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 الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة
 إلقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات

ء  يا٦٨٩قّرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، بقراره  -١ 
 من ٦٢ من املادة ٤، أن يدعو مبوجب الفقرة ١٩٥٨يوليه / متوز٢٨املؤرخ يف ) ٢٦-د(

 ٣املؤرخ يف ) ٤-د (٣٦٦ميثاق األمم املتحدة، ومبقتضى أحكام قرار اجلمعيـة العامـة 
، اىل عقد مؤمتر مفّوضني إلقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات ١٩٤٩ديسمرب /كانون األول

حيدة باملعاهدات املتعّددة األطراف القائمة حاليا يف هذا اجملال، من أجل استبدال وثيقة و
وختفيض عدد األجهزة املعنية قصرا مبراقبة املخدرات، واملنشأة مبوجب معاهدات دولية، 

 .واختاذ ما يلزم ملراقبة انتاج املواد اخلام اليت تدخل يف املخدرات
يدة للمخدرات يف مقر وانعقد مؤمتر األمم املتحدة إلقرار اتفاقية وح -٢ 

 .١٩٦١مارس / آذار٢٥يناير اىل / كانون الثاين٢٤األمم املتحدة من 
 :واشترك يف املؤمتر ممثّلون عن الدول الثالث والسبعني التالية -٣ 

احتاد اجلمهوريات 
 االشتراكية السوفياتية

 األرجنتني
 األردن
 اسبانيا
 أستراليا
 اسرائيل

 أفغانستان
 ألبانيا
 )االحتادية-هوريةمج(أملانيا 

 إندونيسيا
 أوروغواي

 إيران

 إيطاليا
 باراغواي
 باكستان
 الربازيل
 الربتغال
 بلغاريا
 بنما
 بورما
 بولندا
 بوليفيا
 بريو
 تايلند
 تركيا

 تشاد
 تشيكوسلوفاكيا

 تونس
مجهورية أوكرانيا 

 االشتراكية السوفياتية
مجهورية بييلوروسيا 

 االشتراكية السوفياتية
 مينيكيةاجلمهورية الدو

 اجلمهورية العربية املتحدة
 مجهورية كوريا

ليوبولد (مجهورية الكونغو 
 )فيل

 داهومي
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 الدامنرك
 رومانيا

 السلفادور
 السنغال
 السويد
 سويسرا
 شيلي
 الصني
 العراق
 غانا

 غواتيماال
 فرنسا
 الفلبني

 فنـزويال
 فنلندا

 الكرسي الرسويل
 كمبوديا
 كندا

 كوستاريكا
 لبنان
 ليربيا

 مدغشقر
 ملغربا

 املكسيك
اململكة املتحدة لربيطانيا 

 العظمى وايرلندا الشمالية

 موناكو
 النرويج
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هاييت
 اهلند

 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان

 يوغوسالفيا
 اليونان

 :واشترك يف املؤمتر مراقب عن الدولة التالية -٤ 
 سيالن 
 : املؤمتر ممثّلون عن الوكاالت املتخصصة التاليةواشترك يف -٥ 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
 منظمة الطريان املدين الدويل 
 منظمة العمل الدولية 
 منظمة الصحة العاملية 
 :واشترك يف املؤمتر ممثّلون عن اهليئتني الدوليتني التاليتني -٦ 
 جلنة األفيون املركزية الدائمة 
 ة االشراف على املخدراتهيئ 
 :واشترك كذلك يف املؤمتر ممثّلون عن املنظمات غري احلكومية التالية -٧ 
 املؤمتر الدويل للجمعيات اخلريية الكاثوليكية 
 املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
 احتاد احملاميات الدويل 
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ئم وحضر املؤمتر كذلك بدعوة منه، اللواء صفوت، مدير املكتب الدا -٨ 
 .ملكافحة املخدرات التابع جلامعة الدول العربية، بصفته الشخصية

وقد اشترك مراقبو وممثّلو املنظمات واهليئات املذكورة أعاله يف أعمال  -٩ 
املؤمتر، دون أن يكون هلم حق االقتراع، وذلك وفقا لقرار اجمللس االقتصادي 

 . الذي اعتمده املؤمتر وللنظام الداخلي١واالجتماعي املشار اليه يف الفقرة 
رئيسا، وممثّلي الدول ) هولندا(وانتخب املؤمتر السيد كارل شورمان  -١٠ 

 :التالية نوابا للرئيس
 احتاد اجلمهوريات  

    االشتراكية السوفياتية 
 أفغانستان 
 إيران 
 باكستان 
 الربازيل 
 بريو 
 تايلند 
 تركيا 
 اجلمهورية العربية املتحدة 

 داهومي
 سويسرا
 فرنسا

 املكسيك
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 وايرلندا الشمالية
 اهلند

 هنغاريا
 الواليات املتحدة األمريكية

 اليابان
 

ييتس منصب األمني التنفيذي للمؤمتر والسيد . أ. وتوىل السيد ج -١١ 
 .أدولف الندة منصب نائب األمني التنفيذي

لس االقتصادي واالجتماعي، وعرض على املؤمتر، مبوجب قرار اجمل -١٢ 
املشروع الثالث التفاقية وحيدة للمخدرات الذي أعدته جلنة املخدرات التابعة للمجلس، 
وجمموعة التعليقات اليت أبديت بشأنه؛ وعرضت على املؤمتر كذلك بعض الوثائق 

 .األخرى اليت أعدهتا األمانة العامة
 :وأنشأ املؤمتر اللجان التالية -١٣ 
 ؤمترمكتب امل
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 رئيس املؤمتر: الرئيس 
 

نطاق تطبيق االتفاقية ( من املشروع الثالث ٣ و٢اللجنة املخصصة لدراسة املادتني 
 )وطرق إخضاع مواد أخرى للمراقبة

 )أفغانستان(طبيبـي . السيد أ: الرئيس 
 

أحكام : املراقبة القومية (٤٣-٤٠ واملواد ٣٠ و٢٥اللجنة املخصصة لدراسة املادتني 
 )عامة

 )اهلند(بانرجي . السيد ب: الرئيس 
 

خشخاش األفيون وقش : املراقبة القومية (٣٤-٣١اللجنة املخصصة لدراسة املواد 
 )اخلشخاش

 )داهومي(بينتو -إينياسيو. السيد ل: الرئيس 
 )الدامنرك(كوخ . السيد ج: نائب الرئيس 

 
 )لكوكاورقة ا: املراقبة القومية (٣٨-٣٥اللجنة املخصصة لدراسة املواد 

 )اليابان(شيكارايشي . السيد ك: الرئيس 
 

 )القنب: املراقبة القومية (٣٩اللجنة املخصصة لدراسة املادة 
 )بلغاريا(غرنربغ . السيد ب: الرئيس 

 
املعلومات اليت ينبغي  (٤ و٢١ و٢٠ و٢٩-٢٧ و٢٦اللجنة املخصصة لدراسة املواد 

ءات؛ التزامات احلكومات على احلكومات تقدميها؛ نظام التقديرات واالحصا
 )عموما

 )أوروغواي(فابريغات -رودريغز. الرئيس السيد أ 
 )سويسرا(برتشينغر . السيد ج: نائب الرئيس 
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التدابري اليت جيوز للهيئة اختاذها عند عدم التزام ( ٢٢اللجنة املخصصة لدراسة املادة 
 )االتفاقية

 )ا االشتراكية السوفياتيةمجهورية بييلوروسي(غورينوفيتش . السيد أ: الرئيس 
 

انشاء اهليئتني الدوليتني ( ٢٣ و١٩-١٣ و١١-٥اللجنة املخصصة لدراسة املواد 
 )ووظائفهما وخدمات األمانة فيهما

 )فنلندا(بلومستد . هالسيد : الرئيس 
 

 )التدابري املباشرة ملكافحة االجتار غري املشروع (٤٦-٤٤اللجنة املخصصة لدراسة املواد 
 )الربازيل( السيد بيتنكور :الرئيس 

 
 اللجنة الفنية
 )أستراليا(جونسون . السيد أ: الرئيس 
 )اجلمهورية العربية املتحدة(امساعيل . السيد أ: نائب الرئيس 

 
 جلنة الصياغة

 )كندا(كوران . الرئيس السيد ر 
 )يوغوسالفيا(نيكوليتش . السيد د: نائب الرئيس 

 
 جلنة وثائق التفويض

 )كوستاريكا(أورتيز . سيد جال: الرئيس 
 

بعد الفراغ من مداوالته، كما هي مثبتة يف      )١(وقد قام املؤمتر، -١٤ 
احملاضر املوجزة للجلسات العامة واحملاضر املوجزة للجان وتقاريرها، بإقرار االتفاقية  

__________ 
أحاط املؤمتر علماً بأن االتفاقية أقرت دون اخالل باملقررات أو البيانات الواردة يف         (1)

 .القرارات ذات الصلة املتخذة من اجلمعية العامة
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واختذ اجمللس باالضافة اىل    .  وفتح باب التوقيع عليها١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة   
 .لقرارات اخلمسة املرفقة هبذه الوثيقة النهائيةذلك ا

 
 . قام املمثّلون بتوقيع هذه الوثيقة النهائية   وإثباتا ملا تقّدم     
مارس عام ألف  / يف نيويورك يف اليوم الثالثني من شهر آذار       ُحّررت    

وتسعمائة وواحد وستني يف نسخة واحدة خبمس لغات رمسية متساوية احلّجية وهي              
وتودع النصوص األصلية لدى      . نكليزية والروسية والصينية والفرنسية   االسبانية واال 

 .األمني العام لألمم املتحدة
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 القرارات اليت اختذها مؤمتر األمم املتحدة
 إلقرار االتفاقية الوحيدة للمخدرات

 
 القرار األول

 املساعدة التقنية بشأن املخدرات
 

 إن املؤمتر، 
 ١٣٩٥ اليت اختذتـها اجلمعيــة العامـة بقرارهـا  بالترتيبات اخلاصــةإذ يرّحب 

 بصدد املساعدة التقنية يف ميدان مراقبة املخدرات،) ١٤-د(
 أن األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة املعنية قد قّدمت قدرا وإذ يالحظ 

 حمدودا من املساعدة مبوجب الربنامج املوسع للمساعدة التقنية وبراجمها العادية،
 كذلك بتعاون املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية يف تنفيذ مشاريع بوإذ يرّح 

 املساعدة التقنية،
 يف توفّر املوارد الكافية لتقدمي املساعدة اىل البلدان اليت تودها يعرب عن أمله 

وتطلبها ملكافحة االجتار غري املشروع، وال سيما يف صورة مستشارين فنيني وتسهيالت 
 .دورات تدريبية إلعداد املوظفني الوطنينيتدريبية، مبا يف ذلك 

  
 القرار الثاين

 معاجلة مدمين املخدرات
 

 ،إن املؤمتر 
 من االتفاقية املتعلقة مبعاجلة مدمين املخدرات ٣٨ اىل أحكام املادة إذ يشري 
 وتأهيلهم،
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 أن معاجلة املدمنني يف املستشفيات يف جو خال من املخدرات يعلن -١ 
  املعاجلة؛هو من أجنع وسائل

 الدول األطراف اليت يشكل فيها إدمان املخدرات مشكلة حيث -٢ 
 .خطرية، على توفري هذه املرافق، فيما لو مسحت مواردها االقتصادية بذلك

  
 القرار الثالث

 االجتار غري املشروع
 

 ،إن املؤمتر 
 النظر اىل أمهية السجالت الفنية اليت حتتفظ هبا حاليا املنظمة يلفت -١ 

 الدولية للشرطة اجلنائية عن التجار الدوليني؛
 بأن تقوم مجيع الدول األطراف باستكمال هذه السجالت ويوصي -٢ 

قدر االمكان، وبأن تستخدمها تلك املنظمة على نطاق واسع يف تعميم أوصاف هؤالء 
 .التجار

  
 القرار الرابع

 تتكوين جلنة املخدرا
 إن املؤمتر، 
 واالجتماعي اىل أن يدرس، يف دورته الثانية والثالثني،  اجمللس االقتصادييدعو 

مسألة زيادة عدد أعضاء جلنة املخدرات، وذلك يف ضوء أحكام هذه االتفاقية واآلراء 
 .اليت أبديت يف املؤمتر بشأن هذه املسألة
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 القرار اخلامس
 جهاز املراقبة الدويل

 
 إن املؤمتر، 
 من ٤٥النتقالية املنصوص عليها يف املادة  أمهية تيسري تطبيق األحكام اإذ يرى 

 ،١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي اىل دراسة إمكان اختاذ التدابري الكفيلة يدعو 

 .بتهيئة االضطالع السريع واليسري بتبسيط جهاز املراقبة الدويل
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 لنظر يف تعديالتالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة ل
 ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

 
قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، بعد إذ الحظ أنه  -١ 

، ووضع يف ١٩٦١اقترح ادخال تعديالت على االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
مايو / أيار٢١املؤرخ يف ) ٥٠-د (١٩٧٧ من تلك االتفاقية، بقراره ٤٧اعتباره املادة 

 من ميثاق األمم املتحدة اىل عقد مؤمتر ٦٢ من املادة ٤، أن يدعو وفقا للفقرة ١٩٧١
مفّوضني للنظر يف مجيع التعديالت املقترح إدخاهلا على االتفاقية الوحيدة للمخدرات 

 .١٩٦١لسنة 
انعقد مؤمتر األمم املتحدة للنظر يف تعديالت االتفاقية الوحيدة  -٢ 

 ٢٤ اىل ٦ يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفترة من ١٩٦١سنة للمخدرات ل
 .١٩٧٢مارس /آذار

  :وقد حضر املؤمتر ممثّلون عن الدول السبع والتسعني التالية -٣ 
احتاد اجلمهوريات 

 االشتراكية السوفياتية
 األرجنتني
 األردن
 اسبانيا
 أستراليا
 اسرائيل

 أفغانستان
 اكوادور

 )االحتادية-مجهورية(أملانيا 
 إندونيسيا
 أوروغواي

 إيران

 ايرلندا
 إيطاليا

 باكستان
 الربازيل
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا
 بنما
 بورما

 بوروندي
 بولندا
 بوليفيا
 بريو

 تايلند
 تركيا

 تشيكوسلوفاكيا
 توغو
 تونس

 جامايكا
 اجلزائر

مجهورية أوكرانيا 
 االشتراكية السوفياتية

مجهورية بييلوروسيا 
 سوفياتيةاالشتراكية ال
 مجهورية مخري

 اجلمهورية العربية الليبية
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 مجهورية فييت نام
 مجهورية كوريا

 مجهورية منغوليا الشعبية
 جنوب افريقيا

 الدامنرك
 داهومي
 زائري

 ساحل العاج
 السلفادور
 سنغافورة
 السنغال
 السودان
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيالن
 شيلي
 العراق
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غواتيماال
 سافرن

 الفلبني
 فنـزويال
 فنلندا
 قربص

 الكرسي الرسويل
 كندا
 كوبا

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكويت
 كينيا
 الوس
 لبنان

 خلتنشتاين
 لكسمربغ

 ليربيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا 

 العظمى وايرلندا الشمالية
 موناكو
 النرويج
 النمسا

 لنيجرا
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هاييت
 اهلند

 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان

 يوغوسالفيا
 اليونان

 
 :ومثلت الدول التالية مبراقبني يف املؤمتر -٤ 
 مالطة  اجلمهورية الدومينيكية 
 ماليزيا     رومانيا 
 الكامريون 
من ) ٥٠-د (١٥٧٧ماعي، بقراره وطلب اجمللس االقتصادي واالجت -٥ 

األمني العام أن يدعو اىل املؤمتر منظمة الصحة العاملية والوكاالت املتخصصة املهتمة 
ومثّلت يف . األخرى، واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
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 واملنظمة الدولية للشرطة املؤمتر منظمة الصحة العاملية واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات
 .اجلنائية

رئيسا للمؤمتر، والسيد ) غانا(أسانيت . ب. وانتخب املؤمتر السيد ك -٦ 
 :نائبا أول للرئيس، وممثّلي الدول التالية نوابا آخرين للرئيس) يوغوسالفيا(نيكوليتش . د

 احتاد اجلمهوريات االشتراكية 
    السوفياتية 
 األرجنتني 
 تركيا 
 فرنسا 
 لبنان 

 مصر
 املكسيك

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا 
 الشمالية

 اهلند
 الواليات املتحدة األمريكية

 
غويشاردي، -ونسبري. ومثّل األمني العام لألمم املتحدة السيد ف -٧ 

. وكان األمني التنفيذي للمؤمتر الدكتـور ف. املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف
واتلز، ونائب األمني التنفيذي ونائب . فيتش، واملستشار القانوين للمؤمتر السيد جكوشي

 .راتون. املستشار القانوين السيد ب
وقد عرضت على املؤمتر التعديالت اليت اقترحت الدول املشتركة يف  -٨ 

