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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،
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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؛

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



)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

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



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:
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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.
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)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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