك، ت�سعى الدولة الطرف اإىل احل�سول يف اأق�سر 
وقت ممكن على تلك املوافقة، وتبلِّغ الأمني العام بذلك احل�سول عند حدوثه، وت�سري التفاقية 
عل���ى الإقليم اأو الأقاليم املذكورة يف البلغ م���ن تاريخ وروده اإىل الأمني العام. ويف احلالت التي 
ل يقت�س���ي فيها �سبق احل�سول على موافقة الإقليم غري املرتوبويل، تعلن الدولة الطرف املعنية، 
ل���دى توقيعه���ا هذه التفاقية اأو ت�سديقها عليها اأو ان�سمامها اإليها، ا�سم الإقليم اأو الأقاليم التي 

ت�سري عليها التفاقية.

 املادة 43- مدلول الأقاليم بالن�سبة اإىل 
املواد 19 و20 و21 و31

1- لكل دولة طرف اأن تبلِّغ الأمني العام اأنَّ اأحد اأقاليمها، لأغرا�س املواد 19 و20 و21 
اأ اإىل اإقليمني اأو اأكرث اأو اأنَّ اإقليمني اأو اأكرث جمموعة يف اإقليم واحد. و31، جمزَّ

ن  ���غ الأم���ني العام اأنه���ا تكوِّ 2- يج���وز لدولت���ني اأو اأك���رث م���ن ال���دول الأط���راف اأن تبلِّ
���ا   م���ن الأغرا����س امل���واد 19 و20 و21 و31، اإقليم���ًا واح���دًا نتيج���ة لإن�سائه���ا ات���ادًا جمركيًّ

فيما بينها.

ذ كل بلغ ُير�سل مبوجب الفقرة 1 اأو الفقرة 2 اأعله يف اأول كانون الثاين/يناير  3- ُينفَّ
من ال�سنة التالية لل�سنة التي اأُر�سل فيها هذا البلغ.

املادة 44- اإنهاء املعاهدات الدولية ال�سابقة

1- تنه���ي اأحكام ه���ذه التفاقية، عن���د نفاذها، وتخل���ف، فيما بني ال���دول الأطراف، 
اأحكام املعاهدات التالية:

41 لة بربوتوكول �سنة 1972  رات ل�سنة 1961ب�سيغتها املعدَّ اجلزء الأول- التفاقية الوحيدة للمخدِّ



عة يف لهاي يف 23 كانون الثاين/يناير 1912؛ )اأ( اتفاقية الأفيون الدولية، املوقَّ

ع يف جنيف  ار به يف الداخ���ل وا�ستعماله، املوقَّ ر والتِّ )ب(  اتف���اق �سنع الأفيون املح�سَّ
يف 11 �سباط/فرباير 1925؛

عة يف جنيف يف 19 �سباط/فرباير 1925؛ )ج(   اتفاقي�ة الأفيون الدولية، املوقَّ

عة يف جنيف يف 13 متوز/ رات وتنظيم توزيعه���ا، املوقَّ )د(    اتفاقي���ة تدي���د �سنع املخدِّ
يوليه 1931؛

ع يف بانكوك يف 27 ت�سرين  )ه����(  اتفاق مراقبة تدخني الأفي���ون يف ال�سرق الأق�سى، املوقَّ
الثاين/نوفمرب 1931؛

ل  ع يف لي���ك �سك�سي�س يف 11 كان���ون الأول/دي�سمرب 1946 واملعدِّ )و(    الربوتوك���ول املوقَّ
رات واملعقودة يف له���اي يف 23 كانون  للتفاق���ات والتفاقي���ات والربوتوك���ولت اخلا�سة باملخ���دِّ
الثاين/يناي���ر 1912، ويف جني���ف يف 11 �سباط/فرباي���ر 1925 ويف 19 �سباط/فرباي���ر 1925 
ويف 13 متوز/يولي���ه 1931، ويف بانكوك يف 27 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 1931، ويف جنيف يف 26 

حزيران/يونيه 1936، اإلَّ فيما يتعلق باأثره يف التفاقية الأخرية؛

لة  )ز(    التفاقي���ات والتفاق���ات امل�سار اإليه���ا يف البنود )اأ( اإىل )ه����(، ب�سيغتها املعدَّ
بربوتوكول �سنة 1946 امل�سار اإليه يف البند )و(؛

���ع يف باري�س يف 19 ت�سرين الثاين/نوفم���رب 1948 والذي اأخ�سع  )ح(   الربوتوك���ول املوقَّ
رات التي تتناوله���ا اتفاقية 13 متوز/يوليه 1931 اخلا�سة بتحديد �سنع  للمراقب���ة الدولية للمخدِّ
ع يف ليك �سك�سي����س يف 11 كانون الأول/ لة بالربوتوك���ول املوقَّ رات وتنظي���م توزيعها واملعدَّ املخ���دِّ

دي�سمرب 1946؛

ار به  )ط(  بروتوك���ول تديد وتنظي���م زراعة جنب���ة اخل�سخا�س واإنتاج الأفي���ون والتِّ
ع يف نيوي���ورك يف 23 حزيران/يونيه 1953، فيما لو اأ�سبح هذا  ���ا وباجلملة وا�ستعماله، املوقَّ دوليًّ

الربوتوكول نافذًا.

ار غري امل�سروع  2-  ل���دى نفاذ هذه التفاقي���ة، تنهي املادة 9 من اتفاقية مكافحة التِّ
عة يف جني���ف 26 حزيران/يونيه 1936 فيما بني اأط���راف تلك التفاقية الذين  رات، املوقَّ باملخ���دِّ
ه���م اأطراف كذل���ك يف هذه التفاقية، وي�ستعا����س عنها بالفقرة 2 )ب( م���ن املادة 36 من هذه 
التفاقي���ة، عل���ى اأن يجوز لكل طرف من ه���وؤلء الأطراف ال�ستمرار يف اإنف���اذ املادة 9 املذكورة 

ببلغ ير�سله اإىل الأمني العام.
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املادة 45-)4( اأحكام انتقالية

ت���ًا كل من اللجن���ة املركزية الدائم���ة املن�ساأة مبوجب اأح���كام الف�سل  1- ت�سطل���ع موؤقَّ
لة، وهيئة الإ�سراف املن�ساأة  ال�ساد����س من التفاقية امل�سار اإليه���ا يف املادة 44 )ج( ب�سيغتها املعدَّ
لة،  مبوج���ب اأح���كام الف�سل الثاين م���ن التفاقية امل�سار اإليه���ا يف امل���ادة 44 )د( ب�سيغتها املعدَّ
بوظائف الهيئة املن�سو�س عليها يف املادة 9، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه التفاقية )الفقرة 1 من 

املادة 41(، وح�سبما تقت�سيه طبيعة هذه الوظائف منهما.

د املجل�س تاريخ قي���ام الهيئة اجلديدة املن�سو�س عليه���ا يف املادة 9 مببا�سرة  2- يح���دِّ
وظائفه���ا. وت�سطلع الهيئة املذك���ورة اعتبارًا من ذلك التاريخ بوظائ���ف اللجنة املركزية الدائمة 
دة يف  وهيئة الإ�سراف امل�سار اإليهما يف الفقرة 1، وذلك بالن�سبة اإىل الأطراف يف املعاهدات املعدَّ

املادة 44 وغري الأطراف يف هذه التفاقية.

املادة 46- النق�س
1- يجوز لكل دولة اأن تقوم، بالأ�سالة عن نف�سها اأو بالنيابة عن اأيِّ اإقليم تتوىل م�سوؤولية 
علقات���ه الدولية ويكون قد �سحب موافقته ال�سادرة وفق���ًا للمادة 42، بنق�س هذه التفاقية بعد 

�سنتني من نفاذها )الفقرة 1 من املادة 41( باإيداع الأمني العام وثيقة كتابية بذلك.

ة  ���ذ النق�س الوارد اإىل الأمني العام يف اأو قبل اليوم الأول من متوز/يوليه من اأيَّ 2- ُينفَّ
ذ النق�س الوارد بعد اليوم  �سن���ة، يف اليوم الأول من كانون الثاين/يناير من ال�سنة التالي���ة، وُينفَّ

43 لة بربوتوكول �سنة 1972  رات ل�سنة 1961ب�سيغتها املعدَّ اجلزء الأول- التفاقية الوحيدة للمخدِّ

)4( فيما يلي ن�سُّ املادة 20 من بروتوكول �سنة 1972:

"املادة 20
"اأحكام انتقالية

لة، اعتبارًا  رات بت�سكيله���ا املن�سو�س عليه يف التفاقية الوحيدة غري املعدَّ تق���وم الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ  -1"
م���ن تاريخ نفاذ ه���ذا الربوتوكول عمًل بالفق���رة 1 من املادة 18 اأع���له بوظائف الهيئة املن�سو����س عليها يف التعديلت 

الواردة يف هذا الربوتوكول.
د املجل�س القت�س���ادي والجتماعي تاريخ قيام الهيئ���ة، بت�سكيلها املن�سو�س علي���ه يف التعديلت التي  يح���دِّ  -2"
نها هذا الربوتوكول، مببا�سرة واجباتها، وتتوىلَّ الهيئة بهذا الت�سكيل، اعتبارًا من ذلك التاريخ، بالن�سبة للأطراف  يت�سمَّ
دة يف امل���ادة 44 منها، والتي لي�س���ت اأطرافًا يف هذا  ل���ة، والأطراف يف املعاه���دات املعدَّ يف التفاقي���ة الوحي���دة غري املعدَّ

لة. ت عليه التفاقية الوحيدة غري املعدَّ الربوتوكول، وظائف الهيئة بت�سكيلها الذي ن�سَّ
تنته���ي ولية �ستة من اأع�ساء الهيئة املنتخبني يف اأول انتخاب بعد زيادة عدد اأع�سائها من اأحد ع�سر ع�سوًا   -3"

اإىل ثلثة ع�سر ع�سوًا، بعد انق�ساء ثلث �سنوات. وتنتهي ولية الأع�ساء ال�سبعة الآخرين بعد انق�ساء خم�س �سنوات.
ة وليتهم بع���د انق�ساء فرتة الثلث ال�سنوات الأولية املذكورة  يج���رى اختيار اأع�ساء الهيئة الذين تنتهي مدَّ  -4"

اأعله، بقرعة يقوم الأمني العام ب�سحبها فور النتهاء من النتخاب الأول."



الأول م���ن متوز/يولي���ه من اأيَّة �سنة كما لو كان قد ورد قبل اليوم الأول من متوز/يوليه من ال�سنة 
التالية.

3- تنه���ى ه���ذه التفاقية اإذا زالت �س���روط نفاذها املن�سو�س عليه���ا يف الفقرة 1 من 
املادة 41، نتيجًة للنقو�س ال�سادرة مبوجب الفقرة 1.

املادة 47- التعديلت

ة دولة طرف اأن تقرتح اإدخال اأيِّ تعديل على هذه التفاقية. وُير�سل ن�سُّ التعديل  1- لأيَّ
املق���رتح م�سفوع���ًا باأ�سبابه اإىل الأم���ني العام الذي يبلِّغه ب���دوره اإىل الدول الأط���راف واملجل�س. 

ر اأحد الأمرين التاليني: وللمجل�س اأن يقرِّ

)اأ( الدع���وة اإىل عق���د موؤمتر مبوجب الفقرة 4 من املادة 62 م���ن ميثاق الأمم املتحدة 
للنظر يف التعديل املقرتح؛

)ب( �سوؤال الدول الأط���راف اإن كانت تقبل التعديل املقرتح ودعوتها اإىل موافاة املجل�س 
باأيَّة ملحظات على هذا القرتاح.

ذ التعديل املقرتح بانق�ساء ثمانية ع�سر �سهرًا على توزيعه مبوجب الفقرة 1 )ب(   2- ُينفَّ
م���ن ه���ذه املادة، دون اأن ترف�سه خلله���ا اأيَّة دولة طرف. وللمجل�س، عن���د رف�س اأيِّ طرف لهذا 
ر، يف �سوء امللحظ���ات الواردة من الدول الأط���راف، اإن كان �سيدعو اإىل عقد  التعدي���ل، اأن يق���رِّ

موؤمتر للنظر يف التعديل املذكور.

املادة 48- املنازعات

1- اإذا ح���دث نزاع بني دولتني اأو اأكرث من الدول الأطراف ب�ساأن تف�سري هذه التفاقية 
اأو تطبيقه���ا، تت�س���اور الدول الأطراف املذكورة فيما بينها لت�سوي���ة الن زاع عن طريق املفاو�سة اأو 
التحقيق اأو الو�ساطة اأو التوفيق اأو التحكيم اأو الرجوع اإىل الهيئات الإقليمية اأو املراجع الق�سائية 

اأو غري ذلك من الو�سائل ال�سلمية التي تختارها.

ر ت�سويته بالطرق  2- يح���ال اإىل حمكمة العدل الدولي���ة كل نزاع من هذا القبيل تتع���ذَّ
املن�سو�س عليها يف الفقرة 1.
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املادة 49- تفُّظات انتقالية

ها يف اأن  1- ل���كل دولة طرف، عند التوقيع اأو الت�سدي���ق اأو الن�سمام، اأن تتفظ بحقِّ
تًا يف اأيٍّ من اأقاليمها مبا يلي: ت�سمح موؤقَّ

)اأ( ا�ستعمال الأفيون يف الأغرا�س �سبه الطبية؛

)ب( تدخني الأفيون؛

)ج(  م�سغ اأوراق الكوكا؛

)د(  ا�ستعمال القنَّب، وراتينجه، وم�ستخرجاته، و�سبغته، يف غري الأغرا�س الطبية؛

رات املن�سو�س عليها يف البن���ود ال�سابقة من هذه الفق���رة، و�سنعها،  )ه�( اإنت���اج املخ���دِّ
ار بها، للأغرا�س املذكورة يف هذه البنود. والتِّ

2- تخ�سع التحفُّظات الواردة يف الفقرة 1 للقيود التالية:

)اأ( ل يج���وز ال�سم���اح بالأعمال املذكورة يف الفق���رة 1 اإلَّ يف حدود التقاليد ال�سارية يف 
ظ ب�سددها، ومتى كان م�سموحًا بها يف يوم 1 كانون الثاين/يناير 1961؛ الأقاليم املتحفَّ

رات املن�سو����س عليها يف الفق���رة 1 للأغرا�س  )ب( ل يج���وز ال�سم���اح بت�سدي���ر املخ���دِّ
املذكورة فيها اإىل اأيَّة دولة غري طرف اأو اأيِّ اإقليم ل ت�سري عليه هذه التفاقية مبوجب املادة 42؛

ل���ني له���ذا الغر�س ل���دى ال�سلطات  )ج(   ل يج���وز ال�سم���اح بتدخ���ني الأفي���ون اإلَّ للم�سجَّ
ة يف 1 كانون الثاين/يناير 1964؛ املخت�سَّ

)د(   ُيلغى وجوبًا ا�ستعمال الأفيون يف الأغرا�س �سبه الطبية يف غ�سون 15 �سنًة من نفاذ 
هذه التفاقية وفقًا ملا تن�سُّ عليه الفقرة 1 من املادة 41؛

)ه�( ُيلغ���ى وجوب���ًا م�سغ اأوراق الكوكا يف غ�سون 25 �سنًة من نفاذ هذه التفاقية وفقًا ملا 
تن�سُّ عليه الفقرة 1 من املادة 41؛

)و(    ُيلغ���ى وجوب���ًا ا�ستعمال القنَّب يف الأغرا�س غري الطبي���ة اأو العلمية، يف اأق�سر وقت 
ممكن، على اأن يتمَّ ذلك باأيَّة حال يف غ�سون 25 �سنة من نفاذ هذه التفاقية وفقًا ملا تن�سُّ عليه 

الفقرة 1 من املادة 41؛
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رات املن�سو�س عليها  )ز(   ُيعم���ل وجوبًا على تخفي�س، ثمَّ يف النهاي���ة اإلغاء، اإنتاج املخدِّ
ار بها للأغرا�س املذكورة يف تلك الفق���رة؛ ويتمُّ ذلك بالتزامن مع  يف الفق���رة 1 و�سنعه���ا والتِّ

تخفي�س واإلغاء ا�ستعمالها لتلك الأغرا�س.

ظة مبا يلي: 3- تقوم الدولة الطرف املتحفِّ

)اأ( ت�سم���ني التقرير ال�سنوي الذي تر�سله اإىل الأمني العام، مبوجب الفقرة 1 )اأ( من 
م املح���رز يف ال�سنة ال�سابقة لإلغاء ال�ستعم���ال اأو الإنتاج اأو ال�سنع اأو  امل���ادة 18، بيان���ًا عن التقدُّ

ار املن�سو�س عليها يف الفقرة 1؛ التِّ

)ب( مواف���اة الهيئة بتقديرات م�ستقلَّة )امل���ادة 19( وبيانات اإح�سائية )املادة 20( عن 
رهما الهيئة. الأن�سطة التي اأُبدي تفُّظ ب�سددها بالطريقة وبال�سورة اللتني تقرِّ

ظة مبوجب الفقرة 1، عن تقدمي ما يلي: 4-   )اأ( عند تق�سري اأيَّة دولة طرف، متحفِّ

‘1’   التقري���ر امل�سار اإليه يف الفقرة 3 )اأ(، يف غ�س���ون �ستة اأ�سهر من نهاية ال�سنة 
التي تتناولها املعلومات؛

‘2’   التقديرات امل�سار اإليها يف الفقرة 3 )ب(، يف غ�سون ثلثة اأ�سهر من التاريخ 
دته الهيئة لهذا الغر�س مبوجب الفق�رة 1 من املادة 12؛ الذي حدَّ

‘3’   الإح�س���اءات امل�س���ار اإليه���ا يف الفق���رة 3 )ب(، يف غ�س���ون ثلث���ة اأ�سهر من 
التاريخ الذي ي�ستوجب فيه تقدميها مبوجب الفقرة 2 من املادة 20.

تر�س���ل الهيئ���ة اأو الأم���ني الع���ام، ح�سب احلال���ة، اإ�سع���ارًا اإىل الدول���ة الطرف املعني���ة يبنيِّ فيه 
 تاأخريه���ا، ويطل���ب اإليها تقدمي مثل هذه املعلوم���ات يف غ�سون ثلثة اأ�سهر م���ن تاريخ ورود هذا 

الإ�سعار؛

رت الدولة الطرف عن تلبية طلب الهيئة اأو الأمني العام يف غ�سون هذه  )ب(  ف���اإذا ق�سَّ
الفرتة، انتهي نفاذ التحفُّظ املعني الذي اأُبدي مبوجب الفقرة 1.

ظ���ات اأن تقوم يف اأيِّ وقت ب�سحبه���ا كلها اأو بع�سها  5-  يج���وز ل���كل دولة اأبدت اأيَّة تفُّ
باإ�سعار كتابي.
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املادة 50-)5( تفُّظات اأخرى

1- ل ُي�سمح باأيَّة تفُّظات غري املبداة مبوجب املادة 49 اأو الفقرات التالية.

ظ���ات ب�ساأن  2- يج���وز ل���كل دول���ة عند التوقي���ع اأو الت�سدي���ق اأو الن�سم���ام اإبداء تفُّ
الن�سو�س التالية من التفاقية:

الفقرت���ان 2 و3 م���ن امل���ادة 12، والفقرة 2 من امل���ادة 13، والفقرت���ان 1 و2 من املادة 14، 
والفقرة 1 )ب( من املادة 31، واملادة 48.

3- يج���وز ل���كل دولة تودُّ اأن ت�سب���ح طرفًا، وتودُّ مع ذلك تخويله���ا اإبداء تفُّظات غري 
تها هذه اإىل الأمني العام. وُيعترب  الت���ي تن�سُّ عليها الفقرة 2 من هذه املادة اأو املادة 49، اإبلغ نيَّ
التحفُّ���ظ املعني م�سموحًا به، اإن مل َيعرت�س عليه حتى انق�ساء اثني ع�سر �سهرًا على قيام الأمني 
ت اإليها قبل  قت على التفاقية اأو ان�سمَّ الع���ام باإبلغه اإىل ال���دول الأطراف، ثلث الدول التي �سدَّ
ظة بال�سطلع باأيِّ  انق�ساء تلك الفرتة، علمًا باأنَّ الدول املعرت�سة غري ملزمة اإزاء الدولة املتحفِّ

التزام قانوين يرتتَّب مبقت�سى هذه التفاقية ويتناوله التحفُّظ املعني.

4- يج���وز لكل دول���ة اأبدت اأيَّة تفُّظات اأن تق���وم يف اأيِّ وقت ب�سحبه���ا كلها اأو بع�سها 
باإ�سعار كتابي.

47 لة بربوتوكول �سنة 1972  رات ل�سنة 1961ب�سيغتها املعدَّ اجلزء الأول- التفاقية الوحيدة للمخدِّ

)5( فيما يلي ن�سُّ املادة 21 من بروتوكول �سنة 1972:

"املادة 21
"التحفُّظات

ظًا  "1- يج���وز لكلِّ دولة، عند توقيعها اأو ت�سديقها على هذا الربوتوكول اأو ان�سمامها اإليه، اأن تبدي تفُّ
ب�ساأن اأيِّ تعديل وارد فيه فيما عدا التعديلت على الفقرتني 6 و7 من املادة 2 )املادة 1 من هذا الربوتوكول(، والفقرات 
1 و4 و5 م���ن امل���ادة 9 )امل���ادة 2 من ه���ذا الربوتوكول(، والفقرت���ني 1 و4 من املادة 10 )املادة 3 من ه���ذا الربوتوكول(، 
رًا )املادة 7 من ه���ذا الربوتوكول(، واملادة 16 )املادة 8 من  وامل���ادة 11 )املادة 4 م���ن هذا الربوتوكول(، واملادة 14 مكرَّ
هذا الربوتوكول(، واملادة 22 )املادة 12 من هذا الربوتوكول(، واملادة 35 )املادة 13 من هذا الربوتوكول(، والبند )ب( 
م���ن الفق���رة 1 من املادة 36 )املادة 14 من ه���ذا الربوتوكول(، واملادة 38 )املادة 15 من ه���ذا الربوتوكول(، واملادة 38 

رًا )املادة 16 من هذا الربوتوكول(.* مكرَّ
���ة تفُّظات اأن تق���وم يف اأيِّ وقت ب�سحبه���ا كلِّها اأو بع�سه���ا مبوجب اإ�سعار  "2- يج���وز ل���كل دولة اأبدت اأيَّ

كتابي."

قة طبق الأ�سل التي و�سعها   *ملحظة من الأمانة العامة: امللحظة الإي�ساحية التالية منقولة من ال�سورة امل�سدَّ

لة بربوتوكول �سنة 1972  رات ل�سنة 1961 ب�سيغتها املعدَّ الأمني العام يف 8 اآب/ اأغ�سط�س 1975 للتفاقية الوحيدة للمخدِّ
رات ل�سنة 1961: ل للتفاقية الوحيدة للمخدِّ املعدِّ

 "من اجلدير بامللحظة اأنَّ الدول التي ترغب يف اإبداء تفُّظ على واحد اأو اأكرث من التعديلت وفقًا للمادة 21 
ل )اإن مل تكن قد  ها غري املعدَّ اأع���له م���ن بروتوكول �سنة 1972، ينبغي اأوًل اأن ت�سبح اأطرافًا يف التفاقي���ة الوحيدة بن�سِّ

ق على بروتوكول �سنة 1972 اأو تن�سم اإليه رهنًا بالتحفُّظ املراد." فعلت ذلك من قبل( ثمَّ ت�سدِّ



املادة 51- الإ�سعارات

يبلِّغ الأمني العاُم جميَع الدول املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 40 مبا يلي:

)اأ( التوقيعات والت�سديقات والن�سمامات احلا�سلة وفقًا للمادة 40؛

)ب(   تاريخ نفاذ هذه التفاقية وفقًا للمادة 41؛

)ج(   وثائق النق�س الواردة وفقًا للمادة 46؛

)د(    الإعلنات والإ�سعارات الواردة مبوجب املواد 42 و43 و47 و49 و50.  

رات املدرجة يف  حة للمخ���دِّ ملحظ���ة: ت���رد يف الوثيق���ة ST/CND/1/Add.1 القائمة املنقَّ
رات ل�سنة 1961  اجل���داول الأول والث���اين والثالث والرابع م���ن التفاقية الوحيدة للمخ���دِّ

لة بربوتوكول �سنة 1972. ب�سيغتها املعدَّ
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اتفاقية املوؤثِّرات العقلية*

 الديباجة

اإنَّ الدول الأطراف،

اهتمامًا منها ب�سحة الإن�سانية ورفاهها،

واإذ تلحظ بقلق م�ساكل ال�سحة العامة وامل�ساكل الجتماعية النا�سئة عن اإ�ساءة ا�ستعمال 
رات العقلية، بع�س املوؤثِّ

ار  ي اإليه من اتِّ ���ي ومكافحة اإ�ساءة ا�ستعمال تلك املواد وم���ا توؤدِّ وت�سميم���ًا منها على توقِّ
غري م�سروع،

واإذ ت���رى م���ن ال���لزم اتِّخاذ تداب���ري �سارمة لق�سر ا�ستعم���ال تلك املواد عل���ى الأغرا�س 
امل�سروعة،

رات العقلية للأغرا�س الطبية والعلمية،  واعرتاف���ًا منها باأنه ل مندوحة عن ا�ستعمال املوؤثِّ
ر لها، واأنه ينبغي األَّ ُيقيَّد احل�سول على هذه املواد لتلك الأغرا�س بقيود ل مربِّ

واعتق���ادًا منه���ا اأنَّ التدابري التي ُتتَّخ���ذ للحيلولة دون اإ�ساءة ا�ستعم���ال تلك املواد تقت�سي 
قًا وعاملي النطاق، عمًل من�سَّ

رات العقلية ورغبًة  واعرتافًا منها باخت�سا�س منظمة الأمم املتحدة يف ميدان مراقبة املوؤثِّ
منها يف اأن متار�س الهيئات الدولية املعنية ن�ساطها يف اإطار تلك املنظمة،

وت�سليمًا منها ب�سرورة عقد اتفاقية دولية لتحقيق تلك الأغرا�س،

قد اتَّفقت على ما يلي:

*ملحوظ���ة من الأمانة العام���ة: اأُدخل يف الن�س التايل عدد من الت�سويبات ال�سئيل���ة التي ا�ستلزمها وجود بع�س 

ر ب�ساأنها حم�سر ر�سمي لت�سحيح الن�س  الأخط���اء والإغفالت يف الن�سخة الإنكليزية للن�س الأ�سلي للتفاقية. وق���د ُحرِّ
���ع يف 15 اآب/اأغ�سط����س 1973، واأبلغته اإدارة ال�س���وؤون القانونية بالأمم املتح���دة اإىل احلكومات  الأ�سل���ي للتفاقي���ة، وقِّ
ختني يف 30 اآب/ رتني التعميميتني C.N.169.1973 TREATIES-5  وC.N.321.1974 TREATIES-1 املوؤرَّ مبوجب املذكِّ
اأغ�سط����س 1973 و9 كان���ون الأول/دي�سم���رب 1974 عل���ى التوايل. وتت�سل ه���ذه الت�سويبات بالفق���رة 7 )اأ( من املادة 2، 

وبال�سيغة الكيميائية لبع�س املواد املدرجة يف اجلداول الأول والثاين والرابع املرفقة بالتفاقية.



املادة 1- مدلول امل�سطلحات

نة فيما يلي، ما مل يق�س �سريح  د بامل�سطلحات التالية يف هذه التفاقية املعاين املبيَّ ُيق�سَ
الن�س اأو �سياقه بغري ذلك:

د بتعبري "املجل�س" املجل�س القت�سادي والجتماعي للأمم املتحدة. )اأ( ُيق�سَ

رات التابعة للمجل�س. د بتعبري "اللجنة" جلنة املخدِّ )ب(  ُيق�سَ

رات املن�ساأة مبوجب التفاقية  ���د بتعبري "الهيئة" الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ )ج(   ُيق�سَ
رات ل�سنة 1961. الوحيدة للمخدِّ

د بتعبري "الأمني العام" الأمني العام للأمم املتحدة. )د(    ُيق�سَ

���رات العقلية" كل املواد �سواء اأكانت طبيعي���ة اأو تركيبية، وكل  د بتعبري "املوؤثِّ )ه����(  ُيق�سَ
املنتجات الطبيعية املدرجة يف اجلداول الأول اأو الثاين اأو الثالث اأو الرابع.

د بتعبري "م�ستح�سر" ما يلي: )و(    ُيق�سَ

‘1’       كل حمل���ول اأو مزي���ج مهم���ا كانت هيئت���ه الطبيعية يحت���وي على م���ادة اأو اأكرث من 
رات العقلية؛ اأو املوؤثِّ

رات العقلية تكون يف �سكل جرعات. ‘2’       كل مادة اأو اأكرث من املوؤثِّ
���د بعبارات "اجلدول الأول" و"اجلدول الثاين" و"اجلدول الثالث" و"اجلدول  )ز(    ُيق�سَ
���رات العقلية التي تمل هذه الأرقام واملرفق���ة بالتفاقية احلالية ب�سيغتها  الراب���ع"، قوائم املوؤثِّ

لة وفقًا للمادة 2. املعدَّ

ر  ���د بتعب���ريي "الت�سدير" و"ال�سترياد" مبعناها اخلا����س النقل املادي للموؤثِّ )ح(   ُيق�سَ
العقلي من دولة اإىل دولة اأخرى.