 .١٩٦١املؤمتر إدخاهلا على االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
 :ان التاليةوشكّل املؤمتر اللج -٩ 

 
 مكتب املؤمتر

 رئيس املؤمتر: الرئيس 
 

 اللجنة األوىل
 )كندا(تشامبان . أ. الدكتور ر: الرئيس 

 
 اللجنة الثانية

 )هنغاريا(الدكتور بيال بولكس : الرئيس 
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 جلنة الصياغة
 )سويسرا(بريتشنغر . ب. السيد ج: الرئيس 

 جلنة وثائق التفويض
 )يرلنداا(لينون . و. السيد ج: الرئيس 

 
، كان رئيسه ١٤وأنشأت اللجنة األوىل فريقا عامال بشأن املادة  -١٠ 
 ).تركيا(كريجا . ج. السيد أ

واعتمد املؤمتر، نتيجة ملداوالته املسجلة يف احملاضر املوجزة جللساته  -١١ 
العامة وللجنتني األوىل والثانية، الربوتوكول املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

وعالوة على ذلك اختذ املؤمتر ثالثة قرارات أرفقت هبذه .  وفتح باب التوقيع عليه١٩٦١
 .الوثيقة النهائية

 
مارس سنة ألف / جبنيف يف هذا اليوم اخلامس والعشرين من آذارُحّرر 

وتسعمائة واثنتني وسبعني، يف نسخة واحدة باللغات االسبانية واالنكليزية والروسية 
 .يودع النص األصلي لدى األمني العام لألمم املتحدة.متساوية احلّجيةوالفرنسية، وكلها 

 . وقّع املمثّلون هذه الوثيقة النهائيةواثباتا لذلك 
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 القرارات اليت اختذها مؤمتر األمم املتحدة للنظر يف
 ١٩٦١تعديالت االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

 
 القرار األول
  املخدراتأمانة اهليئة الدولية ملراقبة

 
 إن املؤمتر، 
أن التدابري اليت اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره إذ يرى  
قد لّبت ) ١٤٦٤اجللسة العامة  (١٩٦٧مايو / أيار١٦املؤرخ يف ) ٤٢-د (١١٩٦

، واالتفاقيات ١٩٦١رغبات الدول األطراف يف االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
 زالت نافذة،األسبق منها اليت ما 

باالستمرار على النظام الذي بدأه األمني العام لألمم املتحدة واليت تنص يوصي  
 :أحكامه الرئيسية على ما يلي

) املشار اليها فيما يلي باهليئة(يكون للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات  -١ 
 أمانة مستقلة عن شعبة املخدرات؛

ن األمانة العامة لألمم املتحدة؛ وهي تعترب هذه األمانة جزءا ال يتجزأ م -٢ 
 وإن كانت ختضع للرقابة اإلدارية الكاملة لألمني العام فإهنا ملزمة بتنفيذ قرارات اهليئة؛

يعّين موظفو هذه األمانة أو ينتدبون من قبل األمني العام؛ ويعّين  -٣ 
 .رئيس تلك األمانة أو ينتدب بالتشاور مع اهليئة
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 القرار الثاين
 عدة يف ميدان املخدراتاملسا

 
 إن املؤمتر، 
إن مساعدة البلدان النامية دليل ملموس على رغبة اجملتمع الدويل يف إذ يذكّر  

الوفاء بااللتزام الوارد يف ميثاق األمم املتحدة بتشجيع التقّدم االجتماعي واالقتصادي 
 جلميع الشعوب،

ية العامة لألمم املتحدة مبوجب اىل الترتيبات اخلاصة اليت اختذهتا اجلمعوإذ يشري  
بغية تقدمي املساعدة التقنية يف ميدان مراقبة اساءة استعمال ) ١٤-د (١٣٩٥قرارها 

 املخدرات،
بإنشاء صندوق األمم املتحدة ملراقبة اساءة استعمال املخدرات وإذ يرّحب  

 ،)٢٥-د (٢٧١٩عمال بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 مكرر بشأن املساعدة التقنية ١٤ؤمتر اعتمد مادة جديدة برقم أن املوإذ يالحظ  

 على حنو أكثر ١٩٦١واملالية لتشجيع تنفيذ أحكام االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
 فعالية،

أن التدابري اليت تتخذ ازاء اساءة استعمال املخدرات ينبغي أن يعلن  -١ 
 تكون منسقة وعاملية لكي تكون أكثر فعالية؛

 أنه مما يسهل وفاء البلدان النامية بالتزاماهتا مبوجب يعلن كذلك -٢ 
 .االتفاقية تقدمي مساعدة تقنية ومالية كافية هلا من اجملتمع الدويل

  
 القرار الثالث

 األحوال االجتماعية واحلماية من إدمان املخدرات
 

 إن املؤمتر، 
 تنص على أن ١٩٦١ة  اىل أن ديباجة االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنإذ يشري 

مدركة لواجبها "، وأهنا "مهتمة بصحة االنسانية ورفاهها"الدول األطراف يف االتفاقية 
 آفة إدمان املخدرات،" يف منع ومكافحة
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 ان املباحثات اليت دارت يف املؤمتر قد قّدمت الدليل على الرغبة يف وإذ يرى 
 ات،اختاذ خطوات أكثر فعالية للحيلولة دون إدمان املخدر

 أن إدمان املخدرات، وإن كان يؤدي اىل االحنطاط الشخصي وإذ يرى 
وإحداث القالقل االجتماعية، فإنه حيدث يف كثري من األحيان أن األحوال االجتماعية 
واالقتصادية املؤسفة اليت يعيش فيها بعض األفراد واجلماعات تدفعهم اىل إدمان 

 املخدرات،
اعية تأثريا معينا وأحيانا تأثريا كبريا جدا على  بأن للعوامل االجتموإذ يسلّم 

 سلوك األفراد واجلماعات،
 :يوصي بأن تقوم الدول األطراف مبا يلي 
أن تضع يف اعتبارها أن إدمان املخدرات غالبا ما يكون نتيجة جلو  -١ 

 اجتماعي فاسد يعيش فيه معظم األشخاص املعرضني خلطر اساءة استعمال املخدرات؛
ذل كل ما يف وسعها ملكافحة انتشار استعمال املخدرات بصورة أن تب -٢ 

 غري مشروعة؛
أن تستحدث أنشطة للترفيه وغريه تؤدي اىل احملافظة على صحة  -٣ 

 .الشبان البدنية والنفسية
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  بنصها١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
  املعّدل لالتفاقية١٩٧٢املعّدل بربوتوكول سنة 

 ١٩٦١لمخدرات لسنة الوحيدة ل

 
 الديباجة

 
 إن الدول األطراف، 
  بصحة االنسانية ورفاهها،اهتماما منها 
 باستمرار لزوم استعمال املخدرات الطيب لتخفيف اآلالم، وتسليما منها 

 وبوجوب اختاذ التدابري الالزمة لضمان توفر املخدرات هلذا الغرض،
ة تصيب الفرد، وخطرا اجتماعيا  بكون إدمان املخدرات آفة وبيلوتسليما منها 

 واقتصاديا يهدد االنسانية،
  لواجبها يف منع هذه اآلفة ومكافحتها،وإدراكا منها 
 ضرورة القيام بعمل عاملي ومنسق لضمان فعالية التدابري املتخذة ضد وإذ ترى 

 اساءة استعمال املخدرات،
دوه مبادئ واحدة  بأن هذا العمل العاملي يقتضي تعاونا دوليا حتوعلما منها 

 ويستهدف أغراضا مشتركة،
 باختصاص األمم املتحدة يف ميدان مراقبة املخدرات ورغبة منها واعترافا منها 

 يف أن تكون مجيع األجهزة الدولية املعنية يف اطار هذه املنظمة،
 يف عقد اتفاقية دولية تكون مقبولة بوجه عام وختلف املعاهدات ورغبة منها 
لقة باملخدرات، وتقصر استعمال املخدرات على األغراض الطبية والعلمية، القائمة املتع

 وتكفل قيام تعاون ومراقبة دوليني دائمني لتحقيق هذه األهداف واألغراض،
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 )٢(: على ما يليقد اتفقت 
  
 ١املادة 
 تعاريف

 
تسري التعاريف التالية على مجيع نصوص هذه االتفاقية، ما مل يقض  -١ 

 : سياقه بغري ذلكصريح النص أو
 .اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات" اهليئة"يقصد بتعبري  )أ( 
وال (األطراف املزهرة أو املثمرة من نبتة القنب " القنب"يقصد بتعبري  )ب( 

اليت مل يستخرج الراتينج منها، أيا ) يشمل البذور، واألوراق غري املصحوبة بأطراف
 .كانت تسميتها

 .أية نبتة من جنس القنب" نبتة القنب"يقصد بتعبري  )ج( 
الراتينج املفصول، اخلام أو املنقى، " راتينج القنب"يقصد بتعبري  )د( 

 .املستخرج من نبتة القنب
مجيع أنواع اجلنبات من جنس " جنبة الكوكا"يقصد بتعبري  )ه( 

 .اريتروكسيلون
ورقة اليت ورقة جنبة الكوكا باستثناء ال" ورقة الكوكا"يقصد بتعبري  )و( 

 .استخرج منها كل األكجونني والكوكايني ومجيع أشباه قلويات األكجونني األخرى

__________ 
ــة العامــة  )٢(  ــية   : مالحظــة مــن األمان ــباجة الــربوتوكول املعــدل لالتفاق ــلي نــص لدي فــيما ي

 :١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة 
 ألطراف يف هذا الربوتوكول،إن الدول ا"  
، املعقودة يف نيويورك يف ١٩٦١ يف أحكام االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة   وقـد نظـرت   "   

 ،)واليت يشار اليها فيما يلي باالتفاقية الوحيدة (١٩٦١مارس / آذار٣٠
  يف تعديل االتفاقية الوحيدة،واذ ترغب"  
 :"على ما يليقد اتفقت "  
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 .جلنة املخدرات التابعة للمجلس" اللجنة"يقصد بتعبري  )ز( 
 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة" اجمللس"يقصد بتعبري  )ح( 
وجنبة الكوكا، ونبتة زراعة خشخاش األفيون، " الزراعة"يقصد بتعبري  )ط( 

 .القنب
كل مادة طبيعية أو تركيبية، من املواد املدرجة " املخدر"يقصد بتعبري  )ي( 

 .يف اجلدولني األول والثاين
 .اجلمعية العامة لألمم املتحدة" اجلمعية العامة"يقصد بتعبري  )ك( 
ا زراعة املخدرات أو االجتار هب" االجتار غري املشروع"يقصد بتعبري  )ل( 

 .خالفا ألحكام هذه االتفاقية
، مبا ينطوي عليه كل منهما، "التصدير"و " االسترياد"يقصد بتعبريي  )م( 

 .نقل املخدرات ماديا من دولة اىل أخرى، أو من اقليم اىل آخر يف الدولة ذاهتا
مجيع العمليات، غري االنتاج، اليت حيصل هبا على " الصنع"يقصد بتعبري  )ن( 

 .مل التنقية وحتويل املخدرات اىل خمدرات أخرىاملخدرات، وتش
األفيون الذي مّر بالعمليات الالزمة " األفيون الطيب"يقصد بتعبري  )س( 

 .لتهيئته لالستعمال الطيب
 .العصارة املخترة خلشخاش األفيون" األفيون"يقصد بتعبري  )ع( 
 .جنبة فصيلة اخلشخاش املنّوم" خشخاش األفيون"يقصد بتعبري  )ف( 
باستثناء (مجيع أجزاء خشخاش األفيون " قش اخلشخاش"يقصد بتعبري  )ص( 
 .بعد حصاده) البذور

 .كل مزيج جامد أو سائل به خمدر" املستحضر"يقصد بتعبري  )ق( 
فصل األفيون وأوراق الكوكا والقنب وراتينج " االنتاج"يقصد بتعبري  )ر( 

 .القنب عن نبتاهتا
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" اجلدول الثالث"و " اجلدول الثاين"و " ألولاجلدول ا"يقصد بتعابري  )ش( 
قوائم املخدرات أو املستحضرات اليت حتمل هذه األرقام واملرفقة هبذه " اجلدول الرابع"و 

 .٣االتفاقية، بصيغها املعدلة من حني اىل آخر وفقا ألحكام املادة 
 .األمني العام لألمم املتحدة" األمني العام"يقصد بتعبري  )ت( 
كميات املخدرات املوجودة يف أي " املخزون اخلاص"د بتعبري يقص )ث( 

بلد أو اقليم حبيازة حكومة هذا البلد أو االقليم، الستعماهلا يف أغراضها اخلاصة، 
 .تبعا لذلك" األغراض اخلاصة"وملواجهة الظروف االستثنائية الطارئة؛ ويفسر تعبري 

جودة يف أي بلد أو كميات املخدرات املو" املخزون"يقصد بتعبري  )خ( 
 :اقليم واملعّدة ألحد األغراض التالية

 الستهالكها يف البلد أو االقليم يف األغراض الطبية والعلمية؛ ‘١‘ 
 الستعماهلا يف البلد أو االقليم يف صنع املخدرات أو املواد األخرى؛ ‘٢‘ 
 لتصديرها؛ ‘٣‘ 

 :د أو االقليموال يشمل هذا التعبري كميات املخدرات املوجودة يف البل
حبيازة الصيادلة وغريهم من موزعي التجزئة املأذونني واملؤسسات  ‘٤‘ 

املؤهلة أو األشخاص املؤهلني أثناء ممارستهم أو ممارستها الوظائف 
 العالجية أو العلمية باجازة صحيحة؛

 ".خمزون خاص"أو بصفة  ‘٥‘ 
تقال ألغراض أي جزء من دولة يعد كيانا مس" االقليم"يقصد بتعبري  )ذ( 

وال . ٣١تطبيق نظام شهادات االسترياد وإجازات التصدير املنصوص عليها يف املادة 
 .٤٦ و٤٢املستعمل يف املادتني " االقليم"يسري هذا التعريف على تعبري 

يف حكم هذه االتفاقية، مىت قّدم إىل أي " مستهلكا"يعترب املخدر  -٢ 
لالستعمال الطيب أو للبحث العلمي؛ وتفسر شخص أو أية مؤسسة للتوزيع بالتجزئة أو 

 .وفقا لذلك" االستهالك"كلمة 
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 ٢املادة 
 املواد اخلاضعة للمراقبة

 
ختضع املخدرات املدرجة يف اجلدول األول، إال فيما يتعلق بالتدابري  -١ 

الرقابية املقصورة على خمدرات معينة، جلميع التدابري الرقابية السارية على املخدرات 
 ٢٠ و١٩و) ج (٤صودة يف هذه االتفاقية وال سيما التدابري املنصوص عليها يف املواد املق
 .٣٧ و٣٤ و٣٣ و٣٢ و٣١ و٣٠ و٢٩ و٢١و

ختضع املخدرات املدرجة يف اجلدول الثاين لذات التدابري الرقابية اليت  -٢ 
 يف ختضع هلا املخدرات املدرجة يف اجلدول األول، باستثناء التدابري املنصوص عليها

 . فيما يتعلق بتجارة التجزئة٣٠ من املادة ٥ و٢الفقرتني 
ختضع املستحضرات، غري املدرجة يف اجلدول الثالث، لذات التدابري  -٣ 

الرقابية اليت ختضع هلا املخدرات اليت حتتويها؛ ولكن ال يتطلب، يف حالة هذه 
ري تلك املتعلقة هبذه غ) ٢٠املادة (وإحصاءات ) ١٩املادة (املستحضرات، تقدمي تقديرات 

)  ب (١ والفقرة ٢٩من املادة ) ج (٢املخدرات، وال حاجة ألن تسري أحكام الفقرة 
 .٣٠من املادة ‘ ٢‘

ختضع املستحضرات املدرجة يف اجلدول الثالث لذات التدابري الرقابية  -٤ 
ال اليت ختضع هلا املستحضرات احملتوية للمخدرات املدرجة يف اجلدول الثاين؛ ولكن 

، ٣١ من املادة ١٥ إىل ٣والفقرات من ) ب (١حاجة ألن تسري عليها أحكام الفقرة 
؛ وتقتصر ٣٤من املادة ) ب(وال، بالنسبة حليازهتا وتوزيعها بالتجزئة، أحكام الفقرة 

، على )٢٠املادة (واإلحصاءات ) ١٩املادة (املعلومات املطلوبة، فيما يتعلق بالتقديرات 
 .ستعملة يف صنع هذه املستحضراتكميات املخدرات امل

تدرج املخدرات املدرجة يف اجلدول الرابع يف اجلدول األول كذلك،  -٥ 
 :وختضع جلميع التدابري الرقابية السارية على املخدرات املدرجة فيه؛ وباإلضافة إىل ذلك

تقوم الدول األطراف باختاذ أية تدابري رقابية خاصة ترى لزومها  )أ( 
 .ة خصائص املخدرات املدرجة على هذا النحوبسبب شدة خطور

