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اتفاقية املوؤثِّرات العقلية*

 الديباجة

اإنَّ الدول الأطراف،

اهتمامًا منها ب�سحة الإن�سانية ورفاهها،

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

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

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

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

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

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

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

قد اتَّفقت على ما يلي:

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

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

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



املادة 1- مدلول امل�سطلحات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لة وفقًا للمادة 2. املعدَّ

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

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

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

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

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

املادة 2- نطاق مراقبة املواد

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

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

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

منظمة ال�صحة العاملية.

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

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

4- اإذا وجدت منظمة ال�صحة العاملية:

ي اإىل )اأ(   اأنَّ املادة املذكورة قد توؤدِّ

كالية؛ ‘1’   )1( حالة اتِّ

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

اأو املزاج؛ اأو

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

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

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

املذكور.

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

منا�صبة.

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

من اجلداول.

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

اأدنى، التدابري الرقابية التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

املادة مبا يلي:

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

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

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

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

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

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

املادة مبا يلي:

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

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

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

اإليها؛

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

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

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

املادة مبا يلي:

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

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

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

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

التفاقية املنطبقة على اجلدول الذي ُنقلت منه املادة.

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

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

للنظر فيها.

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

ومنظمة ال�سحة العاملية، والهيئة.

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

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

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

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

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

فر�ست عليها املراقبة الأ�سّد.

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

التفاقية، وفقًا للفقرة 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

الأطراف، ومنظمة ال�سحة العاملية والهيئة.

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

رات التفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  58



 الإعف���اء من التداب���ري اأو التدابري الرقابية امل�س���ار اإليها، وذلك خلل 180 يوم���ًا من تاريخ بلغ 
الأمني العام.

 املادة 4- اأحكام اأخرى خا�سة متعلقة
بنطاق املراقبة

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

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

متَّ بطريقة قانونية؛

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

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

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

التي تقت�سيها هذه التفاقية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

احلكومات بذلك؛

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

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

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

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

ن فيها؛ الأقل بعد اآخر ا�ستعمال مدوَّ

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

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

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

وال�سترياد( وتوزيعها.

2- تقوم الدول الأطراف مبا يلي:

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

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

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

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

مهام علجية اأو علمية اأثناء اأدائهم لتلك املهام.

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

ال واأمني. بهذه التفاقية على نحو فعَّ

املادة 9- الو�سفات الطبية

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

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

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

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

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

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

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

ذلك ما يلزم من تنبيهات وتذيرات.

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

املادة 11- ال�سجلت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ف املبدئي فيه. للم�ستح�سر والت�سرُّ

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

يف املادة 16.

املادة 12- اأحكام متعلقة بالتجارة الدولية

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

اأو اأكرث.

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

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

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

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

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

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

املعلومات الآتية:

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

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

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

‘4’   تاريخ الإر�سال.

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

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

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

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

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

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

�سرامة.

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

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

هذه التفاقية.

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

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

الطرف.

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

الإر�سالية.

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

ة. من ال�سلطات املخت�سَّ

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

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

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

املادة 13- حظر وتقييد الت�سدير وال�سترياد

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

اجلدول الثاين اأو الثالث اأو الرابع.

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

اأقاليمه.

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

رات التفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  66



ر ب�سح���ن الإر�سالية. وتراف���ق الإر�سالية ن�سخة م���ن اإذن ال�سترياد  �س للم�س���دِّ عندئ���ذ اأن ترخِّ
���ة بالبل���د اأو الإقلي���م  ���ة م���ن ال�سلط���ة املخت�سَّ  اخلا����س بع���د اعتماده���ا ح�س���ب الأ�س���ول املرعيَّ

ر. امل�سدِّ

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

العام امل�ستخَدمة يف حركة النقل الدويل

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

التفاقية.

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

مع املنظمات الدولية املنا�سبة.

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

من املادة 9.

املادة 15- التفتي�س

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

مها الدول الأطراف املادة 16- املعلومات التي تقدِّ

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

ا يلي: معلومات عمَّ

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

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

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

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

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

الأطراف اأهمية هذه احلالت ب�سبب:

)اأ(   الك�سف عن اتاهات جديدة؛

)ب( �سخامة الكميات املعنية؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املادة 17- وظائف اللجنة

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

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

املادة 18- تقارير الهيئة

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

ت�ست�سوبه من تعليقات.

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

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

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

الفرعية.

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

علجية لتنفيذ اأحكام هذه التفاقية.

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

اإىل امل�ساألة.

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

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

طلبت اإليها ذلك.

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

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

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

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

اأحكام الفقرة 7 من املادة 2.

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

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

الغايات.

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

ذل���ك،  عمله���م  يتطلَّ���ب  الذي���ن  الأ�سخا����س  اإىل  الأط���راف  ال���دول  م  3- تق���دِّ
ز  وتع���زِّ وتوقيه���ا،  العقلي���ة  ���رات  املوؤثِّ ا�ستعم���ال  اإ�س���اءة  م�س���اكل  ���م  تفهُّ يف  امل�ساع���دة 
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���ي اإ�س���اءة ا�ستعم���ال تل���ك ���م ل���دى عام���ة اجلمه���ور اإذا خ�س���ي م���ن تف�سِّ  كذل���ك ه���ذا التفهُّ
املواد.

ار غري امل�سروع املادة 21- مكافحة التِّ

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

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

تتوىلَّ م�سوؤولية هذا التن�سيق؛

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

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

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

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

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

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

املادة 22- العقوبات

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

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

املادة 20.

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

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

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

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

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

�ساأنه حكم.

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

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

لفقرتني 1 و2.

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

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

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

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

العامة.

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

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

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

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

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

)اأ(   التوقيع على التفاقية؛

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

)ج(  الن�سمام اإليها.

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

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

املادة 26- النف�اذ

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

الت�سديق عليها اأو الن�سمام اإليها.

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

اأو ان�سمامها.

املادة 27- التطبيق الإقليمي

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

هذه التفاقية.

 املادة 28- مدلول املناطق بالن�سبة
لهذه التفاقية

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

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

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

املادة 29- الن�سحاب

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

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

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

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

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

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

ر اأحد الأمرين التاليني: ويجوز للمجل�س اأن يقرِّ

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

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

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

الدعوة اإىل عقد موؤمتر للنظر يف التعديل املرفو�س.

املادة 31- املنازعات

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

ال�سلمية التي تختارها.

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

املادة 32- التحفُّظات

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

)اأ(   الفقرتان 1 و2 من املادة 19؛

)ب( املادة 27؛

)ج(  املادة 31.

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

التحفُّظ املعني.

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

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

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

املادة 33- الإ�سعارات

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

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

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

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

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

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

واإىل الدول الأخرى املذكورة يف الفقرة 1 من املادة 25.

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

ل�سنة 1972.
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