رات  ���د بتعب���ري "ال�سنع" جميع العمليات التي ميك���ن اأن يح�سل بها على موؤثِّ )ط(  ُيق�سَ
���رات عقلية اأخرى. وي�سمل هذا التعبري  رات العقلية اإىل موؤثِّ عقلي���ة، وت�سم���ل التنقية وتويل املوؤثِّ

بها ال�سيدليات بناًء على و�سفة طبيب. اأي�سًا �سنع م�ستح�سرات غري التي تركِّ

ار بها خلفًا  رات العقلية اأو التِّ ار غري امل�سروع" �سنع املوؤثِّ ���د بتعبري "التِّ )ي(   ُيق�سَ
لأحكام هذه التفاقية.

د بتعبري "منطقة" اأيُّ جزء من دولة يعترب، مبوجب املادة 28، كيانًا م�ستقلًّ  )ك(  ُيق�سَ
لأغرا�س تطبيق هذه التفاقية.
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�صة  ���د بتعبري "الأماكن" املباين اأو اأجزاء املباين، مبا يف ذلك الأر�ض املخ�صَّ )ل(  ُيق�صَ
لأّيهما.

املادة 2- نطاق مراقبة املواد

1- اإذا كان ل���دى اإح���دى الدول الأطراف اأو منظمة ال�ص���حة العاملي���ة معلومات تتعلق 
مب���ادة مل تخ�ص���ع بعد للمراقبة الدولية، وت�ص���تلزم يف راأيها اإ�ص���افة تلك امل���ادة اإىل اأحد جداول 
دة للإ�ص���عار.  ده بجميع املعلومات املوؤيِّ التفاقي���ة احلالية، فاإنها ُت�ص���عر الأمني العام بذلك وت���زوِّ
وُيعمل بهذا الإجراء اأي�ص���ًا عندما حت�صل اإحدى الدول الأطراف اأو منظمة ال�صحة العاملية على 

ر عقلي من جدول اإىل اآخر من تلك اجلداول اأو حذف مادة ما منها. ر نقل موؤثِّ معلومات تربِّ

2- ينهي الأمني العام مثل هذا الإ�صعار، مع املعلومات التي يعتربها ذات �صلة باملو�صوع، 
اإىل ال���دول الأطراف واللجنة وكذلك - اإذا كان الإ�ص���عار واردًا من اإحدى الدول الأطراف - اإىل 

منظمة ال�صحة العاملية.

3- اإذا تب���نيَّ م���ن املعلوم���ات املحالة مع الإ�ص���عار اأنَّه من املنا�ص���ب اإ�ص���افة املادة اإىل 
اجلدول الأول اأو اجلدول الثاين عمًل بالفقرة 4، تنظر الدول الأطراف، يف �ص���وء كل املعلومات 
تًا جلميع التدابري الرقابية ال�ص���ارية على املواد  رة لديها، يف اإمكان اإخ�ص���اع تلك املادة موؤقَّ املتوفِّ

املدرجة يف اجلدول الأول اأو اجلدول الثاين، ح�صب القت�صاء.

4- اإذا وجدت منظمة ال�صحة العاملية:

ي اإىل )اأ(   اأنَّ املادة املذكورة قد توؤدِّ

كالية؛ ‘1’   )1( حالة اتِّ

)2(  وتنبي���ه اجلهاز الع�ص���بي املرك���زي اأو انحطاطه مبا يولِّد هلو�ص���ات اأو 
ا�ص���طرابات يف وظيفة احلركة اأو يف التفكري اأو ال�ص���لوك اأو الإح�ص���ا�ض 

اأو املزاج؛ اأو

‘2’   اإ�صاءة ا�صتعمال اأو تاأثريات �صارة �صبيهة مبا ين�صاأ عن اإحدى املواد املدَرجة يف 
اجلدول الأول اأو الثاين اأو الثالث اأو الرابع؛

)ب( واأنَّه توجد اأدلَّة كافية على اأنَّ املادة ُي�ص���اء ا�صتعمالها اأو يحتمل اأن ُي�صاء ا�صتعمالها 
ر اإخ�صاعها للمراقبة  مبا يولِّد م�ص���كلًة تتعلق بال�صحة العامة وم�صكلًة اجتماعية، الأمر الذي يربِّ

الدولية،
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تواف���ي منظم���ُة ال�ص���حة العاملي���ة اللجن���َة بتقيي���م للم���ادة يب���نيِّ عل���ى الأخ����ضِّ م���دى اإ�ص���اءة 
ال�ص���تعمال اأو احتم���ال اإ�ص���اءة ال�ص���تعمال، ودرج���ة خطورة م�ص���كلة ال�ص���حة العامة وامل�ص���كلة 
الجتماعي���ة، وم���دى ج���دوى امل���ادة يف املعاجل���ة الطبي���ة، وَت�ْص���َفُع التقيي���م بتو�ص���يات ع���ن 
 التداب���ري الرقابي���ة، اإن وج���دت، الت���ي ق���د يك���ون م���ن املنا�ص���ب فر�ص���ها يف �ص���وء التقيي���م

املذكور.

5- للجن���ة، بعد الأخ���ذ يف العتبار الإخط���ار الوارد من منظمة ال�ص���حة العاملية التي 
تعت���رب عملياته���ا التقييمية حا�ص���مة فيم���ا يتعلق بامل�ص���ائل الطبي���ة والعلمية، ومراع���اة العوامل 
القت�ص���ادية والجتماعي���ة والقانوني���ة والإداري���ة وكاف���ة العوامل الأخ���رى التي ق���د تراها ذات 
�ص���لة باملو�ص���وع - اأن ت�ص���يف امل���ادة اإىل اجل���دول الأول اأو الث���اين اأو الثال���ث اأو الراب���ع. ويجوز 
 للجن���ة اأن تطل���ب مزي���دًا م���ن املعلومات م���ن منظم���ة ال�ص���حة العاملي���ة اأو من م�ص���ادر اأخرى 

منا�صبة.

���ه مبوج���ب الفق���رة 1 مب���ادة �ص���بق اإدراجه���ا يف اأح���د  6- اإذا تعلَّ���ق الإ�ص���عار املوجَّ
اجل���داول، تواف���ي منظمة ال�ص���حة العاملي���ة اللجنة مبا ا�ص���تجّد لديها م���ن نتائج، وب���اأيِّ تقييم 
ة تو�ص���يات جدي���دة عن التداب���ري الرقابية  جدي���د لتل���ك املادة قد ت�ص���عه وفق���ًا للفق���رة 4، وباأيَّ
الت���ي ق���د ت�صت�ص���وب الأخ���ذ به���ا يف �ص���وء ذل���ك التقيي���م. وللجن���ة، بع���د الأخ���ذ يف العتب���ار 
الإخط���ار ال���وارد م���ن منظم���ة ال�ص���حة العاملي���ة عل���ى النح���و املب���نيَّ يف الفق���رة 5، ومراع���اة 
 العوام���ل امل�ص���ار اإليه���ا يف تل���ك الفق���رة، اأن تنقل املادة م���ن جدول اإىل ج���دول اآخ���ر اأو حذفها 

من اجلداول.

7- يبلِّغ الأمنُي العامُّ اأيَّ قرار تتَّخذه اللجنة عمًل بهذه املادة اإىل جميع الدول الأع�صاء 
يف الأمم املتح���دة، واإىل الدول غري الأع�ص���اء يف الأمم املتحدة الأط���راف يف التفاقية احلالية، 
واإىل منظمة ال�ص���حة العاملية، واإىل الهيئة. وي�ص���بح هذا القرار ناف���ذًا اإزاء كل دولة طرف بعد 
انق�ص���اء 180 يوم���ًا من تاريخ الإب���لغ، با�ص���تثناء اأيِّ دولة طرف توايف الأم���ني العام خلل هذه 
ي يفيد وجود  ، باإخطار خطِّ الفرتة، فيما يتعلق باأيِّ قرار يق�ص���ي باإ�ص���افة مادة اإىل جدول مع���نيَّ
ظروف ا�ص���تثنائية حت���ول دون نفاذ جميع اأحكام التفاقية املنطبق���ة على املواد املدرجة يف ذلك 
ن ه���ذا الإخطار ذكر الأ�ص���باب الدافعة اإىل هذا  اجل���دول، بالن�ص���بة لتلك املادة. على اأن يت�ص���مَّ
ق كل دولة ط���رف يف التفاقية، كحدٍّ  الإج���راء ال�ص���تثنائي. وعلى الرغم من هذا الإخط���ار تطبِّ

اأدنى، التدابري الرقابية التالية:

)اأ( عل���ى الدول���ة الط���رف الت���ي اأر�ص���لت اإىل الأمني العام ه���ذا الإخطار بخ�ص���و�ض 
م���ادة مل تكن حتى ذلك احلني خا�ص���عة للمراقبة واأُ�ص���يفت اإىل اجل���دول الأول، اأن تراعي بقدر 
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 الإم���كان التداب���ري الرقابي���ة اخلا�سة املذك���ورة يف امل���ادة 7، واأن تق���وم فيما يتعل���ق بتلك املادة
مبا يلي:

ار بها وتوزيعها، ح�سبما هو من�سو�س عليه  ‘1’   اقت�ساء تراخي�س ل�سنعها والتِّ
يف املادة 8، فيما يتعلق باملواد املدَرجة يف اجلدول الثاين؛

‘2’   اقت�ساء و�سفات طبية لتوريدها اأو �سرفها ح�سبما هو من�سو�س عليه يف املادة 
9، فيما يتعلق باملواد املدَرجة يف اجلدول الثاين؛

‘3’   التقيُّد باللتزامات املتعلق���ة بالت�سدير وال�سترياد املن�سو�س عليها يف املادة 
12، اإلَّ فيما يتعلق بطرف اآخر اأر�سل اإىل الأمني العام مثل هذا الإخطار ب�ساأن 

املادة امل�سار اإليها؛
‘4’   التقيُّ���د باللتزام���ات املن�سو�س عليها يف امل���ادة 13 ب�ساأن امل���واد املدَرجة يف 

اجلدول الثاين فيما يتعلق بحظر الت�سدير وال�سترياد اأو تقييدهما؛
‘5’   تقدمي تقارير اإح�سائية اإىل الهيئة وفقًا لأحكام الفقرة 4 )اأ( من املادة 16؛

خ���اذ تداب���ري وفقًا لأح���كام امل���ادة 22 لقمع الأعم���ال املخالف���ة للقوانني اأو  ‘6’   اتِّ
الأنظمة املعمول بها تنفيذا لللتزامات امل�سار اإليها اأعله.

)ب(  على الدولة الطرف التي اأر�سلت اإىل الأمني العام هذا الإخطار بخ�سو�س مادة مل 
تك���ن حتى ذلك احلني خا�سعة للمراقب���ة واأ�سيفت اإىل اجلدول الثاين، اأن تقوم فيما يتعلق بتلك 

املادة مبا يلي:

ار بها وتوزيعها وفقًا للمادة 8؛ ‘1’   اقت�ساء تراخي�س ل�سنعها والتِّ
‘2’   اقت�ساء و�سفات طبية لتوريدها اأو �سرفها وفقًا للمادة 9؛

‘3’   التقيُّد باللتزامات املتعلق���ة بالت�سدير وال�سترياد املن�سو�س عليها يف املادة 
12، اإلَّ فيما يتعلق بطرف اآخر اأر�سل اإىل الأمني العام مثل هذا الإخطار ب�ساأن 

املادة امل�سار اإليها؛
‘4’   التقيُّد باللتزامات املن�سو�س عليها يف املادة 13 فيما يتعلق بحظر الت�سدير 

وال�سترياد اأو تقييدهما؛
‘5’   تقدمي تقاري���ر اإح�سائية اإىل الهيئة وفقًا لأحكام الفقرات 4 )اأ( و)ج( و)د( 

من املادة 16؛
خ���اذ تداب���ري، وفقًا لأح���كام املادة 22، لقم���ع الأعمال املخالف���ة للقوانني اأو  ‘6’   اتِّ

الأنظمة املعم�ول بها تنفيذًا لللتزامات امل�سار اإليها اأعله.
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)ج( عل���ى الدولة الطرف التي اأر�سلت اإىل الأمني العام هذا الإخطار بخ�سو�س مادة مل 
تك���ن حتى ذلك احلني خا�سع���ة للمراقبة واأُ�سيفت اإىل اجلدول الثالث، اأن تقوم فيما يتعلق بتلك 

املادة مبا يلي:

ار بها وتوزيعها وفقًا للمادة 8؛ ‘1’   اقت�ساء تراخي�س ل�سنعها والتِّ

‘2’   اقت�ساء و�سفات طبية لتوريدها اأو �سرفها وفقًا للمادة 9؛

‘3’   التقيُّد باللتزامات اخلا�سة بالت�سدير املن�سو�س عليها يف املادة 12، اإلَّ فيما 
يتعلق بطرف اآخر اأر�سل اإىل الأمني العام مثل هذا الإخطار ب�ساأن املادة امل�سار 

اإليها؛

‘4’   التقيُّد باللتزامات املن�سو�س عليها يف املادة 13 فيما يتعلق بحظر الت�سدير 
وال�سترياد اأو تقييدهما؛

خ���اذ تداب���ري، وفقًا لأح���كام املادة 22، لقم���ع الأعمال املخالف���ة للقوانني اأو  ‘5’   اتِّ
الأنظمة املعمول بها تنفيذًا لللتزامات امل�سار اإليها اأعله.

)د(  عل���ى الدولة الطرف التي اأر�سلت اإىل الأمني العام هذا الإخطار بخ�سو�س مادة مل 
تك���ن حتى ذلك احلني خا�سعة للمراقب���ة واأُ�سيفت اإىل اجلدول الرابع، اأن تقوم فيما يتعلق بتلك 

املادة مبا يلي:

ار بها وتوزيعها وفقا للمادة 8؛ ‘1’   اقت�ساء تراخي�س ل�سنعها والتِّ

‘2’   التقيُّد باللتزامات املن�سو�س عليها يف املادة 13 فيما يتعلق بحظر الت�سدير 
وال�سترياد اأو تقييدهما؛

خ���اذ تدابري، وفقًا لأحكام امل���ادة 22، لقمع كل الأعمال املخالفة للقوانني اأو  ‘3’   اتِّ
الأنظمة املعمول بها تنفيذًا لللتزامات امل�سار اإليها اأعله.

)ه�( عل���ى الدولة الطرف الت���ي اأر�سلت اإىل الأمني العام ه���ذا الإخطار بخ�سو�س مادة 
ق كحدٍّ اأدنى جميع اأحكام هذه  منقولة اإىل جدول ي�سرتط تدابري رقابية والتزامات اأ�سّد، اأن تطبِّ

التفاقية املنطبقة على اجلدول الذي ُنقلت منه املادة.

8- )اأ(   يق���وم املجل����س باإع���ادة النظ���ر يف ق���رارات اللجن���ة املتَّخ���ذة مبوج���ب ه���ذه 
���ة دول���ة طرف خ���لل ف���رتة 180 يوم���ًا تالية لو�س���ول الإخط���ار بهذه  امل���ادة اإذا طل���ب ذل���ك اأيَّ
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 الق���رارات. وير�س���ل طل���ب اإعادة النظ���ر اإىل الأمني الع���ام م�سفوعًا ب���كل البيانات الت���ي ي�ستند
اإليها.

)ب(  ير�س���ل الأم���ني العام �سورًا من طل���ب اإعادة النظر ومن املعلوم���ات املتعلقة به اإىل 
اللجن���ة، واإىل منظم���ة ال�سحة العاملية، واإىل جمي���ع الأطراف، يدعوها فيه���ا اإىل اأن تر�سل اإليه 
ملحظاته���ا يف هذا ال�سدد خلل ت�سعني يوم���ًا. وُتعر�س جميع امللحظات الواردة على املجل�س 

للنظر فيها.

ل اأو ينق�س قرار اللجنة. وُتخطر بقراره كل الدول الأع�ساء  د اأو يعدِّ )ج(  للمجل�س اأن يوؤيِّ
مبنظمة الأمم املتحدة، والدول غري الأع�ساء يف الأمم املتحدة الأطراف بهذه التفاقية واللجنة، 

ومنظمة ال�سحة العاملية، والهيئة.

)د(   يظ���لُّ الق���رار الأ�سلي ال�سادر عن اللجنة �ساريًا خلل اإج���راءات اإعادة النظر مع 
مراعاة اأحكام الفقرة 7.

ق، بالق���در املمكن تنفيذه عمليًّا،  9- تب���ذل الدول الأطراف كل م���ا يف و�سعها لكي تطبِّ
تداب���ري اإ�سرافي���ة على املواد التي ل تندرج تت هذه التفاقي���ة والتي ميكن مع ذلك ا�ستخدامها 

رات العقلية. بطريقة غري م�سروعة ل�سنع املوؤثِّ

املادة 3- اأحكام خا�سة متعلقة مبراقبة امل�ستح�سرات

1- با�ستثن���اء ما تن�سُّ عليه الفق���رات التالية من هذه املادة، يخ�سع امل�ستح�سر لنف�س 
ر العقلي الداخلي يف تركيب هذا امل�ستح�سر، واإذا دخل يف  التداب���ري الرقابية املفرو�سة على املوؤثِّ
ر عقل���ي، يخ�سع امل�ستح�سر للتداب���ري املنطبقة على املادة التي  تركي���ب امل�ستح�س���ر اأكرث من موؤثِّ

فر�ست عليها املراقبة الأ�سّد.

ر عقل���ي من غري امل���واد ال���واردة يف اجلدول  2- اإذا احت���وى م�ستح�س���ر م���ا عل���ى موؤثِّ
���ب على نح���و ل ينطوي على خطر، اأو ينطوي على خط���ر ل يعتدُّ به من ناحية احتمال  الأول، وُركِّ
ر بو�سائل مي�س���ورة وبكميات تكون عر�سة  اإ�س���اءة ال�ستعمال، وا�ستحال���ت اإمكانية ا�سرتجاع املوؤثِّ
لإ�س���اءة ال�ستعمال، بحيث ل يثري هذا امل�ستح�س���ر م�سكلًة من م�ساكل ال�سحة العامة اأو امل�ساكل 
الجتماعي���ة، جاز اإعفاء هذا امل�ستح�س���ر من بع�س التدابري الرقابي���ة املن�سو�س عليها يف هذه 

التفاقية، وفقًا للفقرة 3.

3- اإذا تبنيَّ لدولة طرف اأنَّ م�ستح�سرًا ما تنطبق عليه اأحكام الفقرة ال�سابقة جاز لها 
رة  ر اإعف���اءه، يف بلدها اأو يف منطقة من مناطقها، من بع�س اأو كل التدابري الرقابية املقرَّ اأن تق���رِّ

مبوجب هذه التفاقية، با�ستثناء ما تقت�سيه:
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)اأ(   املادة 8 )الإجازات( فيما يتعلق بال�سنع؛

)ب( املادة 11 )ال�سجلت( فيما يتعلق بامل�ستح�سرات املعفاة؛

)ج( املادة 13 )احلظر اأو القيود على الت�سدير اأو ال�سترياد(؛

)د(  املادة 15 )التفتي�س( فيما يتعلق بال�سنع؛

مها الدول الأط���راف( فيما يتعل���ق بامل�ستح�سرات  )ه�( امل���ادة 16 )التقاري���ر الت���ي تقدِّ
املعفاة؛

)و(   امل���ادة 22 )الأح���كام اجلزائية( بالقدر اللزم لقمع الأفع���ال املخالفة للقوانني اأو 
رة وفقًا لللتزامات امل�سار اإليها اأعله. الأنظمة املقرَّ

وُت�سع���ر الدول���ُة الطرُف الأمنَي العامَّ باأيِّ قرار من هذا القبي���ل، وكذلك با�سم امل�ستح�سر املعفي 
وتركيب���ه والتداب���ري الرقابية التي اأُعفي منها. وينقل الأمني العام ه���ذا الإ�سعار اإىل �سائر الدول 

الأطراف، ومنظمة ال�سحة العاملية والهيئة.

���ة دول���ة ط���رف اأو ل���دى منظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة معلومات عن  4- اإذا كان ل���دى اأيَّ
���ا اأو جزئيًّا، ُت�سعر  ر، يف راأي اأيَّتهما، انتهاء الإعفاء كل�يًّ م�ستح�س���ر معف���ي مبوجب الفقرة 3 ت���ربِّ
دة لهذا الإ�سعار. وينقل الأم���ني العام هذا الإ�سعار،  ده باملعلوم���ات املوؤيِّ الأم���ني العام بذلك وتزوِّ
م���ع جمي���ع املعلومات التي ي���رى اأنها ذات �سل���ة باملو�سوع اإىل ال���دول الأط���راف واللجنة، وينقل 
الإ�سع���ار اإىل منظم���ة ال�سحة العاملي���ة، اإذا ورد من دولة طرف. وت���وايف منظمة ال�سحة العاملية 
ن���ة يف الفق���رة 2 م�سفوعًا بتو�سي���ة بخ�سو�س  اللجن���ة بتقيي���م للم�ستح�س���ر يراعي الأم���ور املبيَّ
التداب���ري الرقابي���ة، اإن وج���دت، التي ينبغ���ي وقف اإعف���اء امل�ستح�سر منها. وللجن���ة، بعد الأخذ 
يف العتب���ار الإخطار ال���وارد من منظمة ال�سحة العاملية التي تعت���رب عملياتها التقييمية حا�سمة 
يف الأم���ور الطبي���ة والعلمية، ومراع���اة العوامل القت�سادي���ة والجتماعية والقانوني���ة والإدارية 
ر اإنهاء اإعف���اء امل�ستح�سر من بع����س اأو كل  وغريه���ا الت���ي تراه���ا ذات �سلة باملو�س���وع، اأن تق���رِّ
���غ الأم���ني العام كل ق���رار تتَّخذه اللجنة عم���ًل بهذه الفق���رة اإىل جميع  التداب���ري الرقابي���ة. ويبلِّ
ال���دول الأع�س���اء يف الأمم املتح���دة والدول غ���ري الأع�س���اء يف الأمم املتحدة الأط���راف يف هذه 
التفاقي���ة، ومنظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة، والهيئة. وَتتَّخ���ذ جميع ال���دول الأطراف تداب���ري باإنهاء 
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 الإعف���اء من التداب���ري اأو التدابري الرقابية امل�س���ار اإليها، وذلك خلل 180 يوم���ًا من تاريخ بلغ 
الأمني العام.

 املادة 4- اأحكام اأخرى خا�سة متعلقة
بنطاق املراقبة

رات العقلية التي ُتدَرج يف  يج���وز للدول الأطراف اأن ت�سمح مبا يلي، فيما يتعلق ب�سائر املوؤثِّ
اجلدول الأول:

)اأ(   قي���ام امل�سافري���ن الدوليني بحمل مقادي���ر �سغرية من امل�ستح�س���رات ل�ستعمالهم 
ل على هذه امل�ستح�سرات قد  ق من اأنَّ التح�سُّ ال�سخ�س���ي، بيد اأنَّه يحقُّ ل���كل دولة طرف اأن تتحقَّ

متَّ بطريقة قانونية؛

رة عل���ى العقل، مع  )ب( ا�ستخ���دام مث���ل هذه امل���واد يف �سنع مواد اأو منتج���ات غري موؤثِّ
رات العقلية يف  مراعاة تطبيق التدابري الرقابية التي تقت�سيها هذه التفاقية، اإىل اأن ت�سبح املوؤثِّ

ا اإ�ساءة ا�ستعمالها اأو ا�سرتجاعها؛ حالة ميتنع فيها عمليًّ

)ج( ا�ستخدام هذه املواد، يف اأ�سر احليوانات من قبل الأ�سخا�س الذين تاأذن لهم ب�سفة 
ة با�ستعمال هذه املواد لذلك الغر�س، مع مراعاة تطبيق تدابري املراقبة  خا�سة ال�سلطات املخت�سَّ

التي تقت�سيها هذه التفاقية.

 املادة 5-  تديد ال�ستعمال يف الأغرا�س
الطبية والعلمية

د كل دولة طرف ا�ستعمال املواد املدرجة يف اجلدول الأول على النحو املن�سو�س  1- تدِّ
عليه يف املادة 7.

د كل دول���ة طرف، مع مراع���اة ما تن�سُّ علي���ه املادة 4، �سنع امل���واد املدرجة  2- ت���دِّ
ار بها  يف اجل���داول الثاين والثالث والراب���ع، وت�سديرها وا�ستريادها وتوزيعه���ا وتخزينها والتِّ

وا�ستخدامها وحيازتها، مبا تراه منا�سبا من تدابري.

3- ُي�ست�س���وب األَّ ت�سم���ح الدول الأطراف بحي���ازة املواد املدَرج���ة يف اجلداول الثاين 
رة قانونًا. والثالث والرابع اإلَّ بال�سروط املقرَّ
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املادة 6- الإدارة اخلا�سة

لغر����س تطبيق اأحكام ه���ذه التفاقية، ُي�ست�س���وب اأن تن�سئ كل دولة ط���رف اإدارة خا�سة 
دائم���ة. ومن املفي���د اأن تكون ه���ذه الإدارة على �ساكل���ة الإدارة اخلا�سة املن�س���اأة مبوجب اأحكام 

رات، اأو اأن تعمل يف تعاون وثيق معها. اتفاقيات مراقبة املخدِّ

 املادة 7- اأحكام خا�سة تتعلق باملواد املدرجة 
يف اجلدول الأول

فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الأول، تقوم الدول الأطراف مبا يلي:

)اأ( حظ���ر كافة ا�ستعمالت تلك امل���واد، اإلَّ لأغرا�س علمية اأو لأغرا�س طبية حمدودة 
ا، من قبل الأ�سخا����س املاأذونني ح�سب الأ�س���ول املرعية، الذين يعمل���ون يف موؤ�س�سات طبية  ج���دًّ
د من هذه  اأو علمي���ة خا�سع���ة على نحو مبا�سر ملراقب���ة حكوماتها اأو حا�سلة عل���ى ترخي�س حمدَّ

احلكومات بذلك؛

ار  )ب(  اقت�س���اء احل�س���ول على ترخي�س خا�س اأو اإذن م�سب���ق ل�سنع تلك املواد والتِّ
فيها وتوزيعها وحيازتها؛

خ���اذ تداب���ري اإ�سرافية دقيقة على الأن�سطة والأعم���ال املذكورة يف الفقرتني )اأ(  )ج(   اتِّ
و)ب(؛

د به ال�سخ�س املاأذون ل���ه ح�سب الأ�سول املرعية على الكمية  )د(    ق�س���ر مقدار ما ُيزوَّ
التي يقت�سيها الغر�س املاأذون به؛

ن  ا طبيًة اأو علمي���ًة، ب�سجلت ُيدوَّ ون مهامًّ )ه����(  اقت�ساء احتفاظ الأ�سخا����س الذين يوؤدُّ
فيه���ا احتيازهم لتلك امل���واد وتفا�سيل ا�ستعماله���ا، وُيحتفظ بتلك ال�سج���لت لفرتة عامني على 

ن فيها؛ الأقل بعد اآخر ا�ستعمال مدوَّ

د كلهما هما  ر وامل���ورِّ )و(    حظ���ر ت�سدي���ر تلك امل���واد وا�سترياده���ا اإلَّ اإذا كان امل�سدِّ
ر وامل�ستورد على التوايل، اأو كانا من  تان يف املنطقة اأو البلد امل�سدِّ ال�سلطتان اأو الوكالتان املخت�سَّ
ة يف البلد اأو يف املنطقة.  الأ�سخا�س اأو املوؤ�س�سات املاأذون لهم خا�سة بذلك من ال�سلطات املخت�سَّ
وتنطب���ق �سروط الفقرة 1 من املادة 12 املتعلقة ب���اأذون ت�سدير املواد املدرجة يف اجلدول الثاين 

وا�ستريادها، على املواد املدرجة يف اجلدول الأول اأي�سًا.
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املادة 8- الرتاخي��س

1- عل���ى الدول الأطراف اأن تقت�سي تراخي�س اأو تداب���ري رقابية اأخرى مماثلة ل�سنع 
ار به���ا )مبا يف ذلك تارة الت�سدير  امل���واد املدَرج���ة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع، والتِّ

وال�سترياد( وتوزيعها.

2- تقوم الدول الأطراف مبا يلي:

)اأ(    مراقب���ة جمي���ع الأ�سخا�س واملوؤ�س�سات املاأذون لهم ح�س���ب الأ�سول املرعية ب�سنع 
ار بها )مبا يف ذلك تارة الت�سدير وال�سترياد( وتوزيعها؛ املواد امل�سار اإليها يف الفقرة 1 والتِّ

ار اأو التوزيع، وذلك  )ب( مراقب���ة املوؤ�س�سات والأماكن التي يجري فيه���ا ال�سنع اأو التِّ
مبقت�سى تراخي�س اأو تدابري رقابية اأخرى مماثلة؛

ي ال�سرقة وغري ذلك  خ���اذ تدابري اأمنية يف تلك املوؤ�س�سات والأماك���ن لتوقِّ )ج(  كفال���ة اتِّ
من و�سائل تويل املخزون عن اأغرا�سه.

3- ل حاج���ة اإىل تطبيق اأحكام الفقرتني 1 و2 م���ن هذه املادة املت�سلة بالرتاخي�س اأو 
التداب���ري الرقابي���ة الأخرى املماثلة، عل���ى الأ�سخا�س املاأذون لهم ح�سب الأ�س���ول املرعية، باأداء 

مهام علجية اأو علمية اأثناء اأدائهم لتلك املهام.