وتقوم الدول األطراف، إن رأت أن األحوال السائدة يف بالدها جتعل  )ب( 
ذلك أنسب وسيلة حلماية الصحة العامة، حبظر إنتاج مثل هذه املخدرات وصنعها 
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قد وتصديرها واستريادها واالجتار هبا وإحرازها أو استعماهلا، باستثناء الكميات اليت 
اليت ) االكلينيكية(تلزم، قصرا، لألحباث الطبية والعلمية، مبا يف ذلك التجارب السريرية 

جتري بتلك املخدرات واليت جيب إجراؤها حتت اإلشراف واملراقبة املباشرين للدولة 
 .الطرف املعنية أو جيب إخضاعها هلما

درات فضال عن اخلضوع للتدابري الرقابية السارية على مجيع املخ -٦ 
 ١٩من املادة ) ١(من الفقرة ) و(املدرجة يف اجلدول األول، خيضع األفيون ألحكام البند 

، ٢٧ و٢٦، وختضع ورقة الكوكا ألحكام املادتني ٢٤ و٢٣ مكرر و٢١وأحكام املواد 
 .٢٨وخيضع القنب ألحكام املادة 

خيضع خشخاش األفيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنب، وقش  -٧ 
) ١(من الفقرة ) ه(وراق القنب، للتدابري الرقابية املنصوص عليها يف البند اخلشخاش، وأ

 مكرر ويف املواد ٢١ ويف املادة ٢٠من املادة ) ١(من الفقرة ) ز(، والبند ١٩من املادة 
 على ٢٨؛ واملادة ٢٥؛ واملادة ٢٨ و٢٢؛ واملادتني ٢٧ و٢٦ و٢٢؛ واملواد ٢٤-٢٢

 .التوايل
 غاية جهدها لتطبيق تدابري اإلشراف املمكنة تبذل الدول األطراف -٨ 

على املواد اليت ال تتناوهلا هذه االتفاقية واليت قد تستعمل مع ذلك يف صنع املخدرات غري 
 .املشروع

ال تلزم الدول األطراف بتطبيق أحكام هذه االتفاقية على املخدرات  -٩ 
 :لمية، وذلك بالشرطني التالينياليت تستعمل عادة يف الصناعة لغري األغراض الطبية أو الع

أن تكفل، باستخدام الوسائل املناسبة لتغيري الصفات الطبيعية، أو  )أ( 
وسائل أخرى، عدم قابلية املخدرات املستعملة على ذلك الوجه إلساءة االستعمال أو 

وعدم إمكان االسترداد العملي للمواد ) ٣ من املادة ٣الفقرة (إحداث آثار ضارة 
 الضارة؛

اليت تقّدمها كمية كل ) ٢٠املادة (أن تبني يف املعلومات اإلحصائية  )ب( 
 .خمدر استخدمت على هذا الوجه
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 ٣املادة 
 تغيري نطاق املراقبة

 
إذا وصل إىل دولة من الدول األطراف أو إىل منظمة الصحة العاملية  -١ 

عر األمني العام معلومات ترى أهنا قد تقتضي إدخال أي تعديل على أي من اجلداول، تش
 .وتزوده جبميع املعلومات املؤيدة لإلشعار

ينهي األمني العام هذا اإلشعار وأية معلومات يراها مالئمة، إىل الدول  -٢ 
األطراف واللجنة، وكذلك إىل منظمة الصحة العاملية إن كان اإلشعار مرسال من إحدى 

 .الدول األطراف
رجة يف أي اجلدولني األول أو يف حالة تعلق اإلشعار مبادة غري مد -٣ 

 :الثاين
تقوم الدول األطراف، يف ضوء املعلومات املتوفرة، بدراسة إمكان  ‘١‘ 

إخضاع تلك املادة مؤقتا جلميع التدابري الرقابية السارية على 
 املخدرات املدرجة يف اجلدول األول؛

ن هذه م‘ ٣‘جيوز للجنة، ريثما تتخذ قرارها املنصوص عليه يف البند  ‘٢‘ 
الفقرة، أن تقرر قيام الدول األطراف بتطبيق مجيع التدابري الرقابية 
املطبقة على املخدرات املدرجة يف اجلدول األول على هذه املادة 

 وتطبق الدول األطراف هذه التدابري مؤقتا على املادة املعنية؛. مؤقتا
 إساءة إذا وجدت منظمة الصحة العاملية أن هذه املادة قد تؤدي إىل ‘٣‘ 

االستعمال وحتدث آثارا ضارة مماثلة آلثار املخدرات املدرجة يف أي 
اجلدولني األول أو الثاين أو ميكن حتويلها إىل خمدر، تنهي ذلك إىل 
اللجنة اليت جيوز هلا أن تقرر إضافة هذه املادة إىل أي اجلدولني األول 

 .أو الثاين، وفقا لتوصية منظمة الصحة العاملية
وجدت منظمة الصحة العاملية أنه ال ميكن ألحد املستحضرات أن إذا  -٤ 

يؤدي، بسبب املواد اليت حيويها، إىل إساءة االستعمال وال ميكنه أن حيدث آثار ضارة 
وال ميكن بسهولة استرداد املخدر منه، فللجنة أن تضيف هذا املستحضر إىل ) ٣الفقرة (

 .عامليةاجلدول الثالث، وفقا لتوصية منظمة الصحة ال
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إذا وجدت منظمة الصحة العاملية أن أحد املخدرات املدرجة يف  -٥ 
اجلـدول األول قد يؤدي بوجـه خاص إىل إساءة االستعمال أو إحداث آثار ضارة 

وأن هذه القابلية ال تقابلها فوائد عالجية ملموسة غري موجودة يف مواد ) ٣الفقرة (
رابع، فللجنة أن تدرج هذا املخدر يف اجلدول أخرى غري املخدرات املدرجة يف اجلدول ال
 .الرابع، وفقا لتوصية منظمة الصحة العاملية

إذا كان اإلشعار متعلقا مبخدر مدرج يف أي اجلدولني األول أو الثاين،  -٦ 
أو مبستحضر مدرج يف اجلدول الثالث، فللجنة أن تقوم، فضال عن اختاذ التدابري 

عديل أي جدول من اجلداول، وفقا لتوصية منظمة ، بت٥املنصوص عليها يف الفقرة 
 :الصحة العاملية، بإحدى الطريقتني التاليتني

 نقل خمدر ما من اجلدول األول إىل اجلدول الثاين أو العكس؛ )أ( 
 .شطب خمدر ما أو مستحضر ما، حسب احلالة، من أي جدول )ب( 
املادة إىل مجيع يبلّغ األمني العام أي قرار تتخذه اللجنة عمال هبذه  -٧ 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة، والدول غري األعضاء األطراف يف االتفاقية، ومنظمة 
وينفذ هذا القرار بالنسبة إىل كل دولة طرف يف تاريخ ورود . الصحة العاملية، واهليئة

البالغ املذكور أعاله، وتتخذ الدول األطراف فورا مجيع التدابري املطلوبة يف هذه 
 .تفاقيةاال

ختضع قرارات اللجنة بتعديل أي جدول من اجلداول إلعادة  )أ( -٨ 
النظر من قبل اجمللس، بناء على طلب تقّدمه أية دولة من الدول األطراف يف غضون 

ويرسل هذا الطلب إىل األمني العام مشفوعا . تسعني يوما من تاريخ ورود إشعار بالقرار
 يستند إليها طلب إعادة النظر؛جبميع املعلومات ذات العالقة اليت 

حييل األمني العام نسخا من هذا الطلب ومجيع املعلومات ذات العالقة  )ب( 
إىل اللجنة، ومنظمة الصحة العاملية، ومجيع الدول األطراف، ويدعوها إىل تقدمي 

 وتقّدم مجيع املالحظات املرسلة إىل اجمللس للنظر فيها؛. مالحظاهتا يف غضون تسعني يوما
جيوز للمجلس تأكيد قرار اللجنة أو تعديله أو إلغاؤه، ويكون قرار  )ج( 

ويرسل إشعار بقرار اجمللس إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، . اجمللس هنائيا
 والدول غري األعضاء األطراف يف االتفاقية، واللجنة، ومنظمة الصحة العاملية، واهليئة؛
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 . نافذا حىت إعادة النظر فيهيظل قرار اللجنة األصلي )د( 
ال ختضع قرارات اللجنة املتخذة مبوجب أحكام هذه املادة إلجراء  -٩ 

   .٧إعادة النظر املنصوص عليه يف املادة 
 ٤املادة 

 التزامات عامة
 

 :تتخذ الدول األطراف التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة ملا يلي 
 اقية، كل يف إقليمها؛إلنفاذ وتنفيذ أحكام هذه االتف )أ( 
 للتعاون مع الدول األخرى على تنفيذ أحكام هذه االتفاقية؛ )ب( 
لقصر إنتاج املخدرات وصنعها وتصديرها واستريادها وتوزيعها  )ج( 

واالجتار هبا واستعماهلا وحيازهتا، على األغراض الطبية والعلمية دون سواها، رهنا مبراعاة 
   .أحكام هذه االتفاقية

 ٥ة املاد
 أجهزة املراقبة الدولية

 
توافق الدول األطراف، اعترافا منها باختصاص األمم املتحدة فيما يتعلق  

باملراقبة الدولية للمخدرات، على أن تعهد إىل جلنة املخدرات التابعة للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بالوظائف املسندة إىل كل منهما 

 .جب هذه االتفاقيةمبو
  

 ٦املادة 
 نفقات أجهزة املراقبة الدولية

 
تتحمل األمم املتحدة نفقات اللجنة واهليئة بالشروط اليت حتددها اجلمعية  

وتشترك الدول األطراف غري األعضاء يف األمم املتحدة يف هذه النفقات باملبالغ . العامة
 إىل آخر بعد التشاور مع حكومات اليت ترى اجلمعية العامة عدالتها وحتددها من حني

 .تلك الدول األطراف
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 ٧املادة 
 إعادة النظر يف قرارات اللجنة وتوصياهتا

 
، وكل ٣خيضع كل قرار تتخذه اللجنة، باستثناء القرارات املنصوص عليها يف املادة 

 توصية تعتمدها تنفيذا ألحكام هذه االتفاقية، كسائر قراراهتا وتوصياهتا، للموافقة أو
 .التعديل من قبل اجمللس أو اجلمعية العامة

  
 ٨املادة 

 وظائف اللجنة
 

ختّول اللجنة صالحية النظر يف مجيع املسائل املتصلة بأهداف هذه االتفاقية، وال  
 :سيما املسائل التالية

 ؛٣تعديل اجلداول وفقا للمادة  )أ( 
  اهليئة؛لفت نظر اهليئة إىل مجيع املسائل اليت قد تتصل بوظائف )ب( 
وضع التوصيات الالزمة إلعمال أحكام هذه االتفاقية أو حتقيق  )ج( 

أهدافها، مبا يف ذلك اقتراح برامج البحث العلمي وتبادل املعلومات ذات الطابع العلمي 
 أو التقين؛
استرعاء أنظار الدول غري األطراف إىل القرارات اليت تتخذها  )د( 

ه االتفاقية، لتنظر تلك الدول يف إمكان اختاذ التدابري والتوصيات اليت تعتمدها مبوجب هذ
 .املتفقة معها

  
 ٩املادة 

 تكوين اهليئة ووظائفها
 

 :تتألف اهليئة من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم اجمللس على الوجه التايل -١ 
ثالثة أعضاء من ذوي اخلربة يف الطب أو علوم العقاقري أو الصيدلة  )أ( 

 اء مخسة أشخاص على األقل ترشحهم منظمة الصحة العاملية؛خيتارون من قائمة بأمس
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عشرة أعضاء خيتارون من قائمة بأمساء أشخاص ترشحهم الدول  )ب( 
 .األعضاء يف األمم املتحدة والدول األطراف غري األعضاء يف األمم املتحدة

يكون أعضاء اهليئة ممن يتمتعون بالثقة العامة لكفاءهتم ونزاهتهم  -٢ 
وال جيوز هلم، أثناء واليتهم، شغل أي منصب أو مزاولة أي نشاط من شأنه . وجتردهم

ويتخذ اجمللس، بالتشاور مع اهليئة، مجيع . أن يعوقهم عن املباشرة النـزيهة لوظائفهم
 .الترتيبات الالزمة ليكفل للهيئة استقالهلا الفين التام يف مباشرة وظائفها

ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل، أمهية يراعي اجمللس، مع اعتباره التام  -٣ 
كون اهليئة تضم، بنسبة عادلة، أشخاصا هلم معرفة حبالة املخدرات يف البلدان املنتجة 

 .والصانعة واملستهلكة، ويكونون متصلني هبذه البلدان
تسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات وبدون املساس بأحكام هذه  -٤ 

خدرات وإنتاجها وصناعتها واستعماهلا على الكمية الكافية االتفاقية، إىل قصر زراعة امل
اليت تتطلبها األغراض الطبية والعلمية، واىل ضمان توفرها هلذه األغراض، واىل منع زراعة 
املخدرات أو إنتاجها أو صناعتها بطريقة غري مشروعة، أو االجتار غري املشروع فيها أو 

 .استعماهلا بصورة غري مشروعة
أن تكون كافة التدابري اليت تتخذها اهليئة مبوجب هذه االتفاقية جيب  -٥ 

أكثر ما تكون متشيا مع العزم على تعزيز تعاون احلكومات مع اهليئة وعلى توفري األداة 
الالزمة إلقامة حوار مستمر بني احلكومات واهليئة على حنو يساعد وييسر اختاذ التدابري 

 .االتفاقيةالوطنية الفعالة لبلوغ أهداف هذه 
  

 ١٠املادة 
 مدة والية أعضاء اهليئة ومكافأهتم

 
 .تكون مدة والية أعضاء اهليئة مخس سنوات وجيوز إعادة انتخاهبم -١ 
تنتهي والية كل عضو يف اهليئة عشية أول جلسة للهيئة حيق خللفه  -٢ 
 .حضورها
 .ةيعترب عضو اهليئة مستقيال بانقطاعه عن حضور ثالث دورات متعاقب -٣ 
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جيوز للمجلس، بناء على توصية اهليئة، أن يفصل أي عضو يف اهليئة مل  -٤ 
وتصدر هذه التوصية مبوافقة . ٩ من املادة ٢يعد يستويف الشروط املطلوبة يف الفقرة 

 .تسعة من أعضاء اهليئة
ميأل اجمللس أي مقعد يشغر خالل والية شاغله، بانتخاب عضو آخر  -٥ 

 .٩ وقت ممكن ووفقا لألحكام املنطبقة من املادة للمدة الباقية، يف أقرب
 .يتقاضى أعضاء اهليئة مكافأة مناسبة حتدد مقدارها اجلمعية العامة -٦ 

  
 ١١املادة 

 نظام اهليئة الداخلي
 

تنتخب اهليئة رئيسها واألعضاء الذين ترى لزومهم لتكوين مكتبها،  -١ 
 .وتعتمد نظامها الداخلي

رأت لزوم ذلك حلسن أداء وظائفها، وتعقد دورتني جتتمع اهليئة كلما  -٢ 
 .على األقل كل سنة تقوميية

 .يكتمل نصاب اجتماعات اهليئة حبضور مثانية أعضاء -٣ 
  

 ١٢املادة 
 تطبيق نظام التقديرات

 
حتدد اهليئة امليعاد أو املواعيد اليت جيب فيها والطريقة اليت ينبغي هبا  -١ 

 .، وتقرر االستمارات الالزمة لذلك١٩م املادة تقدمي التقديرات وفقا ألحكا
تقوم اهليئة، فيما يتعلق بالبلدان واألقاليم اليت ال تسري عليها هذه  -٢ 

االتفاقية بدعوة احلكومات املعنية إىل تقدمي التقديرات الالزمة وفقا ألحكام هذه 
 .االتفاقية

دها يف امليعاد تقوم اهليئة قدر إمكاهنا، عند ختلف أية دولة عن تزوي -٣ 
احملدد بالتقديرات الالزمة عن أي إقليم من أقاليمها، بوضع هذه التقديرات بنفسها 

 .وبالتعاون، إن أمكن، مع احلكومة املعنية
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تقوم اهليئة بدراسة التقديرات، مبا يف ذلك التقديرات اإلضافية، وجيوز  -٤ 
أن تطلب بشأن أي بلد أو إقليم هلا، إال فيما يتعلق بالكميات الالزمة لألغراض اخلاصة، 

قّدم عنه أي تقدير، املعلومات اليت ترى لزومها الستكمال هذا التقدير أو إيضاح أي 
 .بيان وارد فيه

من أجل قصر استعمال املخدرات وتوزيعها على الكمية الكافية  -٥ 
أقصر الالزمة لألغراض الطبية والعلمية وضمان توفرها هلذه األغراض تقوم اهليئة، يف 

وقت ممكن، بإقرار التقديرات، مبا فيها التقديرات اإلضافية؛ وجيوز هلا تعديلها كذلك 
ويف حالة عدم االتفاق بني احلكومة واهليئة يكون من حق اهليئة . مبوافقة احلكومة املعنية

 .وضع وإبالغ ونشر تقديراهتا اخلاصة، مبا فيها التقديرات اإلضافية
، ويف األوقات ١٥ة إىل التقارير املذكورة يف املادة تنشر اهليئة، باإلضاف -٦ 

اليت حتددها، ومرة يف السنة على األقل، املعلومات املتعلقة بالتقديرات والكفيلة، يف 
 .رأيها، بتفسري تنفيذ هذه االتفاقية

  
 ١٣املادة 

 تطبيق نظام البيانات اإلحصائية
 

تقدمي البيانات حتدد اهليئة الطريقة والشكل اللذين جيب هبما  -١ 
 . وتقرر االستمارات الالزمة لذلك٢٠اإلحصائية املنصوص عليها يف املادة 

تدرس اهليئة هذه البيانات للتحقق من امتثال أية دولة طرف أو غري  -٢ 
 .طرف ألحكام هذه االتفاقية

للهيئة أن تطلب من املعلومات اإلضافية ما ترى لزومه الستكمال أو  -٣ 
 .ت الواردة يف تلك البيانات اإلحصائيةإليضاح املعلوما

ال اختصاص للهيئة يف توجيه أي سؤال أو إبداء أي رأي بشأن  -٤ 
 .البيانات اإلحصائية املتعلقة باملخدرات الالزمة لألغراض اخلاصة
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 ١٤املادة 
 التدابري اليت تتخذها اهليئة لضمان تنفيذ

 أحكام االتفاقية
 

راسة املعلومات املقّدمة إليها مبوجب إذا بدت للهيئة، بعد د )أ( -١ 
هذه االتفاقية من احلكومات، أو املعلومات املرسلة إليها من أجهزة األمم املتحدة أو من 
الوكاالت املتخصصة، أو من املنظمات احلكومية الدولية األخرى أو املنظمات الدولية 

 مبركز استشاري لدى غري احلكومية اليت هلا صالحيات مباشرة يف املوضوع واليت تتمتع
 من ميثاق األمم املتحدة أو اليت تتمتع ٧١اجمللس االقتصادي واالجتماعي طبقا للمادة 

مبركز مماثل بناء على اتفاق خاص مع اجمللس، بشرط موافقة اللجنة على املعلومات 
املقّدمة من تلك املنظمات بناء على توصية اهليئة، أية أسباب موضوعية تدعوها إىل 

قاد بأن مثة إخالال شديدا بأهداف هذه االتفاقية لعدم قيام أي طرف أو بلد أو إقليم االعت
بتنفيذ أحكامها، فلها أن تقترح على احلكومة املعنية الدخول يف مشاورات معها أو أن 

وإذا أصبح أحد األطراف أو البلدان أو األقاليم، . تطلب منها تقدمي اإليضاحات الالزمة
نفيذ أحكام هذه االتفاقية، أو وجدت دالئل تدل على وجود خطر دومنا أي إخالل بت

كبري من أن يصبح مركزا هاما لزراعة املخدرات أو إنتاجها أو صناعتها أو االجتار هبا أو 
استهالكها بطرق غري مشروعة، فمن حق اهليئة أن تقترح على احلكومة املعنية الدخول 

م اإلخالل حبقها يف توجيه أنظار الدول وجيب على اهليئة، مع عد. يف مشاورات معها
أدناه أن تعترب من األمور ) د(األطراف واجمللس واللجنة إىل املسألة املشار إليها يف البند 

السرية أي طلب للمعلومات وأي إيضاح من احلكومات أو اقتراح بإجراء مشاورات 
 .وكذلك املشاورات اليت جتري مع أية حكومة مبوجب أحكام هذا البند

أعاله، أن تقوم، ) أ(للهيئة، بعد اختاذ اإلجراءات الالزمة وفقا للبند  )ب( 
إن رأت لزوما لذلك، بدعوة احلكومة املعنية إىل اختاذ التدابري العالجية اليت تبدو الزمة يف 

 .هذه الظروف لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية
ألة من املسائل للهيئة أن تقترح على احلكومة املعنية إجراء  دراسة مس )ج( 

من هذه الفقرة يف إقليمها وبالكيفية اليت تراها احلكومة مناسبة، ) أ(املشار إليها يف البند 
وإذا قررت احلكومة املعنية . إذا رأت اهليئة أن هذا اإلجراء ضروري لتقييم هذه املسألة

 أكثر إجراء هذه الدراسة فلها أن تطلب من اهليئة أن توفر هلا خربة وخدمات شخص أو
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من ذوي املؤهالت املطلوبة ملساعدة موظفي احلكومة يف الدراسة املقترحة، ويكون 
الشخص أو األشخاص الذين توفرهم اهليئة خاضعني ملوافقة احلكومة، ويتم حتديد 
الوسائل اليت جيب إنتاجها يف هذه الدراسة واملهلة اليت ينبغي أن تستكمل خالهلا، 

هليئة، وتنهي احلكومة إىل اهليئة نتائج الدراسة وتبني التدابري بالتشاور بني احلكومة وبني ا
 .العالجية اليت ترى من الالزم اختاذها

إذا وجدت اهليئة أن احلكومة املعنية مل تقّدم إيضاحات مرضية عندما  )د( 
مل تتخذ أي تدابري عالجية دعيت إىل  أعاله أو) أ(طلب منها تقدميها مبوجب البند 

أعاله، أو أن هناك حالة خطرية تستدعي اختاذ إجراء تعاوين ) ب( البند اختاذها مبوجب
على املستوى الدويل لعالجها، فللهيئة أن توجه أنظار الدول األطراف واجمللس واللجنة 

وتتصرف اهليئة على هذا النحو إذا تعرضت أهداف هذه االتفاقية إىل خطر . إىل املسألة
ة بصورة مرضية بأية طريقة أخرى؛ وتتصرف اهليئة جدي ومل يكن من املمكن حل املسأل

أيضا التصرف ذاته إذا رأت أنه توجد مثة حالة خطرية تستدعي اختاذ إجراء تعاوين على 
املستوى الدويل لعالجها وأن توجيه نظر الدول األطراف واجمللس واللجنة إىل هذه احلالة 

مجلس، بعد النظر يف تقرير هو أنسب طريقة لتسهيل مثل هذا اإلجراء التعاوين؛ ولل
بشأن املسألة، أن يوجه انتباه اجلمعية العامة إىل -ويف تقرير اللجنة إن كان متوفرا-اهليئة

 .هذه املسألة
أعاله، بلفت أنظار األطراف ) د (١للهيئة، عند قيامها وفقا للفقرة  -٢ 

ما لذلك، بوقف واجمللس واللجنة إىل أية مسألة، أن توصي الدول األطراف، إذا رأت لزو
استرياد املخدرات من البلد أو اإلقليم املعين، أو تصديرها إليه، أو كليهما، إما لفترة 

وللدولة املعنية أن تعرض . حمددة أو إىل أن ترضى اهليئة عن احلالة يف ذلك البلد أو اإلقليم
 .املسألة على اجمللس

 هذه املادة، وإهناؤه حيق للهيئة نشر تقرير عن أية مسألة تتناوهلا أحكام -٣ 
وإذا نشرت اهليئة يف هذا التقرير . إىل اجمللس الذي يقوم بإحالته إىل مجيع الدول األطراف

أي قرار متخذ مبوجب هذه املادة أو أية معلومات متعلقة هبذا القرار، فتنشر فيه كذلك 
 .رأي احلكومة املعنية إن طلبت إليها ذلك

قرار اهليئة املنشور مبوجب هذه املادة إذا حدث يف أية قضية إن كان  -٤ 
 .غري إمجاعي فيجب بيان آراء األقلية
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تدعى كل دولة إىل إيفاد من ميثلها يف أية جلسة تعقدها اهليئة وتبحث  -٥ 
 .فيها أية مسألة تعين تلك الدولة مباشرة مبوجب هذه املادة

ي جمموع تتخذ قرارات اهليئة الصادرة مبوجب هذه املادة بأغلبية ثلث -٦ 
 .عدد أعضاء اهليئة

  
  مكرر١٤املادة 

 املساعدة التقنية واملالية
 

جيوز للهيئة، يف احلاالت اليت تراها مناسبة،أن تقوم، باالتفاق مع احلكومة  
 أو بدال عنها، ١٤ من املادة ٢ و١املعنية، وسواء عالوة على التدابري املبينة يف الفقرتني 

عة لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بتقدمي مساعدة بتوصية األجهزة املختصة التاب
تقنية أو مالية أو كلتيهما إىل احلكومة دعما جلهودها يف االضطالع بالتزاماهتا مبوجب 

 ٣٨ و٣٨ و٣٥ و٢هذه االتفاقية، مبا يف ذلك االلتزامات املبينة أو املشار إليها يف املواد 
 .مكرر

  
 ١٥املادة 

 تقارير اهليئة
 

 اهليئة تقريرا سنويا عن أعماهلا وما ترى لزومه من تقارير إضافية، تعد -١ 
كما تضمنها حتليال للتقديرات واملعلومات اإلحصائية املتوفرة لديها، وبيانا، يف احلاالت 

وكذلك أية . املناسبة، باإليضاحات اليت قد تكون مقّدمة أو مطلوبة من احلكومات
وتقّدم هذه التقارير إىل اجمللس عن طريق . دائهامالحظات أو توصيات قد تود اهليئة إب

 .اللجنة اليت جيوز هلا إبداء ما تستصوبه من مالحظات
. ترسل التقارير إىل الدول األطراف وينشرها األمني العام بعد ذلك -٢ 

 .وتطلق الدول األطراف حرية توزيعها
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 ١٦املادة 
 األمانة

 
وعلى وجه . األمانة الالزمة هلمايوفر األمني العام للجنة وللهيئة خدمات  

 .اخلصوص يعني األمني العام أمني اهليئة بالتشاور مع اهليئة
  

 ١٧املادة 
 اإلدارة اخلاصة

 
 تقييم الدول األطراف إدارة خاصة لتطبيق أحكام هذه االتفاقية 

  
 ١٨املادة 

 املعلومات اليت تقّدمها الدول األطراف إىل األمني العام
 

ل األطراف إىل األمني العام ما قد تطلبه اللجنة من تقّدم الدو -١ 
 :معلومات ترى لزومها ملباشرة وظائفها، وال سيما ما يلي

 تقريرا سنويا عن تطبيق االتفاقية يف كل إقليم من أقاليمها؛ )أ( 
نصوص مجيع القوانني واألنظمة اليت تصدر من حني إىل آخر إلعمال  )ب( 

 هذه االتفاقية؛
ه اللجنة من تفاصيل عن عمليات االجتار غري املشروع، مبا ما تقرر )ج( 

فيها تفاصيل كل عملية من عمليات االجتار غري املشروع املكتشفة، إن كانت هذه 
التفاصيل ذات أمهية إما ملا تلقيه من ضوء على مصادر تزويد االجتار غري املشروع 

 ة من التجار غري الشرعيني؛باملخدرات وإما للكميات املعنية، وإما للطريقة املستخدم
أمساء وعناوين السلطات احلكومية املخولة إصدار شهادات أو  )د( 

 .إجازات التصدير واالسترياد
تقوم الدول األطراف بتقدمي املعلومات املشار إليها يف الفقرة السابقة  -٢ 

 .بالطريقة ويف املواعيد ويف االستمارات اليت قد تطلبها اللجنة
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 ١٩املادة 
 تقديرات الكميات الالزمة من املخدرات

 
تقوم الدول األطراف كل عام وبالنسبة إىل كل إقليم من أقاليمها  -١ 

مبوافاة اهليئة، بالطريقة وبالصورة اللتني تقررمها هذه اهليئة ويف االستمارات اليت تزودها 
 :هبا، بالتقديرات املتصلة باألمور التالية

 ستهلك يف األغراض الطبية والعلمية؛كميات املخدرات اليت ست )أ( 
كميات املخدرات اليت ستستعمل يف صنع املخدرات األخرى،  )ب( 

 واملستحضرات املدرجة يف اجلدول الثالث، واملواد اليت ال تتناوهلا هذه االتفاقية؛
ديسمرب / كانون األول٣١كميات املخدرات اليت ستكون خمزونة يف  )ج( 

 لتقديرات؛من السنة اليت تتناوهلا ا
 كميات املخدرات اليت ينبغي إضافتها إىل املخزون اخلاص؛ )د( 
اليت ستستخدم يف زراعة خشخاش ) باهلكتارات(مساحة األراضي  )ه( 

 ؛اجلغرايفاألفيون وموقعها 
 كمية األفيون اليت ستنتج بالتقريب؛ )و( 
 عدد املؤسسات الصناعية اليت ستصنع خمدرات اصطناعية؛ )ز( 
ات املخدرات االصطناعية اليت ستصنعها كل من املؤسسات كمي )ح( 

 .املشار إليها يف البند السابق
يتكون جمموع التقديرات بالنسبة إىل كل إقليم وكل خمدر  )أ( -٢ 

باستثناء األفيون واملخدرات االصطناعية، مع مراعاة الكميات املخصومة املنصوص عليها 
) د(و) ب(و) أ(ع الكميات احملددة يف البنود من حاصل مج, ٢١ من املادة ٣يف الفقرة 
 من هذه املادة، مضافا إليه أية كمية الزمة لرفع مقدار املخزون القائم يف ١من الفقرة 

من ) ج(ديسمرب من السنة السابقة إىل املسـتوى املقـّدر له وفقـا للبنـد / كانون األول٣١
 .١الفقرة 



 

37 

األفيون بالنسبة إىل كل إقليم، مع يتكون جمموع التقديرات املتعلقة ب )ب( 
 خبصوص االسترياد ٢١ من املادة ٣مراعاة الكميات املخصومة املنصوص عليها يف الفقرة 

) أ( مكرر، إما من حاصل مجع الكميات احملددة يف البنود ٢١ من املادة ٢ويف الفقرة 
 لرفع مقدار من الفقرة األوىل من هذه املادة مضافا إليه أية كمية الزمة) د(و) ب(و

ديسمرب من السنة السابقة إىل املستوى املقدر له / كانون األول٣١املخزون القائم يف 
 من هذه ١من الفقرة ) و(، أو من الكمية احملددة يف البند ١من الفقرة ) ج(وفقا للبند 

 .املادة، أيهما أكرب
 يتكون جمموع التقديرات املتعلقة بكل خمدر اصطناعي بالنسبة لكل )ج( 

، إما من ٢١ من املادة ٣إقليم، مع مراعاة الكميات املخصومة املنصوص عليها يف الفقرة 
 من هذه املادة ١من الفقرة ) د(و) ب(و) أ(حاصل مجع الكميات احملددة يف البنود 

ديسمرب من / كانون األول٣١مضافا إليه أية كمية الزمة لرفع مقدار املخزون القائم يف 
، أو من حاصل مجع ١من الفقرة ) ج(ملستوى املقدر له وفقا للبند السنة السابقة إىل ا

 . من هذه املادة أيهما أكرب١من الفقرة ) ح(الكميات احملددة يف البند 
تعدل التقديرات املقّدمة مبوجب البنود السابقة من هذه الفقرة بصورة  )د( 

ها بعد ذلك مناسبة حبيث تضع يف احلساب أية كمية تكون قد ضبطت مث أُفرج عن
لالستعمال املشروع وكذلك أية كمية سحبت من املخزون اخلاص لسد حاجات 

 .السكان املدنيني
لكل دولة أن تقّدم، أثناء السنة، تقديرات إضافية تشفعها بإيضاح  -٣ 

 .للظروف اليت استلزمتها
تقوم الدول األطراف باطالع اهليئة على الطريقة املتبعة لتحديد  -٤ 

 .بينة يف التقديرات وعلى مجيع التغيريات املدخلة على هذه الطريقةالكميات امل
حيظر جتاوز التقديرات، مع مراعاة الكميات املخصومة املنصوص  -٥ 

 مكرر بعني االعتبار عند ٢١، ومع أخذ أحكام املادة ٢١ من املادة ٣عليها يف الفقرة 
 .ءاالقتضا
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 ٢٠املادة 
 ىل اهليئةالبيانات اإلحصائية اليت تقّدم إ

 
تقوم الدول األطراف بالنسبة إىل كل إقليم من أقاليمها مبوافاة اهليئة  -١ 

بالطريقة وبالشكل اللذين تقررمها هذه اهليئة، ويف االستمارات اليت تزودها هبا، بالبيانات 
 :اإلحصائية الالزمة عن األمور التالية

 إنتاج املخدرات وصنعها؛ )أ( 
 صنع املخدرات األخرى، واملستحضرات استعمال املخدرات يف )ب( 

املدرجة يف اجلدول الثالث، واملواد اليت ال تتناوهلا هذه االتفاقية، واستعمال قش 
 اخلشخاش يف صنع املخدرات؛