4- تقت�س���ي الدول الأطراف اأن يكون جميع الأ�سخا�س احلا�سلني على تراخي�س وفقًا 
له���ذه التفاقي���ة اأو املاأذون له���م بو�سيلة اأخرى تنفيذًا لأحكام الفقرة 1 م���ن هذه املادة اأو الفقرة 
لني تاأهيًل كافيًا لتنفيذ اأحكام القوانني والأنظمة ال�سادرة عمًل  الفرعية )ب( من املادة 7، موؤهَّ

ال واأمني. بهذه التفاقية على نحو فعَّ

املادة 9- الو�سفات الطبية

د اأو ُت�س���َرف املواد املدرجة يف اجل���داول الثاين  1- تقت�س���ي ال���دول الأطراف األَّ ُت���ورَّ
والثال���ث والراب���ع ل�ستعمالها من قبل الأف���راد اإلَّ مبوجب و�سفة طبية، فيم���ا عدا احلالت التي 
ميك���ن فيها للأفراد احل�س���ول على تلك املواد لدى املمار�سة املاأذون به���ا ح�سب الأ�سول املرعية 

لوظائف علجية اأو علمية، اأو ا�ستعمالها اأو �سرفها اأو مناولتها ب�سورة قانونية.

2- تتَّخ���ذ ال���دول الأطراف تدابري تكف���ل اإ�سدار الو�سفات الطبي���ة للمواد املدرجة يف 
اجل���داول الثاين والثالث والرابع وفقًا للممار�سة الطبي���ة ال�سليمة، وخ�سوعها لأنظمة من �ساأنها 
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حماية ال�سحة العامة والرفاهية، ل �سيما فيما يتعلق بعدد املرات التي ميكن فيها تكرار الو�سفة 
ة �سلحيتها. الطبية ومدَّ

3- ا�ستثن���اء من اأحكام الفق���رة 1 يجوز للدولة الط���رف، اإذا راأت اأنَّ الظروف املحلية 
�س لل�سيادلة  رها، مبا يف ذلك �سروط حفظ ال�سجلت، اأن ترخِّ تقت�سي ذلك وبال�سروط التي تقرِّ
نهم ال�سلطات امل�سوؤولة عن ال�سحة  عي التجزئة املجازين الذين تعيِّ املجازين اأو لغريهم من موزِّ
���روا، ح�سب تقديرهم ال�سخ�سي، وب���دون و�سفة طبية،  العام���ة يف كل اأو ج���زء من البلد باأن يوفِّ
كمي���ات �سغرية من املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والراب���ع، كي ي�ستعملها الأفراد يف حالت 

نها الدول الأطراف. ا�ستثنائية لأغرا�س طبية، وذلك يف حدود ُتعيِّ

 املادة 10- تذيرات ب�ساأن العبوات 
والن�سرات الإعلنية

ة اأنظمة اأو تو�سيات يف هذا املو�سوع ملنظمة  1- تقت�س���ي كل دولة طرف، مع مراعاة اأيَّ
ال�سحة العاملية، اأن تبنيَّ يف البطاقات املل�سقة على العبوات، حيثما اأمكن ذلك عمليًّا، وعلى كل 
رات العقلية املباع���ة بالتجزئة، ما تراه  ح���ال يف الن�س���رة الإي�ساحية املوجودة داخ���ل عبوات املوؤثِّ
ا ل�سلمة م�ستعمل تلك املواد من تعليمات تتعلق بكيفية ال�ستعمال، مبا يف  الدولة الطرف �سروريًّ

ذلك ما يلزم من تنبيهات وتذيرات.

2- تظر كل دولة طرف، مع اإيلء املراعاة الواجبة لأحكام د�ستورها، توجيه اإعلنات 
من هذه املواد اإىل عامة اجلمهور.

املادة 11- ال�سجلت

1- تقت�سي الدول الأطراف، فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الأول، من �سركات 
ار بها  ت�سني���ع تل���ك املواد وم���ن كل الأ�سخا����س الآخرين امل���اأذون لهم مبوج���ب امل���ادة 7 بالتِّ
ره كل دولة ط���رف، ب�سجلت تب���نيِّ بالتف�سيل الكميات  وتوزيعه���ا، اأن يحتفظ���وا وفقًا مل���ا قد تقرِّ
، فيما يتعلق باحتي���از اأو �سرف اأيٍّ من تلك املواد، تفا�سيل  امل�سنوع���ة والكميات املختزنة، وتبنيِّ

ي. د وا�سم املتلقِّ الكمية والتاريخ وا�سم املورِّ

2- تقت�س���ي الدول الأطراف، فيما يتعل���ق باملواد املدرجة يف اجلدولني الثاين والثالث، 
رين وامل�ست�وردي���ن، الحتفاظ، وفقًا ملا  ع���ي اجلملة وامل�سدِّ من �س���ركات ت�سنيع تلك املواد وموزِّ
، فيما يتعلق باحتياز  ره كل دولة ط���رف، ب�سجلت تبنيِّ بالتف�سيل الكميات امل�سنوعة، وتبنيِّ تقرِّ

ي. د وا�سم املتلقِّ اأو �سرف اأيٍّ من تلك املواد، تفا�سيل الكمية والتاريخ وا�سم املورِّ
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عي  3- تقت�سي الدول الأطراف، فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الثاين، من موزِّ
ره كل  التجزئ���ة وموؤ�س�سات ال�ست�سفاء والرعاية واملوؤ�س�س���ات العلمية، اأن تتفظ، وفقًا ملا قد تقرِّ
، فيم���ا يتعلق باحتياز اأو �س���رف اأيٍّ من تلك امل���واد تفا�سيل الكمية  دول���ة ط���رف، ب�سجلت تبنيِّ

ي. د وا�سم املتلقِّ والتاريخ وا�سم املورِّ

4- تكف���ل الدول الأطراف، بو�سائل منا�سبة، ومع مراعاة املمار�سات املهنية والتجارية 
عي التجزئة وموؤ�س�س���ات ال�ست�سفاء والرعاية  يف بلدانه���ا، توفري املعلومات املتعلق���ة باحتياز موزِّ

فهم فيها. واملوؤ�س�سات العلمية للمواد املدَرجة يف اجلدول الثالث وت�سرُّ

5- تقت�سي الدول الأطراف، فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اجلدول الرابع، من �سركات 
ره كل دولة طرف،  رين وامل�ستوردين، الحتفاظ، وفقًا ملا ق���د تقرِّ ت�سني���ع تلك املواد وم���ن امل�سدِّ

رة وامل�ستوردة. ب�سجلت تبنيِّ الكميات امل�سنوعة وامل�سدَّ

 6- تقت�سي الدول الأطراف من �سركات ت�سنيع امل�ستح�سرات املعفاة مبوجب الفقرة 3 
رة يف العق���ل امل�ستعَملة يف  م���ن امل���ادة 3، الحتف���اظ ب�سجلت تبنيِّ كمية كل م���ادة من املواد املوؤثِّ
�سن���ع م�ستح�سر معف���ي، وطبيعة امل�ستح�سر املعف���ي امل�سنوع من تلك امل���ادة والكمية الإجمالية 

ف املبدئي فيه. للم�ستح�سر والت�سرُّ

بال�سج���لت  الأق���لِّ  عل���ى  عام���ني  ة  مل���دَّ الحتف���اظ  الأط���راف  ال���دول  7- تكف���ل 
عليه���ا  املن�سو����س  التقاري���ر  لو�س���ع  واللزم���ة  امل���ادة  ه���ذه  يف  اإليه���ا  امل�س���ار   واملعلوم���ات 

يف املادة 16.

املادة 12- اأحكام متعلقة بالتجارة الدولية

مدَرج���ة  م���واد  ا�ست���رياد  اأو  بت�سدي���ر  ت�سم���ح  ط���رف  دول���ة  كل  )اأ( تقت�س���ي    -1
ا�ستم���ارة ت�سعه���ا  اأو ت�سدي���ر م�ستق���لًّ عل���ى  ا�ست���رياد  اإذن  الث���اين،  اأو  الأول  يف اجلدول���ني 
امل���واد  ه���ذه  م���ن  واح���دة  مل���ادة  اأكان���ت  �س���واء  ا�ست���رياد  اأو  ت�سدي���ر  عملي���ة  ل���كل   اللجن���ة 

اأو اأكرث.

)ب(  يب���نيِّ ه���ذا الإذن ال�سم الدويل غ���ري التجاري للمادة اأو يف حال���ة عدم وجود مثل 
ه���ذا ال�سم، ت�سميتها كما وردت يف اجلدول، والكمية املطلوب ت�سديرها اأو ا�ستريادها، وال�سكل 
ة التي ينبغي اأن تت���م يف غ�سونها عملية  ر وامل�ست���ورد، واملدَّ ال�سي���ديل له���ا، وا�سم وعنوان امل�سدِّ
رة اأو م�ستوردة عل���ى �سكل م�ستح�سر يبنيَّ اأي�سًا  الت�سدي���ر اأو ال�ست���رياد. واإذا كانت املادة م�سدَّ
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ا�س���م امل�ستح�سر، اإن وجد. ويبنيِّ اإذن الت�سدير كذلك رقم اإذن ال�سترياد وتاريخه واجلهة التي 
اأ�سدرته.

)ج(  تقت�س���ي ال���دول الأطراف، قب���ل اإ�س���دار اإذن الت�سدير اإذن ا�ست���رياد �سادرًا عن 
���ة يف البل���د اأو الإقليم امل�ست���وردة، يثبت املوافق���ة على ا�سترياد امل���ادة اأو املواد  ال�سلط���ة املخت�سَّ

م هذا الإذن ال�سخ�س اأو املوؤ�س�سة الطالبة اإذن الت�سدير. املذكورة فيه، ويقدِّ

)د(   ُيرف���ق بكل اإر�سالية ن�سخة م���ن اإذن الت�سدير، وتر�سل احلكومة التي اأ�سدرت اإذن 
الت�سدير ن�سخة منها اإىل احلكومة البلد اأو الإقليم امل�ستورد.

)ه�( تق���وم حكومة البلد اأو الإقليم امل�ستوردة، عند متام عملي���ة ال�سترياد، باإعادة اإذن 
ر. الت�سدير، بعد اأن تثبت عليه الكمية امل�ستوردة بالفعل، اإىل حكومة البلد اأو الإقليم امل�سدِّ

رون، فيما يتعلق بكل عملية ت�سدير  ر امل�سدِّ 2- )اأ(   تقت�س���ي الدول الأط���راف اأن يحرِّ
ن  للمواد املدَرجة يف اجلدول الثالث، اإقرارًا من ثلث ن�سخ على ا�ستمارة من و�سع اللجنة، يت�سمَّ

املعلومات الآتية:

ر وامل�ستورد؛ ‘1’   ا�سم وعنوان امل�سدِّ

‘2’   ال�سم الدويل غ���ري التجاري للمادة، فاإن مل يوجد مثل هذا ال�سم، فت�سميتها 
الواردة يف اجلدول؛

‘3’   كمي���ة امل���ادة وال�سكل ال�سي���ديل الذي ت�سدر ب���ه، واإذا كانت امل���ادة يف �سكل 
م�ستح�سر، فا�سم هذا امل�ستح�سر، اإن وجد؛

‘4’   تاريخ الإر�سال.

ة يف بلدهم اأو يف اإقليمهم ن�سختني من هذا  رون اإىل ال�سلطات املخت�سَّ م امل�سدِّ )ب( يقدِّ
الإقرار، ويرفقون الن�سخة الثالثة باإر�ساليتهم.

)ج(  تق���وم الدولة الطرف التي متَّ ت�سدير مادة مدرجة يف اجلدول الثالث من اإقليمها، 
يف اأق���رب وقت ممك���ن، وعلى اأن ل يتجاوز ذل���ك ت�سعني يومًا من تاريخ ت�سدي���ر املادة، باإر�سال 
ة للبل���د اأو الإقليم امل�ستورد  ر اإىل ال�سلطات املخت�سَّ ن�سخ���ة واح���دة من الإقرار الوارد من امل�س���دِّ

ل مع اإفادة بال�ستلم. على اأن يتم الإر�سال بالربيد امل�سجَّ
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)د(   يج���وز لل���دول الأطراف اقت�س���اء قيام امل�ستورد، ل���دى ت�سليم الإر�سالي���ة، باإر�سال 
ة ببلده اأو باإقليمه ح�سب الأ�سول املرعيَّة على  الن�سخ���ة املرافقة للإر�سالية اإىل ال�سلطات املخت�سَّ

اأن يثبت فيها الكميات املت�سلَّمة وتاريخ الت�سلُّم.

3- تنطبق على املواد املدرجة يف اجلدولني الأول والثاين الأحكام الإ�سافية التالية:

ة نف�س م���ا تبا�سره من اإ�سراف  )اأ(    تبا�س���ر ال���دول الأطراف يف املوان���ئ واملناطق احلرَّ
 ومراقب���ة يف اأنح���اء اأخ���رى م���ن اإقلي���م كل منه���ا. ويج���وز لها، م���ع ذلك، تطبي���ق تداب���ري اأ�سدَّ 

�سرامة.

ة اإر�سالي���ات اإىل اأحد �سنادي���ق الربي���د، اأو اإىل اأحد امل�سارف  )ب( يحظ���ر ت�سدي���ر اأيَّ
حل�ساب �سخ�س غري ال�سخ�س امل�سمى يف اإذن الت�سدير.

)ج(  يحظ���ر ت�سدي���ر اإر�سالي���ات م���ن امل���واد املدَرج���ة يف اجل���دول الأول اإىل م�ست���ودع 
جمرك���ي. ويحظ���ر ت�سدير اإر�ساليات من املواد املدَرجة يف اجل���دول الثاين اإىل م�ستودع جمركي 
م���ا مل يثب���ت ال�سخ����س اأو املوؤ�س�س���ة طالب���ة اإذن الت�سدي���ر حلكومة البل���د امل�ست���ورد، على اإذن 
م، اأنَّه قد وافق على ا�ستريادها لغر�س و�سعه���ا يف اأحد امل�ستودعات اجلمركية.  ال�ست���رياد املقدَّ
رة لهذا الغر�س. وتقت�سي عملية  وَين����سُّ اإذن الت�سدي���ر يف هذه احلالة على اأنَّ الإر�سالية م�س���دَّ
ال�سح���ب من امل�ست���ودع اجلمركي ترخي�سًا م���ن ال�سلطات ذات الولية عل���ى امل�ستودع، ويف حالة 
 اإر�س���ال الكمية امل�سحوبة اإىل جهة اأجنبية، يعترب ال�سحب عملية ت�سدير جديدة يف حدود مفهوم 

هذه التفاقية.

ة الإر�ساليات التي تدخل اإقليم دولة طرف اأو تخرج منه  )د(   تتجز ال�سلطات املخت�سَّ
غري م�سحوبة باإذن ت�سدير.

���ة م���واد مر�سل���ة اإىل بل���د  ���ة دول���ة ط���رف ب���اأن تع���رب اإقليمه���ا اأيَّ )ه����(   ل ت�سم���ح اأيَّ
م���ن  ن�سخ���ة  م  تق���دِّ م���ا مل  النق���ل،  اأداة  م���ن  تف���رغ  اأو مل  الإر�سالي���ة  اأفرغ���ت  �س���واء  اآخ���ر، 
للدول���ة التابع���ة  ���ة  املخت�سَّ ال�سلط���ات  اإىل  الإر�سالي���ة  به���ذه  اخلا����س  الت�سدي���ر   اإذن 

الطرف.

���ة اإر�سالية م���ن تلك املواد  ���ة لأيِّ بل���د اأو اإقليم ي�سمح لأيَّ )و(   تق���وم ال�سلط���ات املخت�سَّ
���اة يف اإذن  خ���اذ جمي���ع التداب���ري اللزمة ملن���ع تويلها اإىل غ���ري اجلهة امل�سمَّ بالعب���ور في���ه، باتِّ
الت�سدي���ر امل�ساح���ب له���ا، م���ا مل ت�سمح حكومة البل���د اأو الإقليم ال���ذي تع���ربه الإر�سالية بذلك 
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التحوي���ل. وتعام���ل حكومة بلد اإقلي���م العبور اأيَّ تويل مطل���وب على اأنَّه عملي���ة ت�سدير من بلد 
اأو اإقلي���م العب���ور اإىل بل���د اأو اإقليم اجلهة اجلديدة. وعن���د الإذن بالتحويل تنطب���ق اأي�سًا اأحكام 
 الفق���رة 1 )ه����( فيم���ا ب���ني بل���د اأو اإقلي���م العب���ور والبل���د اأو الإقليم الذي ق���ام اأ�س���ًل بت�سدير 

الإر�سالية.

���ة اإر�سالية من تلك امل���واد، اأثناء عبوره���ا اأو تخزينها يف اأحد  )ز(   ل يج���وز اإخ�س���اع اأيَّ
امل�ستودعات اجلمركية، لأيَّة عملية تغري طبيعة هذه املواد. ول يجوز تغيري املغلَّفات بدون ت�سريح 

ة. من ال�سلطات املخت�سَّ

)ح(  ل تنطبق اأحكام الفقرات الفرعية من )ه�( اإىل )ز(، املتعلقة بعبور املواد يف اإقليم 
ة اإر�سالية ُتنقل بطائرة ل تهبط يف بلد اأو اإقليم العبور وتنطبق تلك الأحكام  دول���ة ط���رف، على اأيَّ

ح�سب القت�ساء يف حالة هبوط الطائرة يف ذلك البلد اأو الإقليم.

ة اتفاقات دولية تدُّ من املراقبة التي يجوز  )ط( ل تخ���لُّ اأحكام هذه الفقرة باأح���كام اأيَّ
للدولة الطرف ممار�ستها على تلك املواد العابرة.

املادة 13- حظر وتقييد الت�سدير وال�سترياد

1- ل���كل دولة ط���رف اأن ت�سعر �سائ���ر الدول الأطراف ع���ن طريق الأمني الع���ام باأنها 
دة  تظ���ر ا�سترياد مادة اأو اأكرث م���ن املواد املدَرجة يف اجلداول الثاين والثال���ث اأو الرابع، املحدَّ
د هذا الإ�سعاُر ال�سَم ال���ذي يطلق على املادة يف  يف اإ�سعاره���ا اإىل بلده���ا اأو اأح���د اأقاليمها. وُيحدِّ

اجلدول الثاين اأو الثالث اأو الرابع.

���ت دول���ة طرف اإ�سع���ارًا باحلظر عم���ًل بالفقرة 1، ُتتَّخ���ذ التدابري الكفيلة  2- اإذا تلقَّ
دة يف الإ�سعار اإىل بل���د الطرف مر�سل الإ�سع���ار، اأو اإىل اأحد  بع���دم ت�سدي���ر اأيٍّ من املواد املح���دَّ

اأقاليمه.

3- ا�ستثن���اء م���ن اأح���كام الفقرت���ني ال�سالفت���ني، ل���كل دول���ة ط���رف اأر�سل���ت اإ�سعارًا 
����س مبوج���ب اإذن ا�ست���رياد خا����س، يف كل حالة، با�ست���رياد كميات  عم���ًل بالفق���رة 1، اأن ترخِّ
دة م���ن املواد املعني���ة اأو م���ن امل�ستح�سرات الت���ي تتوى على ه���ذه امل���واد. وتر�سل �سلطة  حم���دَّ
الإ�س���دار يف البل���د امل�ست���ورد ن�سخت���ني م���ن اإذن ال�ست���رياد اخلا����س، مو�سح���ًا فيهم���ا ا�س���م 
ر، التي ميكنها  ���ة بالبل���د اأو الإقلي���م امل�س���دِّ ر، اإىل ال�سلط���ة املخت�سَّ وعن���وان امل�ست���ورد وامل�س���دِّ
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ر ب�سح���ن الإر�سالية. وتراف���ق الإر�سالية ن�سخة م���ن اإذن ال�سترياد  �س للم�س���دِّ عندئ���ذ اأن ترخِّ
���ة بالبل���د اأو الإقلي���م  ���ة م���ن ال�سلط���ة املخت�سَّ  اخلا����س بع���د اعتماده���ا ح�س���ب الأ�س���ول املرعيَّ

ر. امل�سدِّ

رات العقلية يف �سناديق  املادة 14- اأحكام خا�سة تتعلق بنقل املوؤثِّ
 الإ�سعاف الأويل يف ال�سفن، اأو الطائرات اأو غريها من و�سائط النقل 

العام امل�ستخَدمة يف حركة النقل الدويل

1- ل يعت���رب النق���ل الدويل بال�سف���ن اأو الطائ���رات اأو غريها من و�سائ���ط النقل العام 
ال���دويل، كقط���ارات ال�سكك احلديدي���ة واحلافلت الكهربائي���ة الدولية، لكمي���ات حمدودة من 
امل���واد املدرج���ة يف اجل���داول الث���اين والثالث والراب���ع، التي ق���د تلزم اأثن���اء �سفره���ا لأغرا�س 
 الإ�سع���اف الأويل اأو احل���الت الطارئ���ة عملية ت�سدي���ر اأو ا�سترياد اأو عبور بل���د، يف مفهوم هذه 

التفاقية.

 2- يتَّخذ بلد الت�سجيل الحتياطات املنا�سبة ملنع ا�ستعمال املواد امل�سار اإليها يف الفقرة 1 
يف غري اأغرا�سها اأو تويلها لأغرا�س غري م�سروعة. وتو�سي اللجنة بهذه الحتياطات، بالت�ساور 

مع املنظمات الدولية املنا�سبة.

3- تخ�س���ع امل���واد املنقولة بال�سف���ن اأو الطائ���رات اأو غريها من و�سائ���ط النقل العام 
 ال���دويل، كقطارات ال�سكك احلديدي���ة واحلافلت الكهربائية الدولية، وفق���ًا لأحكام الفقرة 1،
لقوان���ني بل���د الت�سجي���ل واأنظمت���ه ورخ�س���ه واأذون���ه، دون الإخ���لل بحق���وق ال�سلط���ات املحلية 
���ة يف اإج���راء التدقيق���ات والتفتي�س���ات وغريه���ا من تداب���ري املراقبة على م���نت و�سائط  املخت�سَّ
 النق���ل ه���ذه. ول يعت���رب الت�س���رُّف يف تلك امل���واد يف احلالت الطارئ���ة خرقًا لأح���كام الفقرة 1 

من املادة 9.

املادة 15- التفتي�س

ريها  رات العقلية، وم�سدِّ تقي���م الدول الأطراف نظامًا للتفتي�س على �س���ركات ت�سنيع املوؤثِّ
عيها باجلملة والتجزئة وكذلك عل���ى املوؤ�س�سات الطبية والعلمية التي ت�ستعمل  وم�ستورديه���ا وموزِّ
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تل���ك املواد. وتتَّخذ من التدابري ما يكفل اإجراء عمليات تفتي�س دورية ح�سبما ترى، على الأماكن 
واملخزونات وال�سجلت.

مها الدول الأطراف املادة 16- املعلومات التي تقدِّ

م الدول الأطراف اإىل الأم���ني العام ما تطلبه اللجنة من معلومات لزمة لأداء  1- تق���دِّ
ن  م ب�سف���ة خا�سة تقري���رًا �سنويًّا عن �سري تنفي���ذ التفاقي���ة يف اأقاليمها يت�سمَّ وظائفه���ا، وتقدِّ

ا يلي: معلومات عمَّ

رات العقلية؛ )اأ(   التعديلت الهامة التي اأدخلت على قوانينها واأنظمتها املتعلقة باملوؤثِّ

رات  )ب( التط���وُّرات الهام���ة التي وقعت يف اأقاليمه���ا فيما يتعلق باإ�س���اءة ا�ستعمال املوؤثِّ
ار غري امل�سروع بها. العقلية والتِّ

2- ُت�سعر ال���دوُل الأطراُف اأي�سًا الأم���نَي العامَّ باأ�سماء وعناوي���ن ال�سلطات احلكومية 
امل�س���ار اإليه���ا يف الفق���رة الفرعية )و( من امل���ادة 7، ويف املادة 12، ويف الفق���رة 3 من املادة 13. 

وي�سع الأمني العام تلك املعلومات تت ت�سرُّف جميع الدول الأطراف.

ار غري امل�سروع  م ال���دول الأطراف اإىل الأم���ني العام تقريرًا عن ح���الت التِّ 3- تق���دِّ
ار غري امل�سروع، اإذا بدت للدول  ���رات العقلية، اأو حالت ال�ستي���لء على املواد مو�سوع التِّ باملوؤثِّ

الأطراف اأهمية هذه احلالت ب�سبب:

)اأ(   الك�سف عن اتاهات جديدة؛

)ب( �سخامة الكميات املعنية؛

)ج(  ال�سوء الذي تلقيه على م�سادر احل�سول عليها؛

)د(  الو�سائل امل�ستخَدمة من جانب التجار غري ال�سرعيني.

م التقرير يف اأق���رب وقت ممكن بعد وقوع احلال���ة، وُتر�سل �سور من���ه وفقًا للفقرة  عل���ى اأن يق���دَّ
الفرعية )ب( من املادة 21.

م الدول الأطراف اإىل الهيئة وفقًا لنماذج من اإعداد الهيئة، تقارير اإح�سائية  4- تق���دِّ
�سنوية:
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)اأ(   فيم���ا يتعل���ق بكل مادة مدَرجة يف اجلدول���ني الأول والثاين، عن الكميات امل�سنوعة 
اع؛ رة اإىل وامل�ستوردة من اأيِّ بلد اأو اإقليم، وكذلك عن املخزونات لدى ال�سنَّ والكميات امل�سدَّ

)ب( فيم���ا يتعلق بكل مادة مدَرجة يف اجلدولني الثالث والرابع، عن الكميات امل�سنوعة 
رة وامل�ستوردة؛ وكذلك الكميات الإجمالية امل�سدَّ

)ج(  فيما يتعلق بكل مادة مدَرجة يف اجلدولني الثاين والثالث، عن الكميات امل�ستخَدمة 
يف �سنع امل�ستح�سرات املعفاة؛

)د(   فيم���ا يتعلق بكل مادة غري املواد املدَرجة يف اجلدول الأول، عن الكميات امل�ستعَملة 
لأغرا�س �سناعية وفقًا لأحكام الفقرة الفرعية )ب( من املادة 4.

���ن الكمي���ات امل�سنوعة امل�سار اإليها يف الفقرتني الفرعيت���ني )اأ( و)ب( من هذه الفقرة  ل تت�سمَّ
كميات امل�ستح�سرات امل�سنوعة.

م الدولة الطرف اإىل الهيئة، اإذا طلبت منها ذلك، معلومات اإح�سائية اإ�سافية  5- تقدِّ
رة اإىل اأو امل�ستوردة من اأيِّ بلد اأو اإقليم من اأيِّ مادة  تتعلق بفرتات م�ستقبلية، عن الكميات امل�سدَّ
من املواد املدَرجة يف اجلدولني الثالث والرابع. ويجوز للدولة الطرف اأن تطلب من الهيئة معاملة 

ي. مة مبوجب هذه الفقرة على نحو �سرِّ مت به واملعلومات املقدَّ كل من الطلب الذي تقدَّ

م ال���دول الأطراف املعلوم���ات امل�سار اإليه���ا يف الفقرت���ني 1 و4 بالطريقة ويف  6- تق���دِّ
التواريخ التي تطلبها اللجنة اأو الهيئة.

املادة 17- وظائف اللجنة

1- للجن���ة اأن تنظر يف كل امل�سائ���ل املتعلقة باأغرا�س هذه التفاقية وبتطبيق اأحكامها، 
م تو�سيات ب�ساأنها. واأن تقدِّ

2- ت�س���در ق���رارات اللجنة املن�سو����س عليها يف املادت���ني 2 و3 باأغلبي���ة ثلثي اأع�ساء 
اللجنة.

املادة 18- تقارير الهيئة

���ن تليًل للمعلوم���ات الإح�سائية  1- ُتِع���دُّ الهيئ���ة تقاري���ر �سنوية ع���ن اأعمالها تت�سمَّ
مه���ا اأو تطلبها  ���رة لديه���ا، يف احل���الت املنا�سب���ة، كما ُتِع���دُّ بيان���ًا بالإي�ساحات الت���ي تقدِّ املتوفِّ
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احلكومات وت�سفعه باأيَّة ملحظات اأو التو�سيات ترغب الهيئة يف تقدميها. وللهيئة اإعداد ما تراه 
م التقارير اإىل املجل�س عن طريق اللجنة التي يجوز لها اإبداء ما  لزم���ًا من تقارير اإ�سافية. وتقدِّ

ت�ست�سوبه من تعليقات.

2- ُتر�سل تقارير الهيئة اإىل الدول الأطراف، ثمَّ ين�سرها الأمني العام وت�سمح الأطراف 
بتوزيعها دون قيود.