 استهالك املخدرات؛ )ج( 
 استرياد وتصدير املخدرات وقش اخلشخاش؛ )د( 
 ضبط املخدرات والتصرف يف الكميات املضبوطة؛ )ه( 
ديسمرب من السنة اليت تتناوهلا / كانون األول٣١زون املخدرات يف خم )و( 
 البيانات؛
 .املساحة اليت ميكن التحقق من أهنا تزرع خبشخاش األفيون )ز( 
تعد البيانات اإلحصائية سنويا عن األمور املشار إليها يف  )أ( -٢ 

يونيه / حزيران٣٠اوز ، وتقّدم إىل اهليئة يف موعد ال يتج)د(، باستثناء البند ١الفقرة 
 التايل للسنة اليت تتناوهلا هذه البيانات،

جيري كل ثالثة أشهر إعداد البيانات اإلحصائية عن األمور املشار  )ب( 
 وتقّدم هذه البيانات إىل اهليئة يف غضون شهر من بعد ١من الفقرة ) د(إليها يف البند 

 .هناية الفصل الذي تتناوله
راف بتقدمي أية بيانات إحصائية عن املخزون ال تلزم الدول األط -٣ 

اخلاص، ولكن جيب عليها تقدمي بيانات مستقلة، عن املخدرات املستوردة إىل البلد أو 
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اإلقليم أو املشتراة من داخله الستعماهلا يف األغراض اخلاصة، وكذلك عن كميات 
 .املخدرات اليت سحبت من املخزون اخلاص لسد حاجات السكان املدنيني

  
 ٢١ املادة

 حتديد صنع املخدرات واستريادها
 

ال جيوز أن يتجاوز جمموع كميات أي خمدر يصنعها ويستوردها أي  -١ 
 :بلد أو إقليم يف أية سنة، حاصل مجع الكميات التالية

الكمية املستهلكة، يف حدود التقدير اخلاص هبا، يف األغراض الطبية  )أ( 
 والعلمية؛
 يف حدود التقدير اخلاص هبا، يف صنع املخدرات الكمية املستعملة، )ب( 

 األخرى، واملستحضرات املدرجة يف اجلدول الثالث، واملواد اليت ال تتناوهلا هذه االتفاقية؛
 الكمية املصّدرة؛ )ج( 
الكمية املضافة إىل املخزون لرفعه إىل املستـوى احملـدد يف التقدير  )د( 
 اخلاص به؛
صول عليها، يف حدود التقدير اخلاص هبا، الكمية اليت يتم احل )ه( 

 .الستعماهلا يف األغراض اخلاصة
 أية كمية ضبطت ١خيصم من حاصل مجع الكميات احملددة يف الفقرة  -٢ 

وأُفرج عنها لالستعمال املشروع، وكذلك أية كمية سحبت من املخزون اخلاص لسد 
 .حاجات السكان املدنيني

املصنوعة أو املستوردة يف أية سنة تتجاوز إذا تبني للهيئة أن الكمية  -٣ 
، مطروحا منه أية كمية خمصومة مبوجب ١حاصل مجع الكميات احملددة يف الفقرة 

 من هذه املادة، ختصم الزيادة املتبينة املتبقية يف هناية السنة من الكمية املصنوعة ٢الفقـرة 
 .١٩ من املادة ٢ددة يف الفقرة أو املستوردة يف السنة التالية أو من جمموع التقديرات احمل

املادة (إذا اتضح من بيانات االسترياد والتصدير اإلحصائية  )أ( -٤ 
أن الكمية املصّدرة إىل أي بلد أو إقليم تتجاوز جمموع التقديرات اخلاصة هبذا البلد ) ٢٠



 

40 

، مضافا إليه الكميات املبينة ١٩ من املادة ٢أو اإلقليم كما هو حمدد يف الفقرة 
 من هذه املادة، ٣صادرات بعد خصم أي مقدار زائد تبني وجوده مبوجب الفقرة ك

 فللهيئة أن تبلّغ هذه احلقيقة إىل الدول اليت ترى اهليئة ضرورة اطالعها عليها؛
متتنع الدول األطراف، فور تسلمها مثل هذا البالغ، عن إجازة  )ب( 

ة اجلارية إىل هذا البلد أو اإلقليم، تصدير أية كميات أخرى من املخدر املعين، خالل السن
 :إال يف احلاالت التالية

يف حالة تقدمي تقدير إضايف بالنسبة إىل هذا البلد أو اإلقليم عن أية  ‘١‘ 
 كمية زائدة مستوردة وكذلك عن الكمية اإلضافية الالزمة؛

أو يف احلاالت االستثنائية اليت ترى حكومة البلد املصّدر أهنا تستلزم  ‘٢‘ 
 .الكمية املصّدرة لعالج املرضى

  
  مكرر٢١املادة 

 حتديد إنتاج األفيون
 

ينظم إنتاج األفيون يف أي بلد أو إقليم ويراقب، بصورة تضمن، قدر  -١ 
املستطاع، أال تتجاوز الكمية املنتجة منه يف أية سنة، تقديرات كمية األفيون املزمع 

 .١٩رة من املادة من الفق) و(إنتاجها، كما هي حمددة يف البند 
إذا وجدا اهليئة، استنادا إىل املعلومات املتوفرة لديها مبوجب أحكام  -٢ 

مـن املـادة ) و (١هذه االتفاقية، أن أحد األطراف قّدم تقديرات مبوجب أحكام الفقرة 
، ومل يقصر األفيون املنتج داخل حدوده على األغراض املشروعة وفقاً للتقديرات ١٩

، وأن كمية هامة من األفيون املنتج إما بطريقة مشروعة أو بطريقة غري املتعلقة بذلك
مشروعة داخل حدود هذا الطرف قد دخلت يف االجتار غري املشروع، فللهيئة أن تقرر، 
بعد دراسة إيضاحات الطرف املعين اليت ينبغي تقدميها إىل اهليئة يف غضون شهر واحد 

كامل الكمية أو جزء منها من الكمية اليت بعد إشعاره باكتشاف هذه الواقعة، خصم 
 ١٩من املادة ) ب (٢سيتم إنتاجها ومن جمموع التقديرات املنصوص عليها يف الفقرة 

للسنة التالية اليت ميكن فيها من الناحية التقنية إجراء هذا اخلصم، ومع مراعاة فصل السنة 
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بعد تسعني يوما من إشعار ويسري هذا القرار . واالرتباطات التعاقدية لتصدير األفيون
 .الطرف املعين بذلك

تتشاور اهليئة مع الطرف املعين، بعد إخطاره بالقرار الذي اختذته  -٣ 
 . أعاله بشأن اخلصم املذكور، من أجل حل املوقف بشكل مرض٢مبوجب الفقرة 

إذا مل ُيحل املوقف بشكل مرض، فللهيئة أن تطبق التدابري املنصوص  -٤ 
 . إذا وجدت ذلك مناسبا١٤دة عليها يف املا

 ٢تراعي اهليئة، عند اختاذ قرارها بشأن اخلصم املذكور يف الفقرة  -٥ 
أعاله، كافة الظروف املتصلة باملوضوع مبا فيها الظروف اليت أدت إىل مشكلة االجتار 

 أعاله وكذلك أية تدابري رقابية جديدة ذات صلة ٢غري املشروع املشار إليها يف الفقرة 
 .وضوع تكون الدولة الطرف قد اختذهتابامل
  

 ٢٢ املادة
 حكم خاص يسري على الزراعة

 
حتظر الدول األطراف املعنية زراعة خشخاش األفيون أو جنبة الكوكا  -١ 

أو نبتة القنب كلما رأت أن األحوال السائدة يف بالدها أو أحد أقاليمها جتعل حظر 
والرفاه العام ومنع حتويل املخدرات إىل زراعتها أنسب وسيلة حلماية الصحة العامة 

 .االجتار غري املشروع
تقوم الدولة الطرف اليت حتظر زراعة خشخاش األفيون أو نبتة القنب  -٢ 

باختاذ التدابري املناسبة لضبط أية نباتات تزرع بصورة غري شرعية وتدمريها، باستثناء 
 .لعلمية وأغراض األحباثالكميات البسيطة اليت حيتاجها البلد الطرف لألغراض ا

  
 ٢٣ املادة

 األجهزة الوطنية لشؤون األفيون
 

تقوم الدولة الطرف اليت تسمح بزراعة خشخاش األفيون واليت مل  -١ 
اجلهاز "ويشار إليه فيما بعد بعبارة (تنشئ له بعد جهازا حكوميا واحدا أو أكثر 
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 الوظائف املنصوص عليها يف ، بإنشاء مثل هذا اجلهاز واالحتفاظ به ملباشرة")احلكومي
 .هذه املادة
تقوم كل دولة طرف كهذه بإخضاع زراعة خشخاش األفيون إلنتاج  -٢ 

 :األفيون، واألفيون ذاته، لألحكام التالية
حيدد اجلهاز احلكومي املناطق وقطع األراضي اليت يسمح فيها بزراعة  )أ( 

 خشخاش األفيون إلنتاج األفيون؛
لزراعة إال للزّراع احلاصلني على الرخص الالزمة من ال يسمح هبذه ا )ب( 

 اجلهاز احلكومي؛
 حتدد كل رخصة مساحة األرض املسموح بزراعتها؛ )ج( 
يلزم مجيع زّراع خشخاش األفيون بتسليم حمصول األفيون بكامله  )د( 

للجهاز احلكومي ويشتري اجلهاز احلكومي هذا احملصول ويتسلمه ماديا يف أقرب وقت 
  على أال يتجاوز ذلك أربعة أشهر من هناية احلصاد؛ممكن،

ميلك اجلهاز احلكومي وحده، بالنسبة إىل األفيون، حق االسترياد  )ه( 
والتصدير وجتارة اجلملة واالحتفاظ مبخزون غري الذي حيتفظ به صناع أشباه قلويات 

طبيق هذا وال تلزم الدول األطراف لت. األفيون واألفيون الطيب ومستحضرات األفيون
 .احلكم على األفيون الطيب واملستحضرات األفيونية

 جهاز حكومي ٢ميارس الوظائف احلكومية املشار إليها يف الفقرة  -٣ 
 .واحد إذا مسح دستور الدولة الطرف بذلك

  
 ٢٤ املادة

 حتديد إنتاج األفيون املعّد للتجارة الدولية
 

يف زراعة األفيون أو تتحرى الدولة الطرف اليت تنوي البدء  )أ( -١ 
زيادة إنتاجه احلايل، مراعاة االحتياج العاملي القائم لألفيون، وفقا للتقديرات اليت تنشرها 

 .اهليئة، حبيث ال يؤدي إنتاجها له إىل حدوث إفراط يف إنتاجه يف العامل ككل
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متتنع كل دولة طرف عن السماح بإنتاج األفيون أو زيادة إنتاجه  )ب( 
 .ليمها إن رأت أن ذلك قد يؤدي إىل االجتار غري املشروع بهاحلايل يف إق
، تقوم الدولة الطرف، ١مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة  )أ( -٢ 

 تنتج أفيونا للتصدير، واليت ترغب يف تصدير ١٩٦١يناير / كانون الثاين١اليت مل تكن يف 
بالغ اهليئة بذلك األفيون الذي تنتجه، بكميات ال تتجاوز مخسة أطنان يف السنة بإ

 :وتشفع هذا البالغ مبعلومات عما يلي
التدابري الرقابية السارية، حسبما تقتضيه هذه االتفاقية فيما يتعلق  ‘١‘

 بإنتاج األفيون وتصديره؛
 اسم البلد أو أمساء البلدان اليت تتوقع تصدير هذا األفيون إليها؛  ‘٢‘ 

و توصي الدولة الطرف املعنية بعدم إنتاج وجيوز للهيئة إما أن توافق على هذا البالغ أ
 .األفيون للتصدير

 أن ٣حيثما أرادت دولة طرف من غري املنصوص عليها يف الفقرة  )ب( 
تنتج األفيون للتصدير بكميات تتجاوز مخسة أطنان يف السنة، تبلّغ اجمللس بذلك شافعة 

 :هذا البالغ باملعلومات املناسبة، مبا فيها
 ات املزمع إنتاجها للتصدير؛تقدير الكمي ‘١‘ 
 الرقابة القائمة أو املعتزمة فيما يتعلق باألفيون املزمع إنتاجه؛ ‘٢‘ 
 اسم البلد أو أمساء البلدان اليت تتوقع تصدير هذا األفيون إليها؛ ‘٣‘ 

وجيوز للمجلس إما أن يوافق على هذا البالغ أو يوصي الدولة الطرف املعنية بعدم القيام 
 .يون للتصديربإنتاج األف
، جيوز لكل دولة ٢من الفقرة ) ب(و) أ(بالرغم من أحكام البندين  -٣ 

، ١٩٦١يناير / كانون الثاين١طرف قامت خالل السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم 
 .بتصدير األفيون املنتج يف بالدها، أن تستمر يف تصدير األفيون الذي تنتجه

ستورد األفيون من أي بلد حيظر على كل دولة طرف أن ت )أ( -٤ 
 :أو إقليم إال إذا كان منتجا يف إقليم

 ؛٣دولة طرف مشار إليها يف الفقرة  ‘١‘ 
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) أ(دولة طرف قامت بإبالغ اهليئة وفقا ملا هو منصوص عليه يف البند  ‘٢‘ 
 ؛٢من الفقرة 

دولة طرف نالت موافقة اجمللس وفقا ملا هو منصوص عليـه يف البنـد  ‘٣‘ 
 .٢لفقرة من ا) ب(

من هذه الفقرة، جيوز ألية دولة طرف أن ) أ(بالرغم من أحكام البند  )ب( 
تستورد أفيونا منتجا يف أي بلد كان ينتج ويصّدر األفيون خالل السنوات العشر السابقة 

، إن كان هذا البلد قد أنشأ وحيتفظ هبيئة أو ١٩٦١يناير / كانون الثاين١مباشرة ليوم 
 وكان لديه وسيلة ٢٣نية لتحقيق األغراض املنصوص عليها يف املادة جهاز للمراقبة الوط

 .فّعالة نافذة تضمن عدم حتويل األفيون الذي ينتجه إىل االجتار غري املشروع
 :ال متنع أحكام هذه املادة أية دولة طرف -٥ 
 من إنتاج األفيون بكميات كافية لسد حاجاهتا؛ )أ( 
ط يف االجتار غري املشروع إىل طرف أو من تصدير األفيون املضبو )ب( 

 .وفقاً ملقتضيات هذه االتفاقية. آخر
  

 ٢٥ املادة
 مراقبة قش اخلشخاش

 
تقوم الدولة الطرف اليت تسمح بزراعة خشخاش األفيون ألغراض غري  -١ 

 :إنتاج األفيون باختاذ التدابري الالزمة لضمان ما يلي
 عدم إنتاج األفيون من هذا اخلشخاش؛ )أ( 
 .فرض مراقبة كافية على صنع املخدرات من قش اخلشخاش )ب( 
تطبق الدول األطراف على قش اخلشخاش نظام شهادات االسترياد  -٢ 

 .٣١ من املادة ١٥-٤وإجازات التصدير كما هو منصوص عليه يف الفقرات 
تقّدم الدول األطراف عن استرياد قش اخلشخاش وتصديره ذات  -٣ 

و ) د (١طلوبة بالنسبة إىل املخدرات املنصوص عليها يف الفقرتـني البيانات االحصائية امل
 .٢٠من املادة ) ب (٢
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 ٢٦املادة 
 جنبة الكوكا وأوراق الكوكا

 
تقوم الدولة الطرف اليت تسمح بزراعة جنبة الكوكا، باخضاعها هي  -١ 

 األفيون،  بالنسبة  إىل خشخاش٢٣وأوراق الكوكا لنظام املراقبة املنصوص عليه يف املادة 
من املادة املذكورة، فإن االلتزام املفروض على اجلهاز ) د (٢أما فيما يتعلق بالفقرة 

احلكومي املنصوص عليه فيها يقتصر على حيازة احملصول املادية يف أقرب وقت ممكن بعد 
 .االنتهاء من حصاده

تعمل الدول األطراف، قدر اإلمكان، على اجتثاث جذور مجيع  -٢ 
 .وتقوم بإتالف جنبات الكوكا املزروعة بطريقة غري مشروعة. وكا الربيةجنبات الك

  
 ٢٧ املادة

 أحكام إضافية تتعلق بأوراق الكوكا
 

للدول األطراف أن تسمح باستعمال أوراق الكوكا يف حتضري املواد  -١ 
 أن العطرية اخلالية وجوباً من أية مادة شبه قلوية، وهلا بقدر ما يقتضيه هذا االستعمال،

 .تسمح بإنتاج هذه األوراق واستريادها وتصديرها واالجتار هبا وحيازهتا
وبيانات احصـائية ) ١٩املادة (تقوم الدول األطراف بتقدمي تقديرات  -٢ 