 املادة 19- التدابري التي تتَّخذها الهيئة ل�سمان تنفيذ 
اأحكام التفاقية

مة اإليها من احلكومات اأو املعلومات  1-    )اأ( يح���قُّ للهيئ���ة، بعد درا�سة املعلومات املقدَّ
املر�سل���ة م���ن اأجهزة الأمم املتح���دة، اأن تطلب اإي�ساحات م���ن حكومة اأيِّ بل���د اأو اإقليم، اإذا كان 
ي  دة بخطر جدِّ هن���اك من الأ�سب���اب ما يدعوه���ا اإىل العتقاد باأنَّ اأه���داف هذه التفاقية مه���دَّ
ها يف توجيه  ب�سبب عدم قيام ذلك البلد اأو الإقليم بتنفيذ اأحكامها. وعلى الهيئة، مع مراعاة حقِّ
اأنظ���ار الأطراف واملجل����س واللجنة اإىل امل�ساألة امل�س���ار اإليها يف الفقرة الفرعي���ة )ج( اأدناه، اأن 
م من اإحدى احلكومات مبوجب هذه الفقرة  ية اأيَّ طلب للمعلومات اأو اأيَّ اإي�ساح ُيقدَّ ت�سمل بال�سرِّ

الفرعية.

)ب( للهيئ���ة، بع���د اأن تتَّخذ اإجراًء مبوجب الفق���رة الفرعية )اأ( اأع���له، اأن تطلب، اإذا 
اقتنعت ب�سرورة ذلك، اإىل احلكومة املعنية اتِّخاذ ما قد يلزم يف ظلِّ الظروف القائمة من تدابري 

علجية لتنفيذ اأحكام هذه التفاقية.

���ا  ُمر�سي���ة عمَّ اإي�ساح���ات  م  تق���دِّ املعني���ة مل  اأنَّ احلكوم���ة  ن���ت  تبيَّ اإذا  للهيئ���ة،  )ج(  
طل���ب اإليه���ا مبوج���ب الفق���رة الفرعي���ة )اأ(، اأو مل تتَّخ���ذ التداب���ري العلجي���ة التي طل���ب اإليها 
���ه اأنظار ال���دول الأطراف واملجل����س واللجنة   اتِّخاذه���ا مبوج���ب الفقرة الفرعي���ة )ب(، اأن توجِّ

اإىل امل�ساألة.

���ة م�ساألة  ه اأنظ���ار الدول الأط���راف واملجل����س واللجنة اإىل اأيَّ 2- للهيئ���ة، عندم���ا توجِّ
وفق���ًا للفق���رة 1 )ج(، اأن تو�س���ي الدول الأط���راف، اإذا اقتنع���ت ب�سرورة ذل���ك، بوقف ت�سدير 
دة  ���ا لفرتة حمدَّ ���رات عقلية معني���ة اإىل البل���د اأو الإقليم املعن���ي اأو ا�ستريادها من اأّيهما، اإمَّ موؤثِّ
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 اأو اإىل اأن تر�س���ى الهيئة ع���ن احلالة يف ذلك البلد اأو الإقليم. وللدول���ة املعنية اأن تعر�س امل�ساألة 
على املجل�س.

ة م�ساألة تعالج مبقت�سى اأحكام هذه املادة، واإر�ساله  3- يح���قُّ للهيئة ن�سر تقرير ع���ن اأيَّ
اإىل املجل����س الذي يحيله اإىل جميع الدول الأطراف. وعليها، اإذا ن�سرت يف هذا التقرير اأيَّ قرار 
ة معلومات ذات �سلة، اأن تن�سر فيه كذلك اآراء احلكومة املعنية اإن  اتُّخ���ذ مبوج���ب هذه املادة اأو اأيَّ

طلبت اإليها ذلك.

4- اإذا كان ق���رار الهيئ���ة املن�س���ور مبوجب هذه امل���ادة غري اإجماعي، وج���ب بيان اآراء 
الأقلية.

ة م�ساألة تعني دولة ما  5- يف اأيَّة جل�سة تعقدها الهيئة وتبحث فيها مبوجب هذه املادة اأيَّ
لها. ب�سفة مبا�سرة، ُتدعى هذه الدولة اإىل اإيفاد من ميثِّ

6- ُتتَّخ���ذ قرارات الهيئ���ة ال�سادرة مبوجب ه���ذه املادة باأغلبية ثلث���ي جمموع اأع�ساء 
الهيئة.

7- تنطب���ق اأي�س���ًا اأح���كام الفق���رات ال�سابقة اإذا كان ل���دى الهيئة �سب���ب يحملها على 
ي ب�سبب قرار اتَّخذته دولة طرف مبوجب  دة بخطر جدِّ العتق���اد باأنَّ اأهداف هذه التفاقية مهدَّ

اأحكام الفقرة 7 من املادة 2.

 املادة 20- تدابري اإزاء اإ�ساءة ا�ستعمال 
رات العقلية املوؤثِّ

رات  1- تتَّخ���ذ الدول الأطراف كل التدابري العملية الكفيلة مبن���ع اإ�ساءة ا�ستعمال املوؤثِّ
ف على الأ�سخا����س املعنيني ومعاجلته���م، وتعليمه���م، والعناية بهم بعد  العقلي���ة وب�سرعة التع���رُّ
ًل لهذه  ق فيما ب���ني جهودها تو�سُّ الع���لج، واإع���ادة تاأهيلهم واإعادة اإدماجه���م يف املجتمع، وتن�سِّ

الغايات.

���ع الدوُل الأطراُف بقدر الإمكان تدريَب املوظفني على علج م�سيئي ا�ستعمال  2- ت�سجِّ
رات العقلية والعناية بهم بعد العلج، واإعادة تاأهيلهم واإعادة اإدماجهم يف املجتمع. املوؤثِّ

ذل���ك،  عمله���م  يتطلَّ���ب  الذي���ن  الأ�سخا����س  اإىل  الأط���راف  ال���دول  م  3- تق���دِّ
ز  وتع���زِّ وتوقيه���ا،  العقلي���ة  ���رات  املوؤثِّ ا�ستعم���ال  اإ�س���اءة  م�س���اكل  ���م  تفهُّ يف  امل�ساع���دة 

71 رات العقلية ل�سنة 1971  اجلزء الثاين- اتفاقية املوؤثِّ



���ي اإ�س���اءة ا�ستعم���ال تل���ك ���م ل���دى عام���ة اجلمه���ور اإذا خ�س���ي م���ن تف�سِّ  كذل���ك ه���ذا التفهُّ
املواد.

ار غري امل�سروع املادة 21- مكافحة التِّ

تقوم الدول الأطراف، مع اإيلء املراعاة الواجبة لأنظمتها الد�ستورية والقانونية والإدارية، 
مبا يلي:

)اأ(   اتِّخاذ الرتتيبات اللزمة على ال�سعيد الوطني لتن�سيق التدابري الوقائية والقمعية 
ار غري امل�سروع، ولها، تقيقًا لهذه الغاية، تعيني هيئة حكومية منا�سبة  الرامية اإىل مكافحة التِّ

تتوىلَّ م�سوؤولية هذا التن�سيق؛

رات العقلية، وبوجه خا�س  ار غري امل�سروع باملوؤثِّ )ب( تبادل امل�ساعدة يف مكافح���ة التِّ
مواف���اة الدول الأط���راف الأخرى املعنية مبا�س���رة، بالطريق الدبلوما�س���ي اأو بوا�سطة ال�سلطات 
نها الدول الأطراف له���ذا الغر�س، ب�سورة من كل تقري���ر تر�سله اإىل الأمني  ���ة الت���ي تعيِّ املخت�سَّ

ار غري م�سروع اأو حالة ا�ستيلء؛ العام مبوجب املادة 16 عن اكت�ساف حالة اتِّ

ة التي هي اأع�ساء  )ج(  التع���اون تعاون���ًا وثيقًا فيما بينها ومع املنظمات الدولي���ة املخت�سَّ
ار غري امل�سروع؛ فيها، من اأجل موا�سلة تن�سيق مكافحة التِّ

ة على نحو يتَّ�سم بال�سرعة؛ )د(  كفالة التعاون الدويل بني الهيئات املخت�سَّ

نها الدول  )ه�( كفال���ة نق���ل الأوراق القانوني���ة على وجه ال�سرع���ة اإىل الهيئات الت���ي تعيِّ
الأطراف، يف احلالت التي تنقل فيها هذه الأوراق دوليًّا لأغرا�س ق�سائية. ول يخلُّ هذا ال�سرط 

بحقِّ اأيِّ دولة طرف يف ا�سرتاط نقل هذه الأوراق القانونية بالطرق الدبلوما�سية.

املادة 22- العقوبات

1- )اأ( م���ع مراع���اة اأحكامه���ا الد�ستورية، تعام���ل الدولة الط���رف كل فعل خمالف 
لقان���ون اأو نظ���ام متَّ اإق���راره تنفي���ذًا للتزاماته���ا النا�سئة عن ه���ذه التفاقية، باعتب���اره جرميًة 
ت�ستوج���ب العق���اب اإذا ارُتك���ب الفع���ل عم���دًا، وتكفل فر����س العقوب���ات املنا�سبة عل���ى اجلرائم 

ية. اخلطرية، وبخا�س�ة ال�سجن اأو غريه من العقوبات ال�سالبة للحرِّ
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)ب( ا�ستثن���اء م���ن اأح���كام الفق���رة الفرعي���ة ال�سابق���ة، للأط���راف، عندم���ا يرتك���ب 
���رات العقلي���ة مث���ل ه���ذه اجلرائ���م، اأن تعم���د، ب���دًل من احلك���م عليهم  م�سيئ���و ا�ستعم���ال املوؤثِّ
بع���د  به���م  اإىل معاجلته���م وتعليمه���م، والعناي���ة  اإىل معاقبته���م،  اأو بالإ�ساف���ة  اأو معاقبته���م 
ي���ًا م���ع اأح���كام الفق���رة 1 م���ن  الع���لج، واإع���ادة تاأهيله���م واإع���ادة اإدماجه���م يف املجتم���ع مت�سِّ

املادة 20.

2- م���ع عدم الإخ���لل بالن�سو�س الد�ستورية ل���كل دولة طرف ونظامه���ا القانوين وت�سريعها 
املحلي، يراعي ما يلي:

)اأ(   ‘1’   ُيعترب جرمية م�ستقلة كل فعل يف �سل�سلة الأفعال املت�سلة ببع�سها البع�س التي 
ل جرائم مبوجب الفقرة 1 اأعله؛ ُترتكب يف بلدان خمتلفة وت�سكِّ

 ‘2’   ُيعت���رب جرمية ت�ستوجب العقاب مبقت�سى ن�س الفقرة 1، كل ا�سرتاك عمدي 
يف اأيٍّ م���ن اجلرائم والأفعال التمهيدية والعملي���ات املالية املتعلقة باجلرائم 
امل�سار اإليها يف هذه املادة واأيُّ تاآمر ي�ستهدف ارتكابها واأيُّ حماولة لرتكابها؛

 ‘3’   تراع���ى، لإثبات العود للجرمية، جميع الأحكام الق�سائية الأجنبية ال�سادرة 
بالإدانة على هذه املخالفات؛

اجلرائ���م  يرتكب���ون  الذي���ن  الأجان���ب  اأو  البل���د  رعاي���ا  حماكم���َة   ‘4’   تت���وىلَّ 
ارتكب���ت  الت���ي  الط���رُف  الدول���ُة  اأع���له،  عليه���ا  املن�سو����س  اخلط���رية 
اجلرمي���ة يف اإقليمه���ا اأو الدول���ة الط���رف الت���ي يوجد مرتك���ب اجلرمية يف 
اإقليمه���ا، اإن كان ت�سليم���ه غ���ري مقب���ول مبقت�س���ى قوان���ني الدول���ة الطرف 
 الت���ي طل���ب اإليه���ا الت�سلي���م اأو اإذا مل يحاك���م مرتكب اجلرمي���ة وي�سدر يف 

�ساأنه حكم.

)ب( ي�ست�س���وب اإدراج اجلرائ���م املن�سو����س عليها يف الفق�رة 1 والفق���رة 2 )اأ( ‘2’ يف 
اجلرائ���م التي ت�ستوجب الت�سليم وذل���ك يف اأيَّة معاهدة من معاه���دات ت�سليم املجرمني، عقدت 
اأو ق���د تعق���د ب���ني اأيٍّ م���ن الدول الأط���راف، وفيما ب���ني الدول الأط���راف التي ل تع���ل الت�سليم 
رهن���ًا بوج���ود معاه���دة اأو رهن���ًا باملعامل���ة باملثل، ب�سرط اإج���راء الت�سلي���م وفقًا لقوان���ني الدولة 
الط���رف الت���ي يطل���ب اإليه���ا الت�سليم، وب�س���رط متتُّ���ع الدولة الطرف بح���قِّ رف����س القب�س على 
ة اأنَّ اجلرمية لي�س���ت على درجة كافية   مرتك���ب اجلرمي���ة اأو ت�سليمه اإذا راأت ال�سلط���ات املخت�سَّ

من اخلطورة.
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اأيِّ  وكذل���ك  اأخ���رى،  م���ادة  اأيِّ  اأو  عقل���ي،  ���ر  موؤثِّ اأيِّ  وم�س���ادرة  �سب���ط  3- يج���وز 
ات م�ستخَدم���ة اأو ُيعت���زم ا�ستخدامه���ا يف ارت���كاب اأيٍّ م���ن اجلرائ���م املن�سو����س عليها يف   مع���دَّ

لفقرتني 1 و2.

4- تخ�س���ع اأحكام هذه املادة، يف م�سائل الخت�سا����س، لأحكام القانون املحلي للدولة 
الطرف املعنية.

ن هذه املادة اأيَّ حكم مي�سُّ مبداأ تديد اجلرائم التي ت�سري اإليها وحماكمة  5- ل تت�سمَّ
مرتكبيها ومعاقبتهم وفقًا للقوانني املحلية للدول الأطراف.

ا تقت�سيه   املادة 23- تطبيق تدابري رقابية اأ�سّد ممَّ
هذه التفاقية

لأيِّ دولة طرف اأن تتَّخذ تدابري رقابية اأ�سد اأو اأق�سى من التدابري املن�سو�س عليها يف هذه 
التفاقي���ة اإذا راأت اأنَّ مثل ه���ذه التدابري م�ست�سوبة اأو لزمة حلماي���ة ال�سحة العامة والرفاهية 

العامة.

 املادة 24- النفقات التي تتكبَّدها الهيئات الدولية
يف تنفيذ اأحكام التفاقية

ره اجلمعية العامة، نفق���ات اللجنة والهيئة  ���ل الأمم املتحدة، عل���ى النحو الذي تق���رِّ تتحمَّ
ب���ة على ا�سطلعهم���ا بوظائفها مبقت�سى ه���ذه التفاقية. وت�سرتك ال���دول الأطراف غري  املرتتِّ
الأع�ساء يف الأمم املتحدة يف هذه النفقات باملبالغ التي ترى اجلمعية العامة اأنها من�سفة والتي 

دها من حني اإىل اآخر بعد الت�ساور مع حكومات هذه الدول الأطراف. تدِّ

 املادة 25- اإجراءات القبول والتوقيع 
والت�سديق والن�سمام

1- يج���وز اأن ي�سب���ح اأطراف���ًا يف ه���ذه التفاقية اأع�س���اء الأمم املتح���دة والدول غري 
�سة للأمم املتحدة اأو يف  الأع�س���اء يف الأمم املتحدة التي هي اأع�ساء يف اإحدى الوكالت املتخ�سِّ
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ية، اأو الأطراف يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية، واأيُّ دولة  الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
يدعوها املجل�س لهذا الغر�س، وذلك بقيامها مبا يلي:

)اأ(   التوقيع على التفاقية؛

)ب( الت�سديق عليها بعد توقيعها ب�سرط الت�سديق عليها؛

)ج(  الن�سمام اإليها.

2- ُتعر����س ه���ذه التفاقية للتوقيع لغاي���ة اأول كانون الثاين/يناي���ر 1972 وُتعر�س بعد 
ذلك الن�سمام اإليها.

3- تودع لدى الأمني العام وثائق الت�سديق اأو الن�سمام.

املادة 26- النف�اذ

1- يب���داأ نفاذ هذه التفاقية بع���د مرور ت�سعني يومًا على قي���ام اأربعني دولة من الدول 
امل�س���ار اإليها يف الفقرة 1 من املادة 25 بتوقيعه���ا دون تفُّظ بالن�سبة للت�سديق، اأو باإيداع وثائق 

الت�سديق عليها اأو الن�سمام اإليها.

اأو  للت�سدي���ق،  بالن�سب���ة  ���ظ  تفُّ دون  ���ع  توقِّ اأخ���رى  دول���ة  ل���كل  2- وبالن�سب���ة 
ت���ودع وثيق���ة ت�سدي���ق اأو ان�سم���ام بع���د اآخ���ر توقي���ع اأو اآخ���ر اإي���داع م�س���ار اإلي���ه يف الفق���رة 
���ذ التفاقي���ة يف الي���وم الت�سع���ني م���ن توقي���ع الدول���ة اأو اإيداعها وثيق���ة ت�سديقها  ال�سابق���ة، ُتنفَّ

اأو ان�سمامها.

املادة 27- التطبيق الإقليمي

ت�س���ري التفاقي���ة عل���ى جمي���ع الأقالي���م غ���ري املرتوبولي���ة الت���ي تت���وىلَّ اإح���دى ال���دول 
الأط���راف م�سوؤولي���ة علقات���ه الدولي���ة، اإلَّ اإذا اقت�س���ى د�ست���ور الدول���ة الط���رف اأو د�ست���ور 
الإقلي���م املعن���ي، اأو الع���رف، املوافق���ة امل�سبق���ة لذل���ك الإقليم. وحينئ���ذ ت�سعى الدول���ة الطرف 
اإىل احل�س���ول يف اأق�س���ر وق���ت ممك���ن عل���ى املوافق���ة اللزمة، وتخط���ر الدولة الط���رف، عند 
ح�سوله���ا عل���ى املوافق���ة، الأم���ني الع���ام بذل���ك. وت�س���ري التفاقي���ة عل���ى الإقلي���م اأو الأقاليم 
املذك���ورة يف الإخط���ار م���ن تاري���خ ت�سلُّ���م الأم���ني العام ل���ه. ويف حالت ع���دم اقت�س���اء املوافقة 
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امل�سبق���ة للإقلي���م غ���ري املرتوبويل، تعل���ن الدولة الط���رف املعنية، ل���دى توقيع ه���ذه التفاقية اأو 
 الت�سدي���ق عليه���ا والن�سمام اإليه���ا، عن الإقلي���م اأو الأقاليم غري املرتوبولية الت���ي تنطبق عليها 

هذه التفاقية.

 املادة 28- مدلول املناطق بالن�سبة
لهذه التفاقية

م  1- يجوز ل���كل طرف اإ�سعار الأمني العام باأنَّ اإقليم���ه، لأغرا�س هذه التفاقية، مق�سَّ
اإىل منطقتني اأو اأكرث اأو اأنَّ منطقتني اأو اأكرث من مناطقه مدجمة يف اإقليم واحد.

2- يجوز لطرفني اأو اأكرث اإ�سعار الأمني العام باأنها، نتيجًة لإن�ساء اتاد جمركي بينها، 
ل، لأغرا�س التفاقية، منطقًة واحدًة. ت�سكِّ

م مبوجب الفقرة 1 اأو الفقرة 2 يف اأول كانون الثاين/يناير من  ذ كل اإ�سعار ُيقدَّ 3- ُينفَّ
م فيها الإ�سعار. ال�سنة التالية لل�سنة التي ُقدِّ

املادة 29- الن�سحاب

ة دولة طرف، بالأ�سالة عن نف�سها اأو بالنيابة عن اأيِّ اإقليم ت�سطلع تاهه  1- يجوز لأيَّ
مب�سوؤولية دولية ويكون قد �سحب موافقته املعطاة وفقا للمادة 27، اأن تن�سحب من هذه التفاقية 

ية بذلك لدى الأمن العام. بعد �سنتني من نفاذها باإيداع وثيقة خطِّ

���ذ اإ�سع���ار الن�سحاب الذي يت�سلَّمه الأمني الع���ام يف اليوم الأول من متوز/يوليه  2- ُينفَّ
ذ  لأيِّ �سن���ة اأو قبل���ه، ابتداًء من الي���وم الأول من كان���ون الثاين/يناير من ال�سن���ة اللحقة، وُينفَّ
الإ�سع���ار ال���ذي يت�سلَّمه بعد اليوم الأول من متوز/يوليه كما ل���و اأنَّ ا�ستلمه قد متَّ يف اليوم الأول 

من متوز/يوليه من ال�سنة اللحقة اأو قبله.

3- ُتنه���ى التفاقية بزوال �س���روط نفاذها املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 26، 
نتيجة الن�سحاب منها وفقًا للفقرتني 1 و2.
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املادة 30- التعديلت

1- يجوز لأيِّ دولة طرف اقرتاح اإدخال تعديل على هذه التفاقية. وُير�سل ن�س التعديل 
املق���رتح م�سفوع���ًا باأ�سبابه اإىل الأمني العام ال���ذي ير�سله بدوره اإىل ال���دول الأطراف واملجل�س. 

ر اأحد الأمرين التاليني: ويجوز للمجل�س اأن يقرِّ

)اأ(   الدعوة اإىل عقد موؤمتر وفقًا للفقرة 4 من املادة 62 من ميثاق الأمم املتحدة للنظر 
يف التعديل املقرتح؛

م اإىل  ا اإذا كانت تقبل التعديل املقرتح ومطالبتها باأن تقدِّ )ب( �سوؤال الدول الأطراف عمَّ
املجل�س اأيَّة ملحظات على القرتاح.

ذ التعديل املقرتح بانق�ساء ثمانية ع�سر �سهرا على توزيعه مبوجب الفقرة 1 )ب(   2- ُينفَّ
���ه اإذا رف�ست اأيُّ دول���ة طرف التعدي���ل املقرتح، يجوز  دون اأن ترف�س���ه اأيُّ دول���ة ط���رف. يب���د اأنَّ
ر يف �سوء امللحظات الواردة من ال���دول الأطراف، ما اإذا كان الأمر ي�ستدعي  للمجل����س، اأن يقرِّ

الدعوة اإىل عقد موؤمتر للنظر يف التعديل املرفو�س.

املادة 31- املنازعات

1- اإذا ن�س���اأ ن���زاع بني طرفني اأو اأكرث ب�ساأن تف�سري ه���ذه التفاقية اأو تطبيقها، تت�ساور 
ال���دول الأطراف املعنية لت�سوية الن����زاع عن طريق املفاو�سة اأو التحقي���ق اأو الو�ساطة اأو التوفيق 
اأو التحكي���م اأو اللجوء اإىل الهيئ���ات الإقليمية اأو الإجراءات الق�سائي���ة اأو غري ذلك من الو�سائل 

ال�سلمية التي تختارها.

ر ت�سويته بالطرق املن�سو�س  2- يح���ال اإىل حمكمة العدل الدولية كل نزاع مماثل تتعذَّ
عليها يف الفقرة 1، بناًء على طلب اإحدى الدول الأطراف يف الن�زاع.

املادة 32- التحفُّظات

1- ل ُي�سمح باأيَّة تفُّظات غري املبداة وفقًا للفقرات 2 و3 و4 من هذه املادة.
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2- يجوز لكل دولة عند التوقيع اأو الت�سديق اأو الن�سمام اإبداء تفُّظات ب�ساأن الأحكام 
التالية من هذه التفاقية:

)اأ(   الفقرتان 1 و2 من املادة 19؛

)ب( املادة 27؛

)ج(  املادة 31.

3- يج���وز ل���كل دول���ة ت���ودُّ اأن ت�سب���ح طرف���ًا، ولك���ن ترغ���ب يف اأن ُي�سمح له���ا باإبداء 
تها هذه.  ظ���ات التي ُتبدى وفقًا للفقرت���ني 2 و4، اأن ت�سعر الأمني الع���ام بنيِّ ظ���ات غري التحفُّ تفُّ
وُيعت���رب ه���ذا التحفُّظ م�سموحًا به، اإن مل يعرت�س عليه حتى انق�س���اء اثني ع�سر �سهرًا على قيام 
عت عل���ى التفاقية دون التحفظ ب�س���اأن الت�سديق، اأو  الأم���ني العام باإبلغ���ه، ُثلث الدول التي وقَّ
ت اإليها قبل انق�ساء تلك الفرتة، علمًا ب���اأنَّ الدول املعرت�سة غري ملزمة  ق���ت عليه���ا اأو ان�سمَّ �سدَّ
ظ���ة بال�سطلع باأيِّ الت���زام قانوين يرتتَّب مبقت�سى ه���ذه التفاقية ويتناوله  اإزاء الدول���ة املتحفِّ

التحفُّظ املعني.

ا هو  رات عقلية ممَّ ية تت���وي على موؤثِّ 4- يج���وز ل���كل دولة تنمو يف اأرا�سيها نباتات برِّ
دة بو�سوح يف طقو�س  م���دَرج يف اجلدول الأول، وت�ستعملها ع���ادة جماعات �سغرية معيَّنة وحم���دَّ
ظ���ات بخ�سو�س تلك  �سحري���ة اأو ديني���ة اأن تبدي، عن���د التوقيع اأو الت�سدي���ق اأو الن�سمام، تفُّ

النباتات فيما يتعلق باأحكام املادة 7، فيما عدا الأحكام املتعلقة بالتجارة الدولية.

5- يج���وز لكل دول���ة اأبدت اأيَّة تفُّظات اأن تق���وم يف اأيِّ وقت ب�سحبه���ا كلها اأو بع�سها 
يًّا بذلك. باإ�سعار الأمني العام خطِّ

املادة 33- الإ�سعارات

ُي�سعر الأمنُي العامُّ جميَع الدول املذكورة يف الفقرة 1 من املادة 25 مبا يلي:

)اأ(   التوقيعات والت�سديقات والن�سمامات احلا�سلة وفقا للمادة 25؛

)ب( تاريخ نفاذ هذه التفاقية وفقًا للمادة 26؛
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)ج(  اإ�سعارات الن�سحاب من التفاقية وفقًا للمادة 29؛

)د(  الإعلنات والإ�سعارات الواردة مبوجب املواد 27 و28 و30 و32.

�سون تفوي�سًا �سحيح���ًا، بتوقيع هذه التفاقية  عون اأدن���اه، املفوَّ م، قام املوقِّ واإثبات���ًا مل���ا تقدَّ
نيابًة عن حكوماتهم.

رت يف فيينا يف اليوم احلادي والع�سري���ن من �سهر �سباط/فرباير عام األف وت�سعمائة  ُح���رِّ
ية ه���ي الإ�سباني���ة والإنكليزية  وواح���د و�سبع���ني يف ن�سخ���ة واحدة بخم����س لغات مت�ساوي���ة احُلجِّ
والرو�سي���ة وال�سيني���ة والفرن�سية. وتودع التفاقية لدى الأمني الع���ام للأمم املتحدة الذي ينبغي 
قة اإىل جميع الدول الأع�س���اء يف الأمم املتحدة  علي���ه اأن ير�س���ل �سورًا طبق الأ�سل منه���ا وم�سدَّ

واإىل الدول الأخرى املذكورة يف الفقرة 1 من املادة 25.