منفصلة عن أوراق الكوكا املخصصة لتحضري املواد العطرية، فيما عدا ) ٢٠املادة (
لويات واملواد العطرية يف آن واحد أن أوراق الكوكا املستعملة يف استخراج أشباه الق
    .أوضحت ذلك يف التقديرات والبيانات االحصائية
 ٢٨ املادة

 مراقبة القنب
 

إذا مسحت دولة طرف بزراعة نبتة القنب إلنتاج القنب أو راتينج  -١ 
 املتعلقة مبراقبة خشخاش ٢٣القنب، ختضع زراعتها لنظام املراقبة املنصوص عليه يف املادة 

 .فيوناأل
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ال تسري هذه االتفاقية على زراعة نبتة القنب املخصصة قصراً  -٢ 
 .أو ألغراض البستنة) األلياف والبذور(لألغراض الصناعية 

تتخذ الدول األطراف التدابري اليت قد تكون الزمة ملنع إساءة استعمال  -٣ 
 .أوراق نبتة القنب واالجتار هبا

  
 ٢٩ املادة

 صنع املخدرات
 

م الدول األطراف بإخضاع صنع املخدرات لنظام اإلجازة إال إذا تقو -١ 
 .قامت به واحدة أو أكثر من مؤسسات الدولة

 :تقوم الدول األطراف مبا يلي -٢ 
مراقبة مجيع من يعمل أو يشترك يف صنع املخدرات من أشخاص  )أ( 

 ومؤسسات؛
ظام إخضاع املنشآت واألماكن اليت ميكن فيها صنع املخدرات لن )ب( 
 اإلجازة؛

إلزام صّناع املخدرات اجملازين باحلصول على رخص دورية حتدد فيها  )ج( 
وال يلزم مع ذلك احلصول على رخصة . أنواع وكميات املخدرات اليت حيق هلم صنعها

 .دورية للمستحضرات
تقوم الدول األطراف، مع مراعاة األحوال السائدة يف السوق، مبنع  -٣ 

اخلشخاش يف حوزة صناع املخدرات بكميات تفوق الكميات تراكم املخدرات وقش 
  .الالزمة لسري األعمال العادي

 ٣٠ املادة
 التجارة والتوزيع

 
تقوم الدول األطراف بإخضاع جتارة املخدرات وتوزيعها  )أ( -١ 

 .مل تزاوهلما واحدة أو أكثر من مؤسساهتا لنظام اإلجازة ما
 :تقوم الدول األطراف مبا يلي )ب( 
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مراقبة مجيع من يعمل أو يشترك يف جتارة املخدرات أو توزيعها من  ‘١‘ 
 أشخاص ومؤسسات؛

إخضاع املنشآت واألماكن اليت ميكن فيها مزاولة هذه التجارة أو هذا  ‘٢‘ 
 .وال يلزم تطبيق هذا النظام على املستحضرات. التوزيع لنظام اإلجازة

 املتعلقني بنظام اإلجازة على )ب(و ) أ(ال يلزم تطبيق أحكام البندين  )ج( 
 .املأذونني رمسياً بالقيام بالوظائف العالجية أو العلمية أثناء قيامهم هبا

 :كذلك تقوم الدول األطراف مبا يلي -٢ 
منع تراكم املخدرات وقش اخلشخاش، يف حوزة التجار أو املوزعني  )أ( 

، بكميات تفوق الكميات أو مؤسسات الدولة أو املأذونني رمسياً املشار إليهم آنفاً
 الالزمة لسري األعمال العادي، وذلك مراعاة األحوال السائدة يف السوق؛

. اقتضاء وصفات طبية لتوفري أو صرف املخدرات لألفراد ‘١‘ )ب( 
وال يلزم تطبيق هذا الشرط على املخدرات اليت جيوز لألفراد 
ناء شرعياً اقتناؤها أو استعماهلا أو صرفها أو إعطاؤها أث

 قيامهم بوظائفهم العالجية املأذونني رمسياً بالقيام هبا؛
اقتضاء، كتابة الوصفات اليت تصف املخدرات املدرجة يف  ‘٢‘  

اجلدول األول على استمارات رمسية تقوم السلطات 
احلكومية املختصة أو اجلمعيات املهنية املأذونة بإصدارها يف 

دول األطراف صورة دفاتر ذات قسائم، وذلك مىت رأت ال
 .لزوم ذلك أو مناسبته

حيسن بالدول األطراف اقتضاء بيان االسم الدويل غري التجاري املقّدم  -٣ 
من منظمة الصحة العاملية، يف عروض املخدرات الكتابية أو املطبوعة أو اإلعالنات 
مبختلف أنواعها أو املنشورات اإليضاحية املتعلقة باملخدرات واملستعملة لألغراض 

تجارية، ويف الغالفات الداخلية للعبوات احملتوية على املخدرات، ويف البطاقات االمسية ال
 .اليت تعرض هبا املخدرات للبيع
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تقتضي الدول األطراف اليت ترى لزوم أو مناسبة ذلك، وضع شريط  -٤ 
. أمحر مزدوج ظاهر بوضوح على العبوة الداخلية احملتوية على املخدر، أو على غالفها

 .عى عدم وضع مثل هذا الشريط على الغالف اخلارجي للعبوة املذكورةويرا
تقتضي الدول األطراف تضمني البطاقة االمسية اليت يعرض هبا أحد  -٥ 

وال يلزم تطبيق هذا الشرط البياين على . املخدرات للبيع بياناً دقيقاً لوزن املخدر أو نسبته
 .أي خمدر يصرف ألحد األفراد مبوجب وصفة طبية

 على جتارة أو توزيع املخدرات ٥ و ٢ال يلزم تنفيذ أحكام الفقرتني  -٦ 
 .املدرجة يف اجلدول الثاين بالتجزئة

  
 ٣١ املادة

 أحكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية 
 

حيظر على الدول األطراف أن تسمح عن علم، بتصدير املخدرات إىل  -١ 
 :أي بلد أو إقليم، ما مل يتم ذلك

  لقوانني هذا البلد أو اإلقليم وأنظمته؛وفقاً )أ( 
ويف حدود جمموع التقديرات املتعلقة هبذا البلد أو اإلقليم واحملددة يف  )ب( 

 .، وذلك باإلضافة إىل الكميات املخصصة إلعادة التصدير١٩ من املادة ٢الفقرة 
متارس الدول األطراف يف املرافئ واملناطق احلرة نفس اإلشراف  -٢ 
 اللذين متارسهما يف سائر أحناء أقاليمها، وجيوز هلا مع ذلك تطبيق تدابري أحزم واملراقبة
 .وأحسم

 :تقوم الدول األطراف مبا يلي -٣ 
إخضاع استرياد وتصدير املخدرات لنظام اإلجازة، إال حيثما تقوم  )أ( 

 هبما واحدة أو أكثر من مؤسسات الدولة؛
ا االسترياد أو التصدير من مراقبة مجيع من يعمل أو يشترك يف هذ )ب( 

 .أشخاص ومؤسسات
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تقتضي كل دولة طرف تسمح باسترياد املخدرات أو  )أ( -٤ 
تصديرها، احلصول على إجازة مستقلة عن كل عملية استرياد أو تصدير سواء أتناولت 

 .خمدراً واحداً أو خمدرات عدة
 إن وجد، تبني هذه اإلجازة اسم املخدر، واالسم الدويل غري التجاري )ب( 

والكمية املعتزم استريادها أو تصديرها، واسم وعنوان املستورد أو املصدر، وحتدد املدة 
 .اليت ينبغي أن تتم يف غضوهنا عملية االسترياد أو التصدير

الفقـرة (وتبني إجازة التصدير كذلك رقم شهادة االسترياد وتارخيها  )ج( 
 .واجلهة اليت أصدرهتا) ٥

 إجازة االسترياد على السماح باالسترياد على عدة جيوز النص يف )د( 
 .إرساليات
تقتضي الدول األطراف، قبل إصدار إجازة التصدير، من طالبها سواء  -٥ 

أكان شخصاً أو مؤسسة، تقدمي شهادة استرياد، صادرة عن السلطات املختصة يف البلد 
. املخدرات املذكورة فيهاأو اإلقليم املستورد، تشهد باملوافقة على استرياد املخدر أو 

 .وتتبع الدول األطراف قدر اإلمكان منوذج شهادة االسترياد املعتمدة من اللجنة
ويرفق بكل إرسالية نسخة من إجازة التصدير، وتقوم احلكومة اليت  -٦ 

 .أصدرت إجازة التصدير بإرسال نسخة منها إىل حكومة البلد أو اإلقليم املستورد
لبلد أو اإلقليم املستورد، عند متام عملية تقوم حكومة ا )أ( -٧ 

االسترياد أو انقضاء املدة احملددة هلا، بإعادة إجازة التصدير، بعد تظهريها مبا يفيد ذلك، 
 .إىل حكومة البلد أو اإلقليم املصدر

 .حيدد التظهري الكمية املستوردة بالفعل )ب( 
لفعل، وذلك يف تقوم السلطات املختصة، ببيان الكمية املصدرة با )ج( 

إجازة التصدير ويف كل نسخة رمسية منها إذا كانت أقل من الكمية احملددة يف تلك 
 .اإلجازة

حيظر تصدير أية إرساليات إىل أحد صناديق الربيد، أو إىل أحد  -٨ 
 .املصارف حلساب طرف غري الطرف املسمى يف إجازة التصدير
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ركي ما مل تشهد حيظر تصدير أية إرساليات إىل أي مستودع مج -٩ 
حكومة البلد املستورد، على شهادة االسترياد املقّدمة من طالب إجازة التصدير سواء 
كان شخصاً أو مؤسسة، بأهنا قد وافقت على استريادها لوضعها يف أحد املستودعات 

وينص يف إجازة التصدير يف هذه احلالة على أن اإلرسالية مصدرة هلذا . اجلمركية
ل سحب من املستودع اجلمركي لترخيص السلطات اليت تكون هلا وخيضع ك. الغرض

الوالية القضائية على املستودع، ويعترب إرسال الكمية املسحوبة إىل اخلارج عملية تصدير 
 .جديدة، حسب مضمون هذه االتفاقية

حتتجز السلطات املختصة أية إرسالية من املخدرات تدخل إقليم  -١٠ 
 .رج منه غري مصحوبة بإجازة تصديرإحدى الدول األطراف أو خت

تقوم كل من الدول األطراف حبظر املرور يف أراضيها على أية إرسالية  -١١ 
خمدرات مرسلة إىل بلد آخر، سواء أفرغت أم مل تفرغ من املركبة املنقولة عليها، ما مل 
لة تقّدم نسخة من إجازة التصدير اخلاصة هبذه اإلرسالية إىل السلطات املختصة للدو

 .الطرف املعنية
تقوم السلطات املختصة ألي بلد أو إقليم يسمح ألية إرسالية من  -١٢ 

املخدرات باملرور عربه، باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع حتويلها إىل غري الوجهة املذكورة 
يف إجازة التصدير املصاحبة هلا، ما مل تسمح بذلك التحويل حكومة ذلك البلد أو 

عترب هذه احلكومة أي طلب ملثل ذلك التحويل مبثابة عملية تصدير من بلدها وت. اإلقليم
وتسري كذلك، عند السماح بالتحويل، . أو إقليمها إىل بلد أو إقليم الوجهة اجلديدة

فيما بني بلد أو إقليم املرور وبلد أو إقليم التصدير ) ب(و ) أ (٧أحكام الفقرتني 
 .األصلي

رسالية من املخدرات أثناء مرورها أو خزهنا يف ال جيوز إخضاع أية إ -١٣ 
وال جيوز تغيري العبوة . أحد املستودعات اجلمركية، ألية عملية تغري طبيعة هذه املخدرات

 .بدون تصريح من السلطات املختصة
، املتعلقة مبرور املخدرات يف ١٣ إىل ١١ال تسري أحكام الفقرات  -١٤ 

 إرسالية تنقلها طائرة مل هتبط يف بلد أو إقليم إقليم إحدى الدول األطراف، على أية
 .املرور، وتسري تلك الفقرات يف حالة هبوطها فيه أن اقتضت الظروف ذلك
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ال ختلّ أحكام هذه املادة بأحكام أية اتفاقات دولية حتد من املراقبة  -١٥ 
 .اليت جيوز للدول األطراف ممارستها على املخدرات العابرة

، أي حكم آخر ٢و ) أ (١املادة، باستثناء الفقرتني ال تتضمن هذه  -١٦ 
 .يسري لزاماً على املستحضرات املدرجة يف اجلدول الثالث

  
 ٣٢ املادة

 أحكام خاصة تتعلق بنقل املخدرات يف صناديق
 اإلسعاف األويل املوجودة يف السفن أو الطائرات

 املستخدمة يف املرور الدويل
 

سفن أو الطائرات لكميات حمدودة من ال يعترب النقل الدويل بال -١ 
املخدرات اليت قد تلزم أثناء السفر أو الرحلة لإلسعاف األويل أو ملواجهة احلاالت 

 .الطارئة، عملية استرياد أو تصدير أو مرور عرب بلد، حسب مفهوم هذه االتفاقية
يقوم البلد املسجلة لديه السفن أو الطائرات باختاذ االحتياطات  -٢ 

 أو حتويلها إىل أغراض غري ١ة ملنع سوء استعمال املخدرات املشار إليها يف الفقرة املناسب
وتقوم اللجنة، بالتشاور مع املنظمات الدولية املختصة، بالتوصية باحتياطات . مشروعة
 .كهذه

ختضع املخدرات املنقولـة بالسفن أو الطائـرات، وفقـاً ألحكام الفقرة  -٣ 
ة لديه وأنظمته ورخصه وإجازاته، دون اإلخالل حبقوق ، لقوانني البلد املسجل١

السلطات احمللية املختصة يف إجراء عمليات التدقيق والتفتيش وغريها من التدابري الرقابية 
على منت السفن والطائرات، وال يعترب إعطاء هذه املخدرات يف احلاالت الطارئة خرقاً 

 .٣٠من املادة ) ب (٢ألحكام الفقرة 
  

 ٣٣ املادة
 حيازة املخدرات

 
 .ال تسمح الدول األطراف حبيازة املخدرات إال بإذن قانوين 
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 ٣٤ املادة
 تدابري اإلشراف والتفتيش

 
 :تقتضي الدول األعضاء ما يلي 
أن يكون مجيع األشخاص احلاصلني على إجازات وفقاً هلذه االتفاقية،  )أ( 

سسة تابعة للدولة ومنشأة وفقاً هلذه أو الشاغلني ألية مناصب إدارية وإشرافية يف أية مؤ
االتفاقية، حائزين على املؤهالت الالزمة لينفّذوا جبد وإخالص أحكام القوانني واألنظمة 

 اليت تسّنها الدولة الطرف املعنية عمالً هبذه االتفاقية؛
أن حتتفظ السلطات احلكومية وحيتفظ الصناع والتجار والعلماء  )ب( 

ية واملستشفيات بالسجالت الالزمة اليت تبني الكميات املصنوعة وحتتفظ املؤسسات العلم
وحيتفظ هبذه . من كل خمدر وكل عملية تتعلق باقتناء املخدرات والتصرف فيها

كذلك حيتفظ، يف حالة استعمال دفاتر ذات قسائم . السجالت ملدة ال تقل عن سنتني
هبذه الدفاتر مع قسائمها ملدة يف كتابة الوصفات الطبية، ) ٣٠من املادة ) ب (٢الفقرة (

 .ال تقل عن سنتني
 ٣٥ املادة

 مكافحة االجتار غري املشروع
 

تقوم الدول األطراف، مع مراعاة أنظمتها الدستورية والقضائية واإلدارية، مبا  
 :يلي

اختاذ الترتيبات الالزمة على الصعيد الوطين، لتنسيق التدابري الوقائية  )أ( 
 مكافحة االجتار غري املشروع؛ وجيدر هبا، حتقيقاً لذلك تعيني جهاز والقمعية الرامية إىل

 حكومي مناسب لتويل مسؤولية ذلك التنسيق؛
 تبادل املساعدة الالزمة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات؛ )ب( 
إقامة التعاون الوثيق فيما بينها ومع املنظمات الدولية املختصة اليت  )ج( 

  ملواصلة املكافحة املنسقة لالجتار غري املشروع؛تكون أعضاء فيها
ضمان حتقيق التعاون الدويل بني األجهزة احلكومية املختصة بطريقة  )د( 
 سريعة؛
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نها ضمان إحالة املستندات القانونية بطريقة سريعة إىل اهليئات اليت تعّي )ه( 
حملاكمة؛ وال خيلّ الدول األطراف عند إحالة هذه املستندات من بلد إىل آخر ألغراض ا

هذا الشرط حبق أية دولة طرف يف اقتضاء إرسال هذه املستندات القانونية إليها بالطرق 
 الدبلوماسية؛

تزويد اهليئة واللجنة عن طريق األمني العام، عالوة على املعلومات  )و( 
، إن رأت ذلك مناسباً، مبعلومات عن نشاط االجتار غري ١٨املطلوبة مبوجب املادة 