املدَرج���ة  للم���واد  ح���ة  املنقَّ القائم���ة   ST/CND/1/Add.2 الوثيق���ة  يف  ت���رد  ملحظ���ة: 
العقلي���ة  ���رات  املوؤثِّ اتفاقي���ة  م���ن  والراب���ع  والثال���ث  والث���اين  الأول  اجل���داول   يف 

ل�سنة 1972.
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 اتفاقية االأمم املتحدة
رات ار غري امل�سروع يف املخدِّ  ملكافحة االتِّ

واملوؤثِّرات العقلية

اإنَّ الأطراف يف هذه التفاقية،

���رات العقلية والطلب  رات واملوؤثِّ اإذ ي�ساوره���ا بالغ القل���ق اإزاء ج�سامة وتزايد اإنت���اج املخدِّ
ل تهديدًا خط���ريًا ل�سحة الب�سر ورفاههم  ا ي�سكِّ ار فيه���ا ب�سورة غري م�سروعة، ممَّ عليه���ا والتِّ

ويلحق ال�سرر بالأ�س�س القت�سادية والثقافية وال�سيا�سية للمجتمع،

رات العقلية  رات واملوؤثِّ ار غري امل�سروع يف املخ���دِّ واإذ ي�ساوره���ا بالغ القل���ق اإزاء تغلغل التِّ
رد يف خمتل���ف فئات املجتم���ع، خا�سًة واأنَّ الأطف���ال ي�ستغلون يف كث���ري من اأرجاء  عل���ى نح���و مطَّ
رات  رات واملوؤثِّ الع���امل باعتباره���م �سوق���ًا غ���ري م�سروعة لل�سته���لك ولأغرا����س اإنت���اج املخ���دِّ
ل خطرًا فادح���ًا اإىل حدٍّ يفوق ا ي�سكِّ ���ار فيها ب�سورة غري م�سروع���ة ممَّ  العقلي���ة وتوزيعه���ا والتِّ

الت�سوُّر،

ار غري امل�سروع وما يت�سل به من الأن�سطة الإجرامية الأخرى  واإذ تدرك الروابط بني التِّ
د ا�ستقرار الدول واأمنها و�سيادتها، �س القت�ساد امل�سروع وتهدِّ مة التي تقوِّ املنظَّ

���ار غري امل�سروع ه���و ن�ساط اإجرام���ي دويل ي�ستل���زم اهتمامًا عاجًل  واإذ ت�سّل���م ب���اأنَّ التِّ
واأولويًة عليا،

ن املنظمات الإجرامية  ار غري امل�سروع يدرُّ اأرباحًا وث���روات طائلة متكِّ واإذ ت���درك اأنَّ التِّ
عرب الوطنية من اخرتاق وتلويث واإف�ساد هياكل احلكومات واملوؤ�س�سات التجارية واملالية امل�سروعة 

واملجتمع على جميع م�ستوياته،

ا يجنونه من  ���ار غري امل�سروع ممَّ وت�سميم���ًا منها على حرمان الأ�سخا�س امل�ستغلني بالتِّ
لت من ن�ساطهم الإجرامي، وبذا تق�سي على احلافز الرئي�سي الذي يدفعهم اإىل فعلتهم  متح�سَّ

هذه،



رات العقلية، من  رات واملوؤثِّ واإذ ترغب يف الق�ساء على اأ�سباب م�سكلة اإ�ساءة ا�ستعمال املخدِّ
رات العقلية ثمَّ الأرباح  رة واملوؤثِّ جذوره���ا، و�سمنها الطلب غ���ري امل�سروع على هذه العقاقري املخدِّ

ار غري امل�سروع، ة من التِّ الهائلة امل�ستمدَّ

واإذ ت�س���ع يف اعتباره���ا �س���رورة اتِّخاذ تدابري رقابي���ة على املواد، مب���ا يف ذلك ال�سلئف 
ت  ���رات العقلي���ة والت���ي اأدَّ رات واملوؤثِّ والكيميائي���ات واملذيب���ات الت���ي ُت�ستخ���دم يف �سن���ع املخ���دِّ
���رات  رة واملوؤثِّ ي له���ذه العقاق���ري املخ���دِّ  �سهول���ة احل�س���ول عليه���ا اإىل ازدي���اد ال�سن���ع ال�س���رِّ

العقلية،

ار غري امل�سروع عن طريق  وت�سميم���ًا منها على تعزيز التعاون ال���دويل يف جمال منع التِّ
البحر،

ار غري امل�سروع هو م�سوؤولية جماعية على عاتق كل الدول،  واإذ تدرك اأنَّ الق�ساء على التِّ
قة يف اإطار من التعاون الدويل، واأنَّ من ال�سروري، لهذه الغاية، اتِّخاذ اإجراءات من�سَّ

���رات  رات واملوؤثِّ واعرتاف���ًا منه���ا باخت�سا����س الأمم املتح���دة يف مي���دان مراقب���ة املخ���دِّ
 العقلي���ة، ورغب���ًة منه���ا يف اأن تكون الأجه���زة الدولية املعنية به���ذه املراقبة داخل���ة يف اإطار هذه

املنظمة،

رات العقلية  رات واملوؤثِّ واإذ تعيد تاأكيد املبادئ التوجيهية للمعاهدات ال�سارية ملراقبة املخدِّ
ده، ونظام املراقبة الذي ت�سِّ

واإذ ت���درك احلاجَة اإىل تعزيز وا�ستكمال التداب���ري املن�سو�س عليها يف التفاقية الوحيدة 
ل  ل���ة بربوتوكول �سن���ة 1972 املعدِّ رات ل�سن���ة 1961، ويف تل���ك التفاقي���ة ب�سيغتها املعدَّ للمخ���دِّ
رات العقلية ل�سن���ة 1971، من اأجل  رات ل�سن���ة 1961، واتفاقي���ة املوؤثِّ للتفاقي���ة الوحي���دة للمخدِّ

ار غري امل�سروع من ج�سامة ومدى ونتائج خطرية، مقاومة ما للتِّ

الة للتعاون الدويل يف امل�سائل  واإذ تدرك اأي�سًا اأهمية تقوية وتعزيز الو�سائل القانونية الفعَّ
ار غري امل�سروع، اجلنائية لغر�س منع الأن�سطة الإجرامية الدولية يف التِّ

الة وعملية، ترمي عل���ى وجه التحديد اإىل  ورغب���ًة منه���ا يف عقد اتفاقية دولية �سامل���ة وفعَّ
ار غ���ري امل�س���روع وتاأخذ يف العتب���ار اجلوانب املختلف���ة للم�سكل���ة ككل، وخا�سة  مكافح���ة التِّ
رات  رات واملوؤثِّ ق اإليها املعاه���دات ال�ساري���ة يف م�سمار مراقب���ة املخ���دِّ  اجلوان���ب الت���ي مل تتط���رَّ

العقلية،
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تتَّفق بهذا على ما يلي:

املادة 1- تعاريف

ُت�ستخ���دم امل�سطلحات التالية يف كل مواد هذه التفاقية، اإلَّ اإذا اأ�سري �سراحًة اإىل خلف 
ذلك اأو اقت�سى ال�سياق خلف ذلك:

ن�سئت مبوجب  رات الت���ي اأُ ���د بتعب���ري "الهيئة" الهيئ���ة الدولية ملراقب���ة املخدِّ )اأ( ُيق�سَ
ل���ة بربوتوكول �سنة  رات ل�سن���ة 1961، وتلك التفاقي���ة ب�سيغتها املعدَّ التفاقي���ة الوحي���دة للمخدِّ

رات ل�سنة 1961؛ ل للتفاقية الوحيدة للمخدِّ 1972 املعدِّ

د بتعبري "نبات القنَّب" اأيُّ نبات من جن�س القنَّب؛ )ب(  ُيق�سَ

د بتعبري "�سجرية الكوكا" جميع اأنواع ال�سجريات من جن�س اأريرتوك�سيلون؛ )ج(   ُيق�سَ

د بتعبري "الناقل التجاري" اأيُّ �سخ�س اأو هيئة عامة اأو خا�سة اأو هيئة اأخرى  )د(    ُيق�سَ
تعمل يف جمال نقل الأ�سخا�س اأو الب�سائع اأو املواد الربيدية ويتقا�سى نظري ذلك مقابًل اأو اأجرًة 

اأو يجني منه منفعًة اأخرى؛

رات التابعة ملجل�س الأمم املتحدة القت�سادي  د بتعبري "اللجنة" جلنة املخ���دِّ )ه����(    ُيق�سَ
والجتماعي؛

د بتعبري "امل�سادرة"، الذي ي�سمل التجريد عند القت�ساء، احلرمان الدائم  )و(    ُيق�سَ
من الأموال باأمر من حمكمة اأو �سلطة خمت�سة اأخرى؛

���د بتعب���ري "الت�سلي���م املراقب" اأ�سلوب ال�سماح لل�سحن���ات غري امل�سروعة من  )ز(     ُيق�سَ
رات العقلية اأو املواد املدَرج���ة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين املرفقني بهذه  رات اأو املوؤثِّ املخ���دِّ
التفاقية اأو املواد التي اأُحلَّت حملَّها، مبوا�سلة طريقها اإىل خارج اإقليم بلد اأو اأكرث اأو عربه اأو اإىل 
طني يف ارتكاب  ة وتت مراقبتها، بغية ك�سف هوية الأ�سخا�س املتورِّ داخله، بعلم �سلطاته املخت�سَّ

اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3 من التفاقية؛

رات ل�سنة 1961؛ د بتعبري "اتفاقية �سنة 1961" التفاقية الوحيدة للمخدِّ )ح(    ُيق�سَ

رات  لة" التفاقية الوحيدة للمخدِّ د بتعبري "اتفاقية �سنة 1961 ب�سيغتها املعدَّ )ط(   ُيق�سَ
رات ل للتفاقية الوحي���دة للمخدِّ ل���ة بربوتوكول �سن���ة 1972 املع���دِّ  ل�سن���ة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ

ل�سنة 1961؛
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رات العقلية ل�سنة 1971؛ د بتعبري "اتفاقية �سنة 1971" اتفاقية املوؤثِّ )ي(  ُيق�سَ

د بتعبري "املجل�س" جمل�س الأمم املتحدة القت�سادي والجتماعي؛ )ك(  ُيق�سَ

ت على نقل الأموال اأو تويلها  د بتعبري "التجميد" اأو "التحفُّظ" احلظر املوؤقَّ )ل(   ُيق�سَ
تة على اأ�سا�س اأمر �سادر  ف فيها اأو تريكها اأو و�سع اليد اأو احلجز عليها ب�سورة موؤقَّ اأو الت�سرُّ

ة؛ من حمكمة اأو �سلطة خمت�سَّ

ار غري امل�سروع" اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرتني 1 و2  د بتعبري "التِّ )م(   ُيق�سَ
من املادة 3 من هذه التفاقية؛

ة مادة، طبيعية كانت اأو ا�سطناعية، من املواد املدَرجة  ر" اأيَّ ���د بتعبري "املخدِّ )ن(   ُيق�سَ
رات ل�سن���ة 1961، ومن تلك  يف اجل���دول الأول واجل���دول الث���اين من التفاقي���ة الوحيدة للمخ���دِّ
رات ل�سنة  ل للتفاقية الوحي���دة للمخدِّ لة بربوتوكول �سن���ة 1972 املعدِّ التفاقي���ة ب�سيغته���ا املعدَّ

1961؛

د بتعبري "خ�سخا�س الأفيون" اأيَّة �سجرية من ف�سيلة اخل�سخا�س املنوم؛ )�س( ُيق�سَ

لت" اأيُّ اأموال م�ستمدة اأو ح�سل عليها، بطريق مبا�سر اأو  د بتعبري "املتح�سَّ )ع(   ُيق�سَ
غري مبا�سر، من ارتكاب جرمية من�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3؛

د بتعبري "الأموال" الأ�سول اأيًّا كان نوعها، مادية كانت اأو غري مادية، منقولة  )ف( ُيق�سَ
اأو ثابتة، ملمو�سة اأو غري ملمو�سة، وامل�ستندات القانونية اأو ال�سكوك التي تثبت متلُّك تلك الأموال 

اأو اأيُّ حقِّ متعلق بها؛

ة  ة مادة، طبيعية كان���ت اأو ا�سطناعية، اأو اأيَّ رات العقلي���ة" اأيَّ ���د بتعبري "املوؤثِّ )�س( ُيق�سَ
رات العقلية  منتج���ات طبيعية مدَرجة يف اجلداول الأول والثاين والثالث والرابع من اتفاقية املوؤثِّ

ل�سنة 1971؛

د بتعبري "الأمني العام" الأمني العام للأمم املتحدة؛ )ق(   ُيق�سَ

���د بتعبريْي "اجلدول الأول" و"اجلدول الث���اين" قائمتا املواد اللتان تملن  )ر(    ُيق�سَ
ل م���ن حني اإىل اآخ���ر وفقًا   هذي���ن الرقم���ني واملرفقت���ان به���ذه التفاقي���ة، ب�سيغتهما الت���ي ُتعدَّ

للمادة 12؛

رات  ���د بتعب���ري "دول���ة العب���ور" الدولة الت���ي يجري ع���رب اإقليمها نق���ل املخدِّ )�س( ُيق�سَ
رات العقلية ومواد اجلدول الأول واجلدول الثاين غري امل�سروعة، والتي لي�ست مكان من�سئها  واملوؤثِّ

ول مكان مق�سدها النهائي.
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املادة 2- نطاق التفاقية

ن من  1- ته���دف ه���ذه التفاقية اإىل النهو����س بالتعاون فيما بني الأط���راف حتى تتمكَّ
رات  رات واملوؤثِّ ار غري امل�سروع يف املخدِّ ي مبزيد من الفعالية ملختلف مظاهر م�سكلة التِّ الت�سدِّ
العقلية الذي له بعد دويل. وعلى الأطراف اأن تتَّخذ، عند الوفاء بالتزاماتها مبقت�سى التفاقية، 
التداب���ري ال�سرورية، مبا يف ذلك التدابري الت�سريعية والإدارية، وفقًا للأحكام الأ�سا�سية لنظمها 

الت�سريعية الداخلية.

ى مع مبداأي  2- على الأطراف اأن تف���ي بالتزاماتها مبوجب هذه التفاقية ب�سكل يتم�سَّ
ل يف ال�سوؤون الداخلية للدول  امل�ساواة يف ال�سيادة وال�سلمة الإقليمية للدول ومع مبداأ عدم التدخُّ

الأخرى.

واأداء  مبمار�س���ة  اآخ���ر،  ط���رف  اإقلي���م  يف  يق���وم،  اأن  ط���رف  لأيِّ  يج���وز  3- ل 
 امله���ام الت���ي يقت�س���ر الخت�سا����س به���ا عل���ى �سلط���ات ذل���ك الط���رف الآخ���ر مبوج���ب قانونه 

الداخلي.

املادة 3- اجلرائم واجلزاءات

1- يتَّخذ كل طرف ما يلزم من تدابري لتجرمي الأفعال التالية يف اإطار قانونه الداخلي، 
يف حال ارتكابها عمدًا:

اأو  اأو ا�ستخراجه���ا،  اأو �سنعه���ا،  ���رات عقلي���ة،  اأو موؤثِّ رات  اأيِّ خم���دِّ )اأ(   ‘1’   اإنت���اج 
اأو  بيعه���ا،  اأو  توزيعه���ا،  اأو  للبي���ع،  عر�سه���ا  اأو  عر�سه���ا،  اأو  ت�سريه���ا، 
اإر�ساله���ا  اأو  اإر�ساله���ا،  اأو  ال�سم�س���رة فيه���ا،  اأو  ب���اأيِّ وج���ه كان،  ت�سليمه���ا 
بطري���ق العب���ور، اأو نقله���ا، اأو ا�سترياده���ا، اأو ت�سديره���ا خلف���ًا لأح���كام 
ل���ة اأو اتفاقي���ة   اتفاقي���ة �سن���ة 1961 اأو اتفاقي���ة �سن���ة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ

�سنة 1971؛

 ‘2’   زراع���ة خ�سخا����س الأفيون اأو �سج���رية الكوكا اأو نب���ات القنَّب لغر����س اإنتاج 
رات خلفًا لأحكام اتفاقية �سنة 1961 اأو اتفاقية �سنة 1961 ب�سيغتها  املخ���دِّ

لة؛ املعدَّ
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رات عقلية لغر�س ممار�سة اأيِّ ن�ساط من  رات اأو موؤثِّ ‘3’   حي���ازة اأو �سراء اأيَّة خمدِّ
الأن�سطة املذكورة يف البند ‘1’ اأعله؛

ات اأو م���واد، اأو م���واد مدَرجة يف اجل���دول الأول  ‘4’   �سن���ع اأو نق���ل اأو توزي���ع معدَّ
واجل���دول الثاين، مع العلم باأنها �ست�ستخ���دم يف اأو من اأجل زراعة اأو اإنتاج اأو 

رات العقلية ب�سكل غري م�سروع؛ رات اأو املوؤثِّ �سنع املخدِّ

‘5’   تنظيم اأو اإدارة اأو متويل اأيٍّ من اجلرائم املذكورة يف البنود ‘1’ اأو ‘2’ اأو ‘3’ 
اأو ‘4’ اأعله؛

ة من اأيَّة جرمي���ة اأو جرائم  )ب( ‘1’   توي���ل الأم���وال اأو نقلها م���ع العلم باأنه���ا م�ستمدَّ
من�سو����س عليه���ا يف الفق���رة الفرعية )اأ( م���ن هذه الفق���رة، اأو من فعل من 
اأفع���ال ال�سرتاك يف مثل ه���ذه اجلرمية اأو اجلرائم، به���دف اإخفاء اأو متويه 
ط يف ارتكاب  امل�سدر غري امل�سروع للأموال اأو ق�سد م�ساعدة اأيِّ �سخ�س متورِّ

مثل هذه اجلرمية اأو اجلرائم على الإفلت من العواقب القانونية لأفعاله؛

ف  ‘2’   اإخف���اء اأو متويه حقيقة الأم���وال، اأو م�سدرها، اأو مكانها اأو طريقة الت�سرُّ
ة من  فيها اأو حركتها اأو احلقوق املتعلقة بها، اأو ملكيتها، مع العلم باأنَّها م�ستمدَّ
جرمي���ة اأو جرائم من�سو�س عليها يف الفقرة الفرعي���ة )اأ( من هذه الفقرة، 

ة من فعل من اأفعال ال�سرتاك يف مثل هذه اجلرمية اأو اجلرائم؛ اأو م�ستمدَّ

)ج( مع مراعاة مبادئه الد�ستورية واملفاهيم الأ�سا�سية لنظامه القانوين:

ة  ‘1’   اكت�ساب اأو حيازة اأو ا�ستخدام الأموال مع العلم، وقت ت�سلُّمها، باأنَّها م�ستمدَّ
من جرمية اأو جرائم من�سو�س عليها يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه الفقرة 

ة من فعل من اأفعال ال�سرتاك يف مثل هذه اجلرمية اأو اجلرائم؛ اأو م�ستمدَّ

ات اأو مواد، اأو مواد مدَرجة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين، مع  ‘2’   حيازة معدَّ
رات عقلية اأو  رات اأو موؤثِّ العل���م باأنَّها ُت�ستخ���دم اأو �سُت�ستخدم يف زراعة خم���دِّ

لإنتاجها اأو ل�سنعها ب�سورة غري م�سروعة؛

���ة و�سيلة، على ارتكاب اأيٍّ من اجلرائم  هم علنية، باأيَّ ‘3’   تري����س الغري اأو ح�سِّ
رات عقلية  رات اأو موؤثِّ املن�سو����س عليه���ا يف هذه املادة اأو على ا�ستعمال خم���دِّ

ب�سورة غري م�سروعة؛
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‘4’   ال�سرتاك اأو امل�ساركة يف ارتكاب اأيَّة جرائم من�سو�س عليها يف هذه املادة، اأو 
التواطوؤ على ذلك، اأو ال�سروع فيها اأو امل�ساعدة اأو التحري�س عليها اأو ت�سهيلها 

اأو اإبداء امل�سورة ب�سدد ارتكابها.

2-  يتَّخ���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 اإط���ار قانون���ه الداخلي، لتجرمي حي���ازة اأو �س���راء اأو زراعة 
���رات عقلي���ة لل�سته���لك ال�سخ�س���ي، يف ح���ال ارت���كاب ه���ذه الأفع���ال عمدًا  رات اأو موؤثِّ خم���دِّ
ل���ة اأو اتفاقي���ة  خلف���ًا لأح���كام اتفاقي���ة �سن���ة 1961 اأو اتفاقي���ة �سن���ة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ

�سنة 1971.

ة اأو الق�سد  3-  يج���وز ال�ستدلل م���ن الظروف الواقعية املو�سوعية على العل���م اأو النيَّ
املطلوب، ليكون ركنًا جلرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة.

4- )اأ( عل���ى كل ط���رف اأن يخ�سع ارتكاب اجلرائم املن�سو����س عليها يف الفقرة 1 من 
ه���ذه املادة جلزاءات تراعى فيها ج�سامة هذه اجلرائم، كال�سجن اأو غريه من العقوبات ال�سالبة 

للحرية، والغرامة املالية وامل�سادرة؛

)ب(  يج���وز للأط���راف اأن تن����سَّ على اإخ�ساع مرتكب���ي اجلرائم املن�سو����س عليها يف 
الفق���رة 1 من هذه املادة، اإىل جانب العقوبة، لتداب���ري كالعلج اأو التوعية اأو الرعاية اللحقة اأو 

اإعادة التاأهيل اأو اإعادة الإدماج يف املجتمع؛

)ج(   م���ع ع���دم الإخلل باأحكام الفقرت���ني الفرعيتني ال�سابقتني، يج���وز للأطراف، يف 
ر، بدًل من العقوبة، تدابري مثل التوعية  احل���الت القليل���ة الأهمية، اإذا راأت ملءمة ذلك، اأن تقرِّ
اأو اإع���ادة التاأهي���ل اأو اإع���ادة الإدم���اج يف املجتم���ع، وكذل���ك، وعندما يكون املج���رم من متعاطي 

رة، العلج والرعاية اللحقة؛ العقاقري املخدِّ

لة للج���زاء على جرمية من�سو�س  )د(    يج���وز للأط���راف اأن تتَّخ���ذ تدابري بديلة اأو مكمِّ
عليه���ا يف الفقرة 2 من هذه املادة، بهدف ع���لج املجرمني اأو تعليمهم اأو توفري الرعاية اللحقة 

لهم اأو اإعادة تاأهيلهم اأو اإعادة اإدماجهم يف املجتمع.

ة الأخرى من مراعاة  ن حماكمها و�سلطاته���ا املخت�سَّ 5-  تعم���ل الأطراف على اأن متكِّ
الظروف الواقعية التي تعل ارتكاب اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة اأمرًا 

بالغ اخلطورة، مثل:
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مة ينتمي اإليها املجرم؛ )اأ(   التورُّط يف جرمية ترتكبها ع�سابة اإجرامية منظَّ

)ب( تورُّط اجلاين يف اأن�سطة اإجرامية منظمة دولية اأخرى؛

)ج(  تورُّط اجلاين يف اأن�سطة اأخرى خمالفة للقانون، ي�سهلها ارتكاب اجلرمية؛

)د(  ا�ستخدام اجلاين للعنف اأو الأ�سلحة؛

)ه�( �سغل اجلاين لوظيفة عامة وات�سال اجلرمية بهذه الوظيفة؛

ر اأو ا�ستغللهم؛ )و(   التغرير بالق�سَّ

)ز(  ارتكاب اجلرمية يف موؤ�س�سة اإ�سلحية اأو يف موؤ�س�سة تعليمية اأو يف مرفق من مرافق 
اخلدم���ة الجتماعي���ة اأو يف جوارها املبا�سر اأو يف اأماكن اأخرى يرتادها تلمذة املدار�س والطلبة 

ملمار�سة اأن�سطة تعليمية وريا�سية واجتماعية؛

)ح(  �س���دور اأحكام �سابقة بالإدان���ة، اأجنبية اأو حملية، وبوجه خا�س يف جرائم مماثلة، 
وذلك بالقدر الذي ي�سمح به القانون الداخلي للطرف.

تقديري���ة،  قانوني���ة  �سلط���ات  ���ة  اأيَّ ممار�س���ة  �سم���ان  اإىل  الأط���راف  6- ت�سع���ى 
مبوج���ب قوانينه���ا الداخلي���ة، فيم���ا يتعل���ق مبلحق���ة مرتكب���ي اجلرائ���م املن�سو����س عليه���ا 
يف ه���ذه امل���ادة، بغي���ة تقي���ق اأك���رب ق���در م���ن الفعالي���ة لتداب���ري اإنف���اذ القوان���ني الت���ي ُتتَّخذ 
 فيم���ا يت�س���ل به���ذه اجلرائ���م، وم���ع املراع���اة الواجب���ة ل�س���رورة ال���ردع ع���ن ارت���كاب ه���ذه

اجلرائم.

ة الأخرى يف اعتبارها  7- تعم���ل الأطراف على اأن ت�سع حماكمه���ا اأو �سلطاتها املخت�سَّ
الطبيع���ة اخلطرية للجرائم املذكورة يف الفقرة 1 من هذه املادة والظروف املذكورة يف الفقرة 5 
ر اأو الإفراج امل�سروط عن الأ�سخا�س املحكوم  من هذه املادة، لدى النظر يف احتمال الإفراج املبكِّ

عليهم لرتكاب تلك اجلرائم.

ة تق���ادم طويلة  د كل ط���رف، عن���د القت�س���اء، مبوجب قانون���ه الداخلي، مدَّ 8-        يح���دِّ
���ة جرمية من�سو����س عليها يف الفق���رة 1 من هذه  تب���داأ قب���ل فواته���ا اإج���راءات الدعوى ب�ساأن اأيَّ
ة اأط���ول عندم���ا يكون ال�سخ����س املن�س���وب اإليه ارت���كاب اجلرمية قد ف���رَّ من وجه   امل���ادة، وم���دَّ

العدالة.
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9- يتَّخ���ذ كل طرف التداب���ري املنا�سبة التي تتَّف���ق ونظامه القان���وين، ل�سمان ح�سور 
املته���م اأو املحك���وم عليه بالإدانة لرتكاب جرمي���ة من�سو�س عليها يف الفق���رة 1 من هذه املادة، 

واملوجود داخل اإقليمه، للإجراءات اجلنائية اللزمة.

10-  لأغرا����س التع���اون ب���ني الأطراف يف اإطار ه���ذه التفاقية، مب���ا يف ذلك، على وجه 
اخل�سو����س، التع���اون يف اإط���ار امل���واد 5 و6 و7 و9، ل ُتعت���رب اجلرائم املن�سو����س عليها يف هذه 
امل���ادة جرائم مالية اأو جرائ���م �سيا�سية اأو جرائم ذات دوافع �سيا�سي���ة، وذلك مع عدم الإخلل 

بال�سوابط الد�ستورية وبالقوانني الداخلية الأ�سا�سية للأطراف.

11-  لي����س يف هذه املادة ما يخلُّ مببداأ الحت���كام فقط اإىل القانون الداخلي للطرف يف 
و�س���ف اجلرائم التي تن�سُّ عليها امل���ادة وحجج الدفاع والدفوع القانوني���ة املت�سلة بها، وباملبداأ 

القائل باأنَّ ملحقة ومعاقبة مرتكبي هذه اجلرائم تتمُّ وفقًا للقانون املذكور.

املادة 4- الخت�سا�س الق�سائي

1- كلُّ طرف:

)اأ( يتَّخ���ذ ما قد يلزم من تدابري لتقرير اخت�سا�سه الق�سائي يف جمال اجلرائم التي 
رها وفقًا للفقرة 1 من املادة 3، عندما: يكون قد قرَّ

‘1’ ُترتكب اجلرمية يف اإقليمه؛

لة مبقت�سى قوانينه  ‘2’  ُترتكب اجلرمية على منت �سفينة ترفع علمه اأو طائرة م�سجَّ
وقت ارتكاب اجلرمية؛

)ب( يج���وز ل���ه اأن يتَّخذ ما قد يل���زم من تدابري لتقرير اخت�سا�س���ه الق�سائي يف جمال 
رها وفقا للفقرة 1 من املادة 3، عندما: اجلرائم التي يقرِّ

‘1’ َيرتكب اجلرمية اأحد مواطنيه اأو �سخ�س يقع حمّل اإقامته املعتاد يف اإقليمه؛

ى الطرف اإذنًا باتِّخاذ الإجراءات امللئمة  ‘2’  ُترتكب اجلرمية على منت �سفينة تلقَّ
ب�ساأنه���ا عم���ًل باأح���كام امل���ادة 17، �سريط���ة اأن ل ميار�س ه���ذا الخت�سا�س 
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الق�سائ���ي اإلَّ عل���ى اأ�سا�س التفاقات اأو الرتتيبات امل�س���ار اإليها يف الفقرتني 4 
و9 من تلك املادة؛

‘3’  تك���ون اجلرمية م���ن اجلرائم املن�سو����س عليها يف الفق���رة الفرعية )ج( ‘4’ 
م���ن الفقرة 1 من امل���ادة 3، وُترتكب خارج اإقليمه بق�س���د ارتكاب جرمية من 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3 داخل اإقليمه.

2-  كل طرف:

)اأ( يتَّخذ اأي�سًا ما قد يلزم من تدابري لتقرير اخت�سا�سه الق�سائي يف جمال اجلرائم 
ره���ا وفقًا للفقرة 1 من املادة 3، عندما يكون ال�سخ����س املن�سوب اإليه ارتكاب اجلرمية  الت���ي يقرِّ

موجودًا داخل اإقليمه ول ي�سلِّمه اإىل طرف اآخر على اأ�سا�س:

‘1’  اأنَّ اجلرمي���ة ارُتكبت يف اإقليمه اأو على م���نت �سفينة ترفع علمه اأو طائرة كانت 
لة مبقت�سى قوانينه وقت ارتكاب اجلرمية؛ م�سجَّ

‘2’ اأو اأنَّ اجلرمية ارتكبها اأحد مواطنيه؛

)ب(  يج���وز ل�ه اأي�س���ًا اأن يتَّخذ ما قد يلزم من تدابري لتقري���ر اخت�سا�سه الق�سائي يف 
رها وفقًا للفقرة 1 م���ن املادة 3، عندما يكون ال�سخ����س املن�سوب اإليه  جم���ال اجلرائ���م التي يقرِّ

ارتكاب اجلرمية موجودًا يف اإقليمه ول ي�سلِّمه اإىل طرف اآخر.

ر من قبل اأيِّ طرف  3-  ل ت�ستبع���د هذه التفاقية ممار�سة اأيِّ اخت�سا����س جنائي مقرَّ
وفقًا لقانونه الداخلي.

املادة 5- امل�سادرة

1-  يتَّخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من م�سادرة ما يلي:

ة من اجلرائم املن�سو�س عليه���ا يف الفقرة 1 من املادة 3 اأو  ���لت امل�ستمدَّ )اأ( املتح�سَّ
لت املذكورة؛ الأموال التي تعادل قيمتها قيمة املتح�سَّ

ات اأو غريها من الو�سائط امل�ستخَدمة،  رات العقلية وامل���واد واملعدَّ رات واملوؤثِّ )ب(  املخ���دِّ
ة كيفية، يف ارتكاب اجلرائ���م املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من  ���د ا�ستخدامها، باأيَّ اأو الت���ي ُيق�سَ

املادة 3.
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ة من تديد  2- يتَّخ���ذ كل ط���رف اأي�سًا ما قد يلزم من تدابري لتمكني �سلطاته املخت�سَّ
���ة اأ�سياء اأخرى من امل�سار اإليه���ا يف الفقرة 1 من هذه  ���لت اأو الأم���وال اأو الو�سائط اأو اأيَّ املتح�سَّ

املادة، ومن اقتفاء اأثرها، وتميدها اأو التحفُّظ عليها، بق�سد م�سادرتها يف النهاية.

ل كل طرف حماكمه اأو غريها  3- بغي���ة تنفيذ التدابري امل�سار اإليها يف هذه املادة، ُيخوِّ
ة اأن تاأمر بتقدمي ال�سج���لت امل�سرفية اأو املالي���ة اأو التجارية اأو بالتحفُّظ  م���ن �سلطات���ه املخت�سَّ
ي���ة العمليات  ة �سرِّ عليه���ا. ولي�س لط���رف ما اأن يرف�س العم���ل مبوجب اأحكام ه���ذه الفقرة بحجَّ

امل�سرفية.

م طل���ب عم���ًل بهذه امل���ادة من طرف اآخ���ر له اخت�سا����س ق�سائي يف  4- )اأ(  اإذا ُق���دَّ
لت  جرمي���ة من�سو�س عليها يف الفقرة 1 م���ن املادة 3، قام الطرف الذي تقع يف اإقليمه املتح�سَّ
 اأو الأم���وال اأو الو�سائ���ط اأو اأيُّ اأ�سي���اء اأخ���رى م���ن امل�س���ار اإليه���ا يف الفق���رة 1 من ه���ذه املادة، 

مبا يلي:

ذ هذا  ة لي�ست�سدر منها اأمر م�سادرة، وُينفِّ م الطلب اإىل �سلطاته املخت�سَّ ‘1’  ُيق���دِّ
الأمر اإذا ح�سل عليه؛

���ة اأمر امل�سادرة ال�سادر م���ن الطرف الطالب  م اإىل �سلطات���ه املخت�سَّ ‘2’  اأو ُيق���دِّ
وفق���ًا للفقرة 1 من هذه املادة، بهدف تنفي���ذه بالقدر املطلوب وبقدر ما يتعلق 
���لت اأو الأم���وال اأو الو�سائط اأو اأيِّ اأ�سياء اأخ���رى من امل�سار اإليها يف  باملتح�سَّ

ي الطلب. الفقرة 1 والواقعة يف اإقليم الطرف متلقِّ

م طلب عم���ًل بهذه املادة من طرف اآخر ل���ه اخت�سا�س ق�سائي يف جرمية  )ب( اإذا ُق���دِّ
لت  ي الطلب تدابري لتحديد املتح�سَّ من�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3، يتَّخذ الطرف متلقِّ
ة اأ�سياء اأخرى من امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من هذه املادة، اأو لقتفاء  اأو الأموال اأو الو�سائط اأو اأيَّ
اأثره���ا وتميدها اأو التحفُّظ عليها، متهيدًا ل�سدور اأمر مب�سادرتها يف النهاية اإما لدى الطرف 
ي  م عمًل بالفق���رة الفرعية )اأ( من هذه الفقرة، ل���دى الطرف متلقِّ الطال���ب اأو، اإثر طل���ب مقدَّ

الطلب.

ي الطلب عمًل بالفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب(   )ج(   كل قرار اأو اإجراء يتَّخذه الطرف متلقِّ
م���ن هذه الفقرة، يج���ب اأن يكون موافقًا وخا�سع���ًا لأحكام قانونه الداخل���ي وقواعده الإجرائية، 
د الأطراف يك���ون ملتزمًا ب���ه تاه الطرف ���ة معاه���دة اأو اتف���اق اأو ترتي���ب ثنائي اأو متع���دِّ  اأو لأيَّ

الطالب.

93 رات العقلية  رات واملوؤثِّ ار غري امل�سروع يف املخدِّ اجلزء الثالث- اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة التِّ



���ق اأحكام الفقرات م���ن 6 اإىل 19 من املادة 7، مع مراعاة التغيريات اللزمة،  )د(   ُتطبَّ
م  ن الطلبات التي ُتقدَّ واإ�ساف���ًة اإىل املعلوم���ات املبيَّنة يف الفقرة 10 من املادة 7، يج���ب اأن تت�سمَّ

عمًل بهذه املادة ما يلي:

‘1’  يف حال���ة طلب يندرج تت الفق���رة الفرعية )اأ( ‘1’ من ه���ذه الفقرة: و�سفًا 
للأم���وال املراد م�سادرتها وبيانًا بالوقائ���ع التي ي�ستند اإليها الطرف الطالب، 
ي الطلب من ا�ست�سدار اأمر بامل�سادرة يف اإطار  مبا يكفي لتمكني الطرف متلقِّ

قانونه الداخلي؛

‘2’  يف حال���ة طل���ب يندرج تت الفق���رة الفرعي���ة )اأ( ‘2’: �سورة مقبول���ة قانونًا 
م���ن اأمر امل�سادرة ال�سادر ع���ن الطرف الطالب وي�ستند الطل���ب اإليه، وبيانًا 

بالوقائع ومعلومات عن النطاق املطلوب تنفيذ الأمر يف حدوده؛

‘3’  يف حال���ة طلب ين���درج تت الفقرة الفرعية )ب(: بيان���ًا بالوقائع التي ي�ستند 
اإليها الطرف الطالب وتديدًا للإجراءات املطلوب اتِّخاذها.

ذ  د الأمني العام بن�سو�س كل م���ن قوانينه ولوائحه التي ُتنفَّ )ه�( عل���ى كل طرف اأن يزوِّ
هذه الفقرة مبوجبها، وبن�سو�س اأيِّ تعديل لحق يطراأ على هذه القوانني واللوائح.

)و(   اإذا ارت���اأى اأح���د الأطراف اأن يخ�سع التدابري امل�س���ار اإليها يف الفقرتني الفرعيتني 
)اأ( و)ب( من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات �سلة، اعترب هذا الطرف هذه التفاقية الأ�سا�س 

ال�سروري والكايف للتعاهد.

دة الأطراف  )ز(   ت�سعى الأطراف اإىل عقد معاهدات اأو اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية ومتعدِّ
لتعزيز فعالية التعاون الدويل وفقا لهذه املادة.

لت  ف كل طرف، وفقًا لقانونه الداخلي واإجراءاته الإدارية، يف املتح�سَّ 5- )اأ(      يت�سرَّ
اأو الأموال التي ي�سادرها عمًل باأحكام الفقرة 1 اأو الفقرة 4 من هذه املادة.

ف بناًء عل���ى طلب اأحد الأطراف الأخ���رى وفقًا لهذه  )ب( يج���وز للط���رف، عند الت�سرُّ
املادة، اأن ينظر بعني العتبار اخلا�س يف اإبرام اتفاقات ب�ساأن:

ة من بيع هذه  لت والأم���وال، اأو باملبالغ امل�ستم���دَّ ع بقيمة ه���ذه املتح�سَّ ‘1’  الت���ربُّ
���لت اأو الأم���وال، اأو بج���زء كبري من ه���ذه القيمة اأو املبال���غ، للهيئات  املتح�سَّ
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رات  ار غري امل�سروع يف املخدِّ �سة يف مكافحة التِّ الدولية احلكومي���ة املتخ�سِّ
رات العقلية واإ�ساءة ا�ستعمالها؛ واملوؤثِّ

ة م���ن بي���ع ه���ذه  ���لت اأو الأم���وال، اأو املبال���غ امل�ستم���دَّ ‘2’  اقت�س���ام ه���ذه املتح�سَّ
���م اأو يف كل  ���لت اأو الأم���وال، م���ع اأط���راف اأخرى، عل���ى اأ�سا�س منظَّ املتح�سَّ
حالة على حدة، ووفق���ًا لقوانينها الداخلية اأو اإجراءاتها الإدارية اأو التفاقات 

دة الأطراف التي اأبرمها لهذا الغر�س. الثنائية اأو املتعدِّ

لت اإىل اأموال من نوع اآخر، خ�سعت هذه الأموال  لت اأو ُبدِّ لت املتح�سَّ 6-  )اأ(     اإذا ُحوِّ
لت، للتدابري امل�سار اإليها يف هذه املادة. الأخرى، بدًل من املتح�سَّ

���لت باأم���وال اكُت�سب���ت من م�س���ادر م�سروع���ة، كانت هذه  )ب( اإذا اختلط���ت املتح�سَّ
لت املختلطة، وذلك  الأم���وال خا�سعة للم�سادرة، يف ح���دود ما يعادل القيمة املق���درة للمتح�سَّ

ة �سلطات تتعلق بالتحفُّظ عليها اأو التجميد. دون الإخلل باأيَّ

)ج(   تخ�س���ع اأي�س���ًا للتداب���ري امل�س���ار اإليه���ا يف ه���ذه امل���ادة، الإي���رادات اأو غريها من 
ة من: ات امل�ستمدَّ امل�ستحقَّ

لت؛ ‘1’ املتح�سَّ

لت اإليها؛ لت اأو ُبدِّ لت املتح�سَّ ‘2’ اأو الأموال التي ُحوِّ

لت بها، ‘3’ اأو الأموال التي اختلطت املتح�سَّ

لت. بنف�س الكيفية ونف�س القدر اللذين تخ�سع بهما املتح�سَّ

لت  عى �سرعية م�سدره من متح�سَّ 7- لكل طرف اأن ينظر يف عك�س عبء اإثبات ما يدَّ
اأو اأم���وال اأخ���رى خا�سعة للم�سادرة، بقدر ما يتَّفق هذا الإج���راء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع 

طبيعة الإجراءات الق�سائية وغريها من الإجراءات.

8- ل يجوز تف�سري اأحكام هذه املادة مبا ي�سرُّ بحقوق الغري ح�سن النيَّة.

9- لي����س يف هذه امل���ادة ما مي�سُّ مبداأ تديد وتنفيذ التدابري امل�س���ار اإليها فيها، وفقًا 
رها هذا القانون. للقانون الداخلي لكل طرف وبال�سروط التي يقرِّ
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املادة 6- ت�سليم املجرمني

رها الأطراف وفقًا للفقرة 1 من املادة 3. 1- ُتطبَّق هذه املادة على اجلرائم التي تقرِّ

2- ُتعت���رب كل جرمي���ة م���ن اجلرائم الت���ي تنطبق عليها ه���ذه امل���ادة مدرجة كجرمية 
د  ة معاهدة لت�سليم املجرمني �سارية فيما بني الأطراف. وتتعهَّ يج���وز فيها ت�سليم املجرمني، يف اأيَّ
الأطراف باإدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم التي يجوز فيها ت�سليم املجرمني يف اأيَّة معاهدة 

لت�سليم املجرمني تعقد فيما بينها.

���ى ط���رف، يخ�س���ع ت�سلي���م املجرم���ني لوج���ود معاه���دة، طل���ب ت�سليم من  3- اإذا تلقَّ
ط���رف اآخ���ر ل يرتبط معه مبعاه���دة ت�سليم، جاز ل���ه اأن يعترب هذه التفاقي���ة الأ�سا�س القانوين 
للت�سلي���م فيم���ا يتعلق باأيَّة جرمية تنطب���ق عليها هذه املادة. وعلى الأط���راف، التي ت�ستلزم وجود 
ا لت�سلي���م املجرمني، اأن تنظ���ر يف �سنِّ   ت�سري���ع تف�سيل���ي لعتبار ه���ذه التفاقي���ة اأ�سا�س���ًا قانونيًّ

هذا الت�سريع.

4- ُت�سلِّم الأطراف، التي ل ُتخ�سع ت�سليم املجرمني لوجود معاهدة، باأنَّ اجلرائم التي 
تنطبق عليها هذه املادة جرائم يجوز فيها الت�سليم فيما بينها.

5- يخ�س���ع ت�سليم املجرمني، مبا يف ذل���ك الأ�سباب التي يجوز اأن ي�ستند اإليها الطرف 
���ي الطلب اأو  ���ي الطل���ب يف رف����س الت�سليم، لل�س���روط التي ين�سُّ عليه���ا قانون الطرف متلقِّ متلقِّ

معاهدات ت�سليم املجرمني الواجبة التطبيق.

ية الطلب اأن  6- ل���دى النظ���ر يف الطلبات الواردة عمًل بهذه املادة، يج���وز للدولة متلقِّ
ي اإىل اعتقاد �سلطاتها الق�سائية  ترف����س ال�ستجابة ملثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية توؤدِّ
ر ملحقة اأيِّ �سخ�س اأو معاقبته ب�سبب عرقه  ة الأخرى باأنَّ ال�ستجابة �ستي�سِّ اأو �سلطاتها املخت�سَّ
اأو دين���ه اأو جن�سيت���ه اأو معتقداته ال�سيا�سية، اأو اأنَّها �ستلح���ق �سررًا، لأيِّ �سبب من هذه الأ�سباب، 

ه الطلب. باأيِّ �سخ�س مي�سَّ

7- ت�سع���ى الأط���راف اإىل تعجيل اإجراءات ت�سلي���م املجرمني واإىل تب�سي���ط متطلَّباتها 
ب�ساأن اأدلَّة الإثبات فيها، فيما يتعلق باأيَّة جرمية تنطبق عليها هذه املادة.

���ي الطلب، مع مراعاة اأح���كام قانونه الداخل���ي وما يربمه من  8- يج���وز للطرف متلقِّ
معاه���دات لت�سليم املجرمني، وبناًء على طلب من الطرف الطالب، اأن يحتجز ال�سخ�س املطلوب 
ت�سليم���ه واملوج���ود يف اإقليم���ه اأو اأن يتَّخذ تدابري ملئم���ة اأخرى ل�سمان ح�س���ور ذلك ال�سخ�س 
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ر ذل���ك وباأنَّها ظروف  عن���د اإج���راءات الت�سلي���م، وذل���ك متى اقتن���ع الطرف ب���اأنَّ الظروف ت���ربِّ
عاجلة.

ر وفقًا للقانون الداخلي  9- دون الإخلل مبمار�س���ة اأيِّ اخت�سا�س ق�سائي جنائي مقرَّ
للطرف، على الطرف الذي يوجد يف اإقليمه ال�سخ�س املن�سوب اإليه ارتكاب اجلرمية:

)اأ(   اإذا مل ي�سلِّم���ه ب�س���دد جرمية من�سو�س عليه���ا يف الفقرة 1 من املادة 3، للأ�سباب 
ن���ة يف الفق���رة الفرعي���ة )اأ( م���ن الفقرة 2 م���ن امل���ادة 4، اأن يعر�س الق�سية عل���ى �سلطاته  املبيَّ

ة بغر�س امللحقة، ما مل يتَّفق على خلف ذلك مع الطرف الطالب؛ املخت�سَّ

ر اخت�سا�سه فيما يت�س���ل بها وفقًا  )ب( اإذا مل ي�سلِّم���ه ب�س���دد اجلرمي���ة املذكورة وق���رَّ
ة بغر�س  للفقرة الفرعية )ب( من الفقرة 2 من املادة 4، اأن يعر�س الق�سية على �سلطاته املخت�سَّ

ا باخت�سا�سه الق�سائي امل�سروع. كًّ امللحقة، ما مل يطلب الطرف الطالب خلف ذلك مت�سُّ

اإذا رف����س طلب الت�سليم الرامي اإىل تنفيذ عقوبة ما لأنَّ ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه   -10
ي الطل���ب، اإذا كان قانونه ي�سمح بذلك  ي الطل���ب، ينظر الطرف متلقِّ م���ن مواطني الطرف متلقِّ
وطبق���ًا ملقت�سيات هذا القانون، وبناًء على طلب م���ن الطرف الطالب، يف تنفيذ العقوبة املحكوم 

ى من تلك العقوبة. بها مبوجب قانون الطرف الطالب، اأو ما يتبقَّ

دة الأطراف لتنفي���ذ ت�سليم  11-  ت�سع���ى الأط���راف اإىل اإب���رام اتفاق���ات ثنائي���ة ومتع���دِّ
املجرمني اأو تعزيز فعاليته.

دة الأطراف، خا�سة اأو  12-  يج���وز للأطراف اأن تنظر يف اإب���رام اتفاقات ثنائية اأو متعدِّ
عامة، ب�ساأن نقل الأ�سخا�س املحكوم عليهم بال�سجن وباأ�سكال اأخرى من العقوبة ال�سالبة للحرية 
ب�سبب جرائم تنطبق عليها هذه املادة اإىل بلدهم، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة املحكوم عليهم 

بها.

املادة 7- امل�ساعدة القانونية املتبادلة

م الأط���راف بع�سه���ا اإىل بع�س، مبوجب ه���ذه املادة، اأكرب قدر م���ن امل�ساعدة  1- تق���دِّ
القانوني���ة املتبادلة يف اأيِّ تقيقات وملحقات واإج���راءات ق�سائية تتعلق باأيَّة جرمية من�سو�س 

عليها يف الفقرة 1 من املادة 3.
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م وفقًا له���ذه املادة لأيٍّ من  2- يج���وز اأن تطل���ب امل�ساعدة القانوني���ة املتبادلة التي ُتقدَّ
الأغرا�س التالية:

)اأ(   اأخذ �سهادة الأ�سخا�س اأو اإقراراتهم؛
)ب( تبليغ الأوراق الق�سائية؛

)ج( اإجراء التفتي�س وال�سبط؛
)د(  فح�س الأ�سياء وتفقد املواقع؛

)ه�( الإمداد باملعلومات والأدلة؛
ق عليه���ا من امل�ستندات وال�سجلت، مبا يف  )و(  توف���ري الن�سخ الأ�سلية اأو ال�سور امل�سدَّ

ذلك ال�سجلت امل�سرفية اأو املالية اأو �سجلت ال�سركات اأو العمليات التجارية؛
لت اأو الأم���وال اأو الو�سائط اأو غريها من الأ�سي���اء اأو اقتفاء  )ز(  تدي���د كن���ه املتح�سَّ

اأثرها لأغرا�س احل�سول على اأدلَّة.

م بع�سها اإىل بع�س اأيَّ اأ�سكال اأخرى من امل�ساعدة القانونية  3- يجوز للأطراف اأن يقدِّ
ي الطلب. املتبادلة ي�سمح بها القانون الداخلي للطرف متلقِّ

���ع، اإىل املدى الذي يتَّفق مع  ل اأو ت�سجِّ 4- عل���ى الأط���راف، اإذا طلب منها هذا، اأن ت�سهِّ
قوانينه���ا الداخلي���ة وممار�ساتها الوطنية، ح�س���ور اأو تواجد الأ�سخا�س، مب���ن فيهم الأ�سخا�س 
املحتجزون، الذين يوافقون على امل�ساعدة يف التحقيقات اأو ال�سرتاك يف الإجراءات الق�سائية.

5- ل يج���وز لأيِّ ط���رف اأن ميتنع عن تقدمي امل�ساع���دة القانونية املتبادلة مبوجب هذه 
ية العمليات امل�سرفية. ة �سرِّ املادة بحجَّ

ة معاه���دة اأخرى، ثنائية اأو  بة على اأيَّ 6- ل تخ���لُّ اأحكام هذه امل���ادة باللتزامات املرتتِّ
ا اأو جزئيًّا، امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل  م، كليًّ م اأو �سوف تنظِّ دة الأطراف، تنظِّ متع���دِّ

اجلنائية.

م ا�ستنادًا اإىل  ���ق الفقرات من 8 اإىل 19 من ه���ذه املادة على الطلبات التي ُتقدَّ 7- ُتطبَّ
ا اإذا  ه���ذه املادة، اإذا مل تكن الأطراف املعنية مرتبطة مبعاهدة للم�ساعدة القانونية املتبادلة. اأمَّ
ق الأحكام املقابلة يف تلك املعاهدة،  كانت هذه الأطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، فُتطبَّ

ما مل تتَّفق الأطراف على تطبيق الفقرات من 8 اإىل 19 من هذه املادة بدًل منها.

لًة لتنفيذ  8- ُتع���نيِّ الأط���راُف �سلطًة، اأو عند ال�س���رورة �سلطات، تكون م�سوؤول���ًة وخموَّ
ة بغر�س تنفيذها. ويتعنيَّ  طلبات امل�ساع���دة القانونية املتبادلة اأو لإحالتها اإىل اجله���ات املخت�سَّ
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نة لهذا الغر�س. وتال طلبات امل�ساعدة القانونية  اإب���لغ الأمني العام بال�سلطة اأو ال�سلطات املعيَّ
���ة مرا�سلت تتعلق به���ا، فيما بني ال�سلط���ات التي عيَّنتها الأط���راف؛ ول يخلُّ هذا  املتبادل���ة، واأيَّ
ال�س���رط بح���ِق اأيِّ ط���رف يف اأن ي�سرتط توجي���ه مثل هذه الطلب���ات واملرا�سلت اإلي���ه عن طريق 
القن���وات الدبلوما�سي���ة، ويف الظروف العاجلة، حني توافق الأط���راف، عن طريق قنوات املنظمة 

الدولية لل�سرطة اجلنائية )اإنرتبول(، اإذا اأمكن ذلك.

ي الطلب. ويتعنيَّ اإبلغ الأمني  م الطلبات كتابة بلغة مقبولة ل���دى الطرف متلقِّ 9- ُتق���دَّ
العام باللغة اأو اللغات املقبولة لدى كل طرف. ويف احلالت العاجلة، واإذا اتَّفقت الأطراف، يجوز 

د كتابة على الفور. م الطلبات م�سافهة، على اأن ُتوؤكَّ اأن ُتقدَّ

ن طلب امل�ساعدة املتبادلة املعلومات التالية: 10-  يجب اأن يت�سمَّ

م الطلب؛ )اأ(   تديد هوية ال�سلطة التي تقدِّ

)ب( مو�سوع وطبيعة التحقيق اأو امللحقة اأو الإجراءات الق�سائية التي يتعلق بها الطلب، 
وا�سم واخت�سا�سات ال�سلطة القائمة بهذه التحقيقات اأو امللحقات اأو الإجراءات الق�سائية؛

مة لغر�س تبليغ  �س���ًا للوقائع ذات ال�سل���ة باملو�سوع، با�ستثناء الطلب���ات املقدَّ )ج(  ملخَّ
امل�ستندات الق�سائية؛

)د(   بيانًا للم�ساعدة امللتم�سة وتفا�سيل اأيِّ اإجراء خا�س يودُّ الطرف الطالب اأن يتبع؛

)ه�( تديد هوية اأيِّ �سخ�س معني ومكانه وجن�سيته، عند الإمكان؛

)و(   الغر�س الذي تطلب من اأجله الأدلَّة اأو املعلومات اأو الإجراءات.

ي الطل���ب اأن يطل���ب معلومات اإ�سافي���ة عندما يتبنيَّ ل���ه اأنَّها  11-  يج���وز للط���رف متلقِّ
�سروري���ة لتنفيذ الطل���ب وفقًا لقانونه الداخلي، اأو عندما يكون من �ساأن هذه املعلومات اأن ت�سهل 

هذا التنفيذ.

ذ، بالقدر الذي  ي الطلب، كما ُينفَّ ���ذ الطلب وفقًا للقانون الداخلي للطرف متلقِّ 12-  ُينفَّ
دة  ي الطلب، وحيثما اأمكن، وفقًا للإجراءات املحدَّ ل يتعار����س مع القانون الداخلي للطرف متلقِّ

يف الطلب.

99 رات العقلية  رات واملوؤثِّ ار غري امل�سروع يف املخدِّ اجلزء الثالث- اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة التِّ



���ي الطلب، اأن  13-  ل يج���وز للط���رف الطال���ب، دون موافق���ة م�سبقة من الط���رف متلقِّ
ي الطلب، اأو اأن ي�ستخدمها يف تقيقات اأو  ده بها الطرف متلقِّ ���ة التي زوَّ ل املعلومات اأو الأدلَّ يح���وِّ

ملحقات اأو اإجراءات ق�سائية غري تلك التي وردت يف الطلب.

ية  14-  يجوز للطرف الطالب اأن ي�سرتط على الطرف متلِقي الطلب اأن يحافظ على �سرِّ
ي الطلب التقيد  ر على الطرف متلقِّ الطل���ب وم�سمونه، با�ستثناء القدر ال���لزم لتنفيذه. واإذا تعذَّ

ية فعليه اأن يبادر بل اإبطاء اإىل اإبلغ الطرف الطالب بذلك. ب�سرط ال�سرِّ

15-  يجوز رف�س تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة:

م الطلب مبا يتَّفق واأحكام هذه املادة؛ )اأ( اإذا مل ُيقدَّ

ح اأن يخلَّ ب�سيادته اأو اأمنه اأو  ي الطل���ب اأنَّ تنفيذ الطلب ُيرجَّ )ب( اإذا راأى الط���رف متلقِّ
نظامه العام اأو م�ساحله الأ�سا�سية الأخرى؛

ي الطلب يحظر على �سلطاته تنفيذ الإجراء  )ج(  اإذا كان القانون الداخلي للطرف متلقِّ
املطل���وب ب�ساأن اأيَّة جرمية مماثلة، وذلك متى كانت هذه اجلرمية خا�سعة لتحقيق اأو مللحقة اأو 

لإجراءات ق�سائية مبوجب اخت�سا�سه الق�سائي؛

ي الطلب فيما يتعلق  )د(   اإذا كان���ت اإجابة الطل���ب منافية للنظام القانوين للطرف متلقِّ
بامل�ساعدة القانونية املتبادلة.

16-  يجب اإبداء اأ�سباب اأيِّ رف�س لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة.

���ي الطلب تاأجيل امل�ساعدة القانونية املتبادل���ة على اأ�سا�س اأنَّها  17-  يج���وز للطرف متلقِّ
تتعار����س مع تقيق���ات اأو ملحقات اأو اإج���راءات ق�سائية جارية. ويف ه���ذه احلالة، يتعنيَّ على 
���ي الطلب اأن يت�ساور مع الطرف الطالب لتقري���ر ما اإذا كان ميكن تقدمي امل�ساعدة  الط���رف متلقِّ

ي الطلب �سروريا من �سروط واأو�ساع. ح�سب ما يراه الطرف متلقِّ

18-   ل يج���وز اأن ُيلَح���ق ق�سائي���ا اأيُّ �ساه���د اأو خب���ري اأو �سخ����س اآخ���ر يواف���ق عل���ى 
الإدلء ب�سهادت���ه يف دع���وى اأو عل���ى امل�ساع���دة يف تقيق���ات اأو ملحقات اأو اإج���راءات ق�سائية 
يف اإقلي���م الط���رف الطال���ب، اأو اأن يحتج���ز ذل���ك ال�ساه���د اأو اخلب���ري اأو ال�سخ����س الآخ���ر اأو 
يت���ه ال�سخ�سية يف اإقلي���م ذلك الطرف،  يعاق���ب اأو يخ�س���ع لأيِّ �سكل اآخر م���ن اأ�سكال تقييد حرِّ
ي  بخ�سو����س فعل اأو امتناع عن فع���ل اأو ل�سدور اأحكام باإدانته قبل مغادرت���ه اإقليم الطرف متلقِّ
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الطل���ب. وينته���ي اأمان املرور اإذا بق���ي ال�ساهد اأو اخلبري اأو ال�سخ����س الآخر مبح�س اختياره يف 
ة خم�سة ع�سر يوم���ًا مت�سلة اأو  الإقلي���م، بع���د اأن تكون قد اأتيحت ل���ه الفر�سة للرحيل خ���لل مدَّ
ة يتَّفق عليه���ا الطرفان اعتبارًا م���ن التاريخ الذي اأبل���غ فيه باأنَّ ح�س���وره مل يعد مطلوبًا  ���ة م���دَّ اأيَّ
 م���ن ال�سلط���ات الق�سائي���ة، اأو يف ح���ال عودت���ه اإىل الإقلي���م مبح����س اختي���اره بع���د اأن يكون قد

غادره.

ي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتَّفق الأطراف  ل الطرف متلقِّ 19-  يتحمَّ
املعني���ة على غري ذلك. واإذا احتاجت تلبية الطلب اأو كانت �ستحتاج اإىل م�ساريف كبرية اأو ذات 
ذ الطلب  طبيع���ة غري عادية، ت�س���اورت الأطراف املعنية لتحدي���د ال�سروط والأو�ساع الت���ي �سُينفَّ

ل التكاليف بها. مبقت�ساها وكذلك الطريقة التي يجب تمُّ

20-  تنظ���ر الأط���راف، ح�سب القت�ساء، يف اإمكانية عقد اتفاق���ات اأو ترتيبات ثنائية اأو 
اة يف هذه املادة وت�سع اأحكامها مو�سع التطبيق العملي  دة الأطراف تخدم الأغرا�س املتوخَّ متعدِّ

ز هذه الأحكام. اأو تعزِّ

املادة 8- اإحالة الدعاوى

تنظ���ر الأط���راف يف اإمكانية اإحالة دع���اوى امللحقة اجلنائية من ط���رف اإىل اآخر، ب�ساأن 
اجلرائ���م املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من امل���ادة 3، يف احلالت التي يرى فيها اأنَّ هذه الإحالة 

لها فائدة يف اإقامة العدل.