شروع يف املخدرات داخل حدودها، مبا يف ذلك معلومات عن زراعة املخدرات امل
 وإنتاجها وصناعتها واستعماهلا واالجتار هبا بطرق غري مشروعة؛

تقدمي املعلومات املنّوه عنها يف الفقرة السابقة، ما أمكن، بالطريقة اليت  )ز( 
الدولة العضو ذلك، أن تسدي حتددها اهليئة ويف املوعد الذي تطلبه، وللهيئة إن طلبت 

نصحها إىل هذه الدولة بشأن تقدمي املعلومات والسعي إىل التقليل من النشاطات غري 
 .املشروعة فيما يتعلق باملخدرات داخل حدود تلك الدولة الطرف

  
 ٣٦ املادة

 العقوبات
 

تقوم كل دولة طرف، مع مراعاة حدود أحكامها  )أ( -١ 
ري الالزمة الكفيلة جبعل زراعة املخدرات، وإنتاجها، وصنعها، باختاذ التداب: الدستورية

واستخراجها، وحتضريها، وحيازهتا، وتقدميها، وعرضها للبيع، وتوزيعها، وشرائها، 
وبيعها، وتسليمها بأية صفة من الصفات، والسمسرة فيها، وإرساهلا، ومتريرها، ونقلها، 

تفاقية، وأي فعل آخر قد تراه تلك الدولة واستريادها، وتصديرها، خالفاً ألحكام هذه اال
الطرف خمالفاً ألحكام هذه االتفاقية، جرائم يعاقب عليها إن ارتكبت عمداً؛ وكذلك 

سيما عقوبة  باختاذ التدابري الكفيلة بفرض العقوبات املناسبة على اجلرائم اخلطرية وال
 .احلبس أو غريها من العقوبات السالبة للحرية

أحكام البند السابق، جيوز للدول األطراف، عندما يرتكب بالرغم من  )ب( 
مسيئو استعمال املخدرات مثل هذه اجلرائم، أن تتخذ حبق هؤالء األشخاص، إما عوضاً 
عن إدانتهم أو معاقبتهم، أو باإلضافة إىل إدانتهم أو معاقبتهم، التدابري الالزمة لتزويدهم 
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ة وإعادة التأهيل وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً بالعالج الطيب، والتعليم، والرعاية الالحق
 .٣٨ من املادة ١ألحكام الفقرة 

تراعى، يف حدود األحكام الدستورية والنظام القانوين والتشريع  -٢ 
 :الوطين يف كل دولة طرف، األحكام التالية

تعترب جرمية مستقلة، كل جرمية من اجلرائم املعددة يف الفقرة  ‘١‘ )أ( 
 رتكبت يف بلدان خمتلفة؛، إذا ا١

، كل ١يعترب جرمية يعاقب عليها، مبقتضى نص الفقرة  ‘٢‘  
اشتراك يف، أو تواطؤ أو حماولة الرتكاب، أي من هذه 
اجلرائم، أو أي عمل حتضريي أو عملية مالية فيما يتعلق 

 باجلرائم املشار إليها يف هذه املادة؛
يع األحكام القضائية تراعى، إلثبات العود إىل اإلجرام، مج ‘٣‘  

 األجنبية الصادرة باإلدانة على هذه اجلرائم؛
حياكم املواطنون واألجانب الذين يرتكبون إحدى اجلرائم  ‘٤‘  

اخلطرية املشار إليها أعاله، من قبل الدولة الطرف اليت 
ارتكبت اجلرمية يف إقليمها، أو اليت يوجد اجملرم يف إقليمها 

مبقتضى قوانني الدولة الطرف إن كان تسليمه غري مقبول 
 .املطلوب إليها التسليم ومل حياكم ويفصل يف قضيته

) أ( ويف البند ١تعترب كل جرمية من اجلرائم املعددة يف الفقرة  ‘١‘ )ب( 
 من هذه املادة ضمن اجلرائم املوجبة ٢من الفقرة ‘ ٢‘

للتسليم يف أية معاهدة لتسليم اجملرمني تعقد فيما بني الدول 
راف، وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه اجلرائم األط

باعتبارها جرائم تستوجب تسليم اجملرمني، يف كل معاهدة 
 تسليم تعقد فيما بينها؛

جيوز للدولة اليت جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود  ‘٢‘  
معاهدة، إذا تلقت طلباً بتسليم جمرمني من دولة أخرى ال 

أن تعترب مبحض اختيارها هذه توجد بينهما معاهدة تسليم، 
االتفاقية أساساً قانونياً لتسليم اجملرمني بالنسبة للجرائم 
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 من هذه ٢من الفقرة ‘ ٢‘) أ( ويف البند ١املعددة يف الفقرة 
املادة ويكون تسليم اجملرمني خاضعاً للشروط األخرى 
املنصوص عليها يف قانون الدولة الطرف املطلوب منها 

 التسليم؛
عترف الدول األطراف اليت ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً ت ‘٣‘  

‘) أ( ويف البند ١بوجود معاهدة، باجلرائم املعددة يف الفقرة 
 من هذه املادة باعتبارها جرائم تستوجب ٢من الفقرة ‘ ٢

التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط املنصوص عليها يف 
 ليم؛قوانني الدولة الطرف املطلوب منها التس

جيرى التسليم وفقاً لقوانني الدولة الطرف املطلوب منها  ‘٤‘  
‘ ١‘) ب(التسليم، وحيق للدولة الطرف، رغم أحكام البنود 

من هذه الفقرة، رفض تسليم اجملرم مىت رأت ‘ ٣‘و ‘ ٢‘و 
السلطات املختصة أن اجلرمية ليست على درجة كافية من 

 .اخلطورة
 مسائل الوالية واالختصاص، ألحكام ختضع أحكام هذه املادة، يف -٣ 

 .القانون اجلنائي يف الدولة الطرف املعنية
ال تتضمن هذه املادة أي حكم خيلّ مببدأ تعريف اجلرائم اليت تنص  -٤ 

 .عليها وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقوانني احمللية يف الدول األطراف املعنية
  

 ٣٧ املادة
 الضبط واملصادرة

 
 ضبط ومصادرة مجيع املخدرات واملواد واملعدات املستخدمة يف ارتكاب، جيوز 

 .٣٦أو املعّدة الرتكاب أية جرمية من اجلرائم املشار إليها يف املادة 
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 ٣٨ املادة
 تدابري إزاء إساءة استعمال املخدرات

 
تعري الدول األطراف اهتماماً خاصاً وتتخذ مجيع التدابري املمكنة عملياً  -١ 

ع إساءة استعمال املخدرات ومعرفة األشخاص املتورطني بذلك، يف موعد مبكر، ملن
وعالجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، وتنسق جهودها 

 .هلذه الغايات
تشجع الدول األطراف، إىل أقصى حد ممكن، إعداد املوظفني  -٢ 

ومتابعة رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم الالزمني ملعاجلة مسيئي استعمال املخدرات 
 .اجتماعياً
تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املمكنة عملياً ملساعدة األشخاص  -٣ 

الذين يتطلب عملهم ذلك على تفهم املشاكل املترتبة على إساءة استعمال املخدرات 
ن أن تصبح ومنعه، وتعمل أيضاً على نشر هذه املعرفة بني اجلمهور، إن كان مثة خطر م

 .إساءة استعمال املخدرات شائعة على نطاق واسع
  

  مكرر٣٨ املادة
 اتفاقات بشأن إنشاء مراكز إقليمية

 
إذا استصوبت إحدى الدول األطراف ذلك، كجزء من إجراءاهتا ضد االجتار  

غري املشروع باملخدرات، مع املراعاة الواجبة لنظامها الدستوري والقضائي واإلداري، 
 من اهليئة أو الوكاالت املتخصصة، تعمل بالتشاور - إن رغبت يف ذلك -ة فنية ومبشور

مع الدول األطراف األخرى املهتمة يف املنطقة على عقد اتفاقات ترمي إىل إنشاء مراكز 
إقليمية للبحث العلمي والتعليم ملكافحة املشاكل الناجتة عن استعمال املخدرات واالجتار 

   .هبا بطرق غري مشروعة
 ٣٩ املادة

  أشّد مما تقتضيه هذه االتفاقيةوطنيةتطبيق تدابري رقابية 
 

بالرغم من أحكام هذه االتفاقية، ليس هناك، واقعاً أو افتراضاً، ما مينع أية دولة  
سيما  طرف من اختاذ تدابري رقابية أشّد وأقسى من املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، وال
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درجة يف اجلدول الثالث أو املخدرات املدرجة يف اقتضاء إخضاع املستحضرات امل
التدابري الرقابية السارية على املخدرات املدرجة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين جلميع 

 .لليت تراها منها ضرورية أو مستحسنة حلماية الصحة العامة أو الرفاه العام
  

 )٣(٤٠ املادة
 يق واالنضماملغات االتفاقية وإجراءات التوقيع والتصد

 
حررت هذه االتفاقية خبمس لغات رمسية متساوية احلجية، هي  -١ 

االسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، ويفتح باب التوقيع عليها حىت أول 
 جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ومجيع الدول غري ١٩٦١أغسطس /آب

ام األساسي حملكمة العدل الدولية أو أعضاء يف إحدى األعضاء اليت تكون أطرافاً يف النظ
الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، وكذلك مجيع الدول اليت قد يدعوها اجمللس 

 .إىل أن تصبح أطرافاً فيها
 .ختضع االتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى األمني العام -٢ 

__________ 
 أخذت الفقرتان التاليتان عن املالحظة التمهيدية لنص االتفاقية    :ألمانة العامة مالحظـة من ا    )٣( 

، بصـيغتها املعدلـة بالربوتوكول املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات    ١٩٦١الوحـيدة لـلمخدرات لسـنة       
 مــن الــربوتوكول ٢٢ وفقــاً لــلمادة ١٩٧٥أغســطس / آب٨، كمــا أثبــته األمــني العــام يف  ١٩٦١لســنة 

 :١٩٧٢مارس / آذار٢٥ املؤرخ يف

املشار إليه  (١٩٦١أصـبح الـربوتوكول املعـدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة       "  
 من ١ مبوجب الفقرة ١٩٧٥أغسطس / آب ٨نافذاً يف   ) ١٩٧٢فـيما يلي بربوتوكول سنة      

وبالنسـبة إىل أية دولة طرف يف االتفاقية الوحيدة تودع لدى األمني العام،           .  مـنه  ١٨املـادة   
عــد تــاريخ إيــداع وثــيقة التصــديق أو االنضــمام األربعــني، وثــيقة تصــديق أو انضــمام إىل   ب

انظر (، ينفّذ الربوتوكول يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع وثيقتها     ١٩٧٢بـروتوكول سنة    
 )".١٩٧٢ من بروتوكول سنة ١٨ و ١٧املادتني 

: ١٩٧٢فاذ بروتوكول سنة تعتـرب أيـة دولـة تصبح طرفاً يف االتفاقية الوحيدة بعد ن      "  
وطرفاً يف االتفاقية الوحيدة بصيغتها غري املعدلة  )ب(طرفاً يف االتفاقية الوحيدة املعدلة؛  )أ(

مل تعلـن تلك   بالنسـبة ألي طـرف يف تلـك االتفاقـية مل يلـتزم هبـذا الـربوتوكول، وذلـك مـا                    
 .")١٩٧٢ من بروتوكول سنة ١٩انظر املادة (الدولة عزمها على خالف ذلك 
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 ١٩٦٠أغسطس / آب١اقية بعد يفتح باب االنضمام إىل هذه االتف -٣ 
 .وتودع وثائق االنضمام لدى األمني العام. ١للدول املشار إليها يف الفقرة 

  
 )٤(٤١املادة 

 نفاذ االتفاقية
 

تنفذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع الوثيقة األربعني  -١ 
 .٤٠من وثائق التصديق أو االنضمام مبوجب أحكام املادة 

تنفذ هذه االتفاقية، بالنسبة إىل كل دولة أخرى تودع وثيقة تصديق  -٢ 
أو انضمام بعد تاريخ إيداع الوثيقة األربعني املذكورة، يف اليوم الثالثني من إيداعها وثيقة 

 .تصديقها أو انضمامها
  

 ٤٢ املادة
 السريان اإلقليمي

 
دى الدول تسري هذه االتفاقية على كل إقليم غري متروبويل، تتوىل إح 

األطراف مسؤولية عالقاته الدولية، وال يقضي العرف أو دستور الدولة الطرف أو 
فإن قضى العرف أو دستور أيهما بذلك، تسعى . اإلقليم بسبق احلصول على موافقته

الدولة الطرف إىل احلصول يف أقصر وقت ممكن على تلك املوافقة، وتبلّغ األمني العام 
 وتسري االتفاقية على اإلقليم أو األقاليم املذكورة يف البالغ بذلك احلصول عند حدوثه،

ويف احلاالت اليت ال يقتضي فيها سبق احلصول على . من تاريخ وروده إىل األمني العام
موافقة اإلقليم غري املتروبويل، تعلن الدولة الطرف املعنية، لدى توقيعها هذه االتفاقية أو 

 .ا، اسم اإلقليم أو األقاليم اليت تسري عليها االتفاقيةتصديقها عليها أو انضمامها إليه
  

__________ 
 . أعاله٣انظر احلاشية  )٤( 



 

59 

 ٤٣املادة 
 ٣١ و ٢١ و ٢٠ و ١٩مدلول األقاليم بالنسبة إىل املواد 

 
 لكل دولة طرف أن تبلّغ األمني العام أن أحد أقاليمها، ألغراض  -١ 

جمموعة ، جمزأ إىل إقليمني أو أكثر أو أن إقليمني أو أكثر ٣١  و٢١  و٢٠  و١٩املواد 
 .يف إقليم واحد

جيوز لدولتني أو أكثر من الدول األطراف أن تبلّغ األمني العام أهنا  -٢ 
، إقليماً واحداً نتيجة إلنشائها احتاداً ٣١  و٢١  و٢٠  و١٩تكّون من األغراض املواد 

 .مجركياً فيما بينها
 أعاله يف أول ٢ أو الفقرة ١ينفذ كل بالغ يرسل مبوجب الفقرة  -٣ 

 .يناير من السنة التالية للسنة اليت أرسل فيها هذا البالغ/نون الثاينكا
  

 ٤٤املادة 
 إهناء املعاهدات الدولية السابقة

 
تنهي أحكام هذه االتفاقية، عند نفاذها، وختلف، فيما بني الدول  -١ 

 :األطراف، أحكام املعاهدات التالية
يناير / كانون الثاين٢٣ي يف اتفاقية األفيون الدولية، املوقّعة يف الها )أ( 
 ؛١٩١٢

اتفاق صنع األفيون احملّضر واالجتار به يف الداخل واستعماله، املوقّع يف  )ب( 
 ؛١٩٢٥فرباير / شباط١١جنيف يف 
فرباير / شباط ١٩اتفاقيـة األفيون الدولية، املوقّعة يف جنيف يف   )ج( 
 ؛ ١٩٢٥

 املوقّعة يف جنيف يف اتفاقية حتديد صنع املخدرات وتنظيم توزيعها، )د( 
 ؛١٩٣١يوليه / متوز٢٣

راقبة تدخني األفيون يف الشرق األقصى، املوقّع يف بانكوك يف اتفاق م )ه( 
 ؛١٩٣١نوفمرب / تشرين الثاين٢٧
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ديسمرب / كانون األول١١الربوتوكول املوقّع يف ليك سكسيس يف  )و( 
ة باملخدرات واملعقودة يف  واملعدل لالتفاقات واالتفاقيات والربوتوكوالت اخلاص١٩٤٦

 ويف ١٩٢٥فرباير / شباط١١، ويف جنيف يف ١٩١٢يناير / كانون الثاين٢٣الهاي يف 
/  تشرين الثاين٢٧، ويف بانكوك يف ١٩٣١يوليه / متوز١٣ ويف ١٩٢٥ شباط فرباير ١٩

، إال فيما يتعلق بأثره يف ١٩٣٦يونيه / حزيران٢٦، ويف جنيف يف ١٩٣١نوفمرب 
 خرية؛االتفاقية األ
، بصيغتها )ه(إىل ) أ(االتفاقيات واالتفاقات املشار إليها يف البنود  )ز( 

 ؛)و( املشار إليه يف البند ١٩٤٦املعدلة بربوتوكول سنة 
 ١٩٤٨نوفمرب / تشرين الثاين١٩الربوتوكول املوقّع يف باريس يف  )ح( 

 ١٩٣١يوليه / متوز١٣والذي أخضع للمراقبة الدولية للمخدرات اليت تتناوهلا اتفاقية 
اخلاصة بتحديد صنع املخدرات وتنظيم توزيعها واملعدلة بالربوتوكول املوقّع يف ليك 