املادة 9- اأ�سكال اأخرى من التعاون والتدريب

1- تتعاون الأطراف ب�س���ورة وثيقة، مبا يتَّفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، 
بغي���ة تعزيز فعالية اإجراءات اإنف���اذ القوانني اللزمة ملنع ارتكاب اجلرائ���م املن�سو�س عليها يف 
الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 3. وتعمل، ب�سف���ة خا�سة، وذلك بناًء عل���ى اتفاقات اأو ترتيب���ات ثنائية اأو 

دة الأطراف، على: متعدِّ

���ة، والحتفاظ بتلك  )اأ(    اإن�س���اء قن���وات ات�سال فيم���ا بني اأجهزته���ا ودوائرها املخت�سَّ
القنوات لتي�سري التبادل املاأم���ون وال�سريع للمعلومات املتعلقة بجميع جوانب اجلرائم املن�سو�س 
ار غري امل�سروع بالأن�سطة الإجرامية  عليها يف الفقرة 1 من املادة 3، مبا يف ذلك �سلت هذا التِّ

الأخرى، اإذا راأت الأطراف املعنية اأنَّ ذلك منا�سبًا؛

101 رات العقلية  رات واملوؤثِّ ار غري امل�سروع يف املخدِّ اجلزء الثالث- اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة التِّ



يات ب�ساأن اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1   )ب( التعاون فيما بينها على اإجراء التحرِّ
من املادة 3 وذات الطابع الدويل، فيما يت�سل مبا يلي:

طه���م يف اجلرائم املن�سو�س عليها يف  ‘1’  ك�س���ف هوية الأ�سخا�س امل�ستبه يف تورِّ
الفقرة 1 من املادة 3، واأماكن تواجدهم واأن�سطتهم؛

ة من ارتكاب هذه اجلرائم؛ لت اأو الأموال امل�ستمدَّ ‘2’  حركة املتح�سَّ

رات العقلية واملواد املدَرجة يف اجلدول الأول واجلدول  رات واملوؤثِّ ‘3’  حركة املخدِّ
الثاين من ه���ذه التفاقية والو�سائط امل�ستخدم���ة اأو املق�سود ا�ستخدامها يف 

ارتكاب هذه اجلرائم؛

)ج(     اإن�ساء فرق م�سرتكة، اإذا اقت�ست احلال واإذا مل يتعار�س ذلك مع القانون الداخلي، 
لتنفي���ذ اأحكام ه���ذه الفقرة، مع مراع���اة احلاجة اإىل حماي���ة من الأ�سخا����س والعمليات. وعلى 
ة للطرف  موظف���ي كل طرف امل�سرتكني يف ه���ذه الفرق اأن يلتزموا بتوجيهات ال�سلط���ات املخت�سَّ
ال���ذي �ستجرى العملية داخل اإقليم���ه؛ ويف كل هذه احلالت، تكفل الأط���راف امل�ساركة الحرتام 

التام ل�سيادة الطرف الذي �ستجرى العملية داخل اإقليمه؛

)د(     القي���ام، عن���د القت�س���اء، بتوفري كميات م���ن املواد اخلا�سع���ة للمراقبة، لأغرا�س 
التحليل اأو التحقيق؛

���ة، وت�سجيع تبادل  ���ال فيما ب���ني اأجهزتها ودوائره���ا املخت�سَّ )ه����(  تي�س���ري التن�سيق الفعَّ
املوظفني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك، تعيني �سباط ات�سال.

2- يقوم كل طرف، ح�سب ال�سرورة، با�ستحداث اأو تطوير اأو ت�سني الربامج التدريبية 
اخلا�س���ة باملوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني وغريهم من موظفيه، مبن فيهم موظفو اجلمارك، 
املكلَّفني مبنع ارتكاب اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3. وتتناول هذه الربامج، 

ب�سفة خا�سة، ما يلي:

)اأ(   الأ�سالي���ب امل�ستخَدم���ة يف ك�سف ومنع اجلرائم املن�سو����س عليها يف الفقرة 1 من 
املادة 3؛

طهم يف اجلرائم  )ب( امل�سال���ك والتقنيات التي ي�ستخدمه���ا الأ�سخا�س امل�ستب���ه يف تورِّ
املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3، وخا�سة يف دول العبور، والتدابري امل�سادة املنا�سبة؛
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رات العقلية واملواد املدَرجة يف اجلدول  رات واملوؤثِّ )ج(  مراقبة ا�سترياد وت�سدير املخ���دِّ
الأول واجلدول الثاين؛

���لت والأم���وال امل�ستم���دة من ارت���كاب اجلرائم  )د(   ك�س���ف ومراقب���ة حرك���ة املتح�سَّ
رات العقلية واملواد املدَرجة يف  رات واملوؤثِّ املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3، وحركة املخدِّ

ة ل�ستخدامها يف ارتكابها؛ اجلدول الأول واجلدول الثاين والو�سائط امل�ستخَدمة اأو املعدَّ

لت والأم���وال والو�سائط اأو يف اإخفائها  )ه�( الطرائ���ق امل�ستخَدم���ة يف نقل هذه املتح�سَّ
اأو متويهها؛

)و(   جمع الأدلَّة؛

ة؛ ة واملوانئ احلرَّ )ز(   تقنيات املراقبة يف مناطق التجارة احلرَّ

)ح(  التقنيات احلديثة لإنفاذ القوانني.

3- ت�ساعد الأطراف بع�سها بع�سًا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي 
ت�سته���دف امل�سارك���ة يف اخلربة الفنية يف املجالت امل�سار اإليها يف الفق���رة 2 من هذه املادة، كما 
تعقد له���ذا الغر�س، عند القت�ساء، موؤمت���رات وحلقات درا�سية اإقليمي���ة ودولية لتعزيز التعاون 
واحلف���ز عل���ى مناق�سة امل�ساكل الت���ي متثِّل �ساغًل م�س���رتكًا، مبا يف ذلك امل�س���اكل والحتياجات 

اخلا�سة بدول العبور.

 املادة 10- التعاون الدويل وتقدمي امل�ساعدة
اإىل دول العبور

ة،  1- تتع���اون الأطراف، مبا�سرة اأو من خلل املنظمات الدولي���ة اأو الإقليمية املخت�سَّ
مل�ساع���دة وم�سان���دة دول العب���ور ول �سيما البل���دان النامية الت���ي تتاج اإىل مثل ه���ذه امل�ساعدة 
وامل�سان���دة ويكون ذلك، بق���در الإمكان، عن طريق برامج للتعاون التقن���ي، فيما يخ�سُّ الأن�سطة 

رة وما يت�سل بها من اأن�سطة اأخرى. املتعلقة بتحرمي العقاقري املخدِّ

د، مبا�س���رة اأو من خلل املنظمات الدولي���ة اأو الإقليمية  2- يج���وز للأط���راف اأن تتعهَّ
���ة، بتق���دمي امل�ساعدة املالي���ة اإىل دول العب���ور بغر�س زي���ادة وتعزيز املراف���ق الأ�سا�سية  املخت�سَّ

ار غري امل�سروع. اللزمة لفعالية مراقبة ومنع التِّ

دة الأطراف لتعزيز  3- يج���وز للأطراف اأن تعق���د اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متع���دِّ
فعالي���ة التعاون الدويل وفقًا لهذه املادة، ويج���وز لها اأن تاأخذ يف العتبار الرتتيبات املالية املتَّفق 

عليها يف هذا ال�ساأن.
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املادة 11- الت�سليم املراقب

1- َتتَّخ���ذ الأط���راف، اإذا �سمحت املبادئ الأ�سا�سي���ة لنظمها القانوني���ة الداخلية، ما 
يلزم من تدابري، يف حدود اإمكانياتها، لإتاحة ا�ستخدام الت�سليم املراقب ا�ستخدامًا منا�سبًا على 
ل اإليه الأطراف من اتفاقات اأو ترتيبات، بغية ك�سف هوية  ال�سعيد الدويل، ا�ستنادًا اإىل ما تتو�سَّ
طني يف اجلرائم املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 3 واتِّخاذ اإجراء قانوين  الأ�سخا�س املتورِّ

�سدهم.

2- ُتتَّخذ قرارات الت�سليم املراقب، يف كل حالة على حدة، ويجوز اأن يراعى فيها، عند 
ال�س���رورة، التفاق والتفاهم على الأمور املالي���ة املتعلقة مبمار�سة الأطراف املعنية للخت�سا�س 

الق�سائي.

3- يج���وز، بالتفاق مع الأط���راف املعنية، اأن يعرت�س �سبي���ل ال�سحنات غري امل�سروعة 
املتَّفق على اإخ�ساعها للت�سليم املراقب، ثمَّ ي�سمح لها مبوا�سلة ال�سري دون امل�سا�س مبا تويه من 

ّيًا اأو جزئّيًا. رات العقلية، اأو اأن تزال اأو ت�ستبدل كلِّ رات اأو املوؤثِّ املخدِّ

 املادة 12- املواد التي يكرث ا�ستخدامها يف ال�سنع غري امل�سروع 
رات العقلية رات اأو املوؤثِّ للمخدِّ

1- َتتَّخ���ذ الأطراف ما ت���راه منا�سبًا من تداب���ري ملنع تويل ا�ستخ���دام املواد املدرجة 
رات العقلية،  رات واملوؤثِّ يف اجل���دول الأول واجل���دول الثاين، لغر����س ال�سنع غري امل�سروع للمخ���دِّ

وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية.

2- اإذا تواف���رت ل���دى اأحد الأطراف اأو ل���دى الهيئة معلومات قد تقت�س���ي، يف راأي اأيٍّ 
منهم���ا، اإدراج م���ادة ما يف اجل���دول الأول اأو اجلدول الثاين، وجب على الط���رف املذكور اأو على 
ق الإجراء  الهيئ���ة اإ�سعار الأمني الع���ام بذلك وتزويده باملعلومات التي تدعم ه���ذا الإ�سعار. وُيطبَّ
املب���نيَّ يف الفق���رات م���ن 2 اإىل 7 من هذه املادة اأي�س���ًا حينما تتوافر لدى اأح���د الأطراف اأو لدى 
غ حذف م���ادة ما من اجلدول الأول اأو من اجل���دول الثاين اأو نقل مادة من  الهيئ���ة معلوم���ات ت�سوِّ

اأحد اجلدولني اإىل الآخر.

3- يحيل الأمني العام هذا الإ�سعار، واأيَّة معلومات يعتربها ذات �سلة به، اإىل الأطراف 
م اأحد الأطراف هذا الإ�سعار. وتر�سل الأطراف اإىل الأمني  واإىل اللجن���ة، واإىل الهيئة حينما يقدِّ

رات التفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  104



الع���ام تعليقاتها على الإ�سعار، وكل املعلومات الإ�سافية التي ميكن اأن ت�ساعد الهيئة على التقييم 
ل اإىل قرار يف هذا ال�ساأن. واللجنة على التو�سُّ

4-  اإذا وجدت الهيئة، بعد اأن تاأخذ يف العتبار مقدار واأهمية وتنوُّع ال�ستعمال امل�سروع 
للم���ادة، واإمكاني���ة و�سهولة ا�ستعمال مواد بديلة �سواء لغر�س ال�ستعم���ال امل�سروع اأو ال�سنع غري 

رات عقلية: رات اأو موؤثِّ امل�سروع ملخدِّ

ر عقلي؛ ر اأو موؤثِّ )اأ(      اأنَّ املادة يكرث ا�ستخدامها يف ال�سنع غري امل�سروع ملخدِّ

ر عقلي ي�سبِّب م�ساكل خطرية يف  ر اأو ملوؤثِّ )ب( اأنَّ حجم ونطاق ال�سنع غري امل�سروع ملخدِّ
ر اتِّخاذ اإجراء دويل، جمال ال�سحة العامة اأو يف املجال الجتماعي مما يربِّ

ح اأن يرتتَّب على اإدراجها يف اأحد اجلدولني  ن بيان ما ُيرجَّ اأر�سلت اإىل اللجنة تقييمًا للمادة، يت�سمَّ
الأول اأو الث���اين م���ن اأثر يف ال�ستعمال امل�سروع ويف ال�سنع غري امل�سروع، مع تو�سيات مبا قد تراه 

منا�سبًا من تدابري املراقبة يف �سوء ذلك التقييم.

م���ة من الأط���راف وتعليقات  5- للجن���ة، بع���د اأن تاأخ���ذ يف اعتباره���ا التعليق���ات املقدَّ
وتو�سي���ات الهيئ���ة، التي يكون تقييمها حا�سمًا من الناحية العلمي���ة، وبعد اأن تويل اأي�سًا العتبار 
ر، باأغلبية ثلثي اأع�سائها، اإدراج مادة ما  الواج���ب لأيِّ عوامل اأخ���رى ذات �سلة باملو�سوع، اأن تقرِّ

يف اجلدول الأول اأو اجلدول الثاين.

���غ الأمنُي العامُّ اأيَّ قرار َتتَّخذه اللجنة عمًل به���ذه املادة اإىل جميع الدول، واإىل  6- يبلِّ
اجلهات الأخرى الأطراف يف هذه التفاقية اأو التي يحقُّ لها اأن ت�سبح اأطرافا فيها، واإىل الهيئة. 
وي�سب���ح ه���ذا القرار نافذًا متام النف���اذ بالن�سبة لكل طرف بعد انق�س���اء مائة وثمانني يومًا من 

تاريخ هذا الإبلغ.

7- )اأ( تعر����س القرارات التي تتَّخذها اللجنة مبقت�سى هذه املادة على املجل�س لإعادة 
م���ه اأيٌّ من الأط���راف يف غ�سون مائة وثمان���ني يومًا من تاريخ  النظ���ر فيه���ا، بناًء على طلب يقدِّ
الإ�سع���ار بالق���رار. وُير�سل طلب اإعادة النظ���ر اإىل الأمني العام م�سفوعًا بجمي���ع املعلومات ذات 

ال�سلة التي ي�ستند اإليها الطلب.

)ب( يحي���ل الأم���ني العام ن�سخًا م���ن طلب اإعادة النظر وما يت�سل ب���ه من معلومات اإىل 
اللجن���ة واإىل الهيئ���ة واإىل جميع الأطراف، ويدعوها اإىل تقدمي تعليقاتها يف غ�سون ت�سعني يومًا. 

اة على املجل�س للنظر فيها. وتعر�س جميع التعليقات املتلقَّ
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���د قرار اللجن���ة اأو اأن يلغيه. وُيبلَّغ ق���رار املجل�س اإىل جميع  )ج(   يج���وز للمجل����س اأن يوؤيِّ
الدول واإىل اجلهات الأخرى الأطراف يف هذه التفاقية اأو التي يحقُّ لها اأن ت�سبح اأطرافا فيها، 

واإىل اللجنة، واإىل الهيئة.

8- )اأ( م���ع ع���دم الإخلل بعمومي���ة اأحكام الفق���رة 1 من هذه املادة واأح���كام اتفاقية 
لة واتفاقية �سنة 1971، تتَّخذ الأطراف ما تراه  �سن���ة 1961، واتفاقية �سنة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ
منا�سب���ًا من تدابري ملراقبة ال�سنع والتوزي���ع اجلاريني داخل اأقاليمها للمواد املدَرجة يف اجلدول 

الأول واجلدول الثاين.

)ب( ولهذا الغر�س، يجوز للأطراف:

‘1’  مراقبة جميع الأ�سخا�س واملوؤ�س�سات العاملني يف �سنع مثل هذه املواد وتوزيعها؛

‘2’  مراقب���ة املن�ساآت والأماكن التي يجوز اأن يتمَّ فيها ال�سنع اأو التوزيع با�سرتاط 
الرتخي�س مبزاولتهما؛

‘3’  ا�سرتاط ح�سول املرّخ�س لهم على اإذن باإجراء العمليات ال�سالفة الذكر؛

ع���ني بكميات تزيد على ما  اع واملوزِّ ‘4’  من���ع تراكم مث���ل هذه املواد يف حوزة ال�سنَّ
ي�ستوجبه الن�ساط التجاري العادي والظروف ال�سائدة يف ال�سوق.

9- يتَّخ���ذ كل طرف، فيم���ا يتعلق بامل���واد املدَرجة يف اجل���دول الأول واجلدول الثاين، 
التدابري التالية:

)اأ(    اإن�س���اء نظ���ام ملراقبة التج���ارة الدولية باملواد املدَرجة يف اجل���دول الأول واجلدول 
الثاين، والحتفاظ به، ت�سهيًل لك�سف ال�سفقات امل�سبوهة. وُت�ستخدم نظم املراقبة هذه بالتعاون 
ار اجلملة والتجزئة، الذين عليهم اأن يحيطوا  رين وتَّ الوثيق مع ال�سانعني وامل�ستوردين وامل�سدِّ

ة علمًا بالطلبات وال�سفقات امل�سبوهة؛ ال�سلطات املخت�سَّ

)ب( العم���ل عل���ى �سب���ط اأيٍّ من امل���واد املدَرج���ة يف اجل���دول الأول اأو اجل���دول الثاين 
ر  ر اأو موؤثِّ ة لل�ستعم���ال يف ال�سنع غ���ري امل�سروع ملخ���دِّ ���ة كافي���ة عل���ى اأنها ُمع���دَّ  اإذا تواف���رت اأدلَّ

عقلي؛
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ة لدى الأطراف املعنية، يف اأقرب فر�سة ممكنة،  )ج(  اإب���لغ ال�سلطات والدوائر املخت�سَّ
اإذا كان هناك ما يدعو للعتقاد باأنَّ ا�سترياد اأو ت�سدير اأو عبور اإحدى املواد املدرجة يف اجلدول 
���رات عقلية، وي�سمن  رات اأو موؤثِّ ���ه نحو ال�سنع غري امل�س���روع ملخدِّ الأول اأو اجل���دول الث���اين موجَّ
ة معلومات ع���ن و�سائل الت�سديد وع���ن اأيِّ عنا�سر جوهرية  بلغ���ه ه���ذا على وجه اخل�سو����س اأيَّ

ت اإىل هذا العتقاد؛ اأخرى اأدَّ

)د(  ا�ستل���زام و�سم الواردات وال�سادرات وتوثيقه���ا م�ستنديًّا ح�سب الأ�سول. ويجب اأن 
���ن امل�ستندات التجارية، كالفواتري وك�سوف الب�سائع وامل�ستندات اجلمركية و�سندات النقل  تت�سمَّ
وغريها من م�ستندات ال�سحن، واأ�سماء املواد اجلاري ا�ستريادها اأو ت�سديرها، ح�سب الت�سميات 
رة، وا�سم وعنوان كل من  الواردة يف اجلدول الأول اأو اجلدول الثاين، والكمية امل�ستوردة اأو امل�سدَّ

رت معرفتهما؛ ر وامل�ستورد، وكذلك ا�سم وعنوان املر�سل اإليه اإن تي�سَّ امل�سدِّ

)ه�( �سم���ان الحتفاظ بامل�ستندات امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية )د( من هذه الفقرة 
ة. ة ل تقلُّ عن �سنتني، واإمكان اإتاحتها للفح�س من جانب ال�سلطات املخت�سَّ ملدَّ

10- )اأ( بالإ�ساف���ة اإىل اأحكام الفقرة 9، وبناًء على طلب يقدم اإىل الأمني العام من 
ر من اإقليمه م���ادة مدَرجة يف اجلدول  ه الأمر، يتعنيَّ على كل ط���رف �ست�سدَّ الط���رف ال���ذي يهمُّ
���ة يف البلد  ة، قب���ل الت�سدير، بتزوي���د ال�سلطات املخت�سَّ الأول اأن يكف���ل قي���ام �سلطات���ه املخت�سَّ

امل�ستورد باملعلومات التالية:

رت  ر وامل�ست���ورد، وكذلك ا�سم وعنوان املر�سل اإليه اإن تي�سَّ ‘1’  ا�سم وعنوان امل�سدِّ
معرفتهما؛

‘2’  ت�سمية املادة ح�سب ما هو وارد يف اجلدول الأول؛

ر؛ ‘3’  كمية املادة التي �ست�سدَّ

ع للإر�سال؛ عة والتاريخ املتوقَّ ‘4’  نقطة الدخول املتوقَّ

‘5’  اأيَّة معلومات اأخرى تتَّفق عليها الأطراف.

���ا هو من�سو����س عليه يف هذه  )ب( يج���وز لأيِّ ط���رف اأن يتَّخ���ذ تداب���ري رقابية اأ�سدَّ ممَّ
الفقرة، اإذا راأى اأنَّ تلك التدابري منا�سبة اأو �سرورية.

م طرف اإىل طرف اآخر معلومات وفقًا للفقرتني 9 و10 من هذه املادة، جاز  11-  اإذا ق���دَّ
م هذه املعلومات اأن يطلب م���ن الطرف الذي يح�سل عليه���ا اأن يحافظ على  للط���رف الذي يق���دِّ

ية اأيَّة عمليات �سناعية اأو تارية اأو مهنية اأو اأيَّة عملية تارية. �سرِّ
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دهما وعلى  م كل ط���رف اإىل الهيئ���ة �سنوّي���ًا، بال�سكل والأ�سل���وب اللذي���ن تدِّ 12- يق���دِّ
رها، املعلومات املتعلقة مبا يلي: ال�ستمارات التي توفِّ

)اأ( الكمي���ات امل�سبوط���ة م���ن امل���واد املدَرجة يف اجل���دول الأول ويف اجل���دول الثاين، 
وم�سدر هذه الكميات، اإن كان معلومًا؛

���ة م���واد اأخ���رى غ���ري مدَرج���ة يف اجل���دول الأول اأو اجل���دول الثاين يتب���نيَّ اأنها  )ب( اأيَّ
رات عقلية، ويعترب الطرف اأنَّ لها من الأهمية  رات اأو موؤثِّ ا�سُتخدمت يف ال�سنع غري امل�سروع ملخدِّ

ما يكفي للفت نظر الهيئة اإليها؛

)ج(   طرائق التحوير اأو ال�سنع غري امل�سروع.

م الهيئ���ة اإىل اللجنة تقريرًا �سنوّيًا عن تطبيق ه���ذه املادة، وتقوم اللجنة دوريًّا  13- تق���دِّ
ببحث مدى كفاية وملئمة اجلدول الأول واجلدول الثاين.

14- ل تنطب���ق اأحكام هذه املادة على امل�ستح�س���رات ال�سيدلنية ول على امل�ستح�سرات 
بة على  الأخ���رى الت���ي تتوي على مواد مدَرجة يف اجل���دول الأول اأو يف اجلدول الثاين تكون مركَّ

نحو يجعل من غري الي�سري ا�ستخدام هذه املواد اأو ا�ستخل�سها بو�سائل �سهلة التطبيق.

ات املادة 13- املواد واملعدَّ
ات ولتحويل  ار يف امل���واد واملع���دَّ َتتَّخ���ذ الأط���راف ما ت���راه منا�سبًا م���ن تدابري ملن���ع التِّ
رات العقلية ب�سورة غري م�سروعة، وتتعاون لتحقيق  رات واملوؤثِّ ا�ستعمالها اإىل اإنتاج اأو �سنع املخدِّ

هذه الغاية.

 املادة 14- تدابري للق�ساء على الزراعة غري امل�سروعة 
رات رة وعلى الطلب غري امل�سروع على املخدِّ  للنباتات املخدِّ

رات العقلية  واملوؤثِّ

دًا من  ة تدابري تتَّخذها الأطراف مبوجب هذه التفاقية اأقلَّ ت�سدُّ 1-  ل يجوز اأن تكون اأيَّ
الأحكام الواجبة التطبيق الرامية اإىل الق�ساء على الزراعة غري امل�سروعة للنباتات املحتوية على 
رات  رات واملوؤثِّ رة وموؤثِّرات عقلية، واإىل الق�ساء على الطلب غري امل�س���روع على املخدِّ مواد خم���دِّ
لة واتفاقية  العقلي���ة مبقت�س���ى اأحكام اتفاقية �سن���ة 1961، واتفاقية �سن���ة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ

�سنة 1971.

رات التفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  108



2- يتَّخ���ذ كل طرف ما يراه ملئمًا من التدابري ملن���ع الزراعة غري امل�سروعة للنباتات 
رة اأو موؤثِّرات عقلي���ة، مثل خ�سخا�س الأفيون و�سج���ريات الكوكا ونبات  املحتوي���ة على م���واد خمدِّ
���ب، ول�ستئ�س���ال ما هو مزروع منها ب�س���ورة غري م�سروعة يف اإقليم���ه. ويجب اأن ُتراعى يف  القنَّ
التداب���ري املتَّخذة حقوق الإن�سان الأ�سا�سي���ة، واأن توىل املراعاة الواجبة لل�ستخدامات التقليدية 

امل�سروعة، حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا ال�ستخدام، وكذلك حلماية البيئة.

3- )اأ( يج���وز للأط���راف اأن تتعاون عل���ى زيادة فعالي���ة جهود الق�ساء عل���ى الزراعة 
واملزروع���ات غ���ري امل�سروعة. ويجوز اأن ي�سم���ل هذا التعاون، يف جملة اأم���ور، تقدمي الدعم، عند 
ي اإىل توفري بدائل جمدية اقت�سادّيًا للزراعة غري امل�سروعة.  القت�ساء، لتنمية ريفية متكاملة توؤدِّ
ر امل���وارد، والظ���روف الجتماعية  وتراع���ى عوام���ل مث���ل اإمكاني���ة الو�س���ول اإىل الأ�س���واق، وتوفُّ
القت�سادية ال�سائدة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية املذكورة. ويجوز للأطراف اأن تتَّفق على 

اأيِّ تدابري منا�سبة اأخرى للتعاون؛

���ر الأطراف اأي�سًا تبادل املعلومات العلمية والتقنية واإجراء البحوث التي ُتعنى  )ب( تي�سِّ
بالق�ساء على الزراعة واملزروعات غري امل�سروعة؛

)ج(  ت�سع���ى الأطراف، متى كان لها ح���دود م�سرتكة، اإىل التعاون يف برامج ال�ستئ�سال 
يف مناطقها الواقعة على امتداد تلك احلدود.

4- تتَّخ���ذ الأطراف، بغية التخفيف من املعاناة الب�سرية والق�ساء على احلوافز املالية 
رات  ار غري امل�سروع، ما تراه ملئمًا من التدابري للق�ساء على الطلب غري امل�سروع على املخدِّ للتِّ
���رات العقلية اأو التقلي���ل منه. ويجوز اأن ت�ستند هذه التداب���ري، يف جملة اأمور، اإىل تو�سيات  واملوؤثِّ
�س���ة التابع���ة للأمم املتح���دة مثل منظمة ال�سح���ة العاملية،  الأمم املتح���دة، وال���وكالت املتخ�سِّ
�سات  د التخ�سُّ ���ط ال�سامل املتعدِّ ة، واإىل تو�سيات املخطَّ وغريها من املنظم���ات الدولية املخت�سَّ
ار غري امل�سروع بها املعقود  ال���ذي اعتمده املوؤمتر الدويل املعن���ي باإ�ساءة ا�ستعمال العقاقري والتِّ
يف ع���ام 1987، بق���در ما يدخ���ل يف اخت�سا�س ال���وكالت احلكومي���ة وغري احلكومي���ة واجلهود 
اخلا�سة املبذولة يف جمالت الوقاية والعلج واإعادة التاأهيل. ويجوز للأطراف اأن تعقد اتفاقات 
رات  دة الأطراف ترمي اإىل الق�ساء على الطلب غري امل�سروع على املخدِّ اأو ترتيبات ثنائيًة اأو متعدِّ

رات العقلية اأو التقليل منه. واملوؤثِّ

رات  5- للأط���راف اأن َتتَّخ���ذ اأي�س���ًا التداب���ري اللزمة من اأج���ل التبكري باإب���ادة املخدِّ
بطت اأو  ���رات العقلية وامل���واد املدَرجة يف اجل���دول الأول واجلدول الثاين التي تك���ون قد �سُ واملوؤثِّ
ف امل�سروع فيها، ومن اأجل اأن تكون الكميات اللزمة امل�سهود ح�سب الأ�سول  �سودرت، اأو الت�سرُّ

باأنها من هذه املواد مقبولة كدليل.
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املادة 15- الناقلون التجاريون

1- َتتَّخ���ذ الأط���راف التدابري املنا�سبة الت���ي تكفل عدم ا�ستخدام و�سائ���ل النقل، التي 
ي�سغله���ا الناقل���ون التجاري���ون، يف ارتكاب اجلرائ���م املن�سو�س عليها يف الفق���رة 1 من املادة 3؛ 

ويجوز اأن ت�سمل هذه التدابري عقد ترتيبات خا�سة مع الناقلني التجاريني.

2- يلزم كل ط���رف الناقلني التجاريني اأن يتَّخذوا احتياطات معقولة ملنع ا�ستخدام ما 
لهم من و�سائل للنقل يف ارتكاب جرائم من�سو�س عيها يف الفقرة 1 من املادة 3. ويجوز اأن ت�سمل 

هذه الحتياطات ما يلي:

)اأ(   اإذا كان حملُّ العمل الرئي�سي لناقل تاري يقع يف اإقليم الطرف:

‘1’  تدريب العاملني على التعرف على ال�سحنات امل�سبوهة اأو الأ�سخا�س امل�سبوهني؛
‘2’  تنمية روح الن�زاهة عند العاملني؛

)ب( اإذا كان ناقل تاري يقوم بعملياته يف اإقليم الطرف:

‘1’  تقدمي ك�سوف الب�سائع م�سبقًا، كلما اأمكن ذلك؛
ق من كل منها على حدة؛ ر تزويرها وميكن التحقُّ ‘2’  ختم احلاويات باأختام يتعذَّ

ة يف اأقرب فر�سة ممكنة عن جميع الظروف امل�سبوهة  ‘3’  اإبلغ ال�سلطات املخت�سَّ
 الت���ي قد يك���ون لها �سلة بارت���كاب جرائ���م من�سو�س عليه���ا يف الفقرة 1 من 

املادة 3.

ة يف نقاط  3- ي�سعى كل طرف اإىل �سمان تعاون الناقلني التجاريني وال�سلطات املخت�سَّ
الدخ���ول واخل���روج وغريها من مناطق املراقب���ة اجلمركية، بغية منع الو�سول غ���ري املاأذون اإىل 

و�سائل النقل والب�سائع، وق�سد تنفيذ التدابري الأمنية امللئمة.