 ؛١٩٤٦ديسمرب / كانون األول١١سكسيس يف 
بروتوكول حتديد وتنظيم زراعة جنبة اخلشخاش وإنتاج األفيون  )ط( 

، ١٩٥٣يونيه / حزيران٢٣واالجتار به دولياً وباجلملة واستعماله، املوقّع يف نيويورك يف 
 .فيما لو أصبح هذا الربوتوكول نافذاً

 من اتفاقية مكافحة االجتار غري ٩لدى نفاذ هذه االتفاقية، تنهي املادة  -٢ 
 فيما بني أطراف تلك ١٩٣٦يونيه / حزيران٢٦املشروع باملخدرات، املوقّعة يف جنيف 

من ) ب (٢عاض عنها بالفقرة االتفاقية الذين هم أطراف كذلك يف هذه االتفاقية، ويست
 من هذه االتفاقية، على أن جيوز لكل طرف من هؤالء األطراف االستمرار يف ٣٦املادة 

 . املذكورة ببالغ يرسله إىل األمني العام٩إنفاذ املادة 
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 )٥(٤٥املادة 

 أحكام انتقالية
 

تضطلع مؤقتاً كل من اللجنة املركزية الدائمة املنشأة مبوجب أحكام  -١ 
بصيغتها املعدلة، وهيئة ) ج (٤٤فصل السادس من االتفاقية املشار إليها يف املادة ال

) د (٤٤اإلشراف املنشأة مبوجب أحكام الفصل الثاين من االتفاقية املشار إليها يف املادة 
، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه ٩بصيغتها املعدلة، بوظائف اهليئة املنصوص عليها يف املادة 

 .، وحسبما تقتضيه طبيعة هذه الوظائف منهما)٤١ من املادة ١الفقرة (االتفاقية 
 ٩حيدد اجمللس تاريخ قيام اهليئة اجلديدة املنصوص عليها يف املادة  -٢ 

وتضطلع اهليئة املذكورة اعتباراً من ذلك التاريخ بوظائف اللجنة . مبباشرة وظائفها
__________ 

 : ١٩٧٢ من بروتوكول سنة ٢٠فيما يلي نص املادة  )٥( 
 

 ٢٠املادة "
 أحكام انتقالية"

تقوم اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات بتشكيلها املنصوص عليه يف االتفاقية  -١"  
 ١٨ من املادة ١قرة الوحـيدة غـري املعدلـة، اعتـباراً مـن تاريخ نفاذ هذا الربوتوكول عمالً بالف       

 .أعاله بوظائف اهليئة املنصوص عليها يف التعديالت الواردة يف هذا الربوتوكول

حيــدد اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي تــاريخ قــيام اهليــئة، بتشــكيلها         -٢"  
املنصـوص علـيه يف الـتعديالت الـيت يتضمنها هذا الربوتوكول، مبباشرة واجباهتا، وتتوىل اهليئة          

كيل، اعتـباراً مـن ذلك التاريخ، بالنسبة لألطراف يف االتفاقية الوحيدة غري املعدلة،             هبـذا التشـ   
 منها، واليت ليست أطرافاً يف هذا الربوتوكول، ٤٤واألطـراف يف املعـاهدات املعددة يف املادة       

 .وظائف اهليئة بتشكيلها الذي نصت عليه االتفاقية الوحيدة غري املعدلة

مـن أعضـاء اهليئة املنتخبني يف أول انتخاب بعد زيادة         تنـتهي واليـة سـتة        -٣"  
. عـدد أعضــاءها مــن أحـد عشــر عضــواً إىل ثالثـة عشــر عضــواً، بعـد انقضــاء ثــالث ســنوات    

 .وتنتهي والية األعضاء السبعة اآلخرين بعد انقضاء مخس سنوات

اهليـئة الذيـن تنـتهي مـدة واليـتهم بعـد انقضـاء فترة            أعضاء جيـرى اختـيار      -٤"  
 يقوم األمني العام بسحبها فور االنتهاء من  ث السـنوات األولـية املذكـورة أعـاله، بقرعة         الـثال 

 ".االنتخاب األول
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، وذلك بالنسبة إىل األطراف ١ الفقرة املركزية الدائمة وهيئة اإلشراف املشار إليهما يف
 . وغري األطراف يف هذه االتفاقية٤٤يف املعاهدات املعددة يف املادة 

  
 ٤٦املادة 

 النقض
 

جيوز لكل دولة أن تقوم، باألصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أي إقليم  -١ 
، ٤٢لمادة تتوىل مسؤولية عالقاته الدولية ويكون قد سحب موافقته الصادرة وفقاً ل

 بإيداع األمني العام ٤١ من املادة ١الفقرة (بنقض هذه االتفاقية بعد سنتني من نفاذها 
 .وثيقة كتابية بذلك

/ ينفذ النقض الوارد إىل األمني العام يف أو قبل اليوم األول من متوز -٢ 
نفذ النقض يناير من السنة التالية، وي/يوليه من أية سنة، يف اليوم األول من كانون الثاين

يوليه من أية سنة كما لو كان قد ورد قبل اليوم األول /الوارد بعد اليوم األول من متوز
 .يوليه من السنة التالية/من متوز

تنهى هذه االتفاقية إذا زالت شروط نفاذها املنصوص عليها يف الفقرة  -٣ 
 .١، نتيجة للنقوض الصادرة مبوجب الفقرة ٤١ من املادة ١
  

 ٤٧املادة 
 التعديالت

 
. ألية دولة طرف أن تقترح إدخال أي تعديل على هذه االتفاقية -١ 

ويرسل نص التعديل املقترح مشفوعاً بأسبابه إىل األمني العام الذي يبلغه بدوره إىل 
 :وللمجلس أن يقرر أحد األمرين التاليني. الدول األطراف واجمللس

 من ميثاق األمم ٦٢ املادة  من٤الدعوة إىل عقد مؤمتر مبوجب الفقرة  )أ( 
 املتحدة للنظر يف التعديل املقترح؛

سؤال الدول األطراف إن كانت تقبل التعديل املقترح ودعوهتا إىل  )ب( 
 .موافاة اجمللس بأية مالحظات على هذا االقتراح
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ينفذ التعديل املقترح بانقضاء مثانية عشر شهراً على توزيعه مبوجب  -٢ 
وللمجلس، عند .  املادة، دون أن ترفضه خالهلا أية دولة طرفمن هذه) ب (١الفقرة 

رفض أي طرف هلذا التعديل، أن يقرر، يف ضوء املالحظات الواردة من الدول 
 .األطراف، إن كان سيدعو  إىل عقد مؤمتر للنظر يف التعديل املذكور

  
 ٤٨املادة 

 املنازعات
 

ألطراف بشأن تفسري إذا حدث نزاع بني دولتني أو أكثر من الدول ا -١ 
هذه االتفاقية أو تطبيقها، تتشاور الدول األطراف املذكورة فيما بينها لتسوية النـزاع عن 
طريق املفاوضة أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو الرجوع إىل اهليئات 

 .اإلقليمية أو املراجع القضائية أو غري ذلك من الوسائل السلمية اليت ختتارها
حيال إىل حمكمة العدل الدولية كل نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته  -٢ 

 .١بالطرق املنصوص عليها يف الفقرة 
  

 ٤٩املادة 
 حتفظات انتقالية

 
لكل دولة طرف، عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام، أن حتتفظ  -١ 

 :حبقها يف أن تسمح مؤقتاً يف أي من أقاليمها مبا يلي
 ال األفيون يف األغراض شبه الطبيه؛استعم )أ( 
 تدخني األفيون؛ )ب( 
 مضغ أوراق الكوكا؛ )ج( 
استعمال القنب، وراتينجه، ومستخرجاته، وصبغته، يف غري األغراض  )د( 
 الطبية؛

إنتاج املخدرات املنصوص عليها يف البنود السابقة من هذه الفقرة،  )ه( 
 .يف هذه البنودوصنعها، واالجتار هبا، لألغراض املذكورة 
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 : للقيود التالية١ختضع التحفظات الواردة يف الفقرة  -٢ 
 إال يف حدود التقاليد ١ال جيوز السماح باألعمال املذكورة يف الفقرة  )أ( 

/  كانون الثاين١السارية يف األقاليم املتحفظ بصددها، ومىت كان مسموحاً هبا يف يوم 
 ؛١٩٦١يناير 

 ١ير املخدرات املنصوص عليها يف الفقرة ال جيوز السماح بتصد )ب( 
لألغراض املذكورة فيها إىل أية دولة غري طرف أو أي إقليم ال تسري عليه هذه االتفاقية 

 ؛٤٢مبوجب املادة 
ال جيوز السماح بتدخني األفيون إال للمسجلني هلذا الغرض لدى  )ج( 

 ؛١٩٦١يناير / كانون الثاين١السلطات املختصة يف 
 ١٥وجوباً استعمال األفيون يف األغراض شبه الطبية يف غضون يلغى  )د( 

 ؛٤١ من املادة ١سنة من نفاذ هذه االتفاقية وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 
 سنة من نفاذ هذه ٢٥يلغى وجوباً مضغ أوراق الكوكا يف غضون  )ه( 

 ؛٤١ من املادة ١االتفاقية وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 
تعمال القنب يف األغراض غري الطبية أو العلمية، يف يلغى وجوباً اس )و( 

 سنة من نفاذ هذه االتفاقية ٢٥أقصر وقت ممكن، على أن يتم ذلك بأية حال يف غضون 
 ؛٤١ من املادة ١وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 

يعمل وجوباً على ختفيض، مث يف النهاية إلغاء، إنتاج املخدرات  )ز( 
 وصنعها واالجتار هبا لألغراض املذكورة يف تلك الفقرة؛ ١املنصوص عليها يف الفقرة 

 .ويتم ذلك بالتزامن مع ختفيض وإلغاء استعماهلا لتلك األغراض
 :تقوم الدولة الطرف املتحفظة مبا يلي -٣ 
تضمني التقرير السنوي الذي ترسله إىل األمني العام، مبوجب  )أ( 

 احملرز يف السنة السابقة إللغاء االستعمال أو ، بياناً عن التقّدم١٨من املادة ) أ (١ الفقرة
 ؛١اإلنتاج أو الصنع أو االجتار املنصوص عليها يف الفقرة 

املادة (وبيانات إحصائية ) ١٩املادة (موافاة اهليئة بتقديرات مستقلة  )ب( 
 .عن األنشطة اليت أبدي حتفظ بصددها بالطريقة وبالصورة اللتني تقررمها اهليئة) ٢٠
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، عن ١عند تقصري أية دولة طرف، متحفظة مبوجب الفقرة  )أ( -٤ 
 :تقدمي ما يلي

، يف غضون ستة أشهر من هناية )أ (٣ التقرير املشار إليه يف الفقرة  ‘١‘ 
 السنة اليت تتناوهلا املعلومات؛

، يف غضون ثالثة أشهر من )ب (٣التقديرات املشار إليها يف الفقرة  ‘٢‘ 
 من ١ة هلذا الغرض مبوجب الفقـرة التاريخ الذي حددته اهليئ

 ؛١٢ املادة
، يف غضون ثالثة أشهر من )ب (٣اإلحصاءات املشار إليها يف الفقرة  ‘٣‘ 

 .٢٠ من املادة ٢التاريخ الذي يستوجب فيه تقدميها مبوجب الفقرة 
ترسل اهليئة أو األمني العام، حسب احلالة، إشعاراً إىل الدولة الطرف املعنية يبني فيه 

خريها، ويطلب إليها تقدمي مثل هذه املعلومات يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ ورود تأ
 هذا اإلشعار؛

فإذا قّصرت الدولة الطرف عن تلبية طلب اهليئة أو األمني العام يف  )ب( 
 .١غضون هذه الفترة، انتهي نفاذ التحفظ املعين الذي أبدي مبوجب الفقرة 

ات أن تقوم يف أي وقت بسحبها جيوز لكل دولة أبدت أية حتفظ -٥ 
 .كلها أو بعضها بإشعار كتايب
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 )٦(٥٠املادة 
 حتفظات أخرى

 
 أو الفقرات ٤٩ال يسمح بأية حتفظات غري املبداة مبوجب املادة  -١ 

 .التالية

__________ 
 :١٩٧٢ من بروتوكول سنة ٢١فيما يلي نص املادة   )٦( 

 
 ٢١املادة "
 التحفظات"

 
جيـوز لكـل دولـة، عـند توقـيعها أو تصـديقها على هذا الربوتوكول أو انضمامها                   -١"  

 من ٧ و ٦تبدي حتفظاً بشأن أي تعديل وارد فيه فيما عدا التعديالت على الفقرتني  إلـيه، أن    
 من ٢املادة  (٩ مـن املـادة   ٥  و٤  و ١، والفقـرات    ) مـن هـذا الـربوتوكول      ١املـادة    (٢املـادة   

ــادة ٤  و١، والفقـــرتني )هـــذا الـــربوتوكول ، )هـــذا الـــربوتوكول مـــن ٣املـــادة  (١٠ مـــن املـ
ــادة ــادة  (١١ واملـ ــربوتوكول   ٤املـ ــذا الـ ــن هـ ــادة )مـ ــرر ١٤، واملـ ــادة ( مكـ ــذا  ٧املـ ــن هـ  مـ

 من هذا ١٢املـادة   (٢٢، واملـادة  ) مـن هـذا الـربوتوكول    ٨املـادة    (١٦، واملـادة    )الـربوتوكول 
 من ١من الفقرة   ) ب(، والبـند    ) مـن هـذا الـربوتوكول      ١٣املـادة    (٣٥، واملـادة    )الـربوتوكول 

، ) من هذا الربوتوكول١٥املـادة   (٣٨، واملـادة   ) مـن هـذا الـربوتوكول      ١٤املـادة    (٣٦املـادة   
 ).* من هذا الربوتوكول١٦املادة ( مكررا ٣٨واملادة 

ــة حتفظــات أن تقــوم يف أي وقــت بســحبها كــلها أو      -٢"   ــة أبــدت أي جيــوز لكــل دول
 ".بعضها مبوجب إشعار كتايب

 
—————————— 

منقولة من الصورة املصّدقة طبق     املالحظة اإليضاحية التالية    : مالحظـة مـن األمانـة العامة       * 
 ١٩٦١ لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٧٥أغسطس  / آب ٨األصـل اليت وضعها األمني العام يف        

 :١٩٦١ املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٧٢بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 
واحــد أو أكــثر مــن مــن اجلديــر باملالحظــة أن الــدول الــيت ترغــب يف إبــداء حتفــظ عــلى "  

، ينبغي أوالً أن تصبح أطرافاً ١٩٧٢ أعـاله مـن بـروتوكول سنة    ٢١الـتعديالت وفقـاً لـلمادة      
مث تصدق على ) إن مل تكن قد فعلت ذلك من قبل    (يف االتفاقـية الوحـيدة بنصـها غـري املعـدل            

 ." أو تنضم إليه رهناً بالتحفظ املراد١٩٧٢بروتوكول سنة 
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جيوز لكل دولة عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام إبداء حتفظات  -٢ 
 :بشأن النصوص التالية من االتفاقية

 من ٢  و١، والفقرتان ١٣ من املادة ٢ ة، والفقر١٢ من املادة ٣  و٢لفقرتان ا 
 .٤٨، واملادة ٣١من املادة ) ب (١، والفقرة ١٤املادة 

جيوز لكل دولة تود أن تصبح طرفاً، وتود مع ذلك ختويلها إبداء  -٣ 
يتها هذه إىل ، إبالغ ن٤٩ من هذه املادة أو املاد ة ٢حتفظات غري اليت تنص عليها الفقرة 

ويعترب التحفظ املعين مسموحاً به، إن مل يعترض عليه حىت إنقضاء اثين عشر . األمني العام
شهراً على قيام األمني العام بإبالغه إىل الدول األطراف، ثلث الدول اليت صّدقت على 

زمة االتفاقية أو انضمت إليها قبل انقضاء تلك الفترة، علماً بأن الدول املعترضة غري مل
إزاء الدولة املتحفظة باالضطالع بأي التزام قانوين يترتب مبقتضى هذه االتفاقية ويتناوله 

 .التحفظ املعين
جيوز لكل دولة أبدت أية حتفظات أن تقوم يف أي وقت بسحبها  -٤ 

 .كلها أو بعضها بإشعار كتايب
  

 ٥١املادة 
 اإلشعارات

 
 مبا ٤٠ من املادة ١ها يف الفقرة يبلّغ األمني العام مجيع الدول املنصوص علي 

 :يلي
 ؛٤٠التوقيعات والتصديقات واالنضمامات احلاصلة وفقاً للمادة  )أ( 
 ؛٤١تاريخ نفاذ هذه االتفاقية وفقاً للمادة  )ب( 
 ؛٤٦وثائق النقض الواردة وفقاً للمادة  )ج( 
 ٤٧  و٤٣  و٤٢اإلعالنات واإلشعارات الواردة مبوجب املواد  )د( 

 .٥٠  و٤٩ و
 