املادة 16- امل�ستندات التجارية وو�سم ال�سادرات

رات العقلية  رات واملوؤثِّ 1- ي�ستل���زم كل طرف اأن تكون ال�سادرات امل�سروعة م���ن املخدِّ
موثقة م�ستنديا ح�سب الأ�سول. وبالإ�سافة اإىل م�ستلزمات التوثيق مبقت�سى املادة 31 من اتفاقية 
لة، واملادة 12 م���ن اتفاقية 1971، يجب اأن  �سن���ة 1961 وم���ن اتفاقية �سن���ة 1961 ب�سيغتها املعدَّ
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���ن امل�ستندات التجارية، كالفواتري وك�سوف الب�سائع وامل�ستندات اجلمركية و�سندات النقل  تت�سمَّ
رات العقلية التي يجري ت�سديرها ح�سب  رات واملوؤثِّ وغريها من م�ستندات ال�سحن، اأ�سماء املخدِّ
لة واتفاقية �سنة  م���ا هو مبنيَّ يف جداول اتفاقي���ة �سنة 1961 واتفاقية �سنة 1961 ب�سيغته���ا املعدَّ
ر وامل�ست���ورد، وكذلك ا�سم  رة وا�سم وعنوان كل م���ن امل�سدِّ ���ن الكمي���ة امل�س���دَّ 1971، واأن تت�سمَّ

رت معرفتهما. وعنوان املر�سل اإليه اإن تي�سَّ

���رات العقلي���ة اجلاري  رات واملوؤثِّ 2- ي�ستل���زم كل ط���رف اأن ل تك���ون �سحن���ات املخ���دِّ
ت�سديرها مو�سومة ب�سورة خاطئة.

ار غري امل�سروع عن طريق البحر املادة 17- التِّ

1- تتعاون الأطراف اإىل اأق�سى حدٍّ ممكن، ومبا يتَّفق مع القانون الدويل للبحار، على 
ار غري امل�سروع عن طريق البحر. منع التِّ

2- يج���وز للطرف الذي تكون لديه اأ�سباب معقول���ة لل�ستباه يف اأنَّ اإحدى ال�سفن التي 
ار غري امل�سروع، اأن يطلب  ترفع علمه اأو ل ترفع علمًا ول تمل علمات ت�سجيل، �سالعة يف التِّ
م�ساع���دة اأط���راف اأخرى على من���ع ا�ستخدامها لهذا الغر�س. ويجب عل���ى الأطراف التي يطلب 

م امل�ساعدة املطلوبة منها يف حدود الإمكانات املتاحة لديها. اإليها ذلك اأن تقدِّ

3- يج���وز للط���رف الذي تكون لديه اأ�سب���اب معقولة للعتقاد باأنَّ اإح���دى ال�سفن التي 
ية امللح���ة وفقًا للقانون ال���دويل، وترفع علم طرف اآخر اأو تم���ل علمات ت�سجيل  متار����س حرِّ
ار غري امل�س���روع، اأن يخطر الدولة التي ترف���ع ال�سفينة علمها بذلك  خا�س���ة ب���ه، �سالعة يف التِّ
واأن يطل���ب منها اإثباتًا للت�سجيل، ويطلب منها عند اإثباته اإذنًا باتِّخاذ التدابري امللئمة اإزاء هذه 

ال�سفينة.

4- يج���وز لل���دول التي ترفع ال�سفينة علمها اأن تاأذن للدول���ة الطالبة، وفقًا للفقرة 3 اأو 
���ل اإليه تلك الأطراف عل���ى اأيِّ نحو اآخر،  ملعاه���دات ناف���ذة بينهما اأو لأيِّ اتف���اق اأو ترتيب تتو�سَّ

بالقيام، يف جملة اأمور، مبا يلي:

)اأ(   اعتلء ال�سفينة؛

)ب( وتفتي�س ال�سفينة؛

ار غري امل�سروع، اتِّخاذ ما يلزم من  )ج(  ويف حالة العثور على اأدلَّة تثبت التورط يف التِّ
اإجراءات اإزاء ال�سفينة والأ�سخا�س والب�سائع التي تملها ال�سفينة.
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5- حيثم���ا ُتتَّخذ اإج���راءات عمًل بهذه املادة، ي�سع الطرف���ان املعنيان مو�سع العتبار 
الواج���ب، احلاج���ة اإىل عدم تهديد �سلمة احلي���اة يف البحار، واأمن ال�سفين���ة والب�سائع، وعدم 
���ة دولة معنية  الإ�س���رار بامل�سال���ح التجاري���ة والقانوني���ة للدولة التي ترف���ع ال�سفينة علمها اأو لأيَّ

اأخرى.

6- يج���وز للدول���ة التي ترف���ع ال�سفينة علمها اأن تعم���د، مبا يتَّف���ق والتزامها الوارد يف 
الفقرة 1 من هذه املادة، اإىل اإخ�ساع الإذن الذي ت�سدره ل�سروط يتَّفق عليها، بينها وبني الطرف 

الطالب، مبا يف ذلك ال�سروط املتعلقة بامل�سوؤولية.

اة يف الفقرتني 3 و4 من هذه املادة، ي�ستجيب كل طرف دون اإبطاء  7- للأغرا�س املتوخَّ
لًة  ا اإذا كان���ت ال�سفينة التي ترف���ع علمه خموَّ للطل���ب الذي يرد م���ن طرف اآخر لل�ستف�س���ار عمَّ
مة عمًل بالفقرة 3. ويعنيِّ كل ط���رف، عندما ي�سبح طرفًا يف  بذل���ك، ولطلب���ات ال�ستئذان املقدَّ
ي ه���ذه الطلبات والرد عليها. ويجب اإبلغ  ه���ذه التفاقية، �سلطة اأو عند ال�سرورة �سلطات، لتلقِّ

�سائر الأطراف، عن طريق الأمني العام، بهذا التعيني، يف غ�سون �سهر واحد من التعيني.

8- عل���ى الطرف الذي يقوم باأيِّ عمل وفقًا لهذه امل���ادة اأن يبلِِّّغ دون اإبطاء الدولة التي 
ترفع ال�سفينة املعنية علمها بنتائج ذلك العمل.

9- تنظ���ر الأط���راف يف عقد اتفاقات اأو ترتيبات ثنائي���ة اأو اإقليمية لتنفيذ اأحكام هذه 
املادة اأو تعزيز فعاليتها.

10- ل يجوز اأن تقوم باأيِّ عمل طبقًا للفقرة 4 من هذه املادة اإلَّ �سفن حربية اأو طائرات 
ع�سكرية اأو �سفن اأو طائرات اأخرى تمل علمات وا�سحة وي�سهل تبنيُّ اأدائها ملهام ر�سمية ولها 

ال�سلحية للقيام بذلك العمل.

11-  ي���وىل العتبار الواج���ب يف اأيِّ عمل يجري وفقًا لهذه امل���ادة ل�سرورة عدم التدخل 
يف حق���وق الدول ال�ساحلية والتزاماتها وممار�سته���ا لخت�سا�سها الق�سائي وفقًا للقانون الدويل 

للبحار وعدم امل�سا�س بتلك احلقوق واللتزامات واملمار�سة.

ة ة واملوانئ احلرَّ املادة 18- مناطق التجارة احلرَّ

ار  ة تدابري ملنع التِّ ة ويف املوانئ احل���رَّ ���ق الأطراف يف مناط���ق التجارة احلرَّ 1- ُتطبِّ
رات العقلية واملواد املدرجة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين ل  رات واملوؤثِّ غ���ري امل�سروع يف املخدِّ

قة يف �سائر اأنحاء اأقاليمها. ًة عن التدابري املطبَّ تقلُّ �سدَّ
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2- ت�سعى الأطراف اإىل:

ة،  ة واملوانئ احلرَّ )اأ(    مراقب���ة حرك���ة الب�سائع والأ�سخا����س يف مناطق التجارة احل���رَّ
���ة تفتي�س الب�سائع وال�سفن الداخل���ة واخلارجة، مبا يف  ل، له���ذه الغاية، ال�سلطات املخت�سَّ وتخ���وِّ
ذلك قوارب الن�زهة و�سفن ال�سيد، وكذلك الطائرات واملركبات، وعند القت�ساء، تفتي�َس اأطقم 

القيادة وامل�سافرين واأمتعتهم؛

)ب( اإقام���ة نظ���ام والحتف���اظ ب���ه لك�سف ال�سحن���ات الت���ي ي�ستبه يف اأنه���ا تتوي على 
���رات عقلي���ة ومواد مدَرج���ة يف اجل���دول الأول واجلدول الثاين والت���ي تدخل اإىل  رات وموؤثِّ خم���دِّ

ة اأو تخرج منها؛ ة واملوانئ احلرَّ مناطق التجارة احلرَّ

)ج(  اإقام���ة اأجه���زة مراقبة والحتفاظ بها يف مناطق املراف���ئ واأر�سفتها ويف املطارات 
ة. ة واملوانئ احلرَّ ونقاط التفتي�س الواقعة على احلدود يف مناطق التجارة احلرَّ

املادة 19- ا�ستخدام الربيد

1- َتتَّخذ الأطراف، طبقًا للتزاماتها مبوجب اتفاقيات التاد الربيدي العاملي، ومبا 
يتَّفق مع املبادئ الأ�سا�سية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها، تدابري ملنع ا�ستخدام الربيد يف 

ار غري امل�سروع، وتتعاون فيما بينها تقيقا لتلك الغاية. التِّ

2- ت�سم���ل التداب���ري امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من هذه امل���ادة، على وجه اخل�سو�س ما 
يلي:

ار غري امل�سروع؛ ي ومنع ا�ستخدام الربيد يف التِّ قة لتوقِّ )اأ(   اتِّخاذ اإجراءات من�سَّ

ي واملراقبة ومتابعة ا�ستخدامها من جانب املوظفني املكلَّفني  )ب( الأخ���ذ بتقنيات التحرِّ
رات  رات واملوؤثِّ باإنفاذ القوانني، بغية ك�سف ما ير�سل بالربيد من �سحنات غري م�سروعة من املخدِّ

العقلية واملواد املدَرجة يف اجلدول الأول واجلدول الثاين؛

خ���اذ تداب���ري ت�سريعي���ة للتمكني من ا�ستخ���دام الو�سائل امللئم���ة للح�سول على  )ج(  اتِّ
الأدلَّة اللزمة للإجراءات الق�سائية.
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مها الأطراف املادة 20- املعلومات التي تقدِّ

م الأط���راف اإىل اللجن���ة، بوا�سط���ة الأمني الع���ام، معلومات ع���ن تنفيذ هذه  1- تق���دِّ
التفاقية يف اأقاليمها، وخا�سة:

)اأ(              ن�سو�س القوانني واللوائح التي ت�سدر تنفيذًا للتفاقية؛

���ار غري امل�س���روع الداخلة يف اخت�سا�سه���ا الق�سائي، والتي  )ب( تفا�سي���ل حالت التِّ
���ة ب�سبب التاه���ات اجلديدة املكت�سف���ة، اأو الكمي���ات ذات العلق���ة، اأو امل�سادر  تعتربه���ا مهمَّ
ار غري  الت���ي ح�سل منها على املواد، اأو الأ�ساليب الت���ي ا�ستخدمها الأ�سخا�س امل�ستغلني يف التِّ

امل�سروع.

م الأطراف هذه املعلومات بالطريقة ويف املواعيد التي تطلبها اللجنة. 2- تقدِّ

املادة 21-  اخت�سا�سات اللجنة

ل اللجنة �سلحية النظر يف جميع امل�سائل املت�سلة باأهداف هذه التفاقية وخا�سة  ُتخوَّ  
امل�سائل التالية:

م���ة اإليها وفقًا للم���ادة 20، با�ستعرا�س  )اأ(   تق���وم اللجنة، عل���ى اأ�سا�س املعلومات املقدَّ
تنفيذ هذه التفاقية؛

)ب( يجوز للجنة تقدمي اقرتاحات وتو�سيات عامة على اأ�سا�س درا�سة املعلومات الواردة 
من الأطراف؛

)ج(  يج���وز للجن���ة اأن تلفت نظر الهيئة اإىل اأيِّ اأمور قد تك���ون لها علقة باخت�سا�سات 
الهيئة؛

)د(   تتَّخ���ذ اللجن���ة، ب�ساأن اأيَّة م�ساألة تال اإليها من الهيئة مبوجب الفقرة 1 )ب(، من 
املادة 22، الإجراء الذي تراه منا�سبًا؛

)ه����(  يج���وز للجنة، عمًل بالتداب���ري املبيَّنة يف املادة 12، تعديل اجل���دول الأول واجلدول 
الثاين؛

)و(   يج���وز للجنة اأن تلفت نظر غري الأط���راف اإىل القرارات والتو�سيات التي تعتمدها 
مبوجب هذه التفاقية، كي تنظر هذه الأطراف يف اتِّخاذ تدابري مبوجبها.
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املادة 22-  اخت�سا�سات الهيئة

1- م���ع عدم الإخ���لل باخت�سا�سات اللجن���ة مبقت�سى املادة 21، وم���ع عدم الإخلل 
لة  باخت�سا�سات الهيئة واللجنة مبقت�سى اتفاقية �سنة 1961 واتفاقية �سنة 1961 ب�سيغتها املعدَّ

واتفاقية �سنة 1971:

)اأ(      اإذا توافرت لدى الهيئة، بناًء على نظرها يف املعلومات املتاحة لها اأو للأمني العام 
اأو للجن���ة اأو يف املعلوم���ات الواردة من اأجهزة الأمم املتحدة، اأ�سباب تدعوها اإىل العتقاد باأنه ل 
يج���ري تقيق اأهداف هذه التفاقي���ة فيما يتعلق باخت�سا�ساتها، جاز له���ا اأن تدعو طرفًا ما اأو 

اأطرافًا اإىل تقدمي اأيَّة معلومات ذات �سلة؛

)ب( فيما يتعلق باملواد 12 و13 و16:

خ���اذ التدابري اللزم���ة وفقا للفق���رة الفرعي���ة )اأ(، اأن تهيب  ‘1’  للهيئ���ة، بع���د اتِّ
بالط���رف املعني، اإن راأت لزوما لذلك، اأن يتَّخ���ذ التدابري العلجية التي تبدو 

لزمة يف هذه الظروف لتنفيذ اأحكام املواد 12 و13 و16؛

ية  ‘2’  على الهيئ���ة، قبل اتِّخاذ اإجراء مبوجب البند ‘3’ اأدناه، اأن تافظ على �سرِّ
مرا�سلتها مع الطرف املعني مبوجب الفقرتني الفرعيتني ال�سابقتني؛

‘3’  اإذا وج���دت الهيئ���ة اأنَّ الطرف املعن���ي مل ياأخذ التدابري العلجي���ة التي ُدعي 
ه اأنظار الأطراف  اإىل اتِّخاذه���ا مبوجب هذه الفقرة الفرعية، جاز لها اأن توجِّ
واملجل����س واللجن���ة اإىل امل�ساألة. واأيُّ تقرير تن�س���ره الهيئة مبوجب هذه الفقرة 
���ن اأي�سًا وجهات نظ���ر الطرف املعن���ي اإن طلب هذا  الفرعي���ة يج���ب اأن يت�سمَّ

الأخري ذلك.

له يف اجتماع تعق���ده الهيئة وتبحث فيه مبوجب  2- ُيدع���ى اأيُّ ط���رف اإىل اإيفاد من ميثِّ
هذه املادة م�ساألة تعني ذلك الطرف ب�سفة مبا�سرة.

3- اإذا مل تتَّخ���ذ الهيئ���ة بالإجماع قرارًا يف اإطار هذه امل���ادة، يف ق�سية ما، وجب بيان 
وجهات نظر الأقلية.

4- ُتتَّخذ قرارات الهيئة يف اإطار هذه املادة باأغلبية ثلثي جميع اأع�ساء الهيئة.

5- على الهيئة، عند ا�سطلعها باخت�سا�ساتها طبقًا للفقرة الفرعية 1 )اأ( من هذه 
ية جميع املعلومات التي قد ترد اإىل حوزتها. املادة، اأن ت�سمن �سرِّ
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6- ل تنطب���ق م�سوؤولي���ة الهيئة يف اإطار هذه املادة على تنفي���ذ املعاهدات اأو التفاقات 
التي تعقدها الأطراف وفقًا لأحكام هذه التفاقية.

7- ل تنطب���ق اأحكام هذه املادة على املنازعات التي تن�ساأ بني الأطراف، والتي ت�سملها 
اأحكام املادة 32.

املادة 23- تقارير الهيئة

رة لديها، ويف  ن تليًل للمعلومات املتوفِّ 1- ُتِعدُّ الهيئُة تقريرًا �سنوّيًا عن اأعمالها يت�سمَّ
مة اأو املطلوبة من الأطراف، بالإ�سافة اإىل  ح���الت منا�سبة، بيانًا بالإي�ساحات، اإن ُوجدت، املقدَّ
���ة ملحظ���ات اأو تو�سيات ترغب الهيئة يف تقدميها. وللهيئة اأن ُتِعدُّ ما تراه لزمًا من املعلومات  اأيَّ
م املعلومات اإىل املجل�س عن طريق اللجن���ة التي قد تبدي من التعليقات ما تراه  الإ�سافي���ة. وُتقدَّ

ملئمًا.

2- ي���وايف الأم���نُي الع���امُّ الأطراَف بتقاري���ر الهيئة ث���مَّ ين�سرها يف وق���ت لحق. وعلى 
الأطراف اأن ت�سمح بتوزيعها دون قيد.

 املادة 24- تطبيق تدابري اأ�سّد مما تقت�سيه 
هذه التفاقية

لأيِّ طرف اأن يتَّخذ تدابري اأ�سّد من التدابري املن�سو�س عليها يف هذه التفاقية اإذا راأى اأنَّ 
ار غري امل�سروع. مثل هذه التدابري منا�سبة اأو لزمة ملنع اأو وقف التِّ

 املادة 25- عدم النتقا�س من حقوق اأو التزامات
تعاهدية �سابقة

لي����س يف اأحكام هذه التفاقية ما ينتق�س م���ن حقوق اأو التزامات الأطراف فيها مبقت�سى 
لة واتفاقية �سنة 1971. اتفاقية �سنة 1961، واتفاقية �سنة 1961 ب�سيغتها املعدَّ
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املادة 26- التوقيع

ُيفت���ح باب التوقيع على هذه التفاقية يف مكت���ب الأمم املتحدة يف فيينا، يف الفرتة من   
20 كان���ون الأول/دي�سمرب 1988 اإىل 28 �سباط/فرباير 1989، وبعد ذلك يف مقر الأمم املتحدة 

يف نيويورك حتى 20 كانون الأول/دي�سمرب 1989، وذلك من جانب:

)اأ(     جميع الدول؛

)ب( ناميبيا، ممثَّلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا؛

)ج(     منظم���ات التكام���ل القت�س���ادي الإقليمية التي لها اخت�سا����س يف التفاو�س ب�ساأن 
التفاقي���ات الدولية يف امل�سائل التي ت�سملها ه���ذه التفاقية، ويف اإبرام تلك التفاقات وتطبيقها، 
م���ع انطباق الإ�سارات اإىل الأط���راف اأو الدول اأو الدوائر الوطني���ة، يف اإطار التفاقية، على هذه 

املنظمات يف حدود اخت�سا�ساتها.

 املادة 27- الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو
الإقرار الر�سمي

1- تخ�س���ع ه���ذه التفاقية للت�سدي���ق عليها اأو لقبوله���ا اأو للموافقة عليه���ا من جانب 
ال���دول ومن جانب ناميبيا، ممثَّلة مبجل�س الأمم املتح���دة لناميبيا، وللإقرار الر�سمي من جانب 
منظمات التكامل القت�سادي الإقليمية امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية )ج( من املادة 26. وتودع 

�سكوك الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة وال�سكوك املتعلقة بالإقرار الر�سمي، لدى الأمني العام.

2- تعل���ن منظمات التكامل القت�سادي الإقليمي���ة، يف �سكوك اإقرارها الر�سمي، مدى 
اخت�سا�سه���ا بامل�سائل الت���ي تنظمها هذه التفاقية. كما تخطر ه���ذه املنظمات الأمني العام باأيِّ 

تعديل يطراأ على نطاق اخت�سا�سها يف امل�سائل التي تنظمها التفاقية.

املادة 28- الن�سمام

ة دولة ومن جانب ناميبيا،  1- تظلُّ هذه التفاقية مفتوحًة للن�سمام اإليها من جانب اأيَّ
ممثَّلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل القت�سادي الإقليمية امل�سار 
اإليها يف الفقرة الفرعية )ج( من املادة 26. وي�سبح الن�سمام نافذًا باإيداع �سك الن�سمام لدى 

الأمني العام.
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2- تعل���ن منظمات التكامل القت�سادي الإقليمي���ة، يف �سكوك اإقرارها الر�سمي، مدى 
مها التفاقية. كما تخطر هذه املنظمات الأمني العام باأيِّ تعديل  اخت�سا�سه���ا بامل�سائل التي تنظِّ

مها التفاقية. يطراأ على نطاق اخت�سا�سها يف امل�سائل التي تنظِّ

ز النفاذ املادة 29- الدخول حيِّ

ز النفاذ يف اليوم الت�سعني الذي يل���ي تاريخ اإيداع ال�سك  1- تدخ���ل ه���ذه التفاقية حيِّ
الع�سرين من �سكوك الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�سمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة 

من جانب الدول اأو من جانب ناميبيا، ممثَّلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا.

ق عل���ى التفاقي���ة اأو تقبلها اأو تواف���ق عليه���ا اأو تن�سم  2- بالن�سب���ة ل���كل دول���ة ت�س���دِّ
اإليه���ا بعد اإي���داع ال�سك الع�سرين من �سك���وك الت�سديق اأو القبول اأو املوافق���ة اأو الن�سمام، اأو 
ز النفاذ يف اليوم  بالن�سب���ة لناميبي���ا، ممثَّلة مبجل�س الأمم املتحدة لناميبيا، تدخ���ل التفاقية حيِّ
 الت�سع���ني الذي يل���ي تاريخ اإيداع تلك الدول���ة، اأو ناميبيا، �سك ت�سديقه���ا اأو قبولها اأو موافقتها

اأو ان�سمامها.

 3- بالن�سبة لكل منظمة من منظمات التكامل الإقليمية امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية )ج(
ز النفاذ  م���ن املادة 26 تودع �سّكًا متعلقًا بالإقرار الر�سم���ي اأو �سك ان�سمام، تدخل التفاقية حيِّ
ز النفاذ عمًل  يف الي���وم الت�سع���ني الذي يلي اإيداع ذل���ك ال�سك، اأو يف تاريخ دخول التفاقي���ة حيِّ

بالفقرة 1 من هذه املادة، اأيُّهما لحق.

املادة 30- الن�سحاب

ه اإىل  1- يج���وز لأيِّ ط���رف الن�سحاب من هذه التفاقية يف اأيِّ وقت باإ�سعار كتابي ُيوجَّ
الأمني العام للأمم املتحدة.

2- ي�سب���ح هذا الن�سحاب ناف���ذ املفعول بالن�سبة للطرف املعني بعد مرور �سنة واحدة 
ي الأمني العام الإ�سعار. على تاريخ تلقِّ
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املادة 31- التعديلت

1- يج���وز لأيِّ ط���رف اأن يق���رتح اإدخ���ال تعدي���ل عل���ى ه���ذه التفاقي���ة. وعل���ى ذل���ك 
الط���رف اأن ير�س���ل ن����س اأيِّ تعديل من ه���ذا القبيل م�سفوع���ًا باأ�سبابه اإىل الأم���ني العام، الذي 
ير�سل���ه اإىل الأط���راف الأخ���رى وي�ساأله���ا، م���ا اإذا كانت تقب���ل التعديل املق���رتح. واإذا مل يرف�س 
اأيُّ ط���رف تعدي���ًل مقرتح���ًا ج���رى تعميمه على ه���ذا النحو خ���لل اأربع���ة وع�سري���ن �سهرًا من 
ز النف���اذ، بالن�سبة للطرف املعن���ي، بعد ت�سعني  تعميم���ه، اعت���رب هذا التعدي���ل مقبوًل ودخ���ل حيِّ
 يوم���ًا م���ن اإيداع ذلك الط���رف لدى الأمني الع���ام وثيقة تعربِّ ع���ن موافقته عل���ى اللتزام بذلك

التعديل.

2- اإذا رف����س اأيُّ ط���رف تعدي���ًل مقرتح���ًا، كان عل���ى الأم���ني الع���ام اأن يت�س���اور م���ع 
الأط���راف واأن يعر����س الأم���ر، م�سفوع���ا ب���اأيِّ تعليق���ات اأبدته���ا الأط���راف، عل���ى املجل����س اإذا 
ر الدع���وة اإىل عق���د موؤمت���ر وفق���ًا  طلب���ت غالبي���ة الأط���راف ذل���ك. ويج���وز للمجل����س اأن يق���رِّ
للفق���رة 4 من امل���ادة 62 من ميث���اق الأمم املتحدة. وي���درج اأيُّ تعديل ينبثق من ه���ذا املوؤمتر يف 
 بروتوك���ول تعدي���ل. ويلزم اإب���لغ الأمني العام عل���ى وجه التحدي���د باملوافقة عل���ى اللتزام بهذا

الربوتوكول.

املادة 32- ت�سوية املنازعات

1- اإذا ن�س���اأ نزاع بني طرفني اأو اأكرث ب�ساأن تف�سري هذه التفاقية اأو تطبيقها، كان على 
ي اأو الو�ساطة اأو التوفيق  الأط���راف اأن تت�س���اور معًا لت�سوية الن�زاع عن طريق التفاو�س اأو التح���رِّ
اأو التحكي���م اأو اللجوء اإىل الهيئ���ات الإقليمية اأو الإجراءات الق�سائي���ة اأو غري ذلك من الو�سائل 

ال�سلمية التي تختارها.

حة يف الفقرة 1 من هذه املادة يحال، بناًء  ر ت�سويته بالطريقة املو�سَّ 2- اأيُّ ن����زاع تتع���ذَّ
على طلب اأيٍّ من الأطراف يف الن�زاع، اإىل حمكمة العدل الدولية للبتِّ فيه.

3- اإذا كانت منظمة من منظمات التكامل القت�سادي الإقليمية امل�سار اإليها يف الفقرة 
حة يف الفقرة 1 من هذه  ر ت�سويته بالطريقة املو�سَّ الفرعية )ج( من املادة 26 طرفا يف ن�زاع تتعذَّ
امل���ادة، ج���از لها اأن تطلب اإىل املجل�س، من خلل دولة ع�س���و يف الأمم املتحدة، ا�ست�سدار فتوى 
م���ن حمكمة الع���دل الدولية وفقًا للمادة 65 م���ن النظام الأ�سا�سي للمحكم���ة وتعترب هذه الفتوى 

حا�سمة للن�زاع.
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4- يج���وز لكل دولة، وقت توقيع ه���ذه التفاقية اأو الت�سديق عليها اأو قبولها اأو املوافقة 
عليه���ا اأو الن�سمام اإليها، ولكل منظمة اإقليمية للتكامل القت�سادي، وقت التوقيع اأو اإيداع وثيقة 
الإق���رار الر�سم���ي اأو الن�سم���ام، اأن تعلن اأنها ل تعت���رب نف�سها ملتزمة بالفقرت���ني 2 و3 من هذه 
املادة. وتكون الأطراف الأخرى يف حّل من اللتزام بالفقرتني 2 و3 اإزاء اأيِّ طرف يكون قد �سدر 

عنه هذا الإعلن.

5- يج���وز لأيِّ ط���رف �سدر عنه اإعلن وفق���ًا للفقرة 4 من هذه امل���ادة اأن ي�سحب هذا 
ه اإىل الأمني العام. الإعلن يف اأيِّ وقت باإ�سعار ُيوجَّ

ي�ة املادة 33- الن�سو�س ذات احُلجِّ

تك���ون الن�سو����س الإ�سبانية والإنكليزي���ة والرو�سي���ة وال�سينية والعربي���ة والفرن�سية لهذه 
ي�ة. التفاقية مت�ساوية يف احُلجِّ

املادة 34- الوديع

تودع هذه التفاقية لدى الأمني العام للأمم املتحدة.

�سون بذلك ح�سب الأ�سول، بتوقيع هذه التفاقية. عون اأدناه، املفوَّ م، قام املوقِّ واإثباتًا ملا تقدَّ

رت يف فيين���ا يف ن�سٍّ اأ�سلي واحد، يف ه���ذا اليوم املوافق للع�سرين م���ن كانون الأول/ ُح���رِّ
دي�سمرب من عام األف وت�سعمائة وثمانية وثمانني.

ح���ة للم���واد الت���ي يك���رث  ملحظ���ة: ت���رد يف الوثيق���ة ST/CND/1/Add.3 القائم���ة املنقَّ
رات العقلية ب�سورة غري م�سروعة والتي هي مدَرجة  رات واملوؤثِّ ا�ستخدامه���ا يف �سنع املخدِّ
���ار غري امل�سروع يف  يف اجلدول���ني الأول والث���اين من اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة التِّ

رات العقلية ل�سنة 1988. رات واملوؤثِّ املخدِّ
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